
Depuis son démarrage au Maroc, à la mi-décembre 2020, la campagne de vaccin 
contre le Covid 19 a fonctionné non-stop, grâce à une impeccable organisation 
qui a forcé l’admiration à l’intérieur du royaume comme à l’étranger, voire à l’Or-

ganisation mondiale de la Santé (OMS).
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DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

La société délégataire de dis-
tribution d’eau et d’élec-

tricité, et de gestion de l’assai-
nissement liquide « amendis »,  
filiale de Veolia Maroc,  avait-elle 
besoin de convoquer la presse 
pour l’entretenir, pendant une de-
mi-journée, d’une part, sur ses ré-
alisations et ses investissements  
depuis son arrivée à tanger en 
2002, et d’autre part, sur ses pers-
pectives d’avenir ? 

En somme, rien que du «posi-
tif» bien concocté par de réputés 
démagogues.

Mais, si les jeunes journalistes 
qui ont répondu à l’invitation 
d’amendis ne connaissent pas 
assez ce « monstre de la gestion 
déléguée » et brossé un tableau de 
ce qui leur a été communiqué sur 
une clé USB offerte, les anciens 
n’ont pas la mémoire courte. 

Dès lors, on peut se demander 
pourquoi et dans quel objectif 
cette société a déclenché une 
telle propagande, et en ce mo-
ment précis ? 

Cela pourrait être aisé de le de-
viner car la population de tanger 
a appris, depuis une vingtaine 
d’années, à connaître amendis 
et son mince côté positif, mais 
surtout à travers ses grandes fai-
blesses,  son côté rapace et son 
comportement dénué de citoyen-
neté.

Pendant 20 années, faisant fi 
des règles les plus élémentaires  
d’une  gestion déléguée,  amen-
dis, a régné en maître absolu sur 
le secteur qui lui est dévolu  par 
un conseil de la ville ignoré et  
bafoué   

De tout temps, amendis a 
continuellement  violé les règles 
d’un contrat de gestion déléguée 
dépassé et inadapté.

De tout temps, des manifesta-
tions populaires n’ont cessé de 
gronder contre le délégataire de 
la distribution d’eau et d’électrici-
té et de la gestion de l’assainisse-
ment liquide à tanger,  

De tout temps, la colère a enva-
hi  la rue tangéroise, appelant au  
départ d’amendis; 

Rappelons que les contrats 
d’amendis-tanger et amendis-té-
touan ont été conclus en 2002 
pour 30 ans, afin de  desservir  2,5 
millions d’habitants.

Le slogan «amendis, dégage!» 
c’est un peu le sifflement popu-
laire  que les tangérois continuent 
, depuis 2011, à porter aux oreilles  
des autorités concernées, à tra-
vers des revendications dénon-
çant un contrat déséquilibré, des 
prestations non livrées, des tarifs 
trop élevés, entre autres abus .

Ce conflit latent s’est cristallisé 
spectaculairement avec des ma-
nifestations-monstres dans les 
rues de tanger. Il  faut revenir sur 
plusieurs épisodes de ces der-
nières années, lors desquelles le 
départ de Véolia environnement 
du Maroc, qui détient les filiales 
amendis, a failli se produire.

aujourd’hui encore, amendis 
serait au cœur d’un véritable 
scandale interne.

Dans une précédente édition 
de notre hebdomadaire, nous 
avions annoncé la suspension 
de ses fonctions du directeur 
opérationnel de la société amen-
dis-tanger.

L’information qui circulait  
n’avait  pas  révélé les causes de 
cette mesure, mais il s’agissait 
apparemment de vices de ges-
tion de la société.

D’aucuns sont allés jusqu’à 
avancer qu’il s’agissait de pro-
blèmes de malversations, voire 
de détournements. Le mystère 

reste entier, puisqu’on n’a jamais 
dévoilé le mobile de cette  sus-
pension directoriale.

On s’était demandé, en son 
temps, pourquoi la Commune 
de tanger, en sa qualité d’autori-
té délégante, ne s’était- elle pas 
intéressée à ce dossier brûlant? 
Une  affaire qui concernait les ha-
bitants de leur ville ? 

Pour revenir à la récente sor-
tie publicitaire d’amendis, nous 
pourrions supposer que la socié-
té cherche à dégager sa respon-
sabilité dans le drame de tanger 
qui a fait 29 morts dans une cave 
inondée au centre-ville de tanger.

Mais pas seulement ! En prévi-
sion des échéances électorales 
de 2021 qui s’annonce une année 
électorale par excellence, devant 
connaître les élections législa-
tives, communales, régionales 
et professionnelles, la société 
amendis prend, apparemment 
les devants pour préparer un 
dossier éloquent destiné à épater 
le prochain conseil communal.

Rien n’est exclu, sauf que le 
chiffon employé par amendis 
pour tenter de faire reluire son 
blason, est un chiffon souillé qui 
ne saurait donner une luisance 
aux vingt années de dérapages 
d’amendis, dans notre ville.

Quoique le travail d’égouts fait 
partie des attributions d’amen-
dis,  nous conseillons à ce délé-
gataire de ne pas trop remuer les 
choses au risque de faire déga-
ger des odeurs nauséabondes …

Avis de perte
M. Ahmed AZDAD 

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

Titre foncier 4243 / 61
    concernant la propriété dite « Annasr 56 » 

Prière à toute personne ayant retrouvé ce document de 
bien vouloir le  rapporter à la Conservation foncière.

s’offre une campagne 
publicitaire gratuite 

Don de lingerie 
et de concentrateurs d’oxygène, 

à l’hôpital Mohammed V

Une délégation représentant la section locale de l’ « asso-
ciation Fès-Saîss », s’est rendue, en milieu d’après-midi de 

jeudi 25 mars courant à l’hôpital régional Mohammed V à Tanger, 
où elle a remis aux responsables de ce centre hospitalier, un don 
de lots de linge, notamment 200 kits de deux draps de lits et deux 
taies oreillers , ainsi qu’ un ensemble de convecteurs d’oxygène, 
des appareils médicaux très usités par les patients sévèrement 
atteints du Covid 19.

La délégation de Fés-Saïss a également consenti à procéder à 
des travaux de restauration dans le bloc opératoire de l’hôpital.

Cette association est connue pour ses interventions caritatives 
régulières, particulièrement à l’occasion du mois sacré de Rama-
dan, sachant qu’elle procède, chaque année, à la distribution de den-
rées alimentaires à quelque 2000 familles nécessiteuses à tanger. 

Afin de sécuriser davantage ses frontières face aux nouveaux 
variants du Covid-19, le  Maroc a suspendu de nouvelles  liaisons 
aériennes, touchant, cette fois, l’allemagne, l’Italie, l’algérie et 
l’Égypte. Cette mesure vient s’ajouter aux précédentes similaires, 
sachant que le royaume a suspendu ses vols, jusqu’à présent,  
avec 37 pays.

Ceci ne manquera pas d’avoir  un impact négatif sur le trafic 
aérien au grand désespoir des professionnels du tourisme.

Les dernières statistiques de l’Office national des aéroports 
(ONDA) montrent que le trafic de passagers au mois de février 
a chuté de près de 78,5 % comparativement au même mois une 
année auparavant. Quant au volume du trafic commercial des 
passagers, il s’établit à seulement 420 384 voyageurs à fin février 
2021 contre plus de 1,95 million à la fin du même mois de l’année 
dernière.

Ph : Hammouda

Transport aérien
Nouvelles liaisons  suspendues 
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société « arma », se chargera, 
à la même échéance, de la zone 
«Est» englobant les arrondisse-
ments de la commune de Bni 
Makada.

a noter que la société Meco-
mar est déjà présente à tétouan, 
Marrakech et Casablanca, entre 
autres villes du royaume, alors 
qu’arma, qui travaille aussi dans 
l’énergie et les transports, est 
implantée à Casablanca et aga-
dir et dans 27autres villes. 

«L’Opération a un impact très impor-
tant sur le travail pour de nombreuses 
personnes et pour de nombreuses en-
treprises», a affirmé Gerardo Landaluce 
affichant son souhait de voir le transit se 
dérouler dans des conditions favorables. 

Côté marocain, l’évolution de la si-
tuation épidémiologique au Maroc avec 
l’opération de vaccination est encoura-
geante, à condition que les conditions 
soient favorables également en Espagne 
ainsi que dans le reste de l’Europe. Ces 
conditions seront déterminantes pour 
organiser ou pas l’Opération Marhaba, 
estime-t-on :«l’Opération Marhaba est 
un concept auquel il faut se préparer dès 
le mois d’avril et qui nécessite une coor-
dination avec plusieurs pays. Il ne s’agit 
pas d’un simple passage mais d’une 

d’effectuer un deuxième test en cas 
de besoin. Qu’en sera-t-il de l’Opéra-
tion 2021? La décision des autorités 
compétentes est très attendue aussi 
bien au Maroc qu’en Espagne mais 
aussi dans les pays émetteurs. 

L’Opération Marhaba est l’une des 
plus importantes opérations de tran-
sit dans le monde. Les chiffres sont 
édifiants. En 2019, ce sont 2,5 millions 
de passagers et 600.000 véhicules 
qui ont transité durant la période al-
lant du 5 juin au 1er septembre, dans 
les deux sens à travers les quatre 
ports concernés par l’opération, à sa-
voir Tanger Med, Tanger Ville, Nador 
et al Hoceima. Sans grande surprise, 
le port de tanger Med arrive en tête 
en captant 55% du trafic global des 
passagers et 66% du trafic global des 
véhicules, suivi par le port de tanger 

Ville qui a réalisé 27% du trafic passager 
et 17% pour les véhicules. Pour sa part, 
le port de Nador a enregistré 16% du 
trafic global des passagers et 16% pour 
le trafic véhicules, tandis que la part du 
trafic au niveau du port d’Al Hoceima 
s’est maintenue à 1% du trafic global. 
Par ailleurs, le ministère signale que les 
pics durant la phase d’entrée ont été 
enregistrés le 4 août au port de tanger 
Med avec 32.330 passagers et 8.290 vé-
hicules, et au port de Tanger Ville avec 
8.681 passagers et 1.586 véhicules. Un 
pic a été observé le 28 juillet au port de 
Nador avec 10.196 passagers et 2.388 vé-
hicules, tandis que le port d’al Hoceima 
a enregistré 1.225 passagers le 29 juillet 
et 268 véhicules le 9 août.

Le Conseil communal de 
tanger a approuvé, à 

la majorité de ses membres, les 
nouveaux contrats de gestion 
déléguée de l’assainissement 
solide dans les deux zones de 
la ville.

ainsi, la société «Mecomar» 
se chargera, à compter du mois 
de mai prochain, de la zone 
«Ouest» englobant les arrondis-
sements urbains de tanger-Mé-
dina et Souani ; alors que la 

En partenariat avec l’Office national marocain du 
tourisme (ONMt), la compagnie aérienne fran-
çaise  « air France » lancera, à partir du 3 juin 

prochain, une nouvelle liaison aérienne reliant l’aéro-
port  de tanger-Ibn Battouta, à celui de  Paris-Charles 
De Gaulle.

Cette liaison se fera à raison de 2 vols hebdoma-
daires en juin, (jeudi et dimanche), et de 3 vols en juil-
let et août : (mardi, vendredi et dimanche) . 

Les liaisons  seront assurées en avion airbus a320 
d’une capacité de 174 places.

Les vols tanger - Paris-Charles de Gaulle sont ou-
verts  à la vente  depuis le 24 mars courant.

On se souvient que l’Opéra-
tion transit avait été annulée 
en 2020. Qu’en sera-t-il cette 

année ? 
En fait, la décision concernant « 

Marhaba 2021 » n’est pas encore 
connue, quoique très attendue par 
nos MRE (Marocains résidents à 
l’étranger et leurs familles au Maroc, 
mais aussi par les différents opéra-
teurs concernés.

Cette opération concernant es-
sentiellement le Maroc et l’Espagne, 
outre les autres pays où résident les 
MRE est très attendue, nécessite, 
comme on le sit, de grands prépratifs 
en matières de logistique, sécurité, 
transport, etc.

apparemment, les autorités por-
tuaires espagnoles misent sur cette 
opération pour redynamiser l’écono-
mie dans le Sud de la péninsule ibérique. 
L’enjeu serait donc de taille, car «Ma-
rhaba» c’est des dizaines de milliers de 
voitures et des centaines de milliers de 
passagers qui traversent l’Espagne dans 
leur chemin de retour vers le Maroc pour 
passer les vacances d’été. 

Selon le président de l’autorité por-
tuaire de la baie d’algésiras (aPBa), 
Gerardo Landaluce, le dossier de cette 
opération est à l’étude depuis deux mois 
déjà, compte tenu des exigeances sani-
taires dictées par la pandémie du Covid 
19, entre autres, l’exigence d’un pas-
seport sanitaire de vaccination contre 
le Covid-19 ou un document approprié 
pour effectuer la traversée entre les deux 
rives de la Méditerranée est ainsi posée. 

Signalons, d’autre part, que la 
commune urbaine a procédé à 
la fermeture, depuis mardi, de la 
décharge de tanger- Moghogha 
qui, après 50 ans d’existence, se 
trouve, aujourd’hui enclavée au 
milieu de zones d’habitation.

Cette ancienne décharge est 
remplacée par une décharge 
moderne installée dans la com-
mune de Menzla, et un centre de 
tri, de traitement et de valorisa-
tion des déchets.

animation avec des activités culturelles 
et de divertissement. Il est évident et na-
turel que l’Opération Marhaba, telle que 
nous la connaissons avec sa prépara-
tion et sa programmation, n’ait pas lieu», 
estime le ministre marocain des affaires 
étrangères,de la Coopération africaine 
et des Marocains Résidant à l’Etranger.

Si l’on revient à l’été 2020, les autorités 
marocaines avaient mis en place un dis-
positif spécial. Concrètement, la Direc-
tion de la marine marchande (DMM) avait 
édité une feuille de route destinée aux ar-
mateurs impliqués les invitant à prévoir 
un système de réservation sur toutes 
les lignes maritimes sans vente directe. 
Il était également question de fournir un 
justificatif du test négatif du Covid-19 
avant l’embarquement avec possibilité 

L’Opération Marhaba 2021 
aura-t-elle lieu ?

L’assainissement solide 
change de mains, à Tanger

Air France : 

Une liaison pour l'été
 Tanger - Paris 
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Chimère ou réalité ?

La construction du tunnel entre 
l’Espagne et le Maroc pourrait démarrer en 2030

Un rêve qui pourrait devenir réalité. Le 
projet de construction d’un tunnel re-

liant l’Espagne et le Maroc sous le détroit 
de Gibraltar, officiellement à l’étude depuis 
1979 lorsque Rabat et Madrid ont créé à cet 
effet des sociétés publiques, respectivement 
la SNED et la SECEGSa, est de nouveau à 
l’ordre du jour.

Selon le site espagnol Hirti daily, les accords 
signés, à la suite du Brexit, entre le Royaume-
Uni et le Maroc pour améliorer les conditions 
des importations sur le territoire britannique 
militent en faveur de la réalisation de ce pro-
jet. Ces accords comprennent la suppression des droits 
de douane sur les tomates, rappelle la même source qui 
souligne que 25% des tomates et 75% des fruits rouges 
consommés par les Britanniques proviennent du Maroc, 
estimant que l’accord post-Brexit conclu en octobre 2019 
consolidera et renforcera encore ces relations commer-
ciales.

Le Royaume Uni étant aujourd’hui hors Union euro-
péenne, les échanges commerciaux ne sont qu’un des 
domaines de rapprochement entre les deux pays. Une 

connexion entre tanger et Gibraltar pourrait aussi aider 
à promouvoir le tourisme une fois levées les restrictions 
imposées par la pandémie. Outre le tunnel, les deux pays 
étudient également la possibilité de créer des lignes ma-
ritimes pour le transport des passagers et des marchan-
dises et d’augmenter leurs liaisons aériennes.

 Perspective 2030 ou 2040…
Le projet entre la Grande Bretagnde et le Maroc n’est 

encore, à ce stade, qu’une déclaration d’intention. Cepen-

dant, l’étude du projet est bien avancée par 
l’Espagne et le Maroc avec une date approxi-
mative: les années 2030 ou 2040. Cette entre-
prise nécessiterait l’aide du secteur privé en 
raison de son coût très élevé.

Selon les études menées par la SECEGSa, 
le projet le plus viable, après plus de 40 an-
nées d’études et plus d’un siècle de proposi-
tions, est la construction d’un tunnel de 38,67 
kilomètres qui reliera les deux rives du détroit 
entre Punta Paloma, à tarifa, et Punta Malaba-
ta, près de tanger. La section sous-marine 
du tunnel aurait une longueur de 27,75 kilo-

mètres, une profondeur maximale de 475 mètres et une 
pente de 3%.

Selon hortidaily.com, ces derniers mois, les respon-
sables de SECEGSa ont rencontré des représentants 
politiques et sociaux de Gibraltar pour les informer du 
projet. Lors de la dernière réunion, Pablo Diaz, respon-
sable de la zone de développement socio-économique de 
SECEGSa, a indiqué au maire de San Roque, Juan Carlos 
Ruiz Boix, que la construction du tunnel pourrait démar-
rer dans les décennies à venir.

Conformément à la volonté de SM le Roi 
Mohammed VI de valoriser le patrimoine 
des Médinas, et sous l’œil vigilant du wali 

de la région tanger-tétouan-al Hoceima, Mohamed 
M’Hidia, l’ancienne Médina de tanger a acquis des 
valeurs et repris des couleurs, dans le cadre d’une 
réhabilitation axée sur une vision propre à la région, 
offrant un produit et une attractivité touristiques par-
ticulières basées sur la valorisation du patrimoine 
matériel et immatériel du territoire et rehaussé par 
l’emplacement unique de la Médina surplombant la 
côte Méditerranéenne. 

Les travaux concernent les axes de la réhabili-
tation des zones urbaines, la restauration du pa-
trimoine, la revalorisation des sites historiques et 
des lieux de culte, le renforcement de l’attractivité 
touristique et économique. Ils visent, notamment, à pré-
server le patrimoine culturel et urbain de la Médina et à 
investir pour le développement local et le renforcement 
de l’attractivité touristique et économique. 

La gestion et le contrôle réguler des travaux se font à 
travers des visites régulières des chantiers, conduites par 
les autorités locales avec à leur tête le wali de la région, 
la collaboration de différents partenaires et l’implication 
inconditionnelle des habitants.

ainsi, plusieurs départements s’activent, judicieu-
sement, dans le cadre de stratégies de préservation 
du patrimoine et s’impliquent fortement dans le 
développement intégré de la Médina pour asseoir 
un cadre de vie agréable et une opportunité écono-
mique à fort potentiel. 

Les programmes visent essentiellement la réha-
bilitation des murailles et des édifices religieux, le 
réaménagement du cadre bâti, le développement 
des services socioculturels, la réorganisation des 
commerces et la valorisation des monuments his-
toriques, touchant différents volets, notamment 
touristiques, culturels et relatifs aux infrastructures, 
avec une contribution au confort et au bien-être des 
citoyens heureux d’être écartés du danger des habitats 
menaçant ruine.

Concernant les infrastructures, les travaux concernent 
le ravalement des façades, la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable, le pavage des sols et 
des murs, le remplacement des menuiseries usées par 
le temps et les intempéries, l’éclairage public pour plus 

de sécurité, le renforcement des équipements de base, la 
restauration des souks et la création d’espaces pour les 
produits du terroir dont ceux de l’artisanat, et la libération 
des passages pour la valorisation des circuits touris-
tiques.

Sur le plan culturel, la réhabilitation favorisera la créa-
tion d’une infrastructure appropriée au bénéfice des gé-
nérations montantes et futures et pour le bonheur des 
visiteurs nationaux et étrangers. 

La réhabilitation fait de l’ancienne Médina de tanger, un 
véritable joyau reconnu par les instances internationales 
et s’inscrivant en droite ligne dans la vision de SM le Roi 
Mohammed VI pour la préservation du patrimoine natio-
nal sous toutes ses formes. 

La réhabilitation de l’ancienne Médina n’est pas le seul 
projet qui préoccupe le wali de La Région Mohamed M’hi-

dia. On le trouvera aussi dans plusieurs chantiers 
inscrits dans le programme tanger Métropole, pour 
veiller à l’accélération des travaux. C’est le cas du 
Palais de la Culture et des arts qui serait en attente 
d’une inauguration Royale, ou celui du Musée de la 
Villa Harris récemment inauguré.

Les bâtiments sont des bijoux architecturaux qui 
permettront à la ville de retrouver sa position de ca-
pitale culturelle du Maroc.

Sur la continuité du Boulevard Mohamed VI, à l’en-
trée du port de tanger-ville, la route a été pratique-
ment élargie et l’ancien jardin en face du bâtiment de 
l’ancienne gare ONCF a été superbement réaménagé.

toujours sur ordre du Wali et sa supervision per-
sonnelle, d’autres chantiers aussi importants sont 
en cours de réalisation au cœur de la kasbah de 

tanger. C’est le cas de l’ancienne prison qui sera conver-
tie en musée réservé à l’héritage historique du voyageur 
tangérois Ibn Batouta, ainsi que de plusieurs bâtiments 
historiques qui tombaient en ruine et qui sont désormais 
définitivement sauvés.

Ces projets font partie du programme de la sauvegarde 
et de la protection des bâtiments de l’ancienne Médina 
de tanger. Ils sont menés dans le cadre de partenariats 

signés entre la Wilaya de tanger et des institutions 
comme l’agence de développement des provinces 
du Nord, (aDPN) et la Société d’aménagement du 
Port tanger-ville. 

a noter que la commune urbaine a été carrément 
écartée de cet énorme projet qui a besoin d’institu-
tions réactives et possédant une bonne expérience 
dans ce genre de programmes.

Un peu plus loin du centre-ville, sur la route de 
tétouan, les arènes de tanger (Plaza de toros) pa-
trimoine historique emblématique de la ville a égale-
ment eu sa part de réaménagement, en attendant le 
grand projet de leur restauration. 

Une première consolidation des murs du bâtiment 
et surtout l’aménagement des terrains nus l’entou-

rant en zone verte, a donné à ce haut lieu une nouvelle 
image pleine d’espoir pour le voir abriter prochainement 
des activités et des évènements culturels. 

Le wali M’hidia s’intéresse aussi au Grand théâtre Cer-
vantès dont l’avenir commence à se dessiner.

Bref la ville renaît, le citoyen est comblé et le wali est à 
féliciter … !

Réhabilitation et valorisation 
de la Médina de Tanger

Ph : Archives
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reposait sur le total des voix va-
lides; désormais, elle sera rem-
placée par une formule basée 
sur le nombre des inscrits sur 
les listes électorales.

En d’autres termes, l’amende-
ment tend à répartir les sièges 
à la Chambre des représen-
tants sur la base d’un quotient 
électoral calculé sur le nombre 
d’électeurs inscrits, et non plus 
sur les votes valides. Le reliquat 
des sièges sera réparti au plus 

fort restant. L’objectif est d’ou-
vrir la voie à toutes les forces 
politiques pour la participation à 
la décision à travers l’institution 
législative.

Une telle modification peut 
entraîner d’énormes change-
ments dans la configuration de 
la Chambre des représentants, 
voire même du pouvoir exécutif, 
puisque c’est au sein de la for-
mation arrivée en tête du scrutin 
que le Roi nomme le Chef du 
gouvernement.

Ce changement peut s’expli-
quer par des exemples compa-
ratifs entre l’actuelle méthode et 
la nouvelle.

  1er exemple : Supposons une 
circonscription où il y a 5 sièges 
en jeu et que lors des élections, 
il y a eu 100.000 votants. Ici, on 
divise 100.000 par 5 pour obtenir 

le quotient électoral, soit 20.000 
votes pour chaque siège. 

Dans cette circonscription 
fictive, il y a 5 partis qui ont, cha-
cun, présenté une liste de candi-
dats. Résultats des votes : la pre-
mière liste obtient 44.000 voix, 
la seconde 28.000, la troisième 
13.000, la quatrième 10.000 et la 
cinquième et dernière 5.000 voix. 

L’actuelle méthode de calcul 
du quotient électoral repose sur 
le total des voix valides. Elle est 

remplacée, suite à l’examen des 
projets de lois organiques sur 
les élections, par une formule 
basée sur le nombre des inscrits 
sur les listes électorales, sachant 
que le quotient électoral dans ce 
cas de figure est de 20.000 ; cela 
signifie que seules les première 
et seconde listes ont réussi à 
obtenir des sièges (2 pour la pre-
mière et 1 seul pour la seconde). 
Mais dans cette circonscription, 
il y a 5 sièges en jeu. Comment et 
à qui seront-ils octroyés ? 

Comme on utilise la méthode 
du “plus fort reste”, on com-
mence par soustraire le quotient 
électoral du nombre de voix ob-
tenues, et les voix restantes se-
ront par la suite comparées. 

Concrètement, la première 
liste qui a raflé 44.000 voix a ob-
tenu 2 sièges (2 x 20.000), mais il 

lui reste 4.000 voix. 
La seconde liste a obtenu un 

seul siège (donc 28.000 - 20.000), 
il lui reste donc 8.000 voix. Pour 
les autres, qui n’ont pas atteint le 
quotient électoral, il n’y a rien à 
soustraire.

Liste 1 : 44.000 - (2 x 20.000) = 
4.000 voix restantes 

Liste 2 : 28.000 - 20.000 = 8.000 
voix restantes 

Liste 3 : 13.000 - 0 = 13.000 
voix restantes 

Liste 4 : 10.000 - 0 = 10.000 
voix restantes 

Liste 5 : 5.000 - 0 = 5.000 voix 
restantes 

On en arrive donc à une sorte 
de “deuxième tour”, pour com-
parer les voix restantes. Il en 
ressort que la troisième liste, qui 
en a 13.000 voix, arrive en tête 
et obtient 1 siège. Idem pour la 
quatrième.

ainsi, les 5 sièges sont répar-
tis entre 4 partis politiques, dont 
2 octroyés à celui arrivé en tête 
des suffrages avec 44.000 voix. 

En gardant l’exemple de cette 
circonscription avec les mêmes 
résultats des votes, mais en 
utilisant cette fois un quotient 
électoral calculé sur la base de 
la nouvelle formule des inscrits 
aux listes électorales, nous ver-
rons que les résultats relatifs 
au nombre de sièges distribués 
vont changer. 

Supposons que le nombre des 
inscrits est de 200.000 personnes 
et que le nombre de sièges en jeu 
est toujours 5. Le quotient électo-
ral sera donc : 40.000 (200.000 / 5). 
autrement dit, la valeur du siège a 
augmenté. 

Le parti politique qui a raflé les 
44.000 voix obtient, via cette mé-
thode de calcul, un seul siège au 
lieu de deux. Les 4 autres partis 
n’ont pas atteint le quotient élec-
toral, il faut donc appliquer la 
méthode du “plus fort reste” qui 
va permettre de distribuer des 
sièges à tous les partis, puisque 
chacun obtiendra 1 siège. 

des sièges sera réparti au plus 
fort restant. L’objectif est d’ou-
vrir la voie à toutes les forces 
politiques pour la participation à 
la décision à travers l’institution 
législative.

Les auteurs du mémorandum 
recommandent aussi d’abro-
ger la carte d’électeur et de la 
remplacer par la carte d’identité 
nationale, le passeport ou tout 
document officiel ayant force 
probante.

C’est un véritable tournant 
pour les élections législatives 
marocaines.

La commission parlementaire 
de l’Intérieur a adopté, le mercre-
di 3 mars courant, à la majorité, 
l’usage d’un nouveau quotient 
électoral pour les élections de 
2021, contre la volonté du parti 
de la justice et du développe-
ment (PJD), parti islamiste au 
pouvoir qui, quoiqu’isolé, a conti-
nué à défendre, sans succès, le 
maintien du système actuel.

Le mode de calcul du quotient 
électoral étant déterminant lors 
des élections législatives, ce pa-
ramètre est désormais modifié, 
ce qui aura une influence et des 
conséquences sur le score des 
partis. 

Jusqu’à présent, la méthode 
de calcul du quotient électoral 

Les 270 membres de la 
Chambre haute, la 

Chambre des Conseillers, sont 
élus pour neuf ans avec renou-
vellement par tiers tous les trois 
ans. Ils sont, par ailleurs, élus 
au suffrage indirect par les élus 
des chambres professionnelles, 
des salariés et des collectivités 
locales. 

En prévision des échéances 
électorales de 2021 qui s’an-
nonce une année électorale par 
excellence, devant connaître les 
élections législatives, commu-
nales, régionales et profession-
nelles, des partis de l’opposition 
ont présenté un mémorandum 
exposant leur vision commune 
sur le déroulé des futures 
échéances électorales. 

« Nous recommandons que le 
seuil électoral et financier soit 
unifié à 3%. Cela signifie que 
les listes électorales qui partici-
peront à la répartition des votes 
dans toutes les élections, com-
munales, régionales, législa-
tives, préfectorales, provinciales, 
chambres professionnelles se-
ront celles qui obtiendront au 
moins 3% des votes, abstraction 
faite de la taille et de la nature de 
la circonscription électorale»», 
précise le mémorandum qui 
préconise aussi de remplacer 
la liste nationale par des listes 
régionales dédiées aux femmes 
et aux jeunes candidates et can-
didats. Le tout, en augmentant le 
nombre de sièges destinés aux 
listes nationales. 

D’autre part, et c’est le plus im-
portant, la méthode de calcul du 
quotient électoral qui reposait, 
jusqu’à présent, sur le total des 
voix valides, sera désormais, 
remplacée par une formule ba-
sée sur le nombre des inscrits 
sur les listes électorales

En d’autres termes, l’amende-
ment tend à répartir les sièges 
à la Chambre des représen-
tants sur la base d’un quotient 
électoral calculé sur le nombre 
d’électeurs inscrits, et non plus 
sur les votes valides. Le reliquat 

ActuAlités

Le Maroc a adopté le multipartisme depuis son indépendance en 1955. On remarque cependant une balka-
nisation du champ politique marocain, qui compte une trentaine de partis, à tel point que certains partis 

obtiennent des scores très serrés aux législatives et parviennent difficilement à se mettre d’accord sur la formation 
d’un gouvernement. 

Les élections sont tenues à un niveau national pour la législature. Les 395 membres de la Chambre des Représen-
tants, qui constitue la Chambre basse du parlement marocain, sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct, au 
scrutin de liste à la proportionnelle. 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Législatives : Amendement du quotient électoral 
et son influence sur les scores des partis politiques : 

1- Que va-t-il changer concrètement ?
  2- Pourquoi seul le PJD a voté contre ?

SuITe en PAge 4
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SuITe De LA PAge 5

ActuAlités

En effet, tout le monde 
va avoir un siège, soit 

5 partis politiques qui vont 
représenter cette circons-
cription avec un siège cha-
cun, sachant que celui qui 
n’a reçu que 5.000 voix a le 
même nombre de sièges 
que celui qui en a reçu 8 
fois plus. Il s’agit d’une 
incohérence qui fait sortir 
une carte politique balk-
anisée et qui affaiblit les 
grands partis. 

Second exemple compa-
ratif : supposons le même 
scénario que le premier, 
avec une circonscription où 
il y a 5 sièges en jeu avec une 
liste de 5 députés à élire et où 
200.000 personnes sont ins-
crites sur la liste électorale, par-
mi lesquelles 40.000 seulement 
ont voté. 

Résultats : 
Parti a : 20.000 voix 
Parti B : 10.000 voix
Parti C : 5.000 voix 
Parti D : 3.000 voix 
Parti E : 2.000 voix 

Calculé sur la base des votes 
exprimés et valides, le quotient 
électoral est ici de 8.000. Ce qui 
permet au parti a d’obtenir 2 
sièges et au parti B d’en avoir 
1 seul. Les deux sièges restant 
seront répartis au «plus fort 
reste» soit 1 siège pour le parti 
C puis encore 1 siège pour le 
parti a, à qui il reste 4 000 voix.

avec une méthode de calcul 
basée sur les inscrits aux listes 
électorales, le quotient électo-
ral sera de 40.000 (soit 200.000 
/ 5). 

Dans ce cas, aucun de nos 
5 partis n’aura obtenu assez 
de voix. Mais en appliquant 
la nouvelle méthode du “plus 
fort reste”, tous les partis vont 
obtenir un siège chacun. En-
core une fois, celui qui aura 
reçu 20.000 voix (parti a) aura 
le même nombre de sièges 
que celui qui en a reçu 10 fois 
moins (parti E).

On comprend ainsi que la 
modification de la formule du 
quotient électoral peut profon-
dément impacter les résultats. 
Un tel changement va égale-
ment influencer les campagnes 
électorales et les stratégies des 
partis politiques. 

Venons-en maintenant au 
PJD, seul parti politique à avoir 
voté contre cet amendement. 
Pourquoi ?

Si tous les députés se sont 
montrés favorables à ces chan-
gements, seuls ceux du Parti 
islamiste au pouvoir (PJD) ont 
fait l’exception en se montrant, 
tout au long de la phase des 
négociations, isolés sur ce 
point, estimant que le calcul du 

quotient électoral sur la base 
des inscrits sur les listes élec-
torales diminue les chances 
des «grands partis» d’obte-
nir plus d’un siège dans une 
même circonscription, jugeant 
cette méthode anti-démocra-
tique, allant jusqu’à considé-
rer ce changement comme un 
complot visant à affaiblir ce 
parti aux prochaines élections, 
sachant qu’en 2016, le méca-
nisme du calcul du quotient 
sur la base du total des voix 
valides avait permis au PJD 
d’obtenir 27,14 % des voix et de 
décrocher 31,64 % des sièges, 
avec 17 sièges supplémen-
taires, à la Chambre des repré-
sentants, Le PJD n’était pas le 
seul parti politique à avoir bé-
néficié de l’ancienne méthode, 
car d’autres partis ont égale-
ment tiré profit, mais dans une 
moindre mesure.

Cette fois, avec la nouvelle 
formule, le parti de la Lampe 
est sûr de perdre plusieurs 
sièges. 

En coulisses, certains ac-
teurs politiques tiennent à 
expliquer que le but n’est nul-
lement d’empêcher le PJD 
ou un quelconque autre parti 
d’obtenir la première place, 
mais plutôt de diminuer l’écart 
en termes de résultats entre les 
formations partisanes. Il s’agit 
aussi, selon eux, de favoriser le 
multipartisme et de permettre 
la représentativité des petits 
partis dans les instances élues. 

En cette année 2021, on 
sera donc loin des législatives 
de 2016 qui ont vu arriver en 
tête le Parti de la justice et du 
développement (PJD) mené 
par le Chef du gouvernement 
abdel-Ilah Benkiran, pour un 
second mandat à la tête de 
l’exécutif.

Benkiranne est ainsi recon-
duit par le Roi à son poste de 
chef de gouvernement, mais 
l’opposition des autres partis 
envers sa personne conduit à 
un blocage dans les négocia-
tions, qui restent au point mort 
pendant près de six mois. Son 
incapacité à former un gou-

vernement issu de la nouvelle 
composition de la chambre 
l’amène à se retirer en faveur de 
Saâdeddine El Othmani, qui est 
nommé Chef du gouvernement 
par le Roi le 17 mars 2017. Le 
parti conservateur islamique 
forme alors une large coalition 
excluant les libéraux centristes 
du Parti authenticité et moder-
nité (PaM) et la droite nationa-
liste du Parti de l’Istiqlal, arrivés 
respectivement deuxième et 
troisième du scrutin. 

Or, autre temps, autres condi-
tions : les dirigeants du PJD 
sont maintenant conscients 
qu’avec la nouvelle formule 
électorale, les chances sont 
égales pour l’ensemble des 
partis politiques dans la course 
aux législatives car le nouveau 
mode de calcul du quotient 
électoral sur la base des ins-
crits sur les listes électorales 
permettra de doper le résultat 
de plusieurs partis politiques 
au détriment d’autres dont le 
PJD et le PaM qui se croyaient, 
jusque-là, les plus performants 
sur la scène politique natio-
nale, particulièrement dans des 
régions bien définies, comme 
celle du Nord pour le PJD. 
C’est pour cela que le parti de 
la Lampe continue à s’accro-
cher à souligner la nécessité 
de rationaliser l’échiquier poli-
tique en luttant contre la balk-
anisation. 

En réponse, ses adversaires 
plaident pour le pluralisme po-
litique. 

Pour et contre tous, Il y a 
tout de même une contrainte 
à ne pas écarter : le système, 
nouvellement adopté, risque 
d’intensifier les blocages au 
niveau de la constitution de la 
majorité gouvernementale, car 
il ne permet à aucun parti de se 
démarquer de ses concurrents 
et d’obtenir, à lui seul, une ma-
jorité confortable. Ce qui risque 
de déteindre la formation du 
gouvernement et l’homogénéi-
té de l’équipe gouvernemen-
tale.

C’est une expérience à vivre 
et, qui vivra verra ! 

Législatives : Amendement du quotient électoral 
et son influence sur les scores des partis politiques : 

Depuis son démarrage au Maroc, à la mi-décembre 2020, la 
campagne de vaccin contre le Covid 19 a fonctionné non-stop, 

grâce à une impeccable organisation qui a forcé l’admiration à l’inté-
rieur du royaume comme à l’étranger, voire à l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS).

C’est, pour nous, une occasion de rendre un vibrant hommage aux 
autorités et au personnel sanitaire dans toutes ses composantes, 
ainsi qu’aux autorités de l’ordre qui veillent au bon déroulement des 
opérations vaccinales. 

Sur une population globale de 36 millions de personnes, le pro-
gramme national de vaccination cible 33,6% constitués de per-
sonnes âgées de 18 ans et plus, soit 80% de la population, en plus 
des résidents étrangers au Maroc.

Pour ce faire, le Royaume a commandé, plusieurs mois à l’avance, 
25 millions de doses du vaccin astraZeneca et 40 millions de doses 
du vaccin chinois Sinopharm.

Sur ces commandes, le royaume a reçu jusqu’à présent 8,5 millions 
de doses, dont 7 millions d’astra Zeneca, livrés par l’Inde et 1,5 million 
de Sinopharm livrés par la Chine.  

a ce jour, lundi 22 mars 2021, ce sont 4.264.761 personnes qui 
ont reçu la première dose du vaccin, et 2.516.742 qui ont reçu la 
deuxième dose.

aujourd’hui, avec seulement un reliquat d’une centaine de milliers 
de doses dans ses frigos, le Maroc a de quoi tenir encore quelques 
jours, alors que la menace d’une rupture de vaccins au niveau mon-
dial se précise de plus en plus.

En effet, les nouvelles provenant de l’étranger ne sont pas réjouis-
santes : l’agence de presse Reuters annonce que les livraisons des 
vaccins astraZeneca destinées au Maroc, au Brésil et à l’arabie 
Saoudite seront retardées à cause de protestations en Inde où des 
voix s’élèvent pour dénoncer la livraison abondante de doses à 
l’étranger, au mépris de la population locale devant être vaccinée.

a ce jour, le gouvernement indien a vacciné 39 millions de personnes 
et vise à administrer 600 millions de doses en sept mois, soit environ 
85 millions de doses par mois, d’où l’une des causes du retard de livrai-
sons des vaccins au Maroc parmi d’autres pays.

D’une manière générale, la situation est tendue de par le monde 
où les besoins en doses de vaccin dépassent de loin la production.

Quelle sera donc la suite des évènements ? 
Les autorités marocaines s’attachent, à tous les niveaux, à dépas-

ser cette pénurie survenue alors que la campagne vaccinale atteint, 
à peine, la tranche d’âge des 60-50 ans.

Dès lors, le Maroc s’est vu dans l’obligation de diversifier ses 
sources d’approvisionnement en doses de vaccin.

Cela a commencé par la commande d’un million de doses de 
Sputnik V russe, et d’une certaine quantité de doses du vaccin amé-
ricain, Johnson&Johnson, mais sans aucune visibilité concernant 
la date de livraison des deux commandes. 

Par contre, on annonce la livraison, pour le 30 mars courant, de 2 
millions de doses du vaccin chinois Sinopharm.

Cet arrivage devrait permettre au Royaume de maintenir son 
rythme élevé de vaccination de la population. 

L’arrivage attendu de ces 2 millions de doses du vaccin chinois 
porterait ainsi le total des doses reçues par le Royaume à 10,5 mil-
lions, dont 3,5 millions de Sinopharm.

toutefois, il ne faudrait pas écarter l’éventualité de suspendre, 
pour l’heure, les rendez-vous dans le système de réservation na-
tional pour le mois d’avril, avec l’option stricte de ne pas prendre de 
réservation pour les moins de 50 ans qui devraient patienter un peu 
plus tard que le mois sacré de Ramadan.

Covid 19  

La campagne vaccinale 
sera-t-elle interrompue, 

faute de vaccins ?
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L’acteur Belgo-Marocain, de 
souche tangéroise, Mourade 

ZEGUENDI, qui nous avait été 
révélé dans la série « Cham-
pion», vient de confirmer son 
excellence dans la mini-série 
bruxelloise « Barlos » placée 
sous le thème « La drogue 
tue plus sur la route que dans 
les séries », et focalisée sur la 
sensibilisation aux dangers de 
la conduite sous influence de 
l’alcool ou de la drogue

 « Barlos » est une fiction en 
trois épisodes, avec Mourade 
Zeguendi aux côtés de Jill Van-
dermeulen et Martha Da’ro, se 
mesurant dans une illustration 
de thriller, montrant une per-

Le Pôle portuaire du Groupe 
Tanger Med a réalisé à fin 2020 
un résultat net consolidé de 608 
millions de dirhams (MDH), en 
baisse de 19% par rapport à une 
année auparavant. Cette baisse 
est expliquée par l’intégration 
totale de la contribution de 300 
MDH au Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du coro-
navirus, indique le groupe dans 
un communiqué sur ses résul-
tats financiers au titre de l’an-
née 2020. Le pôle portuaire du 
groupe tanger Med qui englobe 
la société tanger Med Port au-
thority chargée de l’exploitation 

sonne au volant d’une 
voiture avec une bou-
teille de bière à la main, 
une autre avec une pilule 
médicamenteuse dans 
la main, et une troisième 
avec des menottes.

Il s’agit, en fait, d’une 
campagne de commu-
nication destinée aux 
jeunes, avec l’objectif 
de faire comprendre le 
danger de la conduite sous in-
fluence d’alcool ou de drogues, 
sachant que les statistiques dé-
montrent que l’alcool et/ou les 
drogues ont joué un rôle dans 
11% des accidents graves à 
Bruxelles en 2019. 

du Port tanger Med 1 et du Port 
Passagers et Rouliers ainsi que 
la société tM2 porteuse du pro-
jet tanger Med 2, a enregistré 

Notre jeune consœur de la rédaction arabo-
phone du Journal de tanger, Romaïssae 

Ben Rachad, a célébré, hier vendredi, son 26ème 
anniversaire.

Sa maman et des membres de sa famille lui 
ont fait une agréable visite-surprise au lieu de 
son travail pour faire participer la direction et 
toutes les équipes du personnel à l’heureux 
événement et au partage de la prestigieuse et 
délicieuse tarte d’anniversaire que la famille a 

pris le soin de préparer dans les règles de l’art.
En cette heureuse occasion, la direction, la ré-

daction et l’ensemble des personnels des hebdo-
madaires « Le Journal de tanger » et «Chamal» 
et du site «Infostanger», expriment à leur très 
chère consœur Romaïssae leurs chaleureuses 
félicitations pour la célébration de son 26ème prin-
temps et lui expriment leurs sincères vœux de 
santé, bonheur, prospérité et d’un avenir radieux 
et prospère.

Bravo donc à notre jeune tan-
gérois Mourade Zeguendi pour 
s’être investi dans cette cam-
pagne de sensibilisation dont la 
finalité est d’écarter les jeunes 
de cette voie à la fois dange-
reuse et dévalorisante.

un chiffre d’affaires de 2,418 
milliards de dirhams (MMDH), 
en légère hausse (+1%) par rap-
port à fin 2019.

ActuAlités

L’acteur Tangérois 

Mourade ZEGUENDI 
excelle dans la mini-série bruxelloise

BARLOS

Rubrique   
Culturelle

de Nihed EL BAROUDI

La juriste et écrivaine franco-marocaine, vivant à Paris, 
Nihed El Baroudi, a signé, à fin 2020, son premier ro-

man «Maroc, où vas-tu ? ». 
Cet ouvrage est le croisement de deux genres, entre chro-

nique et journal intime, où l’auteure met en avant les chauf-
feurs de petits taxis casablancais et leurs passagers. 

« a l’avant d’un taxi rouge casablancais, à la fenêtre d’un 
compartiment de train en direction d’Oujda, ou sur le bord 
d’une route de Marrakech, une jeune franco-marocaine dia-
logue avec des passagers et des conducteurs. Venue au Maroc 
dans le cadre de ses études, elle redécouvre, avec ces incon-
nus, le pays de ses parents. De ces rencontres de quelques mi-
nutes ou de plusieurs heures, émergent des questionnements, 
des révoltes et des espoirs pour de meilleurs lendemains. 
Démocratie, éducation, santé, colonisation, l’afrique, l’Europe. 
Le chauffeur de taxi tout comme le passager sont loquaces et 
nous livrent une vision inattendue du Maroc ».

tout le monde peut se retrouver dans ce livre : casablancais, 
MRE (Marocain résident à l’étranger), franco-marocain ou en-
core touriste. 

Il parlera à tout le monde, mais pas de la même manière. tout 
dépendra de la relation avec le pays, le vécu et la curiosité.

Bonne lecture !

L’ouvrage « Dar Bricha 
ou L’histoire d’un dis-

paru », Editions kalimaté, 
écrit par Mehdi Moumni 
toujkani, préfacé par Haj 
ahmed Maaninou, et tra-
duit de l’arabe au français 
par abderrahman Lahrech, 
est focalisé sur l’histoire 
contemporaine maro-
caine.

En préface, Haj ah-
med Maaninou rappelle 
qu’au lendemain de son 
indépendance, le Maroc 
a connu des événements 
dramatiques qu’ignorent ceux et celles qui sont nés en 1955 
et après.

« Il ne faut pas laisser passer sous silence ces événements 
car elles représentent une page de notre histoire contem-
poraine », indique le préfacier, estimant qu’il faut les faire 
connaître à notre jeunesse pour lui faire prendre conscience 
des sacrifices consentis par les défenseurs de la démocratie 
et les dangers auxquels ont été confrontés les opposants de 
ceux qui voulaient imposer leur idéologie et la pensée unique 
par des actions violentes.  

@ par Meryem Cherradi

Maroc, où vas-tu ?

Publication

Dar Bricha 
ou L'histoire d'un disparu

de Mehdi Moumni Toujkani 

Port Tanger Med 

Un résultat net de 608 MDH à fin 2020

Notre consœur 
Romaïssae Ben Rachad

célèbre son 26ème printemps
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Il est temps d’évaluer le 
football professionnel 
marocain. Quelles sont 

ses perspectives d’avenir? 
Comment se portent les 
clubs au Maroc? Y a-t-il un vrai progrès dans le sport de la balle ronde qui 
ne cesse d’attirer de plus en plus un public passionné ? Les dirigeants 
sont-ils à la hauteur pour gérer une équipe avec un budget de plus de deux 
milliards de centimes ? Le spectacle offert dans les stades est-il au bon 
niveau technique ? Autant de questions difficiles auxquelles il est difficile de 
trouver une juste réponse car citant en référence les critiques de la presse 
sportive ,la conclusion suivante demeure très amère et décevante :rien ne 
va au football professionnel marocain. Une réalité est certaine :les clubs ne 
sont pas bien structurés et travaillent dans l’anarchie totale et surtout dans 
l’improvisation. Pour remédier à ce mal, la FRMF est pointée du doigt et tout 
le monde se demande ce qu’elle fait pour contribuer au développement et à 
l’épanouissement des clubs. A ce sujet, il est impérativement nécessaire de 
rappeler les dernières et fréquentes déclarations de son président Faouzy 
Lekjae. Il disait toujours : «Pour parler vraiment de bonne structuration 
de la Fédération,, il faudrait d’abord commencer par les clubs qui doivent 
être bien structurés. Le bureau fédéral est l’image fidèle des équipes». 
Une bonne réflexion qui donne beaucoup à réfléchir sur le football 
professionnel marocain et ses perspectives d’avenir. Une déclaration qui 
donne aussi beaucoup à réfléchir sur ce que la FRMF a fait pour faire sortir 
les clubs de la crise de la pandémie, pour consoler les dirigeants qui n’ont 
plus de recettes. A vrai dire, sous l’épidémie du covid 19,Faouzy Lekjae et 
ses proches collaborateurs auraient pu faire mieux que fournir des tests 
du coronavirus gratuits aux footballeurs à l’image des autres Fédérations 
étrangères qui ont octroyé d’importantes subventions aux clubs ayant 
perdu beaucoup d’argent. La situation du football marocain est alarmante: 
guichets fermés pour manque de public et fuite des sponsors. « Il n’y a 
plus d’argent ! s’écrient les pauvres dirigeants qui ne cessent de grignoter 
le pain noir pour payer les salaires de leur effectif ».Incompréhensible mais 
vrai, comment peut-on envisager des derbys Wac-Raja ou Raja-Wac, Irt-
Mat ou Mat-Irt dans des stades vides avec une perte de plusieurs millions 
de dh. Aucun sou pour le football professionnel est une injuste décision de 
la FRMF. Pire encore,une multitude de précompte sur les revenus étaient 
enregistrés :le Raja, l’IRT, le MAT n’ont pas pu bénéficier de la recette des 
droits de retransmission TV pour avoir eu des dettes et des litiges avec les 
entraineurs et les footballeurs. Les pauvres clubs Zemamra,MAT et Oued 
Zem se sont vus interdits de recevoir leurs adversaires chez eux pour faute 
de gazon naturel à l’heure où le gazon synthétique était bel et bien une 
idée de la FRMF. Ils sont toujours en déplacement et ne reçoivent aucune 
indemnité ou subvention. Le président tétouanais nous disait l’autre jour 
que disputer un match au Grand Stade de Tanger coutait à son comité 
la coquette somme de 70.000 dh (versée à SONARGES).  En dépit des 
difficultés et des conséquences de la pandémie, tout le football marocain 
était solidaire pour voir Faouzy Lekjae au bureau exécutif de la FIFA. Les 
amateurs, les professionnels, les ligues, la première et la deuxième division 
amateurs, la Botola I et II étaient derrière le premier mandataire  fédéral 
pour voir sa candidature retenue. Maintenant, Faouzy Lekjael a gagné son 
pari pour siéger aux cotés de Infantino, ce qui est un grand atout pour le 
Maroc. Il lui reste encore une autre tâche importante : aider financièrement 
les clubs marocains.

Portrait

sportif

1-Mains
 Cette proposition est la meilleure, sans aucun 

doute, pour unifier les critères sur ce qui devrait être 
indiqué comme une main et ce qui ne devrait pas 
l’être. Le terme «délibéré» a toujours été utilisé dans 
les Lois du Jeu pour déterminer la main punissable. 
Le synonyme «volontaire» a été généralisé entre les 
protagonistes et le public pour tracer la ligne qui sépare 
les mains qui manquent de celles qui ne le sont pas. 
Ligne toujours floue, mais jamais autant que depuis les 
réformes de l’année dernière. La saison qui s’achève a 
été un vrai non-sens de la part des autorités en charge 
de protéger, modifier et appliquer la réglementation. 
Un changement d’attitude total est nécessaire de toute 
urgence au sein du Conseil international et des comités 
d’arbitrage. La proposition pour les mains est de 
changer le terme «délibéré» en «évitable». C’est-à-dire 
que seules les mains seraient indiquées où le joueur n’a 
pas pris soin d’éviter le contact, soit parce qu’il le fait 
clairement volontairement, soit parce qu’il entre dans 
le différend englobant un espace nettement plus grand 
en raison de la position du bras. Et toutes les nuances 
des directives d’arbitrage, ainsi que les critères du fan 
moyen qui regarde le match, seraient beaucoup plus 
faciles à définir sur la base de cette prémisse claire. 
Dès lors, la responsabilité incomberait aux épaules du 
joueur de faire comprendre qu’il fait tout son possible 
pour que le ballon ne touche pas son bras, ne heurte 
le corps, le cache derrière lui ou d’un geste évasif. La 
même responsabilité qui existe déjà dans les fautes 
en interaction avec un rival, où l’insouciance, même 
totalement involontaire, est également punissable. En 
bref, aucune main inévitable ne pourrait jamais être 
signalée, et cela inclut les jeux de but, où actuellement 
la règle stupide d’annuler tout but .

2-Protocole
 Le VAR est sur toutes les lèvres car son 

implantation est irrégulière. La première mesure à 
améliorer est le protocole. Je pense qu’il y a une erreur 
fondamentale, le VAR devrait être considéré comme un 
quatrième arbitre exécutif, c’est-à-dire un assistant de 
plus comme les deux groupes, toujours au service de 
l’arbitre principal. En ce moment, il y a des questions 
sur qui arbitre réellement, celui sur le terrain ou celui 
dans la salle VOR. Il y a un risque que le mandant 

glisse le paquet dans des décisions importantes. C’est 
pourquoi il faut changer de focus, c’est l’arbitre qui 
a l’initiative de consulter le VAR, en communication 
constante comme celle qu’il a avec le groupe. Et 
chaque fois que vous avez des doutes, consultez les 
images de votre propre initiative ou parce que le VAR, 
exactement comme le fait un assistant de groupe, 
vous avertit d’une éventuelle infraction. Parant ainsi la 
politique actuelle d’hypothèses qui ne sont ni efficaces 
ni justes. Que l’arbitre puisse consulter ou demander 
un examen rapide de tout jeu, qu’il s’agisse d’un coup 
de pied de but ou d’un corner, à une éventuelle faute 
dangereuse sur le bord de la surface, en passant par 
un jeu au centre du terrain où il a des doutes s’il s’agit 
d’un carton jaune ou non. Cela semble être une grande 
perte de temps, mais ce n’est pas si la communication 
est graissée et si la figure spécifique de l’arbitre du VAR 
est créée, avec un petit groupe de cinq ou six qui sont 
en charge de tous les matchs d’une ligue. L’unification 
des critères est plus que jamais nécessaire.

3-Joueurs de football
Un autre besoin est d’incorporer dans le débat 

du Conseil International des voix plus autorisées du 
syndicat des joueurs et des entraîneurs. Parce que 
de cette façon, il est beaucoup plus facile de définir 
la directive, par exemple, lorsqu’un coude est un 
avertissement, une expulsion ou, tout simplement, 
un manque. Parce que ceux qui jouent ou ont joué 
ont ces différences infiniment plus nettes que ceux 
qui dictent désormais la norme, totalement absurde 
et disproportionnée. La même chose se produit avec 
le piétinement, qui  a laissé des sanctions qui ont 
fait honte aux autres. Ou peut-être que les joueurs 
n’auraient pas vu le besoin de modifier la vieille 
maxime selon laquelle l’arbitre était un poteau en 
mouvement, et pas comme maintenant quand le jeu 
est arrêté quand le ballon le frappe. Ce qui précède 
était largement accepté et ne dérangeait personne. Ou 
encore les gardiens auraient affiné un peu plus la règle 
de ne pas prendre de l’avance aux tirs au but. Cette 
mesure, cependant, est très réussie dans sa dernière 
modification, sauf pour le jaune incompréhensible 
quand ils vont de l’avant.

Ainsi, le VAR doit s’améliorer, et être accepté.

LES NOUVELLES LOIS DU FOOTBALL
LE FOOTBALL 
PROFESSIONNEL 
MAROCAIN QUEL 
AVENIR ?

Tribune du Sport

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique

 

 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 27 05:45 13:34 17:00 19:45 21:02 

 Dim. 28 05:43 13:33 17:00 19:46 21:03 

 Lun. 29 05:42 13:33 17:00 19:47 21:04 

 Mar. 30 05:40 13:33 17:01 19:48 21:05 

 Mer. 31 05:38 13:32 17:01 19:49 21:06 

 Jeu. 01 05:37 13:32 17:01 19:50 21:07 

 Ven. 02  05:35 13:32 17:01 19:50 21:08

HORaIRES DES PRIÈRES
du 27 Mars au 02 avril 2021

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Votre esprit critique s’allie à votre diplomatie. Vous pourrez ré-
soudre un éventuel conflit ou soulever une discussion qui vous tient à coeur.
Amour : L’amour vous lance des signaux que vous ne pouvez pas ignorer. 
Vous courez partout, le temps semble vous manquer.
Argent : Dans le domaine professionnel on vous donne les moyens de 
gravir les échelons donc de progresser et de gagner plus d’argent.
Travail : Vous pouvez vous attendre à de l’avancement, à la reconnaissance de 
votre travail et de vos efforts, votre sérieux vous attire la confiance des autres. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous serez une véritable locomotive face à ce que vous avez à 
faire. Vous tenez le bon bout pour réussir et faire avancer vos projets. 
Amour : La gestion de votre couple, monopolisent votre attention et celle de 
votre partenaire, l’ambiance entre vous est parfaite !
Travail : Les constructions, projets collectifs sont clairement favorisés, les 
rencontres sont fécondes en accords au long terme. 
Argent : Percevez les situations ou les occasions qui vous ouvrent des portes 
précieuses afin d’engager des investissements très rentables.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous risquez de vous trouver exposé à des influences contras-
tées et de vous montrer plus vulnérable. 
Amour : Misez sur votre ouverture de coeur pour trouver une solution 
qui vous permettra de résoudre les éventuelles problématiques.
Travail : Vous vous concentrez sur les actions à mener dans le domaine 
privé pour améliorer vos conditions de vie. 
Argent : On vous connaît pour votre sens de l’économie, sauf que dès que 
vous avez quelque chose dans la tête vous avez du mal à ne pas y penser. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Réfléchi et déterminé, vous avez tous les atouts nécessaires pour 
parfaire des détails clés pour votre avenir à long terme. 
Amour : Vous comprendrez les autres par des silences et par des petites 
choses de votre quotidien. 
Argent : C’est un bon moment pour commencer quelque chose dans votre 
environnement professionnel, pour conclure une négociation.
Travail : Les personnes de votre entourage se rendent compte qu’en ce 
moment, vous voulez travailler en harmonie.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Votre sens des priorités tend à vous faire défaut mais il y a de 
l’activité en perspective. Votre soif d’apprendre est en hausse. 
Amour : L’ambiance, rationnelle, encourage nettement la stabilité émotionnelle 
au détriment d’une agitation liée à une recherche de passion inopportune.
Argent : Une excellente surprise viendra sur le plan financier et vous per-
mettra de constater que vous êtes bien plus compétent que vous le pensiez. 
Travail : Certes, vous allez réussir à jongler entre travail et vie privée, mais 
vous avez besoin d’un peu de temps devant vous.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous serez dynamique et efficace dans la poursuite de vos objec-
tifs. Entraîner les autres sera facile !.
Amour : Les énergies ancrent tout ce qui touche aux sentiments. Pas de 
légèreté futile mais une ambiance solide d’amour véritable !
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. 
Travail : Les meilleures pistes de progression pour votre créativité vous 
sembleront tout à fait évidentes.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre méthode vous permet de gagner du temps en vous simpli-
fiant la tâche, vous prenez une distance considérable.
Amour : Si vous avez des problèmes, c’est parce que vous ne tenez pas assez 
compte de vos besoins personnels et que vous endossez trop de responsabilités.
Argent : Vous travaillez à accroître vos compétences et votre savoir-faire 
financier si bien que vous augmentez votre confiance.
Travail : Vous aimeriez profiter pour vous détendre mais il est peut-être 
préférable de maintenir une certaine tension qui vous motivera à trouver 
une situation professionnelle décente.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : C’est le bon moment pour négocier, entreprendre et éventuelle-
ment vous déplacer pour développer et rentabiliser vos activités. 
Amour : Vous pouvez obtenir beaucoup de choses et abattre beaucoup de 
travail dans n’importe quel domaine.
Argent : Vous détenez les bonnes formules, vous avez les arguments et les 
moyens d’enthousiasmer les foules et de déclencher des coups de coeur.
Travail : Votre partenaire va assimiler et accepter, tout en douceur, que 
vous soyez pris par ailleurs.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Ne prenez pas les choses trop à coeur, votre esprit critique est sur-
volté et vous égratignez autant votre amour-propre que celui de vos proches. 
Amour : Chaque fois que vous mesurez le chemin qui vous sépare de ce que 
vous désirez, vous avez un petit réflexe de découragement.
Argent : Vous n’aurez de cesse de chercher des solutions pour vous libérer 
d’un souci financier.
Travail : C’est le moment de vous fixer des objectifs à long terme pour vous 
permettre d’améliorer les bases de votre vie professionnelle.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Attention cependant à rester humble et ne pas trop être confiant 
auprès de votre entourage.
Amour : Climat de gaieté et éclats de rire garantis. Échanges, contacts, 
conversations, sorties, loisirs sauront remplir votre agenda avec facilité. 
Argent : Une atmosphère harmonieuse vient à point nommé vous per-
mettre de faire le bilan de vos aspirations matérielles.
Travail : Vous êtes en mesure d’investir très efficacement votre énergie 
dans des actions qui visent le long terme, pour des résultats inattaquables.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : C’est le bon moment pour vous détendre et remettre de l’ordre 
dans vos rapports de voisinage, familiaux, sentimentaux ou amicaux. 
Amour : Vous retirer un peu de la vie quotidienne en ayant une attitude se-
reine et mûre et vous devrez vous isoler des problèmes de votre entourage.
Travail : Votre habileté à défendre votre cause, votre gentillesse et votre 
sens de l’écoute font merveille.
Argent : Votre manque de confiance en vous et votre timidité sont des 
obstacles à votre épanouissement sentimental.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Si vous êtes tendu et stressé, vous pouvez vous échapper 
quelques jours et ainsi revenir plus serein. Vous serez plein d’énergie. 
Amour : Pour tirer profit de toutes les opportunités qui s’offrent à vous, ne 
négligez aucuns petits détails ou signes.
Argent : Un sentiment de bien-être, voici ce qui vous attend ! Et cela grâce 
à une montée en flèche de vos finances.
Travail : Vous méditerez alors sur la situation et vous aurez une vue plus 
claire des problèmes. 

HOROSCOPE

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

Permanence Taxi ............05.39.94.55.18
Port (ODEP) ....................05.39.93.60.40
Aéroport ...........................05.39.39.37.20
Météo ...............................05.39.39.36.24
C.R. d’Investissement. .....05.39.34.23.03
Agence urbaine de Tanger 05.39.32.15.00
Amendis 05.39.32.14.14 - 05.39.32.81.00
C.C.I.S. ............................05.39.94.63.80
Chambre franç. de Com.  05.39.32.22.22
Comanav .........................05.39.94.05.04
Limadet ............................05.39.93.36.47
Comarit ............................05.39.32.00.32
R.A.M. ..............................05.39.93.47.22
Ibéria ................................05.39.93.61.77
O.N.C.F. (Gare) ...............05.39.20.30.40
C.T.M. ......039.93.11.72 / 05.39.32.49.15
Médi I ...............................05.39.93.63.63
Radio-Tanger ...................05.39.93.56.80
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Semaine du 29 au 26 
marS 2021

Lundi 29 marS 2021 
Pharmacie Centrale
Boulevard Pasteur N° 48 
Tél.: 05.39.93.37.41  
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan 
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie Mabrouki
16, Av. Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana rte Satefillage en face de l’ENCG 
Tél.: 05.39.31.54.12   
Pharmacie Mikou
Aouama, Haoumat Lmrabet
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. Sidi Driss, Hay Beni Said
Tél. : 05.39.30.73.35  

MArdi 30 marS 2021
Pharmacie Palestine
Hay Benkirane rue 138 N°10 Charf
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Tarik el Moujahidine
Hay El Moujahidine rés. Omar bloc B
Tél.: 05.39.31.40.79 
Pharmacie Masjid Marchan
81, en face Palais Marchan 
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Massira
Hay Mesnana khandak Roman
Tél. : 05.39.31.45.15
Pharmacie Zaoudia
Rue Chouhada Zaoudia Beni Makada 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Moncef
Rte entre azib hadj kaddour et Kherba
Tél. : 06.75.10.81.18    

Mercredi 31 marS 2021 
grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 
Pharmacie Al Fajr
Hay Mesnana av. Inara lot Amendis 
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie Marche de gros Aouama
21, Lot Amal II, prés marché Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Annasr
Hay Annasr n°212 Bendibane 
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Imm Monopolio B
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Annajat
900 m aprés l’hôpital Med 5 val fleuri
Tél.: 05.39.31.39.66                
Jeudi 01 avril 2021
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat av. des FAR rés. Habiba
Tél. : 05.39.31.13.00 
Pharmacie  Al Yakine
Début route Aouama Ecole Zallaka 
Tél.: 05.39.35.20.62
Pharmacie Randa
Route de Rabat Hay Riad Ahlen
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie Al Boustane
Entré Boubana rte Rmilat
Tél. : 05.39.37.67.68 
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira, route de Tétouan
Tél. : 05.39.95.01.98   
vendredi 02 avril 2021
grande Pharmacie Rif
17, Av Mly Ali Chérif Beni Makada 
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah prés 
mosqué Rahma
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.93.06
Pharmacie Imam Chatebi
Arrière poste mester khoch 
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia Mghogha, rte de 
Tétouan
Tél. : 05.39.95.68.39

Samedi 27 et dimanche 28 
marS 2021

•  SAMedi
Pharmacie Souk Msallah
127 Bis rue Msallah
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés hôpital Med 6
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Al Assil
Lotissement Al Assil Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46    
Pharmacie Homrani
Av. Med 6 Cplx. IRIS plage Malabata
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, Bd Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.67.74
 •  diMAncHe
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid en face Serroukh
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Charf
Av. Yaakoub Mansour prés Hôp Fahd
Tél. : 05.39.94.60.34
Pharmacie Abbes
Bis Azib Hadj Kadour quartier El Aouina
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés Total Ziaten
Tél. : 05.39.31.07.74 
Pharmacie Ajial
Groupe résidentiel Ajial, Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85

Samedi 27 et dimanche 28 
marS 2021

Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 Rhouni Aouama
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie Lamtafi
6,rue Abbi Hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18 
Pharmacie Bir Chifa
Rue Principlae Bir Chifa 
Tél. : 05.39.31.64.75 
Pharmacie el Yousr
Boulevard Mohamed V, 32
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10
Pharmacie Hay Al Inara
Av. Raouda entrée de l’Ard 11 Mesnana
Tél. : 05.39.38.34.19            
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania 
Tél. : 06.63.14.51.78
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.39.30.18.54
Pharmacie Al ghazali
73, Haroun Errachid Colonia souani
Tél. : 05.39.93.96.05
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ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

«YADINE BATIMENTS SARL AU»
RC N° 114475

CONSTITUTION DUNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE AU 

 1° / Aux termes d’un acte sous seing privé 
fait à TANGER, le 11/03/2021 et enregistré 
le 14/03/2021 il a été formé une société à 
responsabilité limitée AU, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
- LE SOUSSIGNEE: M.ISMAIL BENALI; 
marocain, CIN.X272987 domicilié à Tetouan, 
DR LALLA AICHA CR ZAITOUNE CDT 
ASLA ZAITOUNE.
- DENOMINATION : YADINE BATIMENTS 
SARL AU
- OBJET : La société a pour objet principa-
lement : travaux divers de constructions ; 
étanchéité ; Plomberie ; électricité; peinture, 
plâtre ; menuiserie ; viabilité ; voiries, assai-
nissement ; alimentation en eau potable .
- L’achat, la vente, la distribution, l’importa-
tion, la représentation et le courtage aussi 
bien à l’intérieur qu’a l’extérieur de tous; 
produits, matières, articles et matériels de 
quelque nature que se soit et notamment 
des matériaux de construction et sanitaires.
- La prise de participation ou d’intérêt dans 
toutes sociétés ou entreprises similaires ou 
différentes. 
- Plus généralement, toute opérations com-
merciales, industrielles, financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’un des objets 
précités ou pouvant favoriser le développe-
ment de la société
- SIEGE SOCIAL: PLACE BRAHIM ROU-
DANI ; RUE LA SENA RESIDENCE BEE-
THOVEN 2 ETAGE 3 N°82 Tanger.
- DUREE : 99 années à compter de sa 
constitution.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève 
à 100.000,00 DH. (CENT MILLE Dirhams). Il 
est divisé en 1000 parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribué toute à : M.ISMAIL BE-
NALI  1000 PARTS SOCIALES
- GERANCE : M.ISMAIL BENALI  est nom-
mé gérante unique de la société pour une 
durée illimitée ; seul signature du gérant en-
gage la société.
- ANNEE SOCIALE : du 1er Janvier au 31 
Décembre
- BENEFICE : Les produits nets de la socié-
té, après prélèvements légaux et statutaires, 
sont répartis entre les associés proportion-
nellement aux nombres des parts possé-
dées par chacun d’eux.
2°/ Le dépôt légal a été effectué au secréta-
riat Greffe du tribunal de commerce de TAN-
GER, le,22/03/2021
 Pour Extrait et Mention 

----------------------------------------------------
DAVID FORGEE SARL

 TANGER, MGHOGHA SGHIRA 2448
AU CAPITAL DE 50.000 ,00 DH
CONSTITUTION D’UNE SARL 

Au terme d’un acte sous seing privé, établi à 
Tanger le 17/03/2021 il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques suivantes :
1-Dénomination social : DAVID FORGEE 
SARL
2-Objet : La société se fixe pour objet pour 
son compte ou pour le compte de tiers 
d’exercer principalement les activités sui-
vantes : Import-export produits finis et demi 
finis, Négoce, Travaux divers, Recyclage, 
énergie, le stockage, la vente, l’achat de ma-
tière première ou produits fini de tous articles.
Plus généralement toutes opération finan-
cière commerciale industrielle mobilière ou 
immobilière se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social.
3-Siège social : TANGER, MGHOGHA 
SGHIRA 2448.
4-Durée : 99 ans à dater du jour de sa consti-
tution définitive.
5-Capital social : Le capital social est fixé à 
50.000,00 DH, devisé en 500 parts social de 
100 DH chacune attribués aux associés en 
proportion de leurs apports :
* Mr EL HADDAD MOHCINE, 250 Parts du 
N°001 à 250
* Mr YARA AHMED,250 Parts du N°251 à 
500
6-Gérance : la gérance de la société est attri-
buée Mr EL HADDAD MOHCINE.
7-Année social : du 1er janvier au 31 dé-
cembre
8-Bénéfices : sur les bénéfices il est prélevé 
5% pour le fond de réserves légale le reste 
est laissé à l’affectation jugé utiles par l’as-
semblée générale.
9-Le dépôt légal a été effectué au greffe de 
tribunal de commerce de Tanger en date du 
25/03/2021 sous le n°240737.

Pour extrait et mention
----------------------------------------------------

e-Citycoco
Constitution de la société

R.C 114681
Aux termes d’un acte SSP en date du 26 fé-
vrier 2021 à Tanger, Il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes : 
- DENOMINATION : «e-Citycoco» Société à 
Responsabilité Limitée.
- OBJET : Achat, vente, location, citycoco 
scooters, vélos, trottinettes et autres.
- SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé à: 
84, Boulevard Mohamed V, N° 22, 90000, 
TANGER

- CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé 
à la somme de cent mille (100 000 ) dirhams
Souscrit par : 
1-KARIM MOHRA, à hauteur de 50 000 dhs
2-DJEMEL LAACHI, à hauteur de 50 000 dhs
Les parts socials:
1-KARIM MOHRA, détient 500 parts
2-DJEMEL LAACHI détient 500 parts
- LA GERANCE: 
La société est gérée par : 
1-Mr KARIM MOHRA, cogérant 
2-Mr DJEMEL LAACHI cogérant
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année.
- DEPOT : La société a été immatriculée 
au tribunal de commerce de Tanger le 
26/03/2021 sous numéro 240781.

----------------------------------------------------
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 

BEN MOKHTAR SARL 
 Centre d’Affaires NOVA AFRICA. 

40, Rue AL BANAFSAJ. Vielle Montagne 
– Tanger 

0539 94.45 93 - Fax : 0539 94.05.49
 Site : www.uhy-benmokhtar.ma

TETOUAN MAILLE SA « TEMASA »
RC /Tétouan 1213

-Nomination d’un nouveau conseil 
d’administration

-Augmentation du Capital 
à 25 million DHS

-Modification de l’article 7 des statuts 
I- Aux termes du Procès-Verbal de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 24/2/2021 
les actionnaires de la société TETOUAN 
MAILLE, SA », « TEMASA » société ano-
nyme, au capital de 11.326.600,00 DHS et 
dont le siège social est à Tétouan-Zone Indus-
trielle. BP 6009, les actionnaires ont décidé la 
révocation de tous les anciens administrateurs 
et la nomination de nouveaux administrateurs, 
à savoir : Dr GROSSNIGG ERHARD FRANZ, 
Mme Mag. Claudia Badstöber et Mr Ing KAR-
GER WALTER.
Le conseil d’administration réuni la même date 
a nommé un nouveau bureau du conseil : Pré-
sident : Dr GROSSNIGG ERHARD FRANZ, 
Secrétaire :Mr Marco RAMSBACHER  
 II- Aux termes du Procès-Verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date du 
24/02/2021, les actionnaires  ont décidé ce 
qui suit : 
• Augmentation du capital d’une somme 
de 13.673.400,- DH pour le porter de 
11.326.600,00  à 25.000.000,- DH par com-
pensation d’une créance certaine liquide 
et exigible  au profit de l’actionnaire grosso 
holding Gesellschaft mbH, société à respon-
sabilité limitée de droit Autrichien, Registre de 
commerce FN 123293 p ;
• Suppression du droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires au profit de l’action-
naire grosso holding Gesellschaft mbH 
• Aux termes du PV de la délibération du 
Conseil d’administration, Le Conseil d’admi-
nistration, a reconnu sincère et véritable la 
déclaration de souscription et de versement 
sur l’augmentation du capital et, comme 
conséquence de la réalisation définitive de 
l’augmentation ci-dessus décrites, a décidé 
de modifier l’article 7 des statuts comme suit :
 ARTICLE 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme de 
VINGT CINQ MILLION (25.000.000,00) Di-
rhams, divisé en Deux cent cinquante mille 
(250.000) actions de CENT (100) dirhams 
chacune, numérotée de 1 à 250.000 toutes 
souscrites en numéraire. 
III- Le dépôt légal a été effectué au Greffe du 
Tribunal de première instance de Tétouan, le  
24 Mars 2021 sous le numéro de dépôt  0679.

 Pour extrait et mention 
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 

BEN MOKHTAR 
----------------------------------------------------

KS IFRI TRANS SARL AU
Société à responsabilité limitée à asso-

cié unique,
Au capital Social de 100.000,00 Dirhams,

Siège social : Azib Haj Kaddour Com-
plexe Les Roses de Tanger, Bloc D, 

4° Etage N° 17, Tanger
CONSTITUTION

I/ Aux termes d’un acte sous –seing privé en 
date à Tanger le 16 Mars 2020. Il a été éta-
bli les statuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
1- Dénomination : KS IFRI TRANS SARL à 
associé unique
Article 2 : Objet
La Société a pour objet, au Maroc et à 
l’étranger, pour son compte ou pour le 
compte des tiers :
A/ principalement : 
-Transport du Personnel.
- Le transport routier national et international 
de marchandises.
- L’import et export en général.
- L’affrètement, la location, la consignation 
de tous véhicules de transport et la repré-
sentation de toutes compagnies de transport 
routiers.
- La location de matériels de transport, avec 
ou sans chauffeur.
- La gestion de toutes les affaires et marchés 
relatifs aux transports de toute nature et pour 
toute société.
B/ plus généralement : La participation directe 
ou indirecte de la Société dans toutes opéra-
tions financières, immobilières ou mobilières 

et dans toutes entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire ou connexe.
3-Siége social   : est fixé à Tanger : Azib Haj 
Kaddour Complexe Les Roses de Tanger, 
Bloc D, 4° Etage N° 17.
4- Durée: 99 ans à compter de la date de sa 
constitution.
5 – capital social : Le capital social est fixé à 
CENT MILLE DIRHAMS (100.000 DH), divi-
sé en MILLE (1000) parts sociales de CENT 
(100 DH) chacune, entièrement libérées, et 
attribuées en leur totalité à Monsieur SABAI 
KHALID associé unique.
6- Gérance : Monsieur SABAI KHALID est 
désigné gérant unique de la société pour une 
durée indetreminée.
7- Année sociale : du 1er janvier au 31 dé-
cembre de chaque année.
II/ Le dépôt légal a été effectué au greffe du tri-
bunal de Commerce de Tanger le 25/03/2021, 
Il a été ainsi immatriculée la société au registre 
de commerce sous n° 114647.

Pour extrait conforme
----------------------------------------------------

FIDUCIAIRE COMPTASAM
10, Rue Abou Bakr RAZI Résidence RAZI 

R.D.C TANGER
** Sté GENTRADET SARL **

Identifiant Fiscal : 50138731 - Taxe Pro-
fessionnelle : 50206908 
ICE : 002744281000094

Registre de Commerce Tanger N° 114623
** CONSTITUTION **

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 16/12/2021 et enregistré en date du 
04/02/2021, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : GENTRADET
* Objet :
 - L’entreprise de travaux de construction, 
transport des matériaux et matériel de 
constructions, de génie civil et de travaux 
publics et privés sous toutes leurs formes et 
tous corps d’état compris (Terrassements, 
Assainissement, ouvrages hydrauliques, 
Electricité, plomberie sanitaire, menuiserie 
Bois, métallique et en aluminium, peinture, 
vitrerie, staff, installation d’ascenseur, etc…)
- L’étude technique et les métrés de tous tra-
vaux de Bâtiments et Génie Civil,
- L’Exploitation de toutes carrières, de Bal-
lastières et de terrain d’extraction de maté-
riaux routiers. 
- L’achat, la vente de tous matériels, maté-
riaux et produits de constructions,
* La création, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-
ploitation, de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se rapportant à 
l’une ou l’autre des activités spécifiées.
* La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concer-
nant ces activités.
* Durée: 99 ans à compter du jour de l’imma-
triculation au registre de commerce.
* Siège Sociale : BD D’ANFA RES KHOU-
LOUD ETG N°1 N°4 TANGER.
* Capital Social : 100 000,00 DHS divisé en 
100 Parts de numéraire de 100 Dhs chacune 
souscrites en totalité et attribuées comme 
suit :
• 800 Parts Sociales à Mr. CHAHBOUN 
Soufiane
• 200 Parts Sociales à Mme. MASSINI Ami-
na.
* Gérance : Est nommé gérant pour une du-
rée indeterminée.
•Mr. CHAHBOUN Soufiane, titulaire de la 
carte nationale d’identité N° K527092, de 
nationalité Marocain.
* Signature : La signature et la signature 
bancaire sera valablement engagée sur tous 
actes et documents administratifs, bancaires 
ou autres affaires courantes par la signature 
unique du gérant.
* Le dépôt légal a été effectué au tribunal du 
commerce de Tanger sous le numéro 2908 
Le 25/03/2021.

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

GESTION D’ENTREPRISES ET TRA-
VAUX COMPTABLES

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 
2° ETAGE N°4 - TANGER
TRANS VILLE SARL AU 

Modification d’une société à responsa-
bilité limitée

Suivant la décision de l’associé unique TE-
NUS le 30/01/2021, il a été décidé:
L’associé unique décide de porter le capi-
tal social de la société de dix mille dirhams 
(10.000,00) Dhs à Cinq cent mille (500.000,00) 
Dhs, en augmentation de Quatre cent quatre 
vingt dix mille (490 000,00) Dhs:
•par transformation de compte courant des 
associes de 490 000,00 Dhs 
L’associé unique décide en conséquence 
l’émission au pair de Quatre mille neuf 
cent(4900) parts sociales nouvelles de va-
leur nominale de Cent (100) dhs chacune ; 
entièrement souscrites et libérées en totalité, 
attribuées, savoir : 
-Mr, ABDESLAM CHLIAH JAAFARI, 4900 
parts sociales ;
Soit la totalité des quatre mille neuf cent 
(4900) parts sociales émises en augmenta-
tion du capital social.
-Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger.

ActuAlités

Tétouan 
Chute mortelle d’un prisonnier 
Un homme de 67 ans, placé en garde à vue à la préfecture de 

police de tétouan,  pour son implication présumée dans une affaire 
de possession et de trafic de 7.372 comprimés psychotropes dans 
la ville de Martil, a fait  une chute mortelle en sautant du deuxième 
étage, dans une tentative de fuite.

L’intéressé a été grièvement blessé en s’écrasant sur le sol, pour 
ensuite succomber à ses blessures en arrivant à l’hôpital, à bord de 
l’ambulance de la Protection civile.

Le corps du défunt a été évacué à la morgue.

uuuuuu

Larache
Décès d’un trafiquant 

dans un accident de la route 

Le célèbre baron de la drogue, Mustapha Chairi, alias « tahouna», 
a trouvé la mort dernièrement dans un accident de la circulation 
près de Larache, alors qu’il roulait à bord d’un véhicule léger entré 
en violente  collision avec qui un camion-citerne ? Un deuxième 
passager de la voiture légère  accompagnateur, grièvement blessé, 
a été évacué  aux urgences de la ville.

Mustapha Chairi, né à Dalia près de ksar Sghir, avait travail-
lé d’abord dans le secteur de la pêche avant de devenir l’un des 
plus célèbres transporteurs de résine de cannabis entre le Maroc 
et l’Espagne, rivalisant ainsi avec les non moins célèbres Mounir 
Remmach et Chrif Bin Louidane.

On se souvient d’ailleurs, que son nom avait  été cité lors du pro-
cès de Mounir Remmach en 2003. 

En cavale, il a été condamné, une première fois, par contumace à 
7 ans de prison ferme, puis une deuxième fois, en 2007, à 15 ans de 
prison ferme, toujours par contumace.

Mustapha Chairi possédait beaucoup de biens dans le nord du 
Maroc, surtout à tanger où il était propriétaire d’une série de cafés 
donnant  sur les principales artères de la ville.

uuuuuu

Tétouan 

Arrestation d’un soldat
dragueur de dames

 Les services de sécurité de tétouan ont interpellé, mardi dernier, 
un militaire accusé d’escroquerie et d’usurpation de fonction,  suite 
à des plaintes déposées par plusieurs de ses victimes. 

Le mis en cause ciblait particulièrement les femmes désireuses 
de se marier. Il se présentait comme un officier de police à la wilaya 
de la sûreté de tétouan avant de les inviter dans un café pour leur 
montrer sa bonne foi et les convaincre qu’il désirait se marier.

Le soldat, affecté à une caserne des FaR à tétouan, faisait sem-
blant d’avoir oublié son portefeuille dans sa voiture à chaque fois 
qu’il invitait l’une de ces femmes dans un café. Il demandait alors à 
sa victime de lui prêter de l’argent avant de disparaître de la circula-
tion. C’est ainsi qu’il a réussi à extorquer à chacune de ses victimes 
entre 500 et 700 dirhams et à subtiliser à une autre deux bagues.

Les victimes ont reconnu le suspect qui leur parlait avec un ac-
cent différent de celui en usage dans le nord du pays. après cette 
confrontation, il a été placé en garde à vue avant d’être déféré de-
vant le procureur du Roi près du tribunal de première instance de 
tétouan. Les services judiciaires ont informé l’institution militaire 
ainsi que le procureur général du Roi près du tribunal militaire des 
FaR des faits qui sont reprochés à ce soldat.

après enquête, le mis en cause, âgé de 31 ans, marié et originaire 
de khemisset, a été déféré par la police judiciaire devant le parquet 
général. Le procureur du Roi l’a poursuivi pour escroquerie, abus 
de confiance et usurpation de fonction avant de le placer en déten-
tion provisoire dans la prison locale de tétouan.

Faits divers Annonces Légales et Administratives
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
183

با�سم اهلل الرحمان الرحيم
الحمد هلل إن ربي كان بي حفيا، وهبني زوجة صالحة أبر بها، وهي تحسن مثواي وعشرتي، 
وعدم  والسهولة،  واللين  الحكمة  من  تعلمنا  ما  طريق  عن  لعبادته  وإيّاها  ربي  اهلل  وهبني 

السآمة والصبر والعفو، واإلحسان بيننا والصراحة واإلخالص والمودة.
الحمد هلل الذي رزقني منها ذكورا وإناثا، جعلهم اهلل ذرية صالحة تؤمن به وبرسوله..

ويا بشرى لمن كانت له زوجة صالحة مؤمنة طاهرة..
األم  فيها  حليمة  رشيدة،  قانعة،  عفيفة  ودودة  حياة  له شريكة  اهلل  كتب  لمن  بشرى  فيا 
اجتباهم  أريجها  وفاح  أينعت  وورود  الحياة  نسيم  هم  األوالد  وأم  والزوجة  والصاحبة  واألخت 

ربهم، وليتم نعمته عليهم ويهديهم الصراط المستقيم.
فأحسن أسرة من كانت ذريتها صالحة صادقة مطيعة

قال تعالى :
َح�ُسَنْت  ِفيَها  َخاِلِديَن  َو�َساَلًما  ًة  يهَّ َتِ ِفيَها  ْوَن  َوُيَلقهَّ وا  َبُ �سَ ِبَا  اْلُغْرَفَة  ُيْجَزْوَن  »اأُوَلِئَك 

ا َوُمَقاًما« صدق اهلل العظيم ]س الفرقان 76[. ُم�ْسَتَقرًّ
قال تعالى :

ُكوَن ِمَن  ِ َواأُِمْرُت اأَْن اأَ لهَّ َعَلى اهللهَّ ْلُتُكم مِّْن اأَْجٍر  اإِْن اأَْجِرَي اإِ »َفاإِن َتَولهَّْيُتْم َفَما �َساأَ
�ْسِلِمنَي« صدق اهلل العظيم ]س يونس 72[ امْلُ

قال تعالى :
َزاَء اْلأَْوَفى« صدق  لهَّ َما �َسَعى َواأَنهَّ �َسْعَيُه �َسْوَف ُيَرى ُثمهَّ ُيْجَزاُه اْلَ ن�َساِن اإِ »َواأَن لهَّْي�َس ِلاْلإِ

اهلل العظيم ]النجم 40/37[
علمني والدي وأوصاني قائاًل :

- اطلب الصفح إن أخطأت
- قل الحق ولو على نفسك

- الكذب مهانة
- الطمع ذلة

- الحسود ال يسود
- الخذالن مذلة

- النفاق عيب
- فضح السر مسقطة

- الكتمان نجاح
- الصدقة كنز اآلخرة
- اإليثار عزة النفس
- المثل العليا سناء

- اجعل لحياتك نبراسا
- الكلمة الطيبة صدقة
- التعامل شيمة العقالء

- احترام الكبير من الواجبات
- مساعدة الضرير

- التسامح من شيم األكابر
- العفو عند المقدرة

- إفشاء السالم فريضة
- احترام آراء الغير عفة

- ال تجادل فيما ال تعلم
- الحفاظ على الصالة

- تعود الصيام من الصغر
- التعود على الصدقة

- اإلحسان لليتيم
- حسن الخلق من التربية الحسنة

- قضاء حاجة الناس
- اإلقرار بالخير

- الوقار
- الحشمة

- إماضة األذى عن الطريق
- الرفق بالحيوان

- قتل الحية والعقرب
- الذود على المظلوم
- التحمل على الظالم

- اختيار األصدقاء
- البعد عن المحرمات

- ال خير في شارع فيه األذى
- العدل أساس الملك

- ادفع بالتي هي أحسن
- الصبر على الشدائد

- شكر اهلل تعالى على نعمه وفضله
علمتني أمي الغالية

- معلمتي األولى هــي أمـي أصلحــت نطقي، وحفظتني القول والكالم..
- معلمي الثاني والدي، يميت نفسه ويجهد لحياتي باطمئنان..

- معلمي في المدرسة، علمني الكتابة والقراءة وحفظني القرآن، وشرح لي حديث الرسول 
عليه السالم، واختار لي أقوال الحكماء والنابغين، وهداني طريق الحق والصواب إلى غير ذلك..

أما والدتي :
فلها كل الفضل علي في أكلي وملبسي ونظافتي، مرحي سروري..

اللهم أحينا على ملة اإلسالم، وأمتنا على دين اإلسالم، فنشهد أن ال إاله إال اهلل وحده ال 
شريك له، وأن محمدا رسول اهلل. يا اهلل يا رب الخلق العظيم آمين.

حفظتني أمي العديد من اآليات، منها :
1/ »فمن عفا وأصلح فأجره على اهلل« ]اآلية 40 س الشورى[

2/ »إنه ال يحب الظالمين« ]س. الشورى 37[
3/ »تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين« ]س الحجرات 6[

من  نصائح كتاب اهلل
- »المومنون إخوة فأصلحوا بينهما« ]س الحجرات[

- »ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم«
]الحجرات 11[

- »اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم« ]الحجرات 11[
- »ال تنابزوا باأللقاب بئس اإلسم الفسوق بعد اإليمان«

]الحجرات 11[
- »ال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا« ]الحجرات 12[

- »إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم« ]الحجرات 13[
- »فذكر بالقرآن من يخاف وعيد« ]س ق 45[

هي عناوين دروس ذات جـودة عالية، سأعمــل على نشرها بإذن اهلل، 
ال أبغي بها ماال ولكن صدقة جارية.

قال تعالى :
»فمن تطوع خيا فاإن اهلل �ساكر عليم« ]البقرة 158[.

اإلنسان،  يخدم  ما  وأبدعوا  وأنجزوا  الليالي  سهروا  األجالء  علماؤنا   -
حكمة،  آياته  كل  الكريم  بالقرآن  تشبعوا  العباد  بين  نورا  عطاؤهم  فشع 

واستدلوا بالحديث الشريف نورا وهدى.
فائدة :

فجر يوم الخميس 27 رجب الخير، موعد االحتفال بحادث رباني )اإلسراء 
نبيه من  ليرين اهلل  المسجد األقصى  إلى  الحرام  المسجد  والمعراج(، من 

آياته.
يبدأ صيام ليلة األربعاء 26 رجب 1442هـ الموافق 10 مارس 2021م، 

فضال ورضوانا وإحياءًا.
قال تعالى :

الهَِّذي  ى  اْلأَْق�سَ امْلَ�ْسِجِد  اإَِلى  َراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  مَِّن  َلْياًل  ِبَعْبِدِه  اأَ�ْشَى  الهَِّذي  »�ُسْبَحاَن 
ُي« صدق اهلل العظيم ]س اإلسراء اآلية  ِميُع اْلَب�سِ َيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِنهَُّه ُهَو ال�سهَّ َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ

.]1
القرآن :

قال النبي الكريم سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم :
»ويوضع على رأسه تاج الوقار ويُكسى والداه حُلتين ال يقوم 

لهما أهل الدنيا، فيقوالن :
ِبمَ ُكسبنا هذه؟

فيقال : بأخذ ولد كما القرآن، ثم يقال له :
»اقرأ واصعد في درجــة الجنـة وعرفها فهو في صعــود مادام يقرأ هذا كــان هّذًا كــان 

أو ترتيال«. )رواه أحمد(.
انتهى

)املراأة ال�شاحلة زهرة احلياة(
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فابتسم وقال :
أجل... كان رضي اهلل عنه مع جالل قدره خفيف الظّل، مزحا.. قال أحدهم 
يوما بحضرته: إن الرجل إذا نام حتى يصبح)442( تورّكه الشيطان فبال في 
أذنه! فقال له األعمش : أرى أنه قد سلح في حلقي الليلة)443(، وما أرى عيني 

عمشت إال من كثرة ما يبول الشيطان في أذني!)444(.

فأخفيت ضحكي، فبادرت قائال :

هذه من األعمش دعابة في تستّر، ومساهاة في تكتّم.. فمعاذ اهلل أن 
يبول اللعين في أذن هذا اإلمام الجليل وهو صاحب تعبّد وتهجّد!

ثم أضاف :

ومن لطائفه التي حضرتني اآلن :

أن حائكًا سأله : ما تقول في الصالة خلف الحائك؟ فقال : ال بأس بها 
على غير وضوء!! قال : وما تقول في شهادته؟ قال : يُقبَل مع عدلين!!)445(.

فالتفت  الصالة،  في  بسيطة  مسأله  عن  سأله  اللحية  كبير  رجال  وأن 
إلى الحاضرين وقال : أنظروا إليه، لحيته تحتمل حفظ أربعة آالف حديث 

ومسألته مسألة صبيان الُكتاب!!)446(.
.. وأنه خرج ذات يوم فأمسك به جندي وألزمه أن يعبر به نهرا، فركبه 
وقال: »سبحان الذي سخّر لنا هذا..« فلما توسط به النهر قرأ األعمش: 
به  رمى  ثم  المنزلين«..  خيـــر  وأنت  مباركــًا  منزال  أنزلني  ربّ  »وقل 

وانصرف!!)447(.
فقلت وقد أخذ صاحبي كأسه وتمّطق شايه :

وأفاكيهه  الهادفة،  أجوبة األعمش  »الرياض« كثيرا من  - جمعت في 
المليحة.. منها :

... أنه صلى في مسجد قوم فأطال اإلمام بهم حيث افتتح الركعة األولى 
بالبقرة، والثانية بآل عمران!.. فلما فرغ قال له األعمش : يا هذا، أما تتقي 
الناس  أمّ  أما سمعت حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »من  اهلل! 
فليُخَّفف فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة..« فقال اإلمام : قال اهلل 
عز وجل : ».. وإنها لكبيرة إال على الخاشعين«! فقال له األعمش : أنا رسول 

الخاشعين إليك بأنك ثقيل!..)448(.
فبادر :

- هلل درّ القائل : ربّ ثقيل إمام القوم       يؤُمٌّ بالناس ثـم يجحــفُ
خالـــف في الفــــعـــل قـــــوَ طــــه :       من أمّ بالناس فليخفِّـــفْ)449(

قلت :

- من أطراف ما وقفت عليه في هجاء ثقيل أمّ الناس فوُل أبي الطيب 
الباخرجي الذي تعمّد أن يخلل قصيدته بكلمات صْلدة، شاقة على السمع، 

غريبة، مع تضمينات من معلقة امرئ القيس ليبطر بها نفس القارئ ذرعا 
فيحس بأنه ينوء بحمل ثقيل لثقل اإلمام!

وأثقل روحًا من حِقاق عَقنَقـــــــِل     اخـف دمـاغـًا من جنــوب وشمـأل )450(
ـه السيل من عَِل )451( يؤم بنا في الخَمس قطع خُمسُه     وأمَّ بصخـر حطَّ
يطيل المقام في القيام كأنــــــــه     منــارة مُمَسـى راهـٍب متًبَتِّـــِل )452(
ويبطئ ُلبثًا في السجود كما هــوى    مكبا على األذقــان دوحُ الَكنَهـَل )453(

ويُفحش في القــرآن لحنَا كأنمــــا     تعاطى كؤوسا من رحيق مسلسِل
ويمكث بين السجدتيــــن كأنمـــا     يشد بأمــراٍس إلى صُمِّ جنـــدَل )454(

فقلـــــت له لمــا تمّطـَـى بَطلبـــه     وأردف أعــجــــازًا ونـــــاء بَكْلَكـــِل )455(

وزاد برغمـــي ركعـــة في صالتــه     وقد فاض حتى بَلَّ دمعيَ محملي :

أال أيها الشيخ الطويـــل صالتــــه     ألم يكــن التسليم منـــك بأمثـــل؟ )456(.

حتى  قلياًل  إال  حولها  نطوف  نكد  ولم  الثقالء...  حكايات  نحو  وعرجنا 
دخل علينا الصديقان موالي أحمد العوامي الفياللي والدكتور عبد العزيز 
الحمراني.. وبعد جوالت في أخبار الساعة همنا في لجة ذكريات الماضي 

التي نعيش على صورها وكأنها أحاديث األمس القريب :
فيا ما كـان أحسنــه  زمـانـَا     ويا ما كـان أطيبــــه وياما )457(

زمان اختلسنا منه مسرة األحالم ومفاكهة األسمار بحديث :
كتحدُّث الماء الزُالل إذا صفا     فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى )458(

وعلى اهلل قصد السبيل.

++++++++

الهوامش :

)442( أي أنه لم يُصَلِّ الصبح في وقته
)443( وذلك أنه بات يسعل

)444( »سير أعالم النبالء« ج 6/231
)445( »البصاذر والذخائر« ج 4/138 -و- »نثر الدر« ج 2/1448 -و- »المحاظرات« اليوسي ج2/520.

)446( »حلية األولياء« ج 5/47
)447( »سير أعالم النبالء« ج6/238

)448( »العقد الفريد« ج2/373 -و- »أخبار الحمقى« ابن الجوزي 141.
)449( »ريحانة األلبا« ج2/100.

)450( »حقاف العقنقل : الرمال المعوجة للوادي العظيم المتسع
)451(  أمّ : أصاب دماغه، وهو تضمين لقول امرئ القيس :

           مكــر مفــر مقبـل مدبــر معــا      كجلمود صخر حطه السيل من عَِل
)452(  الممسى : المكان الذي ينزل فيه مساًء

)453(  الكنهل : ضرب من الشجر
)454(  أمراس ج. مرسة : الحبل ـ الصم ج. األصم : الصلب ـ الجندل : الصخرة

)455(  تمطى : مد ظهره ـ أعجاز : مآخير ـ الكلكل : الصدر
)456( »دمية القصر« الباخرزي ج 2/1258

)457(  »نفحة الريحانة« ج 4/343
)458(  »ريحانة األلبا« ج 2/70.

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.

)انتهى(
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خبر األسبوع

يواصل ميسي نجم برشلونة، كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة 
القدم، بعدما أحرز أمام ريال سوسييداد، الهدف رقم 700 في منافسات رسمية 
وودية بقميص البارسا. وأحرز هدفين من سداسية الفريق الكتالوني في مرمى 
ريال سوسييداد )1-6(، مما أتاح له تسجيل هذا الرقم الجديد. وفي المجمل، سجل 
ميسي 663 هدفا في جميع المنافسات الرسمية التي خاضها، وأحرز 37 هدفا في 
اللقاءات الودية، وفقا لصحيفة )سبورت(. كما حطم الليلة الماضية رقما قياسيا 
جديدا، بخوضه المباراة الرسمية رقم 768 مع النادي الكتالوني، ليصبح الالعب 
الليلة  برشلونة. وبسداسيته  تاريخ  الرسمية في  المباريات  األكثر مشاركة في 
الماضية أمام سوسييداد، يكون البارسا قد سجل 100 هدف في مباريات رسمية 

هذا الموسم تحت قيادة المدرب كومان. 

الدوري اإلسباني
اأوبالك ينقذ اأتلتكو من هدر 
النقط وبر�شلونة يهني اأمام 

ريال �شو�شيداد 

مي�شي يوا�شل كتابة التاريخ
يف بر�شلونة

حافظ أتلتيكو مدريد على االنفراد بصدارة الليجا، بعد انتصاره الصعب على 
أالفيس بهدف نظيف في إطار الجولة 28 من الدوري اإلسباني، ليؤمن صدارته 
من مالحقه غريميه برشلونة وريال مدريد. وكان بطال هذا االنتصار، الحارس يان 
أوبالك بتصديه لضربة جزاء ساهمت في الفوز، ولويس سواريز صاحب الهدف 
الوحيد في الدقيقة 54، والذي سجل هدفه رقم 19 في الليغا. وبهذه النتيجة 
عاد أشبال المدرب دييجو سيميوني لسكة الفوز سريعا بعد تعثر الجولة الماضية 
بالتعادل سلبيا أمام خيتافي، ورفعوا رصيد »الروخيبالنكوس« إلى 66 نقطة في 
بانتصار  عاد  الذي  برشلونة  المباشر،  المطارد  نقط عن  أربع  وبفارق  الصدارة. 
عريض ومهين بنتيجة )1-6( من ملعب أنويتا على حساب ريال سوسيداد في 
آخر مواجهات الجولة. وسجل أهداف برشلونة، دست هدفين )43 و53( وجريزمان 
)37( وميسي هدفين )56 و89( وديمبلي )71(، وسجل أندير بارينتشيا لسوسيداد 
)77(، وألغى الحكم هدفا صحيحا لعثمان ديمبلي في الدقيقة )66(، بتسديدة أسفل 
يمين حارس مرمى ريال سوسيداد بداعي التسلل. وواصل ميسي تربعه على 
قائمة هدافي الليغا برصيد 23 هدفا. وبهذا االنتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 62 
نقطة ليواصل الوصافة بفارق أربع نقط فقط، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد 
عند 45 نقطة في المركز الخامس. وقاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، 
فريقه لالنتصار بنتيجة )1-3( خالل مواجهة سيلتا فيجو. وسجل بنزيما هدفين في 
الدقيقتين 20 و30، وصنع الهدف الثالث الذي سجله أسينسيو في الدقيقة )90+4( 
بينما سجل سانتي مينا هدف سيلتا فيجو الوحيد في الدقيقة 40. وبهذا االنتصار 
رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيلتا 

فيجو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.
بونو  ياسين  المغربي  المرمى  الجولة، تسجيل حارس  أبرز مخلفات  ومن 
هدفا قاتال لفريقه إشبيلية، منحه نقطة تعادل غالية أمام بلد الوليد في الدقيقة 
)4+90( من عمر اللقاء، ليكرر ما فعله الحارس أندري بالوب مع الفريق األندلسي 
قبل 14 عاما، حينما سجل هدًفا ال ينسى في مرمى شاختار دونيتسك بالدوري 
األوروبي في نفس الدقيقة. وجاء تكرار اإلنجاز في نفس الشهر أيضًا، حيث كان 
بالوب قد سجل هدفه الرائع يوم 15 مارس ، بينما جاء هدف بونو يوم 20 الشهر 
ذاته. ونجح حارس إلتشي، إدجار باديا، في تصدر قائمة مثيرة بالليغا، بعدما أصبح 
الحارس صاحب أكبر عدد من التصديات بالبطولة )87(، وذلك بعد تعادل فريقه 
أمام خيتافي 1-1 وحرمانه المنافس من اقتناص النقاط الثالثة بعد تصديه لركلة 
جزاء. كما ساهم إدجار في مواصلة إلتشي، االبتعاد عن منطقة الهبوط، بعدما رفع 
رصيده إلى 25 نقطة في المركز 17، ليبتعد بنقطتين عن إيبار وأالفيس، صاحبي 
المركزين الثامن عشر والتاسع عشر، و4 نقاط عن أويسكا القابع في القاع.  وتلقى 
قادس خسارة أخرى خارج أرضه أمام فياريال على ملعب ال سيراميكا، ليواصل 

الفشل في تحقيق أي انتصار كزائر منذ 4 أشهر ونصف.

نتائج الدورة 28: 
بيتيس / ليفانطي: 2 – 0 

أ.بلباو / إيبار: 1 – 1 
سلطا / ريال مدريد: 1 – 3  
ويسكا / أوصاصونة: 0 – 0 
بلد الوليد / إشبيلية: 1 – 1 

خيطافي / إلتشي: 1 – 1 
فالينسيا / غرناطة: 2 – 1 

فيا الريال / قاديس: 2 – 1  
أ.مدريد / أالفيس: 1 – 1 

ريال صوصيداد / برشلونة:
 6 – 1

برنامج الدورة 29: 
الجمعة 2 أبريل 2021:

)الساعة  ويسكـــا   / ليفانطــي 
التاسعة ليال(

السبت 3 أبريل 2021:
)الساعة  الريال  فيا   / غرناطة 

الثانية ظهرا(
)الساعة  إيبــــار   / مدريـد  ريال 

الرابعة والربع مساء(
)الساعة  خيطافي   / أوصاصونة 

السادسة والنصف مساء(
إشبيلية )الساعة التاسعة ليال(

األحد 4 أبريل 2021:
أالفيس /  سلطا )الساعة الثانية 

ظهرا(
إلتشي / بيتيس )الساعة الرابعة 

والربع مساء(
)الساعة  فالينسيا   / قاديس 

السادسة والنصف مساء(

)الساعة  أ.مدريـــد   / إشبيليــــة 
التاسعة ليال(

اإلثنين 5 أبريل 2021:
)الساعة  الوليـــد  بلد   / برشلونة 

التاسعة ليال(
األربعاء 7 أبريل 2021:

ريال صوصيداد / أ.بلباو )الساعة 
التاسعة ليال(

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 66 نقطة

2 - برشلونة: 62//
3 - ريال مدريد: 60 //

4 - اشبيلية: 55//
5 - ريال صوصيداد: 45 //

6 - بيتيس: 45 //
7 - فيا الريال: 43 //
8 -  غرناطة: 36//  

9 - أ.بلباو: 35 //
10 - ليفانتي: 35 //

11 - سلطا: 34 //
12 -  فالينسيا: 33 //

13 - أوصاصونة: 30 // 
14 -  خيطافي: 29 //

15 - قاديس: 29//
16 - بلد الوليد: 27 //

17 - إلتشي: 25 /
18 - إيبار: 23 //

19 - أالفيس: 23 //
20 - ويسكا: 21 //

الملحق الرياضي16

والمديرين  التقنية  اللجنة  المسطر من  السنوي  للبرنامج  تنفيذا 
بعصبة  الممارسة  وتشجيع  تطوير  الى  الهادف  للعصبة  التقنيين 
)د(  درجة  للمدربين  التكوينية  الدورة  لورشات  واستكماال  الشمال، 
محور: العرائش- القصر الكبير - أصيلة - وزان. وايضا في إطار برنامج 
كرة القدم القاعدية، نظم المدربون المشاركون في الدورة التكوينية، 
الرايس  عمر  بالعصبة،  التقنيين  المسؤولين  وتأطير  اشراف  تحت 
المدير  الصديق  الحكيم بن  بالتكوين، وعبد  المكلف  التقني  المدير 
التقني المكلف بكرة القدم القاعدية، ومحمد بنطالب المدير التقني 
المدير  الداودي  وحكيم  النسوية،  القدم  كرة  ممارسة  تطوير  على 
العرائش  بمدينة  كرويا  مهرجانا  الالعبين  اداء  تطوير  عن  التقني 
لفائدة الالعبين من 10 سنوات الى 12سنة. وعرف المهرجان الكروي 

حضور اعضاء االدارة التقنية الوطنية، جمال لحرش، ونيل. إلى جانب 
وعدد  بالعرائش  البلدي  للمجلس  والرياضية  الثقافية  اللجنة  رئيس 
من رؤساء الفرق بمدينة العرائش.  وكان للمهرجان وقع إيجابي على 
األطفال المشاركين والمنتمين للجمعيات الرياضية بالعرئش ويهدف 
القدم ألكبر عدد ممكن من األطفال الصغار،  إلى نشر وتعريف كرة 
من خالل أنشطة مختلفة نظمت في يوم واحد استفاد فيه االطفال 
الحيوية  طبعته  جو  في  مصغرة  مباريات  ولعب  متنوعة  تمارين  من 
والنشاط والترفيه. وتميز المهرجان بتنظيم محكم ساهم في إنجاحه 
كافة  توفير  من خالل  التكوينية  الدورة  من  المستفيدون  المدربون 
التي اختمت بتنظيم حفل  إلى نهايته  المالئمة من بدايته  الظروف 

غذاء جماعي.

الكبرى  اتحاد طنجة »دوري طنجة  نادي  الوهابي عن  أحرز هيثم 
للشطرنج« في نسخته الثانية لفئة الكبار، وعبد الرحمن الصروخ عن 

النادي المتوسطي للشطرنج في فئة الصغار.
هذا الدوري نظمه النادي المتوسطي للشطرنج بشراكة مع نادي 
اتحاد طنجة للشطرنج تحت شعار »طنجة الثقافية تتنفس الشطرنج« 

وعرف مشاركة خيرة أبطال طنجة إلى مشاركة أطفال كال الناديين.
الديمقراطي  المتوسطي  للمعهد  التابع  المنظم،  النادي  واختار 
للتنمية  رنشهاوسن  وتجار  والتكوين، فضاء »جمعية سكان  للتنمية 
أهداف  مع  اللعبة  اللتقائية  الدوري  فعاليات  الحتضان  البشرية« 
أساسي  كمكون  الثقافة  مكانة  من  الرفع  في  بالمساهمة  الجمعية 
للرأسمال الالمادي، باعتبار البناية العتيقة »رنشهاوسن« من المآثر 

العمارة  وجمالية  أصالة  تجسد  معلمة  و  طنجة،  لمدينة  التاريخية 
التجارية  الحياة  لتنشيط  ومتجرا  بامتياز،  سياحية  وواجهة  المحلية 
خاضعة  مكتسبة  ثروة  أيضا  وباعتبارها  الحرفية،  المنتجات  وتسويق 
محيطه  مع  الطنجي  اإلنسان  لتجاوب  وثمرة  ونتاج  تاريخية  لشروط 

االجتماعي والثقافي، ودعامة أساسية لرأسمال المجتمع الالمادي.
مشروع  لتفعيل  تنظيمية  محطة  الدوري  المنظمون  واعتبر 
ينتظر  حيث  الواقع،  أرض  على  للشطرنج«  الكبرى  طنجة  »أكاديمية 
هذه  في  المستقبل  مواهب  وتفريخ  تكوين  في  المساهمة  منها 
سالفا.   انطلق  الذي  بطل«  »مشروع  إطار  وفي  النخبوية  الرياضة 
من  الوقائية  لإلجراءات  تام  احترام  في  جرى  الذي  الدوري  واختتم 

كوفيد 19 بتوزيع الجوائز على المتوجين.

جناح مهرجان كروي لالأطفال نظمه املدربون

البناية العتيقة »رن�شهاو�شن« قبلة للن�شخة الثانية 
لدوري » طنجة الثقافية تتنف�س ال�شطرجن«
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تحت شعار« الرياضة رافعة أساسية في إحقاق النموذج التنموي الجديد«، 
أسدل الستار يوم الخميس قبل الماضي بملعب القرية الرياضية بالزياتن على 
موالي  الجليل  األمير  العهد  ولي  الدولي«  للدوري  السابعة  النسخة  فعاليات 
لميالد  الثامنة  الذكرى  مع  السنة  هذه  يتزامن  والذي  القدم،  لكرة  الحسن« 
سموه السعيد.  وأجريت أطوار الدوري الذي نظمته جمعية نهضة طنجة لكرة 
وطنجة  سيرفانتيس،  بمالعب،   2021 مارس  و18   17  ،16  ،15 أيام  القدم 
البالية، والمرس، والزياتن 1 و 2، وابن خلدون ثم القرية الرياضية.  وشارك 
من  وأقل  سنة   13 من  أقل  العمرية  للفئة  المخصصة  السنة،  هذه  دورة  في 
فريقا   32 تأهل  أسفرت عن  التي  التمهيدية  المرحلة  فريقا في   80 15 سنة، 
)16 فريقا في كل فئة(، إلى المرحلة اإلقصائية، ومنها إلى األدوار األخيرة. إذ 
شهدت الدورة إجماال إجراء حوالي 150 مباراة بين الفرق المشاركة، ساهم في 
قيادتها 30 حكما، وهو رقم قياسي على مستوى المشاركة مقارنة مع النسخ 
السابقة. وتميزت بمستوى تقني رائع. وآل الدوري في فئة أقل من 13 لصالح 
اتحاد طنجة ألف الفائز في النهائي على اتحاد طنجة البالية. وجاء وداد طنجة 
في المركز الثالث ثم أجاكس طنجة في المركز الرابع. وتوج اتحاد طنجة كذلك 
النهائي على جوهرة مسنانة. وجاء في  بعد فوزه في   15 أقل من  لفئة  بطال 
المركز الثالث فريق هالل طنجة ثم المد األزرق في المركز الرابع. وخصصت 
اللجنة المنظمة ثمانية كؤوس وزعت على الفرق األربعة األوائل عن كل فئة. 
االحترازات  بسبب  استثنائية  أجواء  في  أطوار  جرت  التي  الدورة  هذه  وعرفت 
الوقائية التي تشهدها بالدنا لمكافحة تفشي وباء كوفيد 19. حيث تم خاللها 
التقيد بتدابير وبروتوكوالت الوقاية والحماية ضد انتشار الوباء، -عرفت- نجاحا 
كبيرا بفعل التواجد المكثف ألعضاء اللجنة التحضيرية، ممثلة في، التنسيقية 
اتحاد طنجة ووداد طنجة ورجاء بني  )قدماء العبي  الالعبين  لقدماء  اإلقليمية 
لألندية  التام  واالنضباط  المحكم  التنظيم  وكذلك  بنديبان(،  وشباب  مكادة 
األمير  العهد  ولي  »الدولي  الدوري  أن  بالدليل  يثبت  ما  المشاركة،  والفرق 

الجليل موالي الحسن لكرة القدم« أصبح يبصم على نجاح يتطور من دورة إلى 
أخرى. وكان حفل االفتتاح، تميز بحضور أعضاء الجمعيات المكونة للتنسيقية 
اإلقليمية لقدماء الالعبين بالمدينة وفعاليات رياضية و جمعوية، باإلضافة إلى 
عبد الواحد اعزيبو المقراعي، المدير الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة 
بالجهة الذي شكل حضوره عربون نجاح التظاهرة. كما تشرفت هذه النسخة، 
بزيارة وفد يمثل وزير الشغل والشباب والرياضة بالجارة الشقيقة، الجمهورية 
الموريتانية، وشكلت الحدث، حيث أقدم عبد الرحيم الكمراوي، رئيس جمعية 
نهضة طنجة لكرة القدم على تقديم معلومات للضيوف حول التظاهرة التي 
نالت إعجاب الضيوف وأبدو نيتهم في تمثيل موريتانيا خالل النسخ المقبلة.  
كما تم في سياق الدوري، إحداث استوديو ميداني من طرف إعالميين كانوا 

دوما سندا كبيرا في إنجاح كل الدورات.
نتائج الدوري:

نصف النهائي )فئة أقل من 13(
اجاكس طنجة / اتحاد طنجة )أ(: 2 – 4 

وداد طنجة / اتحاد طنجة البالية: 1 – 3 )ض.ت(
النهائي )فئة أقل من 13(

اتحاد طنجة )أ( / اتحاد طنجة البالية: 3 – 0 
نصف النهائي )فئة أقل من 15(

هالل طنجة / جوهرة مسنانة: 0 – 1 
اتحاد طنجة / المد األزرق: 3 – 0 

النهائي )فئة أقل من 15(
اتحاد طنجة / جوهرة مسنانة: 2 – 0 

الجهوي  المدير  اعزيبو،  الواحد  عبد 
تطوان  بطنجــة  والرياضـة  الشبـاب  لوزارة 
الحسيمة : ) االستمراريـــة تــؤكــد نجـــاح 

المنظمين(
بنجــاح  ونشيـد  ننــوه  أن  إال  يسعنــا  ال 
الجليل  األمير  العهد  ولي  الدولي،  الدوري 
موالي الحسن لكرة القدم. نجاح على مستوى 
الذي  االستثنائي  الظـــرف  ظــل  في  التنظيم 
شيء   .19 كوفيد  وباء  تفشي  بسبب  نعيشه 
وهــذه  النوع  بهذا  الدوري  نتابع  أن  مفرح 
يصل  أن  سهــال  وليس  المكثفة.  المشاركة 
الدوري إلى نسخته السابعة دون أن تكون هناك مجهودات كبيرة تبذل ماديا 
الذي  الدولي  الدوري  الستمرارية  حقيقي  تحدي  هناك  أن  يؤكد  ما  ومعنويا. 
ينفتح على قاعدة مهمة من الممارسين في سن مهمة جدا، وإعطائها الفرصة 
لالحتكاك وتطوير قدراتها ومهاراتها. هنا تكمن أهمية التحدي الكبير. أهنئ 
أعضاء  لجميع  وتحية  وشركاؤها،  طنجة  نهضة  المنظمة،  الجمعية  بالمناسبة 

اللجنة المنظمة على المجهودات المبذولة التي بصمت على إنجاح الدوري«.
FFFFFFF

رئيس  الكمـــراوي،  الرحيــم  عبـد 
ظــل  في  الدوري  )نجاح  المنظمة  الجمعية 

الجائحة يؤكد تميزنا(
طنجة«  »جريدة  لـ  بالشكر  أتقدم  »أوال، 
الرسميين  المواكبين  بين  من  اعتبرها  التي 
بالفخــر  أشعـر  الحقيقــة،  في  الدورات.  لكل 
الدوري  يشكله  أصبــح  لما  الكبيــر  واالعـتزاز 
موالي  الجليل  األميـر  العهــد  ولي  الدولي 
يمثــل  أصبـح  الذي  القدم،  لكرــة  الحسن 
اللعبة  في  والمتدخلين  الشرائح  لكل  مدرسة 
هذه  نسخة  نالتها  التي  بالحظوة  نفتخر  كما  ومسيرين.  وحكام  العبين  من 
السنة بالرغم من غياب الجمهور المكثف الذي كانت تشهده النسخ السابقة 
من الدوري الذي يصادف هذه السنة انتشار وباء كوفيد 19 ونتمنى أن يبعده 
اهلل عنا في أقرب اآلجال. وبتنظير الدوري في ظل الجائحة نعتبر نجاحه انتصارا 
على هذه الجائحة. و نفخر بالمواكبة التي شهدها الدوري عن بعد عبر منصات 

التواصل االجتماعي ومن خالل االستوديو التحليلي الذي أشرف عليه اإلعالمي 
رشيد الحديفي وطاقمه المتميز الذي قرب الجميع من كل كبيرة وصغيرة، ما 
ساهم في تثبيت نجاح الدوري وبتفوق وبثمرة تظافر جهود كل مكونات األسرة 
مرورا  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  لوالية  المعنوي  بالدعم  بدءا  الرياضية، 
بالتنسيقية اإلقليمية لقدماء الالعبين وفي مقدمتها مدير الدوري سيف الدين 
النايب وجمعيات قدماء) اتحاد طنجة ووداد طنجة وشباب بنديبان ورجاء بني 
مكادة(،وبالحضور الفعلي للمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة 
اليت كان لها أثر إيجابي على النجاح، الى جانب الدعم الكلي العصبة الشمال 
للصحافة  المغربية  والجمعية  التقنية(  واللجنة  التحكيم  لجنة   ( القدم  لكرة 
الرياضية فرع طنجة. ومجموعة من الجمعيات الرياضية، ومدرسة اتحاد طنجة 
لكرة القدم. وحتى يستمر الدوري في المنحى التصاعدي أتمنى مستقبال وخالل 
النسخ المقبلة انخراط المؤسسات االقتصادية في المشروع خاصة أن الدوري 
العالمي بات االول لمدينة طنجة والمغرب لهذه الفئة الناشئة. حتى نرفع من 
قيمته وتطويره أكثر في المستقبل، واشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد 
في هذه النسخة بمن فيهم أعضاء اللجنة التنظيمية الذين فاق عددهم 50 

شخصا. وإلى اللقاء في النسخة الثامنة إن شاء اهلل«.
FFFFFFF

طنجة  اتحاد  العب  الشطي،  هيثم 
بطل الدوري:)سعيد بالفوز بالدوري(

هــذا  في  أوال  بمشاركتـي  جدا  مسرور 
الدوري الذي أعتز به، لكونه ينظم من طرف 
فيها  ترعرعت  التي  المدرسة  طنجة،  نهضة 
القدم.  كرة  لعبة  أبجديات  أولى  أتعلم  وأنا 
في  أصدقائي  مع  أتوج  أن  كذلك  لي،  فخر 
اتحاد  األول،  المدينة  فريق  الجديد،  فريقي 
طنجة الذي اتشرف بحمــل قميصه، وأهديه 
الذين  الالعبين  زمالئي  بمعية  اللقب  هذا 
عليه.  الساهرة  األطر  جميع  وأحيي  أحييهم 
في  جدا  ومهمة  فريدة  التجربة  هذه  أعتبر 
مساري الرياضي وأنا اسعى لتطوير مهاراتي وإمكانياتي في لعبة كرة القدم 
الدراسة أوال ثم  الذي يسكنني، وهو  ثانيا بعد الهدف األول  التي تبقى هدفا 
كرة القدم التي تأتي في الصف الثاني. واشكر جميع من سهر على تنظيم هذا 

الدوري وأتمنى له النجاح واالستمرارية«.

احتاد طنجة ي�شتحوذ على الن�شخة ال�شابعة للدوري الدويل
»ويل العهد الأمري اجلليل مولي احل�شن« لكرة القدم«

قالو عن التظاهرة :

 الن�شخـة7
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بطولة  منافسات  طنجة  اتحاد  استأنف 
السلة، رغم وجوده في واجهة األندية  كرة 
الذي  الجامعي  المسير  للمكتب  المعارضة 
توقف  إلى  وأدى  أوراش  مصطفى  يقوده 

البطولة لثالثة مواسم. 
الفريق وإن عاد للمشاركة في البطولة 
فقد أكد مسؤوليه أن المشاكل لم تتوقف 
مرفوعة  دعاوى   6 من  أكثر  وجود  ظل  في 
إلى جانب ملف  المحاكم  لدى  الجامعة  ضد 
الرياضي.   التحكيــم  غرفة  لدى  موضوع 
األندية  بين  السلة  كرة  مشكل  أن  بمعنى 
المعارضة والجامعة لم ينتهي بعد، خاصة 
مقرر  بتحقيـــر  انعقــد  العام  الجمع  وأن 
األندية  ارتأت  حين  في  لناديين.  قضائي، 
البطولة  في  المشاركة  ضرورة  المعارضة 
حتى ال تتهم بوضع العراقيل وإيقاف عجلة 
كرة السلة المغربية، وبغية رفع الضرر على 
اللعبة،  هذه  في  المتداخلين  من  مجموعة 

من العبين ومدربين وحكام.
هو  الموضـوع،  في  اإليجابـي  الجانب 
بعناصر  السلة  لكرة  طنجة  اتحاد  مشاركة 
حيــث  الفريق،  لمدرسة  نتاج  اغلبها  شابة 
واالهتمام  التكويــن  استراتيجيــة  بدات 
بالعمل القاعدي للفريق تعطي ثمارها من 
خالل مجموعة من البرامج التي انطلق فيها 
تتنفس  نظير »طنجة  منذ سنوات،  الفريق 
القرب  بمالعب  واالهتمــام  السلة«  كرة 
وشراكات مع عدة مؤسسات تعليمية. كلها 

مبادرات يمكننا التفاؤل بنتائجها اليوم. 
الفريق  ان  نجزم  أن  يمكننا  ال  طبعا 
الكبار  لمنافسة  المائــة  في  مائــة  جاهــز 
الحالـة  هذه  في  ألننا  األلقاب،  تحقيق  أو 
لكـــن  ومحبيه.  لجماهيره  الوهم  سنبيع 
النواة األولى موجودة، فقط يجب التطعيم 
تحتك  كي  المتمرسة  العناصر  ببعض 
من  الجديدة  المحلية  العناصر  وتستفيد 
خبرتها. وفي حالة استمرار األمور كما هي 
اليوم، يمكننا أن نتحدث عن مشروع فريق 
أو  الثالث  خالل  كلمته  سيقول  تنافسي 
فريق  ربح  وبالتالي  المقبلة،  سنوات  األربع 

المستقبل بطموح كبيرة واستمرارية.
الشابة  اتحاد طنجة بعناصره  يذكر أن 
دشن بداية البطولة بفوز عاد به من إفران 
على حساب مضيفه نادي ميشليفن بحصة 
من  الثانية  الدورة  لحساب   ،72 مقابل   74
القسم الوطني الممتاز، فيما انهزم بقاعة 
الزياتن أمام ضيفه المغرب الفاسي بنتيجة 
79 مقابل 70 لحساب مؤجل الدورة األولى.

ادريس املرابطحوار السبت

ا�شرتاتيجية �شلة احتاد 
طنجة بداأت تثمر

 أنقذ فوز اتحاد طنجة على شباب 
المحمدية في الدورة التاسعة من 

منافسات البطولة الوطنية للقسم 
األول، أعقب سلسلة من النتائج 

السلبية، المدرب ادريس المرابط 
من حبل اإلقالة. وثمن المرابط 

دعم المكتب المسير له، وتجديد 
الثقة فيه، وعزا سوء النتائج للحظ 

العاثر ولتوقف البطولة الذي أثر على 
جاهزية العبيه.  وانتقد المرابط بعد 

المتربصين به ووصف تصرفاتهم 
بالتطفل على المجال ومحاولة 

للتشويش على الفريق أكثر على 
عمله. مؤكدا ثقته في فريقه وفي 
مشروعه المتفق عليه مع المكتب 

المسير حول مستقبل الفريق. وتحدث 
مدرب اتحاد طنجة في )حوار السبت( 

عن مستقبله مع الفريق وعن المباراة 
الصعبة التي تنتظره أمام ضيفه 
فريق الجيش الملكي، وهذا نص 

اعتقد ان االمر كان طبيعيا. كان هناك خالف فقط الحوار:
كانت هناك تصريحات حول  واالستقالة.  االقالة  بين 
تعرضت  انني  واكدت  االمر  بينما صححت  استقالتي، 
أعتقد  أكن  لم  طويت.  صفحة  هذه  عموما  لالقالة. 
المكتب،  في  أعضاء  بي  اتصل  للفريق،  سأعود  أنني 
جالستهم، وضعنا النقط على الحروف فعدت بشروط 
سنوات  ثالث  مدى  على  العمل  يستوجب  وبمشروع 
بالفريق  يربطني  الذي  العقد  مدة  وهي  االقل،  على 
حاليا. عودتي تؤكد الثقة المتبادلة بيني وبين المكتب 
وخاصة الرئيس عبد الحميد ابرشان الذي أكد ثقته في 
عملي مرة اخرى واعتبره سندي اليوم في ظل الظروف 
الصعبة التي نمر منها والحرب التي اتعرض لها من 

الخارج.
من يحاربك إذن؟

بعض المتسلطين على الكرة. علماء الكرة تكاثروا 
وأصبح كل من هب ودب يحلل ويعطي الدروس في 
التكتيك والكوتشينغ. الكالم سهل وبمجرد استهالك 
البعض  الجدة يعتقد  المفردات تحفظها حتى  بعض 
أنه يفهم في الكرة. النقد سهل جدا، لكن الواقع أمر 

آخر خاصة بدخول المعمعة.
بناء  يكون  ان  أساس  على  النقد  من  أتهرب  ال 
بدون لغة الحقد. من له حسابات مع ادريس المرابط 

على األقل أن يتركها ثنائية ويدع الفريق جانبا.
لكن سوء النتائج األخيرة تستدعي النقد، خاصة 

أنها أدخلت الفريق مرحلة الشك، أليس كذلك؟
لست دخيال على مجال التدريب، حققت إنجازات 
البناء، حققنا  النقد  اتهرب من  البلد وداخله، ال  خارج 
انطالقة جيدة، هناك عمل جبار نقوم به بحسن نية 

في  الفريق  مع  نجاحك  عوامل  هي  ما  بداية 
موسم التتويج بالبطولة؟

في  ساهمت  النادي  مكونات  جميع  أن  أنكر  ال 
أهم  الجدية.  تطبعه  كانت  عملنا  التاريخي،  التتويج 
قلوب  سكنت  الزاكي،  بادو  مغادرة  بعد  حدث  شيء 
جوا  نغيش  وأصبحنا  التالحم،  على  حصلنا  الالعبين، 
أسريا. عملنا كان يطبعه االنضباط. كان الهدف في 
البداية تنشيط البطولة ضمان مقعدنا بالقسم األول، 
لم نكن نتصور أننا سنصبح منافسين على البطولة. 
ومع توالي االنتصارات وكسب الثقة من قبل الالعبين 
أصبحت أعيننا منصبة على خلق المفاجأة وإهداء أول 
لقب لمدينة طنجة في تاريخها، وفعال تحقق لنا ذلك 
بفضل ثقة الالعبين وتوفير المكتب المسؤولين جميع 

الحاجيات من رواتب ومكافآت في وقتها.
قريب من الالعبين والصراحة فيما بيننا.

ألم يكن قرار إقالتك في بداية الموسم الذي تلى 
تحقيق البطولة متسرعا؟

الجواب يبقى عند  أم ال،  القرار متسرعا  هل كان 
المكتب المسير. لم تسعفنا نتائج البداية، حققنا ثالثة 
تعادالت. المعروف في كرة القدم ان حقائب المدرب 
سوء  ثمن  يدفع  من  اول  وهو  جاهزة،  دائما  تكون 
له  كان  المكتب  لكن  التريث،  باإلمكان  كان  النتائج. 

قرار آخر.
هل ترى عودتك من جديد طبيعية رغم التشنج 

الذي حصل مع المكتب بعد رحيلك؟

“توقف البطولة اأثر �شلبًا على الفريق”
حافظنا  المستقبل.  فريق  لبناء 
الماضي  الموسم  مجموعة  على 
ولم نقم بتغييرات كبيرة للحفاظ 
واالنسجــام.  االستـــقــرار  على 
وفوضــى  للتسيـب  حدا  وضعت 
االنتدابات العشوائية منذ بدايتي 
كانت  تقني.  كمدير  الفريق  مع 
االنتدابات.  استشارتي حول  تتم 
قمنا بانتدابات قليلة بالتشاور مع 
ربما  الذي يشتغل معي.  الطاقم 
تعزيزات  إلى  حاجة  في  الفريق 
اإلمكانيات  وفق  نشتغل  لكننا 
المتاحة. كما قلت حققنا انطالقة 
المكتب  مع  تجاوب  هناك  جيدة، 
تلقيتها  التي  المساندة  والدليل 
أنني  أكيد  الفريق.  رئيس  من 
لست راضيا على النتائج السلبية 
ظــروف  هنــاك  لكـن  األخيرة، 
توقف  أبرزها  ذلك،  في  ساهمت 
مسارنا  على  أثــر  الذي  البطولة 
الجيد، ثـم الحــظ العاثـــر الذي 
التي  المباريات  بعض  في  رافقنا 
األفضل  فيها  كنا  فيها،  انهزمنا 
واألكثر خلقا للفرص، نصل لكننا 
يفتقدون  الالعبون  نسجل،  ال 

التركيز المشكل ذهني.
نتائج  تراجع  يرجح  البعض 
داخـــل  مشاكل  إلى  الفريـــق 
وســـوء  المالبــس  مستــودع 
تواصلك مع بعض الالعبين، هل 

هذا صحيح؟
صدقني إذا قلت لك أننا نتوفر على أنظف مستودع 
مالبس مقارنة مع العديد من الفرق الوطنية. سواء 
من ناحية العمل االحترافي، الجدية، االنضباط. فقط 
كانت  كيفما  والمؤثر.  الحاضر  هو  الحظ  سوء  يبقى 
وضعية أي فريق، فحين تتولى الهزائم يسيطر الشك. 

هنا تبقى قيمة وقدرة الالعب القادر على العودة.
سيخرج  المحمديـة  في  الفوز  أن  تعتقد  هل 

الفريق من االزمة؟
كنا في أمس الحاجة لهذا الفوز، أكيد سيكون في 
صالحنا، لكننا اصطدمنا من جديد بعامل سلبي بسبب 
توقف البطولة مرة أخرى كان من أبرز العوامل التي 
تسببت في تراجع نتائج الفريق بعدما حققنا انطالقة 
المنتخب  مشاركة  بسبب  البطولة  وتوقفت  إيجابية 
أخيرا  المحليين  لالعبين  إفريقيا  كأس  في  الوطني 
بموريتانيا. التوقف كان سبب رئيسيا في تراجع نتائج 
الفريق وتوهجه. هذه المرة حاولنا تدارك األمر ببرمجة 
الرياضي  الفتح  ضد  كانت  األولى  وديتين،  مبارتين 

تحضيرا للمباراة المقبلة أمام الجيش الملكي.
على ذكر مباراة الجيش، كيف تتوقعها وهل 

هناك استعدادات خاصة لها؟
االستعدادات تمر بشكل عادي. نأمل في استعادة 
الجيش  مباراة  الجاهزية.  وبلوغ  المصابين  بعض 
تصاعدي،  خط  في  يسير  العسكري  الفريق  صعبة. 
قدمنا  نحن  كبيرة.  بامكانيات  العبين  على  يتوفر 
مباراة جميلة بالمحمدية. نتمى ان نقدم مباراة تليق 

بفريقنا. ويكون االنتصار حليفنا.
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المحكمة االبتدائية بأصيلة 

إعالن عن بيع قضائي 
لفائدة : ورثة أنيسة العلمي

ينوب عنهم د. عبد اهلل حسوني المحامي بهيئة طنجة
ضد :  رشيدة العلمي أخريف ومن معها

الساكنة بشارع المهدي بن تومرت أصيلة
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بيعا قضائيا سيتم بهذه  بأن  للعموم  بأصيلة  االبتدائية 
المحكمة بتاريخ 08/04/ 2021 على الساعة 10:00 صباحا 

بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للعقار التالي:
دار سكنيــة

الكائنة ب : شارع موريتانيا رقم 34 أصيلة
مساحتها: 231.88 متر مربع 

حدودها : شماال شارع موريتانيا – شرقا المهدي بن 
تومــرت – غربا وجنوبا تطــالن على الحديقة الموجودة 

بالطابق األرضي.
مكوناتها :  الطابق األول يشمل على صالة كبيرة و 

ثالثة بيوت و حمام .
الطابق الثـاني : يشتمل على بيتيــن وحمــام ومطبخ 

.
السطح بهوائه .

حدد ثمنها االفتتاحي
في مبلغ 1.510.000 درهم

)مليون وخمسمائة وعشرة آالف درهم(
مع  ناجزا  حاال  الثمن  أداء  المزاد  عليه  رسا  ولمن 
زيـادة 03 في المائة لفائدة الخزينـة العامة وللمزيد من 
المعلومات االتصال بقسـم التنفيذ المدني بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

المصطفى  المسيح  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار: 2021/6703/1468
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441

من ق.م.م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
حكمها  أصدرت  المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  اإلبتدائية 
عدد:  الملف  في   224 عدد  تحت  بتاريخ:2021/03/08 

 .2020/1303/369
بين: ورثة المرحوم محمد بن حدو، ينوب عنها ذ/

عبد الرحمان امختاري المحامي بهيئة طنجة.
بالطابق  الساكنة:  السعداني،  السيدة هدى  وبين: 
السفلي 22 زنقة محمد بن الراضي السالوي، حي البوغاز 

طنجة.
اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم. 

في الشكل : بقبول الدعوى. 
-في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين 
بن  زنقة محمد    22 الكائنة ب  السكنى  كراء  مستحقات 
الراضي السالوي، حي البوغاز، رقم الدار 17 الطابق الثاني 
صدور  تاريخ  غاية  إلى   2019/08/01 من  ابتداء  طنجة، 
درهم،   2000 بقيمة  شهرية  سومة  بحسب  الحكم  هذا 
مع شموله بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة 

اإلكراه البدني في األدنى عند االمتناع عن األداء. 
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال للتنفيذ 
اإلعالنات  بلوحة  تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 مضي  بعد 
القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من قانون المسطرة 

المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2019/8401/1435
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي

طالب التبليغ: شركة مطاحن العالمية 
عنها ذ/ أوالد أعراب محمد محام بهيئة طنجة

المبلغ إليه: بن عيسى محمد
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا لمقتضيات 

الفصل 441 من ق.م.م.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريخ  حكمها  أصدرت  المحكمة  بأن  بطنجة  التجارية 
26/09/2019 في الملف عدد 1161/8202/2019 اآلتي 
نصه : تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وغيابيا في الشكل 
المدعى  على  الحكم   : الموضوع  وفي  الدعوى  بقبول   :
عليه بأدائها للمدعية مبلغ: 48211.00 درهم مع النفاذ 
المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد اإلجبار في 
األدنى وبرفض باقي الطلبات، بلغ القيم القضائي بتاريخ 

 .26/03/2021
قسم التبليغ

نموذج رقم 50067
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل   

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

ملف تنفيذ عدد: 20/2016/305
طالب التنفيذ :السيد محمد البقالي القاسمي

منفذ عليه:السيد محمد بولعيش 
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/04/29 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  زواال  الواحدة 
بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك للمنفذ عليه 
المذكور أعاله، الكائن بدوار فرسيوة، القصر الصغير، فحص 
أنجرة طنجة، والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية 

بطنجة تحت عدد 63456 بعناصره المادية والمعنوية. 
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في مبلغ 

30.000.00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
في   10 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى  اإلعالن.  هذا  نشر 
بمكتب  االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد  المائة. 

التنفيذ بهذه المحكمة.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
مصطفى السرغيني
منتذب قضائي من الدرجة الثانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 26/2017/6   

لفائدة: شركة القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنها ذ/
العربي الغرمول المحامي بالرباط.

ضد: السيدة غزالن اليمالحي والسيد هشام بويروامن.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/04/28 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الواحدة 
بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )غزالن 
بشارع  والكائن   36/12780 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )3
يوسف بن تاشفين، العرائش. وهو عبارة عن شقة بالطابق 
الثاني مساحتها 98 متر مربع، مع مشتمالتها بما في ذلك 

األجزاء المشتركة في العمارة موضوع للرسم العقاري رقم: 
.36/8490

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 539.000.00 درهم.
تاريخ  ابتداء من  التنفيذ  إلى قسم  العروض  تقدم 
نشر هذا اإلعالن. يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من 
تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد بشرط 
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع األصلي 
ناجزا  الثمن  ويؤدى  م(.  م  ق   479 )الفصل  والمصاريف 
التنفيذ بواسطة شيك  المائة ومصاريف  3 في  زيادة  مع 
بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد  مضمون. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/23
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن   
في:  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية 
السيد  حياته  قيد  المسمى  ورثة  باع   2021/02/11
المفضلة  والسادة:  السيدات  وهم  حيون  الهاشمي 
 ،)KB50009( وفاطمة الزهراء حيون )K475312(العديلة
 )K348424( حيون  محمد  و   )KB83357( حيون  وهدى 
بالسجل  جميعا  والمسجلون   )K397414( حيون  وطارق 
التجاري بطنجة على التوالي تحت األعداد التالية: 157238 
و 157244 و 157240 و 157236 و 157242 مجموع 
ولي  29 مكرر، شارع  رقم  الكائن بطنجة  التجاري  األصل 
لبطاقة  الحاملة  بخات،  إحسان  السيدة  لفائدة  العهد، 
التعريف الوطنية عدد K415705، وحددت قيمة حصص 
قدره  اجمالي  مبلغ  في  البيع  موضوع  التجاري  األصل 

450.000.00 )أربعمائة وخمسون ألف( درهم. 
 وعليه  فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة الضبط 
بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2021/8401/221
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي
طالب التبليغ: الشركة العقارية العرس، عنها ذ / 

بوجمعة نور الدين محام بطنجة
STE OMIS CAKE المبلغ إليه: شركة

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

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريخ  حكمها  أصدرت  المحكمة  بأن  بطنجة  التجارية 
اآلتي   570/8207/2020 الملف عدد:  2021/01/27 في 
نصه : تصرح المحكمة في جلستها العلنية وابتدائيا وغيابيا 
بأداء   : الموضوع  وفي  الطلب  بقبول   : الشكل  في  بقيم 
المدعى عليها STE OMIS CAKE s.a.r.l في شخص 
ممثلها القانوني لفائدة المدعية الشركة العقارية العرس 
ش ذ م م Société IMMOBILIERE AL ORS واجبات 
كراء المحل موضوع الدعوى عن المدة من 2019/05/01 
قدرها  شهرية  سومة  بحسب   2020/03/03 غاية  إلى 
على  وبالمصادقة  المعجل  النفاذ  مع  درهم،   8011.00
اإلندار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2019/12/25 وبفسخ 
عليها  المدعى  وإفراغ  الطرفين  بين  الرابط  كراء  عقد 
ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الشقة الكائنة بالطابق 
طنجة  كارنووت   شارع   6 رقم  العرس  إقامة  السادس 
وبتحميل المدعى عليها الصائر بلغ القيم القضائي بتاريخ 

 .26/03/2021
قسم التبليغ
نموذج رقم 50067

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/21-541
بطلب من: السيدة نعيمة بنعالل ومن معها 

ضد : السيد عبد الحفيظ بنسالم 
في يوم الثالثاء 04-05-2021 على الساعة العاشرة 
بالمحكمة  البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف 
االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر 
مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة طنجة: الواقع ببوبانة 
طنجة المسمى بنسالم 01 وهو عبارة عن قطعة أرضية بها 
بناية سفلية ومراب وبئر وصهريج وحديقة، الحامل للرسم 

العقاري عدد 06/157081، مساحتها 774 متر مربع.
 2.322.000.00  : مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم.
تاريخ  من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

ومستندات اإلجراءات. 
مع  األداء  مضمون  بشيك  أو  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيــع عقـــار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/20-2636

بطلب من: السيدة رحمة اشلوش ومن معها
ضد : السيد مصطفى اشلوش

في يوم الثالثاء 04-05-2021 على الساعة العاشرة 
والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي 
للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني 
الكائن  بمدينة طنجة،  وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار: 
الواقع بحي بني مكادة حي البوغاز زنقة الوحدة الوطنية، 
وهو عبارة عن قطعة أرضية تشتمل على بناية مكونة من 
طابق أرضي وطابقين علويين، مساحته 100 متر مربع، 

.G/14709 الحامل للرسم العقاري عدد
 900.000.00  : مبلغ  في  الhفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم.
تاريخ  من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

ومستندات اإلجراءات. 

مع  األداء  مضمون  بشيك  أو  ناجزا  الثمن  ويؤدى 
زيادة 3 %.

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد :6201/20-1765 

بطلب من: السيد عبد اهلل الرامي
ضد: شركة  JNA EVENEMENT في ش م القانوني

في يوم الثالثاء 04-05-2021 على الساعة العاشرة 
والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي 
للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني 

وألكبر وآخر مزايد:
JNA EVE- لشركة المملوك  التجاري  األصل   -1

 NREA مركز  العهد  ولي  183 شارع  الواقع   NEMENT
مكتب 27 طنجة، بجميع عناصره المادية والمعنوية الحامل 

للسجل التجاري رقم 67669.
بثمن افتتاحي قدره :535.635.00  درهم.

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

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

مضمون األداء مع زيادة %10 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيد المدني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2017/8516/212 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: بنك مصرف المغرب  ينوب عنه ذ/ الصمدي 
العياشي محام بهيئة طنجة.

ضد: السيد عبد اإلله الرحموني، عنوانه شارع سيدي 
احمد الوافي رقم 48  زنقة الصبانين شفشاون.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الواحدة زواال بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد 
العلني للعقار المدعو )الرحموني ( ذي الرسم العقاري عدد 
وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   19/59458
عبارة عن أرض بها بناية تتكون من مرآبين وثالثة طوابق 
مساحته 94 سنتيار، الكائن بإقليم شفشاون المحل المدعو 

سيدي عبد الحميد.
مبلـــغ  في  العقــار  لبيع  االفتتاحــي  الثمن  حدد 

750.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالم ويمكن لكل شخص داخل أجل عشرة أيام 
من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به 
المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق مقدار السدس من 

ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(.
من  وللمزيد   ،%3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى 
المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2018/39 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: بنك مصرف المغرب  ينوب عنه ذ/ الصمدي 

العياشي محام بهيئة طنجة.
ضد: السيد عبد الواحد بنعلي، عنوانه بطريق المامون 

رقم 10 قرب مدرسة عبد الكريم الخطابي تطوان.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بيع  المحكمة سيتم  البيوعات بهذه  بقاعة  زواال  الواحدة 
الرسم  ذي   )  167 )البركة  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد 
العقاري عدد 19/23526 المملوك للمنفذ عليه المذكور 
أعاله، ، وهو عبارة عن شقة بالطابق األرضي، مساحته 70 

سنتيار، الكائن بشارع الجامعة العربية بتطوان.
مبلـــغ  في  العقـــار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

130.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
أجل عشرة  اإلعالن ويمكن لكل شخص داخل  نشر هذا 
أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا 
به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق مقدار السدس من 

ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(.
من  وللمزيد   ،%3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى 
المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد 

منتدب قضائي من الدرجة الثانية  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد 26/2016/180 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: بنك مصرف المغرب،  ينوب عنه ذ/ الصمدي 
العياشي محام بهيئة طنجة.

ضد: السيدة فاطمة الزهراء بوراس والسيد بوعزة 
بوراس، عنوانهما شارع جبل زمزم زنقة 2 الطوابل 

تطوان.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بيع  المحكمة سيتم  البيوعات بهذه  بقاعة  زواال  الواحدة 
بالمزاد العلني للعقار المدعو )الزعيمي ( ذي الرسم العقاري 
المذكورين  عليهما  للمنفذ  المملوك   19/21163 عدد 
و  من سفلي  تتكون  بناية  بها  ارض  عبارة  وهو   ، أعاله، 
طابقين علويين، مساحته 94 سنتيار، الكائن بشارع جبل 

زمزم زنقة رقم 2 بلدية سيدي المنظري تطوان.
مبلـــغ  في  العقــار  لبيع  االفتتاحــي  الثمن  حدد 

846.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالم ويمكن لكل شخص داخل أجل عشرة أيام 
من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به 
المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق مقدار السدس من 

ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(.
من  وللمزيد   ،%3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى 
المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
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�شكاية حول الع�شيان والمتناع
عن تنفيذ حكم

توصلت الجريدة بشكاية مفتوحة موجهة 
إلى السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة 
عامل عمالة طنجة أصيلة، بعث بها المواطن 
مؤسس  المجاهد،  ابن  أربعي،  السالم  عبد 

جيش التحرير
بمنطقة »مثلث الموت«، المرحوم الحاج 
محمد أربعي . ومما جاء فيها أنه سبق له أن 
استصدر حكما قضى بطرد محتل ومن يقوم 
بمدشر  الواقع  المحفظ  عقاره  من  مقامه 
»ادعيدعات« بمنطقة  بوخالف طنجة، حكم 
مشمول بالنفاذ المعجل، عدد1137 في ملف 
رقم 1101/2019/991 بتــاريــخ 2019/8/7 
القانونيــة،  لإلجـراءات  ووفقـــا  أنه  وحيــث 
بالنفاذ  المشمول  الحكم  تنفيــذ  قام بطلب 
المعجل قصد إجراء المطلوب، ملف التنفيـذ 
محاوالت  عدة  وبعد  عـــدد3204/19/6201، 

حبية، قام بها مأمور التنفيذ، فإن
المنفذ عليهم امتنعوا ورفضوا االنصياع 
انتقــل   2020/2/25 وبتاريـــخ  للقانـــون. 
المكان،  عين  إلى  والمشتكي  مأمورالتنفيذ 
مؤازرين بالقوة العمومية،  قصد إجراء عملية 
التنفيذ، لكنشيئا من ذلك لم يحدث، بسبب 
تم  حيث  وعصيانهم،  عليهم  المنفذ  تعنت 
والتهديـــد  وعصيان  امتناع  محضـر  تحرير 
بالقتل والسب والشتم وتحقير مقرر قضائي، 
 25 بتاريـخ  الملك  وكيــل  السيد  على  أحيل 
فبراير2020، إلى درجة أن مأمور التنفيذ حاول 
إجراء عملية التنفيذ عدة مرات، آخرها كانت 
بتاريخ 2021/2/16 تم بشأنها تحرير محضر 
قضائي،  مقرر  وتحقير  والعصيان  االمتناع 
بتاريخ  الملك  السيد وكيل جاللة  أحيل على 
2021/2/19. وبتاريخ  فاتــح مـارس 2021 ـ 
يضيف المشتكي ـ أنه أشعر من طرف مأمور 
التنفيذ بأن المنفذ عليهم تقدموا إلى السيد 
رئيس المحكمة بطلب يرمي إلى إثارة صعوبة 
 ، بشهادتين  طلبهم  معززين  التنفيذ،  في 
فوق  بالكهرباء  الربط  الشهادتين  موضوع 

من  وموقعة  صــادرة  األولــى  جماعية،  أرض 
طرف )ع.م ( مؤرخة بتاريخ 27/9/2019،  أي 
والمشار  تنفيذه  الواجب  الحكم  صدور  بعد 
يوما،  ن  وعشرين  بشهر  أعاله،  مراجعه  إلى 
غير  )أ.م(  طرف  من  وموقعة  والثانية صادرة 
إن  حيث  ومكان،  زمان  لكل  صالحة  مؤرخة، 
وذلك  )ر.م(  عليه  للمنفذ  منحتا  الشهادتين 
لربط منزله بالكهرباء،  حسب زعم الموقعين 

على الشهادتين .
والغريب في األمــر،  هو أن هذا األخيـــر، 
المنفذ عليه،  ال يملك منزال وال حجرة واحدة،  
إليها، فهو يقيم مع  يمكنه إيصال الكهرباء 
والده في بناية عشوائية، دون ترخيص، بنيت 
فوق أرض تعود ملكيتها إلى المشتكي والتي 
الحكم  فيه  صدر  بالعقارالذي  لها  عالقة  ال 
المحتل  بطرد  قضى  والذي  تنفيذه  الواجب 
من الجزء المقتطع من الملك المدعو )الزاهية( 
المحفظ  وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أي 
التي كانت تفصل  الخرسانية  إرجاع األعمدة 
الوطني  المكتب  وملك  العارض  ملك  بين 
للماء والكهرباء والتي أقــدم المنفذ عليهم 
المقتطع  الجزء  أن  علما  وإتالفها،  باقتالعها 
أي  من  فارغــة  عاريــة  أرض  عن  عبارة  هو 
شخص أومنقول وال يوجد فوقها بناية، حسب 
المحضر الذي أنجزه مأمور التنفيذ بتاريخ 19 
فبراير 2021 )وثيقة مرفقة( يحدها من جهة 
الغرب عقارفي ملكية المكتب الوطني للماء 
والكهرباء، وليس للجماعة الساللية. ويلتمس 
المشتكي من السيد الوالي فتح تحقيق في 
الموضوع واتخاذ المتعين في حق المشتكى 
التطاول  مسألة  إلى  بالنسبة  خاصة  بهم، 
للمنفذ  شهادتين  بمنح  االختصاص  على 
بواسطة  وذلك  الشخصية،  ألغراضه  عليــه 
المحسوبية والزبونية، مما شجع على عصيانه 
أعلى  صادرباسم  حكم  تنفيذ  عن  وامتناعه 

سلطة بالبالد. 
م.إ

زارنا بمقر الجريدة، مؤخرا، المواطن الصادق الشركي، تتوفر الجريدة 
على نسخة من شكايته وكذا نسخ من باقي ثبوتاته القانونية، راغبا في 
نشر تفاصيل مشكله الغريب ومعاناته الكبيرة، بسبب نيابته عن شقيقته 
الوطن وتتوفر على  الشركي،باعتبارها تقيم خارج أرض  المسماة زبيدة 
سكن بمدشر الحجريين بجماعة اكزناية وهذا السكن هو بيت القصيد، 
أضرارا جسيمة  به  وأحدثت  المشتكي  زوجة شقيق  بالقوة  احتلته  حيث 
تتخذ  أن  قبل  قانوني،   الشروب، بشكل غير  بالماء  التزود  استغلت  كما 
تتوفــر  الالزمــة، لحذف هــذا االستغالل،  شركة »أمانديس« اإلجراءات 
الجريدة على نسخة من مراسلة خاصة من طرف الشركة ذاتها، تتعلق 

بشأن الخرق القانوني.
المتسلطــة  المرأة  أنه عانى لسنوات مع هـذه  المشتكـي  ويضيـف 
بعد  فيما  عليهما  لتحكم  قاضاهما  حيث  شقيـقه،  هو  الذي  وزوجها 
عدد  )ملف  نافذة  بثالث سنوات سجنا  باستئنافية طنجة  الجنايات  غرفة 
المطالب  لفائدة  أدائهما  مع   ،752 عدد  قرار  تحت  308ـ2019ـ2611 
الصائر  وتحميلهما  درهم   20000 قدره  مدنيا  تعويضا  المدني  بالحق 
المحكوم  المبالغ  نسبة  حدود  في  األدنى  في  اإلجبار  وتحديد  تضامنا 
بها..إال أن المحكوم عليهما بالسجن بقيا حرين طليقين. أكثر من هذأ 
أن المشتكى بها )ع.ب( المحكومة بالسجن هاجمت، مؤخرا، المشتكي، 
الدرك  من  عناصر  برفقة  بنفسها  أخرى حضرت  ومرة  أبنائها  بتحريض 
الملكي، فسبته وشتمته بأقدح العبارات، مهددة إياه بالزج به في السجن، 

قبل أن يتم نقله إلى مركز الدرك لالستماع إلى أقواله.
وآخرا، يتساءل المشتكي من يقف خلف هذه المرأة التي من المفروض 
أن تكون حاليا خلف القضبان، حسب الحكم الصادر في حقها، كما سلف 
القول، خاصة أنها تدعي: بأن يديها طويلتان جدا، مناشدا الجهات من 
أجل إنصافه وحمايته من مكائد محتملة قد تتسبب له فيها هذه المرأة.

محمد الهنداوي 

ما هذا الت�شيب ؟
ا�شتيالء على ملك الغري واحلرية للجانيني رغم 

الأحكام ال�شادرة بال�شجن النافذ يف حقهما

منطقة الدعيدعات بوخالف :
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قال األديب طه حسين:
»اهلل خلــق اإلنسانيــة كلها لتكـون موضعــا للعظـة 
ومصدرا للعبرة ووسيلة إلى اكتشاف الحق والخير والجمال 
واهلل عز وجّل قد خلق اإلنسان وعلمه البيان ليكشف الحق 
والبر واإلحسان ويدل عليها ويكشف الباطل والشر والقبح 

ويرغب عنها«.
مسرحا  الحياة  تجعلوا  ال  األجــالء  المحسنـــون  أيها 
للصراعات الفارغة المنبوذة الوهمية، فالصراع المحمود 
هدفه اإلنساني يحتاج إلى أسلوب تهذيبي سليم وقائي 
وعالجي، فيه تفكير عال صائب وتدبير متقن الئق يالئم 
دائرة  وتوسيع  وظروفها  المجتمعات  مستويات   جميع 
نشاطكم االجتماعي البناء المتقدم حضاريا والحرص على 
والسعي  صادق  وبإيمان  وتوازن  وإنصاف  بعدل  تنفيذه 
القدير  العلي  من  والثواب  والغفران  بالرحمة  الظفر  إلى 

الرحمان الرحيم جلت قدرته وعظم شأنه.
من  الكبير  الجزء  هذا  لوضعية  الكبير  اهتمامكم  إن 
من  وتجنيبهم  االجتماعيــة  سالمتــه  ليضمن  المجتمع 
دوافع القلق واالضطراب والخوف والحزن والحيرة وإحياء 

األمل في نفوسهم واليسر والتفاؤل واالطمئنان.
قال تعالى:

ُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَنۖ  ُقـــْل َما اأَنَفْقُتم مِّْن َخْيٍ  »َي�ْساأَ
َواْبِن  َوامْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى﴿  َواْلأَْقَرِبنَي  َفِلْلَواِلَدْيِن 
َ ِبِه َعِليم« سورة  ِبيِل ﴿ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍ َفاإِنهَّ اهللهَّ ال�سهَّ

البقرة.
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر  َياُة الدُّ َا احْلَ » اْعَلُموا اأَنهَّ
َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِف اْلأَْمَواِل َواْلأَْوَلِدۖ  َكَمَثِل َغْيٍث 
ُثمهَّ  ا  َفرًّ ُم�سْ اُه  َفَتَ َيِهيُج  ُثمهَّ  َنَباُتُه  اَر  اْلُكفهَّ اأَْعَجَب 
َوَمْغِفَرٌة  َيُكوُن ُحَطاًماۖ  َوِف اْلآِخَرِة َعَذاٌب �َسِديٌد 
ْنَيا اإِلهَّ َمَتاُع اْلُغُروِر«  َياُة الدُّ َواٌن ﴿ َوَما احْلَ ِ َوِر�سْ مَِّن اهللهَّ

سورة الحديد.
أكيد أن تضامنكم وتعايشكم مع هذه الفئة النابضة 
المجتمع  هذا  ومشقة  أعباء  من  لتخفيف  المجتمع  من 
أرفع وأروع  وما يحمله من صعوبة ومحن، حيـث تبوأتم 
مستوى إنساني اجتماعــي تتوجــه جميع أنـواع وألـــوان 
الوثيق والمالئم والنية  الرحمة والود والمودة والتقارب 
الصادقة والنفس العالية، إنه تفاعل جميل بالغ األهمية 

يستحق كل تقدير واحترام.
اإلنسانية  الطيبة  المشاعر  وهذه  المجاهدة  إن هذه 
متنـــاول  في  إنما هي  يسيــر،  أو  بأمر سهــل  ليســــت 
والمنفقيـــن  والفاعليــن  والصادقين  الصابرين  السادة 
وبالسخاء  النفس  برضا  واإلحسان  الخير  عذوبة  وعشاق 
االجتماعيــــة  المجتمـع  ظروف  تستقيــم  أن  إلى  سعيا 

واالقتصادية.
هــذه هــي مبــادئ كل تضامن وتشارك ومساهمة 
الحظ  ومساندة لكل فقير ومحتاج ومحروم ولم يسعده 
في مراحل حياته، وهذا من شأنــه أن يزيــد في تعزيــز 

الروابط االجتماعية لجميع فئاتها.
فهذه نمـــاذج اجتماعيــة وإنسانيــة سجلهـــا تاريخ 
ممتعة  إدراكية،  إيمانية  مواقف  فيها  اإلسالمية،  األمة 

ومثمرة وركن من أركان الخير والبر واإلحسان، آملين أن 
وتتمسك  المتعاقبة  المتتالية  المقبلة  األجيال  تستوعبه 
الطاهرة بأسلوب واضح المع  الظاهرة االجتماعية  بهذه 
وصمود  منتج  وتسابق  محمود  وتنافس  ورضا  ثقة  فيه 
وصبر وسعة الصدر ومثابرة وإخاء بدون ملل وال كسل وال 
عجز. إنها عالقات إنسانية وتقارب عائلي فاضل، ورسالة 
االستقرار  من  نوع  إلى  تؤدي  خالقة  اجتماعية  طاهرة 
والسالم بمنهج دقيق سليم والسبيل إلى رفع المستوى 

اإلنساني واالجتماعي للمجتمعات.
و هــذا مضمــون وهـدف وغـــايـة ساميـة للرسالـة 
اإلنسانية المستمدة من الوحي الشريف والسنة النبوية 

الشريفة.
و قد رسمت هذه الرسالة اإلنسانية لنفسها خطوطا 
وعدل  وحقوق  ومنطق  فيه حكمة  قويًّا  ومنهجا  واضحة 

وإيمان صادق ونصح وتضامن وتعاون.
 قال األديب الكبير مصطفى الرافعي )بتصرف(:

على المجتمع اإلنساني أن يستوعــب جيدا وبمفهوم 
جديــد معنـى التعــاون والتضامن والتعايش واستعداد 
النفوس وتجديدها وطهارتها و شحنهــا بإرادة واحــدة 
قوية تثبت الوجــود اإلنساني الروحاني الفاضل والشعور 
بوجوب تغيير أيام المجتمعات وتزويدها بنظام اجتماعي 
الجوار واإلخاء واإلخالص والمحبة والحوار  قوي فيه روح 
الكتلــة  واستعداد  الصادقــة  القلوب  هداية  مع  البناء 
وأشكالها  وألوانها  وفئاتها  أصنافها  بجميع  االجتماعية 
إلحيــاء مجتمـع حي قـوي حضاري متقدم. حيث اإلسالم 
االجتماعية  الجرائم  من  اإلسالمية  األمة  لحماية  أقبل 
الرعاية  حلل  ألبسها  و  واألنانية  واآلتام  الطغيان  ومن 
والعناية واالهتمام بشؤونها حتى ال تعصف بها التيارات 

والعواصف المدمرة. 
أيتها الصالحات أيها الصالحون:

اإلنسانــي  عملكـــم  فإن  فقــط،  التذكير  نطاق  في 
ومساهمتكـم الجريئــة اإلقداميــة الكريمة لهي مطيـة 
والفوز  والرحمة  والمغفرة  الثـــواب  إلى  وسبيل  مباركة 
بالجنة ونعيمها وامتثاال، ألوامر العلي القدير عظم شأنه 

)و اهلل أعلم(.
الغير  حق  الهام  اإلنساني  بإنجازكم  استوفيتم  فقد 
وأدّيتم حقوقهم الشرعية بنفس عالية وبصفاء الضمير 
وبرجولة إيمانية أخالقية في نطاق نظام إسالمي أخالقي 

قوي متين.
و مــرة أخــرى أذكركــم أن اإلسالم ترك لكم حرية 
ولحكم  الجميل  االجتماعي  العمل  هذا  في شأن  االختيار 
بالتوصيـــات  ويقينكـم  وقناعتكـــم  وإيمانكم  نيتكــم 

والتوجيهات اإلسالمية الراقية الدقيقة.
و من جهة أخرى فإن بمبادرتكم هذه قد تساهمون 
في توطيــد وتوثيــق العالقـــات والروابــط االجتماعية 
وأصنافـــه  فئاته  بجميع  المجتمع  أفراد  بين  واإلنسانية 
معامالتـــه  في  قويــا  متماسكا  نظيفــا  مجتمعا  ليصبح 
مع  والسلوكية  واألخالقية  الدينية  وتفاعالته  وتصرفاته 

تقوية كيانه ومقوماته ونظامه.
إن استقرار المجتمعات واستمرارها وبقائها مسؤولية 
كل شرائح المجتمعات فيها واجبات والتزامات مضبوطة 

محدودة في منهج إنساني إسالمي واقعي وجيه مصدره 
الوحي الشريف والسنة النبوية الشريفة.

قال الشيخ العالمة الجليل عبد الرحمن العك )بتصرف(:
اعلم أن اهلل يكلفك بقدر ما يعطيك، واعلم أن رأس 
وغيرها  والعقارات  والفضة  والذهب  بالمال  ليس  مالك 
من المغريات ومتع الدنيا، ما لألصيل من رأس مالك هي 
وعززها  بها  اهلل  أنعمك  التي  واإلبداعات  المواهب  تلك 

بالذكاء والقدرة واإلرادة القوية.
من  لك  منحت  التي  ثروتك  وأسعد  وأسمى  فأجمل 
العلي القدير هي صحة سابغة وعافية تتألق بين رأسك 

وقدميك وتتألق بها في حياتك كيف تشاء.
فهـل اإلنسـان يذكـر هذا الفضل الكبير، وهل يقـدر 
هذه النعمة الوهاجة اإلالهية، وهل يقدم تشكراته عليها 
في طياتها الحمد الكثير هلل تعالى جلت قدرته الشاملة 

الواسعة.
إن اإلنسـان مطالــب بالمزيــد من الجهـد والعمــل 
هـــذا  وفي  والتعاوني  التضامني  االجتماعــي  والنشاط 

السياق قال اإلمام الغزالي رحمه اهلل :
أثمن  وما  أوصالنا  في  تسري  التي  العافية  أحلى  ما 

القوة التي زودنا اهلل بها.
النعـم  ضخــامة  تـــدرك  أن  الصالحات  مقومات  من 
الوفاء  التي أسبغت عليك، فإن اهلل لو ناقشك وتقاضاك 

بنصرها لعجزت. 
ثم قال:

إن اإلحسان للفقراء تربة ميسرة في كل آن، فإذا أراد 
أحد أن ينال خطوة عند اهلل وعند رسوله صلى اهلل عليه 

وسلم تسليما كثيرا فهذا مجال رحب للتواب المطلوب.
فالحياة موطن بالء وامتحان وتأديب وتكريم، فالثروة 
بالء والفقر المادي بالء والفقر األخالقي بالء وهو درجات 

وأصناف اختلفت مذاهبهم االجتماعية.
قال ميخائيل نعيمة:

والعاطفي  والتضامني  والتعاوني  األخـالقـي  الفقــر 
لما كان في  البشرية، فلواله  مستواه ضئيل وقد تفقده 
التراب وغطاؤهم السمـاء وعدوهــم  الناس من يفترش 

الفقر والبرد والزمهرير وإذا شبعوا يوما جاعوا أياما.
درجات  وأعلى  الفقر  من  صنف  أخطر  الروحي  فالفقر 

فيه.
فكل منافق أو فاسق فقير.

فكل عنصري أو حقود أو ناقم فقير.
فكل حسود أو نمام أو مراء فقير.

فكل مزهو بجمال أو بجاه أو سلطة فقير.
فكل مغرور بنفسه وأصله وفصله أو بعلمه فقير.

فكل من أكل خبزه بصرف غير فقير.
فكل ما أذل جاره وأساء إليه استعالء وغرورا فقير.
فكل من ركب هواه وجهل مبتدأه ومنتهاه فقير.

موعدنا بحول اهلل وقوته مع الجزء الخامس من الباب 
األول من البحث :

»الصراع بين المحمود والمنبوذ«
قراءة مفيدة.

)انتهى الجزء الرابع(

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

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ
ركن الزكاة و المجتمع

)2/2(
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه و�سلم

 ، ِ َم ِللرَْخيرْ  أما بعد؛ معاشر القراء: اإِنَّ ِمنرْ ِنَعِم اهلِل َعَلى ِعَباِدِه اأَنرْ َجَعَل َلُهمرْ َمَوا�سِ
ِب�َسَرِف  ِفيَها  َماُل  أَعرْ الرْ ُرُف  َت�سرْ  ، اِلِقِهمرْ ِلَ ُبوَن  َوَيَتَقرَّ  ، َماَلُهمرْ اأَعرْ َيِزيُدوَن  ِفيَها 
اِريِّ  �سَ أَنرْ الرْ َلَمَة  َم�سرْ ِن  برْ ِد  مَّ ُمَ َحديِث  ِمنرْ  اِنُّ  َبَ الطَّ إَِماُم  الرْ َرَوى  َفَقدرْ  َماِن،  الزَّ
اِم  ُكمرْ ِف اأَيَّ َم: )اإِنَّ ِلَربِّ ِه َو�َسلَّ ى اهلُل َعَليرْ لَّ وُل اهلِل �سَ ُه، َقاَل: َقاَل َر�سُ َي اهلُل َعنرْ َر�سِ
َدَها  َن َبعرْ َقورْ َها َفَل َت�سرْ َحٌة ِمنرْ يَبُكمرْ َنفرْ ُه اأَنرْ ُي�سِ وا َلَها، َلَعلَّ �سُ ِرُكمرْ َنَفَحاٌت، َفَتَعرَّ َدهرْ

اأََبًدا(.

التي اختص بها بعض  الطيبـة  النفحـات  المباركـة، وهذه  ومن هذه األزمنة 
فقد  اُتَها،  َ َخيرْ َكِثَيٌة  َبَرَكاُتَها،  َعِظيَمٌة  َلٌة  َليرْ َباَن،  �َسعرْ ِمنرْ  ِف  �سرْ الِنّ َلُة  َليرْ الزمان، 

روى الطبراني وابن حبان عن معاذ بن جبل 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  عنه،  اهلل  رضي 
وسلم قال: )يطلع اهلل إلى جميع خلقه ليلة 
إال  خلقه  لجميع  فيغفـر  النصف من شعبان 
لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه 1/445، 
ليتفقد   ،17  /48 صحيحه:  في  حبان  وابن 
منــا  الواحـد  فلعل  عقيدته،  منا  واحد  كل 
يدري،  الشركيات وهو ال  مبتلى بشيء من 
فمن أشرك فقد استحق العقوبـة، أال وهي 
عدم المغفرة، والخلود في النار، قال تعالى: 
َوَيْغِفُر  ِبِه  ُي�ْشََك  اأَْن  َيْغِفُر  َل   َ اهللهَّ ﴿»اإِنهَّ 
ُي�ْشِْك  َوَمْن  َي�َساُء  مِلَْن  َذلَِك  ُدوَن  َما 
النساء:116،  اَلًل َبِعيًدا« ﴿ لهَّ �سَ ِ َفَقْد �سَ ِباهللهَّ

النهَّاُر«  َوَماأَْواُه  َة  نهَّ اْلَ َعَلْيِه   ُ َم اهللهَّ َفَقْد َحرهَّ  ِ ِباهللهَّ ُي�ْشِْك  وقال تعالى: »اإِنهَُّه َمْن 
المائدة:72، وأما المشاحن؛ فهو المبغض والمخاصم والمقاطع والحاقد والحاسد، 
أبى  عن  مسلم  اإلمام  روى  الليلة،  هذه  في  المغفرة  لعدم  سبب  الخصلة  وهذه 
هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: )تفتح أبواب الجنة يوم 
اإلثنيِن والخميس، فيُغفر لكل عبد ال يشرك باهلل شيئا، إال رجال كانت بينه وبين 
أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، والجامع بين الشرك والشحناء، 
بإخوانه  لعالقته  والمشاحـن مفسدٌ  بربـه،  اإلنسـان  لعالقـة  الشـرك مفسدٌ  أن 
المؤمنين، وإذا فسدت عالقة اإلنسان بربه وبإخوانه، لم يبق له من دينه شيء، 
فكيف يغفر اهلل له؟! لذلك حُرم المشرك والمشاحن من فضل اهلل في تلك الليلة .

ومما وقع في شهر شعبان من األمور التي ال تنسى وخاصة في منتصفه، ويجب 
الصالة من  قبلة  تحويُل  اإلسالم،  في شريعة  الهامة  األمور  وهي من  تذكر،  أن 
كان  فقد  الهجرة،  من  الثانية  السنة  في  الحرام،  المسجد  إلى  األقصى  المسجد 
النبي صلى اهلل عليه وسلم يصلي إلى بيتُ المقدِس الذي كان قبلَة المسلمين، 
بقي على ذلك وهاجر من مكة إلى المدينة وهو يتجه إلى بيت المقدس، بقي أكثر 
القبلة  إلى  أو سبعة عشر شهرا، وهو يصلي  من سنة ونصف، ستة عشر شهرا، 
األولى، لكن في قلبه الحنين إلى التوجه إلى بيت اهلل الحرام، كان صلى اهلل عليه 
وسلم يجوُل ببصره إلى السماء، ويُحبُّ أن تكوَن قبلُة الصالة إلى البيتِ الحرام، 
فنزل  الصالة،  في  الحرام  المسجد  إلى  بالتوجه  السمـاء  من  األمرَ  ينتظرُ  وكان 
قول اهلل جل جالله ينسخ القبلة األولى، ثم تكون للمسلمين قبلة خالصة خاصة 
القيامـة،  يـوم  إلى  أحـد  فيها  يشاركهـم  ال 
َوْجِهَك  َتَقلَُّب  َنَرى  »َقْد  سبحانه:  قال 
َفَولِّ  يَها  َتْر�سَ ِقْبَلًة  َفَلُنَولَِّينهََّك  َماِء  ال�سهَّ ِف 
َوَحْيُث  َراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  �َسْطَر  َوْجَهَك 
َواإِنهَّ  �َسْطَرُه  ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا  ُكْنُتْم  َما 
احْلَقُّ  ُه  اأَنهَّ َلَيْعَلُموَن  اْلِكَتاَب  اأُوُتوا  الهَِّذيَن 
َيْعَمُلوَن«  ا  َعمهَّ ِبَغاِفٍل   ُ اهللهَّ َوَما  َربِِّهْم  ِمْن 

البقرة: 144.

وختاما فهذا معاشر القراء:  شهرُ شعبان 
قد مدَّ لكم ظِلُّه الظليل، وأقام لكم سُوقَ 
الربِّ  مع  فيه  تاجرَ  مَن  فالرابحُ  حسناته، 
الجليل، شهرٌ كريمٌ بين شهريِن كريميِن 
السبيل،  سواَء  فيه  فاقصِدُوا  به،  ا  حفَّ قد 
اهلُل عليه وسلَّمَ، فاقتدُوا به تفوزوا باألجِر  فقد سمعتم فيه سنََّة نبيِّكم صلَّى 
الجزيل، ونحن في هذا الشهر، لنجعل البداية صحيحة نستهلها بالتوبة الصادقة، 
وباالستغفار من جميع المعاصي والذنوب، فرمضان عما قريب سيحل علينا ضيفا، 
العدة، فلقد مات أقوام وولد آخرون، وسعد أقوام وشقي  فلنهيئ أنفسنا، ولنعد 
أن  علينا، نسأله سبحانه  نعمة اهلل  فلنقدِّر  آخرون،  أقوام وضل  واهتدى  آخرون، 

يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان.

وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد هلل رب العالمين.

فضل ليلة النصف من شعبان
إعداد : محمد أمني بنعفان -

 

بعيون دامعة وقلوب يعتصرها األلم، وتسليما بقضاء اهلل وقدره، ودعنا إلى دار البقاء زوال يوم الخميس 04 شعبان 1442هـ موافق 18 مارس 
2021م، األستاذ المربي الفقيه الفرضي سيدي أحمد محمد بوعمامة، أحد رجال التربية والتعليم األكفاء، اتسم مساره المهني رحمة اهلل عليه 
باإلخالص والتفاني في عمله، وكان األستاذ الراحل من خيرة المدرسين بثانوية موالي سليمان للتعليم األصيل بطنجة التي قضى بها عقودا من 

الزمن. عرف بين كافة أساتذة وتالميذ المؤسسة بطيبوبته وسمو أخالقه، لذلك أحبه الجميع وخلف ذكرًا حسنًا في األوساط التعليمية.
وقد تمت الصالة عليه يوم الجمعة ظهرا بمسجد اإلمام مالك )حي البرانص(، وشيّعه زمرة من محبيه وتالمذته ومعارفه إلى مثواه، ووري 

جثمانه الثرى بمقبرة سيدي اعمار بالجبل الكبير.
وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى كافة أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد األستاذ الراحل بواسع 

رحمته ويكأله بعفوه وغفرانه، وأن ينزله منزل صدق مع الصالحين األبرار من عباده وحسن أولئك رفيقًا.

)�سدق اهلل العظيم(

َلَواٌت  ِ َواإِنهَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ يَبٌة َقاُلوا اإِنهَّا هلِلهَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الهَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سهَّ { َوَب�شِّ
ْهَتُدوَن  } ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ

الأ�شتاذ املربي املقتدر الفقيه الفر�شي
�شيدي اأحمد بن محمد بوعمامة يف ذمـة اهلل
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n  قطع األرزاق كقطع األعناق
يتجرأ  للناس،  هدى  القرآن  فيه  أنزل  الذي  رمضان  الفضيل، شهر  الشهر  على  مقبلون  ونحن 
العارجة  بمنطقة  فكيك  بضاحية  سكنت  المغربية  األسر  من  المئات  طرد  على  الجزائر  عسكر 

عشرات السنين فقطعت أرزاقهم.
قريبا سيطيح شعب الجزائر بحكم العسكر ألن حكم العسكر إنتهى عالميا.

n   السيد الوالي يراعي ترميم المرافق الثقافية
ظاهرة ملفتة للساكنة أن السيد الوالي متتبع بحضوره جميع عمليات الترميم واإلصالح في إطار 

تشبيب مدينة طنجة.
وهكذا فقد حضر لمعاينة بعض األضرار التي أصابت الصرح الثقافي في »مكتبة عبد اهلل كنون 

الحسني« فالتفاتة طيبة منه للطلبة والباحثين.
n   قذف الرئيس بايدن للرئيس الروسي

لم يسجل في تاريخ الشعب األمريكي أن قذف رئيسه نظيره حتى قذف الرئيس بايدن نظيره 

الرئيس الروسي » بوتين« ووصفه بالقاتل.
أمريكا في هذا العهد الديمقراطي توحي بالرجوع والتقهقر.

n   األحزاب المنظمة
عشرة  الستة  األقاليم  تغطي  أن  المنظمة  الصغيرة  واألحزاب  الكبيرة  األحزاب  في  المفروض 

ويقدم لها الدعم حسب التغطية.
n   حزب الشورى وأحقيته

الحزب هياكله في األوراق ال يديره إال رجل واحد هو أحمد بلغازي، فهل يقدم له الدعم دون 
تتبع ألنشطته التنظيمية من اجتماع للمكتب السياسي أو المجلس الوطني وإصدار بلغات وقد 

انتهت واليته الثانية؟!
n  معاناة بعض عمال المقاهي

الفرد في زمننا كون بعض عماله يفتقدون وثائق  تاريخي في شارع رئيسي يتعجب  ٭ مقهى 
ثبوت عملهم.

يقولون: »ال ديمقراطية بدون أحزاب سياسية« رددها ذ. محمد اليازغي القيادي البارز في االتحاد االشتراكي.
ونقول: »ال أحزاب بدون ديمقراطية داخلية نرددها بدون وصاية حزبية«.

التنظيمات  المراتب في تسلسل من  إلى هذه  العامين لألحزاب، وطرق وصولهم  األمناء  عندما نرصد 
الصغيرة، إلى التنظيمات الكبرى إال ما نذر، فإن هذه الزعامات القديمة الحديثة مطعون في توليتها.

يذهب البعض إلى أن المؤتمرات التي أفرزت هؤالء كانت مزورة، ـ وقع فيها اإلنزال، إذ اعتمد »الزعيم« 
على نعرات قبلية، واآلخر لمع نفسه مع أصحاب الشأن العام لتدعيمه بوسيلة أو بأخرى، ومنهم من يقول عن 
هذه التنظيمات الصغرى أن »األمين العام« اشترى منصبه بالماليين من سابقه حتى يكتسب الصفة من 
نظراء أحزاب أخرى داخل الوطن وخارجه نقف هنا لنذكر أن بعضهم له سوابق في الحياة العامة، وبعضهم 
استقطب أسماء وازنة، لكنه تخلى عنهم تنظيميا حتى ال تنافسه على منصبه في األمانة العامة، وال يترك إلى 
جانبه إال األقل منه دراية ومعرفة، والحديث طويل عن مسلكيات الكتاب األوائل واألمناء العامين في شأن 

أحزابنا.
المعضلة األساس التي تراوج أحزابنا المنسوبة على اليسار تعاني من قواعدها المتبقية التوفيق بين 
النظرية والتطبيق، واألستاذ عبد الرحيم بوعبيد الكاتب األول لالتحاد االشتراكي عندما كان وزيرا لالقتصاد 

أثناء  المغربية، ويأتي بعده فتح اهلل ولعلو  الدولة  المرافق لصالح  كان يؤمم 
توزيره يطبق الخوصصة في المرافق العامة للدولة والرجالن من حزب واحد، 
فأصبح هذا الكيان االشتراكي أكثر ليبرالية من الليبراليين عندما تبوؤوا سدة 
الحكم، بالنسبة لليبراليين فتحول عندهم الصراع إلى الزعامة، يستخدمون أية 

وسيلة من أجل الصدارة والحلم بالوزارة.
عندما نرصد القيم لهذه األحزاب بشموليتها نجد أنها ال تمثل إال 20 ٪ من 
الناخبين أي أن 80 ٪ من الناخبين غير راضون على أدائها فقيادتهم متقوقعة ال 
يؤطرون المواطنين، منعدمي األنشطة وال يخفى ما يقدم لهم من المال العام، 

وبعد ظهور النتائج يتقبلونها بفرحة عارمة.
وانهيارها مس  للدولة ككل  أساسية  دعامة  فاألحزاب  أمام معضلة،  إننا 
الثقة  ترجع  حتى  األحزاب  هذه  بناء  وإعادة  االستنفار  يجب  لذا  الدولة  لهيبة 

للناخبين ولشعبنا عموما، وحتى تعطي بالمقابل ما يقدم لها.

طبيعة شعبنا مجبولة على التعامل 
االشتراكي

التويزة ـ المناسبات ـ التعاون
على درب مفكرينا وزعمائنا ومنظرينا والمستوعب من اإليديولوجيات االشتراكية 

الديمقراطية كشخصية المعة في وسط عالمنا الثالث.
زمانه  الثوري كان في  المحنك  المفاوض  الزعيم  اليوسفي  الرحمان  األستاذ عبد 
يوقت للثورة ميقاتها ويعمل باللين في أحايين أخرى فهو مروض لكل عنيف بليونته، 

ويقنع كل منتفض تغلب عليه عاطفته.
أطلق صفة »العرس الديمقراطي« على أي استحقاقات انتخابية، ألنه كان ينظر 
الحكم  على  وحيد  حزب  تسلط  أو  شعوبها،  لحكم  العسكر  مداهمة  إلى  ثاقبة  بعين 

فكانت االستحقاقات االنتخابية فرحة عرس للعائلة في وحدتها مهما كانت النتائج فهي طمأنة الستقرار الوطن.
األممية  في  مميز  وحضوره  دول،  عدة  رؤساء  مع  صداقته  بارتباط  دولي  ثقل  له  اليوسفي  الرحمان  عبد  األستاذ 

االشتراكية كمغربي لصوالته وجوالته في قضية الوطن ووحدة ترابه.
االشتراكية  لألجيال  بأفكاره  والموجه  والمنظر  األستاذ  فهو  والقصر  اليسار  بين  العالقة  بناء  في  وطنية  لبنة  كان 

الالحقة.
في هذا السياق في تصدر زعامتنا االشتراكية، بكل مكوناتها وتشعبها ومدارسها، في عناوينها وممارستها تنظيرا 
وتطبيقا فاألرضية التي بنى عليها األستاذ عبد الرحمان اليوسفي هي الخصوصية المغربية في منظوره االشتراكي توافقا 
امتدادا  الملموس«  للواقع  الملموس  »التحليل  العريض  الجابري في عنوانها  عابد  بنجلون واألستاذ  المناضل عمر  مع 
عضويا لتأصيل »االشتراكية« في بنياتنا التاريخية وإن التحرير في األفق انطالقا من »إن االتحاد االشتراكي هو امتداد 

لحركة التحرير الشعبية« وهذا ما تميز به بنيويا وفكرا عن سائر الحركات اليسارية العربية والمغاربية.
بأن  التوضيح  وجب  وهنا  وتطرفا  فكرا  المتأسلمين  طرف  من  خصوصا  بالشيوعيين  االشتراكيون  ينعت  ما  كثيرا 

المنظومة االشتراكية سواء كانت حاكمة أو في المعارضة ظلت دائما في وصفتها اشتراكية.

األستاذ عبد الرحمان اليوسفي
الثوري الهادئ ـ الزعيم ذو الصيت الدولي

ساهمت البيئة الطنجاوية التي ترعرع فيها من جهة والتجربة السياسية الطويلة وما صاحبها من ظروف صعبة من 
جهة ثانية في تكييفه مع الظروف.

أتاح له تفوقه الدراسي الحصول على منحة لدراسة التعليم الثانوي بالمنطقة الخاضعة لالستعمار الفرنسي بعيدا 
عن مسقط رأسه طنجة الشيء الذي مكنه من معايشة الصراع بين الوطنيين والسلطات االستعمارية وبالتالي االحتكاك 
في سن مبكرة برجال السياسة والمقاومة، حيث ناضل في صفوف حزب االستقالل في سنه المبكرة وحتى قبل إكمال 

دراسته.
بعد أن حصل على اإلجازة في القانون وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية في نهاية األربعينيات في 
فرنسا عاد إلى مدينة طنجة التي فتح بها مكتبا للمحاماة سنة 1952، وظل يمارس هذه المهنة التي عشقها وبرع في 
المنفى االختياري وقد عرف عنه نصرة  1960 كما مارس المهنة خارجيا عندما كان يعيش في  أدائها داخليا إلى سنة 
المظلومين، مما أكسبه شهرة ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي كذلك، علما أنه تقلد مهمة 

نقيب المحامين بطنجة سنة 1959 لم يغادر مكتب المحاماة بطنجة إال سنة 1960.
انتقل إلى الدار البيضاء لالنضمام لرفاقه ويمارس مهنة الصحافة كرئيس للتحرير 
بجريدة »التحرير« التي كانت تصدر باسم حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكان 

يشغل مهمة إدارتها آنذاك الفقيه محمد البصري.
رغم أن شخصية سي عبد الرحمان اليوسفي تتميز بالهدوء، حيث يزن الكلمة قبل 
الجزائري األخضر اإلبراهيمي »يدير  الدبلوماسي  أو كما قال عنه صديقه  النطق بها، 
لسانه سبع مرات قبل أن يتكلم«، يغلب عليه الحياء، ولم يسجل عليه أنه لفظ بكلمة 

نابية.
باعتباره رئيس تحرير فهو المسؤول قانونيا وأخالقيا عما ينشر في الجريدة فقد 
بدأت رحلة متاعب اليوسفي مع النظام انطالقا من سنة 1959 عندما تعرض لالعتقال 
ألول مرة رفقة الفقيه البصري بتهمة التحريض على اإلخالل باألمن العام، وصدر في 
حقه الحكم بسنتين نافذتين، ثم لم يلبث أن صدر عليه العفو سنة 1960، ليعود من 
جديد إلى موقعه بالجريدة إال أن ذلك لم يكن له أي تأثير على لغة الجريدة كما لم 
يخفف من لهجتها التي ازدادت تصعيدا أكثر، ومما زاد تصعيدا بين الحزب والنظام هو 

موقف الحزب من دستور 1962 ومقاطعته لالستفتاء عليه.
وهكذا، بينما كانت اللجنة اإلدارية مجتمعة بالدار البيضاء قصد تقييم نتائج اقتراع 
منه،  سياسي  موقف  واتخاذ  االستقالل  عهد  في  مغربي  برلمان  أول  النتخاب   1963
داهمت الشرطة مقر انعقاد االجتماع، وألقت القبض على كل أعضاء اللجنة من بينهم 
اليوسفي، وأحيلوا على المحكمة فيما عرف بمؤامرة 1963 لقلب النظام، وصدرت أحكام 
متفاوتة في حق المعتقلين، وكان أن تعرضت جريدة »التحرير« تبعا لذلك للمنع من 
الصدور ثم لم يلبث أن صدر عفو في حق رئيس تحريرها اليوسفي إال أن أحداث الدار 
البيضاء يوم 23 مارس 1965 وما أعقبها من حل البرلمان وإعالن حالة االستثناء، ثم 
اختطاف الزعيم االتحادي المهدي بن بركة في باريس يوم 29 أكتوبر من نفس السنة 
اإلدالء  مناسبة  كانت  حيث  والنظام  الحزب  بين  والمواقف  األوضاع  تأزيم  من  زادت 
بشهادته في قضية بن بركة، فرصة لليوسفي ليختار المنفى والبقاء في فرنسا لمدة 
15 سنة كاملة، كان خاللها قد صدر عليه الحكم باإلعدام في محاكمة مراكش 1969 إذ لم يعد إلى المغرب إال سنة 
1980 بعد حصول االنفراج السياسي في أعقاب المسيرة الخضراء التي خلقت مناخا سياسيا جديدا تميز باإلجماع حول 

قضية الصحراء وصدور عفو على عدد من المعارضين.
واصل األستاذ اليوسفي نضاله السياسي من منفاه بفرنسا وبالرغم من أن حزب القوات الشعبية االتحاد االشتراكي 
غير طريقته في التعامل مع النظام، وكان لجو االنفراج السياسي الذي خلقته المسيرة الخضراء دور في ذلك، ومن ثم 
فقد بدأ الحزب ينهج نوعا من القطيعة مع الرفاق المتواجدين خارج المغرب والذين كانت مواقفهم تسبب إحراجا لرفاق 

الداخل.
كان األستاذ اليوسفي في منفاه استثناءا، نظر لطبيعته الهادئة ولذلك لم تتأثر عالقته برفاق الداخل ممن جددوا 

ثقتهم فيه.
نجحت  القلبية،  بالسكتة  المغرب مهدد  أن  أعلن  أن  بعد  التناوب  تأسيس حكومة  على  الملك  إصرار جاللة  وأمام 

مساعي جاللته ومساعي رفاق اليوسفي في إقناعه بالعودة إلى وطنه.
استقبل سنة 1998 من طرف جاللة الملك الذي كلفه بتشكيل حكومة التناوب التوافقي.

حديث الناسحديث الناس

امل�شروع ال�شرتاكي ف�شل اأنهكته 
امل�شلكية النتهازية

• عبد العزيز الحليمي

إضاءة
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هذه  في  عزيزة  ضيفــة  بــك  نرحـب  بدء،  ذي  بادئ 
الفسحة الحوارية من سلسلة »في ضيافة كاتب«، وأول 
ما نود أن نستهل به هذا الحوار التعرف عليك  من خالل 

مسيرتك الحياتية والمهنية والعلمية ؟ .
باسم اهلل  الرحمان الرحيم فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، وألف 
وبلغ  األمانة،  أدى  األمين،  النبي  محمد،  سيدنا  على  وسالم  صالة 

الرسالة ونصح األمة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد...
بداية، أتقدم بالشكر الجزيل للَقيِّم على هذا الركن الجميل من 
جريدة طنجة العتيدة، السيد عمر قرباش، وأسجل له بمداد العرفان 
الشديد  وإصراره  على سعة صدره،  االمتنان  وعظيم  الشكر  جميل 
على أن أنضم إلى كوكبة المشاركين في هذا الحيز العلمي المنير، 
الذي ال يرتاده سوى صفوة الناس من العلماء والمفكرين واألدباء 
تكون  أن  ونتمنى  فينا.  الظن  له حسن  اهلل  فشكر  والمترجمين... 
مشاركتنا هاته لبنة جديدة تنضاف إلى صرح الحيز الذي خصصته 
مشكورة جريدة طنجة،  للكتابات النسائية، وللحضور النسوي الذي 

اليستقيم المشهد الثقافي إلى بوجوده وحضوره القوي والمتميز.
أنتقــل اآلن أُلحـدث القــارئ الكريم عن مسيرتي العلمية 
واألكاديميـة، ومشـواري الدراســي الطويـل. وسأعـرج بعدهـا 
للحديث عن ذكريات عزيزة، سأنفض عنها الغبار لمكانتها في 
نفسي وفضلها الكبير في ثبـوت القدم ورسوخها على أرضية 

الترجمة والكتابة اإلبداعية .
 1975 دجنبر  مواليد  من  الشعيري،  سناء  الكامل  إسمي 
للبعض تسميتها.  البوغاز كما يحلو  أو مدينة  بمدينة طنجة، 
تزامنت سنة ميالدي مع حدث وطني ترددت أصداؤه في جل 
ربوع المملكة. فكانت الوالدة أطال اهلل في عمرها تجيب دائما 
كل من يسألها عن سنة ميـالدي، أن ابنتها البكر ازدادت سنة 
المسيرة الخضراء. والواضح أن رمزية هذا الحدث الكبير الذي 
ال ينسى تاريخه كل المغاربة، كانت مالذ كل األمهات اللواتي 
لفظ  بذكر  فيكتفين  األبناء،  والدة  وشهر  يوم  يضبطن  ال 
متجذرة  لمرحلة  يوثق  دالليا  حدثا  باعتباره  الخضراء  المسيرة 

في الذاكرة الجماعية .
ترعرعت في بيت بسيط بحي كان يُعرف فيما مضى بإسم 
– زنقة بن شمول- وهو حي تعايشت فيه قديما أقليات اليهود 
والنصارى والمسلمون المغاربة، وتشهد على ذلك إلى حدود 
الساعة هندسة المباني التي كانوا يقطنونها، فبيوتاتهم كانت 
فسيحة،  تعلو بعضها تماثيل ال تزال إلى يومنا هذا شاخصة 

أبصارها، تذكرنا بماض قد ولى...
الطفولة في مبنى مؤلف من ثالثة طوابق، تسكنه  مرت 
األهل  بين  العيش  حالوة  الصبا  أيام  في  فُذقت  أسر،  خمس 
المفتوحة،  األبـواب  مشهـد  على  عيني  وفتحـت  والجيران، 
والتكافل  التضامن  أشكال  على  ووقفــت  الشاي.  وأمسيات 
العون  يد  وتقديم  الشدة،  ساعة  المساندة  حيث  اإلنساني، 
والمناسبات،  اآلعياد  أيام  في  والسرور  والفرح  القرح،  ساعة 
مع  افتقدناها  أيام  من  لها  فيا  المتبادلة...  الحلوى  وأطباق 
من  يصحبـــه  ما  وكــل  وصخبه،   اليومـي  الروتيـن  ضجيــج 

ضغوطات وجري ولهث خلف أمور أفسدت علينا بهجة الحياة.
كانـت أسـر الحـي من الطبقة المتوسطّة، موظفون في سلك 
يعمل  ومستخدمون...الكل  وعمال  حرفيون  صغار،  تجار  التعليم، 
التعلم  بغية  للتمدرس  أبناءه  يرسل  والكل  العيش،  لقمة  أجل  من 

واالرتقاء في مدارج التحصيل المعرفي واألخالقي.
وعافيتـه،  صحتـه  في  له  اهلل  بارك  والـدي  أعتبر  والزلت  كنت 
وأطال اهلل له في عمـره، رجـال حداثيـا بالمفهـوم الجميل للكلمة، 
وذلك إلصراره على أن تستفيد بناته األربع مثل ولده الوحيد على 
إمكانياته ال يدخر جهدا  التعليم، فكان رغم تواضع  نفس مستوى 
في توفير كل ما يلزم المسار الدراسي من أدوات، وتغطية مصاريف 
الدروس الخصوصية إذا دعت الضرورة الى ذلك، وتلقين األبجديات 

األولى للقراءة والكتابة .

في  القرآني  تكوينه  تلقى  اهلل،  لكتاب  حافظا  رجال  الوالد  كان 
كتاتيب قبيلة أنجرة، وكان صوته دائما يصدح بتالوة الذكر الحكيم 
في البيت. كان يُوصينا دائما وأبدا بالنهل من نبع مكارم األخالق. 
فأخذت عنه جزاه اهلل خيرا، خصال التسامح، والعفو واإليثار واالحترام 
والكلمة الطيبة... فالزال يساندني، حتى أتممت دراستي، يرافقني 
أينما حللت وارتحلت، فيصحبني في سفرياتي العلمية، فتراه يجلس 
في الصفوف األمامية يبتسم ويُصغي، ويُصفق ما شاء اهلل له أن 
يصفق وهو الذي ال يفقه شيئا من اللغة اإلسبانية التي كنت أحاضر 

بها، وُأخاطب بها جمهور الحاضرين.
التنشئة  في  ودورها  حقها  الحبيبة  الوالدة  أبخس  ال  وحتى 
والتربية، فلها يعود الفضل أوال وآخرا في استقرار الفضاء األسري 
الذي كانت تسهر عليه بجد وعناء. فكانت تعفيني من كل األعباء 
المنزلية صغيرها أو كبيرها، ألنكب فقط على دراستي. وساعدتها 
أبناء،  أثمرت  بسيطة  بتربية  إمدادنا  على  وفطرتها  عفويتها 
الشأن  وتدبير  المسؤولية  من  عال  بحس  يتمتعون  هلل،  والحمد 

الشخصي.

بالمـدارس  والثانوي  واإلعـدادي  اإلبتدائـي،  تعليمـي  تلقيــت 
العمومية، حيـث األقسام المكتظة، والمناهج الكالسكية... فكانت 
االنطالقة من مدرسة الحسن األول بحي خوصافات، ثم انتقلت إلى 

إعدادية الزيتونة ومنها الى ثانوية زينب النفزاوية .
بعد النجاح في الباكلوريا، توجهت إلى مدينة تطوان لمتابعة 
اللغة  شعبة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  العليا  دراستي 
اإلسبانية وآدابها. قضيت أربع سنوات في رحاب هذه الكلية، وكلل 

اهلل تعالى مجهوداتي بالنجاح، وحصلت على اإلجازة سنة 1997.
في السنة الموالية اجتزت مبارة ولوج المدرسة العليا لألساتذة 
جدا،  حسن  بميزة  وتخرجت  ومِنته،  اهلل  بفضل  َفوُفِقت  بمرتيل، 

فقدر اهلل لي أن أكون اأُلولى على الدُفعة، ونال بحثي لتلك السنة 
جائزة أحسن بحث تربوي في مجال ديداكتيك اللغة.

وعن سن يُقارب الثالث والعشرين دخلت القسم، وشرعت أشق 
مشواري المهني كأستاذة للغة اإلسبانية في سلك التعليم الثانوي 
التأهيلي بمدينة القصر الكبير التي درّست بها  مدة سبع سنوات.

  ومنذ السنوات األولى في العمل، قررت متابعة دراستي العليا، 
والتحقت  المعمقة،  العليا  الدراسات  دبلوم  سلك  في  فتسجلت 
في  التسجيل  حظوة  لي  وكانت  الدراسة،  إلتمام  الرباط  بمدينة 
متعددة  دراسات  األندلس:  ب:  المسماة  والتكوين  البحث  وحدة 
اإلختصاصات التي كانت تدير شؤونها، بمعية طاقم تربوي عريض، 
األستاذة الفاضلة الدكتورة أمامة عواد، سفيرة المغرب حاليا بدولة 

بانما بأمريكا الجنوبية.
كنت  ففيها  البتـة،  سهلـة  تكن  لم  السنـوات  هذه  أن  أتذكر 
إقامتي  مدن  بين  سفرياتي  وتكاثفت  والعمل،  الدراسة  بين  أزاوج 
البحث  أيام  وتوالت  المكتبات،  زيارات  وتكاثرت  وعملي،  ودراستي 
صعبة مضنية، لكنها انتهت بتبوئي، والحمد هلل، للرتبة 
األولى على الدُفعة للمرة الثانية، وحصلت على إثر هذا 
النجاح على منحة اإلستحقاق التي سافرت بموجبها إلى 
الديار اإلسبانية، وبالتحديد إلى بلدية ألكال دي هيناريس 
معهد  في  البحث  جديد  على  لإلطالع  مدريد  بالعاصمة 

الدراسات األندلسية والسفردية. 
يفني  الذي  الدراسي  المسار  الحديث عن  قد يطول 
فيه المرء باكورة شبابه، لكن العبرة بالخواتم كما يقال، 
وسر النجاح يكمن باألساس في  اإلجتهاد، واإلخالص، 
وأبدا  دائما  واهلل  القوية،  واإلرادة  الصادقة،  والعزيمة 

من وراء القصد.
بعد مرحلة السلك الثالث، تسجلت بسلك الدكتوراه 
»صورة  موضوع  على  واشتغلت  بالرباط،  الكلية  بنفس 
المرأة األندلسية في عهد ملوك الطوائف« تحت إشراف 
األستاذين الكريمين : األستاذ امحمد بن عبود من كلية 
اآلداب  أمامة عواد من كلية  واألستاذة  بتطوان،  اآلداب 
ونلت  أطروحتي،  ناقشــت   2008 مارس  وفي  بالرباط. 
الفصل  وبهذا  بالنشر.  توصية  مع  جدا  مشرف  درجة 
أكــون قد أسدلت  الدراسي  المسار  األخير من مسلسل 
قوامها  مقبلة  لمرحلة  أسست  ندية  مرحلة  على  الستار 

البحث المتخصص والنشر الدؤوب.
اليفوتني التذكير في هذا المقام الكريم، بأن سنوات 
العمل بالسلك الثانوي كانــت حافلــة  بالتجارب اإليجابية 
مع تالمذتــي األعــزاء. فكنــت إلى جانـب إعـداد وإلقــاء 
الدروس، والتحضيــر لالمتحانات، أساهــم في اإلشعــاع 
الثقافي للمؤسسة، فكنت أنّظم عروضا مسرحية لفائدة 
اإلسبانية...  باللغة  احتفالية  غنائية  وأمسيات  التالميذ، 
ونَشرتُ تجارب ميدانية لوحدات ديداكتيكية صدرت في 
دفاتر الرباط، وهي منشورات تابعة للمستشارية الثقافية 
لسفارة إسبانيا بالرباط. وحصلت بعدها على ثالث جوائز 
جائزة   ،2002 كاسيط  أورتيغاإي  )جائزة  قيمة  تربوية 
غارسيا لوركا2003، جائزة ماريا ثمبرانو( من نفس الهيئة 
اإلسبانية التي كانت تنظم هذه الجوائز بتنسيق مع وزارة التربية 
الوطنية. لم يقف األمر عند هذا فحسب، بل استفدت كذلك خالل 
هذه الفترة من منح تكوينية في أرقى الجامعات اإلسبانية، لإلطالع 
على جديد المناهج في تدريس اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية ثانية 
ثم  التربية،  علوم  كلية  إلى  غرناطة  إلى  الرحال  فشددت  بالبالد، 
بياليو  ميننديث  وجامعة  المدينة.  بنفس  الحية  اللغات  معهد  الى 
بمدينة كوينكا، وجامعة سالمانكا العريقة، فكنت في كل مرة أسبر 
الناشئة  تفيد  نفيسة  بدرر  منه  وأخرج  اإلسبانية،  اللغة  بحر  أغوار 

المغربية. فاللهم تقبل منا خالص أعمالنا.

)يتبع(

في ضيافة كاتب
سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم 
والمعرفة، إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية، والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق 

معرفتهم، وموسوعية علمهم، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسـور التالقـح بين المفكرين وبني عصرهم، وبين المفكرين وطبقــة 

•  إعداد : عمر قربـاشقرائهم، وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.

)3/1(في ضيافة كاتب

سناء الشعيري   في هذه الحلقة نستضيف فيها الكاتبة 
والمترجمة األستاذة الدكتورة :
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ثالث جدات في بيتنا
نزول جدتي »أم العيد« عندنا ضيفة معززة مكرمة أثارحنق جدة 
في  المريب،والعلة  بصمتها  تخفيه  كانت  الذي  »تباكيت«  والدتي 
كانت   ما  الشديد..وكثيرا  وتسلطها  العنيد  المتمرد  طبعها  ذلك 
وتدغدغ  أحفادها  تالعب  العيد وهي  أم  الجدة  لمرآى  غيضا  تتأفف 
أحالمهم بطريف الحكايات والنوادر..  و تتبرع عليهم بقطع نقدية 
نحاسية وفضية الشتراء ما يشتهونه من حلوى.. كنا آنذاك ثالثة 

أطفال،أصغرنا الزال يحبو و إليه القلوب تهفو.
توبيخي   في  التتوانى  التي  الكبيرة  لجدتي  اللدود  العدو  كنت 
ومنعي من دخول المطبخ،ولن أنسى قط كونها قرصتني في فخذي 
ذات صباح باكر فشلت حركة رجلي ألسبوعين بالتمام.. ومع ذلك 
سأظل معترفا وممتنا لها  بالمعروف الجميل في المآدب ،حين كانت 

تناولي حصتها الكاملة من اللحم في كل وجبة..
الجدة  يمازح  أن  دمه  بخفة  المطبوع  لوالدي  يطيب  وكان 
»تباكيت« السليطة اللسان،لينسف بقنابل الكالم المسيل للدموع 
ما ترسب في دواخلها من هموم تكومت عبرتوالي المحن والشدائد 
لعقود.. كانت تلك الطريقة التي التخلو من طرافة   بمثابة عالج 
يهدئ أعصاب الجدة »المتنرفزة« ويلطف من طباعها..خاصة وأنها 

كانت تصاب بالصرع ،بين الفينة واألخرى، فتخر مغشى عليها.. 
ففي محاولة طائشة إليقــاظ جدتي وهي في حالة صرع عمد 
إلى رشاش مبيد الحشرات » فليطوكس« فرش رشات من  والدي 
المبيد القاتل للذباب على امتداد جسدها من أم رأسها إلى أخمص 

قدميها وفي ثوان معدودة استعادت وعيها..
وصالبة  وخشونة  لين  بين  طباعهما،  اختالف  من  وبالرغم 
تتعايشا في وئام وسالم وأن  أن  الجدتان  ومرونة، فقد استطاعت 
تستيقظا ألداء صالة  وأن  الغرفة  نفـس  في  النوم  فراش  تتقاسما 
وأن  العظام  لتدفئة  الشمس  من  حصتهما  تأخذا  وأن  الفجرسويا 

تستغفرالواحد القهاربكرة وأصيال.
بمعية  ببيتنا  العيد  أم  استقرارجدتي  شهورمن  بضعة  وبعد 
جدتي »الكبيرة« التي حلت ببيتنا منذ أعوام ستقوم بزيارتنا جدتي 
التهاني  وتقديم  الرحـم  لصلة  »شعيب«  زوجها  رفقة  »عائشة« 
واللذين  الرمــال«  »حرب  جحيــم  من  بسالم  العائد  لصهرهمـــا 
إفني  مدينـــة  من  انطالقا  الدارالبيضاء  السفرإلى  عناء  تجشمــا 
والولوج  منها  الخروج  اليسمح  كان  حيـــث  آنذاك،  المستعمرة 
للسلطات  المحلية  اإلدارة  طرف  من  سفرمختوم  بجواز  إال  إليها 

االستعمارية اإلسبانية.
كان يوما مشهودا مفعما بحرارة اللقاء.. وبعــد عنـاق  وحشــة 
علب  عطرـ  »قنينات  األقرباء:  هدايا  إلى  األعناق  اشرأبت  واشتياق 

شاي ـ قطع قماش  ـ علب شكوالطة ولعب لنا نحن الصغار..«.
النت طباع جدتي » تباكيت« وانشرح صدرها وتسرحت تجاعيد 
وكذلك  غيبة طويلة..  بعد  عائشة  الوحيدة  ابنتها  لمالقاة  وجهها 
فرحت والدتي بطلعة والدتها البهية..جدتي عائشة المرحة كانت 
خفيفة الظل، لينة الطباع عكس والدتها ،إذ كانت عاشقة للسينما.. 
جامعة لفنون الفرجة والتسلية.. بارعة في تشخيص حركات »شارلي 
شابلن« وتتقن الرقص بالرأس والكتفين والقدمين.. وتقلد أغاني 
»بامبارا« وترانيم الهنود.. كانت شعلة وهاجة تنيرمجالس العائلة 
النساء.. هذا فضال  أفراح  في  عادتها  كانت  وكذلك  وحبورا.  بهجة 

عن طالقة لسانها بلغة »السبانيول«..
وكان زوجها عزيزي »شعيب الريفي« المتفتح على مباهج الحياة 
وكان  إياها  اهلل  حباها  التي  المبهجة  المواهب  تلك  فيها  يحبب 
في  والفرح  البهجة  من  أسبوع  أمرها.وبعد  واليخالف  شأنها  يقدر 
الطريق  وشق  حقائبه  عزيزي شعيب  جانكير«حزم  »قشلة  ب  بيتنا 
بمعية شريكة حياته صوب حامة موالي يعقوب ليقضيا ماتبقى من 

إجازتهما في بحبوحة وراحة بال.  

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

�شركتـا »ميكرو �شوماجيك« و »اأرما اأحيزون« 
تفوزان ب�شفقة النظافة العمومية 

ومطرح مغوغة... يرحل ! 

)تتمة ص1(  
أحيـــزون   و  »صوماجيــك«  شركتــي  أن  ومعلوم 
تسع  بين  من  العمومية،  النظافة  صفقة  إليهما  آلت 
بالنسبة  منها   المناقصـة،  خمــس  في  شاركت  شركات 
منافسة  في  الشرقية،  للمنطقة  وأربع  الغربية  للمنطقة 
شديدة صعبت من مهام لجنـة  فتـح  األظرفـة  والفرز.  

صوماجيك«  »ميكرو  شركة  فوز  السكان  أسعد  وقد 
نفسا  الشركة  يعطي  قد  ما  النظافة،   بملف  المغربية 
جديدا  وطموحا مشروعا للقيام بمسؤوليتها على الوجه 
األكمل، اعتبارا ألن الشركة  مطلعة الطالع الواسع على 
وقضاهـــا  األساسيــة،  وحاجياتهــا  المدينة  »جغرافيـة« 
التنموية،  وأنها سوف تؤدي واجبها بأمانة وفي احترام 

المواطنين.   تام لمطالب ورغبات 
هذا  الــجــمــاعــة،  ــار  أخــب حملت  أخـــرى  جهة  مــن 
بعــد  لمطرح  مغوغــة،  النهائي  اإلغـالق  األسبوع  خبر 
من  وتضررهم  المنطقة،  سكان  معاناة  من  قرن  نصف 
الجلد  وأمراض  والربــو،  التنفـس  أمراض  من  العديد 
الصناعيــة  بالمنطقة  المصانع  تضــررت  كما  وغيرها، 
العمــال  ومئـــات  الذكــر  الســيء  للمطــرح  المقابلة 

الموبوء.  الوضع  العاملين  بالمصانع، جراء  هذا 
لرفـــع  أحد تحرك طيلة عقـود  أن ال  المؤلـــم  ومن 
التي شهدت   المنطقة  المواطنين سكــان  المعاناة عن 
تجمعات بشرية هائلة، بفعل وجود المنطقة الصناعية،  

صحية  خدمات  أي  من  المنطقة  سكان  يستفد  ولم  كما 
تلحقهم  التي  اإلصابات  حــدة  من  للتخفيــف  استثنائية 
إصابتهم  الميثان،   وغاز  العفن  الهواء  استنشــاق   جراء 
بسبب  المعرضين،  األطفال  خاصة  الجلدية،  باألمراض 

إلى  مخاطر محققة.  لديهم،  المناعة  ضعف 
المطـرح  نقل  مشــروع  شهــد  فقد  ذلك  كل  ورغم 
عمليات  في  كبيرا  بطئا  بالمنزلة،  سكدلة،  مدشر  إلى 
رفع  يتطلبها  التي  االستعجال  حالة  اعتبار  دون  اإلنجاز، 
من  مالييـــر  السكان،  بالرغــم  على  اليوميـة  المعاناة 
ــمــشــروع ضمن  ال ـــل  ــتــي أدخ ال ــرى«  ــكــب ال »طــنــجــة 
التــي  السكــان  تظلمـات  من  »مشاريعهــا«  وبالرغــم 

قرن.  لنصف  استمرت 
نتمى أن يكون األمر قد انتهى نهائيا، وأن »تفلت« 
»األباطرة«  أنياب  من  عنها«  »المعفى  المطــرح  أرض 
منطقـــة  إلى  المطـــرح  يتحول  وأن  تعرفـون،  الذين 
رئاتهـم  في  »اكتنزوه«  ما  بها  السكـان  يعوض  خضراء 
والمنتخبون  الوالة  كان  بينما  وقاذورات،   أوسـاخ   من 
والسياسيون وأصحاب القرار ينعمون باستنشاق  الهواء 
الهيدروجين  بدرات  النقي،  الغني  الطلق  »الفيلطري«  

واألكسجين !. 
والسالمة،  بالحفظ  الدعاء  بالمناسبة،  تنسوا،  وال 
سكدلة  ومناطق  قرية  سكان  الجديد  المطرح  لضيوف 

الجوار !!  
ع. كنوني 

ت�شوير : حمودة

أعضاء  لتجديد  اجتماعا   2021 14 مارس  بتاريخ  القصبة  عقدت جمعية سكان حي 
التقريرين  على  المصادقة  وبعد  المنخرطون.  حضر  حيث  للجمعية،  المسير  المكتب 

األدبي والمالي، تم انتخاب المكتب الجديد، الذي جاء على الشكل التالي :

- المستشارون :  عبد الحفيظ العلمي التايدي
عثمان العسري السرغيني

الحسين الغرشي
عز الدين الجباري

زكرياء الحنوط
سعيد الهركاسي

- الرئيس : رشيد العسري السرغيني
- نائب الرئيس : سعيد العربي

- الكاتب العام : الطليكي عبد المنعم
- نائبه : محمد عبو

Mr Eric J. Sauvette : أمين المال -
Mme Agnés Sauvetre : نائبته -

جمعية �صكان حي الق�صبة جتدد مكتبهاجمعية �صكان حي الق�صبة جتدد مكتبهاجمعية �صكان حي الق�صبة جتدد مكتبها
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بالعروس  فيه  احتفى  الذي  مثل  زفاف  حفل  إقامة  القرية  تشهد  لم 
»الكبيرة«! »عرس كبير بحجم اسم العروس، هكذا أريده...« هذا ماعبر عليه 
العريس، وسعادته تتجاوز حدود السعادة، بكل أطيافها. أهل القرية كلهم 
حاضرون، نساء، رجاال، شبابا، وأطفاال... وطلبت »الكبيرة« أن ترسل أطباق 
الذين لم يتمكنوا  إلى بيوت الشيوخ والعجزة،  الحفل من لحوم، وحلويات، 
من الحضور، وكانت تقول : »اليوم حفل زواجي، اليوم أكبر عيد، البد أن يفرح 

الجميع ، أخيرا حلمي سيتحقق...«.
/ بيتها  لتدخل  اليوم  المدينة، ولكن  إلى  تعـود »الكبيرة«  أخـرى  مـرة 

بيت الزوجية.
زوجها،  رفقـة  البيت،  زوايا  بين  تتنقل  وهي  كبيرة  فرحتهـا  كانت  كم 

منبهرة بما أعده الزوج ، وبذوقه الجميل.
»شكرا، شكرا جزيال«.

هكذا عبرت عن فرحتها، فوجدته أمامها يقدم لها صندوقا مغلفا بورق 
أحمر وخيوط ذهبية متأللئة.

» ماهذا؟«
فأجابها:

»افتحيه«
مفاجأة، لم تكن لتصل إلى أحالم »الكبيرة« في تلك المرحلة على األقل!

» كومبيتر! وهل هو لي؟«
صرخت »الكبيرة« مهرولة في اتجاه زوجها...

»نعم هو لك، وسوف أعلمك كيفية استعماله. ثم أشتري لك نوعا آخر 
عندما تحصلين على شهادة البكالوريا«.

في  »الكبيرة«  ارتمـت  كالمـه  انتهـاء  وقبـل  زوجهـا،  أخبرهـا  ما  هذا 
حضن زوجها بين الدموع ، والضحك، تردد : »أنت مالكي، أنت طائري الذي 

كان يسمع أمنياتي... بعثك ربي بكل هذه النعم...أحبك، أحبك، أحبك...«.
أحلى  »الكبيرة«  عاشت  الحب.  يستحـق هذا  زوجـا صالحـا  كان  بالفعل 
أيام حياتها، وفي كل يوم تكتشف خصلة جديدة في شريكها، مما يزيدها 

تعلقا به واحتراما لشخصه.
شهادة  على  وحصلت  خصوصية،  مؤسسة  في  للدراسة  عادت  بالفعل 

البكالوريــا، وهي حامـل بتـوأم في شهرهــا الخامس!!!
»ألـف مبـروك »الكبيرة« اإلنسانة المكافحة، المثابرة، الصبورة، وضعت 
هدفا والتزمت بتحقيقه، وها هي اليوم تجني أول ثمرة. هاهي اليوم تصل 

إلى أولى سالليم النجاح! عقبة أولى تجتازها بامتياز !!!
تجتمـع العائلتان، وبعض األقـارب لالحتفـال بنجاح »الكبيرة«،  الجميع 

مسرور بنجاحها، يبارك ويقدم التهاني.
»الكبيرة«، تطير من الفرح، وتوزع الشاي والحلوى على الضيوف...

واجبها  ناسية  غير  الكتاب،والقلم،  بين  »الكبيرة«  وتستمر  األيام،  تمر 
وحبه،  زوجها  ارتباط  في  زاد  مما  زوجها،  تحب  كزوجة  دورها  وال  األسري، 
والعلمية... واألسرية،  الزوجية  الحياة  بين  جمعت  بزوجة  وافتخاره  وشغفه 

بنجاح.
بعد وضع »الكبيرة« لتوأميها الجميلتين، كان الفرح ليزيد من سعادة 
مات  والديهما.فقد  على  التوأمان  يتعرف  أال  األقـدار،  ولكن شـاءت  األسرة، 
إثر حادثة سير وهو في طريقه للمستشفى، ليكون قرب »الكبيرة« ويحضر 
ازدياد أول مولود له وقد طال شوقه لرؤية التوأمين واحتضانهما.مرة أخرى 

تجري الرياح بما ال تشتهي السفن !!!
الذي  لباسها  ترتـدي  هل  تعرف  ال  بالمستشفـى،  ابنتيهـا  مـع  أرملـة، 
اختاره لها زوجها المرحوم، أم تلبس الجلباب األبيض، الذي أحضره لها أحد 

إخوتها / لباس الحداد؟؟؟
»ال يمكن، لن ألبسه، زوجـي لم يمـت، بنتـاي لم تتعرفـا على أبيهمــا، 

ال، ال...« وتنهار المسكينة مغمى عليها في يد الطبيب والممرضتين.
هل كتب على »الكبيرة« أال تعرف سعادتها اإلستمرارية؟ يرتفع ضغطها، 
وتفقد دقات قلبها التوازن... »الكبيرة« داخل غرفة اإلنعاش، بعد عشرة أيام 

تستفيق لتسأل عن طفلتيها.
أين الطفلتين؟

إلى اين ستتوجه »الكبيرة« بعد خروجها من المستشفى؟
ما مصير الطفلتين؟

ماذا عن طموح »الكبيرة«؟
ماذا تخفي لهما األيام المقبلة؟

كل ذلك ما سنراه في الحلقة المقبلة بإذن اهلل.

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

الرابعة( )الحلقة 

النبش في السياسة المتبعة من طرف الحكومة على امتداد سنوات حكمها يستدعي الوقوف والتوقف وقراءة 
الوالية  أن  القول  المفيد  من  والتطبيل.  والتهليل  الخشب  لغة  عن  ـ  عادتنا  كما هي  بعيدا،  وموضوعية،  متأنية 
تبخيس  أو  انتقاص  دون  الواقع  وتحليل  وقراءة  استقراء  تستدعي  االنتهاء  على  أشرفت  التي  للحكومة  الحالية 
لمسارها الحافل ببعض اإليجابيات، لكنها غير كافية بالقدر الذي يجعلنا نصفق لهذه الحكومة.. وبالتالي فإن غياب 
الحكومة، تشكل جزءا من  الخطابات »والالجدوى« والشعبوية كأسلوب بات يطبع عمل  إرادة اإلصالح وضبابية 
اختيارات وتوجهات التنطلق من أسس سليمة وال تستجيب على اإلطالق لطموحات وتطلعات المواطن المغربي، 
بل فوتت وأهدرت وأضاعت عليه الكثير من الفرص.. وضياع الفرص، أو باألحرى تضييعها، تأسيسا على اختيارات 
الشعبية متجاوزة، هي انتكاسة وفشل بحد ذاته على مستوى تدبير ملفات اقتصادية واجتماعية، كان من نتائجها 
المباشرة بروز اختالالت ومعضالت وأزمات قوية أصابت المواطن المغربي في مقتل، بما يؤشر على عجز الحكومة 
وعدم قدرتها على إيجاد مخرج لألزمة الحالية في أبعادها االجتماعية واالقتصادية التي تعاني منها أوسع فئات 

المجتمع بعد أن تفاقمت هذه األزمة وأصبحت تستأثر باهتمامات الرأي العام!
بانعكاساتها  المرتبكة  الجوانب  بعض  وتوصيف  الحالية  الوضعية  مالمح  تشخيص  بأن  لكم  أقول  دعوني 
التي  المحتشمة  والمنجزات  األرقام  بعض  بتقييم  تسمح  ال  المواطن  على  السلبية  االقتصادية  وآثارها  الوخيمة 
الخافتة، فيما تفاصيل المشهد  الفعل، وبصيغة أخرى لم تسرق شيئا من أضواء الحكومة  لم ترتق إلى مستوى 
الظروف  قساوة  واسعة هشة، السيما في ظل  اجتماعية  فئات  وطأته  تحت  تئن  الذي  المؤلم  والواقع  التراجيدي 
الحالية وانتظارات الشارع، تسائل وباستمرار الحكومة عن سياستها المتبعة واختياراتها الال شعبية..!؟ ونحن إذ 
نضع األصبع على مكمن الداء نقدم توصيفا موضوعيا لمعاناة المجتمع، ونقف لحظة للتأمل في المشهد الحكومي 
من خالل سياسة وبرامج لم تعالج شيئا مما كان يتوقعه المغاربة.. وفي السياق نعرض بعض تفاصيل سياسة 
حكومة الكفاءات.. لنتابع. يوما بعد يوم تتسع دائرة التوتر والقلق والتنديد بتدهور الوضعية االجتماعية الناتجة 
عن الصعوبات والمشاكل التي يتخبط فيها المغاربة بعد أن تراجعت أحوالهم إلى مستويات غير مطمئنة أصبح 
من المستحيل التعايش معها وال حتى القبول باألمر الواقع..!؟ وليس في األفق مايوحي بتوقف أو انتهاء حاالت من 
التردي االجتماعي التي تشمل فئات واسعة من المواطنين قد تتحول، إذا لم يتم تدارك الوضع، إلى تفاقم الحالة 
بل وإلى احتقان اجتماعي في درجة متقدمة بما قد يشبه وضعية مرتبكة وميؤوس منها من شأنها أن تفضي 

مستقبال إلى عواقب التستطيع الحكومة معالجة ماقد يترتب عنها..
يوما عن يوم تتسع دائرة األزمة التي بلغت مداها.. يوما عن يوم ترتفع مؤشرات الفقر.. والهشاشة.. والبطالة.. 
المؤشرات  هذه  تنامي  ومع  والجريمة..  االنحراف  إلى  يؤدي  الذي  المدرسي،  والهدر  الصحية  الخدمات  وتردي 
السلبية تتسع دائرة الفوارق االجتماعية، تتحول معها المشاكل إلى إشكاليات وتصير معضالت يستعصي عالجها 
لعدم االهتمام وانعدام اإلرادة وسوء التدبير.. بالتأكيد هي أمور غير مطمئنة لكونها تحمل مؤشرات غير إيجابية، 
بل مقلقة، يواكبها نوع من الشعور بعدم الرضا واالستقرار وقبول األمر الواقع..!! هي مشاكل اجتماعية بالدرجة 
األولى، غير أن استفحالها في ظل الظروف الحالية، كما أسلفنا الذكر، قد يؤشر على المزيد من المعاناة والحرمان 
لتطلعات  اطالقا  المعالم  التستجيب  وبرامج غير واضحة  وسط مخاوف التنتهي بسبب سياسة حكومية مخجلة 
وانتظارات الشعب المغربي!!؟  بالجملة هناك إخالل بالتزامات الحكومة وعدم الوفاء بعهودها المضمنة بالتصريح 

الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الحالي  إبان توليه رئاسة الحكومة!!
على  بالنفع  يعود  ما  البوادر  تحمل من  التي  الحالية  الحكومة  إنجازات  ماهي  نتساءل عن  المنطلق  من هذا 
المواطن المغربي، إن لم نقل أنها عجزت عن انتشاله من براثن الفقر واألمية واإلقصاء والبطالة..!؟ ماهي مبادرات 
الحكومة على خلفية خطابات جاللة الملك التي ينتقد فيها صراحة الوضع االقتصادي واالجتماعي، معترفا بـ »فشل 
النموذج التنموي« الذي أحدث له مجلس خاص مازال يترنح هو اآلخر فيما لم يحقق أية نتائج على أرض الواقع..!!  
بناء على ما تقدم فإن صناعة النموذج التنموي هو من اختصاص الحكومة، بل من أولى أولوياتها، ومن أوجب 
واجباتها أن تحرص على إنجاح نموذج تنموي يرتقي بالمواطن المغربي إلى ما ينشده، دونما الحاجة إلى إحداث 

مجالس تثقل كاهل الدولة من الناحية المالية..
البالد  ثروة  »إن  بالحرف  يقول  سابق  خطاب  من  الملكية  اإلشارات  إحدى  المغربية  الحكومة  استوعبت  هل 
تصحيح  في  الحالية  للحكومة  سياسة  أية  الملكي..  الخطاب  منطوق  انتهى  المواطنين«  جميع  منها  اليستفيد 
األوضاع المتفاقمة والحد من التفاوتات الخطيرة في غياب كل المبادرات اإلصالحية وتجاوز االختالالت القائمة كما 
هو مالحظ، البد من اإلشارة والمناص عن ذلك من أن الفقر والجريمة والهشاشة واالحتقان االجتماعي مؤشرات 
تنم، كما سلف الذكر، عن تدهور الوضع المعيشي للمواطن وتتولد عنه نتائج وخيمة تهدد االستقرار والتوازن 

االجتماعيين..!!
ولنتأمل جميعا »مخاطر الجريمة« ونسوقها كنموذج في سياق هذا الموضوع لمالمسة جوانب اإلشكالية البد 
من التأكيد على ان الجريمة تتنامى بوتيرة تصاعدية في بعض المدن الكبرى وتبلغ حدا اليمكن تصوره، وهي 
أفعال وسلوكات إجرامية يقوم بها أشخاص غير أسوياء، لكنهم أيضا ضحايا سياسات حكومية فاشلة.. أليست هذه 
إحدى المعضالت الخطيرة التي تهدد حياة الناس وتقض مضاجعهم وتلحق أضرارا فادحة باآلخرين..؟! والحديث 
إلى سجن كبير   المدن  قبلها، حولت  أو  الحالية  الظروف  واستفحالها، سواء في ظل  الجريمة  تنامي ظاهرة   عن 
إال وجه  المطاف  للجريمة في نهاية  المتعددة، هي حلقات مستمرة التتوقف، فليس  الجرائم بصورها  ومسلسل 
واحد.. هي نتاج وضعية مضطربة ألشخاص غير أسوياء يئنون تحت وطأة الفقر والبطالة والهشاشة!! وهي حاالت 
تغذيها وتنشطها حبوب الهلوسة والمخدرات بكل أنواعها..!!  من يتحمل إذن مآسي المجتمع وعدم شعور أفراده 
باألمن والسكينة..كيف السبيل إلى محاربة ظاهرة الجريمة أو التخفيف من حدتها، على األقل، دون صرف النظر 
عن كون المسؤولية مشتركة.. ومهما حاولنا الحد من آثار الجريمة المقلقة في مجتمعنا المغربي، فإن المسؤولية 
تقع على عاتق الحكومة، النقاش في ذلك، واستمرار هذه األخيرة في نهج سياستها الالشعبية غير المنسجمة التي 
العاطلين  التوتر والتشنج واالحتقان وإلى مزيد من  التستجيب لتطلعات المواطنين ستؤدي حتما إلى مزيد من 
والهائمين على وجوههم، وإلى مزيد من المنحرفين والمهمشين والمتسولين وأطفال الشوارع المتخلى عنهم، 
والقائمة التتسع لذكر كل هذه المخلوقات.. وسيتحول الوطن إلى ساحة كبيرة التتوقف فيها احتجاجات وانتفاضات 
القطاعات  قطاع من  أي  لمؤشرات  وبقراءة سريعة  األصعدة..  مختلف  على  األوضاع  إليه  آلت  ما  المواطنين ضد 
في  المأثورة  تهمس  والقولة  الحكومي  التدبير  المسجلة على مستوى  االختالالت  االجتماعية سنقف على حجم 
آذاننا »الضغط يولد االنفجار«، الكالم موجه إلى »حكومة الكفاءات« التي يجب عليها أن تبتعد قليال عن »الخطاب 
أكثر عملية  إجراءات وتدابير ملموسة  باتخاذ  تبادر ميدانيا  وأن  ورائه،  الذي ال طائل من  المجدي«  الشفوي غير 
وبأقصى سرعة ممكنة لمعالجة األوضاع المقلقة قبل فوات األوان.. وليس لنا بعد فوات األوان إال أن نكرر مابدأنا 

به الموضوع  »الحكومة جملة اعتراضية المحل لها من اإلعراب«..

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

احلكومة احلالية جملة اعرتا�شية 
لمحل لها من الإعراب..

ولكل بداية نهاية !
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

فترات  على  متعددة  ثورات  التاريخ،  امتداد  على  العالم،  شهد  لقد 
متباعدة، كانت السبب في انتقاله نحو التقدم واألفضل في مجاالت الحياة، 
انتقال  شكل  وهكذا  اإلنسانية،  العلوم  أو  الدقيقة  العلوم  بمجال  سواء 
اإلنسان من مرحلة التداوي بالبركات المأمولة والخرافات األسطورية، إلى 
مرحلة العالج اعتمادا على الطب  كعلم قائم على قواعد معروفة ومناهج 

ال حظ فيها للشعوذة والخيال.
اإلنسان سواء  حياة  أنها شملت مجاالت  الثورات  تاريخ  في  الثابت  و 
منها  ارتبط  ما   أو  اإلنسان،  شقيقه  مع  عالقته  بتنظيم  منها  تعلق  ما 
لم  الثورات  تلك  لكن  منها.  المبهم  تفسير  وإمكانيات  للطبيعة  برؤيته 
تكن لتتحقق إال اعتمادا على عنصر فريد ووحيد هو امتالك »المعلومة« 
حول الموضوع، فالحصول على المعلومة يصنع القدرة على كشف الحقائق 

ويفتح الطريق التخاذ ما يعتبر عائدا بالنفع.
الشك أن الكثير من عامة الناس ال زالوا تحت تأثير حالة االنبهار من 
تداعيات الثورة الرقمية وااللكترونية، تلك الثورة التي أنتجت وضعا جديدا 
ومتجددا على الدوام فيما يرجع لتعامالت الناس فيما بينهم، وضعا يسمح 
بتجاوز الحدود دون االكتراث بالحواجز المادية أو إلى عقبات الحصول على 
تأشيرات قنصلية، في هذا السياق »الخارق للحدود« أضحى الفايسبوك، 
تداول  في  األول  الرقم  اجتماعيا،  تواصال  يعتبر  ما  مواقع  أحد  وهو 
»المعلومة« بين منخرطين بلغ تعدادهم أكثر من ملياري مستخدم، وهو، 

للتذكير، رقم يتضاعف بمتتالية هندسية.
التواصلية  الخدمات  تعامل مستهلكي  التي طبعت  االنبهار  حالة  إن 
مع موقع مثل فايسبوك تبدو جلية للناظر المتأمل، وهي بالمناسبة حالة 
واقع  في  يقدم  األمريكي  فالموقع  المنطق،  ومعقولة من جهة  مشروعة 
األمر خدمات فائقة ومجاال أفسح بكثير مما هو معتاد في السابق، خدمات 
تسمح بالتجول في أرجاء العالم ونشر ما يرغب في نشره، أو أخذ ما يريد 
الحصول عليه منه، والمدهش في األمر أن خدمة الفايسبوك ،كما تشير 
إلى ذلك صفحتها الدعائية، هي خدمة مجانية وستبقى كذلك على الدوام. 
يحجب  ذلك،  مع  لكنه،  الخدمة،  إزاء هذه  إنساني مشروع  انبهار  إنه 
قواعد  ؟ وهل  بالفعل خدمة مجانية  : هل هي  التساؤل  الناس عن  عقل 
اسمه  بمفهوم  حقا  تؤمن  أحضانها،  في  الفايسبوك  ولد  التي  اللبرالية، 
»المجانية«؟ هذا مع التذكير  بأن ثروة مؤسس ومالك شركة فايس بوك، 
تزيد عن 40 مليار دوالرأمريكي، فضال عن عقارات وأبنية تتخذها الشركة 

مقرا لها بوالية كاليفورنيا األمريكية. 
ربما كان هذا دليال يبعث على التساؤل إن كانت مؤسسة فايسبوك 
تقدم فعال خدماتها للمشتركين دون دفع دوالر واحد، أم أنها تحصل على 

عائدات ضخمة بطريقة تظل مجهولة المعالم بالنسبة للعوام.؟
أبرم  أنه  يعتقد  االجتماعي  التواصل  مواقع  خدمة  في  المشترك  إن 
، ويؤمن بإنه الطرف  صفقة مربحة، بواسطتها ينال ما يريده دون دفع 
الرابح في صفقة تسمح له  بنشر »المعلومة« وتلقيها في كل حين. لكن 
أولى،  مرحلة  في  الجديد،  المشترك  أن  فالمعلوم   ، ذلك  خالف  الحقيقة 
يجد نفسه حينما يرغب في فتح حساب على موقع الفايسبوك مجبرا على 
اإلدالء بمعلومات عن سنه وجنسه وبلد إقامته إلى غير ذلك من البيانات 
تافهة  بساطتها،  بسبب  الناس،  يعتبرها  معلومات  وهي  »الشخصية«، 
وغير ذات قيمة أو تأثير، غير أن األمر يتطور لدرجة أكثر تعقيدا من فهم 
العقل العادي، إذ يجد المشترك نفسه أمام حرية اختيار الضغط  على زر 
دون غيره األزرار، سواء تعلق األمر بنشر تدوينة أو التعبير عن إحساس أو  

حتى االعتراض على شيء والتبليغ عنه.
إن األمر يضع إدارة الفايسبوك، أمام سيل عارم من المعلومات تخص 
التي  فإن شركة عمالقة كفايسبوك،  وبالطبع،  ملياري مشترك،  أزيد من 
تتوفر على موارد بشرية غاية في البراعة، البد أنها تشتغل على معالجة 
قصد  وطبيعتها  نوعيتها  بحسب  »المعلومة«  من  العارم  السيل  هذا 
تخزينها قبل الدخول في مسألة توظيفها واستغاللها، عبر إخضاع السلوك 
المعبر عنه بواسطة »التواصل االجتماعي« للدراسة واستقراء هذا السلوك 
المتالك المعلومة الدقيقة، وهو جهد استثماري البد أن تكون وراءه غاية 
ربحية، أدبية كانت أو سياسية. وحينما تتوفر المعلومة ألحد ، فإن ذلك 

يجعل منه الطرف األقوى على الطرف الذي يجهل المعلومة. 
 المعنى الواضح من هذا الكالم أن أمريكا سيدة العالم وتسعى للبقاء 
على رأسه، ليس فقط باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية وعلمية هائلة، 
بل ألنها امتلكت ناصية العلم والمعلومة، ولعل هذا يفسر كيف استطاع 
مؤسس موقع فايسبوك مارك زوكربيرج تعلم جميع لغات وثقافات العالم، 
الجاهل  المعلومة عمل ضروري الستغالل  امتالك  بأن  علميا،  اقتنع،  فقد 

بالمعلومة، وهذا عمل يؤديه بنجاح »الفايسبوك رأس الحربة«.

»الفاي�شبوك
راأ�س احلربة«

يد
ط  ال

بخ

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

افتتاح اأكادميية طنجة الكربى لل�شطرجن

التقى ثلــة من محبي رياضة الشطرنــج، من أطفال 
وشباب ويافعين مصحوبين بأولياء أمورهم لإلعالن عن 
افتتاح أكاديمية طنجة الكبــرى للشطرنـج، وذلك يوم 

السبت 20 مارس الجاري بمقر جمعية »رينهاوسن«.
اإلطار  وتسيير  إشراف  تحــت  تـمَّ  الملتفى  هدا 
للشطرنـــج،  اتحـاد طنجــــة  رئيــس  حجـــاج،  طــارق 
المدني بطنجة، منذ سنوات  المجتمع  وبحضور قدماء 
السبعينيات، منهم الصديقين رشيد التفرسيتي، رئيس 
البوغاز  ورئيس جمعية  للشطرنج  التحاد طنجة  سابق 
وعلي العمراني، أحد مؤسسي جمعيات الطفولة، أيام 

دار الشباب وملعب حسنونة لكرة السلة. 
المجتمع  وجمعيات  طنجة  مدينة  تجمــع  وبذلك 
المتوسطي  المعهـد  بين  شراكــة  إطار  في  المدنــي 
طنجة  اتحاد  ونادي  والتكوين  للتنمية  الديموقراطي 
عيـن  »رنشهاوســن« وجمعيــة  وجمعيـــة  للشطرنج 

لبنـــة هذه  أجـل وضـع  والتربية من  للقراءة  قطيوط 
تنميـة  إلى  الراميـــة   الذهنيــة  الرياضية  المؤسسة 
ذلك  وراء  مـن  هادفيـن  العقليــة،  والتربيــــة  الذكـاء 
اكتشــاف المواهب وصقلها وربط األواصر وتمتينهـــا 

وتعميم هذه اللعبة وتوسيع رقعة مزاوليها. 
وكما هو غير خاف، فإن لعبة الشطرنج أو على األصح 
فن الشطرنج، ليس هو فقط لعبـة ترفيه وتسلية، بل 
إنه وسيلة لتنمية الفكر وشحذ الذاكرة وتقوية التركيز 
والمالحظة، كما أنـه فـن يجمـع بين جميع الناس على 

اختالف جنسياتهم ولغتهم ولونهم. 
يـــوم  كل  موعــدًا  »رنشهاوسن«  فضاء  ويضرب 
أحد على الساعــة الحاديــة عشــرة صباحــا لتنظيــم 
ستـــكـون  كما  وديــة،  ومباريات  للمبتدئين  ورشات 
ومخططها  األكاديمية  عمــل  على  للتــعـرف  فرصـة 

االستراتيجي.
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�سل�سـلـة  جديـدة
27 مــار�س  2021

ف�شل »كورونا« يف تراجع الفقر واله�شا�شة والفوارق 
الجتماعية  يف املغرب 

المنحى  غيرت  المستجد  “كورونا”  فيروس  جائحة  إن  للتخطيط  السامية  المندوبية  قالت 
التناقصي للفقر والهشاشة والفوارق االجتماعية في المملكة، وأثرت على المستوى المعيشي 
لألسر المغربية؛ لكون المساعدات التي قدمتها الدولة كان لها أثر إيجابي، عبر تخفيض ارتفاع 

هذه المؤشرات. 
 توصلت مندوبية التخطيط،  بعد الدرس والتمحيص، أن جائحة كورونا أوقفت تراجع الفقر 
بالبالد، وأنها عمقت الفوارق االجتماعية، لوال أن الدولة بادرت إلى معاكسة هذا التيار  بتقديم 
دريهمات، من »خزائن الكون«   مساعدة  لألسر الفقيرة، وبلغة المعطيات الموثوقة، فإن الفقر 
تضاعف سبع مرات خالل »الحصار« الصحي،  في الوسط الحضري و خمس مرات في الوسط 

القروي. كما تضاعف مستوى الهشاشة   
السلبية  المضاعفات  وأن  »المتدهورة« أصال،   االجتماعية  الفوارق  فقد تدهورت  وبالتالي 
للوباء  على المعيشة  عمقت من هوة الفوارق االجتماعية  وعاكست التوجه نحو »مجتمع أكثر 

مساواة وعدال«. 
ووصلت مندوبية العزيز لحليمي إلى اإليمان بأن المساعدات العمومية الموجهة إلى األسر 
المستفيدة على مستواها المعيشي خفضت من انتشار الفقر  والهشاشة والفوارق االجتماعية 
مستويات  على  الصحي  الحجر  آثار  من  ملحوظ  بشكل  خففت  »الحكومية«  المساعدات  وأن 
معيشة األسرة، حيث انخفض معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني، لينتقل من 11.7 في 

المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة بعد تحويل المساعدات، 
المطلع على هذا التقرير »العلمي«   الموثق باألرقام والنسب،  يكاد يشكر اهلل على نعمة 
»الكوفيد« ألنه تسبب في فتح »الحكومة لخزائنها«، لتقليص  نسبة الفقر وعدد الفقراء الذين 
يترتب  وما  وأطفاال،  وشبابا   ونساء  رجاال  المغرب،   حواضر  يوم،   عن  يوما  جحافلهم  تؤثث 
له من  يتعرضون  الذي  »الكريساج«  من   حاالت  و   للسكان  بالنسبة  ذلك من مضايقات  عن 

طرف  المنحرفين  والمتشردين. 

   uuuuuu

مقر املحافظة العقارية بطنجة  من جديد 
يقوم  أن  الكبرى«   طنجة  »عجائب«   من 
المعالم  عن   بالتخلي   والمجددون،   »المصلحون« 
الجميلة للمدينة،وإهمالها، واستبدالها ب »دكاكين«  
في زنقات ثانوية ، ال تكتسي جماال وال تحمل رمزية. 

تنبيهات  موضوع  كانت  وقد  متعددة،  األمثلة 
وقفت،  أنني  إال  األهلية،   المنظمات  من  عدد  من 
المصلحين  فعل  من  على  »مسخرة«  األسبوع  هذا 
المتجددين، الذين أفتوا بالتخلي عن بناية المحافظة 
»نهاية  عن  واإلعالن  وإخالئها،  بطنجة،    العقارية 
المركز.  عن  بعيدا  ورميها  إليها،  بالنسبة  الخدمة« 

وكانت قد تحولت إلى »مزبلة«  ومأوى للمتشردين، لوال أن تصدت لهذه الظاهرة المنظمات 
اتجاه  في   هامة  بأدوار  تقوم  أصبحت  التي  االجتماعي  التواصل   بوسائط  مجموعة  األهلية 
الدعوة إلى اإلصالح الحقيقي الذي ينبعث من »الواقع« وليس من »نزوات موظفين« يرسمون  

خرائد الصالح والتغيير بمسطرة وفرجار، داخل أربعة جدران. 
البناية التي شيدت على تصميم مغربي أصيل، كمختلف البنايات التي أقيمت على العهد 
الدولي  بدءا من دار السلف، إلى الحافظة وصوال إلى بنك المغرب »القديم« الذي كان مقره 

بالسوق الداخل، لمن يتذكرون. 
الناظر إلى بناء دار المحافظة العقارية من الخارج،  ال يمكنه إال أن يعجب  بجمال  وتناسق 
التصميم والبناء، إال أنه يصدجم برؤية أشرطة بداخلها  نشر عليها »تصبين« ، مالبس قوم 
الغاية من   بالبناية  التي بدأت تظهر عليها حاالت  التداعي والتدهور، ولعلها  البد يسكنون 
البناية  هذه  بشأن  توضيح  كل  غيبة  وفي  أن !  .........إلى  البناية  له  تتعرض  الذي  اإلهمال 

الجميلة أو التي كانت كذلك،  فإن كل التأويالت ممكنة،  واألمثلة في هذه الباب متوفرة ! 
وكان اهلل في عونكم يا أهل المدينة ! 

 uuuuuu

على بعد دقائق من نهاية »املات�س« 
العثماين يدعو لتب�شيط امل�شاطر الإدارية !  

وحتى نخرج من منطقة النكد والغم والطيرة، نسوق لكم خبرا عجيبا من غرائب الحكومة 
المتمردة،   أغلبيته  تفجر  و  بنكيران«  »كيف  بين  الحائر  تحصى  العثماني   وال  تعد  ال  التي 

عن  فضال  أخرى،  وأحزاب  األحرار  استقطبهم  المناضلين  من  لعدد  المتتالية   واالستقاالت 
تفاقم شكايات المواطنين  من اإلدارة العمومية،  وتراكم مشاريع قوانين   تستعجل األحزاب 

السياسية  الدفع بها إلى البرلمان، قبل نهاية الوالية... 

مقابل كل هذا الهرج والمرج، العثماني اختزل الوضع وأسبابه  في تعقد المساطر  اإلدارية 
ودعا إلى »تبسيطها« لتصير األمور وفق ما يشتهي المواطنون. 

البرامج  نواة   وشكل  المستويات،  كل  على  ذكره  تكرر   المساطر  موضوع  ولكن،  جميل، 
المعدة إلصالح اإلدارة، في إطار البرنامج االنتخابي البيجيدي في طبعتيه األولى والثانية، وكان 

من بين »مآخذ« جاللة الملك على  أداء الحكومة، 

ومقابل كل ذلك، ارتأى الصدر األعظم، وهو على مسافة أسابيع من المغادرة الالطوعية، أن 
يعمم منشورا  يدعو فيه الحكومة إلى العمل على تبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية  وتعبئة 
واإلجراءات  المساطر  بتبسيط  المتعلق  القانون  تفعيل  أجل  من  الالزمة،  والموارد  الطاقات 

اإلدارية !. 

»نهاية  أعلن  قد  الحكم  يكون  الحكومة،  رئيـس  دعـوة  بتنفيذ  الوزراء  يقوم  أن  وقبل 
الماتش«،   في انتظار  مقابلة مقبلة ب »سيليكسيون« جديدة، وأربيطر جديد !.  

   uuuuuu

اجلواهري :
احل�شول على مزيد من القرو�س

يتطلب اإ�شالحات هيكلية  
يــرى الوالي  الجواهــري أن المغرب مطالـب بإنزال إصالحات »جوهرية«، منها  توصيات 
سوق  تحسين  و  باإلفالس(  )المهددة  التقاعد  صناديق  وإصالح  للجبايات،  الثالثة  المناظرة 

الشغل،  وإرساء دعائم الحماية االجتماعية الشاملة، إلى جانب اختيار العنصر البشري.. 

هذه اإلصالحات  سوف تمكن المغرب من مناقشة شروط القروض )ما دمنا نسير بوتيرة 
التهرب  بمسألة  يتعلق  أخرى،  فيما  »جوهرية«  إصالحات  المغرب  يتخذ  أن  شرط  القروض( 

الضريبي، والرشوة وتضخم  القطاع الغير مهيكل.  

وإذا استطاع المغرب القيام بمجمل هذه »اإلصالحات« فإنه يستطيع الحصول على قرض 
مهم بالعملة الصعبة، والتفاوض حول خط جديد للوقاية والسيولة، مع صندوق النقد الدولي ، 

األمر الذي يتيح له الحصول على  قروض بالعملة الصعبة.. 

ولكن كل ذلك مشروط بالثقة في السياسيين،  وفي مدى قدرتهم على الوفاء بوعودهم !. 

 ساهلة ! ما دام أن حكومتنا شغوفة بالقروض، وأنها ال »تقف«  على رجلها إال بالقروض، 
إنزال  فإن  مشكلة،  يشكل  ال  الديون  أداء  وأن  السيطرة«  تحت  »الوضع  أن  من  واثقة  وأنها 
على  أمره  مشكورا،  يهون  الجواهري،  خطط  لذلك  »الهالكة« كما  اإلصالحات  المهيكلة 
للتجديد،  قابلة  رغبتنا في  قبول والية جديدة  تلبي  الرشيدة،  التي سوف  العثمانية  الحكومة 

حتى تتم »تصفية« الخزائن، تصفية كاملة،  ونبقى على باب اهلل، ال قدر اهلل ! 

   uuuuuu

 حول القا�شم النتخابي ندندن 
توجه كل من حزب البيجيدي وأحزاب المعارضة، إلى المحكمة الدستورية للفصل في قضية 
القاسم االنتخابي الذي قسم االئتالف وبعثر أوراق العدالة، وهدد بتعثر االنتخابات التسريعية 

المقبلة.  
المحكمة الدستورية طلبت الحصول على دفوعات الجانبين، فكان أن سارع العدالة إلى رفع 
»شعار«  فقهي  لتبرير  فساد حجة القائلين باحتساب المقاعد على أساس األصوات المعبر عنها، 
بينما توسعت أحزاب المعارضة في تفسير البناء الديمقراطي لمطلب اعتبار األصوات المسجلين 

لنفس تلك الغاية. 

عن  الشعبية(  والحركة  والمعاصرة  والصالة  )االستقالل  المعارضة  أحزاب  دافعت  فبينما 
مبدأ احتساب أصوات المسجلين على اللوائح االنتخابية، اعتبار إلى أن لدستور لم يحدد نظاما 
انتخابيا، وأن اختيار المعارضة ال يتعارض مع نصوص الدستور،  وأن النظام المنسوخ أدى إلى 
إبعاد حساسيات سياسية  من التمثيل النيابي وأضعف بعض الحساسيات  وضرب في الصميم 

مبدأ العدالة االجتماعية.... 
تقدم البيجيدي بمقال ينفي فيه شرعية اعتبار األصوات المسجلة  بدل المعبر عنها، لتحديد 
عدد المقاعد، احتكاما لقاعدة فقهية  لإلمــام  الشافعـي رحمه اهلل،  أنه »ال ينسب إلى ساكت 
قول« ،  والحال أن هذه القاعدة تحتمل وجهين: »ساكت لم يبد موقفه صراحة من أمر معين، 

وساكت سكوتا يعبر به عن رأي وموقف. وكم حالة يقوم فيها السكوت موقف الكالم«.  

ثم إلنه في مادة االنتخابات، كثيرا ما يكون السكـوت تعبيرا عن موقف محايد أو رافض، 
وبالتالي فإنه نوع من التصويت. 

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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ورجال  نساء  بعض  على  »بنص  مراكشي«  الذي  دخــل   »المدني« 
التعليم،  خالل مسيــرة »فــوق سلمية«  نظموها بالرباط، للمطالبة بما 
اعتبروه حقا مشروعا  من حقوقهم المهنية ، أريد له، في البداية، أن يبقى 
شخصا نكرة،  شبحا »مبهما« ، بل وصفته إحدى الصحف ب »الفضولي«، 
وكأن ال عالقة له  بـ »المعركة« التي كان »بطلها« بال منازع، وتحت أنظار 
كاميرات  وأمام  »بالعاللي«،  معه  »تعاملهم«  ينفوا  أن  يمكنهم  ال  من 
المستفزة،  المشاهد  والصورة،  تلك  بالصوت  وثقوا  الذين  »المدونين« 
التي، وإن كنا قد  ألفناها، واعتدنا عليها، في »احتفاليات« مماثلة،  فإننا 
لم نكن أبدا نرضى أن يحق على نساء ورجال التعليم، مثل ذلك  العنـف، 
ال من طرف من كلفوا، »رسميا«، بـ »تأطير« المظاهرة، وال من تم االدعاء 

بأنهم »تطفلوا« على المظاهرة، وتدخلوا فيما ال يعنيهم !.  
ما  »استغــرب«  الحالــي  اإلنســان  وحقــوق  السابــق،  العدل  وزير 
ضد  العنف  يمارس  وهو  مدني  بلباس  شخص  ظهور  أن  واعتبر  حدث، 
المواطنين في الشارع العمومي،  أمرٌ »غير مفهــوم«  و »غير مشروع« 
و« ال مبرر له«  لنستخلص، نحن المغفلين،  من هذا القول الحكيم،  أن 
»العمل« المشروع ، في مثل تلك الحاالت، هو الذي يقوم به من يحمل 
خودة  »فوالذية« على رأسه،  و زرواطة  تيليسكوبية قوية بيمينه،  ودرعا 
الحال،  وبطبيعة  فريقه،  أعضاء  مع  موحدا  بشماله،  ولباسا  »رومانيا« 
»لوحة«  بلون الذهب أو الفضة، على صدره،  تحمل  هويته الرقمية، حتى 
يتم التعرف عليه في حالة وجود »شكاية«  ضده بممارسة عنف أو شطط،  

عمال بمبدأ »ال أحد فوق القانون« !  
عمل  بأن  قراره  باالستقالة،  تنبأ  عن  مؤخرا  تراجع  الذي     الوزير 
ذلك الشخص »المدني« يستحق المساءلة وأن المساءلة لن تتأخر بإذن 

اهلل« !!!..... 
وهو ما حصل فعال، حيث صدرت األوامر بتحديد هوية بطل »المصارعة 
صفة«  »انتحــال  بتهمة  اعتقاله  األحـرار، وتم  التعليم  رجال  ضد  الحرة« 

واستعمال العنف ضد متظاهرين »عزل« بالشارع العمومي !.  
إال أن  »عفاريــت« وسائـط التواصل االجتماعي توصلوا، في لحظات، 
سلطــة«  »عون  وأنــه  واللقـب،  باالسم  كاملة،  الرجل  هوية  معرفة  إلى 
بمقاطعة  بمنطقــة نفـود الرباط،  وحـددوا مكان إقامتـه، قبل أن يتــم 

اإلعالن الرسمي عن اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية. 
إلى هنا ينتهي الفصل األول من الرواية، أما الفصل الثاني فيبدا مع 
الوصف  حسب  »المقدمين«  السلطــة،  أو  مساعدي  »تنسيقية«  خروج 
المألوف ، ببيان بغية تبرير تصرف زميلهم بكونهم لم يخضعوا للتكوين 
الشعبية، وإنهم  التظاهرات  فض  مجال  في  المبين،  والنصح  والتدريب 

فقط، ينفذون أوامر رؤسائهم، وإال تعرضوا للعزل والطرد.  
يبرر ذلك مواجهة مواطنين مسالمين، من خيرة  واضح. ولكن، هل 
له  يد من ال صفــة  الالأخالقية على  الممارسات  بتلك  الوطن،  أبناء هذا 
اإليجابية،  »البرككــة«  طريق  عن  السياسية  السلطات  مساعدة   سوى 
و»الشمشمـــة«  »المالئمــة«  عن بعــد، دون التدخــل في الشؤون التي 

ينظمها »القانون« ويحدد صفات القيميين عليها !.....  
أعلنت  التي  اهلل،  أصلحــه  عائلة   الولد  فأبطاله  الثالـث،   الفصل  أما 
األسرة،  الصفــة«،  بمفخــرة  »انتحــال  تهمــة  من  إلصــاق  استغرابها 
وأكدت  أنه يعمل »عونا للسلطة« متدربا منذ خمسة عشر شهرا، وخاصة 
منذ انطالق حالة الطوارئ الصحية، وأنه »غشيم« في هذا الميدان، ولم 
إنما  المتظاهرين،  وأنه  تفريق  طــرق  على  »تدريب«  أو   بتكوين  يقم 
ما  وربما يكون ذلك  اإلداري،  ينتظر تسوية وضعه  خضع لألوامر، وكان 
حمله  على إظهار »شطارته« و »حنة يده »...لعل وعسى أن ينجح في إثارة 
االنتباه إلى أنه يجمع بين مهاراته الفطرية وقوة عضالته،  و»فتوته«  وأن 

ال قدرة ألي دابة أن تدبّ أمامه.... إال بإذنه !. 
إننا، فقط، نريد أن نفهم،  ولو من باب  الفضول »السلبي«، حتى وإن 
لم يكن من خير يرجى من فهمنا لألمور... ولربما  كان خيرنا في البعد 
عن فهم األمور، عمال بالقول المأثور »ما في الهم إال من يفهم«،   وقانا 

اهلل وإياكم  شر الفهم والهم معا !!! 

نريُد، فقط، اأن نفهم! 

بعد أن فرضت الحكومة المغربية نظام التعاقد سنة 2016، بحجة احتياج قطاع التعليم لعدد كبير من 
المدرسين، وبعد اإلضرابات واالحتجاجات الكثيرة التي شنها األساتذة المتعاقدون، تنديدا بالموضوع، عادوا 
يوم الثالثاء لتنظيم وقفة احتجاجية، بل مسيرة حاشدة، انطلقت من ساحة األمم بطنجة، تضامنا مع زمالئهم 
الذي  لالعتداء  رافضة  رفعت خاللها شعارات  المنصرم،  األسبوع  الرباط،  بالعاصمة  للتعنيف  تعرضوا  الذين 
  ”#  protect_teachers_in_morocco“ هاشتاغ  اجتاح  حين  في  األمنية،  القوى  قبل  من  له  تعرضوا 
التي تعرض لها  الجسيمة  التواصل االجتماعي، كرد على االنتهاكات  المغرب”، مواقع  “احموا األساتذة في 

األساتذة، والتي تتقاطع مع حقوق اإلنسان.
وكانت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد دعت إلى خوض إضراب وطني، خالل 
التنسيقية قصد  من مارس الجاري، »كاستمرار في المعركة البطولية التي تخوضها هذه   24/23/22 أيام 
إسقاط مخطط التعاقد واإلدماج في أسالك الوظيفة العمومية، وسيرا على درب الشهيد عبد اهلل حجيلي وكل 
الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين في تشبث دائم بخيار المقاومة 

والصمود والتحدي المتواصل لكل أساليب القمع والتضييق«.
بالتعاقد  التشغيل  وإلغاء  إسقاط  في  تتجلى  رئيسة،  محاور  أربعة  في  فتنحصر  األساتذة  مطالب  أماعن 
المالية من  المناصب  العمومي، وإحداث  المدرسي  التعليم  للتربية والتكوين في  الجهوية  مع األكاديميات 
الميزانية العامة في قوانين المالية السنوية لدى وزارة التربية الوطنية، فضال عن إلحاق األساتذة المفروض 
عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد بدال من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، مع فتح 

الحركة االنتقالية الوطنية الجغرافية لعموم األساتذة وفق المذكرة اإلطار. 
لألساتذة  الوطنية  للتنسيقية  الجهوية  اإلعالم  لجنة  عضو  الطويل،  عثمان  وحسب  الصدد،  هذا  وفي 
المفروض عليهم التعاقد بجهة الشمال، فإن هذه االحتجاجات قد جاءت دفاعا عن الوظيفة العمومية، وعن 
فئات  مختلف  على  توقيعها  تم  التي  المتوحشة  البربرية  الهجمة  بعد  خاصة  العمومي،  التوظيف  في  الحق 

األساتذة. 
وأضاف المتحدث نفسه، أنه وعوض أن تقوم الحكومة باالستماع إلى مطالبهم، وحل ملفاتهم العالقة، 

ارتأت أن توظف المقاربة القمعية، معتبرا أنها الحل الوحيد الذي تتخذه الوزارة حاليا.
هذا  أن  أصيلة،  طنجة  بمديرية  لألساتذة  اإلقليمية  التنسيقية  الحمري، عضو  جواد  أوضح  جانبه،  ومن 
النضال كان وسيظل مستمرا إلى أن تضع الجهات المسؤولة حلوال حقيقية لملفهم، وتستجيب لمطالبهم. 
فيه  يضيع  الذي  المدرسي  الزمن  وهدر  التعليم  قطاع  يعيشها  التي  المزرية  األوضاع  مسؤولية  حمل  كما 
التالميذ، للمسؤولين الذين لم يلتفتوا لهذا الملف الذي وصل صيته وتداوله العالم أجمع، نافيا وجود مبدأ 
تكافؤ الفرص في هذا القطاع، ال من حيث التالميذ وال األساتذة، إذ كيف يمكن لهذا التكافؤ أن يتحقق بوجود 

أستاذ مرسم وآخر فرض عليه التعاقد؟ أستاذ يتمتع باستقرار مهني وأستاذ آخر بدون حقوق؟!
وآخرا، هذا االختالف الذي يعمل األساتذة جاهدين، منذ سنوات، على تغييره هو اختالف ترفضه القوانين 
والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي وقع عليها المغرب. وعليه فإن الوزارة أصبحت اليوم مجبرة على إعادة 

النظر في هذا النمط من التوظيف الذي أربك المدرسة العمومية، وزعزع استقرار منظومة التعليم.

الأ�شاتذة املتعاقدون يعودون 
لالحتجاج جمددًا

•  رميساء بن راشد

بعد القمع والتعنيف...
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فضاء األنثـى   :

من  طوفانا  أطلق  السعداوي  نوال  المصرية  الدكتورة  الراحلة  وفاة 
السبّ والحقد  والشماتة  بالراحلة، التي  لحقت  بها  أحقاد الجهل والظلم 
، وأخلت الجو  لفقهاء  والبهتان،  حتى بعد أن غادرت هذه الدنيا  الفانية 

االدعاء والجهل  والشماتة والكراهية والعداء. 
تأثيرا  و  شهرة  العالم،  واألكثر  مفخرة  لنساء  المرأة  تعتبر  أن  ومع 
في العالم، شرقه وغربه، فإن ذلك لم يعفها من سفاهة السفهاء ورداءة 
األردياء، والمتقولين على الحق سبحانه، ممن يعتقدون أن مفاتيح الجنة 
إلى  ينكرون،  من  و  النعيم،  إلى  يختارون  من  والنار  بأيديهم،  يرسلون 

السعير. تبا لهم وما يدعون !   
طريقها  العقل  والكاتبة،  اختارت  والروائية  والطبيبة  المفكرة  المرأة 
للمعرفة، ولم تكن تملك سوى قلمها  وأفكارها، سخرتهما معا للدفاع عن 
الطبيعية  التي  وحقوقهما  الحياة،  في  ومكانتهما  وأنثى،  ذكرا  اإلنسان، 
يخولها لهما حقهما في الحياة،  بكرامة وأمن وكبرياء. كما سخرت قلمها 
العرب  بالد  في  واالستبداد  واالضطهاد  الظلم  أنظمة  لمواجهة  وفكرها 
والمسلمين، بال كذب أو مداهنة أو رياء،  وهو »الشرك األصغر« كما وصفه 

الرسول األعظم سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم. 
السعداوي،  خاصة على مواقع  نوال  الراحلة  انطلقت، بعد وفاة  أقالم 
القرار،  بالنار وبئس  الصفات، وتتوعدا  بأقبح  االجتماعي، تصفها  التواصل 
وأنها غادرت لمزبلة التاريخ،  وابٌل من السبّ والشتم واالغتياب،  في حق 
امرأة كرست حياتها للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة باحترامها كإنسانة، 
تارة،  والعادات  الدين  باسم  عليها  الممارس  الحجر  ورفع  اإلنسية،  كاملة 
والتقاليد تارة أخرى، وتمتيعها بحقوقها االقتصادية حتى ال تعتبر »عالة« 
على األسرة أو الزوج،  وتحق بشأنها مقولة »القوامة« الزائفة  المتهالكة 
مفهومها  من  لإلنسان،  الطبيعي  والتطور  والعمل  العلم  أفرغها  التي 

القديم التي انتفت، اليوم، أسبابه وأحكامه. 
الراحلة نوال السعداوي،  ككل المفكرين العرب والمسلمين القدماء، 
جعلت العقل وسيلتها للمعرفة، وحاولت أن تخضع العلم للعقل  هذه هي 
قوتها التي أسست عليها نضالها فوق نصف قرن،  عاملة بقولة الكندي: 

»العقل جوهرُ التقرب من اهلل«. وهل في ذلك مما يغضب اهلل؟ 
علمــــاء  من  وكالعــديــــد 
اإلسالم وفالسفته،  تعرضـت لما 
من  أزمنتهــم،  في  له  تعرضـوا 
والزندقة،  والردة  بالكفـر  اتهام 
العقــــل  »يقـدمــــون  وأنـهــم 
عن النقـــل«  وهــم من   أعظـم 
علـــوم  في  اإلنســانيــــة  علماء 
والفيزيـــاء  والرياضيـــات  الطب 
والفلسفة  والكيمياء  والهندسة 
بينـــهـــم:  ومــن  اإلنســانيـــة، 
رشد،  وابن  سينا،  وابن  الفارابي، 
المعري  العـالء  وأبو  حيان،  وأبو 

تهم  بهم  ألصقت  كثير ممن  وغيرهم  والكندي  وابن طفيـل  والجاحـظ 
الزندقة، والشرك، والردة، والضاللة،  والكفر،  والبدع،  األمر الذي عرضهم 

لإلهانة والعنف  والتنكيل، وحرق كتبهم، والقتل أحيانا. 
الراحلة نوال السعداوي أفرغت أطروحاتها في مجاالت تفكيرها في أزيد 
من أربعين مؤلفا فكريا وعلميا، وأدبيا،  ترجمت إلى أزيد من عشرين لغة، 
و»مذكراتي  طبيبة«،  »مذكرات  منها  وروايات  قصيرة  قصص  عن  فضال 
والجنس«،  »الرجل  والجنس«،  »المرأة  أعمالها  ومن  النساء«،.  سجن  في 
الصفر«،  نقطة  عند  »امرأة  األضعف«،  هي  األصل«،  »كانت  هي  »األنثى 
»امرأتان في امرأة«، »المرأة والدين واألخالق«، »سقوط اإلمام« ، »معركة 
جديدة في قضية المرأة« وجل مؤلفاتها تترجم انشغالها بالمرأة وسعيها 
الذكوري عنها وتمكينها من كافة  الحجر  إثبات ذاتها وحقوقها ورفع  إلى 

حقوقها االجتماعية والسياسية واالقتصادية واالعتبارية. 
ومن المؤسف، بل والمؤلم أيضا أن نجد من بين المدونين والمدونات 
على الفايسبوك، نساٌء  توجهن بالسب والشتم واإلهانة للراحلة السعداوي 
االعتبار  ورد  المرأة  تحرير  أجل  من  الراحلة،  العالمة  لجهود  متنكرات، 
المستحق لها وحمايتها ضد العقليات التراثية المتجمدة، وتحقيق انطالقتها 
في المجتمع، كأنثى، متحررة من قيود الذكورية المتجبرة،  فاعلة ال مفعول 
بها، قوية بحضورها الوازن داخل المجتمع واندفاعها من أجل كسر قيود 

العادات والتقاليد وتغيير العقليات المجتمعية البائدة. 
المؤلفـــات  من  ذخيــرة  وراءها  رحلـــت،  وتركـــت  السعداوي  نوال 
وسر  وجودها،  أسبــاب  من  سببا  بها  الصدح  جعلــت  التي  أفكارها  تخلد 
رسالتها  لإلنسانية التي افتقدتها عالمة متنورة، قدمت العقل لفهم الكون 
الحقائق عن اإلنسان  والوجود والحياة والمآل، وغادرت، لم  وبلوغ بعض 

تحمل معها سوى فكرها المسالم وقلمها العنيد. رحمها اهلل.

•  سميـة أمغـار -

ال�شـعــــــــداوي

)تتمة ص1(   
وال أدل على ذلك من  أن ما يسمى بوزارة الثقافة  لم تتخذ 
منذ االستقالل، أي مبادرة تذكر، خارج »مجمع« المتحف و »رياض 
»كنوز«  وذخائر  استخــراج  أجــل  بالقصبـة،   من  السلطــان« 
قصائد  في  ذكرها  ورد  التي  المدينة  طنجة،  هذه  أرض  باطن 
وما  الفينيقيون،  قبلهم  وكتاباتهم،  ومن  الرومان  و  اليونان 
وأقامت،  المختلفة،  استعمرت  األجناس  من  بعدهم  من  جاء 
وخلدت وجودها  في هذه المدينة عبر مآثر تدل على حضاراتها 

وثقافاتها المختلفة.  
وكثيرا ما تعرضت الصحافة المحلية، ومنذ االستقالل،  إلى 
قضايـا المآثـر التاريخيـة  داخل المدينـة، خاصـة موقـع مسجد 
محمد الخامس حاليا، وموقع مدرسة البنات قرب مقهى الحافة، 
»التاريخية«  بطنجة،  القنصليات  بإحدى  حيث وجـدت »رسوم« 
مسـرح  وبقايـا  المسجـد  موقـع  في  آثـار  رومانية  تبـرز  وجـود 
القصبة  موقع  عن  فضال  المدرسة،  هذا  فوقه  قامـت  روماني، 
اليــوم  تحت-أرضية،  بكامل  الحالي الذي يقع على مدينة هي 
تجهيزاتها  والتي يتم الكشف عن بعض  جوانبها وآثارها،  بين 

الفينة واألخرى.  
بالصدفة،  عليها،  وقعــت  التي  واألنفاق  السراديب  ولعل 
»معاول« المكلفين بــ »ترميم« القصبة،  لمما يؤكد غنى تلك 
كانت  القصبة  أن  التاريخية.  ذلك  والمعالم  بالمآثر  المنطقة، 
من  ومجموعة  أرضية،  وأنفاق  تحت  بالبحـر،  معابر  تربطها 
الغـــارات  الخارجية،،  من  المدينة  المساك  الباطنية،  لحماية 

وللفرار منها في حالة هجوم أهلي أو أوربي عليها.
األنفــاق  بهـدم  األمرُ  تم  أن  الصدفــة  باب  من  وليس 
وليس  األهلية،  المنظمات  تنبيهات  رغم  بالقصبة،  المكتشفة 
سيدي  طريق  على  اإلجهاز  يتم  أن  أيضا  الصدفة  باب  من 
رومانية،  ليست  بأنها  االدعاء  يتم  وأن  الرومانية،  المصمودي 
الموضوع يعود ألهل االختصاص وليس  اإلفتاء في  أن  والحال 

ألصحاب معاول الهدم.  
مرة،  من  أكثر  ارتفعـــت،  االستنكار  أصــوات  أن  ومعلومٌ 
تاريخية  وأسوار  أثرية  ومبان  مواقـــع  على  للتنديد  باالعتداء 
وكلها  لطنجة،  والحديث،  القديم  التاريخ  من  مراحل  إلى  ترمز 
توالي  مــع  إقبــاره  يتم  سوف  ووطني،  محلي  حضاري  تراث 
وكل  من  طرف  واإلهمال،  من  الالمباالة  حاالت  األيام،  وتزايد 
لطنجة  والرمزي  والتاريخي  الثقافي  الموروث  أمر صيانة  إليهم 
وللمغرب قاطبة. خاصة ومعالم طنجة تعتبر إرثا حضاريا مشتركا 
أهمية  تكتسي  المتوسط،  وأنها  األبيــض  البحــر  دول  بين 
أكثر من مجال، خاصة مجال  قابلة لالستثمار في  بالغة،  وأنها 
للبالد  كبرى  منفعة  ذلك  والترفيهية،  وفي  السياحة  العلمية 
السياحية  الحوافز  أهم  من  يعد  التاريخ  في  االستثمار  إن  حيث 
في بلدان الضفة الشمالية  للبحر األبيض المتوسط، كاليونان، 

وإيطاليا،  والبرتغــال وإسبانيا التي اعتنــت بالمآثـــر  التاريخية 
للغزو العربي، فوق اهتمام أصحاب الحضارة العربية واإلسالمية 

بمآثرهم في بلدانهم األصلية.  
من  الفريدة  الكبير  الجبل  منطقــة  صنفت  فقد  للتذكير، 
نوعها، ضمن المناطق الخاصة، العتبارات إيكولوجية وبيولوجية 
غابة  إلى  تمتد  الماضي،  في  كانت،  غابات  من  يميزها  لما 
عالميا  ممرا  وتعتبر  المختلفة  بالنباتات  تزخر  وهي  المعمورة، 
للطيور المهاجرة، فضال عن كونها تتربع على قمة جبل  يرتفع 
فوق ملتقى مياه األبيض المتوسط واألطلسي، ويبيح االستمتاع 

بمنظر بديع على الخليج الرابط بين إفريقيا وأوروبا.  
وعلى الشاطئ األطلسي،  »تــرقـــــد« مدينـــة »كوطــــا« 
الرومانيـــة،  أو ما تبقــى من »أطــاللهـــا«، على مقــربــة من 
التاريخ  تربـــط  شيــقــة  قصصــا  تحكي  التي  هرقـل  مغــاور 
األثرية  المواقـع  أهــم  من  »كوطا«  باألسطورة.  ويعتبر  موقع 
بطنجة حيث  تم العثور، خالل أعمال الحفر، على  لقى تعود، على 

األقل، إلى القرن الثالث قبل الميالد.  
وحسب نتائج الدراسة والبحث، تبين أن مدينة »كوطا« كانت 
داخل  األسماك،  »تمليح«  يتم  رومانية،  حيث  صناعية  مدينة 
أحـــواض كبيــرة  من  أجـــل تصبيرهـــا،  وصناعة  واستخـراج 
الملح  وصناعــة مواد التلوين، كما تم الوقوف  بها على خـزان 

عظيم للمياه.  
ما هو مصير هذه المدينة في مغرب يتوق إلى احتالل مراكز 

متقدمة في السياحة العالمية؟ 
مــن  كــل  في  األثريـــة  مصائـــر  المواقـــع  نفــس  إنــه 
مزورا  بدوار  لوتد  تطوان، وأرض  وتمودة  ليكسوس  العرائش، 
بأصيلة حيث يوجد  بعض من أقدم بنايات اإلنسان على وجه 
التاريخيـة  المعالــم  من  الحسيمة  وغيرهـــا  األرض،   وقلعات 
وبالتـالـي،  الحسيمـة.  ـ  تطوان  ـ  جهـة طنجة  بهـا  تزخـر  التي 
فإنــه ال مفر من أن  تقوم المنظمات األهلية  بواجبها في إثارة 
انتباه المسؤولين، محليا،  وجهويا ووطنيا،  إلى ضرورة  حماية 
ومدينة  كوطا  عام،  والجهة،  بوصـف  بطنجة  التاريخية  المآثر 
األثريــة  ووضعها  المدينة  إلى هذه  االعتبار  ورد  بوجد خاص، 
هذه  التراث،  وإخراج  حفظ  إليها  الموكول  الجهة  تصرف  تحت 
المدينة التاريخية  من »الحصار« الذي ضرب عليها بحيث تبدو 
واضحة نية االستيالء عليها وتحويلها إلى ما يمكن من الظفر 
بها، في إطــار مسلسل »خوصصة« مـآثــر طنجــة والقضــــاء 
له،  ولكن  عليهـا واستغاللهـــا  فيما لم تكــن يومــا مهيـــأة 
مصطــادي »الفرص« ال تخضع أهواؤهم  وتصرفاتهم  لبيان أو 

منطق  خارج منطق »البزنسة« اللعين !..... 

عزيز كنوني

اأهايل طنجة مدعوون لـ  »حركة ثقافية«
من اأجل حماية املـاآثـر التاريخيـة لهـذه املدينـة

نوال السعداوي

نوال



4151 • ال�شبـت  27 مـار�س  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

2

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

ة عَلى َعْبْدْك َدّ ي ْتَفاِجي ال�ّشْ َيا رِبّ
عْدَنا ْف�ْشَماَنا ِوي ْهالْل �شَ ْوْي�شْ

وَلى ْمْن َعْنْدْك حَمة َياْلُ الّرْ
اَنا اْلْبَحار َهاْج عِليَنا ْوَدّ

يْك َياْلَغاْفْل َباِل ْبْجَناْبْك ُنو�شِ
اُمو رُلو ْلَ ْغُرور ِزَيّ ْوْل�َشاْنْك َياْلْ

ْج َناْبْك اَرْق ْمَهّيْ ّمْ اْلَ ال�ّشْ
اُمو يَطاُنو َحَجّ َيا ِويْل ْمْن َكاْن �شِ

غرفة ال�شيد البحري
تعقد دورتها العادية الأولى

ت�شوير : حمودة

عقد مجلس عمالــة طنجة-أصيلة يــوم 
اإلثنين دورته االستثنائية لشهر مارس الجاري، 
لرئيس  األول  النائب  الكروج،  ادريس  برئاسة 

العمالة، عبد الحميد ابرشان. 
الدورة  المجلــس خالل هذه  وقد صادق 
العمالة  لمجلــس  التعديليــة  الميزانيـة  على 
برسم السنة المالية 2021، والمقدرة مداخيلها 

ومصاريفها ب 159.54 674 32 درهم.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية 
شراكة تتعلق بتهيئة الطريق اإلقليمية 4600 
بعمالة طنجة أصيلة، والتي تهدف إلى تعزيز 
العمالـة،  بتــراب  الطرقيــة  التحتية  البنيات 
الطرقيــة  الشـبكــة  حمايـة  في  والمساهمـة 
تحسين  إلى  تهدف  كما  بالعمالة.  اإلقليمية 
الربط الطرقي للمرافق العمومية والخدماتية 
الجملــة للخضــر  المنجزة بالمنطقـة )ســوق 
المحجز  المجــزرة،  السمــك،  والفواكه، سـوق 

البلدي للعربات...(.
مشروع  على  المصادقة  تمت  وقد  هذا 
النشاط  تنظيم  بدعم  تتعلـق  شراكة  اتفاقية 
»طنجـــة   GLOBE 40 البحــري  الرياضي 
التعريف  إلى  تهدف  والتي  االنطالق«،  مدينة 
واالقتصادية  والثقافية  السياحية  بالمؤهالت 

عقــدت الجمعيـــة العــامــة لغــرفــة 
الصيــد البحري المتوسطية يوم الجمعــة 
دورتهـــا  الجــاري،  مارس  شهر  من   19
العادية األولى بمقر غرفة التجارة والصناعة 
والخدمـــات، وبرئاســة رئيسهــا، يوســـف 

بنجلــون. 
ضم جدول أعمال هذه الدورة مجموعة 
تقديم  أبرزهــا،  المهمــة،  النقاط  من 
التقرير المالي للغرفــة برسم سنــة 2020 
والمصادقة عليه، تقديم التقرير السنــوي 
البحري  الصيد  غرفة  أنشطة  حول حصيلة 
المتوسطية عن سنــة 2020، والمصادقة 
تمــت  كما  السابقــة.  الدورة  محضر  على 
بتلوث  المتعلقة  النقــاط  مناقشة كل من 
البيئة البحرية، والراحة البيولوجية للبحارة.

وفي تصريـــح لرئيــس غرفــة الصيد 
البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، أفاد به 
الجريدة، فإن مهنيي القطاع يطالبون اليوم 
الجغرافي  النفوذ  في  البيولوجية  بالراحة 

التابع للغرفة.
هذا وقد أشار بنجلون خالل تصريحه 
إلشكالية التلوث الذي يعرفه البحر األبيض 
بين  ما  مشتركا  بحرا  باعتباره  المتوسط، 
مجموعة من الدول األخرى، وهو األمر الذي 

لمدينة طنجة، وكذا االستفادة من التظاهرات 
الرياضية البحرية ذات الواقع الدولي، باإلضافة 
إلى تسويق طنجة كقطب اقتصادي وصناعي 
ووجهة  عالميـة  لوجستيكيــة  ومحطة  رائد، 

لالستثمار.
عرضا  أيضا،  الدورة  أعمال  جــدول  ضم 
مقدما من طرف إحدى الشركات المتخصصة 
بتسيير النقل المدرسي بمختلف أرجاء العمالة.

لحسـن  تصريـح  وفي  الصدد،  هذا  وفي 
العوامة،  جماعة  لرئيس  األول  النائب  الفتوح، 

يطرح ويتسبب في مجموعة من المشاكل، 
اتخاذ  يستدعي  ما  األسماك،  قلة  أهمها 
إجراءات حالية وآنية قصد البحث واسترجاع 

الثروات السمكية.
وأضاف المتحدث نفســه، أن الغرفـــة 
الموضوع  إرسال رسالة في  »ستعمل على 
من   23 الفصل  على  بناء  الوصية،  للوزارة 
القانون األساسي 4.97 للغرفة المتوسطية، 
والذي يعطي للغرفة الحق في مراسلة وزارة 
أو  بالتدخل  والمطالبة  البحري،  الصيد 
إحداث مشروع قانون، أو ما يجاري ذلك...«.

الفاتح  ومن جانبه، فقــد أشــار أحمد 
الصياديـــن  البحـــارة  تعــاونيـــة  رئيس 
بكالرييس، إلى العراقيل التي تتتخبط فيها 
لمشروع  وضعها  نتيجة  حاليا،  التعاونية 
تربية بالح البحر الذي من شأنه الكشف عن 

مخزون المنطقة.
المذكـورة  التعاونيــة  كما عبر رئيس 
سابقا، عن غضبه واستيائه من عرقلة سير 
هذا المشروع، فضال عن إهماله من طرف 
بإنصافه  مطالبا  للغرفة،  اإلداري  المجلس 

ودعمه عوض »فرض مسائل تعجيزية«.
رميساء

قدمتـه  الذي  العـرض  ورغم  فإنه  للجريدة، 
تعاني  التي  المالية  اإلكراهات  أن  إال  الشركة 
منها العمالة، ال تسمح لها بإبرام عقد أو التزام 
اقترحتها  التي  األسعار  عن  فضال  هذا  معها. 
إذ  لخدماتها،  كمستحقـات  المعنيـة  الشركة 
بالنسبة  سنويا  درهم  ألف   240 ب  طالبت 
لكراء سيارات النقل و165 ألف درهم بالنسبة 
في  تتجاوز  ال  العمالة  أن  حين  في  للتدبير، 
مصاريف نقلها المدرسي 70 أو 80 ألف درهم 

سنويا.
ر.ب

يف غياب تام لرئي�شه..
جمل�س العمالة يعقد دورته ال�شتثنائية

ت�شوير : حمودة

اء
�س

رمي

احتفلت زميلتنا رميساء بن راشد بعيد ميالدها السادس والعشرين وذلك أمس 

اجلمعة مبقر جريدتي طنجة والشمال. وكانت والدة الزميلة وأفراد من أسرتها 

قد فاجؤوهـا بهـذه الزيارة الكرميـة 

والزمـالء  اإلدارة  جعـلـوا  وبالتـالـي 

ويتقاسمون  يشاركــون   العامليــن 

العميقـة  مشاعرهم  »رميسـاء«  مع 

وممتنياتهم الصادقـة بكـل جميل، 

مبناسبة هذا احلدث السعيد الذي من 

إدارة كل مـن جريدة  تتقـدم  خالله 

وموقــع  الشمــال  وجريــدة  طنجة 

»أنفـو طوجنــي« بأحــر التهاني إلى 

الزميلـــة »رميسـاء« وهـي تطفــئ 

راجيـن لها منه   ،26 شمعة ربيعهــا 

تعالـى، موفور الصحــة ومستقبــال 

زاهرا وحياة سعيدة.

ج.ط

»رمي�ساء«عيد ميالد �سعيد
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

ملف  غلق  من  الجماعي  طنجة  مجلس  تمكن  وأخيرا 
تفويت قطاع النظافة، بعد أن صادق بإجماع  الحاضرين 
االستثنائيــــة،  الثانيــة لدورتـــه  الجلسـة  في  أشغــال 
الهام لشركتين جديدتين  القطــاع  على  تفويــض هذا 
اإلثنيــن  المداريـن  اقتســام   عليهمــا  يكــون  ســوف 
للمدينة  »طنجة الغربيـة« و »طنجــة الشرقيــة«  وفـــق 

دفتر تحمالت فازت الشركتان  بشروطه  األساسية. 
»ميكومار صوماجيك« وشركة  بشركة  األمر  ويتعلق 
»أرما أحيزون«  اللتين بدخولهما في هذا المجال،  يكون 
مجلس الجماعة قد قطع مع تجربة لم تكن دائما سليمة، 
بل إنها أثـارت الكثير من االحتجاجات، لما اعتبر »تهاونا« 
في تنفيــذ  عقـد التدبيــر المفــوض. إال أن  للشركتيــن 
القطـاع  هـذا  تدبيـر  توليتـا  اللتين  والفرنسية  اإلسبانية 
الموضوع وقد  رأيهمــا وحججهما في   ،2014 منذ سنـة 

ال تخلو دفوعاتهما من بعض الصواب ! 

شرفتني أكاديمية المملكة المغربية، بدعوة 
كريمة لتقديم حفل التكريم الراقي، الذي نظمته 
األكاديمية يوم 24 مارس 2021 للشاعر المغربي 
أسهم  الذي  الزاخر  للعطاء  تقديرا  بنيس،  محمد 
والترجمة،  والنقد  الشعري  اإلبداع  مجال  في  به 
أكثر من خمسة عقــود، بحضور وازن  على مدى 
والمبدعيـن،  والمفكرين  المثقفين  من  لنخبة 
الذين أبوا إال أن يؤكدوا تقديرهم العميق لهذا 
أن  استطاع  لشاعر  المتكامل  الشعري  المشروع 
يحقق انتشارًا واسعًا على امتداد الخارطة العربية 

والدولية.
ويتم تكريم محمد بنيس من طرف أكاديمية 
مغربيًا،  شاعــرًا  به  »احتفــاًء  المغربيـة  المملكة 
قدمه  لما  خاصا  وتقديرا  دولي،  حضور  ذا  عربيًا، 
من أعمال، وما أغنى به الحياة الشعرية والثقافية 

على امتداد أكثر من خمسين سنة«.
الحجمري،  الجليل  عبد  السيد  أكده  ما  وهذا 
كلمتــه  في  لألكاديميـــة  الدائــم  الســر  أميــن 
االفتتاحية بقولـه : »إن الشعر لدى محمد بنيس 
تجاوز  وقد  وتفكير،  ممارسة  مدار  جعلها  معرفة 
الجغرافيات  مختلف  جابت  باختيارات  قرن،  نصف 
الشعرية العربية والعالميــة، وأخلـص لمشــروع 
نظريــة  بتأمالت  أغنــاه  متواصل  وإبداع  شعري 
إال عن جـــدوى  العمــق  وفكريـة ال تكشــف في 

القصيدة وضرورتها في عالمنا المعاصر«.
من جانبه اعتبر بنيس االحتفاء به »مناسبة 
يلتقي  مثلما  وثقافــات،  أمم  فيها  تلتقي  مضيئة 
فرحا  بالشعر  لالحتفال  وقـــراء  ومبدعون  شعراء 

بالحياة«.
كورونا  جائحة  أزمة  إلى  اإلشارة  تفته  ولم 
التي ما زالت مخيمة على العالم بقوله »منذ بداية 
تسعينيات القرن الماضي أخذ صوت الدمار يصرخ 
في وجه الحياة وينهشها، ثم ها هي اإلنسانية قد 
أصبحت موحدة في مأساة الجائحة التي اعتقلتنا 
طيلة سنة كاملة في بيوتنا وال تزال، وهي عالمة 
بداية  خالل  البشرية  ينذر  أصبح  ما  عالمات  من 

القرن الواحد والعشرين بقتامة مصيرها«.
ومن بين المداخالت التي حاولت مالمســة 
بنيس،  محمد  لدى  الشعرية  التجربة  خصوصية 
المغربي  المفكر  التي أسهم بها  العميقة  الورقة 
التحليلية  والقراءة  العالــي،  عبد  بن  السالم  عبد 
الشعــر«  »مقــام  لكتاب  الكتاني  محمد  لألستاذ 
عبــارة  وهو  بالمناسبة،  األكاديمة  أصدرته  الذي 
الشعرية  بنيس  لتجربة  ومقاربات  دراسات  عن 
وكذا  النقــاد،  و  األدبــاء  من  مختارة  نخبة  بقلم 
الطالبي  رجاء  الشاعرة  بها  تقدمـت  التي  الورقة 
الستكناه دالالت توظيف األزق في قصائد بنيس.

أما الشهــادات التي تــم تقديمها في حـــق 
المحتفــى به عن بعد، فكانــت لكل من الشاعر 
اإلسباني أنطونيو غامونيدا، والفرنسي ميشيــل 

دوغي.
والعالم  بالشعر..  حقيقيًا  احتفــاء  كــان  لقد 
يشرع رغما عن جائحة الوباء، هذه الشرفة البهية 

التي يطل منها على رحابة وبهاء الحلم.

تكرمي ال�شاعر محمد بني�س 
يف ح�شرة البهاء..

لم يعد مقبـوال الصمـتُ  عن »االستهتار« بتاريخ طنجة  ومآثرها بعد  كارثة القصبة، وكارثة  الطريق الروماني بسيدي 
المآثر  البلد،  في مجال  أخيرا، ومآثر  أخرى تصدت جمعيات أهلية وخبراء من  البارود،  المصمودي ومدينة كوطا، ومآثر دار 

التاريخية  لمحاوالت اإلجهاز عليها،  وسارعت إلى إدانتها والتنديد بالصمت الرسمي بشأنها.  
نحن نعلم أن االهتمام بالمآثر التاريخية لم يكن يومًا  على أجندات  »األولويات«  للحكومــات المتعاقبـة،  خاصة فيما 
التاريخيـة  الحقب  إلى  ترمز  مآثر  من  أرضها  باطن  يختزنه  وما  طنجة  مآثر  الشمال،  بدليل  جهة  مآثر  من  بالعديد  يتعلق 
الغابرة، وإلى  الشعوب والحضارات التي مرت منها أو استقرت بها وتفاعلت مع أهلها عبـر األزمنة الغابرة، طبعت الثقافات 

المحلية وأثرت في طبائع أهلها وأخالقهم وسجاياهم وخصائصهم اإلنسانية واالجتماعية.

�شركتا »ميكومار �شوماجيك« و  »اأرما اأحيزون« تفوزان 
ب�شفقة النظافة العمومية  ومطرح مغوغة... يرحل !

اأهايل طنجة مدعوون لـ  »حركة ثقافية«
من اأجل حماية املاآثر التاريخية لهذه املدينة

ت�شوير : حمودة


