Notre site Web : www.lejournaldetanger.com

I.S.S.N. 0851-0882
Dépôt legal 1/90

N° 4147

Samedi 27 Février 2021
Assabt 15 Rajjab 1442
Sabbat 15 Adar 5781

Directeur :
Abdelhak Bakhat
E-mail :

lejournaldetanger@gmail.com
direct@lejournaldetanger.com

Hebdomadaire multilingue d’informations générales
Paraissant le samedi matin, il totalise sa 115ème année de parution (1904)

Prix : DH 4,00

Evolution probable de la pandémie
avec de nouveaux variants du Covid

Les élections
législatives seront-elles
reportées ?
Lire en pages 5

Petite industrie

Tanger se dote d’une zone
industrielle pour les PME du
Textile-Habillement

M’diq-Fnideq:

700 femmes intégrées dans
le secteur du Textile-Habillement

D

Le

drame survenu le 8 février 2029 dans une usine du Textile et de l’Habillement à Tanger, ayant fait 29 morts par noyade dans les crues d’une inondation de l’atelier provoquée par de grosses pluies, a amené les autorités locales à
planifier, en urgence, la création, sur une superficie de 17 hectares, une zone industrielle dédiée au regroupement des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur, actuellement éparpillées dans différents quartiers de la ville et sa périphérie.

ans le cadre de la mise en œuvre
du programme de développement
économique et social de la préfecture de
M’diq-Fnideq, les autorités provinciales
et l’Agence nationale de promotion de
l’emploi et des compétences (ANAPEC),
ont établi, avec le précieux concours de la
section Nord de l’Association marocaine
des industries du Textile et de l’Habille-

ment (AMITH-Nord), des contrats de travail permettant à 700 femmes touchées
par la crise économique provoquée par la
pandémie du Covid-19 et la fermeture du
point de passage de Bab Sebta, de travailler dans ce secteur.
Les bénéficiaires sont réparties dans des
unités industrielles à Tétouan et à Tanger,
avec transport et avance sur salaire inclus.
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Arrestation
du parlementaire
Samir Abdelmoula
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(suite 1)

Le

secteur du voyage touristique vient de s’enrichir
par la naissance d’une nouvelle
association professionnelle sous
le nom de “Club des Voyagistes
du Nord” (CVN), siégeant à Tanger.
Cette nouvelle entité a tenu,
mardi dans un grand palace de
la ville, son assemblée générale
constitutive ayant porté le grand
professionnel du voyage, Mustapha El Broji, à la tête du Club qui
s’assigne, entre autres, pour objectifs, de rassembler et accompagner les agences de voyage de
la région dans la vision de mieux
s’organiser pour s’entraider et
être solidaires, en partenariat
avec l’Association Régionale des
Agences de Voyages Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AVTTA) dont
ils sont membres.

Le programme d’activité du
nouveau Club s’articule autour
de trois axes principaux, à savoir :
- La mise en place d’une carte
“Agent de Voyages” ayant divers
avantages dans l’activité de ces
agences ;
- La participation active aux
différents salons nationaux et
internationaux afin de fructifier
l’offre touristique de la région et,
par voie de conséquence, l’activité
des agences de voyages du nord ;
- La création d’une plateforme
commune de travail permettant
à chaque agence de vendre les
produits des autres confrères
dans le but de mieux canaliser
les systèmes de vente.
Le CVN aspire également à
améliorer la cohabitation des
agences, à les soutenir en cas

de difficulté, et à les unir autour
d’une feuille de route leur permettant un bon repositionnement
qui passera par le maintien de la
dynamique du secteur et l’amélioration de sa valeur ajoutée.
« L’engagement du “Club des
Voyagistes du nord” est en faveur
de la reprise de voyages internationaux sûrs, mettant le cap
sur un avenir durable et inclusif,
sachant qu’il existe un grand potentiel pour faire en sorte que le
tourisme puisse contribuer au
commerce et au développement
de la région », indique une source
proche de la nouvelle association.
Pour notre part, nous tenons
à féliciter les fondateurs de ce
nouveau Club, et leur souhaitons
plein succès dans leur noble
mission.

Variants Coronavirus

Vers la suspension de nouvelles
liaisons aériennes ?

A

vec le variant anglais qui gagne du
terrain à l’étranger, notamment en Europe, le
Maroc risque de suspendre ses liaisons
aériennes avec les
pays concernés pour
préserver sa situation
sanitaire positive.
Depuis l’apparition
du variant anglais, le
Royaume a suspendu, jusqu ’à variant anglais à l’étranger.
présent, les liaisons aériennes
Ceci laisse penser qu’une fermeavec 11 pays, une mesure justi- ture plus étendue des frontières
fiée par la forte propagation du du royaume, n’est pas exclue, tel

que c’est largement
évoqué dans le milieu
médical où le variant
anglais représente un
vecteur important de
contamination.
« La suspension
des liaisons aériennes
à partir des pays de
forte présence du variant anglais, le temps
que la campagne de vaccination
progresse, semble le seul moyen
d’éviter un confinement total »
estime-t-on.
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Poursuivi sur la base d’un mandat d’arrêt national pour l’émission de chèques sans provision, interpellé jeudi 18 février 2021
à Tanger et longuement auditionné avant d’être libéré sous caution, le parlementaire péjidiste Samir Abdelmoula devrait être
incessamment présenté au parquet.
Apparemment, le mis en cause devrait régler le montant des
chèques émis sans provision au plaignant, un partenaire étranger avec qui il aurait investi dans plusieurs projets immobiliers
et de transport.
L’intéressé devrait, d’autre part, répondre à une plainte déposée par l’Office des changes pour évasion fiscale et à une infraction de lancement, sans les autorisations nécessaires, de
plusieurs projets d’investissement.
Affaire à suivre…

Concours
de recrutement de 200
inspecteurs du travail
Le drame de Tanger a déclenché la prise d’une batterie de mesures dans le sens de mieux cerner le secteur de l’informel.
C’est dans ce sens que le ministère de l’Emploi lance l’organisation d’un concours pour le recrutement de 200 inspecteurs du
travail, sachant que le royaume ne compte que 330 inspecteurs
répartis sur le territoire national, ce qui est loin des standards
internationaux.
Ce concours, programmé pour le 11 avril 2021, pour l’accès
aux postes d’Inspecteur du travail de 3e grade (échelle 10), est
ouvert aux licenciés en sciences juridiques, en économie, en
gestion ou en sciences sociales.
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M’diq-Fnideq :

Lancement
d’un programme d’insertion
au profit des jeunes

Réouverture de la

Galerie Delacroix
et Vernissage de l’exposition

‘‘ Silhouettes ’’

de l’artiste Gérard Testa

D

Ph : newstourisme

ans le cadre de la reprise et la programmation des grands
axes de ses activités culturelles, le site de Tanger de l’Institut français du Maroc, a tenu, dans la soirée de mardi, une
conférence de presse, à l’occasion de la réouverture de la Galerie Delacroix située au 86, rue de la Liberté à Tanger.

Ph : newstourisme

A cette occasion, il a été procédé au vernissage de l’exposition «Silhouettes» de l’artiste sculpteur Gérard Testa qui était
présent à la cérémonie et dont les œuvres resteront exposées
jusqu’au 31 mars 2021.
Le travail de l’artiste est marqué par la puissance de sa matière picturale, ses formes, ses coloris, aux éclats et tonalités
inspirés du Maroc, pays dans lequel il décide de s’installer pour
se nourrir de la transparence et de la profondeur des lumières
du Sud dans la ville de Oualidia.
L’installation de l’artiste au Maroc marque profondément ses
productions et choix artistiques. Les couleurs vives, les matières nobles et les formes inédites en sont la parfaite illustration.
Gérard Testa explique que le thème « Silhouettes » retenu
pour cette exposition, remonte à 2003, à l’occasion de la réalisation de dessins préparatoires sur les silhouettes.

« Lors d’un été àTanger, en 2005, j’ai continué mes recherches
sur la forme humaine cernée d’un trait noir où la couleur est
posée en aplat à l’intérieur du dessin sur des fonds unis avec
l’emploi de couleurs primaires donnant ainsi à ces formes répétitives plus de présence » explique l’artiste-sculteur, ajoutant
que «Ce travail sur la silhouette se poursuit aujourd’hui avec
un renouvellement constant exalté sur différents supports ». Il
s’agit de vibrations colorées liées à la lumière de la Camargue,
du Lubéron et du Maroc, comme l’a si bien écrit Jean Lacouture», affirme l’artiste.
Gérard Testa qui est né en 1951, vit entre le Maroc et la
France. Depuis sa première exposition en 1974, une centaine
d’expositions lui sont attribuées en France et à l’étranger.

D

ans le but de favoriser la relance économique dans la
préfecture de M’diq-Fnideq touchée de plein fouet par la crise
ayant succédé à la fermeture de
la frontière avec le préside occupé de Sebta, marquée par la fin
des activités de contrebande, la
Fondation Mohammed V pour la
Solidarité a lancé, en partenariat avec le Conseil de la région
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, un
programme d’insertion, de soutien et d’accompagnement des
jeunes porteurs de très petits et
petits projets, pour le développement d’activités économiques
leur permettant d’avoir des revenus et d’améliorer, ainsi, leurs
conditions de vie.

Ce programme qui bénéficie
aussi aux coopératives de production et de services, offre aux
bénéficiaires les équipements
nécessaires à la création ou le
développement de projets, la formation et l’accompagnement pré
et post-création.
Ainsi, deux appels à candidature ont été lancés aux porteurs
d’idées de projets novateurs,
générateurs de revenus et créateurs d’emploi, bénéficiant d’une
expérience professionnelle et
disposant d’un local, âgés entre
20 et 45 ans.
Les candidats retenus doivent
s’engager à participer aux formations, aux activités d’appui et

d’accompagnement, et à achever l’ensemble des phases de
leurs projets.
Le dossier de candidature devant être déposé avant le 7 mars
2021, auprès de l’Association
régionale de l’Union nationale
des femmes du Maroc à M’diqFnideq ou au siège de l’Agence
nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) à M’diq, doit comporter le
formulaire approprié dûment
rempli et signé, une photocopie
de la carte d’identité nationale, le
dossier juridique pour les entreprises ou les coopératives, ainsi que tout document détaillant
l’idée du projet.

Tragédie Adnane

La

Ouverture du procès
en appel

première audience du
procès en appel des
personnes impliquées dans l’affaire du viol et du meurtre du
petit Adnane Bouchouf,
enlevé, séquestré,
violé puis assassiné à Tanger, a débuté mardi 23 février 2021.
Maître Mohamed Ali El Bakkali Tahiri, membre du comité de
défense de Adnane, a indiqué
que la défense des accusés a
fait appel du jugement rendu en
première instance, où l’accusé
principal a été condamné à la
peine capitale.
En dehors de l’accusé principal âgé de 24 ans, condamné à
la peine de mort pour homicide
volontaire avec préméditation,
enlèvement et séquestration,
et détournement de mineur,
les trois autres accusés ont
été condamnés à une peine de
quatre mois de prison ferme
pour non dénonciation d’un
crime. Ils étaient dans la maison
dans laquelle le crime a été perpétré. Ils espèrent une réduction

de peine en interjetant appel de
cette première condamnation.
Les faits remontent au mois de
septembre dernier, lorsque les
éléments du service préfectoral
de la police judiciaire de Tanger
ont interpellé l’accusé principal
âgé de 24 ans, pour son implication dans le meurtre du garçon
de 11 ans. Selon un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN),
les recherches et le diagnostic

menés par la police judiciaire,
sur des informations fournies
par les services de la Direction
générale de la surveillance du
territoire (DGST), avaient révélé
que le mis en cause a emmené
la victime dans un appartement
qu’il loue dans le même quartier
résidentiel, l’a agressée sexuellement et commis l’homicide
volontaire, avant de procéder à
l’enterrement du corps non loin
de son domicile.
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trange ! A l’heure où le plein emploi diminue
dans le monde entier, la société délégataire
des autoroutes du Maroc a choisi de participer à ce
fléau universel, en supprimant les guichetiers de ses
péages de Casablanca à Tanger. En effet l’automobiliste client de l’autoroute en question a le choix : soit
qu’il doit faire la queue à l’unique guichet de péage, en
argent liquide, où il y a en permanence une file d’attente d’une cinquante de véhicules, ou alors il achète
un « passe électronique » rechargeable qui lui permet
de passer à toutes les barrières de péage qui n’ont
plus de guichetiers. Formidable! Quel progrès! Tous
ces emplois de guichetiers rayés d’un coup de robotique ! Génial !
Et puis aussi, plus besoin de comptables pour gérer la monnaie, tout est numérique et, à tout moment,
le directeur général des autoroutes peut savoir quel
est le montant de la recette... Adieu les comptables !
C’est ça le développement bien compris!!! D’un côté,
un directeur général content, de l’autre des chômeurs
sur le bord de l’autoroute. Et pourtant, ils étaient bien
commodes ces guichetiers pour vous indiquer la
route à prendre après les péages, le raccourci utile, la
pompe à essence la plus proche, pour vous sourire
aussi et vous souhaiter bon voyage. C’était urbain,
c’était convivial, c’était... mais avant cette robotisation grotesque, fruit de cette soi-disant intelligence
artificielle, véritable débilité réelle qui s’étale à travers
le monde, détruisant les structures commerciales
traditionnelles, ravageant les emplois et donnant à la
machine le pas sur la vie humaine.
Le diable et la Chine communiste sont à la
manœuvre. Ils tuent les « Ouïgours » qui ont le tort
d’être des Musulmans et de vivre dans une région
riche en matière première de haute valeur. L’infâme
dictature de ces ennemis de Dieu et de la liberté tient
un milliard et demi de personnes en esclavage avec
la technologie sécuritaire d’une extrême violence
de la soi-disant intelligence artificielle. La Chine, un
immense camp de concentration où cent millions de
communistes sont les figurants manipulés et formatés d’un pays de cauchemar, complètement pollué
qui veut se faire passer pour une grande puissance
mondiale... Quelle blague! Une nation incapable de
fabriquer une clé anglaise qui ne vrille pas, après
le troisième écrou. Un pays qui ne peut que copier
la technologie de l’Occident en bradant, à bas prix,
ces terres rares et le salaire et la vie de centaines
de millions d’esclaves que les gardes «chiourmes»
communistes chinois ont mis à la chaîne jusqu’à ce
que mort s’ensuive. Un pays qui n’exporte de véritablement chinois que le Covid 19 MADE in PRC...
Et pendant ce temps-là, au péage de Tanger, les Djeblis, nouveaux conducteurs enthousiastes, peuvent
foncer sans s’arrêter au guichet automatique grâce à
ces formidables robots artificiellement intelligents et
réellement crétins qui nous mènent droit dans le mur!
Mais c’est ça la modernité comme le disait un tout
petit président occidental qui n’a pas duré très longtemps : «L’écologie ça commence à bien faire, on ne
va pas retourner à la lampe à huile»
Dr My Mohamed Ould Tizniti
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Le Président Biden

Le péage de l’autoroute
de Tanger
comment développer
le chômage !

TANGER PRATIQUE

Relations maroco-américaines

de vue d’un lecteur

ou...

SPORT

ne reviendra pas sur lareconnaissance de la

Le

souveraineté du Maroc sur son Sahara

chercheur associé à l’Institut Thomas More, président
du Réseau de réflexion stratégique
sur la sécurité au Sahel (2r3s), Jérôme Pigné, et l’analyste pour le 2r3s,
Yosra Aribi, expliquent pourquoi l’administration Biden ne reviendra pas
sur la décision de reconnaissance
de la souveraineté du Maroc sur son
Sahara, annoncée le 10 décembre
2020, par l’ancien Président américain, Donald Trump,
« La nouvelle administration ne reviendra pas sur cette décision, et ce,
pour plusieurs raisons, assurent les
deux chercheurs, expliquant :
- Premièrement, « un tel revirement
n’a jusqu’ici jamais été vu dans l’histoire politique des Etats-Unis » ;
- Deuxièmement, « la décision américaine s’inscrit dans un contexte de
normalisation des relations avec les
Etats arabes et Israël » ;
-Troisièmement, « la Maison Blanche
a pour projet de s’impliquer davantage
sur la scène méditerranéenne, par
différents investissements vers les
marchés du Sud ; dans ce contexte, le
Maroc constitue une plateforme et un
allié stratégique essentiel ».
Après avoir relevé la solidité des
liens entre les Etats-Unis, le Maroc
et l’Europe, les deux chercheurs estiment qu’à l’aune de ces éléments,
le dossier du Sahara est un véritable
sujet d’intérêt pour l’Europe qui voue
une attention cruciale à la question

migratoire, ainsi qu’à la problématique du terrorisme au Maghreb et au
Sahel, sachant que Bruxelles déploie
des moyens humains, techniques et
financiers considérables pour appréhender les flux migratoires, avec
l’appui et l’expertise du Maroc. A
quoi s’ajoute l’implication croissante
de la diplomatie marocaine au Sahel
(formation des imams, appui économique et financier).
« Dans ce contexte, Bruxelles et
Paris composent avec ce partenaire
stratégique, de retour, par ailleurs,
depuis 2017 au sein des instances de
l’Union africaine », relèvent les deux
experts qui rappellent, par ailleurs,
que le Maroc bénéficie également
d’un statut de partenaire stratégique
auprès de l’OTAN, depuis 2016.
S’agissant de la position de la
France sur le dossier du Sahara
Marocain, les deux chercheurs sou-

lignent qu’elle est « sans équivoque
et se veut conforme avec celle des
Nations Unies et du Conseil de Sécurité.
« Paris défend l’application du cessez-le-feu de 1991 et une solution
politique par négociation sur le statut
d’autonomie proposé par le Maroc en
2007 », rappellent-ils, ajoutant que «
certains élus français vont plus loin
et appellent à ce que la France emboîte le pas à Washington sur le dossier sahraoui, en plaidant la cause
du Maroc considéré comme un allié
de taille dans la lutte contre le terrorisme».
Les deux experts concluent que
«la tendance semble favorable au
Maroc, d’autant plus que les relations
avec l’Algérie sont historiquement
complexes et, c’est le moins que l’on
puisse dire, souvent tumultueuses».

Une délégation de l’Association
professionnelle des Arts Graphiques
reçue par la

La

Présidente du Conseil régional

Présidente du Conseil régional Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, Fatima Al Hassani, a reçu,
jeudi 25 février courant, une délégation représentant les professionnels
de l’impression regroupés au sein de
l’ « Association professionnelle des
Arts Graphiques », dans la région du
nord du royaume.
Cette rencontre s’inscrivant dans
le cadre de l’ouverture du Conseil
régional sur l’accompagnement des
opérateurs économiques, était focalisée sur les circonstances défavorables que traverse ce secteur vital,
aggravées par les contraintes de la
pandémie du nouveau Coronavirus.
Les deux parties ont examiné les
différentes alternatives à même de
porter un appui aux très petites (TPE)
et petites entreprises (PME) du secteur.
Dans ce contexte, les membres
de la délégation ont sollicité de la
Présidente du Conseil de mettre en
évidence les principes de la régionalisation avancée en matière d’économie et de finance au profit des entreprises évoluant dans le secteur de
l’impression et des Arts graphiques

au niveau de la région.
Les visiteurs ont également sollicité du Conseil régional d’encourager et de contribuer à la réalisation
du projet de création d’un « Musée
de la Maison de l’Impression » dont
l’objectif est de massifier et exposer
l’histoire et les arts et cultures de
l’impression dans la région Nord du
royaume, ainsi qu’à la création d’une
zone industrielle regroupant les entreprises du secteur.

Dans sa réponse à ces doléances,
la Présidente Fatima Al Hassani a
informé ses interlocuteurs que le
Conseil régional a planifié, dans sa
dernière session et projette également de le faire dans la prochaine
session de ce mois de mars, une
programmation de soutien au tissu
industriel de la région, face à la crise
du Covid 19, dans l’objectif d’aider les
entreprises à acquérir une autonomie
et une stabilité.
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Evolution probable de la pandémie
avec de nouveaux variants du Covid

Les élections législatives
seront-elles reportées ?
@par le Dr Abdelhak BAKHAT

Selon le ministère de la Santé, le Maroc compte désormais
24 cas avérés de contamination par le variant anglais du Covid, bien plus contagieux que le virus classique.
Alors que le Covid-19 est toujours présent dans notre pays,
que la campagne de vaccination contre le virus est toujours
en cours et que l’immunité collective est loin d’être atteinte,
les souches du variant britannique, 30 fois plus dangereuses,
continueront à se propager sur le sol marocain, ce qui incite
les autorités sanitaires à insister auprès des citoyens pour
respecter, plus que jamais, les mesures devenues habituelles
de protection sanitaire, notamment le port du masque, la dis-

Si

certains partis, en
particulier ceux de
l’opposition, estiment
qu’il n’y a aucune raison de reporter les élections et restent convaincus qu’elles auront lieu à leur
échéance; d’autres formations se
demandent encore, à ce stade,
si les élections législatives 2021
peuvent se tenir sans risques,
comme prévu cette année?
La question mérite, en effet
d’être posée, surtout dans ce
contexte aggravé de la crise sanitaire.
Il est vrai que le démarrage de
la campagne de vaccination et
l’immunité collective attendue
plaident, a priori, pour la tenue de
ces législatives.
Mais, à priori seulement, car,
avec l’expérience vécue, le coronavirus nous a appris à ne pas
trop s’aventurer dans des prévisions hasardeuses. Jusqu’à présent, le Covid 19 a déjoué tous les
pronostics, comme c’est le cas,
aujourd’hui, avec les nouveaux
variants dont on ne connaît encore rien, sinon qu’ils sont imprévisibles et très violents.
Toujours est-il que, d’une manière ou d’une autre, le critère
sanitaire doit être pris en compte
pour tenir ou non ces élections,
en composant avec la situation
épidémiologique au niveau national dans les prochains mois voire
dans les prochaines semaines.
En effet, toutes les décisions
prises jusque-là par les pouvoirs
publics, qu’elles soient d’ordre
économique ou qu’elles relèvent
des restrictions des libertés individuelles, ont pour socle commun l’évolution de la situation
sanitaire. Qu’en sera-t-il d’ici
septembre prochain? Le Maroc
aura-t-il réussi à suffisamment
maîtriser l’épidémie ?
Répondre, en ce moment précis à ces interrogations serait,
pour le moins hasardeux, au
moins pour deux raisons.

tanciation physique (plus d’un mètre) ainsi que le nettoyage
régulier des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, mais aussi de redoubler de vigilance face à l’apparition
de ces nouveaux variants qui inquiètent et qui pourraient
changer toute la donne en sapant les avancées considérables accomplies à ce jour dans la lutte contre la pandémie,
et à apporter des changements au calendrier des activités
nationales dont, probablement, le report des élections législatives programmées à partir de septembre prochain, afin notamment d’éviter les incontournables rassemblements politiques imposés par la campagne électorale.

La première a trait au déroulé
de la campagne de vaccination
dont l’objectif final est d’atteindre l’immunité collective tant
souhaitée, ce qui suppose que le
Royaume puisse vacciner, dans
les délais escomptés, toute la
population cible, à savoir 25 millions de personnes.

à atteindre l’immunité générale
en août prochain, ce qui permettrait de démarrer, sans grands
risques, la campagne des législatives. Or, rien n’est moins sûr
et on en voudrait pour preuve les
24 nouveaux variants du Covid
qu’on vient de relever au Maroc.
La seconde raison tient au co-

et de la population sont rivés, en
priorité, sur la campagne de vaccination, certains politiques n’ont
en tête que l’échéance législative
qui s’approche et il devient de
plus en plus visible qu’ils s’y préparent déjà de moins en moins
discrètement. Au profit de qui ?
La sagesse et la logique vou-

Or, à cause d’une demande
mondiale de vaccin, largement
supérieure à l’offre actuelle, il
n’existe, pour le moment, aucune
visibilité sur le marché international des vaccins, permettant
au royaume de recevoir, dans les
délais impartis, les 66 millions de
doses commandées.
Il est évident que si la Maroc
ne reçoit pas, à temps, la totalité
de sa commande, il ne pourra
pas respecter son calendrier de
vaccination devant, à priori, être
bouclé en mai 2021, de manière

ronavirus… et à ses nombreuses
mutations qui ont contraint plusieurs pays, malgré des campagnes de vaccination de grande
envergure, à se barricader de
nouveau. C’est à dire qu’il faudra
que les vaccins actuels soient
suffisamment efficaces pour
permettre de neutraliser la pandémie sous toutes ses formes.
Que l’on ne s’y trompe donc
pas, car ce n’est pas évident !
On peut ainsi déduire la
conclusion suivante : si les yeux
des responsables de haut niveau

draient, dans ce contexte où le
Maroc compte ses malades et
ses morts du coronavirus, que
ces politicards aveuglés par la
course au pouvoir, mais aussi
et surtout par l’appât du gain facile au détriment des intérêts de
la Nation et du peuple, fassent
preuve de décence pour le moment. Qu’ils sachent que la crise
sanitaire peut considérablement
influencer les résultats des urnes
si les élections sont effectivement maintenues cette année.
Concernant ceux qui sont au-

jourd’hui encore au pouvoir, ils
doivent apprécier à leur juste
valeur l’engagement Royal visionnaire, efficace et exemplaire,
salué même à l’international; les
efforts et les mesures drastiques
prises par les autorités sanitaires
et publiques, ainsi que la forte
mobilisation des citoyens, qui
ont permis de contenir l’épidémie jusqu’à présent.
Cette gestion sanitaire s’est,
non seulement accompagnée
d’un soutien économique conséquent aux différents secteurs
touchés par la crise et à l’informel, mais aussi d’une forte réactivité d’une partie du tissu industriel, qui a su faire preuve de
résistance à la pandémie, pour
protéger, dans un sens, l’emploi,
donc le calme social.
Par contre, ce qui est à la fois
triste, aberrant et chagrinant,
c’est que certains politicards de
l’opposition semblent affolés
par la perspective du report des
élections législatives et militent
ardemment pour la tenue, à leur
échéance, de ces élections :
« Il n’y aura pas de report des
élections législatives. La loi n’a
prévu cette éventualité que dans
deux cas de figure, à savoir une
«catastrophe naturelle majeure
qui devrait empêcher les citoyens
d’aller voter» ou le prolongement
du mandat des institutions à travers un référendum», explique
un ancien ministre du gouvernement actuel et qui aurait hâte
d’intégrer le prochain exécutif.
Ce personnage pourrait-il nous
démontrer scientifiquement que
la pandémie du Coronavirus n’est
pas une «catastrophe naturelle
majeure ???» Il est inutile d’insister car, nous savons d’avance
que ce n’est pas dans ses
cordes... et surtout, comme beaucoup d’autres de ses semblables,
il a des intérêts à défendre, autres
que ceux de la Nation.
C’est aveuglant !!!
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Quartier Ali Bay

Malabata

Descente policière
dans un fief à chicha

Incendie dans
un entrepôt

L

es autorités publiques de la ville de Tanger ont effectué, récemment, une descente dans un appartement au quartier Malabata à Tanger, où on signalait des
activités irrégulières.
Il s’avèrera, en effet, que l’appartement en question,
servait, « entre autres », de café à chicha clandestin.
Les services sécuritaires ont procédé à l’arrestation
du propriétaire de l’appartement, des gérants, ainsi que
de quelques clients qui se trouvaient sur place. Ils ont
également procédé à la saisie d’une quantité de drogues et de tabac à chicha du genre « m3assel ».
L’appartement a été mis sous scellés et les mis en
cause ont été placés en garde à vue, en attendant d’être
présentés devant la justice ».
uuuuuu

Justice

Un couple acquitté
pour adultère

n tribunal marocain de première instance, a rendu
récemment, un jugement sur la liberté des relations sexuelles hors mariage et les libertés individuelles
en général.
Il a acquitté un couple vivant en concubinage alors
qu’il était accusé d’adultère.
« L’absence d’un acte de mariage ne constitue pas
une cause permettant de considérer une relation
sexuelle comme illégale ».
Par cette décision, le tribunal en question estime qu’un
rapport sexuel consommé dans le cadre d’un « mariage
sans acte » ne serait pas illégal. Comme on peut s’en
douter, cette décision rendue le 15 février courant, génère des avis divergents. Pendant que certains pensent
qu’elle encourage et facilite la débauche, d’autres y
voient un précédent qui pourrait faciliter l’abrogation de
l’article 490 du Code Pénal marocain.
Cette affaire concerne une femme et un homme poursuivis pour adultère, suite à une plainte déposée par
«l’épouse offensée », qui accuse également son époux
de violence et expulsion du foyer conjugal. L’homme affirme avoir « épousé la deuxième femme par la Fatiha
sans une procédure de polygamie », ni celle du divorce.
Quant à la femme épousée en secondes noces, elle
confirme que le mariage a été conclu par échange de
consentement mais sans « établissement de l’acte », et
que les fiançailles ont eu lieu en présence de sa famille.
Sur les faits d’adultère, le tribunal invoque trois éléments pour appuyer son interprétation : les prévenus
« vivent sous le même toit ». La prévenue se considère
comme « épouse légitime » du prévenu, et les fiançailles
ont eu lieu devant les membres de sa famille.
Pour le juge, il n’y a pas lieu d’évoquer un adultère
avec tous ces éléments réunis.
C’est seulement sur la plainte pour violence conjugale et expulsion du foyer conjugal, que le tribunal a décidé de condamner l’époux à 2 mois de prison ferme et
à une amende de 2000 DH, outre 10 000 DH pour réparer
le préjudice subi par la première épouse.
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L

es éléments de la Sûreté nationale opérant au port
de Tanger-Med ont procédé, jeudi 18 février courant, à la saisie de 490.000 comprimés psychotropes
«Tafradol» à bord d’un conteneur chargé sur un navire
en provenance d’un pays asiatique, à destination d’un
pays de l’Afrique subsaharienne..
Selon la Direction générale de la Sûreté nationale,
cette opération a été menée dans le cadre de la coopération conjointe entre les services sécuritaires marocains et l’Administration américaine de lutte contre les
drogues (DEA), en matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants à l’échelle mondiale.
La police judiciaire a ouvert une enquête.

Aéroport Ibn Battouta :

D

ans l’après-midi de dimanche 21 février 2021, un
incendie s’est déclaré dans un entrepôt de matières premières destinées à l’industrie du textile, situé
dans le sous-sol d’une villa du quartier Ali Bay à Tanger.
Le feu apparemment déclenché par un court-circuit
électrique, s’est déclaré d’une manière soudaine, ravageant une grande quantité de marchandises stockées,
essentiellement composées de matériel de couture.
Une brigade de Sapeurs-pompiers est finalement parvenue à circonscrire les flammes qui menaçaient de se
propager au voisinage.
Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à
déplorer.
Ce drame intervient quelques jours seulement après
la tragédie ayant fait 29 morts par noyade, dans un atelier de textile, également situé en sous-sol d’une villa
de hay Branès à Tanger, inondée par une forte crue des
eaux de pluie.

Bella Vista

U
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Ph : DR

TANGER PRATIQUE

Arrestation
de plusieurs Khalijis
pour mœurs légères

Saisie
de 1.796 comprimés
psychotropes
« Rivotril 2mg »

L

es éléments de la douane opérant à l’aéroport international de Tanger Ibn Battouta ont saisi, jeudi
18 février courant, 1.796 comprimés psychotropes “Rivotril 2mg”, en possession d’un citoyen marocain arrivé
à bord d’un vol en provenance de Madrid.
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.
uuuuuu

Corniche de Tanger

Arrestation de 5 gays

L

es forces de l’ordre de Tanger ont fait une descente, mercredi, dans une villa transformée en maison close dans le quartier «Bella vista» et procédé à l’arrestation de plusieurs individus originaires de pays du
Golfe qui étaient en compagnie intime de filles de joie,
dont une mineure, pour violation de l’état d’urgence sanitaire, prostitution et proxénétisme.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour
enquête et instruction du dossier judiciaire destiné à la
justice.
uuuuuu

Port Tanger Med

Saisie de 490.000
comprimés psychotropes
« Tafradol »

Ph : DR

A

la suite d’une plainte pour nuisances sonores, déposée par des habitants d’un immeuble situé sur
la Corniche de Tanger, une brigade des mœurs relevant
de la préfecture de police de la ville, a interpellé, dans la
soirée de samedi 20 février courant, cinq individus âgés
de 24 à 31 ans, en flagrant délit d’homosexualité dans
un appartement situé dans le même immeuble.
L’enquête préliminaire aurait révélé que l’appartement en question était utilisé par son propriétaire pour
des activités de prostitution.
Parmi les mis en cause, l’un aurait reconnu avoir eu
des relations intimes, depuis au moins cinq années,
avec l’un des autres accusés interpellés.
Les personnes concernées devraient être poursuivies en état de liberté provisoire ou d’arrestation préventive, conformément à l’article 489 du Code pénal qui
criminalise « les actes licencieux ou contre nature avec
un individu du même sexe », passibles de peines de 6
mois à 3 ans de prison.
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Tribune du Sport
ALERTE DU FOOTBALL FRANÇAIS :

ait
Portrtif
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UNE PERTE DE 1000
MILLIONS D’EUROS

STRATEGIE MUSICALE
INNOVANTE DE LA FIFA

Q

ue se passe-t-il dans le
football français après
la crise du covid 19 ?
Plusieurs clubs sont menacés de
disparition ou de relégation en
division inférieure. Les contrats des
footballeurs ne sont plus respectés.
La FIFA ne donne aucune facilité
pour les dettes enregistrées. La
Ligue du football professionnel
(LFP) a demandé mardi une aide financière «urgente» au
gouvernement français pour éviter la menace de faillite
financière qui pèse sur plusieurs clubs causée par les effets
de la pandémie. Plus précisément, la LFP a demandé «une
réunion urgente» avec les ministères de l’Économie et de
l’Éducation et des Sports pour élaborer «un plan de soutien»
et aider les clubs à «survivre» à leur situation financière
difficile. Les clubs qui composent la Ligue ont déjà connu
des pertes de plus de 1 000 millions d’euros jusqu’à présent
cette saison, selon la LFP dans un communiqué. En plus,
la rupture du contrat des droits télévisuels avec l’espagnol
Mediapro et la signature d’un nouveau contrat (mais avec
des montants beaucoup plus modestes) avec Canal +, les
priveront de 548 millions d’euros. À cela, il faut ajouter le
manque de revenus des billets, la diminution des parrainages
externes et le manque de transferts de joueurs vers d’autres
ligues, également touchées par la pandémie. Pour cette
raison, la LFP souligne dans sa déclaration que les 100
millions d’aide d’État que le gouvernement avait déjà alloués
au football en novembre se sont avérés «insuffisants» pour
que les clubs maintiennent leur activité. Le football français
allègue également que les clubs ont déjà fait de gros efforts
pour s’adapter à cette baisse significative des revenus, à la
fois par des négociations de réduction des salaires avec les
joueurs et par les réformes que la LFP s’apprête à assurer
leur avenir. Certains clubs ont même entamé des procédures
pour réduire le nombre de leurs employés. Il y a quelques
semaines, le journal sportif L’Equipe soulignait que la Ligue
avait déjà demandé l’aide du président du pays, Emmanuel
Macron, pour intercéder auprès d’éventuels acheteurs afin
de débloquer l’achat de droits de télévision et ainsi pouvoir
se remettre à flot avec ce paiement. . Cependant, le président
de la République a refusé d’aider le football français à cette
occasion. Par ailleurs, il est à signaler que Paris Saint-Germain
de Khlifi semble vivre loin de toute crise financière d’autant
plus que ses dirigeants préparent une offre alléchante en
millions d’euros pour engager les deux vedettes Messi de
Barcelone et Ramos du Real Madrid en fin de contrat avec
leur club en juin prochain. Pourquoi ? Simplement parce
que l’équipe parisienne est parrainée et subventionnée par
un pays riche, le Qatar. Une vraie contradiction du football
français ! Mais en cas de la disparition de Marseille, Nantes,
Lyon, Nice, Monaco, Lille, Saint Etienne les historiques du
championnat, contre qui Paris Saint-Germain pourrait jouer ?

Football et musique
La FIFA a annoncé aujourd’hui le lancement
de FIFA Sound, une nouvelle stratégie de
divertissement conçue pour créer des liens
innovants et significatifs entre les fans de
football, les passionnés de musique, les joueurs,
les artistes , le jeu et les chansons qu’ils aiment
tous. «La vision de la FIFA est de rendre le football
véritablement mondial, accessible et inclusif.
Le croisement entre le football et la musique
souligne cette pertinence culturelle plus large.
Les deux sont des langages universels et ont le
pouvoir de créer des émotions sans égal. Il est
naturel de les réunir », a déclaré Jean-François
Pathy, directeur marketing de la FIFA.

Huit épisodes
«C’est fantastique de voir l’enthousiasme
suscité par le lancement de cette stratégie, et nous
sommes enthousiasmés par les opportunités qui
nous attendent pour connecter les gens grâce
à des histoires humaines inspirantes.» FIFA
Sound démarre avec le lancement d’une série
de podcasts de huit épisodes. Organisé par Liam
Payne, artiste mondialement connu d’Universal
Music Group, et co-animé par le diffuseur sportif
Jaydee Dyer, le podcast FIFA PlayOn associe
des footballeurs vedettes à des musiciens
primés pour des conversations inoubliables.
Dans chaque épisode, des footballeurs célèbres
du monde entier discuteront des moments de
transformation de leur carrière - sur et en dehors
du terrain - à travers les chansons qui ont fourni
une bande originale à leur vie. Les joueurs
seront rejoints par un musicien primé qui les a
inspirés, alors qu’ils explorent l’interaction entre
la musique et le football dans leur vie.

Collaboration FIFA-Universal Music
Group
Parlant de l’annonce de la série, Liam Payne
a déclaré: «Je ne peux pas attendre que tout le

monde entende ce sur quoi nous avons travaillé
avec la FIFA. Le podcast PlayOn a été un tel voyage
- c’était génial de voir ces joueurs incroyables et
ces invités spéciaux se réunir et échanger des
expériences de vie sur et en dehors du terrain, le
tout à travers le prisme de la musique. « PlayOn
est la première des nombreuses nouvelles
initiatives que la FIFA lancera en 2021 et au-delà
dans le cadre de sa collaboration stratégique avec
Universal Music Group for Brands - une division
d’Universal Music Group, le leader mondial du
divertissement musical. Olivier Robert-Murphy,
vice-président exécutif d’Universal Music Group
for Brands, a déclaré: «Nous sommes ravis de
pouvoir lancer cette collaboration entre la FIFA
et Universal Music Group, qui rassemble deux
des plus grands et des plus influents points de
passion au monde. - football et musique - pour
créer une série d’expériences de fans uniques.

Footballeurs et musiciens
À partir du lancement de la série PlayOn
Podcast, ces initiatives montreront la symbiose et
les liens partagés entre les meilleurs footballeurs
et musiciens du monde aux côtés des fans qui les
idolâtrent dans le monde. « PlayOn fera ses débuts
aujourd’hui, le 13 janvier 2021, et est disponible
en streaming sur Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts, Amazon Music et d’autres
lecteurs de podcast. De nouveaux épisodes
seront diffusés chaque semaine le mercredi. Les
listes de lecture contenant les chansons choisies
par chaque joueur seront publiées sur Spotify
pour que les auditeurs puissent en profiter.
Les appariements d’invités pour les épisodes
d’ouverture comprennent: •Ivan Rakitic et Morat
• Carli Lloyd et Rachel Platten • Asisat Oshoala
et Tiwa Savage Les invités dans les prochains
épisodes comprendront Deyna Castellanos, Lele
Pons, Wretch 32 et plus.
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HORAIRES DES PRIÈRES
du 27 Fevrier Au 05 Mars 2021
As-Soubh

Tanger pratique

SPORT

Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 27

06:25 13:41 16:52 19:27 20:43

Dim. 28

06:24 13:41 16:53 19:28 20:44

Lun. 01

06:23 13:41 16:53 19:29 20:45

Mar. 02

06:22 13:40 16:54 19:30 20:46

Mer. 03

06:20 13:40 16:54 19:31 20:47

Jeu. 04

06:19 13:40 16:55 19:32 20:47

Ven. 05

06:18 13:40 16:55 19:33 20:48

CULTE
CHRÉTIEN
Cathédrale
55, rue Sidi Bouabid
Tél.: 05.39.93.10.28
et 05.39.93.27.62
Dimanche :
09 h 45 (en français)
11 h 00 (en espagnol)
En semaine : 19 h 00
Eglise Notre Dame
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30
St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m
Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO
Kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
Tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01
GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

HORAIRE DES
PHARMACIES
HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 13 h 00
et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :
de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain
HORAIRE DE GARDE
PENDANT LA JOURNÉE
Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00
Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 27 et Dimanche 28
fevrier 2021
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derrière la prison
Tél. : 05.39.31.89.09
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroun résidence Jade n°2
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Al Baraka
2, place du koweit, imm. lbéria
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Achenad
1ére rue à gauche après école Achenad
Tél.: 05.39.31.63.03
Pharmacie Mabrouki
16, Av. Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46
Pharmacie Populaire
Casabarata prés café abderrahman
Tél. : 05.39.31.82.17
Pharmacie Ibrahim Al Khalil
Cplx. Ibrahim Al Khalil, rte de stade
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie Doha
Lot Ibn Batouta Hay Doha 2
Tél. : 05.39.35.03.32
Pharmacie Ajial
Groupe Ajial, quartier Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 27 et Dimanche 28
fevrier 2021
• SAMEDI
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania
Tél. : 06.63.14.51.78
Pharmacie Imam Mouslim
87, Av. Imam Mouslim Dradeb
Tél.: 05.39.94.71.85
Pharmacie Tanja Al Koubra
Rondpoint Mesnana imm. Santa Clara
Tél. : 05.39.42.27.05
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia au dessus Kasr Diyafa
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Jamie Al Azhar
Av. Abdererrahman kawakibi Branes
Tél. : 05.39.31.44.07
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat soussi Aouama
Tél. : 06.59.13.59.76
• DIMANCHE
Pharmacie Beni Makada
152, Av. Mly Slimane Bni Makada
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie Tanger Ville
Quartier Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23
Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika n°39 Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay Ahammar
Tél. : 06.18.14.01.04
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PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 01 Au 05
Mars 2021
Lundi 01 Mars 2021
Pharmacie la Sante
Av Tarik Ibn Ziad lot fatima zohra Drissia
Tél. : 05.39.95.03.81
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue Lafayette
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie du grand stade
Rte de Rabat en face City Club
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Université
Rte cplx universitaire Boukhalef
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie La Vie
Hay Gambouria N° 554 prés école
Abdelah Guennoune
Tél.: 06.49.47.55.32
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Bd Al Qods
Tél. : 05.39.36.15.59
Mardi 02 MARS 2021

Pharmacie Hay Al Inara
Av.Raouda Mesnana aprés Phcie Fajr
Tél. : 05.39.38.34.19
Pharmacie Bab El Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie El Alia
37; rue Ibn Kadi quartier El Alia
Tél.: 05.39.94.21.70
Pharmacie Beni Ouriaghel
Rte Sidi Driss Beni Ouriaghel
Tél. : 05.39.31.52.17
Pharmacie Trial Atlas
Trial Atlas montre Al Moujahidine
Tél. : 05.31.18.45.94
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Cplx Hassani Bayti Sakan
Tél. : 05.39.31.11.64
Mercredi 03 Mars 2021

Pharmacie Sania
Bd Aicha Al Moussafir Fin Jirrari
Tél.: 05.39.36.13.30
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Val Fleuri en face Salle victoria
Tél.: 05.39.31.32.77
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers Bir Chifae
Tél. : 05.39.38.94.98
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Route Achakar, en face Ecole Shams
Tél. : 05.39.93.92.18
Jeudi 04 mars 2021
Pharmacie Galerie Andalucia
Rte de cap spartel, Boubana
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Zouhir
Rte de Tétouan Mghogha Kbira
Tél. : 06.07.01.48.26
Pharmacie Al Mouna
Pont bir Chifa au dessous Amendis
Tél. : 05.39.31.33.46
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62
Pharmacie Aida
Rue Berkane Immeuble Gama
Tél.: 05.39.34.33.03
Pharmacie Brooks
A côté du 3é Arrd° prés hôpital Italien
Tél. : 05.39.94.85.35
Vendredi 05 mars 2021
Pharmacie Al Hanae
Route Aouama après station Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Cplx Boutour, au dessous
Souk Bir Mekraa
Tél.: 06.22.02.99.32
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Anas
Lotissement Annasr prés 6éme
Arrondisement
Tél.: 05.39.31.65.65
Pharmacie Taissir
Rte de Tétouan Mghogha Sghira
prés Novaco 2
Tél. : 05.39.95.95.70
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Annonces Légales et Administratives
FIDET
FIDUCIAIRE DU DETROIT S.A.R.L
Email : fidet@iam.net.ma
MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES FIDUCIAIRES DU NORD
« AFINORD »
MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES FIDUCIAIRES DU NORD « AFINORD »
PNEUMATIQUE AL BOUGHAZ SARL
I/ Du Procès-verbal des décisions collectives
extraordinaires des associés en date à Tanger
du 17/02/2021 et y enregistré 22/02/2021, les
associés de la société dite « PNEUMATIQUE
AL BOUGHAZ SARL », au capital social de
1.800.000,-DH et ayant son siège social à Tanger : 101, Avenue Moulay Youssef ont décidé de proroger le mandat de M. Monssef
CHFIRA et Mme Fadoua CHFIRA, en leur
qualité de co-gérants pour une durée de 08

mois renouvelable qui commence à courir du
17/02/2021 pour finir le 17/10/2021.
La société continuera à être valablement
engagée sur tous les actes et documents la
concernant par les signatures conjointes des
deux co-gérants. Les gérants ont les pouvoirs
les plus étendus pour gérer la société dans
le cadre de son objet social. Sauf autorisation expresse des associés. Les gérants ne
peuvent céder ou transférer ou hypothéquer
ou nantir les biens sociaux, meubles, immeubles, fonds de commerce, etc…..Ils ne
peuvent également contracter des emprunts
III/ Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tribunal de commerce de Tanger le 25/02/2021
sous le numéro de Dépôt 239746
Pour Extrait et Mention
Mohammed EL YAZAJ

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : Vous mettre au service de la collectivité, à oeuvrer pour la communauté et à travailler de manière plus appliquée que trop personnelle !
Amour : Vous êtes lucide. Si une personne vous fait des belles promesses, vous
n’y croyez qu’à moitié, vous préférez attendre des preuves d’amour de sa part.
Argent : Faites vos comptes et voyez si vous pouvez-vous offrir cet objet
qui vous fait tant rêver.
Travail : Vous avez l’esprit léger, vous êtes plein de bonnes idées, votre
samedi et votre dimanche se passeront dans une bonne ambiance..
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Un éclairage qui vous pousse à revendiquer votre droit de parole,
à vous valoriser mais également à tenter votre chance en amour !
Amour : Vous ressentez plus vivement vos désirs et l’envie de les satisfaire.
Si vous êtes en couple, vous êtes en harmonie, dans une meilleure entente.
Argent : La routine convient bien à votre personnalité discrète si elle vous apporte des revenus stables et qu’elle est pimentée par des recettes inattendues.
Travail : Vous devez gérer votre budget ou des contraintes d’ordre domestique. Cela vous oblige à vous enfermer pour vous isoler dans un silence relatif.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Si vous êtes mobilisé sur le front pro par des dossiers qui
exigent de vous beaucoup, songez à ne pas trop négliger les vôtres !
Amour : Vous avez du mal à faire cavalier seul et vous vous ennuyez
rapidement mais vous n’arriverez pas à changer l’ambiance.
Argent : Les conseils que vous recevrez vous donnent de quoi réfléchir,
une meilleure gestion financière en ressortira.
Travail : Changez-vous les idées, pour repartir travailler du bon pied dès
lundi. Être entouré de vos meilleurs amis est aussi un bon programme..
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Le moment idéal pour échanger et tenter de trouver des consensus ou accords.
Amour : Les investissements amoureux, les aménagements et les engagements ou tout simplement l’harmonie de votre relation sentimentale !
Travail : Vous êtes en mesure d’investir très efficacement votre énergie
dans des actions qui visent le long terme, pour des résultats inattaquables.
Argent : Vous aurez les idées plus claires et évaluerez avec lucidité les
objectifs auxquels vous aspirez pour votre avenir financier.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : la pleine lune vous invite à explorer et exploiter plus pleinement
vos potentiels et pourquoi pas également à vanter vos mérites.
Amour : L’ambiance rationnelle, encourage nettement la stabilité émotionnelle
au détriment d’une agitation liée à une recherche de passion inopportune.
Argent : Vos finances se portent bien, vos projets sont maîtrisés, vous
gardez le cap grâce à vos bonnes méthodes et votre sens de l’organisation.
Travail : Vous êtes attentif à la marche de vos affaires et vous réglez mille
détails avant de vous évader.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Profitent pour bien vous situer face à l’autre. Histoire de ne plus
passer après tout le monde tout en restant à l’écoute de l’autre !
Amour : On admire votre sympathie et votre aura, on se sent bien en votre
présence. En plus, vous faites montre de volonté et de personnalité.
Argent : Vous aurez le champ libre pour faire le point sur vos dépenses à
venir, vos actions ne rencontrent pas d’obstacles. Alors, profitez-en !
Travail : Les meilleures pistes de progression pour votre créativité vous
sembleront tout à fait évidentes.
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous serez ensuite davantage en mesure d’évaluer ce qui doit être
fait ou pas (ou plus) pour que vos intuitions soient nettement plus efficaces !
Amour : Veillez à ne forcer la main à personne si vous souhaitez que le
résultat soit à la hauteur de vos espérances sentimentales.
Argent : Malgré cela vos comptes sont florissants, il y a des rentrées d’argent
que vous n’aviez pas prévues.
Travail : Faites appel à votre imagination pour surprendre vos proches et
organisez une petite sortie fortuite..
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : La pleine lune met en lumière des projets qui comptent pour vous
et la possibilité pourquoi pas de rallier les suffrages de vos proches et amis !
Amour : Si vous souhaitez que l’on vous remarque c’est chose faite.
Argent : Vous avez traversé les turbulences financières haut la main. Vous
êtes sous une excellente configuration planétaire.
Travail : Les constructions, projets collectifs sont clairement favorisés, les
rencontres sont fécondes en accords au long terme.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : La pleine lune vous place sur le devant de la scène et vous demande de vous investir sur le plan pro peut-être un peu délaissé ce mois-ci!
Amour : Pas de panique, tout ce qui sera analysé avec calme et lucidité ne
posera aucun problème voire se verra réglé.
Argent : Quelques restrictions sont nécessaires pour harmoniser vos
comptes, cherchez votre faiblesse, vous sécuriserez ainsi votre position.
Travail : Pas de fausses excuses, vous devez vous reposer sans quoi vous
arriverez toujours aussi fatigué au bureau le lundi.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : La pleine lune vous invite, aux voyages du corps ou de l’esprit
et surtout à élargir vos horizons mais également à porter vos ambitions.
Amour : Vous construisez votre vie affective comme un maçon attentionné
et vous ajoutez une pierre à l’édifice de votre amour.
Argent : Bonne nouvelle, voici une journée très favorable pour les contacts
financiers et commerciaux.
Travail : La Lune remet de l’ordre rapidement, dans un projet qui n’était pas tout
à fait bouclé. Cela vous autorise les petites folies, auxquelles vous aviez renoncé.
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : C’est un belle moment pour faire le point sur votre hygiène de vie
et prendre des résolutions modérées, réalistes, dans un programme souple.
Amour : Les astres favorisent les contacts. Aux oubliettes les contrariétés,
vous prenez votre vie amoureuse en main. Votre esprit est libre.
Argent : Le moment d’épurer vos dettes, de renflouer vos caisses ou de
solliciter aides et crédit !
Travail : Vous verrez ainsi si vous évaluez votre travail à sa juste valeur et si
vous êtes reconnu par les autres..
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : La pleine lune vous recommande de faire un pas vers l’autre, de
coopérer, collaborer. La meilleure approche pour espérer boucler le moins
en douceur et bien entouré !
Amour : Vous avez l’occasion de renforcer vos liens les plus précieux, peutêtre signer un contrat.
Travail : Les échanges qui en découlent peuvent vous aider à améliorer
votre situation professionnelle et vous permettent de vous détendre.
Argent : Vous avez vu juste en écoutant votre raison et en ne mettant pas
tout votre argent dans le même panier, les faits vous le prouvent.
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الملحق الرياضي

ر ّد ناري من احتاد طنجة لكرة ال�سلة
على رئي�س اجلامعة

بعد توصله برسالة من مصطفى اوراش (رئيس) جامعة كرة السلة،
حول استئناف البطولة ،جاء هذا الرد الناري من اتحاد طنجة لكرة السلة
ننشره كما توصلنا به ،وهذا نصه:
«لست في حاجة لتذكير نفسي ولتذكيركم بأن انتخابكم رئيسا
للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تم خالل جمع
عام عادي الذي حدد تاريخه يوم  20دجنبر 2020والذي صدر أمر قضائي
استعجالي باسم جاللة الملك على إيقاف عقده  ،بل تعداه األمر إلى
تحقير األحكام القضائية والمساس بسلطة القضاء واستقالله ،موضوع
الملفين عدد  2020/1101/1168 :أمر عدد  1077الصادر بتاريخ 18
دجنبر  .2020/1101/1183 2020وأمر عدد  1078الصادر بتاريخ 18
دجنبر 2020القاضي إيقاف الجمع العام العادي المنعقد يوم  20دجنبر
 2020بالمركب الرياضي األمير موالي عبد اهلل.
و لستم في حاجة لتذكيركم بأن الئحتكم للترشح ال تستوفي للشروط
القانونية والتي هي مطعون فيها قضائيا بعد تنكر اللجنة المؤقتة للبث
في الطعن الذي تقدم به وكيل االئحة المنافسة السيد نورالدين العراقي
( ملف  1568/1201/2020المحكمة اإلبتدائية بالرباط).
ولعلكم لستم في حاجة لتذكيركم بأن الجمع العام العادي للموسم
الرياضي  2018-2017لم ينعقد بسبب إيقافه من قبل القضاء ثالثة
مرات وأنكم التتوفرون على تبرئة الذمة أدبيا وماليا بناءا على المبدأ
الدستوري المتعلق برط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما تؤكده تقارير
اإلفتحاص بما فيها تقرير الخبير القضائي وقاضي التحقيق بمحكمة
الجرائم األموال العمومية بمحكمة اإلستئناف بالرباط.
كما أنه لستم في حاجة لتذكيركم بأنكم متابعين قضائيا من قبل
أعضاء جامعيين سابقين بتهمة إختالسات وتبديد أموال عمومية وأن
اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة
التي عينتها وزارة الشباب والرياضة هي بدورها قدمت شكاية ضدكم
وتتهمكم بنفس التهم.
ومن البديهي أنكم ،لستم في حاجة لتذكيركم بأن األنظمة
األساسية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة المتداول عليها يوم
الجمع غير العادي المنعقد بتاريخ  29فبراير  2020مطعون فيها قضائيا
وأنه في هذه الحالة وتطبيق البند الثالث من المادة السابعة من االنظمة
العامة لإلتحاد الدولي لكرة السلة بما فيه الجمع العام العادي النتخاب
المكتب المديري للجامعة .وعكس ما جاء في البالغ المؤرخ بتاريخ 17
دجنبر 2018ومؤخرا حول النادي القنيطري حيث تستدلون بالفقرة
األخيرة من المادة  21من األنظمة األساسية ،فإن المادة  52من نفس
األنظمة تنص على العكس اي اللجوء لقوانين اإلتحاد الدولي وبالتالي
كل القرارات التي يتخذها المكتب المديري الجامعي سواء كان شرعيا او
غير شرعي فهي باطلة.
وفي ضوء ما سبق ،لستم في حاجة لتذكيركم بأن مشروع األنظمة
العامة الذي تم عرضه يوم الجمع العام غير العادي السالف الذكر لم
يصادق عليه وأن العبث هو العمل بأنظمة عامة ترجع لألنظمة األساسية
السابقة دون الحديث عن العديد من العيوب القانونية التي سبق لوزير
الشباب والرياضة االعتراض عليها في مراسلة تحت عدد  871بتاريخ 28
فبراير .2019
ومن البديهي انه لستم في حاجة لتذكيركم أن الجهاز التشريعي
الوحيد هو الجمع العام غير العادي للمصادقة على القوانين ولهذا
كيف يمكن إعطاء إنطالقة البطوالت دون قوانين تنظيمية للمنافسات
الرياضية مصادق عليها من قبل الجمع العام غير العادي؟ إن مايسمى
بالبالغ رقم  3بتاريخ  18يناير  2021جاء فيه أنه «تم تكليف لجنة البرمجة
وتنظيم المنافسات بإعداد األنظمة الخاصة بالبطوالت وكذا المجموعات
الخاصة بكل قسم» .فطبقا لل مادة 37من األنظمة األساسية للجامعة
الملكية المغربية لكرة السلة المطعون فيها قضائيا فإن إعداد األنظمة
الخاصة بالبطوالت ليس من اختصاص لجنة البرمجة وتنظيم المنافسات
الرياضية وحتى لو كان إعداد األنظمة من اختصاصها فالمصادقة عليها
تبقى من اختصاص الجمع العام غير العادي.

جريدة طنجـة
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وهل من المعقول أن تجرى القرعة بدون أنظمة خاصة بالبطوالت
في غياب ممثلي األندية المعنية باألمر وبأندية غير معتمدة وأخرى تم
إدراجها في القسم الممتاز والقسم االول بدون سند قانوني؟
وما هو معلوم انه لستم في حاجة لتذكيركم بأن المكتب المديري
الجامعي حتى ولو كان شرعيا فال يحق له وضع قوانين للمنافسة بإعتبار
ان أعضاءه هم رؤساء اندية منافسة لنادينا وعلى رأسهم شباب الريف
الحسيمي الذي تترأسونه وألن المكتب المديري الجامعي يقترح مشاريع
قوانين على الجمع العام غير العادي وليس المصادقة عليها.
لذلك لستم في حاجة لتذكيركم بوضعية تضارب المصالح والتنافي
التي توجدون فيها بصفتكم رئيس جمعية منافسة وال أدل على ذلكتقرير
الخبير القضائي الذي فضح مراسلتكم لإلتحاد الدولي لكرة السلة التي
تلتزمون فيها بإسم الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لحل مشكل
مادي للنادي الذي تترأسونه وهو مخالفة منافية للفصل  36من دستور
المملكة المغربية والتي يعاقب عليها القانون.
لستم في حاجة لتذكيركم بالمادة  70من القانون رقم 30.09
المتعلق بالتربية البدنية والرياضة التي تنص بصريح العبارة أنها فقط
الجامعات الرياضية الحاصلة على التأهيل المنصوص عليه في المادة
 25من القانون السالف الذكر هي التي لها الحق في تنظيم التظاهرات
والمنافسات الرياضية وهو ما ال تتوفر عليه الجامعة الملكية المغربية
لكرة السلة.
لستم في حاجة لتذكيركم بأننا توقفنا عن كل االنشطة الرياضية
لجمعيتنا على غرار جميع الجمعيات الرياضية منذ سنة بسبب حالة
الطوارئ الصحية التي مازالت مستمرة ليومنا هذا ويكفي اإلضطالع على
البالغ األخير لوزارة الصحة بتاريخ  20فبراير  2021الذي يدعو المواطنين
إلى توخي المزيد من الحيطة لمواجهة ظهور طفرات جديدة لفيروس
كورونا المستجد.
وفي هذه النقطة بالذات:
 أين هو البروطوكول الصحي لضمان سالمة الالعبات والالعبينواألطقم التقنية واإلدارية والطبية؟
 أين هي الضمانات المالية لتمويل البروطوكول الصحي؟لستم في حاجة لتذكيركم بأن تداعيات جائحة كورونا تفرض علينا:
 االستعداد لمدة ثالثة أشهر على األقل إلستئناف البطولة وفقالشروط السالفة الذكر كما فعلت جميع الجامعات األوروبية مع النوادي
الممارسة التابعة لها.
 وأنه ليومنا هذا لم نتمكن من التدريب ألن قاعة الزياتين الرئيسيةالتي يستقبل يها نادينا ويتدرب فيها غير شاغرة وهي لحد اآلن تستعمل
من لدن اللجنة اإلقليمية لتتبع مرض وباء كورنا.
 وقاعة درادب غير شاغرة بحكم استعمالها في حملة التلقيح ضدوباء كورونا.
 وقاعة القرب المرس تستعمل في حملة تلقيح بدورها ضد وباءكورونا.
 فيما قاعة القرب مغوغة ال تستوفي الشروط القانونية وهذااإلشكال مطروح على جميع األندية.
إننا ملتزمون باستئناف البطوالت بعد توفير الشروط القانونية
والرياضية والصحية من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة كما
فعلت نظيرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من توفير الظروف
الصحية المالئمة الستئناف البطولة .وهذا ال يعني أننا سنتنازل عن حقنا
في الدفاع عن الشرعية بشتى الوسائل القانونية».

خبر األسبوع
هاالند ينفرد ب�صدارة قائمة
هدايف دوري الأبطال

بعد انتهاء مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
األربعاء ،ينفرد النرويجي إيرلينج هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند
بصدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم بثمانية أهداف .ورفع
هاالند رصيده من األهداف بعدما سجل ثنائية في مرمى إشبيلية
األسبوع الماضي في ذهاب دور الـ  16في المواجهة التي انتهت
بفوز بوروسيا دورتموند بثالثة أهداف مقابل هدفين .وبتسجيله
هدف الفوز لتشيلسي في مرمى أتلتيكو مدريد ،رفع الفرنسي
جيرو رصيده إلى ستة أهداف يتعادل بها مع ألفارو موراتا العب
يوفنتوس وماركوس راشفورد العب مانشستر يونايتد والبرازيلي
نيمار العب سان جيرمان .وبخمسة أهداف يأتي الفرنسي مبابي
في سان جيرمان واإليطالي تشيرو إيموبيلي العب التسيو.
وبأربعة أهداف ،المصري محمد صالح ،مهاجم ليفربول ،متعادال مع
عدة العبين أبرزهم كريستيانو رونالدو العب يوفنتوس وليونيل
ميسي نجم برشلونة والبولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ
والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

الدوري اإلسباني
�أتلتيكو يتطلع للخروج من
فرتة ال�شك و�سط مطاردة
الريال وبر�شلونة

يتحتم على أتلتيكو أن يثبت أقدامه في صدارة الدوري اإلسباني،
بعد أن سمح لريال مدريد وبرشلونة بتهديد موقعه ،خالل األسابيع
القليلة الماضية .وبعد أن كان أتلتيكو ينفرد بالصدارة بفارق  9نقاط عن
أقرب مالحقيه (وله مباريات مؤجلة) بات يبتعد بفارق  3نقاط فقط عن
ريال مدريد ،الوصيف ،وال يزال له مباراة مؤجلة ،ويتفوق بفارق  5نقاط
عن برشلونة صاحب المركز الثالث .ولم يحقق أتلتيكو أي انتصار في
آخر  3مباريات بجميع المسابقات ،وكانت آخر هذه اإلخفاقات ،الخسارة
على ملعبه أمام تشيلسي اإلنجليزي    1-0في ذهاب دور الـ 16لدوري
أبطال أوروبا ليصبح مهددا بتوديع البطولة القارية مبكرا .وقد صار ما بدا
موسما رائعا محتمال ألتلتيكو تحت قيادة مدربه األرجنتيني سيموني ،حلما
صعب المنال بعد الكبوات األخيرة للفريق .ويخرج أتلتيكو لمالقاة مضيفه
فياريال ،صاحب المركز السادس في المرحلة  25من الليجا ،في مواجهة
لن تكون سهلة مطلقا بالنسبة للمتصدر .ويلتقي برشلونة (الثالث) مع
مضيفه أشبيلية ،صاحب المركز الرابع ،اليوم السبت .ويسعى البارسا للثأر
من خسارة ذهاب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا وقبل مواجهة اإلياب
األربعاء المقبل .وتعادل برشلونة مع ضيفه قادس األسبوع الماضي ،لكنه
يتمسك بأمل المنافسة على اللقب ،والفوز على أشبيلية قد يكون خطوة
حاسمة على الطريق الصحيح .ويعول كومان على نجمه ميسي الذي
عاد لمستواه ،وسجل هدفين في شباك إلتشي ليتصدر هدافي الدوري
اإلسباني بـ  18هدفا .وأثبت أشبيلية ،بقيادة مدربه لوبتيجي ،أنه عقبة
يصعب تجاوزها في الدوري ،بعدما حافظ على نظافة شباكه في  5مباريات
متتالية ،فصعد للمركز الثالث .ويبتعد حاليا بفارق  7نقاط عن أتلتيكو
المتصدر .ويخوض ريال مدريد مواجهة صعبة يوم اإلثنين امام ضيفه
ريال سوسيداد ،صاحب المركز الخامس .وسجل الريال تحت قيادة مدربه
زيدان سلسلة من النتائج الجيدة مؤخرا .ويفتقد زيدان جهود هدافه
بنزيمة وقائده راموس .وانطلقت الجولة  25أمس الجمعة بمباراة ليفانتي
مع أتلتيك بيلباو.
نتائج الدورة :24
أمس الجمعة:
بيتيس  /خيطافي0 – 1 :
إلتشي  /إيبار0 – 1 :
أ.مدريد  /ليفانطي2 – 0 :
فالينسيا  /سلطا0 – 2 :
بلد الوليد  /ريال مدريد:
1–0
برشلونة  /قاديس1 – 1 :
ريال صوصيداد  /أالفيس:
0–4
ويسكا  /غرناطة2 – 3 :
أ.بلباو  /فيا الريال1 – 1 :
أوصاصونة  /إشبيلية2 – 0 :
برنامج الدورة :25
أمس الجمعة:
ليفانطي  /أ.بلباو (الساعة
التاسعة ليال)
اليوم السبت:
إيبار  /ويسكا (الساعة الثانية
ظهرا)
إشبيلية  /برشلونة (الساعة
الرابعة والربع مساء)
أالفيس  /أوصاصونة (الساعة
السادسة والنصف مساء)
خيطافي  /فالينسيا (الساعة
التاسعة ليال)
غدا األحد:
سلطا  /بلد الوليد (الساعة
الثانية ظهرا)

قاديــس  /بيتيــس (الساعة
الرابعة والربع مساء)
غرناطة  /إلتشي (الساعة
السادسة والنصف مساء)
فيا الريال  /أ.مدريد (الساعة
التاسعة ليال)
بعد غد اإلثنين
ريال مدريد  /ريال صوصيداد
(الساعة التاسعة ليال)
الترتيب العام
 - 1أ .مدريد 55 :نقطة
 - 2ريال مدريد// 52 :
 - 3اشبيلية//48 :
 - 4برشلونة//47 :
 - 5ريال صوصيداد// 41 :
 - 6فيا الريال// 37 :
 - 7بيتيس// 36 :
 - 8ليفانتي// 30 :
 - 9غرناطة//30 :
 - 10أ.بلباو// 29 :
 - 11سلطا// 29 :
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 - 13أوصاصونة// 25 :
 - 14قاديس//25 :
 - 15خيطافي// 24 :
 - 16أالفيس// 22 :
 - 17إيبار// 21 :
 - 18إلتشي/ 21 :
 - 19بلد الوليد// 21 :
 - 20ويسكا// 19 :
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ازدادت لهجة المرشحين لرئاسة
برشلونة ،مع اقتراب موعد االنتخابات،
واآلن المرشح توني فريسكا وضع سلسلة
من الملصقات في جميع أنحاء المدينة
لمهاجمة منافسه خوان البورتا ،وفلورينتينو
بيريز رئيس الغريم ريال مدريد .وكان
شعار «لن أسمح لفار-نتينو بالسيطرة على
الليجا» في إشارة لفلورينتينو بيريز وتحيز
الحكام للغريم ريال مدريد .وجاء ملصق آخر
بشعار «يبدو أنه في المناقشات شخص ما
يجعلني أود الذهاب للوز دي جاس» ،لوز دي
جاس هو الملهى الليلي الشهير الذي حمل
فيه البورتا ألقاب برشلونة حين كان رئيسًا
للنادي .وتأتي هذه السخرية من البورتا
الذي لم يحضر أي مناظرات انتخابية،
والتي تواجد بها فريسكا وفونت فقط .آخر
الملصقات كان «اليوم هو يوم جيد للذهاب
لتناول اإلفطار في رويس ،أال تعتقد ذلك؟»
ويأتي هنا االنتقاد لجوان أوليفر الذي كان
الرئيس التنفيذي لبرشلونة في فترة رئاسة
البورتا ،وكان رئيسا لنادي رويس ،رغم أن
البورتا نفى تماما عالقته بالنادي.

مرشح لرئاسة برشلونة يلعب ورقة
مبابي وهاالند

كشف توني فريكسا ،المرشح لرئاسة
لبرشلونة ،عن خططه إذا نجح في انتخابات
النادي الكتالوني المقبلة .وقال فريكسا ،في
تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا»»:لقد
عملنا وتوصلنا إلى اتفاق مع مستثمر سيمنح
النادي  250مليون يورو ،مقابل  49%من
شركة برشلونة» .وأضاف« :علينا أولاً النجاح
في االنتخابات من خالل الجمعية العمومية،
ثم سيكون لدينا األموال الالزمة لتحسين
الوضع االقتصادي للنادي ،ثم سنتخذ
قرارات رياضية» .وتابع« :في الموسم
المقبل سنضم ثالثة نجوم لبرشلونة 2 :في
الهجوم وواحد في الدفاع» .وواصل« :هل
سيؤيد رونالد كومان هذه الصفقات؟ من
المستحيل أال يحبهم .إنهم استثنائيون».
وأكمل« :سيبقى كومان مدربًا لبرشلونة
حتى نهاية عقده دون أدنى شك .إن
منح االستقرار للمدرب والفريق دائمًا
يؤتي ثماره» .وأردف« :هل التعاقد مع
هاالند أو مبابي ممكن؟ لدينا قاعدة بأال
نتحدث أبدًا عن الالعبين حتى نقدمهم
بشكل رسمي .إنها إستراتيجية سيئة
ألنك تسمح لآلخرين باقتحام المفاوضات،
لكن هذا األمر ممكن ،ويجب أن يفعله
برشلونة بضم العبين يصنعون الفارق».
واستطرد« :خسارة ميسي بسبب ديون
النادي؟ إن ليونيل أعطانا أكثر مما أعطاه
برشلونة .لقد تحدثت مع ممثليه وليس
معه شخصيًا» .واختتم« :فرصة استمرار
ميسي ال تزال متاحة ،لكن يجب جعل عقده
يتماشى مع قدرات برشلونة .لقد انخفضت
اإليرادات بمقدار  350مليون يورو ،والالعب
على علم بهذا األمر».

نيمار يُلمح إلى جاهزيته لموقعة
برشلونة

ألمح نيمار إلى جاهزيته قبل مباراة
اإلياب أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا .وكانت تقارير فرنسية قالت
إنه يجهز مفاجأة لفريقه السابق برشلونة،
من خالل التواجد في موقعة اإلياب .وعانى
نيمار من إصابة تغيب على إثرها عن لقاء
الذهاب الذي انتهى بفوز سان جيرمان
بنتيجة  .4-1وكتب نيمار ،على حسابه
بموقع التواصل تويتر «استيقظت سعيدًا..
تدربت سعيدًا ...لماذا؟» .ورد حساب سان
جيرمان الرسمي على تغريدة نيمار ،بوضع
رموز لوجوه ضاحكة .ويسابق نيمار ،الزمن
للحاق بالمباراة ،كما صرح قبل لقاء الذهاب
«اللعب ضد برشلونة يثير حماسي بشدة».

و أكد الفصيل أنه إضافة
إلى هذه المحاور .لبى نداء
المجموعة عدد من الغيورين
والمحبيــن ورجــال األعمــال
وعدد كبيـــر من منخرطــي
الفريق فضلـــوا عــدم ذكـــر
اسمائهـم ،واقتنـــوا 5050
تذكرة.
ونوهــــت المجمـــوعــة
بانخــراط فنانـــي المدينــة
في المبــادرة ،تعبيـــرا عن
ارتباطهم بفريقهــم ومبادرة
مجموعتهم .وشكل انخراطهم طفرة نوعية في عملية
بيع التذاكر وساهم في تسريع فتح الحلول الماديّة
للفريق .وختم الفصيل تقريره بتقديم المبلغ اإلجمالي
الذي تم جمعه خالل مبادرة التذاكر االفتراضية وبلغ
 249.980درهم .وأكد الفصيل أنه سيقدم الحقا
تفاصيل أخرى بشان عملية تسليم مداخل هذه المبادرة.

منخرطو املغرب التطواين ي�صادقون بالأغلبية
على التقريرين الأدبي واملايل

ريد

أخ

فريسكا يهاجم بيريز والبورتا

في إطار تواصله لتقديم
تفاصيل العمل الذي أشرف
عليه بعرض تذاكر افتراضية
لدعم اتحـــاد طنجــة لكرة
القدم .قدم فصيل «إلتــرا
هيركوليس» مجموعــة من
المعلومـات حـــول العملية
باألرقام .وتطــرق للمحــاور
التي تم بها عرض التذاكر
بمدينة طنجة .وهي ،مسنانة
 45تذكـــرة .ادرادب 351
تذكرة .مرجان  38تذكرة.
كورزيانا  15تذكرة .طنجة
الباليا  88تذكرة .الدريسية
 367تذكرة .بنديبان 80
تذكرة .بئر الشفاء  86تذكرة.
حومة الشوك  33تذكرة .المدينة القديمة  234تذكرة.
البرانص كاساباراطا  35تذكرة .قاعة بدر  217تذكرة.
بني مكادة  204تذكرة .العوامة  17تذكرة.
كما تطرق الفصيل لتفاصيل التذاكر التي تم بيعها
خارج المغرب .حيث تم بيع ما مجموعه  30.100درهم
ببروكسيل ببلجيكا .و 10.080درهم ببرشلونة بإسبانيا.

و 3000درهـــم بأمستردام
بهولندا .و 1000درهـــم من
عضو بالمجموعة ببروكسيل.

أ
خب

بـار برش
لون

«هريكول�س» يقدم تفا�صيل التذاكر االفرتا�ضية

ا ر ر يا ل
مد

مدرب أتاالنتا ينتقد التحكيم
وقال جاسبريني مدرب أتاالنتا ،بعد
الخسارة أمام ريال مدريد ،في ذهاب ثمن
نهائي دوري األبطال« .هناك اتجاه نحو
إلغاء أي نوع من االحتكاك ،وهذا انتحار..
لن أعلق وإال سيوقفني يويفا شهرين ،ال
أعلم ..هذا انتحار بالنسبة لكرة القدم».
وواصل المدرب ،في تصريحات أوردتها
شبكة سكاي سبورتس «من الضروري أن
يكون هناك قدر أكبر من المعرفة بكرة
القدم ..من غير المعقول أن يكون لدينا
حكام لم يمارسوا اللعبة ،إذا لم يكونوا
على دراية بها ،فليجدوا عمال آخر» .وأضاف
«هذا مستحيل ،األمر ال يتطلب مهندسين
من وكالة (ناسا) لفهم ذلك .ما حدث هذه
الليلة مثير» .وأشار جاسبريني إلى الطرد،
الذي تعرض له العبه فريلير ،بدعوى
إسقاطه الفرنسي ميندي ،حين كان األخير
على وشك االنفراد بحارس مرمى أتاالنتا.
واعتبر أن المدافع األرجنتيني روميرو،
كان في وضعية تسمح له باالشتراك
في اللعبة أيضا .و تابع المدرب هجومه
«نشعر بالمرارة ،لعدم قدرتنا على لعب
مباراة لطالما انتظرناها ..كنا نتطلع
لمواجهة الريال ،إال أن اللقاء فسد تماما
بهذا الطرد» .وأردف «ال أعلم ما الذي كان
ليحدث ،لكن األمور تغيرت تماما واضطررنا
للدفاع ..تم إفساد اللقاء بقرار مبالغ فيه».
لكن جاسبريني عاد وأبدى تفاؤله حيال
مباراة اإلياب ،مؤكدا «يكفي الذهاب والفوز
على الريال ..نحن في أفضل حاالتنا ،تتبقى
فقط النتيجة ،ويتعين علينا تحقيق هذا
اإلنجاز ..هذه مباراة عصيبة بالطبع ،كنا
نتمنى أن تختلف النتيجة».

مؤشر يعزز طموحات الريال
في ضم مبابي

عقد المغرب التطواني لكرة القدم جمعه العام العادي
للموسم الرياضي  ،2020 /2019عبر تقنية الفيديو ،كما نصت
على ذلك دورية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنزيال
إلجراءات الوقاية والسالمة بسبب تفشي فيروس كورونا .وبعد
التأكد من النصاب القانوني ،عبر تأكيد تواجد  25عضوا منخرطا
بالنادي من أصل  ،35وبحضور عبد اللطيف العافية ،ممثال
للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،وعبد السالم بلقشور عن
العصبة االحترافية.
وافتتح رضوان الغازي أشغال الجمع العام للنادي ،بعد
االستماع للنشيد الوطني ،بكلمة عبر من خاللها عن استنكاره
لالستفزاز الذي صدر عن اإلعالم الجزائري في حق المغرب
والمغاربة وتطاوله الوقح والالأخالقي على رمز وحدة البالد
وباني نهضتها جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده.
وأكد الغازي عن تمسك كل المنتمين لنادي المغرب أتلتيك
تطوان باهذاب العرش العلوي المجيد ،وتجندهم وراءه للدفاع
عن  ثوابت األمة المتمثلة في شعارنا الخالد اهلل الوطن الملك.
بعده ،تناول عمر البقالي القاسمي ،الكاتب العام للنادي
الكلمة ،بتالوة محضر الجمع العام العادي للموسم الرياضي
السابق  .2019 / 2018وتابع الكاتب العام بتالوة التقرير األدبي
لموسم  ،2019/2020وتضمن خمسة محاور أساسية ،أهمها
معالجة المكتب المسير لملف المنازعات الخاص بعدد من
الالعبين واألطر التقنية وبعض األندية والتي كانت مطروحة
على أنظار الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،حيث
تمكن المكتب من تسوية معظمها متجنبا بذلك العقوبات
المحتملة خاصة من طرف الفيفا .كما تطرق التقرير للمجهودات
التي قام بها المكتب المسير لجلب مستشهرين للنادي من أجل
إنعاش خزينة الفريق وضمان استقراره المالي ،حيث كشف عن
بعض الصعوبات التي اعترضت المكتب المسير لتحقيق األهداف
التي سطرها في هذا الباب ومن بينها الديون المستحقة على

النادي ،حيث أن الشركات الراعية والمحتضنة تشترط تخصيص
مبلغ االستشهار في تطوير النادي وبرامجه الرياضية وليس
تسديد ديونه .وكذلك جائحة كورونا التي سببت ركودا اقتصاديا
ملحوظا .كما اشار التقرير لما حققه النادي من نتائج على مس
توى البطولة الوطنية التي توقفت بفعل تفشي فيروس كورونا
بقرار من وزارة الشباب والرياضة قبل أن تعود الستئناف نشاط
ها فيما بعد بتفعيل قرار غياب الجماهير تنزيال إلجراءات الوقاي
ة والسالمة .وتمت المصادقة على التقرير األدبي بموافقة 23
عضوا واعتراض عضوين اثنين .من جانبه ،تقدم عبد اإلله
بنمخلوف أمين مال النادي بتالوة التقرير المالي الذي تطرق
للعائدانت والتكاليف ،وكذا التصحيحات المحاسباتية المفروضة
قانونا ،وأشار إلى قيام اإلدارة المالية وتحت إشراف مكتب معتمد
للتفحص والتدقيق المحاسباتي ،بمراجعة شاملة للوضعية
المالية للنادي للسنوات الفارطة ،والتي مكنت من حصول النادي
على اعتماد من الجامعة بخصوص ماليته .كما أطلع بنمخلوف
المنخرطين على ميزانية الموسم الماضي بتفاصيلها الدقيقة.
وبعد مناقشة التقرير المالي واإلجابة على تساؤالت المنخرطين،
تم تمت المصادقة عليه بموافقة  22عضوا ،واعتراض ثالثة
أعضاء.
بعده ،تناول الكاتب العام الكلمة وأعلن عن قبول أعضاء
جدد كمنخرطين بالنادي .وتطرق للتوصيات التي توصل بها
المكتب المسير من طرف المنخرطين والتي تهم باألساس
تخفيض واجب االنخراط و عمل تفعيل اللجان .وأكد أن المكتب
المسير سيعكف على دراسة هذه المقترحات.
بعده ،عرض محمد بنونة ،نائب أمين المال ميزانية التسيير
للموسم الرياضي  ،2021 / 2020قبل أن يختتم الجمع بقراءة
برقية الوالء واإلخالص المرفوعة لجاللة الملك محمد السادس
نصره اهلل.

جريدة طنجـة

واصل مبابي ،مهاجم سان جيرمان
هيمنته على صدارة قائمة خاصة ،مع
تغيير طفيف عن العام الماضي ،ربما يعزز
طموحات ريــال مدريد الساعــي لخطف
الفرنسي ،الصيف المقبل .وكشفت دراسة
أجرتها شركة (كي بي إم جي) االستشارية
أن مبابي هو أغلى الالعبين سعرا في
العالم ،بقيمة تقدر بـ  185مليون يورو ،في
حين أن نجم برشلونة الصاعد ،بيدري ،هو
األكثر تقييما عالميا خالل العام الماضي.
ويعد المهاجم الفرنسي الالعب األكثر
قيمة للعام الثاني على الرغم من أن سعره
قد انخفض بمقدار  15مليونا مقارنة بشهر
يناير من العام الماضي ( .)2020ويتصدر
مبابي القائمة ،التي تضم أيضا هاري
كين ،مهاجم توتنهام بقيمة  125مليون،
في المركز الثاني ،وهو نفس سعر رحيم
سترلينج ،العب مانشستر سيتي .ويظهر
في المراكز العشرة األولى أيضا جادون
سانشو العب بوروسيا دورتموند ،بقيمة
تقديرية تبلغ  118مليونا ،وكذلك نيمار،
الذي انخفض سعره  10ماليين ليبلغ 115
وهي نفس قيمة محمد صالح وماركوس
راشفورد.

ريال مدريد يفقد كاسيميرو
في معركة اإلياب

تأكد غياب البرازيلي كاسيميرو ،نجم
خط وسط ريال مدريد ،عن مباراة أتاالنتا
في إياب دور الـ  16من دوري أبطال
أوروبا ،المقرر إقامتها في ملعب ألفريدو
دي ستيفانو في العاصمة مدريد .وحصل
كاسيميرو على بطاقة صفراء في الدقيقة
 23بعد عرقلة دوفان زاباتا ،مهاجم أتاالنتا،
ليتأكد غياب العب الريال عن مباراة اإلياب
لتراكم البطاقات .يشار إلى أن أتاالنتا
سيفقد أيضًا ريمو فريلير ،الذي حصل على
بطاقة حمراء مباشرة ،خالل مباراة الذهاب
المقامة بين الفريقين األربعاء الماضي،
على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو.
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م�ست�شار بر�شيد ..منوذج
من ا�شباه امل�س�ؤولني
امل�سيئنيللريا�ضة
كشفت معطيات أن واقعة االعتداء
على الحكم الدولي رضوان جيد بعد
مباراة يوسفية برشيد ونهضة بركان
ضمن الدورة السادســة من بطولـــة
القسم األول لكرة القدم ،كان سببها
مستشار بالمجلس البلدي للمدينة وال
ينتمي أصال لمكتب الفريق.
والمثير ان هذا المستشار اقتحم
أرضية الميدان ،بعد نهاية المباراة
وحاول االعتداء على الحكم رضوان جيد
ووجه اليه عبارات مسيئة رغم ان فريقه
انتصر خالل هذه المباراة.
وما يطــرح تســاؤالت هو كيــف
لمستشار جماعي غير معني بالمكتب
المسير ان يتواجد ضمن الئحة مرافقي
يوسفية برشيد .بل أصال ان تواجده
داخل الملعــب في ظــل القوانيــن
المطروحة من طرف الجامعة بسبب
انتشــار كوفيد  ،19يطــرح أكثـر من
عالمات استفهام .وليس هذا غريبا
على فريق برشيد الذي عودنا رئيسه،
البرلماني والعضو الجامعي نور الدين
البيضي على اثارة الجدل في أكثر
من مناسبة ..حين ظهر في أكثر من
مناسبة يوجه العبيه “تكتيكيا” من قلب
دكة البدالء .واستفزازه فئة عريضة من
المهتمين بالشأن الرياضي المحلي،
من خالل تصرفاته داخل الملعب في
عهد االحتراف .واحتجاجاتــه المفرطة
على قــرارات الحكام .أضف الى هذا
التصريحات الخطيرة التي أدلى بها
في وقت سابق حين شكك في نتيجة
مقابلة بين فريقين ،وطالبه رئيس
الجامعة بتقديم الدالئل والبراهين
التي تؤكد االتهامات الخطيرة التي
أطلقها .كل هذه التصرفات وكان شيئا
لم يحدث .علما ان مثل هذه النماذج
التي تسيء لكرة القدم المغربية يجب
ان يتخذ في حقها التشطيب النهائي.

حوار السبت

روبرتو مارتينيز

()2/1

“حتلي بروح التحدي جزء من طبيعة كرة القدم الدولية”
«ال تقل لي ما هو خطأ ،بل قل لي كيف يمكنك
إصالحه!» .يُمكن لروبرتو مارتينيز أن يستوعب
اليوم أن حياته الشخصية ومسيرته المهنية قد تم
صقلهما بهذه الكلمات وبالرجل الذي نطق بها .فهذا
التحدي ،المتمثل في حل مشكلة تم تحديدها على
أرض الملعب ،ورثه عن والده ،الذي كان أيضاً العباً
ومدرباً ومهووساً بكرة القدم .وطرحه مراراً وتكراراً
على روبرتو منذ سن التاسعة .ويتذكر مارتينيز
بأنه ،عندما كان صبياً ،كان يواجه التحدي بأنظمة
تكتيكية جديدة ،وتعديالت على مستوى المراكز
والالعبين« ،وكل ذلك إلبهاره حقاً» .ولغاية اليوم،
وقد بات مدرباً في سنّ الـ 47ومديراً فنياً ألفضل
منتخب في العالم ،ال يزال يُواجه نفس النقاشات
واألسئلة والتحديات من هذا الموجّه الصارم .بيد أن
مدرب بلجيكا لم يكن ليودّ أن تسير األمور بطريقة
أخرى ،ويستمتع بفرصة التحدث مع الرجل الذي جعله
يرى اللعبة «ليس كرياضة فحسب ،وإنما كنمط
عيش ».واليوم ،انضافت إلى تلك الدردشة الفنية
بين األب واالبن مجموعة من األدلة التي تؤكد أوراق
اعتماده كمدرب كبير وقادر على حل اإلشكاليات.
وتشمل أحدث هذه المؤهالت قيادة منتخب بلجيكا
إلى تحقيق أفضل إنجاز له على اإلطالق في كأس
العالم  ،FIFAوالحفاظ على مدى السنوات الثالث
الماضية على قمة التصنيف العالمي FIFA/Coca-
 .Colaوكل ما ينقص كتيبة الشياطين الحمر الفوز
بلقب كبير .وفي هذه المقابلة ،يتحدّث الرجل الذي
يقود «الجيل الذهبي» مع موقع  FIFA.comعن
مدى استمتاعه بهذا التحدي.
أنت تشرف على تدريب منتخب بلجيكا منذ نحو
خمس سنوات .فهل ما تزال تحدوك نفس روح
المغامرة والتحدي؟
روبرتو مارتينيز :بالتأكيد! فالتحلي بروح التحدي
جزء من طبيعة كرة القدم الدولية .إن وظيفة
المدرب على مستوى المنتخبات مختلفة تماماً عن
تدريب األندية .ومع مرور الوقت ،اكتشفت أنها
تشكل مصدراً مفتوحا للفرص من حيث استقطاب
المجموعة التالية من الالعبين .بطبيعة الحال،
يمكن للمرء أن يكتفي بالجلوس واالنتظار ومتابعة
الالعبين المتألقين على مستوى األندية ثم توجيه
الدعوة لهم لإلنضمام إلى المنتخب الوطني .لكنني
أدركت مبكراً أنه في بلجيكا ،التي ال يتعدى عدد
سكانها  11مليون نسمة ،ال يمكننا اعتماد مثل هذه
المقاربة .ولقد استمتعت حقاً بالتعامل مع المنتخب
مثل أي ناد ،وخلق نظام «استقطاب» ،ووضع مشاريع
لفئتي تحت  19و 21سنة من خالل رسم مسار واضح
لهم نحو منتخب الكبار .ثم بالطبع هناك متعة العمل
إلى جانب أفضل جيل على اإلطالق في كرة القدم
البلجيكية ،وعندما يأتي موعد المباريات تكون
المتعة مضاعفة.

ذكرت مؤخــراً أن والدك كان يصطحبــك
لمشاهدة المباريات في سنّ مبكرة ،ويطلب منك
التفكير بمنطق تحليلي .هل تعتقد أنه فخور بك
كمدرب أكثر مما كان عليه حين كنت العباً محترفاً؟
من المحتمل جداً! والدي لعب كرة القدم حتى
سنّ الـ 43وكان يتمتع بقوة بدنية هائلة ،وكالعبين
كنا دائماً نتنافس ضد بعضنا البعض .أما كمدرب
فهو ينصحني أكثر...ويتحداني كثيراً! (يضحك) كان
يقول لي دائماً« :لماذا تفعل هذا بهذا الشكل،
بينما يُمكنك أن تفعل ذلك بتلك الطريقة؟» لكنني
سأكون دائما ممتناً له ألنه أعطاني تلك النظرة
الخاصة لمتابعة اللعبة .إذ يُمكننا جميعاً أن نشاهد
مباراة ونفكر ،على سبيل المثال« ،إنهم يعانون
الختراق دفاع الخصم» .لكنه كان يقول لي« :ال
تقل لي ذلك ،بل قل لي ما الذي يُمكنك فعله لحل
المشكلة» .وهذا هو مفتاح التدريب ألنه ،في كرة
القدم ،ال يوجد صواب أو خطأ :فكلنا نسعى إلى وضع
الكرة داخل المرمى ،وكيفية فعل ذلك تعتمد على
تجاربك وكيفية فهمك للعبة .ومنذ صغري ،دفعني
والدي إلى التفكير في ذلك .وال يزال يفعل! ال نزال
نتناقش كثيراً ،وأقدر جداً محادثاتنا .ولكن من الجيد
أنه ال يتم تسجيلها( .يضحك)
إذن فهو يجادلك وينتقدك؟
نعم ،بالتأكيد! يفعل ذلك مع الكثير من الحب.
لكنه ال يستوعب كيف أن اللعبة قد تطوّرت في
بعض الجوانب .ال تحدّثه إطالقاً عن الرقابة داخل
المنطقة في الكرات الثابتة! (يضحك)
ّ
تتمكن من االنضمام إلى المنتخب
كالعب ،لم
الوطني أو خوض كأس العالم .هل كان ذلك أحد
األسباب وراء قبولك تدريب منتخب بلجيكا .وإذا كان
األمر كذلك ،كيف كانت التجربة مقارنة بتطلعاتك؟
إنه سؤال جيد جداً ،وأعتقد أنه كان عام ً
ال في

االختيار .فعندما تنظر إلى الوراء حين كنت
طف ً
ال ،بصدد اكتشاف كرة القدم ،واللعب في
الشوارع ،فإن أول شيء تفعله هو استعادة
لحظات من كأس العالم .ومن ذكرياتي
اللعب في الشوارع عام  1978في محاولة
لمحاكاة ما كان يفعله ماريو كيمبس .كان
اللعب في كأس العالم هو الحلم األكبر .لقد
كان دائماً حاضراً في ذهني ،وحتى عندما
أصبحت مدرباً في الدوري اإلنجليزي الممتاز،
أردت أن أكون جز ًءا من كأس العالم والتواجد
في عين المكان .ولهذا السبب بدأت العمل
مع قناة أمريكية وأمضيت  60يوماً في كأس
العالم  2010في جنوب أفريقيا أتابع كيف
تستعد المنتخبات الوطنية وكل ما يحدث
حول البطولة .لقد كان األمر رائعاً بالنسبة
لي .وبالتالي ،أعتقد أنه كان سبباً مباشراً
لحرصي على قبول خوض التحدي مع منتخب
بلجيكا .لقد كان أفضل خيار بالنسبة لي ،إذ
وضعني ذلك أمام اختبار جيد كمدرب .وكأس
العالم في روسيا كانت أيضاً في مستوى
تطلعاتي ،بل وحتى تجاوزتها في حقيقة
األمر .من الواضح أنها كانت واحدة من
أفضل نسخ كأس العالم من حيث التنظيم،
وتمكنّا من خوض سبع مباريات هناك ،وكان
ذلك هو هدفنا .وأعتقد أيضاً أنه ،في أي
بطولة من بطوالت كأس العالم ،يكون من
الرائع مواجهة البرازيل ،وفي حالتنا كنا محظوظين
لتحقيق فوز مذهل ضدهم .لقد كانت تلك تجربة
رائعة.
شاركت في مباراتين من أبرز المباريات في
روسيا  :2018المباراة ضد البرازيل ،والريمونتادا
ضد اليابان ( .)3-2أي من هذين الفوزين تفتخر به
أكثر؟
كالهما! من المستحيل بالنسبة لي أن أختار
بين المباراتين .فعندما بدأنا مشوارنا في كأس
العالم ،كنا ندرك تماماً أن لدينا الموهبة لمقارعة
أي خصم .ولكن غالباً ما يكون هناك ذلك التصور
الزائف بخصوص البطل ،والشعور بأنه عندما تنظر
إلى فريق حائز على كأس العالم ،أسبانيا في جنوب
أفريقيا على سبيل المثال ،فإنك تراه يسحق الخصوم
ويشق طريقه للظفر بالكأس .ولكن إذا نظرت عن
كثب ،فإن ما ستراه هو أن الموهبة وحدها ال تكفي
للفوز بالبطوالت ،بل ما يهم هو الطريقة التي تواجه
بها الصعاب ،كما تفعل تلك المنتخبات الناجحة.
وكان هذا هو التحدي بالنسبة لنا« :كيف سيكون
رد فعلنا عندما نواجه الصعاب؟» وفي تلك المباراة
ضد اليابان ،عندما كنا متأخرين بنتيجة  2-0قبل
نحو  20دقيقة من نهاية المباراة ،وجدنا الجواب
على هذا السؤال .لم يكن األمر سه ً
ال ،إذ كانت تلك
هي المرة األولى في كأس العالم التي يسجل فيها
بديالن ،والمرة األولى منذ عام  1966التي يعود
فيها منتخب متأخر بهدفين ليفوز بالمباراة في
الوقت األصلي .هنا تكمن أهمية تلك المباراة ،وما
يجعلنا فخورين بها .أما المباراة ضد البرازيل فقد
كانت مُرضية بطريقة مختلفة ألننا قدّمنا ،لمدة 60
دقيقة ،أجمل أداء تكتيكي كفريق .كما أنه ،عندما
تواجه البرازيل ،فإنك ال تواجه فقط مجموعة هائلة
من الالعبين ،بل تواجه التاريخ أيضاً .وعالوة على
ذلك ،فعندما تدخل إلى الملعب ترى اللون األصفر
في كل مكان ،وكل شيء يذكرك بأن هذا المنتخب
فاز بخمسة ألقاب عالمية.
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قافلـة املبادرة الوطنيـة حتـط
ب�أحــد الغربيـة

ف��ي إط���ار تنزيل محور دع��م الشباب
ومواكبتهم إلنشاء مقاولتهم في إطار برنامج
تحسين الدخل واإلدماج اإلقتصادي للشباب
المندرج في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة
الوطنيــة للتنميــة البشريــة ،2020/2019
نظمت مؤسسة البحث والتنمية واالبتكار في
العلوم والهندسة بشراكة مع المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،قافلة تحسيسية لفائدة شباب
حد الغربية حاملي أفكار مشاريع مبتكرة ،وذلك
يوم األحـد الماضي  21فبرايـر  .2021وهي
القافلة التي ستزور مختلف الجماعات الترابية
بعمالة طنجة أصيلة خالل الفترة الممتدة من
 8فبراير إلى  8مارس من الشهر القادم.
هذا ،وكانت دار الشباب على موعــد مع
اللقــاء التحسيسـي القيم ،الذي جمع األستاذ
المفضل العبدالوي ممثــل مؤسسة البحـث

والتنمية واالبتكـار في العلــوم والهندســة،
بشبــاب حــد الغربيــة الذين حضروا اللقاء
واستمعوا لمختلف الشروحــات والتحفيزات
التي تقدم بها المتدخــل ،قبل أن يفتح باب
النقاش وإثارة مجموعــة من األسئلــة ذات
الصلة بالموضوع .وفي نهاية اللقاء تم توزيع
«اسثمارات مشاريع» على الحضور لتعبئتها
وإعادتها للجنة المنظمة.
حضر اللقـــاء كل من قـائــد قيــادة حدـ
الغـــربيــة السيــد رشيــد علوانـي ،ومديــرة
دار الشبـــاب بأحد الغربيــة السيــدة فتيحة
العروسي ،وممثليــن عن المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،منهم السيد محمد أمزيــان،
ال��ذي تقــدم ب��دوره بشروحات إضافية في
الموضوع ،مراهنا على ذكاء شباب أحد الغربية،
الذي قال ،إنه يعرفه جيدا...
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(�صدق اهلل العظيم)

انتقـل إلى عفـوه سبحانه وتعالـى عز وجل بعد صالة عصر يوم األحد
 .2021/02/14أحد رجاالت المقاومــة وأعضاء جيــش التحريــر بطنجــة،
المشاركين في حدث المسيرة الخضراء المظفرة ،المرحوم :

احلاج �أحمد الها�شمي

وبهـذه المصاب الجلل يتقـدم سكان
الدائـرة الحضرية األولى بطنجــة ،بأحـر
التعازي وصادق المواساة في هذا الرزء،
إلى كل أفراد أسرتـيه الصغيرة والكبيرة،
ضارعين إلى البــاري عز وجـل ،أن يتغمد
روح فقيدهم الراحل العزيز بواسع رحماته،
وأن يسكنه فسيح جناته ،مع من أنعـم اهلل
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ،وأن يرزق
أهلـه وباقـي معارفـه وذويه جميـل الصبر
وحسن العزاء.

نداء �إلى ذوي القلوب الرحيمة
يعاني المواطن ( ياسن.ع) البالغ من العمر  35سنة من مرض في القلب ،بعد
أن أجرى عملية جراحية في وقت سابق ،حيث أصبح حاليا عاجزا عن العمل ودون مورد
مالي ،علما أن أسرته ضعيفة الحال ،في حين يجد نفسه مطالبا بشراء األدوية وإجراء
التحاليل والتنقل من حين إلى آخر ،إلى المستشفى الجامعي «ابن سينا» بالرباط،
لمتابعة عالجه واالطمئنان على صحته ،تتوفر الجريدة على ملفه الطبي ،األمر الذي
أجبره على نشرهذا النداء ،الموجه إلى المحسنين وذوي القلوب الرحيمة ،متوسال
إليهم ،بعد اهلل سبحانه وتعالى ،أن يساعدوه ،حسب قدرتهم ،وذلك لمواجهة محنته
الصحية والمادية ،واهلل اليضيع أجر المحسنين.

لالتصال0600730288 :

العنوان  :حي بوحوت الزنقة  27رقم  34العوامة ـ طنجة

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق الهبة
ملف عدد2021/11:
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجـة أنــه بمقتضى عقـد موثـق مــؤرخ
في ،2020/12/21وهبـت السيدة رشيـدة الموريــر،
الحاملة لبطاقـة التعريف الوطنيـة عدد L117505 :
والساكنة بطنجة  61شارع عمر ابن الخطاب ،إقامة
عش السالم الطابق  1الشقة  4والمسجلة بالسجل
التجاري بطنجة تحــت عــدد  ،50892نصف األصل
التجاري الذي هو عبارة عن متجر لخدمات الهاتف
والكائن بطنجة ،محج محمد السادس (شارع الجيش
الملكي سابقا) إقامة حسناء رقــم  ،3لفائدة السيد
منصف شفيرة الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 ،K265363وحددت قيمة نصف األصل التجاري
موضوع الهبة في مبلغ إجمالي قدره (300.000
ثالثمائة ألف درهم) .وعليه فإن جميع التعرضات تقدم
بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل  15يوما
ابتداء من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل  84و ما يليه
من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشـور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد2019/8516/103 :
إعالن بيع عقار
لفائدة :شركة وفا ايموبي
ضد :السيد عبد الحفيظ البكراج ،عنوانه المركب
السكني اإلخالص عمارة  75الطابق األرضي رقم 1
طريق تطوان طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/03/31على الساعة
الثالثة مساء سيجري بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى ( )01A075ذي
الرسم العقاري عدد  61/28617المملوك للمنفذ عليه
المذكور أعاله ،الكائن بطنجة طريق تطوان ،وهو عبارة
عن شقة ريدجردان من العمارة رقم  75مساحته 38
متر.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 133.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في
المائة ،وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد2020/8515/547 :
إعالن عن بيع عقارين
لفائدة :السيدة غزالن سرحان.
ضد :ورثة محمد الزكاف القهيوي ،عنوانهم :حي
بوحوت زنقة  19رقم  2طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/03/31على الساعة
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقارين المدعويين على
التوالي (ميديطيراني  )1076و (ميديطيراني  )359ذو
الرسمين العقاريين  06/97681و 06/97259الكائنين
بطنجة حي طنجة البالية ،والعقارين عبارة عن قطعتين
عقاريتين عاريتين مساحة األولى  69م  2والثانية 70
م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 483.000.00درهم ،كما حدد الثمن االفتتاحي لبيع
العقار الثاني في مبلغ  490.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة ،وللمزيد
من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب تنفيذ هذه
المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 25/2010/171 :
طالب التنفيذ  :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه  :السيدة فاطمة خاوا
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/04/01على الساعة
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك
للمنفذ عليها المذكورة أعاله «خياطة اليسر» الكائن
بفال فلوري زنقة أحمد بن القاضي ،عمارة تالغزا رقم 1

و 2طنجة ،المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية
بطنجة تحت عدد .32550
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ  90.000درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  10في
المائة.
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة اإلستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 25/2012/342 :
طالب التنفيذ :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه :السيد رشيد بوكرين
إعالن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/04/01على الساعة
الثالثة بعد الزوال ،سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك
للمنفذ عليه المذكور أعاله ،الكائن بزنقة المحمدية
رقم  06طنجة ،والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة
التجارية بطنجة تحت عدد .57868
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ 190.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  10في
المائة ،وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد25/2004/321 :
طالب التنفيذ :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه :السيد عبد المالك الصروخ
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/04/01على الساعة
الثالثة بعد الزوال ،سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك
للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بحومة الحاج قدور،
زنقة رقم  115رقم  1حي بئر الشفا طنجة ،المقيد
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد
.40202
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ  25.000.00درهم
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  . % 10وللمزيد
من المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه
المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقــار
ملف تنفيذي عدد6201/21-368 :
بطلب من :السيدة فاطمة الفرخاني
ضد  :السيدة كنزة الفرخاني ومن معها
في يوم الثالثاء  2021-03-30على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة
طنجة ،المسمى فيال دولوريس الحامل للرسم العقاري
عدد /8292ج الكائن بزنقة هرنان كورطيس رقم 24
طنجة ،وهو عبارة عن بناية تشتمل على طابق تحت
أرضي وطابق أرضي وطابقين اثنين ،مساحتها 129
متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 2.100.000.00 :
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.

جريدة طنجـة

ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقــار
ملف تنفيذي عدد6201/20-297 :
بطلب من :السيد عبد السالم العصعاص ومن معه
ضد  :السيدة مريم العصعاص ومن معها
في يوم الثالثاء  2021-04-06على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة
طنجة المسمى بنكيران الحامل للرسم العقاري عدد
 G/7158زنقة محمود رقم  05طنجة وهو عبارة
عن أرض بها بناية تشتمل على سفلي وطابق واحد
مساحته  72متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 459.000.00
درهم
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد .وعلى كل
من يريد معلومات إضافية في الموضوع أن يتصل
بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر االلتزامات ومستندات
اإلجراءات .ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء
مع زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقــار
ملف تنفيذي عدد6201/21-191 :
بطلب من :السيد احمد مشحيدان مربوح
ضد  :السيد عبد المالك مشحيدان مربوح.
في يوم الثالثاء  2021-03-23على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيس للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار
الكائن بمدينة طنجة ،الواقع بحي بنكيران زنقة 11
رقم الدار  ،23وهو عبارة عن بناية تشتمل على طابق
سفلي وطابق علوي ،مساحتها  50متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 510.000.00 :
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد6201/16-3860 :
بطلب من  :السيدة حسنة الغولي
ضد :شركة اونطرماريس كونفيكسيون.
في يوم الثالثاء  2021-03-30على الساعة
العاشرة والنصف صباحا ( )10.30بقاعة البيوعات
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد ل:
 -1األصل التجاري المملوك لشركة اونطرماريس
كونفيكسيون ،الواقع بالمنطقة الصناعية المجد
 LOT810طنجة بجميع عناصره المادية والمعنوية،
الحامل للسجل التجاري رقم  ،14321وهو عبارة عن
وحدة صناعية خاصة بصناعة المالبس وبيعها.
بثمن افتتاحي قدره  750.000.00 :درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة . %10
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
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احلياة �رصاع
بني املحمود و املنبوذ
()2/2

(الباب الأول ـ اجلزء الثاين)

إعداد وتصنيف الباحث  :عبد الباقي التمسماني

احلياة �سعادة و �شقاء و ت�صرفات و �إلزامات اجتماعية
قال الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل:
سعادة اإلنسان أو شقاؤه أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها ،إنه هو يعطي الحياة
لونها البهيج ،فاألمر يخضع لالعتبار الشخصي ،فإن شاء جعلها تطهيرا ورضيت وإن شاء
جعلها هالكا وسخطت.
إن الحياة خير وكل ما يصدر عنه من سلوك قولي أو فعلي فهو خير ،فالحياة تغيّر نفسي
وخلق باطني وخلقي محمود وال ينتج إال الخير وهو أمل كل أعمال الخير والمعروف والبر
واإلحسان وعنصر ثابت للتربية اإلسالمية.
و ينصح السادة العلماء األبرار بأن يعيش اإلنسان مراحل عمره بتأمل وتدبر وتذكر
وبعصمة ،وبتخطيط دقيق فيه ألوان من المعرفة والثقافة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والتمسك بالنزعة التنظيمية بأسلوب مهذب لتحقيق أرفع تدبير وأسمى تسيير
لشؤونه وشؤون المجتمع واألمة في نطاق الوحدة اإلنسانية.
و أكدوا من جهة أخرى أن اإلنسان في الحياة الفانية أسير المطامع تقوده إلى كسب المال
بشتى الطرق والوسائل ،والمال يقوده إلى االنهماك ،واالنهماك يقوده إلى الشقاء فيجره
إلى سبيل الهم والغم والخوف ،فيمنعه من متع مسرات الوجود ومحاسنه وأخالقه وصفاته
وجماله فيقدفه إلى مغاول الجهل والغطرسة واالستكبار واألنانية والهاوية والمتاهات وسوء
التصرف والمعامالت والتفاعالت في
حظيرة مجتمعه الصغير والكبير وقد
يرمي به إلى الجحيم.
قال العالمة محمد الغزالي رحمه
اهلل:
إن عمــل الخيـــر والدعـــوة إلى
الخير سمات األمة الطاهرة وملكتها
الفاضــلـــة ووظيفتهــا الدائــمــة
وشهرتهــا التي تمــأل اآلفاق ،عندما
تسأل عن منهجها وغايتها وأمنها،
أنها سند المظلوم وجار المستضعف،
ويجب أن تكــون قديـرة على ذلك،
وسمحة به وتحقيق الخير والمعروف
في الدنيـا ،وتـــراحــم بيـن النــاس
وال يدع في المجتمع جائعـا وال عاريا
وال محروما وال محقورا.
فإن تجدد الحياة ينبـــع قبل كل
شـيء من داخـل النفـــس ،فاإلرادة
والعزيمة والحـزم ينتصـــر اإلنســان
المقبـل على الحيـاة مهما كانــت الظروف في شوقها وبنائها بنـاء متينا وجيها.
فعبر طـــواف وجــوالت في حيــاة اإلنسان العملية وحول نشاطه وحركاته واختياراته
واعتباراته وتصوراته وبعض أسراره الظاهـــرة تجده قــد انصرف إلى الفطرة والنــوازع
اإلنسانية ،فوجد نفسه أمام حياة تارة فرح وتارة حزن وطوراً يأسم وآونة رجاء وأمل وتفاؤل
فأرغمته لمواجهة جميع الحاالت واألوضاع جاهدا ومجتهدا واالنهماك يجد في البحث عن
أسرارها وعن الوجود وعن المجهول إلى أن يصل إلى اكتشاف الوحدة اإلنسانية ،بقيمتها
وحكمتها وغاياتها وأهدافها االجتماعية واإلنسانية السامية فبهت ،حيث لم يجد ولم يعثر
على تغير فيها وال تفضل بين األفراد والجماعة أو بين شيء وآخر فالكل يعمل بجد ومثابرة
في إطار هذه الوحدة اإلنسانية وباجتهاد متواصل وإخالص ووفاء وامتداد األخالق السلف
وجهادهم واجتهادهم لتحقيق سمو البر واإلحسان ومساندة ومساعدة الغير ليتم عالج
وإصالح وتقويم سنة الحياة االجتماعية تقويما موفقا صحيحا لمساعدة المجتمع والتخفيف
من أعبائه ومسؤولياته وتحقيق سالمته ودعامته وطهارته.
فهذا السلف جزاهم اهلل عنا خيرا أورثونا فكرة متوقدة وشعلة متوهجة من اإلبداعات

جريدة طنجـة
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االجتماعية األصيلة المختلفة ونهجا دقيقا مضبوطا فيه ألوان من األذواق والبر واإلحسان
وقيمتهما االجتماعية المباركة فجعلوا الحياة ميدانا للتسابق النزيه والتنافس المعتدل
والنافع والتفاعل والتعامل مع الصراعات المحمودة.
فالحياة مدرسة ومؤسسة للمعرفة والتحصيل والتكوين وموطن االجتهاد والوعظ
والتوجيه والتجربة ،لها نظام وحكم ونهج يالئم المجتمعات ،يدعو اإلنسان إلى مراجعة
نفسه الطاهرة من ظواهر خفية تحوم حوله وهو في غفلـة أو تيـه في أفكـار وأعمال أو
طموحات وهمية تشغل قلبه وعقله وضميره فيسيء بها إلى نفسه فيهمل قدسية رسالته
اإلنسانية واالجتماعية خالل وجوده في هذه الحياة الدنيا.
قال األديب ميخائيل نعيمة ( بتصرف) :
الواقع يرشدنا إلى أن الحياة سيدة جميع الميادين والمجاالت والفضاءات ،وكل ما
يخوض غمارها مجتهدا أو مغامرا فهو يسعى بلهفة ونهم سعيا محمودا إلى استرضائها
وإرضاء نفسه بأغلى التضحيات وأقوى العزائم وشتى االختيارات هائما وتائها مع ظواهرها
وبواطنها وحالوتها ومرارتها غافال عن مسالكها ومراميمها وغايتها وهدفها اإلنساني،
فهذه مرافق بل وسائل تالزم الحياة مثلما الليل هو الظل المالزم للنهار ،ولو علم مسؤوليته
االجتماعية ورسالته المقدسة في الحياة لخفت عنه خشونة مغامرته وتسابقه إلرضاء نفسه
بدون توجيه سليم وأسلوب مهذب فيبعد عنه المتاعب والمصائب واآلثام واألوهام وكل
صراع منبوذ فاشل.
كذلك الحياة اإلنسانية لوحة شيقة
رائعة متكاملــة في محاسنهــا وبهجتها
رَسَتْهــَا عبـــر المراحــل
وبهـائهـــا َ
نخبـــة من األجيال والزمن والحضارات
اإلنسانية المثالية اختلفـــت في درجات
التقـــدم والتمدن والتحضر وتعبّر عن
التطورات العلمية والثقافية والسياسية
واألدبية واالجتماعية مبــــرزة النشاط
البشري خالل مراحل مختلفــة من حياة
بدائية إلى حياة القرن الواحد والعشرون
عصـــر أقـــصــى وأقـــوى االكتشافات
والتكنولوجيـــة والصناعـــة المدهشــة
وعصــر معضلـــة كورونا.
فالحيـــاة اإلنسانيـــة بنيـــت على
الفضائل وحســــن المعاملـــة والتعاون
الصادق وفعل الخير والتضامن ،كذلك
على مكارم األخالق واحتـرام الميثــاق
الغليظ للروابط االجتماعيـــة والدينية
والعمل الصالــح وعلى التنافس السليم
والتسابق النظيـــف والتمييـــز الصائب
والتوازن الصحيح واالعتـــدال الثابــت مع االستقامة وإحياء األصول.
الحيــاة وسيلــة رائـدة الكتشـاف أسرار حضـارات الشعوب بمظاهرها المختلفة منها
االجتماعية واالقتصادية واإلنمائية والفكرية والسياسية ،وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها
وإبداعاتها الحضرية.
فالحياة واإلنسان يكونان معا وحدة متماسكة ،فهما الحقيقة والوجود الثابت يبقى
راسخا تميزت به بصمات أسرار الحياة السعيدة.
و من جهة أخرى فالحياة قوة ورقة وروعة الوجدان وطهارته ،فمن خاللها ينتقل اإلنسان
من مرحلة إلى أخرى ويشهد أطوارا وأحداثا اجتماعية مختلفة ما بين اختيارية واعتبارية
واضطرارية حسب ظروف كل حالة منها قصد عالج وقائع وإرادة عفوية ،وتحقيق هدف
تحتمه الظروف والواقع.
موعدنا بحول اهلل وقوته مع الجزء الثالث من الباب األول من البحث
«الصراع بين المحمود والمنبوذ».

(انتهى الجزء الثاني)
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 إعداد  :محمد أمني بنعمانو�أح�سن �إلى ابن ال�سبيل :وهو امل�سافر املنقطع عن �أهله وماله ،وذلك بق�ضاء
حاجته ،و�صيانة كرامته ،و�إر�شاده �إن ا�سرت�شد ،وهدايته �إن �ضل… ،و�أح�سن �إلى
املحتاج :ب�إدخال ال�سرور عليه ،ب�سد حاجته ،وتنفي�س كربته ،روى الإمام م�سلم
الَ :ق َ
يف �صحيحه( ،4/2074رقم ،)2699:عَ ْن �أَ ِبي ُه َريْ َر َة ر�ضي اهلل عنه َق َ
ال ر َُ�س ُ
ول
هَّ ُ
هَّ
�س عَ ْن مُ �ؤْ ِم ٍن ُك ْرب ًَة ِم ْن ُك َر ِب ُّ
�س الل
الد ْنيَاَ ،ن َّف َ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم( :مَ ْن َن َّف َ
ِ
هَّ ُ
ُّ
الد ْنيَا
عَ ْن ُه ُك ْرب ًَة ِم ْن ُك َر ِب ي َْو ِم ا ْل ِقيَامَ ِة ،وَمَ ْن ي ََّ�س َر عَ َلى مُ ْع ِ�س ٍر ي ََّ�س َر الل عَ َل ْي ِه فيِ
هَّ ُ
هَّ ُ
َالل فيِ عَ ْو ِن ا ْلعَ ْب ِد مَ ا َك َ
ُّ
ان
الد ْنيَا وَال ِآخ َر ِة ،و
وَال ِآخ َر ِة ،وَمَ ْن َ�سترَ َ مُ ْ�س ِل ًما َ�سترَ َ هُ الل فيِ
يه).
ا ْلعَ ْب ُد فيِ عَ ْو ِن �أَ ِخ ِ
ُ
ول
�أمَّ ا ال
إح�سان �إلى اجلريان ِ :فذاك ٌ
باب يطول ،يكفي � ْأن نعلم � َّأن رجال قال ِل َر ُ�س ِ
ُ
هَّ
هَّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
�ص َّلى الل عَ ل ْي ِه و ََ�سلمَ  « :ك ْيف يِل �أ ْن �أ ْعلمَ �إِذا �أ ْح َ�س ْنت َو�إِذا �أ َ�س�أت ،فقال الن ِب ُّي
الل َ
ِ
هَّ ُ
الل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ �ِ ( :إ َذا َ�س ِم ْع َت ِجريَا َن َك ي َُق ُ
ول َ
ون َق ْد �أَ ْح َ�س ْن َتَ ،ف َق ْد �أَ ْح َ�س ْن َتَ ،و ِ�إ َذا
�ص َّلى
َ
َ
َ
َ�س ِم ْع َتهُ ْم ي َُق ُ
ول َ
ون َق ْد �أ َ�س�أْ َتَ ،ف َق ْد �أ َ�س�أْ َت)[ ،م�سند الإمام �أحمد ،6/357:رقم،3808:
ُ
هَّ
�ص َّلى الل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ يو�صي �أبا هريرة فيقول لهَ ( :و�أَ ْح ِ�س ْن ِجوَ ا َر مَ ْن
ور�سولنا َ
َجا َور َ
َك َت ُك ْن مُ ْ�س ِل ًما)�[ ،سنن ابن ماجه ،2/1410:رقم 4217:وروى الإمام م�سلم
يف �صحيحه( ،1/69رقم ،)48:عَ ْن �أَ ِبي ُ�ش َريْ ٍح خْ ُ
ال َز ِاع ِّي ر�ضي اهلل عنه� ،أَ َّن َّ
الن ِب َّي
هَّ
�صلى اهلل عليه و�سلم َق َ
ال( :مَ ْن َك َ
الل وَا ْلي َْو ِم ال ِآخ ِر َف ْليُ ْح ِ�س ْن �إِ َلى َج ِار ِه)،
ان يُ �ؤْ ِم ُن ِب ِ
ولقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :مَ ا َز َ
ب ُ
يني ِبالجْ َ ِارَ ،ح َّتى َظ َن ْن ُت
يل يُ ِ
و�ص ِ
ال ِج رْ ِ
�أَ َّن ُه َ�سيُ وَ رِّ ُث ُه)�[ ،صحيح م�سلم ،4/2025:رقم ،2625:ومن كمال الإميان عدم �إيذاء
هَّ
الل وَالي َْو ِم ال ِآخ ِر َف َ
اجلار ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :مَ ْن َك َ
ال يُ �ؤْ ِذ َجارَهُ )،
ان يُ �ؤْ ِم ُن ِب ِ
[متفق عليه ،وعلى امل�سلم �أن يقابل �إ�ساءة جاره بالإح�سان.
ُ
الكتاب؛ ل َت ِ�ص َل
أهل
إح�سان
وال
ٌ
مطلوب كذلك حتى يف التحاوُ ر بني ا ُمل ِ
�سلم و� ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
جُ
َّ
َ
اب
اليانعَ ة
ا ُملجادَ َلة �إلى الث ِ
ِ
مرة ِ
واملقا�صد املبتغاة؛ قال تعالى( :وَال ت ِادلوا �أهْ ل ا ْل ِكت ِ
مطلوب حتى يف جماالت اللقاءات
ِ�إ اَّل ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن)[،العنكبوت ،46 :كما �أنه
ٌ
َ
حال ُ
اخل�صومات وا ُملنا َزعات؛ اهلل  -جل وعال -يقول:
وا ُملحاورات ،ويت� َّأك ُد ذلك
َادي ي َُق ُ
ولوا ا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن �إِ َّن ال�شَّ ْي َ
طن ي َْن َز ُغ ب َْي َنهُ ْم) ،ـ الإ�سراء،53:
(و َُق ْل ِل ِعب ِ
ويقول تعالى( :و اََل َت ْ�س َت ِوي حْ َ
ال�سيِّ َئ ُة ادْ َف ْع ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن َف ِ�إ َذا ا َّل ِذي
ال َ�س َن ُة و اََل َّ
ب َْي َن َك َوب َْي َن ُه عَ َداو ٌَة َك�أَ َّن ُه و يِ ٌّ
يم)[،ف�صلت ،34 :فعند اخل�صومات فال �أنفعَ من
َل َح ِم ٌ
إح�سان يف القول.
ال
ِ
وب�صفة عامة ف�إنه ينبغي الإح�سان �إلى النا�س كلهم :بح�سن معاملتهم بالوفاء
وال�صدق والعدل ،ب�أمرهم باملعروف �إن تركوه ،ونهيهم عن املنكر �إن فعلوه ،ب�إر�شاد
ّ
�ضالهم ،وتعليم جاهلهم ،واالعرتاف بحقوقهم ،بعدم ارتكاب ما ي�ضرهم� ،أو فعل
حتب �أن يعاملوك به.
عاملهم مبا
ّ
ما ي�ؤذيهمِ ،

أح�س ْن �إلـى ّ
عب ْد ُقلوبَهُ ُم
� ِ
الن ِ
ـا�س َت�س َت ِ

َ
َ
ُ
إح�سان
إن�سـان �
ا�ستعبد ال
فطالمَ ـا

دعوتك �أيُّ ها امل�سلم� ،أن تحُ �سن القول ،قال تعالى( :وَمَ ْن
ومن �أ�سباب قبول
ِ
هَّ
الا و ََق َ
�ص حِ ً
ال ِ�إ َّن ِني ِم َن المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
ني ) ،ـ ف�صلت.33 :
�أَ ْح َ�س ُن َق ْو اًل مَِّ
الل وَعَ ِم َل َ
م ْن دَ عَ ا ِ�إ َلى ِ
ُ
إح�سان �إليها يف �إطعامها و�إ�سقائها،
أمر اهلل بال
بل حتى
ِ
احليوانات والبهائمَ � َ
ِ
دخلت َّ
هرة �سجنتها
أذيتيها ،فكلكم يعلم � َّأن امر�أ ًة
ونهى عن
النا َر ب�سبب ٍ
ِ
تعذيبها و� ِ
ِ
حتى ماتت ،بل وقد �أمرنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بالإح�سان حتى يف حال
َ
َّ
الِ ْح َ�س َ
ان عَ َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍءَ ،ف�إِ َذا
الذبح ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إِ َّن اهلل َك َت َب ْ إ
َ
َ
َ
َق َت ْل ُت ْم َف�أ ْح ِ�س ُنوا ا ْل ِق ْت َل َةَ ،و ِ�إ َذا َذب َْح ُت ْم َف�أ ْح ِ�س ُنوا َّ
الذبْ حَ َ ،و ْليُ ِح َّد �أ َح ُد ُك ْم َ�ش ْف َر َت ُه،
يح َت ُه) ،ــ الإمام م�سلم ،3/1548:رقم.1955:
َف ْليرُ ِ ْح َذ ِب َ
الق�سم الثالث� :إح�سان ال�صنعة و�إتقانها� ،إذا �صنع الإن�سان �شيئا �أو عمل عمال،
ف�إنه يجب عليه �أن يتقن ما يوكل �إليه من مهام يف الوظائف وغريها ،ب�أن تخل�ص
وتن�صح وحت�سن يف عملك ،وهذا مقت�ضى الأمانةَ ( :و َ�أ ْو ُفوا ِبا ْلعَ هْ ِد ِ �إ َّن ا ْلعَ هْ َد َك َ
ان
هَّ َ
مَ ْ�س ُئ اً
ول) ،ـ الإ�سراء ،34:قال �صلى اهلل عليه و�سلم�ِ ( :إ َّن الل يُ ِح ُّب ِ�إ َذا عَ ِم َل �أَ َح ُد ُك ْم
عَ َملاً �أَ ْن يُ ْت ِق َن ُه) .ــ �أخرجه �أبو يعلى( امل�سند ،7/349:رقم )4386:والطرباين ،وقد
�صححه الألباين يف ال�صحيحة ــ .

ٌ
ُ
جميل ،وكمال جماليته تتجلى يف كونه
إح�سان مع ًنى
�أيها القراء الأفا�ضل :ال
ُ
املح�سن يف خلقه ،املح�سن �إلى خملوقاته،
�أنه من �صفات اهلل تعالى؛ فهو �سبحانه
وجمله و�أبدعه على غري مثال �سابق؛ قال �سبحانه
الذي خلق اخللق ف�أح�سنه
ّ
هَّ ُ
الَ ْر َ
َ�ص َّور َُك ْم َف�أَ ْح َ�س َن
وتعالى عن نف�سه( :الل ا َّل ِذي َجعَ َل َل ُك ُم ْ أ
اء و َ
َال�س َم َ
اء ِب َن ً
�ض َق َرارًا و َّ
َ هَّ ُ
هَّ ُ
ُ�صوَ ر َُك ْم َو َر َز َق ُك ْم ِم َن َّ
الل ر َُّب ا ْلعَ َل ِم َ
ني)[،غافر،64:
الطيِّ ب َِت َذ ِل ُك ُم الل رَبُّ ُك ْم َف َتبَارَك
فقد �أنعم �سبحانه على العباد ،و�أح�سن �إليهم بنعم ال تعد وال حت�صى ،ومن �أعظم
�أنواع الإح�سان والرب؛ �أن يح�سن �سبحانه �إلى من �أ�ساء ،ويعفو عمن ظلم ،ويغفر
ملن �أذنب ،ويتوب على من تاب �إليه ،ويقبل عذر من اعتذر �إليه ،قال تعالى( :و َُهوَ
ا َّل ِذي ي َْقب َُل َّ
ات) ،ـ ال�شورى ،25:ف� ُّأي �إح�سان �إال
الت ْوب ََة عَ ْن ِعب ِ
ال�سيِّ َئ ِ
َاد ِه َوي َْع ُفو عَ ِن َّ
�إح�سانه ،و�أي �إنعام �إال �إنعامه ،و�أي كرم �إال كرمه.
الكرمي وال�سنة ِ النبوية ،ات�ضح له � َّأن دائر َة
آيات القر� ِآن
�أيها الكرام :من ت�أمَّ ل � ِ
ِ
احلياة ِّ
ً
ُ
ومعاملة و�أخالق ًاُّ ،
عبادة
فكل
كلها؛ عقيد ًة وعباد ًة
جوانب
ت�شمل
إح�سان
ال
َ
ٍ
ِ
ِ
َّ
البد لها من الإح�سان والإتقان والإخال�ص ،ولهذا قال تعالى�( :إِ ْن �أَ ْح َ�س ْن ُتم,
ُ
لَ ْن ُف ِ�س ُك ْم * َو�إِ ْن �أَ َ�س�أْ مُ ْ
َ
�أَ ْح َ�س ْن ُت ْم ِ أ
أح�سن ،كان
العمل �
ت َف َلهَا) ،ـ الإ�سراء ،7:فك َّلما كان
والثواب �أمتَّ  ،فالإح�سان �إذن هو الأمارة الدالة على الفوز والنجاة ،فمن
أجر
ُ
ال ُ
كان من �أهل ال�سعادة ،عَ ِمل عَ َمل املح�سنني ،ومن كان من �أهل ال�شقاء عمل عمل
امل�سيئني ،وباجلملة فالإح�سان هو الذي ُخلقنا من �أجله ،قال تعالى( :ا َّل ِذي َخ َل َق
(لي َْب ُلوَ ُكم� ,أَيُّ ُكم� ,أَ ْح َ�س ُن عَ َم ً
المْ َ ْو َت و حْ َ
ال) ـ امللك.2:
َاليَا َة) ،ثم بينّ احلكمة فقالِ :
�أيها الأحبة :وخلق الإح�سان له فوائده كثرية ،ونتائجه جليلة :فمن فوائده
ونتائجه:
ورعايته ُ
طف ِه ورحمته،
مبعية اهلل
عداء
َّ
ول ِ
ِ
ال�س ُ
 �أن �أ�صحاب الإح�سان هم َُّّ هَّ َ
َّ
َ
َّ
م ِ�س ُن َ
ين اتق ْوا وَال ِذ َ
الل مَ عَ ا َّل ِذ َ
ون) ـ النحل،128 :
قال -جل وعال�( :-إِن
ين ُه ْم حُ ْ
ُ
فائزون�ِ ( :إ َّن المْ ُ َّت ِق َ
ني فيِ َج َّن ٍت
وبر�ضا ربِّ هم ِ
وباجلملة فهم يف الدَّارَين مُ تنعِّ مونِ ،
م ِ�س ِن َ
ون � ِآخ ِذ َ
ني) ـ الذاريات.16 ،15 :
ين مَ ا � َآتيهُ ْم رَبُّ هُ ْم �إِ َّنهُ ْم َك ُانوا َق ْب َل َذ ِل َك حُ ْ
و َُعيُ ٍ
هَّ
يب ِم َن
الل َق ِر ٌ
 �أن الإح�سان طريق �إلى رحمة اهلل؛ قال �سبحانه�( :إِ َّن ر َْح َم َت ِالمْ ُ ْح ِ�س ِن َ
ني ) ـ الأعراف.56 :
هَّ ُ
ـب المْ ُ ْح ِ�س ِن َ
يـن»
 و�أن الإح�سان طريق �إلى حمبة اهلل؛ قال �سبحانـه « :وَالل يُ ِح ُّـ �آل عمران.134 :
 و�أن الإح�سان �سبب يف نيل العلم والفقه يف الدين؛ فقد قال �سبحانهَ «:ولمََّا ب ََل َغن ِزي المْ ُ ْح ِ�س ِن َ
�أَ ُ�ش َّدهُ � َآت ْي َن ُه ُح ْكم ًا و َِع ْلم ًا و ََك َذ ِل َك جَ ْ
ني» ـ يو�سف.22 :
 و�أن الإح�سان �سبب يف �إح�سان اهلل تعالى �إلى عبده؛ قال �سبحانهَ :«ه ْل َج َز ُاء
َ
أح�سن عمله� ،أح�سن اهلل جزاءه ،ومن
فمن �
ال ْح َ�سان» ـ الرحمنَ ،60 :
ال ْح�س َا ِن �إِ اَّل ْ إِ
ْ إِ
�أح�سن �إلى العباد� ،أح�سن �إليه رب العباد،...
يــن َ�أ ْح َ�س ُنـو ْا حْ ُ
 و�أعظم ثمرات الإح�سان قوله تعالىّ ِ :(ل ّ َل ِذ َ
ال ْ�س َنـى و َِزيَـادَ ٌة)
ـ يون�س26:؛ ُ
احل ْ�س َنى� :أي البالغة احل�سن يف كل �شيء ،من جهة الكمال واجلمال،
وهي اجلنة ،والزيادة املذكورة هي النظر �إلى وجه اهلل الكرمي يف اجلنة ،وال يخفى
ما بني هذا اجلزاء وذلك الإح�سان من املنا�سبة ،فاملح�سنون الذين عبدوا اهلل
َ
آخرة(:ه ْل َج َز ُاء
ك�أنهم يرونه ،جزاهم على ذلك العمل النظر �إليه عيان ًا يف ال
ْ إ
ال ْح َ�س ُن) ــ الرحمن.60:
الِ ْح َ�س ِن �إِ اّ َل ِْ إ
فاتقوا اهلل َّ
حق التقوى ،وا�ستم�سكوا من الإ�سالم بالعروة الوثقى ،وت�أملوا �شر َع
وح َك َم ُه و�أحكامَ ه تزدادوا ثباتا و�إميانا ،فاللهم وارزقنا ح�سن القول
اهلل تعالى ِ
والعمل ،واجعلنا من املح�سنني يارب العاملني ،واجعلنا مع الذين اتقوا والذين هم
حم�سنون� ،آمني ،واحلمد هلل رب العاملني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

(انتهى)

جريدة طنجـة
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عبقريات زعاماتنا �أنتجت ال�سيادة واال�ستقالل
ال�شجاعة ـ الإرادة ـ املعرفـة

أرض المغرب معطاء ،فتنوع البيئة ،وانصهار أجناسه المختلفة وحب التنافس مع الناشئة ،ومناخ
التربية العلمية وحكم االحتكاك في الناشئ ألطوار دراسته والتمونخ بأجواء النضال في شبابه
والتلقائية بالشعور بالحس الوطني أعطى لهذا الوطن عبقريات انفجرت بمجرد أن أتيحت لها
الفرصة للتعليم بمؤسسات تربوية فرنسية خصتها ألبنائها ،فتفوقت بجدارة كأبناء المغاربة على
أقرانهم التالميذ الفرنسيين ،وهذا ما أعطى به الزعيم محمد حسن الوزاني بتلقاء طفولته بالتوجه
من التعليم التقليدي إلى التعليم العصري في زمانه.
وكذا المناضل مبارك البكاي الهبيل الذي سكن بفرنسا للدفاع مباشرة عن السيادة المغربية
برجوع المغفور له محمد الخامس إلى عرشه مثاال لحب إثبات الذات المغربية وسط مناخ من القهر
الفرنسي الجاثم على األرض.
تتفاوت القدرات العقلية من طفل آلخر في نفس البيئة ،فيكون
الهدف واحد أثناء التواجد في المكان وتشرب الزمن ،فتفرز طاقة
خلفيتها البحث وراء المجهول ،وحب المعرفة واالطالع بشغف على ما
وراء الوجود بالبحث واالستقصاء ،وهنا تكمن العبقرية لدى الناشئ،
حيث يدرك ما ال يدركه غيره فيتفوق معرفة في منافسة في ظل الصراع
مع النفس رافضا الهيمنة من طرف الغير ،وهنا نشرح ثقافة زعمائنا من
تقليدية إلى علوم اجتماعية وسياسية ،إلى فلسفة وتاريخ إلى جانب
التتبع الثقافي واإلعالمي مشرقا ومغربا ،وهكذا قد نرصد في عجالة
بعض أسماء زعاماتنا وبماذا تفردوا:
الزعيم أحمد بال فريج التحق بجامعة الملك فؤاد األول بمصر والتي
درس فيها األدب العربي ،ويلتحق بجامعة «السوربون» التي حصل
فيها على اإلجازة في اآلداب وفي العلوم السياسية وأول من أطلق إسم
حزب االستقالل على تنظيمه.
الزعيـم عـالل الفاسي نشـأ في منـاخ جامعة القرويين حيث كان
والده أستاذا بها وفي منفاه بالغابون والكونغو عمق دراسته في اللغة
الفرنسية فألف بها.
الزعيم محمد حسن الوزاني مزج بين الديمقراطية واالستقالل
حصل على الدكتورة في العلوم السياسية والصحافة وحرر ما يقرب من
 30كتابا.
الزعيم عبد الخالق الطريس أديب وخطيب مفوه كانت له نظرة
بعدية نحـو اإلصالح ،بعد تخرجـه من القروييـن التحـق بالجامعـات
المصرية فتخرج منها في اللغة العربية واآلداب .وله ما يقرب من 20
مؤلف.
الزعيم عبد اهلل ابراهيم التحق بجامعة «السربون» بباريس لدراسة الفلسفة وهو ما ساهم في
تفتحه على مختلف المذاهب الفلسفية واالجتماعية.
الزعيم الشيخ المكي الناصري إلتحق بالجامعة المصرية لدراسة الفلسفة كما التحق بسويسرا
لدراسة القانون الدستوري وإرضاءا لطموحه في حب المعرفة انتسب إلى كلية اآلداب بفرنسا
لدراسة علوم التربية.
الزعيم علي يعتة حصل على شهادة الدراسات التطبيقية العربية سنة  ،1942ثم على شهادة
أصول العربية سنة  1943من كلية اآلداب بجامعة الجزائر.
الزعيم المهدي بن بركة حاصل على اإلجازة في الرياضيات من كلية الجزائر ،عين أستاذا في
ثانوية موالي يوسف .وكان أستاذا لولي العهد موالي الحسن.

• عبد العزيز الحليمي

أحمد عصمان

نبوغه أهله للزعامة

ازداد أحمد عصمان بوجدة سنة  1930وترعرع فيها ودرس التعليم االبتدائي بمدرسة سيدي
زيان ،واإلعدادي بثانوية عمر بن عبد العزيز ،وكان من التالميذ النجباء.
حيث إن السلطان محمد بن يوسف كان حريصا على أن يتربى ولي العهد األمير موالي الحسن
وسط أبناء الشعب ،فقد سن سنة حميدة ،وهي أن يلتحق بالمدرسة المولوية نخبة من التالميذ
المتفوقين من مختلف جهات المملكة ،بقطع النظر عن انتماءاتهم
االجتماعية ،وحيث إن التلميذ عصمان كان متفوقا في دراسته ،فقد
تم اختياره لاللتحاق بالمدرسة المولوية.
عند انتهاء الدراسة الثانوية انتقل إلى مدينة بوردو الفرنسية
فحصل على اإلجازة والدكتورة في القانون العام سنة .1955
كان السلطان محمد بن يوسف يتابع مساره الدراسي فألحقه
سنة  1956بالديوان الملكي مكلفا بالعالقات الخارجية.
عاش أحمد عصمان وهو تلميذ بالمدرسة المولوية ،في جو
مفعم بالروح الوطنية ،وكانت له اتصاالت بالوطنيين ،كما انتمى إلى
حزب االستقالل.
كان تكوينه القانوني وطبيعة شخصيته الهادئة إحدى العوامل
المساعدة على النجاح في مهمته بالديوان الملكي كمكلف بالعالقات
الخارجية ليلتحق للعمل سنة  1957بوزارة الخارجية ،فاقتضت بعد
ذلك المصلحـة الوطنيـة بأن تسند له مهـام الكتابـة العامـة لوزارة
الدفـاع الوطنـي ،ثم ما لبث أن عيـن كسفيـر بألمانيـا االتحـاديـة
سنة .1961
كان نجاحه الدبلوماسي في «بون» عاصمة ألمانيا الغربية يومئذ
مثار إعجاب المسؤولين عن الدبلوماسية المغربية.
ونظرا ألهمية العالقات المغربية األمريكية ،فقد عين أحمد
عصمان سنة  1967سفيرا للمملكة في واشنطن ومكسيكو وأوتاوة،
وال سيما وأن المغرب اختار التوجه الليبرالي واالنفتاح االقتصادي.
سنة  1970انتهت مهامه كسفير في الواليات المتحدة األمريكية
ليعود إلى المغرب ويعين وزيرا للشؤون اإلدارية ثم وزيرا أول من
سنة  1972إلى سنة .1979
يعتبر أحمد عصمان أول شخصية وطنية شغلت مهام رئاسة الحكومة مدة أطول ،وقد تميز
عهده بتسجيل محطات هامة في تاريخ المغرب المعاصر وتعتبر المسيرة الخضراء ،أهم هذه
المحطات ،ويسجل له التاريخ أنه كان أول مسؤول مغربي حطمت قدماه الحدود الوهمية التي
ظلت لعقود تفصل شمال المملكة عن جنوبها.
سنة  1977تمت انتخابات برلمانية تميزت بفوز أغلبية المرشحين األحرار بلغ مجموعهم
 146نائبا يمثلون قوة ال يستهان بها تتطلب تأطيرا سياسيا وهنا جاءت مبادرة تأسيس «التجمع
الوطني لألحرار» الذي أسندت رئاسته ألحمد عصمان والذي اتخذ «المغرب الجديد» والديمقراطية
المجتمعية شعارا له ،بعيدا عن أي تبعية «ال شرقية وال غربية» أي الديمقراطية المجتمعية.

الناس
حديث الناس
حديث
n

عسكر الجزائر بدون أصول عائلية
أحرجتم الفضائيات واإلذاعات باسم رئيسكم «تابون» والسابق
«بوتفليقة» ورائدكم «بوخروبة» داللة على أنكم ال تنحدرون من
شجرة عائلية متسلسلة الفروع.
بعد فضيحة  ٪ 20بالتصويت على دستوركم تريدون تمديد
حكمكم بإجراء انتخابات وسط الشارع الرافض لسيطرتكم.
بلدكم بدون هوية وحكامكم بدون هوية ،فأثبتوا هويتكم أوال.
بئس لكم أن تنالوا غصنا من الدوحة الشريفة التي تظل ربوع
المغرب في استقراره وهنائه من أقصاه إلى أقصاه.
غروب دولتكم أيها العسكر بادية في األفق ولنا معكم جوالت
الحقة حول صحرائنا الشرقية التي اغتصبتموها.

n

المتقاعدون والسلم المتحرك

المتقاعدون يذكرون الحكومة بحقهم في السلم المتحرك الذي

جريدة طنجـة
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استفاد منه البعض وترك اآلخر ،فال يترك الملف إلى حكومة الحقة
يا حكومة العدالة والتنمية.
n

إقبال ملفت على جميع مراكز التلقيح
الملفت في جميع مراكز التلقيح أن هناك إقبال كبير من طرف كبار
السن في هذه الفترة المخصصة لهم ،في جو من الرعاية وحسن
المعاملة مما شجع على المزيد من اإلقبال.

n

كوطا للشباب والمناصفة للنساء سيكون
برلمان الترضية
البرلمان ليس مكان للتمرين السياسي ألبناء زعماء األحزاب
ونسائهم بل يجب أن يتمرنوا في صفوف أحزابهم ،ثم يتأهلوا
للبرلمان بالنسبة لنسائنا صاحبات المناصفة وما أكثرهن من
كفاءات فعليهن أن يتأطرن في األحزاب السياسية ال أن يطالبن
وراء مكاتبهن.

نريد مشاركة مشرفة نابعة من اإلرادة الشعبية.
n

الكازار سينما ومسرح
الشك أن األعمال شاقة داخل بناية الكازار نظرا لقدمها ،فإذا
صممت كمسرح وسينما فتغطي الخصاص إلى الحاجة للمسرح
داخل طنجة المدينة.

n

العلم قادر في الفضاء وعاجز أمام كورونا
على األرض
مسبار وكالة نازا األمريكية وصل بعد  7أشهر على سطح
المريخ بدقة متناهية لمسح سطح المريخ وبحثه عن أشكال
الحياة إن وجدت وبعد نزول المسبار بدأ يرسل صور وجه
المريخ على التو.
هذا العلم عجز على دواء لشفاء كورونا ،فهل هناك ثمة ...إن؟!
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من أحاديث الساعة :

« حني تهزم
الالمباالة املغربية
الإ�ستفزازات
اجلزائرية»
لم تهدأ بعد بعض الجهات الوازنة وصحافتها في الجزائر لمجرد أنها تسمع بنجاحات
للمغرب حتى تفقد صوابها خطأ ،فكل اإلنجازات المغربية عوض أن تخلق لديها روح المنافسة
الشريفة والتقليد ،أو البحث عن سبل التعاون والتضامن ،فإنها مافتئت تفقد توازناتها وتنتهج
ردود أفعال تفقدها توازناتها ،لتكون لها ممارسات عدوانية بعيدة عن كل نضج وحكمة وتعقل،
ناسية أن األمر يتعلق بجارة يجمعها وإياها وحدة الدين ،اللغة ،الثقافة والتاريخ ،وهناك حتى
عالقات عائلية فيما بين شعبي البلدين ،وغير ذلك من األمور التي ال تتوفر عموما لدولتين
جارتين...
وعوض أن تكون هناك دبلوماسية ذكية تحاول كسب البلد الجار تضمن معه آفاق التعاون
والتضامن بكيفية أفضل من أي بلد آخر ،وأن تعمل معه على إحداث قوة اقتصادية في المنطقة
وخلق سوق إفريقية  -عربية ،وحتى أوروبية ،فهي فضلت اللجوء من بين ما لجأت إليه إلى
تمويل عدد من المنتخبين لدفعهم للبحث عن تدخل لدى األمريكيين للتأثير على الرئيس
إلعادة النظر في اعتراف بلده بمغربية الصحراء ،ظنا منهم أن هذا اإلعتراف صنيع لحظة ،أو أنه
لم يخضع لدراسات وأبحاث ومناقشات أمريكية طويلة ،دفعت بالدولة األمريكية التخاذ مثل
هذا القرار ،...ظنا منهم أن للموضوع عالقة بموضوع تجديد فتح مكتب التواصل المغربي -
اإلسرائيلي الذي هو حق دستوري وديمقراطي للمواطنين اليهود المغاربة في كل من المغرب
وإسرائيل ،من الذين سيحتاجون مستقبال إلى سفارة تدير مصالحهم اإلجتماعية ،السياحية
واإلقتصادية...

هذا علما أن البلد الجار له نسبته من اليهود الجزائريين الذين يعيشون بين الجزائر
وإسرائيل ولهم كل الحقوق في التواصل بين البلدين ،األمر الذي من المفروض أن يجد حلوله
عوض اإلستغراب والتدخل في الشؤون المغربية في هذا الموضوع أيضا...
هذا ولم تفوت هذه الجهات الوازنة وصحافتها فرصة اتهام المغرب بالضرب بعرض
الحائط لكل إمكانيات السلم وحسن الجوار بين البلدين الجارين ،وتحريض الشعبين ،مطبقة
في ذلك المثل المغربي القائل« :ضربونا وبكاو ،وسبقونا وشكاو» ،هذا في حين تتضاعف
األفعال العدوانية والتحريضية للجزائر في جميع اإلتجاهات محاولة تطويق كل العالقات
المغربية وحصارها حتى في أنشطتها الديبلوماسية والثقافية ،...وهذا أيضا في ظرف بدأت
وثائق مكتوبة ومصورة تخرج من الجزائر نفسها تشهد ضد العدوانية التي مارسها وكرسها
الرئيس الجزائري السابق الهواري بومدين مفتعل مشكلة الصحراء وصانع البوليساريو،
الذي ترك وصيته للعسكر الذين جزاهم بتوشيح صدورهم بدرجة الجنيراالت ،الذين ما فتئوا
يحرضون ويحاربون المغرب ،ويمولون البوليساريو النتزاع الصحراء من مغربيتها منذ موت
الهواري إلى يومنا هذا ،في حين تعرف الجزائر حراكا شعبيا يطالب الدولة بتحسين وضعية
الشعب الجزائري قاطبة...

د .رشيد أمحجور

قراءة حول حريق معمل «موح باكو» وغرق معمل «الربان�ص»

بقدرة األلطــاف الربانيـة لم يخلـف الحريـق الذي اندلــع
يـوم األحـد الماضي بمعمل كائن بحي «علي باي» أي خسائر
في األرواح ،ما عدا خسائر وصفت بالكبيرة ،استهدفت آالت
ومعدات تستعمل في الخياطة ،قبل أن تتدخل فرقة للوقاية
المدنية التي نجحت في إخماد النيران وتحضرمختلف السلطات
واألجهزة األمنية إلى عين المكان ،لإلحاطة بمالبسات وحيثيات
الحادث الذي يقع ،بعد مرور أسبوعين ،تقريبا ،على حادث معمل
حي «البرانص» الذي كان أودى بحياة ما مجموعه  28شخصا،
من ضمنهم  19فتاة و 9شبان ،نتيجة السيول القوية لألمطار
التي تهاطلت في وقت سابق وباغتت العامالت والعمال وهم
منكبون على عملهم في مجال خياطة المالبس ،بداخل معمل
تحت ـ أرضي لفيال كائنة بحي «اإليناس» بمنطقة «البرانص».
هذا المعمل الذي اطلـق عليه ب« :السري» حسب الصحافة
الورقية الوطنية والمواقع اإللكترونيـة التي تتبـع بعضهــا
البعض مثل سرعة البرق في توزيعها لألوصاف والنعوت،
بهدف السبق اإلعالمي ،دون التحري الدقيق ،ألنها تحتسب
السرعة في النشر ،الغير.ونفس األمرعرفه معمل حي «علي
باي» أوما يعرف ب« :موح باكو» حينما نعتته الصحافة الورقية

الوطنية بكونه معمـال «سريا» .بيد أن المعمل الذي يرتاده
عشرات العمال والعامالت ،بشكل يومي ،باإلضافة إلى النقل
المزدوج الذي يقصده ،صباح مساء ،فضال عن عيون أعوان
السلطة ورؤسائهم والتي التنام ،بشهادة الجميع ،بل وتراقب
سكنات وحركات حتى تلك النملة السوداء في الليلة الظلماء،
من باب المجاز ،اليمكن بأي حال من األحوال أن يوصف أو
ينعت بكونه معمال «سريا» .وواضح أن تسريب هذه اللفظة
عند بداية كل حادث مماثل ،ربما الغرض منه تخليط األوراق،
إلبعاد تهمة ما عن مسؤول وإلصاقها بمسؤول أقل منه مرتبة
إدارية او بموظف بسيط ،غالبا ما يكون هو ذلك السور القصير
الذي يسهل هدمه أو القفز عليه ،فعندما «تسقط البقرة تكثر
السكاكين.»...
صحيــح أنه قد تكون هذه المستودعـات جميعهــا
التتوفرعلى الشــروط التي تخول لها فتح أبوابها لتشغيـــل
اليد العاملة ،لكنهـا ليسـت «سريـة» بالنظـر إلى المبررات
السالفة .وبالمناسبة اليمكن نكران الدورالكبيرالذي تقوم
به جميع المعامـل وهي تنتشـل مئات من الشابات والشبان
من براثن الفراغ واالنحراف والضياع وتمنح لهم فرص عمل

في ظرفية ،ربما كانوا ،خاللها ،شبه ميتين ،قبل أن تمدهم
هذه المعامل بجرعة من حب الحياة التي التستقيـم وتحلو،
إال بالعمل والمشاركة في بناء ذواتهم ومجتمعهم .ويمكن
القول أن جميع المعامل والشركات التي تناسلت في طنجة
الكبرى هي في الحقيقة أحوج ما تكون إلى «األخذ بيدها»
من طرف الجهات المسؤولة ،سواء بدعمها ماديا أو بتسهيل
عملها معنويا ،شريطة أن ال تتساهل معها فقط في الشروط
الواجب توفيرها على مستوى ضمان السالمة واألمان ،لفائدة
حياة العمال والعامــالت .أما وقد سقطت «البقـرة» ومـا قد
يتبعها من «قيامــة» وإغالق ومحاسبة ،فهذا مشكل أكبرقد
يواجهه المجتمع ،عند أول منعطف ،يسمى فاجعة أخرى بلباس
من الجوع والخوف ،أمام مواجهة المصيرالمجهول ،إثرتسريح
مرتقب لمئات العامـالت والعمال ،والبقية معروفة« ....بنادم
ياكل بعضو» ،في الوقت الذي يكون المجتمع في غنى عن كل
ما من شأنه أن يجعل معيشة أفراده ضنكا ،خاصة أن تداعيات
«كورونا» القاسية الزالت تلقي بظاللها حتى على الفئات التي
لم تحرم من مزاولة عملها في العديد من القطاعات.

محمد إمغران

جريدة طنجـة
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مهنيو الرتوي�ض الطبي والعالج الفيزيائي
والطبيعي يحتجون

قرر مهنيو الترويض الطبي والعالج الفيزيائي والطبيعي بالقطاع
الخاص وضع الشارة السوداء احتجاجا على ما اعتبروه تجاهال لمطالبهم
المشروعة ،وفقا لتصريح عبد العالي مخلص ،نائب رئيسة الفدرالية
للمروضين الطبيين والمعالجين الطبيعيين بالمغرب لوسائل اإلعالم
مؤكدا على أن الخطوة االحتجاجية التي تم اللجوء إليها خالل األسبوع
الفارط ستكون مصحوبة بقرار احتجاجي آخر يتمثل في خوض إضراب
وطني إنذاري يوم الجمعة  26من الشهر الجاري من خالل إغالق جميع
العيادات والمراكز الخاصة بالترويض الطبي بكافة أرجاء المملكة.
ويأتي هذا االحتجاج  ،حسب المهنيين ،نظرا لما وصفوه بـ «اعتماد
مقاربة الالمباالة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ،خالفا
لدستور البالد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في
قضايا الشأن العام» ،ودعوا السلطات المختصة إلى االنفتاح عليهم
واستئناف الجلسات التشاورية ،بناء على مخرجات االجتماع المبرم يوم
 2يوليوز ،2019مشدّدين على أن التغطية الصحية تعتبر شأنا دستوريا
يجسد ويترجم الحق في الصحة وهو ما يجب أن يتم التعامل مع تنزيله
بليونة ويسر ،بعيدا عن ثقل المساطر على المهني المنهك من الجائحة
وتأخر التقنين ،مؤكدين أن هذا الحق لم تستحضره وزارة الصحة ووزارة

الشغل ،ولم تبديا أي اهتمام بالوضع المتأزم للمروضين الطبيين في ظل
«التنزيل الجائر للمرسوم القاضي باالنخراط بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والمراسالت المباغتة للهيئة المدبرة والداعية إلى األداء بأثر
رجعي دون إخبار سابق وتحديد لآلجال» ،مضيفين أن هذه الخطوة تم
اإلعالن عنها رغم «الطعن في المرسوم الذي يفرض الدخل الجزافي والذي
تم استصداره ،دون التوافق مع تمثيلية المهنيين».
ويؤكد المهنيون عدم قدرتهم على أداء المبالغ المطلوبة ،نظرا لما
يعرفه القطاع من مشاكل عدة وأزمات خانقة كالكساد والفوضى وكثرة
الضرائب والمصاريف ،في الوقت الذي كان على اإلدارة المعنية أن ترجئ
هذا القرار إلى حين الخروج البالد من األزمة التي يعرفها العالم بأسره ،كما
تشير إلى ذلك قوانين حالة الطوارئ الصحية.
وعلى إثر هذه األوضاع التي يرى المهنيون المعنيون أنها ملحة ،فقد
قرروا حمل شارات سوداء إلى غاية إيجاد حل لقضيتهم ،مع خوض إضراب
وطني إنذاري ،يوم الجمعة  26فبراير  2021وفتح عريضة للتوقيعات مع
تسطير برنامج نضالي ،سيتم اإلعالن عن تفاصيله الحقا.

أحمد صدقي

ق�ضية مثرية بطنجة

�سرقــــة عدد كبيــر من �سيـارات كــراء
و�أغلب اجلناة طلقاء �أحرار
تروج قضية مثيرة جدا بطنجة ،حيث تطرح أكثر من عالمة
استفهام ،ألنها تتعلق بشبكة إجرامية تمكنت من سرقة ما
مجموعه  13سيارة ،ذات جودة ،في ملكية شركة خاصة بكراء
السيارات «طوكيو رنت كار».وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أن
مالك الشركة المذكورة ،المواطن جواد المرابط ،كان مقبال على
سفر ،ألمرشخصي مهم ،ونظرا للثقة التي يضعها في المدعو
«توفيق .ت» ،مهنته ميكانيكي ،ترك عنده السيارات المذكورة،
خاصة وأنه يقوم ،بين الفينة واألخرى ،بأعمال صيانتها بإحدى
محطات الوقود.
ولما عاد صاحب شركة كراء السيارات
من سفــره ،لم يجد المدعـو توفيـق
وال األمـانــة التي أودعهـا لديه،
األمرالذي دفعـــه إلى أن يقـوم
بجميــع اإلجـــراءات والترتيبات
القانونيــة ،بخصوص خيـــانــة
األمانة ،قبل أن يتفاجأ ببرودة
المصالح األمنية في التعامل مع
ملفه ،رغم أن المسروق ضخم جدا
وباهــظ الثمن .بل أكثر من ذلك،
يشير المتحدث في تصريحه للجريــدة أنه بذل مجهودا
كبيرا ،هنا وهناك ،في تعقب أثرما لسياراته وكذا مراقبة المتورطين،
الرئيسيين منهم أو مشتري المسروق ،حيث بدؤوا يسقطون بين
يديه ،الواحد تلو اآلخر ،ليصلوا إلى خمسة أشخاص تم اعتقالهم،
بجهوده الشخصية ،مع استرجاع ثالث سيارات تم تزويرلوحاتها
وأوراقها ،قبل أن يتم اعتقال المتهم الرئيسي ،المدعو توفيق ،أثناء
فراره ووجوده بمدينة الدار البيضاء ،بينما الشخص السابع يبقى في
حالة فرار.
والمثير في القضية ،يوضح مالك الشركة ،أن المتهم الرئيسي،
النزيل بسجن طنجة ،حاليا ،اعترف بكل شيء ،حسب االستماع إليه
وإلى المتورطين معه في بيع السيارات المذكورة ،تتوفر الجريدة
على نسخ من محاضر رسمية ،تتضمن اعترافاتهم التي الغبار عليها،
ومع ذلك أطلقت الغرفة الجنحية سراح األشخاص الخمسة في غياب
ضمانات تتعلق بشأن حضورهم ،الحقا ،أمام أنظار العدالة ،علما

جريدة طنجـة

أن هذه القضية التي تتعلق بعصابة إجرامية ،فضال عن استعمال
التزوير في لوحات السيارات وأوراقها ،كان ينبغي أن تحال على
محكمة الجنايات وليس على ابتدائية طنجة.وأضاف المتحدث أن
الحقيقة البد أن تقال ،فاألبيض يبقى أبيض واألسود يبقى أسود ،في
إشارة إلى أن محمد العميري ،قاضي التحقيق ،قام بواجبه ،مشكورا
وهو يستنطق الجناة ،بكل نزاهة ،ثم يحكم بمتابعتهم ،فلواله لضاع
هذا الملف ،بينما الشرطة القضائية لم تتفاعل مع ملفه بالشكل
المطلوب وكذا الغرفة الجنحية التي أطلقت سراح المتورطين ،ما عدا
المتهم الرئيسي ،القابع حاليا وراء القضبان بالسجن المحلي بطنجة.
أكثر من هذا يوضح المتحدث أنه في موقف ال يحسد
عليه ،حيث يجـد نفسـه في مواجهة شركات
للسلف وهي تطالبه بتسديد ديونهـا
التي في ذمتـه ،في الوقت الذي
تعرضت شركته «طوكيو فرنت
كار» لإلفالس التام ،مشيرا إلى
أنه وجه شكاية في الموضوع
إلى محمد عبد النباوي ،رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض
بالعاصمة الرباط ،تتوفر الجريدة على نسخة
منها ،ملتمسا اتخاذ المتعين القانوني في هذه النازلة .كما يلتمس
الضحية جواد المرابط من عبد اللطيف الحموشي ،المدير العام
لألمن الوطني ،المعروف بمواقفه الثابتة ،دخوله على الخط من أجل
فتح بحث دقيق في هذا الملف الذي تحوم حوله أياد خفية ،يشير
المشتكي ،مرجحا أن يكون العدد الحقيقي ألفراد العصابة مرتفعا
جدا في الوقت الذي يعرف ملفه نوعا من البرود وعدم التفاعل
من قبل الجهات المسؤولة بطنجة ،مما جعله يستشعر كل أنواع
اإلحباط وكذا التسيب الكبير الذي يحيط بملفه الواضح ،المعززبكل
الدالئل والحجج ،بما فيها تسجيالت صوتية ومقاطع أشرطة فيديو،
األمرالذي اليقبل أي تماطل أو تباطؤ في تفعيل المساطرالقانونية
ضــد المتهوريـن واللصوص ،المعروفة هوياتهم وعناوينهم،
وبالتالي استرجاع السيارات العشرالمتبقية التي الشك أنها مخباة
بطنجة ،يشير مالك شركة «طوكيو فرنت كار» لكراء السيارات.
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

دأب أبناء وبنات جلدتنا ـ فقيرهم وغنيهم ـ على ازدراد الحلوى وتقديم
أصناف مصنفة منها للضيوف واألحباب في مختلف المناسبات تزكية لفرحة
اللقاء ،حيث تشمر األيادي الذهبية على سواعدها إلعداد أطباق شهية من
الحلويات المقولبة ب «مراشم» وفق أشكال هندسية تسر الناظرين وتحرك
السر الدفين.
ففي زمن الخير والبركة كانت ربات البيوت يقمن بإعداد حلويات تتخذ
أشكاال متراصة من قلوب ونجوم خماسية وهالليات ،تترجم حرارة عواطفهن
وصدق وطنيتهن .وكانت الجارات يتباهين فيما بينهن بما تتفنن في إعداده
من «غريبية» و «محنشة» و «كعب غزال» ويتبادلن أطباق الحلويات ،تزكية
ألواصر المحبة واعتبارا «لحق الجار على جاره».
ولضمان استمرارية وجود الحلوى بالدار قصد تقديمها للضيوف
واألحباب تحرص األمهات على تخزينها في دوالب وصناديق مغلقة اتقاء
لجشع األطفال الصغار الذين اليشبع نهمهم من ازدراد الحلوى.
ففي زمننا المغربي الجميل كانت هناك ثمة أصناف من حلويات السوق
التي يسيل لها اللعاب وتجعلنا نزهد في تلك الحلويات المنزلية التي تخبئها
عنا أمهاتنا في خزائن محكمة اإلغالق ،وعلى رأس تلك الحلويات حلوى
«جبان» الملفوفة حول قصب «البومبو» يطوف بها الحلواني مزهوا بنفسه
بين األزقة والدروب ،وهو يصيح مرددا بصوت منغوم« :حلوات الوليدات..
هاجبان كلوبان» وحوله يحوم أطفال تتحلب أفواهم على الحالوة.
وكان بعض المعلمين األخيار يتبرعون على التالميذ النجباء ممن يجيدون
اإلصغاء واإلجابة على األسئلة بقطع من الحلوى المغلفة بالشكوالطة،
تشجيعا وتحفيزا لهم على المزيد من الجد واالجتهاد .وبمناسبة انتهاء
الموسم الدراسي كنا نحن التالميذ نحتفل بطريقتنا المعهودة ،إذ كان
كل واحد منا يجلب معه للفصل علبة بسكويت وقنينة مشروب غازي احتفاء
بالنجاح وقدوم موسم الراحة واالرتياح.
وكان الضيف الكريم اليبخل على أطفال األسرة التي يزورها بما يقدم
لهم من حلويات بعتبة المنزل أو ما يعادلها من نقود يهرعون بها صوب
البقال القتناء ما يروق لهم من حلويات.
أما الضيف الذي يحل ببيت به عيال وهو خاوي الوفـاض فلن يحظى
باحترام الصغار الذين يهرعون لتقبيل يده للظفر بالتحلية.
وليس األطفـال وحدهـم الذين يفرحـون بالحلـوى بـل أيضا الشيــوخ
والمسنون ممن فقدوا األسنان واألضراس ولم تتبق لهم سوى ألسنة تتوق
لتذوق الحالوة.
في مرحلة الصبا كنت قرة عين جدتي التي أقتسم معها ،بين الفينة
واألخرى ،ما أحصل عليه من حلوى وأحيانا كثيرة كانت تدفع لي في الخفاء
قطعة نقدية نحاسية القتناء المزيد من الحلوى.
وفي أبواب المؤسسات التعليمية تعرض أنواع من الحلويات المعسلة
والمقرمشة المصنوعة بالفول السوداني أو اللوز أو زريعة الكتان ،وأصناف
من الكعك المستدير الشكل والهاللي ،وكذا الحلوى الشامية وحلوى «نيفر
تيتي» المصنوعة بالحمص المحمص المدقوق والمفتول المحلى بالسكر
والقرفة ،هذا فضال عن الحلوى الطباشيرية التي تدعى «الحلوى دجبالة»
لعدم انسجام ألوانها ورواجها بأسواق القرى والمواسم ،وكان أطفال المدارس
يقبلون على هذه الحلويات بنهم شديد .كما كان البدوي يقتني نصيبا منها
يدسه في قب جلبابه ليفرح به عياله ،إبان عودته إلى بيته متسوقا.
وكان بعض البقالة السوسيين يتبرعون على األطفال الذين يلجون
محالتهم بقطع من الحلويات الرخيصة لكسب ودهم وقضاء السخرة من
عندهم ،بينما يغتنم بعض المكبوتين براءة األطفال ،حيث يغرونهم بالحلوى
والشكوالطة لقضاء نزوات خسيسة ،كان ذلك يحدث في زمن الريال الفضي
والفرنكات النحاسية .
ولن أنسى ما حييت تلك الحلوى الملعونة التي اقتنيتها عند «مول
البيسري» وهي حلوى تسر الناظرين إال أن لبها احتوى قطرات من صنيع
شياطين ..ما أن ازدردتها حتى دارت بي الدنيا فتقيأتها في الحين مجتمعنا
المغربي بمختلـف شرائحـه يموت عشقـا في الحالوة ،ويقـدم قوالب سكر
كهدية لألحبة واألهل واألصدقاء والجيران تزكية للفرحة..
وتصنع من السكرالمدقوق حلويات تباع في األسواق ،كالحلوة الوردية
«غزل البنات» التي تذوب على طرف اللسان وتسبب في تسوس األسنان،
شأنها شأن تلك المصاصة الحمراء ،وهي حلوى مغلفة لحبات التفاح (الخامج)
التي ترعى فيه الديدان ،وحلويات عديدة معسلة بالسكر يحوم حولها الذباب
ويلعقها ،قبل أن يظفر بها الصبيان ،ورغم ذلك كانت أبدانهم في صحة
وعافية وأمان.
وهناك أنواع أخرى من حلويات «البسكويت» التي كانت تحظى بمكانة
الصدارة في األوساط الشعبية نذكر منها« :بشكيطو الغزالة» و «بشكيطو
أربعة» الحامل لعالمة الديك وهو من النوع (الشباعي).
و»بشكيطو هينريس» النوع القديم ،الحامل لعالمة النحلة وأنواع عديدة
من «البسكويت» و «الكوفريت» المطعمة ب «الكوكو» و «الفانيال» التي
اختفت عن األنظار ولم يبق منها سوى ذكرى عالقة باألذهان.
وبعد حين من الدهر غرقت األسواق بأصناف رديئة من الحلويات التي
تسر أغلفتها الناظرين واختفت الجودة مع أهل الجود من أرباب الصناعة
الصالحيــن ..ولن ينسـى التاريخ مافعلتـه الحلـوى «البيليكيـة» من شوهة
وبهدلة في أشباه البرلمانيين لعنهم اهلل إلى يوم الدين.

7
من صميم المجتمع

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي واألحياء الجامعية
المكتب الجهوي
طنجة-تطوان-الحسيمة

بـيــان ت�ضامنـــي

تطوان في  19فبراير 2021

تعنيف الموظفين والموظفات خط أحمر

تلقى المكتب الجهوي ومعه عموم الكونفدراليين والكونفدراليات بجامعة عبد المالك السعدي باندهاش كبير نبأ
االعتداء اللفظي الهمجي الذي تعرضت له األخت بلقيس بنحيون موظفة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة من
طرف نائب المدير والذي نتج عنه سقوطها ودخولها في غيبوبة نقلت على إثرها على وجه السرعة إلى مستشفى محمد
الخامس بطنجة .هذا السلوك الدخيل والمرفوض مطلقا ناتج باألساس عن غياب أبسط آليات التواصل لدى هذا المسؤول
الذي يعتبر نفسه فوف كل القوانين.
وانطالقا من مسؤولياته التاريخية المتجسدة في الدفاع عن كرامة الموظفين والتي يعتبرها خطا أحمر لن يسمح ألي
كان أن يمسها ،ولكي ال يسجل في تاريخ مكتبنا الجهوي الحافل بالمواقف الشجاعة والحازمة في مثل هاته القضايا أي تقاعس
ونزوال عند رغبة كل الكاتبات المحليات والكتاب المحليين الذين يعتبرون وبإجماع أن إهانة زميلتهم في المدرسة هي إهانة
لعموم موظفي جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وحتى ال تتكرر مثل هاته األحداث التي تسيء إلى سمعة جامعتنا وتضرب
في العمق مبدأ التآزر والتضامن واالحترام الذي يجب أن يسود بين كل مكونات الجامعة ،فإن المكتب الجهوي إذ يدين بشدة
هاته التصرفات الهمجية ،فإنه في ذات الوقت يعلن عن تضامنه المطلق والالمشروط مع األخت المعنفة في كل اإلجراءات
التي تهدف إلى اتخاذها للدفاع عن كرامتها واسترجاع حقها كامال ويطلب من المسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي إلى
فتح تحقيق في الواقعة وربط المسؤولية بالمحاسبة ،كما يعلن عن استعداد كل المكاتب المحلية للتواجد في أي شكل
نضالي ،قصد دعم ومساندة إخواننا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

الكاتب الجهوي سعيد الحجري

�إخـبـــار
في سياق اإلعالن عن تأسيس المكتب المحلي الجامعي لموظفي التعليم العالي واألحياء الجامعية بالمدرسة الوطنية
للتجارة والتسيير بطنجة ،المنضوي ،تحت لواء النقابة المركزية لالتحاد العام للشغالين بالمغرب،
تم عقد لقاء مع السيد مدير المؤسسة بشكل استعجالي ،في سياق مواكبة المكتب المحلي لألوضاع التي تعرفها
المؤسسة من قضايا وإشكاالت راهنية وآنية تستأثر باهتمامات المكون اإلداري محليا .وأيضا للوقوف على تطورات الحادث
الذي تعرضت له ،مؤخرا ،زميلتنا «بلقيس».
ومن منطلق منهجية العمل المعتمدة والقائمة أساسا على أسلوب االنفتاح على جميع القضايا محليا .ونظرا لاللتزامات
التي يرتبط بها السيد مدير المؤسسة ،بداية األسبوع الجاري والتي فرضت عليه التنقل خارج المدينة ،فقد تقرر عقد اللقاء
يوم السبت  20فبراير  2021على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
استهل اللقاء بتقديم أعضاء المكتب المحلي ،كل بصفته ،وقد تمحور اللقاء أساسا على ما يلي :
• توقفنا لما تعرضت له زميلتنا ،إذ عبرنا للسيد مدير المؤسسة ،عن استنكارنا الشديد لهذه السلوكيات ،كما أكدنا على
أن كرامة الزميلة ومن خاللها عموم موظفي وموظفات المؤسسة ،خط أحمر ال يجب المساس به.
• فيما يخص نقطة الحضور واالنصراف باعتماد خاصية البصمة ،فقد عبر السيد الرئيس ،أنه ال يرى مانعا العتماد صيغة
البطائق المهنية ،كوسيلة بديلة.
وفي إطار تفاعله مع ما تعرضت له زميلتنا ،فقد أكد السيد المدير عن كونه يقف على نفس المسافة بين كل مكونات
المؤسسة ،وأنه بمجرد علمه بالحادث وتوصله بالشكاية ،أصدر تعليماته من أجل تفعيل المساطر المعمول بها إداريا ،مع
تعبيره عن تضامنه المبدئي مع الزميلة ،حيث أنه عبر عن ذلك فعليا بقيامه بزيارة للزميلة رفقة السيد رئيس المصالح
االقتصادية وممثلي اإلداريين بحظيرة مجلس المؤسسة ،في سياق تقديم الدعم المعنوي وبغية تجاوز اآلثار النفسية التي
يمكن أن يتركها الحادث على الزميلة المحترمة.
إضافة إلى ذلك ،فقد تم التطرق إلى العديد من القضايا واإلشكاالت األخرى ،سنعلن عنها في بالغ آخر.
وفي األخير أكد السيد المدير على أن المكتب المحلي مكون وشريك أساسي في الدفع بعجلة المؤسسة ،لما فيه الصالح
العام ،إلى جانب دوره في الدفاع عن المصالح المتنوعة للفئات المهنية .وأكد على ترحيبه بكل المبادرات واألفكار التي تصب
في صالح المكون اإلداري للمؤسسة.

الكاتب الجهوي سعيد الحجري
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي واألحياء الجامعية
المدرسة العليا لألساتذة بتطوان
المكتب المحلي

بـيــان ت�ضامنــي
إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي واألحياء الجامعية بالمدرسة العليا لألساتذة بتطوان،
المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،وبعد تداوله في حالة االعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرضت له
أختنا بنحيون بلقيس من طرف نائب مدير المدرسة العليا للتجارة والتسيير بطنجة ،وبعد استحضاره لحيثيات وسياق هذا
التصرف الشنيع الغير الالئق والالمسؤول من طرف نائب مدير مؤسسة تعنى بتربية وتكوين أجيال الغد في مجال التسيير
اإلداري:
• يدين بشدة ويستهجن هذا السلوك الشاذ المتهور واألرعن باعتباره سابقة غريبة بالجامعة المغربية.
• يعلن تضامنه المطلق والالمشروط مع األخت المعنفة ضد كل من سولت له نفسه المساس بالحقوق الشرعية
والعادلة للموظف الجامعي.
• يعلن استعداده لالنخراط في كافة األشكال النضالية المشروعة لمؤازرة إخوانهم وأخواتهم بالمدرسة الوطنية للتجارة
والتسيير بطنجة.
• يدعو رئاسة الجامعة الى فتح تحقيق في المالبسات هدا االعتداء ويحمل تبعات تصرفات نائب مدير المدرسة وعدم
تقديره لحساسية الظرفية الراهنة التي تمر منها بالدنا وذلك لكل توتر واحتقان في صفوف المناضالت والمناضلين.
يهيب بكافة مناضلي ومناضالت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي واألحياء الجامعية المنضوية تحت لواء
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،االلتفات حول نقابتهم العتيدة االستعداد لخوض كافة األشكال النضالية للدفاع عن
حقوقهم المشروعة ضد كل من سولت له نفسه المساس بكرامة مناضالتنا.
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البطالة ..المخدرات..
االنحراف االجتماعي..
وجرائم قتل..
غياب رؤية إصالحية وبرامج
• إدريس كردود
حكومية ملموسة !؟؟
وإذا كنا كذلك النتوفر على أرقام وبيانات إحصائية حول عدد الخاضعين
للعالج بمراكز اإلدمان ،فالمؤكد أن آفة المخدرات خلقت جيشا من المدمنين
الشباب في طــول البـالد وعرضها لم تنفـع حمالت التحسيس والتوعية رغم
محدوديتها وال وسائل اإلعـالم المختلفـة وال الفاعلون في الحقل الجمعوي
المدني وال مراكز معالجة اإلدمان في الحد من انتشار هذه المشكلة المدمرة
لعقول وطاقات الشباب !..غير أن تداعيات ومضاعفات هذه الحالة المفتوحة
على كل االحتماالت تجرنا إلى إماطة اللثام عن ظاهرة أشد خطورة وأشد جرما
من األولى على اعتبار العالقة القائمة بين المشكلتين ـ المخدرات والجريمة ـ
األسوأ واألعظم بالء أن ظاهرة التعاطي لكل الموبقات من مخدرات وسلوكات
شاذة ومحرمة تبرز جليا خالل شهر رمضان الذي يتحول فيه المدمن إلى
مجرم !..وال أتصور أن هناك خطرا يهدد سالمة وأمن واستقرار المجتمع كما
تفعله المخدرات والجريمة ..وعلى سبيل الذكر فإن شهر رمضان من كل سنة
تسقط األرواح وتسفك الدماء بسبب نقص في جرعة المخدر التي يحتاج إليها
مخ وجسم المدمن فينتج عن هذه الموبقات القتل في أبشع صوره وفي واضحة
النهار باألحياء الشعبية على وجه التحديد ،وهو أمر مرعب جدا ويطرح أكثر من
سؤال :إلى أين نسير وما السبيل إلى وضع حد لكل صور القتل البشعة..؟! النجد
تفسيرا لمشهد االعتداءات بالسيوف واألسلحة البيضاء وظهور عصابات إجرامية
تبتز المواطنين بالقوة وتعتدي على أرواح الناس وممتلكاتهم وتعرض حياتهم
للخطر ..جرائم خطيرة أبطالها مجرمون محترفون وحشاشون ضالعون في
عالم المخدرات والموبقات وما يتبع ذلك من جرائم قتل فضيعة ظلما وعدوانا،
مسرحها أحياء وهوامش المدن ..وبمدينة طنجة على وجه الخصوص .بالتاكيد
فإن األمر بهذا المستوى من الخطورة يطرح الكثير من التساؤالت تستدعي
تدخالت عاجلة ال تحتمل االنتظار حماية للمجتمع من كل أنواع االنحراف المهدد
لالستقرار..
دعوني أقول لكم أن انتشار ظاهرة إدمان المخدرات بوتيرة تصاعدية في
صفوف الشباب والمراهقين في األحياء المذكورة وما يترتب عن هذه اآلفة
من آثار سلبية ،نفسيا وصحيا واجتماعيا ،تحدث في ظل انفالت أمني عاجز عن
احتواء الظاهرة رغم كل الجهود المبذولة أمنيا إليقاف المجرمين والتصدي
النحرافاتهم ،وإن كان األمر يتجاوز األجهزة األمنية ،لكون الحد من هذه
المعضلة تتطلب مقاربات تهم أطرافا وجهات مختلفة معنية بالنازلة ..المؤكد أن
مسلسل القتل لن يتوقف إال إذا توقف اإلدمان ،ولن يتوقف اإلدمان إال بالوقوف
الجاد والحازم على حزمة إجراءات كفيلة بإيجاد حلول سريعة وناجعة لمعضلة
البطالة التي يعاني منها الشباب ضمن باقي فئات واسعة من المجتمع ..فالقاتل
ال يختار ضحاياه ،بل يمارس هواية أو لعبة القتل لسبب يبدو بسيطا وتافها قد
تكون فيه أنت أو غيرك مقتوال إلى األبد ..على الواجهة األخرى هناك ضحايا
من األطفال يتربص بهم من أجل اغتصابهم وفي كثير من األحيان يتم قتلهم
بال رحمة وال شفقة ،كما حدث بطنجة وفي غيرها من المدن ..الفاعلون هم
مجرمون منحرفون ناقمون على المجتمع يعيشون بيننا ،ال نراقب تحركاتهم
وال تعكس مظاهرهم ماتخفي صدورهم ونواياهم ،بينما هم يتحينون الفرص
لتنفيذ جرائمهم البشعة بطرق وحشية ،وبعدها نهتز لهول ما يحدث ،لكن بعد
وقوع المصيبة! ومهما تكن األسباب والمسببات والظروف االجتماعية لهؤالء
المتهورين القاتلين بالرحمة والشفقة بسبب انسداد اآلفاق أمامهم..
إن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها والعمل بجدية على إيجاد الحلول
االستعجالية لمثل هذه اآلفات قبل أن يتفاقم الوضع ويصبح كل مواطن يخرج من
بيته حامال معه سيفا أو سالحا أبيضا للدفاع المشروع عن نفسه وأبنائه !!..هذه
الالمباالة التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع ظاهرة «الجريمة واالعتداءات
على المواطنين ظلما وعدوانا» ليست سياسة حكيمة والعقالنية ،هي فقط
سياسة «وقف حمار الشيخ في العقبة» التي واكبنا تفاصيلها ومهازلها على عهد
الحكومة السابقة التي رسمت سياسة خاطئة في الكثير من المجاالت ،وأبانت عن
عجزها الواضح في وضع حد الختالالت المجتمع االقتصادية واالجتماعية واألمنية
وفي عهدها  -أي الحكومة السابقة استفحلت مجموعة من الظواهر االجتماعية
بشكل مازال يثير  -إلى اآلن  -الكثير من القلق والمخاوف وعدم االرتياح .وبعيدا
عن كل مقاربة أمنية ،البد من تظافر جهود الجميع وفي طليعة الجميع الجهاز
الحكومي الذي يتحمل مسؤولية الخروج من نفق األزمة االقتصادية المفتوحة
على كل االحتماالت ـ في زمن الجائحة ـ قبل أن تتفاقم هذه األزمة وتدخل
في عنق الزجاجة ..ولن نجد عندئذ المخاطب الحكومي المسؤول بشكل أساسي
بعد أن يتوارى عن األنظار هو وجيشه من الوزراء شأنهم في ذلك شأن الوزراء
السابقين منذ استقالل البلد إلى اآلن..
وباألمس فقط رحلت حكومة عبد اإلله بن كيران التي كانت تدبر الشأن
العام ولم تجد أمامها لحظة خروجها من الحكم ال مسؤوال وال محاسبا!! السؤال
أكرمنا وأكرمكم اهلل من يشرح للمغاربة مفهوم «ربط المسؤولية بالمحاسبة»
مسؤولية من؟! ومحاسبة من؟!

(انتهى)

جريدة طنجـة
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مغاربة العامل خارج «اللعبة الدميقراطية» !....

(تتمة ص)1
ومنذ أيام فقــط ،،أكــد بنشعبون،
خـالل جلسة عمــل مــع االتحــاد العــــام
لمقــاوالت المغــرب ،أن تحويالت مغاربــة
العالم ،خــالل سنــة  ،2020وهي سنة
«األزمة الكورونية» بامتياز ،فاقت  68مليار
درهم( ،فــوق  7مليارات دوالر أمريكي)،
يوجه جزء كبير منها لالستثمار والتضامن
األس��ري ،ما يؤكد أهمية عائدات مغاربة
العالم ،في تنشيط االستثمار وأيضا في
التكفل بأســـر المغتــربيـــن ،وحمايتهم
وصيانتهم ،وهو عمل جبار ،حين نتحسس
النقص الفظيع الحاصل عندنا في الميادين
االجتماعية ،من رعاية صحية وتطبيب
ووقاية ،على سبيل المثال.
وكان طبيعيا أن «يرحــب» الوزيــر
باالرتفاع المستمرّ لتحويالت مغاربة العالم،
على الرغم من صعوبة الوضع االقتصادي
العالمي ،والقيـــود التي فرضتها األزمة
الصحية   ،مما يعكس متانة الروابط التي
تشدهم إلى بلدهم.
وفطن بنشعبون إلى أنـــه   ،إلى جانب
التحويالت المالية الهامة جدا ،فإن المغرب
بإمكانه االستفادة من خبــرات مغاربـــة
العالم ،الذين طوروا «شبكة « واسعة من
العالقات التجارية والعلمية والتكنولوجية
في بالد اإلقامة ،يمكن للمغرب االستفادة
منها لحل المشكلة المتعلقة باالنتعاش
االقتصادي !.
وهذا يعنــي أن المغـــرب يمكنــه
أن يستفيد من مليـــارات الدراهــم من
تحويالت المغاربة ،ويمكنه أيضا االستفادة
من شبكات عالقات مغاربة العالم ،ومنهم
من وصلوا إلى درجات عليا في االقتصاد
والسياسة والتعليم والقضــاء والتمثيل

«مو�سم الهجرة
�إلى ال�شمال» !

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

النيابي ،واإلدارة العمومية ،ولكن مغاربة
العالم ال يمكنهم أن يستفيدوا حتى من
حق المواطنة في اإلدالء بصوتهم في
االنتخابات التشريعية والمساهمة في
بناء السياسات االقتصادية واالجتماعية
ببلدهم !!!......
وأمام صمت الدوائر المعنية ،وتذبذب
مواقف األحزاب التي يشكلون فروعا لها عبر
العالم ،أحدث مغاربة العالم «تنسيقية»
خرجت بمطالب محددة   تنص على إنشاء
الئ��ح��ة وط��ن��ي��ة خ��اص��ة ب��ه��م تتكون
من  13نائبا ،على األق��ل ،اعتبارا لكون
المغرب أنشأ الجهة  13لمغاربة العالم ،إلى
جانب الجهات االثنتي عشرة التي تتشكل
منها الخريطة الوطنية   .
وك��ان��ت التنسيقيـــة ق��د تابعــت
تدخل الفتيت بمجلس ال��ن��واب حول
مشاريع القوانين االنتخابية وتوقفوا عند
التحديات الجديدة لمواجهة مرحلة ما بعد
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بخط اليد
 -محمد �إمغران
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«كورونا» دون أن يفوتهــم التعبيــر عن
قلقهم الشـديــد من مضمــون مشروع
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات
السياسية والجمعوية المغربية بالخارج ،في
ضمان تمثيلية سياسية حقيقية لمغاربة
العالم ،األمر الذي يسائلهم في مواطنتهم
بسبب إقصائهم «  خارج المؤسسات» التي
تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة
التشريعوالمراقبة..
  تحـرك مغــاربــة العالـم ،هذا العام،
كان قويا وحادا ،يوحي بأنهـــم يرفضون
الوجـــود خارج» اللعبــة الديمقراطية»،
وأنهم سوف يستعملون القنــوات القانونية
لفـــرض وجودهم كمواطنين مكتملي
المواطنـــة واألهليـــة ،وليــس فـقـــط،
كـ «محـولـــي الدراهــم» وضيوف «عملية
مرحبا»السنوية !!!.

عزيز كنوني

ال شك في أن العالم قد شهد ،خالل العقود األخيرة من
تاريخه ،تسارعا متواصال في مجاالت التقدم التقني والعلمي
والمعرفي ،وهو تسارع مرشح بقوة لمزيد من التسارع في
اتجاه األمام .وباعتبارها «موضوعا» لهذا التقدم الكبير ،سواء
أكان ذلك بطريقة مباشرة أو بصورة غيرها ،فالمؤكد إن
المجتمعات البشرية ،خالل هذه الفترة التقريبية ،تأثرت إلى
حد عميق وملحوظ بهذه التغيرات المتسارعة ،ما يفتح الباب
على مصراعيه من أجل إعادة النظر في «اليقينيات» وتجديد
اإلجابات بشــأن التسـاؤالت الفلسفية التقليدية ،تساؤالت
تدور ،بشكل خاص ،حول طبيعــة وجود اإلنسان و تبحث عن
إجابات مُحَدّثة عن إشكاليات طوباوية المنحى في جوهرها،
كما هو الحال بالنسبة للمساواة والعدالة وما في حكمهما
من مبادئ .
لقد عرفت المنطقة الجغرافية التي ننتسب إليها ،بحكم
القدر والتاريخ ،أي بالد المغرب ،إضافة لمعظم بلدان أروبا
الغربية ،ظاهرة جديدة ،أو ،على األرجح ،واقعا جديدا يتمثل
وتطور كبيرين َلحِقا منْسوب ومعدالت الهجرة
في تَنام
ٍ
ٍ
البشرية والنزوح من مواطن الجنوب نحو مواقع الشمال،
وهذا ،باالعتماد على المنطق ،ال يمكن إال أن يُحيل ،وبشكل
آلي ،على استنتاج واضح مفاده أن بلدان الجنوب قد ضاقت
بؤسا وفقرا بقاطنيها ،وأن بلدان الشمال ،في المقابل ،تنعم
بالرخـاء وسعـة اليـد ،ولذلــك ،فإن المهاجريـن من الجنـوب
ال يرضون بديال عن بلوغها والعيش في أحضانها.
قد ينظر اإلنسان إلى هذا الموضوع باعتباره شيئا طبيعيا
ومالزما لإلنسان ،وأن البشر ،منذ بدء الخليقة ،يتنقلون بين
أرجاء العالم المفتوح و يهاجرون في اتجاهاته األربع ،غير أن
موضوع (الهجرة) يبدو أنه قد تطور بصورة ال رجعة فيها ،فقد
أضحى يطرح إشكاليات نظرية عميقة ترتبط بمأسسة فعل
الهجرة ،بل وإكسابه بعدا حقوقيا ضروريا يضمن للمهاجر/
اإلنسان حقه في الحياة والعيش كما يعيش باقي اآلدميين
في باقي أرجاء العالم.
المغـــرب ،رغم كونـه بلــداً ينتمي إلى طائفــة الدول
العالمثالثية ،غير أن موقعه الجغرافي الذي وضعه على بعد
أميال قليلة من بلدان العالم الصناعي والمتحضر ،جعل منه،
بالنسبة للقادمين من بلدان أفريقيا ،مجرد معبر آمن نحو
أوروبا ،تلك القارة العجوز التي يمكن للواحد منهم مشاهدة
مبانيها وأنوار مدنها بينما هو جالس يحتسـي كـأس شاي
بمقهى «الحافة».
لكن ،بدل أن يستمر هؤالء المهاجرون /المهاجرات من
الجنوب في البحث عن منافذ للتسلل نحو الساحل الشمالي
للبحر المتوسط ،واالرتماء في أحضان ورعاية القارة العجوز،
فإنهم استقروا هنا ،بكل ما يعنيه االستقرار من معنى،
تساكنوا ،تناكحوا ،تناسلوا وأوجدوا مواطنين جدداً ينضمون
متوال لمدينة اسمها البوغاز .
بشكل
ٍ
األسئلة التي تطرح نفسها بالمناسبة :ما طبيعة التأثيرات
المحتملة على المجتمع المحلي لوجود مواطنين جدد ينتمون
لثقافات غير متوسطية ؟ هل من الممكن أن يندمج هؤالء
المواطنين الفعليون داخل مجتمعهم الجديد دون احتساب
التأثيرات السلبية أو اإليجابية لهذا الوجود؟ وما هي الكلفة
المادية التي على الدولة تحملها لضمان هذا االندماج؟ وهل
البلد مهيأ فعال الحتضان «المهاجرين» بصورة تضمن أمنه
الثقافي واالجتماعي ؟
لإلجابة عن هذه التساؤالت البسيطة في شكلها ،والعميقة
في مضمونها ،البد من العودة لرواية الطيب صالح «موسم
الهجرة إلى الشمال» .

من دفاتري
�سل�سـلـة جديـدة
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م�آثر ومزابل !...
راجت في بعض المواقع اإلخبارية أخبار
عن إقدام السلطات المحلية على «ردم»
األنفاق التحت -أرضية التي تم العثور
عليها بالصدفة تحت قصبة طنجة ،خالل
حفريات شركة عهد إليها بترميم المدينة
العتيقة.
وقــد اعتبــر أهالـــي طنجـــة هـــذه
األنفــاق حدثا سعيــدا بالنسبــة لمدينة
يختزن باطنها ذخائر ثمينة ،منذ عهد
الفينيقيين ،وكثيرا ما كانت تظهر أثارها في
جهات عدة من مرتفع مرشان كالمقابر الفينيقية برأس ممر سينارو وحجرة غنام   ،والموقع
الروماني الذي بنيت فوقه المدرسة القريبة من مقهى الحافة ،والموقع الروماني الذي شيد
فوقه مسجد محمد الخامس .وكذا مدينة «كوطا» الرومانية على ساحل أشقار ،التي توجد في
حالة إهمال مؤلم ...أما حي القصبة ،فإنه يزخر بمآثر   تاريخية ظلت شاهدة على عمق تاريخ
هذه المدينة وعلى تنوع األقوام والحضارات التي مرت بها وتفاعلت معها و التي ال زال التاريخ
يذكرها باهتمام وفضول   .
وبينما كنا ننتظر أن تبادر الحكومة  ،ووزارة الثقافة إلى إرسال بعثة متخصصة للنبش في
تاريخ تلك السراديب ،ولقطع الطريق على أصحاب «الفهامات» واألحكام «الدمغية» المرتجلة،،
قالت بعض األخبار إن عمال ترميم القصبة توصلوا بأوامر بردم تلك الممرات التحت – أرضية  ،
لينتهي أمرها بدون «وجع الرأس».
فهل هذه األخبار صحيحة؟ وإن كانت كذلك فمن هي السلطة التي أمرت بعملية
«الردم»؟ وهل الحكومة متواطئة مع مدبري هذا «المنكر» ؟ وما قول وزارة الثقافة في هذا
الشأن؟؟
معلوم أن هذا الموضوع ال بد وأن تكون له تبعات ومتتبعون لن يتأخروا في كشف
المستور بشأنه .وقد ال تسرّ عاقبته من تسبب ،إن حصل ،في «دفن» تلك السراديب بعد أن
«أنقذتها» بالصدفة ،من العدم ،معاول عقول   ال تفرق بين المآثر والمزابل !..
ooooo

مقربة مر�شان مرة �أخرى !
نعود لموضوع مقبرة مرشان التي
استثنيت من «الفتح» بعـــد أن رفعت
تدابير «حظـر الزيــارات» عن كل مقابر
المدينة ،في نطاق التقيـــد بتدابيـــر
مواجهة الجائحة ،وبعــد أن ظل نداؤنا
والنداءات التــي «وجهــت» للسلطات
المحلية ،بدون ردّ.
والحق أن أمالنا كانت ضعيفة في
أن تتحرك سلطات   المدينة ومجلسها
الجماعـي لشــرح الموقـف من هـــذه
المقبرة التي يحتضن ترابها رفاة آبائنا وأجدادنا وأهالينا وأحبابنا ،والتي اعتدنا على زيارة
قبورهم ،كل جمعة مباركة ،نترحم عليهم ونشعر أننا أقرب ما نكون إليهم ،ونسترجع ،للحظاتـ،
وفي تأثر بالغ   ،فصوال من حياتهم بيننا أو حياتنا بينهم ،ونلتمس لهم الرحمة بتالوة آيات
من القرآن الكريم على قبورهم .ثم نغادر وكأننا عشنا معهم وخاطبناهم وخاطبونا لنرتبط
بحالة نفسانية مؤثرة إلى زيارة مقبلة ،حرمتنا سلطات المدينة منها و«الشكوى هلل» !
لماذا أيها الوالي؟ لماذا أيها العمدة ،لماذا نحرم من متعة التواصل الروحي مع موتانا
رحمهم اهلل ورحم موتى المسلمين كافة.
نعلم أن المقبرة أغلقت في وجه الدفن منذ زمان .ونعلم حرصكم على إبقاء الوضع
على حاله .ونحن ال نطلب منكم فوق فتح أبواب المقبرة لسويعات كل يوم جمعة .فهل
تستكثرون ذلك علينا ،ونحن أصحاب حق في مدينتنا ،ولسنا زوارا أو أهل عبور ...أو حتى
«نازحين» هربا من مجاعة أو ضيق!..
زيارة المقابر حق من حقوقنا عليكم .ومن مسؤولياتكم أن تتدبروا األمر  ،وثقوا أننا لو
علمنا أن في فتح المقبرة خطرا «عليكم» آو علينا أو علي سالمة األمة ،ما كنا خاطبناكم في
موضوعها... .
ولكن آلمنا بعمق أن ال « تتفاعلوا» مع نداءاتنا ،فقط ،فقط ،فقط ،للردّعلى مطلبنا هذا
الذي ردد الرأي العام صداه عبر منابر مختلفة
وطبعا ،فإنه كلما تأخر مسؤولون عن شرح قضية تمس حياة أو مصالح المواطنين ،إال
وفتحت أبواب «اإلشاعات» على مصراعيها داخل المجتمع .وقد راجت بالفعل« ،إشاعات»
بخصوص مقبرة مرشان ،نتمنى أن تكون نسجا من خيال «مريض» ( !) كما نتمنى الحصول
على تطمينات بشأن أسباب استثناء مقبرة مرشان «األهلية» من «رخصة» الزيارات األسبوعية،
عند كل يوم جمعة ،وأجركم وأجرنا على اهلل سبحانه وتعالى   .

5

عزيز گنوني

azizguennouni@hotmail.com

نار التزكيات تلهب عالقات الأحزاب بـ «املهرولني»
نحو الربملان
تواجه أحزاب «المواســم» موســم
«التزكيــات» ،ليـــس من باب تزكيـــة
النفس أي تطهيرهـــا من الذنــــوب
باألعمال الصالحة ،فهذا أمربعيد عن
الممارسـات التي نعرفهـــا عنهـم ،ولكن
من باب «قبول» و «دعم» المقبلين على
«الخمسة ماليين»،والسفريات والفنادق
الفخمة ،و «بونات» الوقود ،والتعويضات
األخرى ..مقابل القيام بمهمة «التمثيل»
و«التشريع» و المراقبة ،عبر طرح أسئلة
«موحدة الصياغة» ،على نغمة « ....السيد الوزير تعلمون أن السياحة هي ...كذا وكذا ،ولذا
نسائلكم عن التدابير التي.»!!! ....
إال أن األحزاب «المزكية» للراغبين في التزكية ،ال تشتغل «بيليكي» وال صلة لها بـ
«الدبخشية» الفاسية ،وبالتالي فإن التزكيات «معادن» ولكل معدن تزكيته ،التي ال تنزل
عن المائتي مليون ،بل وقد تتعداها في أحوال كثيرة ،ما دام أنه ال توجد «شروط»«   تحدد»
قيمة التزكيات ،بمرسوم موقع بالعطف أو ظروف خارج واجب «عظم خاك البوخاري» !....
وهكذا فإن   موسم «المساومات» بدأ مبكرا هذا العام ،بسبب الجائحة  ،والمال حظ أن تلك
المساومات تخص «مترشحين» من ذوي «السوابق» البرلمانية ،ومن أصحاب «الشكارات»
المنتفخة ،الذين أعجبتهم «التوريكة» البرلمانية ،وذابوا «عشقا» في «الكرسي» السحري،
فقرروا دخول المغامرة البرلمانية ،و «التضحية» بماليين «التزكية» ،رافعين شعار «سيدي
ال أفارقك» !  
إال أن هذا األمر أوقع بعض األحزاب «المناسباتية» في «حيص بيص» وهي «حركة مزعجة»،
وضيقٌ وشدة ،وفق مذهب شهاب الدين أبي الفوارس ساعة تشتد المنافسة ويضيق مجال
االختيار ،حينها تميل كفة «المال» و «األعمال» و تتحقق أماني أهل الشكارات الممتلئة،
العقول «الفارغة»  ،غالبا ،لتتكرر مشاهد الواليات السالفة ،وفق مبدأ السببية لديكارط (عالم
الرياضيات والفيزياء والفلسفة الفرنسي . )1660 – 1596
ooooo

الكيف  :تقنني َ
بنف�س بولي�سي  
غرامات مالية وعقوبات �سجنية لردع املخالفني
حكومــة المغــرب   بكل مكوناتهـــا
السياسية ،انخرطت رسميا في دراسة ملف
«الكيف» العجيب ،على ضوء تصويت لجنة
المخدرات لفائدة رفع صفة «الخطورة»
على «كيفنا العتيد».
ولوال هذا القرار األممــي التاريخي ،لما
كـان لملــف الكيــف أن يخــرج عن دائرة
المحرمــات   ،وال لمزارعيــه أن يفلتوا
من المضايقات والمتابعات   وال ألنصار
التقنين ،أن ترفع عنهم صفة «البانضية»
التي تكرم بها عليهم بنكيران عند ما رفع حزبا االستقالل واألصالة ،شعار التقنين ،وأعاد
ذكره في «خرجة جديدة» مفككة وغير «قابلة للتنزيل» ! ....
وبالرغم من أن مجلس الحكومة األخير أجل البت في مشروع قانون يقنن استعماالت الكيف
ٌ
مذهل حقا .إذ يبدو أن المشروع صيغ بنفس
المشروعة ،إال أن ما تسرب من هذا المشروع
«بوليسي» حيث إنه مرّ توا إلى تحديد «العقوبات» و «الجزاءات» وإلى رسم خطة عمل
أعوان الوكالة الوطنية التي سيتم تشكيلها وتحديد «الرواتب المليونية» ألصحابها الذين
سوف يتم «اختيارهم» بمنتهى الشفافية ووفق معايير «الكفاءة» والتجربة في ميدان الكيف
والتكييف !!!.....
مشروع القانون يعطي لرجال القانون مهمة «البحث» عن المخالفات ومعاينتها وتركيب
المحاضر التي تخص «الرخص» وإنتاج وتحويل وتصنيع و نقل وتسويق أو تصدير دون
«الرخصة» العتيدة !.
وبصفة إجمالية ،يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي
تغيير لمسار الكيف ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.
هذا المشروع يبدو أنه كتب بين أربعة جذران ،دون الحديث إلى المعنيين بالكيف ،زراعة
وتسويقا وتثمينا ،فلقد انبرت منذ اآلن أصوات من قلب بالد الكيف ،تندد بـ «تغييب المعنيين»
من إبداء الرأي في الموضوع ،وهم أهل معرفة وخبرة بالموضوع ،وعدم اطالعهم على طرق
وأساليب العمل الذي يبقى ،على كل حال ،حروفا «جامدة» على ورق وزاري أنيق ،إلى أن
«تحركه» زرواطات المفتشين والمراقبين الذين حدد المشروع صفاتهم ومجاالت تدخلهم
والجهات التي ينتسبون إليها.
القانون إطار منظم ،قابل للتغيير والتعديل والتكميل ،أما اإلنسان فهو الفاعل الذي
يحدد شروط نجاح أو فشل أي مشروع .فهل فكرت الحكومة في فتح حوار مع المعنيين من
بالد الكيف قبل وضع خطوط هذا المشروع وهل أخذت بعين االعتبار آراءهم ومالحظاتهم
وطلباتهم ،وهو ما سوف يحدد نجاح أو فشل المشروع ،ألن اإلنسان هو غاية وهدف أي
مشروع!!!...

جريدة طنجـة
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�أوراق
مغربية

يف عز �أزمة املواطن...

زيادات �صاروخية ومطالب باملقاطعة

azizguennouni@hotmail.com

• رميساء بن راشد
خلفت الزيادات األخيـرة في أسعــار زيوت المائدة
موجة غضب عارمة بمختلف شرائح المجتمع المغربي،
إذ ارتفع سعر الزيادة في قنينة لتر مـن الزيــت (من
 0.75إلى  2دراهم) ،لتصل بذلك الزيادة في قارورة
خمسة لترات إلى  10دراهم ،وهو األمر الذي جعل أغلب
المواطنين يرفعـون عبر مواقـع التواصل االجتماعي
دعوات لمقاطعـة المنتوج السيما وأن هذه الزيادات
جاءت دون سابق إنذار وفي عز األزمة االقتصادية
التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا بالبالد ،إذ أن
البعض منهم أصبحوا يجدون صعوبة
في توفير قوتهم اليومي ،خاصة وأن
هناك من فقد عمله حتى.
تأتي هذه الزيادات نتيجة وجود
القانون  104.12الذي نصت مادته
الثانيــة على التخويــل للمصنعيــن
«تحديـد أسعــار السلع والمنتوجـات
والخدمــات عن طريــق المنافســة
الحـرة» ،إال أن المــادة الرابعــة من
القانون نفسه قد تركت الباب مفتوحا
التخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفــاع أو
انخفاض فاحش لألسعار تعلله ظروف
استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير
عادية بشكل واضح في السوق بقطاع
معين ،على أن ال تتجاوز مدة تطبيق
هذه التدابير ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحـدة من
طــرف اإلدارة .وهنا وجب طرح سؤال :هل ستتدخل
الجهات المسؤولة لحل إشكاالت هذه االرتفاعات أم
أنها ال تعتبر من «االرتفاعات الفاحشة»؟
وفي هـذا الصدد كان قـد وجــه فريـق األصالــة
والمعاصرة في شخـص عضوه هشـام صابــري سؤاال
كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،يتعلق
بهـذه الزيـادات المفاجئة التي اعتبرهــا «ضربـا في
القــدرة الشرائيــة للمواطنين» خاصــة في الظرفيــة

الحالية ،مطالبا باتخاذ التدابير الالزمة لمراجعة األسعار
والتصدي لمثل هذه الممارسات.
ومن جانبه عبر رئيس جمعية حماية المستهلك،
بوعزة الخراطــي ،عن موقفــه من هــذه االرتفاعات
الصاروخيــة ،حيــث اعتبرهــا «قرارا غير مواطنتــي»
خاصة وأنها جاءت في ظروف غير مالئمة لما لها من
تعجيز لالستقرار االقتصادي الوطني ،مضيفا أن أسعار
الزيوت النباتية ال تخضع للتقنين وهذا ما يجعل بعض
الشركــات تزيد في أسعارهــا بين
الفنية واألخرى ،إال أن هذه الزيادات
أطلقت بشكل اتفاقي دون أي توضيح
ألسبابـها ،مخالفـة بذلك قانون
المنافسة الذي يجـرم هذه األفعال،
باعتباره يحظر اتفاق جميع الشركات
على الزيادة.
هذا وقد أوضحت شركة «لوسيور»
في بالغ لها أن ارتفاع األسعار جاء
نتيجة الرتفاع أثمنـة المواد الزراعية
األولية باألسـواق العالمية ،إذ ارتفع
سعــر «الصوجــا» إلى  80في المائة،
بينما ارتفع سعر «عباد الشمس» ب
 90في المائــة ،األمـر الذي أدى إلى
زيادة أثمنة الشركة أيضا.
زيادات أسعار زيت المائدة لم تصدم المواطن فقط
بل خلقت تخوفا في الشارع المغربي من احتمال حدوث
زيادات أخرى في المنتوجات األساسية ،خصوصا مع
اقتراب شهر رمضان الذي يجعل المواطنين يتوافدون
بشكل كبير على أغلب المنتوجات الغذائية الضرورية.
وينتظر الشارع المغربي أن تخرج الجهات المسؤولة في
األيام المقبلة بحلول حقيقية تراعي ظروف المواطن
المادية والمعيشية.

على هام�ش جل�سته الثانية لدورته العادية...

املجل�س احل�ضري يلتفت �إلى فاجعة الإثنني الأ�سود
عقد المجلس الجماعــي لمدينــة طنجة
يوم الجمعة  19فبراير الجاري ،جلسته الثانية
من دورته العادية لشهر فبراير  ،2021بحضور
عمدة المدينة ،البشير العبدالوي.
أشغال هذه الدورة ابتدأت بقراءة سورة
الفاتحة على روح شهــداء اإلثنين األســود
والذي راح ضحيته  28شخصــا ،وقد استغـــل
العبدالوي الفرصـة لدعوة جميع المسؤولين
سواء الحكوميين أو المركزيين أو المحلييــن
والفاعلين الجمعويين إلى التعبئــة وتحمــل
مسؤولية المدينة لتجنــب كل خطأ وكوارث
مستقبال ،وكذا لتغيير ظروف المدينة من تعليم
وصحة وبنية تحتية ومرافق وخدمات ،قصد
مواكبة حجم المدينة ،خاصة وأنها أصبحت
اليوم مدينة استقطابية بامتياز ،نتيجة فرص
الشغل التي توفرها.
وفي هذا الصدد ،حمل محمد أقبيب في
مداخلته مسؤولية ما حدث في مصنع النسيج
إلى شركة «أمانديس» بالدرجة األولى ،إذ أن
المصنع كان يتوفر على قناتين تبلغ مساحة كل
واحدة منهما «مترا» باإلضافة إلى مدخنتين
تم إنشاؤهما للسيطرة على الماء إال أنهما
لم تشتغال أثناء وقوع الفاجعة ،مما أدى إلى
رجوع الماء ومنع مروره بالرغم من أن نسبة
التساقطات المطرية لم تتجاوز 5ميليلتر ،على
عكس أمانديس التي أرجعت احتباس الماء إلى
الحاجز الذي يتوفر عليه المصنع ،علما أن الحاجز
كان موجودا منذ أن اشتغل المصنع في .2006
هذا وقد طالب أقبيب باتخاذ خطوة لمساندة
صاحب المعمل والضحايــا لفسـخ العقـدة مع
«أمانديس».
في حين تساءل حسن البحري بدوره عن
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ت�صوير  :حمودة

األضرار التي خلفتها الفيضانات بمجموعة من
أحياء المدينة ،إذ أرجع سبب الفاجعة باألساس
إلى عدم تطهير صرفية المياه الشتوية ،مشيرا
إلى وجود بعض األحياء التي لم تستفد بعد
من خدمة الصرف الصحي ،بالرغم من تأديتها
لضريبة الصرف الصحي.
أما فيما يخص النقط المدرجة في جدول
أعمال هذه الجلسة فقد تمت المصادقة بإجماع
األعضاء الحاضريـن على جل هذه في النقاط،
بما في ذلك نقطة تسميــة الشوارع واألزقة
المندرجة في قطاع التعمير ونزع الملكية .كما
تمت المصادقة على ثالث نقاط مدرجة بمرافق
المدينة ،من دفتر الشروط والتحمالت الخاص
بمرفق اللحوم ودفتــر الشروط الخاص ببناء
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وتجهيز استغالل «المحالت» المهنية الملحقة
بالمجزرة الجماعية ونظام المجزرة الداخلي،
فضال عن المصادقة على تعديل دفتر الشروط
والتحمالت الخاص باستغالل المرافق الخدماتية
بسوق الجملة للخضر والفواكه.
هــذا وقــد تــم تأجيــل نقــط الشـؤون
االجتماعية المتعلقة بملتمس مجلس مقاطعة
بني مكادة حول المصادقة على دفتر الشروط
والتحمالت الخاص بمسرح محمد الحداد ودار
الحي السعادة ،وبعض نقط المرافق ،باإلضافة
إلى نقطة قطاع المالية ،الخاصة بإجراء تحويالت
بالميزانية إلى جلسة قادمة ،حدد تاريخها في
يوم الثالثاء  2مارس المقبل.

رميساء

حرر «الكيف»
ُ
العلم ّ
و�أعاد االعتبار لأهله !
تجـدد الحديـث عن «الكيـف» في هذه األيــام التي تمهد النتخابـات
تشريعية جديـدة ،وهي فرصة ثمينة بالنسبة لبعض أحزاب «المناسبات»
الصطياد أصوات أتعبها الفقر والقهر ،لتركب على فقرها وبؤسها من أجل
الظفر بأصواتها «الثمينة» ،بعد أن «عاقت» جماهير المصوتين ،في المدن
والقرى بـ «تناعويراتها» االنتخابية !
وألن نبتة الكيف العجيبـــة ،أقنعت العالم ،بأنهــا ليست على درجة
«الخطورة» التي يتصورون ،بل إنها نبتةٌ «نافعة» ،يمكنها أن تخدم اإلنسان
واإلنسانية ،ليس فقط ،بفضل «المتعة» التي تمده بها ،بعد «شقف» أو
«شقفين» ،بل وأيضا بفرص العالج التي توفرها له ،بشهادة العارفين !...
فإن الكيف وجد في النهاية طريقه إلى التعايش السلمي واآلمن مع البشر،
سواء الباحثين منهم عن «التنغيمة» الفاتنة ،أو الراغبين في دواء «سحري»
ألمراض متمنعة مستعصية  ،و« ...شاي اهلل آسيدي امحمد جمعون» ،ضامن
تمروث «الشريف مول الكيف» !...
ذلك أن العالم ،الذي كان يزدري هذه «النبتة» ويعتبرها «خطرا» على
اإلنسانية ،انتبه ،أخيرا ،إلى أنه كان مخطئا في حكمه هذا على «الكيف»
وقرر أن يكفر عن خطيئته بأن تحصل ،مؤخرا ،على قرار للجنة المخدرات
التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،يرفع درجة «الخطورة» عن الكيف وفق
توصية لمنظمة الصحة العالمية ويسحب هذه النبتة من الئحة المخدرات
األكثر خطورة التي كان يجاور فيها مخدرات أخرى كالهيروين والكوكايين
وغيرهما.
ومن حسن الطالع ،أن هدى اهلل ممثل المغرب في هذه اللجنة ،إلى
التصويت بـ «نعم» ،لصالح إدراج نبتة الكيف ضمن الئحة النباتات الصالحة
لالستخدام العالجي والصناعي على نطاق واسع ،وبالتالي رفع الحظر عنها !
العارفون» اعتبروا أن تصويت المغرب اإليجابي لفائدة «تحرير» الكيف
من سجل المخدرات «األكثر خطورة» ،إلى نبتة «نافعة» إنما هو اعترافٌ
بـ «إيجابيات» هذه العشبة العجيبة ،التي حاربها ومزارعيها لعقود طويلة،
وحول حياة سكان مناطق الكيف إلى جحيم ال يطاق ،من مضايقات ،ومتابعات،
واعتقاالت  ،حتى أن أهل هذه الزراعة في بالد الكيف كانوا يعتبرون أنفسهم
في «سراح مؤقت» على الدوام !
ولربما تنجح عملية «التقنين» التي طالب بها منذ عشرات السنين،
العديد من السياسيين والمنتخبين والخبراء الدوليين . ،في إعطاء «وجه
جديد» لهذه النبتة ،وفي قطع الطريق عن العصابات اإلجرامية ،المحلية
والعالمية ،التي تتاجر بحياة فوق اآلالف من مواطنينا الذين اعتادوا على
زراعة الكيف كثقافة ومصدر رزق بطعم الحنظل ،بالرغم من أنه ال يصلهم
منه إال الفتات .وقد أصبح مؤكدا ،علميا ،أن نبتة الكيف ،صالحة لالستغالل
في مجاالت مختلفة من العالجات الطبية ،والصناعية ،األمر الذي يفتح أمام
مزارعيها آفاقا جديدة للعمل النظامي ولكسب قوتهم بالعلن وبقوة القانون،
ما قد يحدث «ثورة» اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى في بالد الكيف....
ويعفي مسؤولينا الحكماء من البحث عن زراعات بديلة ،هم واثقون من أنهم
لن يعثروا عليها أبدا ،ألن بالد الكيف «ال تعطي إال الكيف» والكيف «المعتق»
واألحسن جودة من كل «ماريخوانات» العالم !...،
لقد انتهى األمر بخبراء منظمة الصحة العالمية إلى اعتبار أنه ال يمكن
«اختزال» نبتة الكيف في «تأثيرها المخدر» ،حيث إن الكيف يتوفر على فوائد
صحية وعالجية وصناعية مؤكدة، ،وكمادة غذائية أساسية ،لتوفره على عدد
من الفيتامينات المضادة لألكسدة ،كما استخدم الكيف في عالج عدد من
األمراض المستعصية ،كالمالريا والروماتيزم ،وتمت تجربته في عالج مرض
الصرع أيضا ،وال تزال األبحاث جارية حول االستعماالت العالجية للكيف التي
يعتبر الخبراء أن بها ما يدهش ويعجز !...
اآلن وقد اتخذ المغرب «الرسمي» موقفا إيجابيا لصالح رفع الخطورة عن
شجيرة الكيف ،فإنه يكون قد نزع البساط من تحت أرجل بعض قيادات
األحزاب السياسية  ،فال مزايدة بعد اليوم على قضية الكيف ومزارعيه الذين
«أفرج» العلمُ عنهم وحررهم ،وفرج كربهم ورد االعتبار لهم كمزارعين
في مجال «األعشاب الطبية» التي قد يصبح المغرب ،وبدون منازع ،رائدا
لها بالعالم ،ويكون الفضل في ذلك كله لمنظمة الصحة العالمية وللذين
يبحثون في أسرار «الحياة واألرض» ،بدل إضاعة الوقت في البحث عن
المزارعين «الكالنديستان» ،وتركيب المحاضر ،وترتيب الجزاءات ،وترهيب
الواقفين على باب اهلل !.
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وجد بي َننا
الطبيبة �سارة كنوين ُت ُ

علمنا بمنتهــى السعادة بوجـود اآلنســة سـارة كنـوني ،كريمة
صديقنـا وزميلنـــا السـي عزيـز كنـونـي ،رئيـس التحريــر العربـي
لجــريـدة طنجـة ،وزوجتـه السيدة سميـة أمغـار ،صاحبـة الركـن
األسبــوعـي بجريدتنـا «فضـاء األنثى» بعـد غـــيــاب لسنوات خارج
المغرب طلبا للعلم.
اآلنـسـة سـارة كنــونـي أنهـــت بنجــاح دراســـة الطــب
بإحدى جامعـات الطـب العتيـدة بأوروبا ،وتستعد للتوجه قريباً
إلى ألمانيــا للتخصـص في الجراحـة الباطنيـة ،حيـث يعتبــر
هذا التخصص ،في ألمانيا مطلوبا ومرغوبا فيه من طلبة الطب
بمختلف جهـات العالم ،نظرا للتقنيات الجـديـدة المتطـورة
جــداً التي يعتمدها ولفترات التدريب الطويلة و المكثفة التي
يوفرها في مختلف المستشفيات الجامعية األلمانية وبالخارج.
ونـود بالمناسبـة ،أن نعبــر لـ «طنجـاويتنا» اآلنســة سـارة
كنوني ولوالدهـا ووالدتهــا عن تهانينا ومتمنياتنـا الخالصـة
للطبيبــة الشابــة سارة ،بالتوفيق التام في مشوارها المهني
واإلنساني المقبل.

ج.ط

حركة  20فرباير يف ذكراها العا�شرة
(تتمة ص)1

سؤال يتــردد عند إطاللة « 20فبراير»
من كل عام ،ليعــود الحديث عن دور هذه
الحركة في تشكيل الوعي المجتمعي ورصد
االختالالت التي عرقلت نمو البالد وضاعفت
من هموم المواطنين ومآسيهم االجتماعية
المتمثلة في الفقر ،والجوع ،وضعف الخدمات
االجتماعية األساس ،من شغل وتعليم وصحة،
و «حكرة» أمام البذخ الفاضح الذي يطبع
عيش فئات نافذة ،كثيرا ما يكون حلى حساب
الشعب.
«حركة  20فبراير» انتظمت في جموع
آالف الشباب انطلقوا من مبادرات ،ببعد وطني،
انتشرت على منصات التواصل االجتماعي
لتكتسح البالد طوال وعرضا ،وترفع شعارات
وطنية تطالب بإصالحات أساسية ،أمام ما
تعرفه الساحة الوطنية من ردة فيما يخص
الحريات العامة والتعبير السياسي ،وتأزم
الظرف االقتصادي ،وسوء إنتاج وتوزيع الثروة
التي تستفيد منها أقلية من النافذين ،وتفشي
الفساد والرشوة والمحسوبية ،األمر الذي
عجزت الحكومات المتعاقبة على مقاومته،.
في غياب مراقبة صارمة للمال العام ،وتفشي
ظاهرة اإلفالت من العقاب بالنسبة لمستغلي
هذا الوضع الشاذ  .
ثمّ ،هـل يجـوز اعتبـار أن «حركـــة 20
فبراير» تندرج فيما سمي بـ «الربيع العربي»
أم إنها ،فقط ،استلهمت منه روحه ،كحركة
نضال من أجل تغيير ما يجب تغييره ،في
مواجهة السياسات التي اعتبرها شباب «20
فبراير» «ال شعبية» وال تستجيب لحق الشعب
في الحرية والكرامة.
قد تكـــون «حـــركـــة  20فبرايــــر»
استلهمــت من الربيـــع العربــي عفــويتــه
اإلبداعية وتلقائيته التنظيمية ،لكنها اختلفت
عنه في جوهــر مطالبــه ،حيــث إن مواقـــف
الحركة اتسمــت ببعــد النظــر ،و «الواقعية»
و «االتـــزان» السياسي والمحافظـــة على
التوازنات المجتمعية ،والتمسك بالثوابت،
حرصا على صالح البالد في الحاضر والمستقبل،
بعيدا عن «الشعــارات العنتريــة» التي تزج
باألوطــان في متاهــات المغامرة والفوضى
المدمرة.
وهذا ،بالطبع ،ما أعطــى لـ «حركة 20
فبراير» المغربية بعدا وطنيا عميقا ،ورمزيــة
مؤثرة لتحركاتها عبر ربوع الوطن .،حيث
إنها لم تكن «ثورة» حسب مفهوم شعارات
«الربيع العربي» الذي نعــرف إيجابياتــه
وسلبياته ،بل إنها خرجت من رحم الشعب،
كـ «حركة إصالح شامل» من أجل «تصحيح»
مسارات المغــرب والقطــع مـــع «الفساد»
المستشري ،الذي كان حجر الزاوية في التحرك
القوي والشجاع لشباب « 20فبراير»   .
ونظرا للصــدى الواسع الذي كـــان

لـ «حركة  20فبراير» في مختلف األقاليم
والجهات ،والتجاوب الكامل لمختلف شرائح
المجتمع المغربي مع المطالب االجتماعية
والسياسية واالقتصادية التي أعلنتها ،فقد
حظيت تلك المطالب بتجاوب شامل من طرف
جاللة الملك الذي حدد في خطاب تاريخي،
يوم  9مارس  ،2011معالم إصالح سياسي
واجتماعي وقضائي واقتصادي من أجل بناء
مغرب ديمقراطي وحديث.
وكـــان مـــن أهـــم ما ورد في هـــذا
الخطاب ،اإلعالن عن دستور جديد يتجاوب
ومطالب الشعب التي رفعتهــا حركـــة 20
فبراير ،ويقتــرن بإطـالق مخطــط الجهوية
المتقدمة ،كخطوة فعالــة تؤسس إلصالح
شامل ،وكألية فعالة لدعم التنمية الشاملة،
وتطوير المنظومــة الحقوقيــة وترسيـــخ
الديمقراطية المحليــة ،بمبادرات محليـــة
وجهوية ،تروم تدبيرا فعاال للشأن المحلي.
ومـن بيــن أهـــم التدابيـــر التي تــم
اإلعـالن عنها بهــذه المناسبـــة ،ترسيـــخ
دولة الحق والمؤسسات ،وتوسيـــع مجـــال
الحريات ،وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان،
وتحقيق استقالليــة القضــاء ،وتوطيد مبدأ
سيادة القانون والمساواة ،وتوطيد مبدأ فصل
السلطات وتحديث المؤسسات عبر انتخاب
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة ،يتمتع
بصالحيات واسعة على مستــوى التشريــع
والرقابة.
كما وضــع الخطـــاب الملكي أســـس
سلطة تنفيذية منبثقــة من إرادة الشعـب،
يتولى رئيس الحكومة المختـار من الحـزب
السياسي المتصدر لالنتخابات التشريعية،
«المسؤولية الكاملــة» عن عمـل الحكومـة
واإلدارة العمومية ومسؤولية تنفيذ البرنامج
الحكومي ،كما تم التأكيد على دور األحزاب
السياسية في تأطير المواطنين في نطاق
تعددية سياسية حقيقية تكرس مكانة
المعارضة البرلمانية ودور المجتمع المدني،
و»تربط المسؤولية بالمحاسبة».

ولو تمعنا النظـر في مضامين هـذه
اإلصالحات ،لوجدنا أنهــا تستجيب بصفة
عامة ،لمطالب شباب «حركة  20فبراير»،
الذين أشار إليهم الخطاب الملكي ،ضمنيا ،في
فقرتين ،األولى في الفقرة المخصصة لمراجعة
الدستور حيث طالب باإلصغاء والتشاور مع
المنظمات الحزبية والنقابية ،ومع الفعاليات
الشبابية والجمعوية ،واإلشارة الثانية ،حين
عبر جاللته عن اعتزازه بوفاء الشعب بكل فئاته
وأحزابه ونقاباته «وشبابه الطموح».
ويبقى السـؤال .هل يمكـن القول بأن
هذه اإلصالحات ،قد وجـــدت طريقهــا إلى
التنفيذ ،بنفس الروح التي أعلنـــت بها .إن
الجواب عن هذا الســؤال يتطلـب مناظـرة
وطنية ،من حلقـات ،مـن أجـل رصد جوانب
السلبيات واإليجابيات ،ال مناص من اإلعتراف
بأن إصالحات جيدة تم تنفيذها على مستوى
المؤسسات ،حكـومـة وبرلمانا وقضـاء بينمـا
ال تزال ملفــات أخرى تنتظــر دينامية أكبر،
لتحقق النتائج المرجوة ،كالتعليم والصحة
والشغل وتخليق اإلدارة العمومية والحياة
السياسية ،في مواجهة مد الفساد الذي ال زال
يستعصي على المقاومة ،بل ،إن إطالق رئيس
الحكومة السابق ،بنكيران شعار «عفا اهلل عما
سلف» ،اعتبر بمثابة «إقرار» بفشل سياسة
اإلصالح في مجال الفساد ،بالرغم من وجود
محاوالت «خجـــولــة» لتطبيــق مبــدأ ربــط
المسؤولية بالمحاسبة.
ولكن هذا ال يمنع من أن نتقمص روح
« 20فبراير» ونتفاءل .....ونتغنى ببيتين من
«المية العجم» لمؤيد الدين الطغرائي :
�أعلـــل النفـــ�س بالآمــــــــــال �أرقبـــهـــــا
ما �أ�ضيـــق العيـــ�ش لوال ف�سحــة الأمــل
لـــم �أرتــــ�ض العـــيــ�ش والأيـــام مقبلــة

فكيف �أر�ضى وقد ولت على عجل

عزيز كنونـي

فضاءاألنثـى :

ٌ
جدل حول
احل�ضورالن�سائي
يفت�رشيعيات2021  

 • -سميـة أمغـار

تعتـــبـــر معظــم الحــركـــات النســائيـــة المـغــربيـــة أن
إنجــازات المرأة المغربيــة في المجال السياسي ،يمكن اعتبارها
هامة ،على محدوديتهـــا ،إذ نجحت ،وهو األهم ،في فرض نقاش
سياسي ومجتمعـي واسـع ،مكنهـا من حضور متميز في المشهد
السياسي والحزبي وأيضا في المشهد اإلعالمي,
هذا النقـاش أصاب هدفيــن ،أولهما الوقــوف على الترتيــب
المتدني للمرأة المغربية على مستوى المجالس التشريعية ،خاصة
بالعالم العربي ،أما الهدف الثاني فقد تمثل في تصور سياسي
وحكومــي للطريقــة التي تمكن المرأة من الولوج إلى الحياة
النيابية   ،وطنيا ومحليا وجهويا ،عبر تعبئة واسعة على مستوى
األحزاب السياسية وعبر تدابير قانونية تتخذ على مستوى الحكومة.
وإذا كانت الحكومة قد سنت قوانين مهــدت إلدماج المرأة
في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فإن اإلشكال ال يزال
قائما فيما يخص نظرة األحزاب المغربية إلى مشاركة المرأة ،بل
إن هناك اتجاها يكتفي برفع شعار المرأة ،ويطمئن إلى سياسة
«الكوطا» على ما يتصف به من «ريع سياسي» ،تمت تغطيته
بـ «التمييز االيجابــي» آلن هذا الحل يريح قيادات األحزاب من
الخوض في «نضـاالت» تعتبرها غير «منتجـة»  بحجة أن جمهور
الناخبين ال «يتحمس لها» !
ورغم وجود نصوص واضحة في الدستور ،تخص المساواة
والمناصفة بين الجنسين ،إال أن تمثيلية النساء بالبرلمان ال تزال
بعيدة عن الهدف الذي يحدده الدستور.
حقيقة إن عـــدد «منتخبــات الكوطــا» ارتفع ما بين 1993
و ،2021بأن انتقل من نائبتين ( )1993إلى  35نائبة (،)2002
ثم إلى  )2016( 67وأخيرا إلى  90نائبة ،بعد مراجعة قوانين
االنتخابات تشريعيات  ،2021بعد خلق   لوائح جهوية إلى جانب
الالئحة الوطنية  ،إال أن نسبة وجود المرأة بمجلس النواب ال تزال
بعيدة عن المناصفة الموعودة 90( ،نائبة من أصل  395نائبا).
أما بمجلس المستشارين فإن عدد النساء  13من أصل  .120في
إطار «منظومة الكوطا» التي وإن كانت تشكل إجراء مرحليا ،فرضته
«ظروف مجتمعية» مرفوضة أصال ،ألنها ترتكز على مخلفات فكرية
عقيمة ،يبدو أنها ال «تغيب» عن أسلوب تفكير بعض األحزاب
«التقليدية» ،إال أن الحاجة أصبحت ملحـة فيمـا يخص القيــام
بعملية «تقييم» إيجابي لنظام الكوطا المعتمد إلى اليوم ،ومنذ
تشريعيات  ،2002خاصة وأن هذه المرحلة لم تمكن إال بنسبة
ضئيلة جدا ،من بروز قيادات نسائية متميزة ،بينما تبقى الكلمة
العليا للذكورية المتحكمة في األحزاب السياسية ،بمباركة
جهات رسميـة وجانب من وسائــل اإلعـالم «المسايــرة» .ذلـك
أن «الثقافة الذكوريــة» ال تزال تتحكم في القرارات السياسية،
كما تتحكم في الترشيحات لالئحة الوطنية ،واليوم ،في اللوائح
الجهوية ،عبر ممارسات كثيرا ما تتسم بـ «المحسوبية» وإعمال
«العالقات» الحزبية أو األسريــة ،وهو موضوع يثـار عنــد كـــل
استحقاقات انتخابية ،بينما كان المطلوب من األحزاب السياسية
أن تنبذ «اللوائح» المعدة على طريقة الريع  ،وتعمل على احتضان
النساء ،وجوها فاعلة سياسيا وتدعــم حضورهــن في المشهــد
السياسي وتقدمهن ،عناصر قوة بالنسبة للمجتمع من أجل إحداث
تغيير حقيقي في المجتمع.
هذا الوضع ،كما يبــدو ،يبرز واقعا ال يستجيــب لطموحات
الحركة النسائية   إلى النهوض بحقوق المرأة في إقرار المساواة
والمناصفة وتكريس ريادة المرأة في المجتمع،
هذا الوضع ،يدل أيضا على أن معركـــة النساء المغربيات من
أجل التمكن السياسي والنيابي لم تحقق أهدافها ،وأنه ما يزال
عليهن خــوض المزيــد من النضاالت السياسيــة إلقناع الدولة
واألحزاب السياسية بضرورة المرور إلى المرحلة القصوى بعيدا
عم منطق «الكوطا» و«المفاهمات النوعية» ألولئك الذين لم
يقدروا ،بعدُ ،أن يتخلصوا من عقدهم إزاء المرأة وأن يتخلوا عن
«التراكمات» المجتمعية التي يعتبرونها «ثقافية» أو «تاريخية» أو
حتى «تقليدية»!

جريدة طنجـة
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طنجة

م�شاكل القطاع و �أفاق التعاون يجمعان
احل�ساين مبهنيي قطاع الطباعة بجهة ال�شمال املغرب اتخذ خطوة جريئة بتقنني
القنب الهندي..
نبيل بن عبد اهلل...

ت�صوير  :حمودة

استقبلت رئيسة مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة ،فاطمة
الحساني ،الخميس  25فبراير  ،2021وفداً عن جمعية مهنيي قطاع
الطباعة بجهة الشمال ،قصد مناقشة الظرفية االقتصادية الراهنة التي
يعيشها هذا القطاع الحيوي ،وواقع االستثمار في ظل جائحـة كورونا،
وكذا سبل التعاون الممكن بين الجانبيـــن من أجل دعــم المقــاوالت
ال سيما الصغيرة جدا والمتوسطة.
ويندرج هذا اللقاء ،في إطار انفتــاح مجلـس الجهة على مختلف
الفاعلين االقتصاديين بالجهة ،واالستماع إليهـم بغـرض تجويـــد
القطاعــات التنمويــة ،خاصــة تلك التي تهم المقــاوالت الصغرى
والمتوسطة.
وقدم وفد الجمعية ،خالل اللقاء صورة حول الوضع المتردي لمهنيي
قطاع الطباعة بالجهة ،في ظل التأثير الكبير الذي خلفته ومازالت جائحة
فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الجمعية ،بهذه المناسبــة ،بتفعيـل الجهوية في شقها
االقتصادي ،عبر تخصيص حصة من طلبيات المؤسسات العمومية
للمقاوالت التي تشتغل على المستوى الترابي لجهة طنجة تطوان
الحسيمة ،كما اقترحت على رئيسة الجهة ،مساهمة المجلس في
مشروع متحف دار الطباعة بطنجة الذي من شأنه أن يلعب دورا مهما
في التعريف بتاريخ فنون الطباعة بالجهة وكذلك إحداث منطقة صناعية
تجمع هذه المقاوالت.
من جهتها ،أكدت الحساني ،أن المجلس واستحضارا منه لمختلف
اإلكراهات والتحديات التي تواجه النسيج المقاوالتي على مستوى الجهة،
ال سيما في ظل جائحة كورونا ،عمل خالل دوراته األخيرة وكذا دورته
المقبلة لشهر مارس القادم ،على برمجة نقاط متعلقة بدعم المقاوالت
ومساعدتها على النهوض من براثن األزمة التي لحقتها جراء أزمة
كوفيد ـ  ،19وإعطائها دفعة قوية لتحقيق االستقرار الذاتي.

ط.ب

يف دورتها الأولى ل�سنة ...2021

غرفة التجارة وال�صناعة واخلدمات تناق�ش ملف الفنيدق

في إطار الدرس االفتتاحي لموسم 2021
لبيت الصحافة تحت عنوان «اإلعالم واألمثلة
المجتمعيـة الراهنــة» استضـاف البيــت مساء
الخميـس وزير االتصال السابق واألميـن العام
لحـزب التقـدم واالشتــراكيــة ،محمــد نبيــل
بن عبد اهلل.
عرف الدرس مواضيع ومداخالت مختلفة
ومهمة تصب أغلبها في توجهات حزب التقدم
واالشتراكية وواقع االنتخابات بمدينة طنجة.
وفي سياق حديثه عن القانون  490المتعلق
بالعالقات الرضائية خارج نطاق الزواج ،أوضح
بن عبد اهلل أنه مع تأييده وتعديله ،إال أنه لن
يكون ضمن البرنامج االنتخابي للحزب نظرا
لوجود اهتمامات أخرى كثيرة للمواطنين من
أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ...مؤكدا
على ضرورة اتخاذ البالد للتغطية االجتماعية
الشاملة التي من شأنها أن توفر تغطية لكل
فئات المجتمع وتعمم التعويضات العائلية
والتعويضات الخاصة بفقدان الشغل ،مع ضمان
التغطيةالصحيةللجميع.
وفي هذا الصدد أشار إلى دور اإلعالم
المغربي ،وإلى وجود بعض التهديدات ،منها أن
ال تفوز األحزاب عامة وحزب التقدم االشتراكي
خاصة بأصوات بارزة وقوية ،منددا ببعض
المنابر اإلعالمية التي أصبحت اليوم تتسابق
لكسب وشراء مواقع مختلفة ،خاصة مع اقتراب

الفترات االنتخابية ،مبرزا وجود بعض األحزاب
السياسية التي تعمد دائما إلى العمل بأساليب
بائسة ويائسة بعدد من المنابر قصد الفوز
بأكبر عدد من األصوات ،معتبرا أن ال وجود ألي
سياسة وال إعالم دون أخالق.
وعلى هامش الدرس االفتتاحي ،رحب نبيل
بالخطوة التي اتخذها المغرب والتي تهم تقنين
القنب الهنــدي ،إذ اعتبرهــا خطـوة «جريئة»
للبالد ،مشيرا إلى أن هـذا التقنيــن سيعمـل
على اتخــاذ ضوابط دقيقــة في تحقيقــه،
بحيــث ال يمكن استغالل المادة في أمور مجرمة
بل سيتم استعمالها في إنتاج المواد الصيدلية
أو الطبية أو استعمالها في أغراض صناعية.
أما عن قضية الفنيدق التي وصل صيتها
إلى مختلف أرجاء البالد ،فقد اعتبرها قضية
وطنية راسخة حتى قبل الفاجعة ،نظرا لظروفهم
وعملهم الماس بالكرامة ،فيما طالب بإيجاد
دعم مباشر للمتضررين من إغالق معبر باب
سبتة كما كان األمر بالنسبة لصندوق جائحة
كورونا ،مضيفا أن على المسؤولين إيجاد
شركات وإمكانيات لخلق مناطق صناعية جديدة،
التي من شأنها إحداث نشاط اقتصادي يمكن
من إعادة تأهيل المتضررين وتوفير شروط
العيش الكريم لهم.

رميساء

ا�ضطراب �شبكة الأنرتنت
يغ�ضب املواطنني

ت�صوير  :حمودة

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة يوم الخميس
دورتها األولى لجمعيتها العامة لسنة ،2021
بحضور رئيسها عمر مورو.
أشغال الدورة ابتدأت بقراءة لسورة الفاتحة
على أرواح شهداء فاجعة معمل طنجة ،لتليها
بذلك كلمة رئيس الغرفة الذي أشار من خاللها
إلى إطالق برنامج تحسين قابلية التشغيل
وتحسين ريادة األعمال للفئات الهشة بعمالة
المضيق -الفنيدق قصد وضع حلول حقيقية
واقتصادية للساكنة والتي ستعمل على إدماج
ما يزيد عن  2000امرأة ،مع إدماج ممتهني
التهريب المعيشي في أزيد من  600منصب
شغل بالمنطقة الصناعية التابعة لجهة طنجة
تطوانالحسيمة.
تمت المصادقة في هذه الدورة وبإجماع
األعضاء الحاضرين على كل النقط المدرجة
في جدول األعمال ،بما في ذلك التقرير السنوي
والحساب اإلداري برسم سنة  .2020كما تمت
المصادقة على مجموعة مشاريع اتفاقيات
منها اتفاقية شراكة مع تكنوبارك والتجاري
وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية،
وكذا بروتوكوالت التعاون مع غرفتي سرت
الليبية وبريم األلمانية التي تهدف إلى تشارك
التجارب وتعاون الغرفتين لدعم وتطوير
المقاولة الجهوية والمحلية وتنمية القطاعات
االقتصادية.
هذا وقد تمت المصادقة كذلك على

جريدة طنجـة

االتفاقيات التي تهم تثمين بطاقة المنتسب
في مختلف المستويات .فعلى المستوى
الصحي ،تم إبرام اتفاقيات تهدف إلى تمكين
المنخرطين وأسرهم والموظفين بالغرفة ،من
االستفادة من الخدمات الصحية العديدة على
المستوى الجهوي ،حيث تم إبرام  12اتفاقية
تنصب في تخفيض تكلفة التحاليل بنسبة
تتراوح مابين  20و 30في المائة ،وزعت على
 4مختبرات بمدينة طنجة و 3مختبرات في كل
من مدينتي تطوان والحسيمة ومختبر بكل من
العرائش والقصر الكبير .وبالنسبة للعيادات
الطبية فقد تم إبرام  15اتفاقية شراكة مع
عيادات متخصصة في مختلف التخصصات
وبنسبة تخفيض  30في المائة ،ويهم األمر
عيادات الطب العام وأمراض السكري وأمراض
القلب والشرايين وطب األسنان وطب النساء
والتوليد وأمراض الجهاز الهضمي والكبد ،وكذا
أمراض وجراحة المخ واألعصاب وأمراض الغدد.
فضال عن اتفاقيات أخرى تهم مراكز أمراض
الكلي وتصفية الدم وعيادات الترويض الطبي
والبصريات والمصحات بنسبة تخفيض تتراوح
مابين  20و 40في المائة.
أما فيما يخص المستوى الخدماتي ،فقد
تم إبرام اتفاقيات خاصة بمجال اإليواء السياحي
على صعيد الجهة وبتخفيض يتراوح مابين 15
و 25في المائة ،واتفاقيات تهم مجال النقل مع
شركة نجم الشمال بتخفيض بنسبة  25في
المائة ،زيادة على اتفاقيات مع مراكز تجارية
ومطاعم.
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وعلى هامش أشغال الدورة وفي تصريح
لعمر مورو للجريدة ،حول األحداث التي تعيشها
مدينة الفنيدق ،فقد أكد على مواكبة الغرفة
لالجتماعات التي عقدت مؤخرا مع والي الجهة،
محمد امهيدية ،والتي توجت بالتوقيع على ما
يفوق  500عقد عمل ،كما أشار إلى وجود بعض
أصحاب الشركات ومستثمري الجهة الذين
يحرصون بدورهم على خلق فرص الشغل ألزيد
من  2000شخص بمنطقتي الفنيدق وتطوان.
وعن المعامل الصناعية الموجودة بمختلف
األحياء السكنيـة وبمختلــف أرجاء المعمـور،
فقد أشار إلى وجود تدابير مهمـة تخص هذا
القطاع والتي تـروم اقتنـاء بقعتيـن أرضيتيـن
ب «مغوغة» وطريق «طنجة البالية» لبناء مصنع
تقدر مساحته ب 300متر مربع يهدف إلى إنقاذ
وتغيير وضعية الصانع إلى ظروف صحية مناسبة
للمصنع.
ومن جهته تطرق مصطفى عبد الغفور
النائب األول لرئيس الغرفة في حديثه مع
الجريدة ،إلى أهمية الدورة المنعقدة تزامنا مع
اقتراب نهاية الوالية ،مشيرا للصعوبات التي
واجهتهم أثناء فترة التسيير ،خاصة مع تفشي
فيروس كورونا المستجد واقتراب انتهاء الوالية.
وعن التحديات أشاد بتحدي الجهوية التي
نقلوا عن طريقها من غرف إقليمية إلى غرف
جهوية ،وبالبرنامج التعاقدي الموقع أمام جاللة
الملك محمد السادس ،والذي ميز الغرفة اليوم
بميزانيتين ،ميزانية التسيير وميزانية االستثمار
والتي تدخل في مشاريع وبرامج عديدة.

رميساء

عبر مجموعة من المواطنين عبر مواقع التواصل االجتماعي عن استيائهم وغضبهم
من ضعف شبكة األنترنت ،خالل األيام القليلة الماضية ،مما تسبب لهم في تأخير وإرباك
أعمالهم واتصاالتهم المهنية ،لتخرج بذلك شركة اتصاالت المغرب ببالغ لها توضح فيه
األسباب الرئيسية الناتجة عن هذا االضطراب.
وحسب بالغ للشركة المعنية ،فإنه قد تم القطع اإلرادي للكابل البحري بين مدينتي
أصيلة ومرسيليا ،قصد الصيانة الدورية للبنية التحتية للشبكة وهو األمر الذي أدى إلى
اضطراب األنترنت.
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الربيد الإلكرتوين :

�أ�سبوعيـــة �إخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات

ت�صــدر �صبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة  115منـذ �صـدورهـا �سنــة 1904

حركة  20فرباير يف ذكراها العا�شرة

احلركة مت�سكت بالثوابت
ورفعت �شعار الإ�صالحات ال�شاملة

هل ال زال لـ «حركة  20فرباير» حضور يف املجتمع املغربي كشكل من أشكال النضال الشعبي
من أجل التغيري ،أم إنها أصبحت رمزاً وخلفية لـ «حراكـات» أعقبتها يف مختلف جهات املغرب
للمطالبة بسياسات شعبية تحمي الحريات العامة والكرامـة والعدالة االجتماعية ،وتفتح آفـاق
العيش الكريم يف وجه فئات واسعة ممن يصنفون يف خانة «املهمشني»؟؟
(البقية ص)3

مغاربة العامل خارج «اللعبة الدميقراطية» !...
كما كان متوقعا ،فقد أغضبت التعديالت
التي أقرتهـــا الحكومــة بموافقــة األحزاب،
مغاربة العالـم ،حيـن أقصتهـم من ممارسة
حـق المواطنــة الكاملـــة ،بالمشاركــة في
االنتخابات ،مترشحين ومقترعين .التعديالت
الجديــدة ،خيــبــت ،إذاً ،آمــــال مواطنيـنـــا
المقيميــن خـارج التــراب الوطنــي ،الذيــن
كانوا ينتظرون أن تهتم الحكومــة «أيضا»
بحقوقهم كمواطنين كاملي األهلية  ،وليس
فقـط ،كـ «محولــي الماليير» من الدراهم،
سنويا ،لغوث الميزانية الوطنية و المساهمة
في تحريك عجلة االستثمار !.
(البقية ص)6

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com
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يدي..
“ال ِد ِ
ال حَ ّب امللوك!!!”
لم يعرف المغرب ،عبر مختلف مراحل تاريخه
السياسي المعاصـر ،مثيال لِما صرنا نشاهــده
من صراعات بهلوانيــة بين تيارات حزبية بئيسة
ال ترقـى إلى مستـوى تدبير الخالفـات بمنهـاج
ديموقراطي نزيــه ،يتوخى مصلحة البالد ،والعمل
على ترسيــخ أسس متينــة لتنميــة اجتماعيـــة
واقتصادية ،تراعي اإلمكانيات التي نتوفر عليها
في قطاعات إنتاجيـة متعـددة ،كان من المفروض
أن يحقـق استثمارهـا العادل ما نطمــح إليه من
تقدم وازدهار.
وال شك أن هذا البـؤس السياسـي الضــارب
في عمق التخلف،وهذا التسابــق المصلحي من
أجل استقطاب أصوات المغلوبين على أمرهم،
سيعرف عند انطالق حمالت االستحقاقات القادمة،
تواطؤات وتحالفات يتــم لها التخطيط المسبق
قبل األوان ،ليصيــر عدو األمس صديقاً حميماً،
والصديق عدوا لدودا ،ما دامت المصالح الخاصة
هي الدافع األساسي الذي يحرك هذا الرهط في
مثل هذه المناسبات ،الحتالل المناصب وتوزيع
األدوار.
وكم نتمنى أن تكون تجربة االستحقاقات
القادمة هذه المــرة ،أكثـــر نزاهــة وصرامــة
وشفافية ،أمام التحديات الكثيرة التي تواجه
بلدنا السعيد ،الذي ما زال يخوض بشجاعة وتحدٍ
معركة عسيــرة ضد وباء كورونا ،واستطاع بذلك
أن يكون من بين الدول القليلة التي أكدت حُسن
تدبيرها المعقلن والحكيم ،من أجل مواجهته
والتصدي له ،وال نعلم كيف سيتطور في األيام
القادمة أمام ما يصلنا من أخبار عن ظهور فصيلة
من هذا الفيروس أكثر شراسة وفتكا من سابقه.
وحتى ال يغمرنا اليأس ،ونحن على أبواب
هذه االستحقاقــات القادمة ،كان البــد أن نُمنّي
النفس بما قد يخفف عنها ِوزر ما تحمله من ُكرب
وإحباطات ،تراكمت على جنباتها حتى فاضت عن
الحد،وكادت تجعلنا جاحدين غير مصدقين وال
منتظرين ألي بصيـص أمل قــد يخترق شعابها
المظلمة،ولن يتسـرب هذا البصيص الشافي إال
بقرار سياسي حاسم يقطع مع كل الخروقات التي
ألِفناها في تجاربنا االستحقاقية السابقة ،والتي
عمّقت بؤر الفساد ،وأجهضت كل الرهانات التي
كانت تتوخى الدفع بالبالد إلى تنمية شاملة ،ومن
بينها رهــان الجهويــة المتقدمـة التي لم تحقق
بعدها التنموي االستراتيجي ،ولم تختمر بعد في
أذهان رؤساء مجالس الجهة.
لقــد آن أوان انسحاب الذين أتخمــونـــا
بالوعود واألمنيات ،والذين استراحوا على كراسي
البرلمان الوثيرة ،فتمططوا وتجشؤوا واستسلموا
للنوم والشخيــر ،وال يفيقــون إال عندما يصفـق
المصفقون ،ويعتلي صراخ المهرجين ،فال يجدون
فرصــة لتأكيــد حضورهــم إال بانخراطهــم في
التصفيق والتهريج والصراخ..
لقد حققتم مصالحكم بما يفيض عن حدّ
جشعكم ،فانسحبوا إلى مآوي النسيان ،غير آبهين
وال مباليــن بالذيــن لم يحصدوا من وعــودكم
«ال ديــدي..ال حب الملوك» !!
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