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1er congrès sur la 
médicalisation du Cannabis 

Gros avantages thérapeutiques 
et économiques... 
et menus calculs politiques 

Dans le cadre d’une réunion tenue lundi, 
avec le président de la commune d’al 

Hoceima, Mohamed Boudra, consacrée à l’exa-
men des moyens de renforcer et de soutenir les 
mécanismes de coopération décentralisée, le 
Consul général de France à tanger, Sylvain Ber-
ger, a réitéré la position ferme de son pays en 
faveur de la proposition d’autonomie au Sahara 
Marocain, présentée par le royaume du Maroc.

Le diplomate français a exprimé sa joie de 
visiter la ville d’al Hoceima et de rencontrer les 
membres de son conseil communal, saluant le 
niveau de coopération existant entre le Royaume 
du Maroc et la République française à tous les 
niveaux.

M. Berger a souligné, à l’occasion, la nécessi-
té de renforcer les relations culturelles et écono-
miques maroco-françaises dans la ville d’al Ho-
ceima, à travers l’encouragement et le soutien 
des petites et moyennes entreprises (PME).

Une délégation kényane conduite par le gouverneur du comté de Mombasa, ali 
Hassan Joho, et composée de membres du gouvernement et du parlement 

locaux, et de la Chambre kényane de commerce et d’industrie de Mombasa, a 
effectué, mardi, une visite de travail à la région de tanger-tétouan-al Hoceima 
pour examiner les moyens de renforcer la coopération décentralisée et signer 
des conventions de coopération et de partenariat avec des instances politiques et 
économiques.          Suite en page 2
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Une délégation du 
comté kényan de 

Mombasa a effectué une 
récente visite à la région 
de tanger-tétouan-al Ho-
ceima pour examiner les 
moyens de renforcer la 
coopération décentralisée 
et signer des conventions 
de coopération et de par-
tenariat avec des instances 
politiques et économiques.

La visite de la déléga-
tion kényane, conduite par 
le gouverneur du comté 
de Mombasa, ali Has-
san Joho, et composée 
de membres du gouver-
nement et du parlement 
locaux, et de la Chambre 
kényane de commerce et 
d’industrie, vise à renforcer 
la coopération décentra-
lisée dans les domaines 
d’intérêt commun avec 
la région de tanger-té-
touan-al Hoceima.

Les illustres invités ké-
nyans ont ainsi visité le 
Complexe portuaire tanger 
Med, où ils se sont informés 
de la qualité des infrastruc-
tures, des potentialités de 
ce port et des avantages de 
sa plateforme industrielle. 

Les hôtes ont également 
examiné la possibilité de 
renforcer la coopération 
et les échanges maritimes 
entre tanger Med et le port 
de Mombasa.

Dans le cadre d’une 
réunion de travail tenue 
au siège de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima, 
en présence de la prési-
dente et de membres du 
conseil régional, les deux 
parties ont évoqué un mé-
morandum d’entente si-
gné le 29 avril dernier lors 
d’une cérémonie organi-
sée virtuellement, sous la 
présidence de l’ambassa-
deur du Maroc au kenya, 
El Mokhtar Ghambou, et 
convenu de consolider 
leur coopération bilaté-
rale dans les domaines 
de l’économie bleue, la 
pêche maritime, la gestion 

des ports, le tourisme, la 
promotion de l’attractivité 
territoriale, et la protection 
de l’environnement ; de 
promouvoir les échanges 
de visites de délégations 
de part et d’autre et de 
développer les échanges 
d’expériences et d’exper-
tises dans les domaines 
d’intérêt commun.

Intervenant à cette oc-
casion, M. Joho s’est féli-
cité de cette visite et de la 
signature de ce mémoran-
dum d’entente, qui ouvri-
ra des perspectives pro-
metteuses de partenariat 
entre les deux régions qui 
regorgent d’atouts écono-
miques et qui constituent 
des portes d’entrée, l’une 
pour l’Europe et l’autre 
pour le reste de l’afrique 
de l’Est, saluant la dyna-
mique de développement 
que connait le Royaume 
du Maroc, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mo-
hammed VI.

Il a estimé que la région 
de tanger-tétouan-al Ho-
ceima représente un mo-

La ville de tanger connaît, 
aujourd’hui, une métamor-

phose spectaculaire à travers un cer-
tain nombre de chantiers à ciel ouvert, 
simultanément mis en œuvre dans dif-
férents quartiers de la cité qui retrouve 
la particularité de ses aspects méditer-
ranéen et universel.

Pour réussir cet exploit d’enver-
gure, d’importants moyens humains 
et matériels sont mobilisés sous la 
houlette des autorités locales et com-
munales conduites par le wali de la 
région tanger - tétouan - al Hoceima, 
Mohamed M’hididia qui s’est donné 
pour objectif de réussir une agréable 
transformation de la ville du Détroit, 
conformément aux vœux et Hautes 
directives de SM le Roi Mohammed VI.

Si ces grands efforts sont appré-

F
orte de ses infrastructures et de sa 
connectivité régionale et interna-
tionale, la ville de tanger dispose 

des atouts nécessaires pour devenir un 
havre numérique et pourrait se placer ain-
si à l’avant-garde de cette transformation 
numérique qui s’accélère dans le monde 
post-Coronavirus, en en tirant pleinement 
profit des dividendes associés à cette révo-
lution», 

C’est le verdict de l’Institut marocain d’in-
telligence stratégique (IMIS) dans son der-
nier policy paper rendu public dernièrement 
sous le titre évocateur : «tanger, futur port 
franc numérique de la Méditerranée ? ».

Cette publication intervient au moment 
où la zone d’activités tanger Med vient de 
communiquer son bilan au titre de l’exer-
cice 2020 marqué par une forte résilience 
face à la crise sanitaire. 

Preuve en est, une centaine de nou-
veaux projets industriels ont été déployés 
au cours de l’année précédente, soit un 
ensemble d’investissements privés de 2,6 
milliards de dirhams. 

Quant aux six zones d’activités indus-
trielles, elles ont enregistré un taux de 
croissance situé entre 5 et 10%, en termes 
de production.

Dans une vingtaine de pages, le think 
tank marocain dresse l’état des lieux des 
infrastructures de la ville tout en proposant 
une vision de développement intéressante. 

ciés à leur juste valeur par l’ensemble 
de la population et les forces vives de 
cette ville, il est malheureux de rele-
ver la présence d’un trouble-fête, se 
disant journalise, qui se révèle être 
un énergumène corrompu, au service 
d’un gang diabolique constitué d’op-
portunistes qui guettent toutes les oc-
casions pour bouffer à tous les râte-
liers souillés et distribuer les miettes 
restantes à leur valet-faux-journaliste 
de paille.

Pour mieux éclairer nos aimables 
lecteurs sur ce triste personnage, 
nous les invitons à prendre connais-
sance des lugubres agissements de 
ce triste individu et ses semblables, 
dans le pertinent article publié en page 
2 arabe de notre présente édition.           

A.B

Déployer une couche d’infrastructures im-
matérielles destinées à faire de tanger un 
«port franc numérique» au croisement des 
flux d’échanges physiques et numériques 
mondiaux, telle est la recommandation 
phare de l’IMIS. Il est surtout question d’une 
stratégie disruptive reposant sur des syner-
gies innovantes qui pourraient être réali-
sées entre trois pôles d’excellence : un pôle 
logistique et industriel existant à conso-
lider, un pôle numérique à développer et 
un pôle financier de nouvelle génération 
à construire autour d’une bourse panafri-
caine d’échange de matières premières 
«tanger-Nador Commodity Exchange».

Les auteurs de ce rapport indiquent que 
la technologie de la chaîne de blocs sert de 
lien entre ces trois pôles à travers un déve-
loppement des «smart contracts» pour op-
timiser la chaîne logistique et l’adossement 
de la bourse d’échanges sur des crypto-ac-
tifs adossés aux matières premières échan-
gées. La mise en œuvre de cette stratégie 
nécessite d’investir dans la constitution 
d’un écosystème d’innovation autour de la 
chaîne de blocs, en s’appuyant sur la tech-
nopole émergente de tanger tech et sur le 
réseau d’institutions de recherche exis-
tantes dans la région et au-delà, tout en ima-
ginant de nouveaux instruments de soutien 
et en mettant en place un régime juridique 
et fiscal permettant d’attirer les meilleures 
compétences nationales et mondiales.

dèle de développement 
auquel aspirent les pays 
du continent africain, souli-
gnant que le kenya compte 
sur le renforcement de la 
coopération avec le com-
plexe portuaire de tanger 
Med pour constituer une 
porte d’entrée des produits 
kényans vers de nouveaux 
marchés en afrique de 
l’Ouest et en Europe.

La délégation kényane 
qui a également tenu une 
fructueuse séance de tra-
vail avec le président et 
des élus de la Chambre 
de commerce, d’industrie 
et de services (CCIS) de 
tanger - tétouan - al Hocei-
ma, devait, aussi, rencon-
trer des responsables de 
la Direction générale des 
collectivités territoriales 
au ministère de l’Intérieur 
à Rabat, et du ministère de 
l’Industrie, du commerce, 
de l’économie verte et 
numérique, ainsi que des 
responsables de partis 
politiques marocains et de 
la Confédération générale 
des entreprises du Maroc 
(CGEM).

Une délégation Kényane
en visite de travail à Tanger 

Un  journaliste corrompu
au service d’un gang 

diabolique...! 

Tanger, un futur havre 
numérique
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Lors de la phase d’approbation de la loi 13.21, le mi-
nistre de l’Intérieur, Abdelouafi Latit s’est dit ouvert aux 
amendements des groupes parlementaires pour amélio-
rer le projet de loi, qui contribuera, dira-t-il, au développe-
ment de la région du Rif. 

Laftit a tenu à préciser que ce texte n’entend pas 
dépénaliser l’usage «récréatif» du cannabis, mais 
qu’il vise plutôt à encadrer les activités liées à la 
culture du cannabis, sa production, sa fabrication, 
son transport, sa commercialisation, son export et 
son import à des fins médicales et thérapeutiques. 

« On s’attend à ce que la légalisation du cannabis 
permette de sortir la région du Rif de son isolement 
économique » a conclu le ministre. 

De son côté, un député est intervenu pour rap-
peler aux récalcitrants que les recettes des im-
pôts sur les cigarettes ou l’alcool servent à payer 
les salaires et les indemnités des fonctionnaires, 
estimant qu’ il faut mettre fin à ce qu’il a appelé 
l’hypocrisie juridique et donner un coup de fouet 
au développement d’une région qui a été pendant 
longtemps marginalisée. 

Un autre parlementaire a appelé à saisir les opportu-
nités économiques et sociales qu’offre cette nouvelle 
législation qui ouvrira de nouvelles perspectives à la ré-
gion du Nord et opérera une véritable rupture avec la si-
tuation actuelle : «aucun développement n’est possible 
sans des lois qui s’adaptent à la réalité. Depuis l’indé-
pendance du Maroc, cette question devait être résolue», 
a-t-il indiqué. 

toujours est-il qu’en dépit du frein que le PJD a tenté 
d’actionner , et au-delà de tout calcul de politicards mal 

inspirés,, le projet de loi 13-21 a été finalement approuvé 
le vendredi 21 mai 2021, en commission de l’Intérieur, 
à la majorité de 20 voix contre 3. Seul le Parti justice et 
développement (PJD) s’est prononcé contre.

telle a été aussi la position, sans effet, de ce parti, lors 
de la séance plénière consacrée lundi dernier, au vote 
global et définitif du même texte de loi.

Cette première étape franchie a donné lieu au grand 
événement de tanger où se sont rencontrés, le weekend 
dernier, dans un grand palace de la ville, plusieurs ex-
perts, spécialistes, chercheurs universitaires et profes-
sionnels dans différents domaines (médecine, écologie, 
économie et industries pharmaceutiques), dans le cadre 
du « 1er Congrès marocain sur l’utilisation des dérivés 
du cannabis », organisé du 21 au 23 mai, sous le thème 

«Y a-t-il des limites à la recherche scientifique sur les 
dérivés du cannabis ?», par l’association marocaine 
consultative d’utilisation du cannabis, sous l’égide du 
ministère de la Santé, en collaboration avec la Confédé-

ration générale des entreprises du Maroc (CGEM).
Cette rencontre de haut niveau scientifique et 

économique, était l’occasion de définir la termino-
logie «cannabis», et ses dérivés autour d’une utili-
sation de ce produit dans le domaine de la Santé.

après avoir consacré la première journée du 
vendredi 21 mai à une visite aux champs de culture 
du Cannabis dans la province de Chefchaouen où 
ils se sont entretenus avec les exploitants de ces 
terres sur les usages licites du cannabis à des fins 
médicale, cosmétique et industrielle et sur la nou-
velle loi structurant ces activités, les participants 
au congrès ont consacré la deuxième journée a une 
série d’interventions, modérées de main de maître 
par l’excellent journaliste Mohammed Berrara qui 
a donné la parole, en premier, au Professeur Rabii 
Redouane, président de l’association organisatrice 

de la rencontre. Cet expert a ouvert la première séance 
des travaux par un mot de bienvenue dans lequel il a 
tenu a remercier l’ensemble des invités présents, situant 
le congrès dans le prolongement de «la décision du 
gouvernement marocain ciblant des problèmes sociaux 
bien déterminés dans une région bien déterminée », di-
ra-t-il, ajoutant que «l’objectif est de mettre en exergue 
l’importance de la légalisation du cannabis et ses réper-
cussions positives sur l’utilisation de cette plante et ses 
dérivés dans le domaine sanitaire».

Le Professeur Rabii Redouane, président de l’association 
organisatrice de la rencontre, ouvrant les travaux du Congrès 

En 2015, le parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) avait déposé un 
projet de loi pour la légalisation du Cannabis à usage thérapeutique et 

industriel. Mais, le parti de la justice et du développement (PJD) s’y était opposé 
tant au niveau du Conseil du gouvernement que du Parlement. 

Ce projet qui a rampé six ans durant, est ressorti des tiroirs au courant de ce 1er 
trimestre 2021.

On est mercredi 28 avril 2021. Après un débat 
général houleux qui a duré plus de six heures, 
sous la coupole du parlement, les députés de 
la commission de l’Intérieur doivent statuer 
sur le projet de loi 13.21 relatif aux usages du 
cannabis à des fins thérapeutiques. 

Le ministre de l’Intérieur souligne l’urgence 
de l’adoption de la nouvelle législation qui, 
dira-t-il, a accusé un grand retard ; «Le temps 
n’est pas en notre faveur. Nous sommes déjà 
en retard. Dans trois ans, même si on voudrait 
légaliser le cannabis pour d’autres raisons, ça 
ne servirait, peut-être, plus à rien», a indiqué 
Laftit, insistant sur la nécessité de se serrer les 
coudes en vue de sortir le texte au plus vite, 
afin d’attirer des investisseurs qui accompa-
gneront le Maroc dans la mise en œuvre de ce 
projet.

Alors que l’ensemble des députés concer-
nés adhèrent au projet, seul contre tous, le 
groupe parlementaire du Parti de la justice et 
du développement (PJD) oppose son niet caté-
gorique à l’accélération du processus législatif 
du projet de ladite loi. Le parti de la Lampe est 
alors accusé de vouloir entraver le processus 
d’adoption du texte qui est plébiscité par tous les autres groupes parlementaires, 
ne voyant pas les choses du même œil et reniant, sans justification plausible, 
le fait positif et rentable que le cannabis peut effectivement servir à des usages 
médicaux, pharmaceutiques et industriels, outre le fait de couper la route aux tra-
fiquants de stupéfiants.

En fait, la position du PJD trouve son origine chez l’ex-patron du parti islamiste, 
Abdelilah Benkirane qui a menacé de quitter définitivement le parti, pour consti-
tuer avec ses partisans, un nouveau parti, si les parlementaires adoptent le projet 

de loi sur la légalisation du cannabis, ce qui a fait craindre une scission au sein du 
parti de la Lampe, à la veille des législatives.

Pourtant, le projet s’avère intéressant dans tous ses aspects sachant, qu’outre 
son aspect scientifique, ce nouveau dispositif verse aussi dans le social à travers 
la mise en place de plans d’accompagnement des paysans vivant de cette culture 
pour les sortir de la précarité et de l’illégalité.

C’est pour cela les incompréhensibles me-
naces, apparemment injustifiées de Benki-
rane, ont suscité la colère de dirigeants et de 
ministres du PJD, estimant que cette sortie 
tonitruante est beaucoup plus psychologique 
que politique. Plusieurs ont affirmé qu’ils res-
pectaient Benkirane mais qu’ils étaient agacés 
par ses sorties intempestives basées sur des 
banalités et de fausses prétentions, considé-
rant, plutôt, que l’homme n’a jamais digéré la 
façon dont il a été évincé de la primature et du 
secrétariat général du parti. C’est pour cela 
qu’il n’a pas cessé de couper l’herbe sous les 
pieds de ses «frères» et, surtout ceux de son 
supposé ami Saâdeddine El Othmani qui l’a 
remplacé dans les deux fonctions. 

Toujours est-il que, bon gré, mal gré, et au-de-
là de tout calcul politicard injustifiable, le projet 
de loi 13-21 a été finalement approuvé le ven-
dredi 21 mai 2021, en commission de l’Intérieur, 
à la majorité de 20 voix contre 3. Seul le Parti 
justice et développement (PJD) s’est prononcé 
contre. Cela ne change rien au cours des évé-
nementd. 

Cette première étape franchie a donné lieu au 
Bal de Tanger où se sont croisés, le weekend dernier, dans un grand palace de la 
ville, plusieurs experts, spécialistes, chercheurs universitaires et professionnels 
dans différents domaines (médecine, écologie, économie et industries pharma-
ceutiques), dans le cadre du 1er Congrès marocain sur l’utilisation des dérivés 
du cannabis, organisé du 21 au 23 mai, sous le thème «Y a-t-il des limites à la 
recherche scientifique sur les dérivés du cannabis?», par l’association marocaine 
consultative d’utilisation du cannabis, en partenariat avec le ministère de la Santé 
et la Confédération générale de entreprises du Maroc (CGEM) .

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Tanger, 21, 22 et 23 mai 2021

1er congrès sur la médicalisation du Cannabis 
Gros avantages thérapeutiques et économiques... 

et menus calculs politiques 

Les intervenants au 1er Congrès marocain sur l’utilisation des dérivés du 
cannabis. 
De gauche à droite ; le Président de l’Université Mohamed VI des Sciences 
de la Santé, Chakib Nejjari ; le Président de l’Université Mohamed VI des 
Président de la CGEM de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Adil 
Rais; le Président de l’Université Abdelmalek Essaadi, Bouchta Elmou-
mni; le Professeur Rabii Redouane, président de l’association marocaine 
consultative d’utilisation du cannabis, organisatrice de la rencontre ; la 
Représentante du ministère de la Santé, la Professeure Bouchra Med-
dah, et le Professeur Abderrahman Merzouki. 

Ph : Hammouda
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La loi sur la culture du 
cannabis à des fins thé-

rapeutiques et industrielles a été 
adoptée le vendredi 21 mai 2021, 
en commission de l’Intérieur, et 
à la majorité de 20 voix contre 
3. Seul le PJD (Parti justice et 
développement) s’est prononcé 
contre.

Outre l’aspect scientifique, ce 
nouveau dispositif appelle à la 
légalisation du Cannabis et à la 
mise en place de plans d’accom-
pagnement des paysans vivant 
de cette culture pour les sortir de 
la précarité et de l’illégalité.

Cette loi prévoit, dans ses 
dispositions, la création d’une 
agence nationale spécialisée, 
seule intermédiaire en charge  
de la culture, de l’achat et de la 
vente de la plante du Cannabis, 
entre les producteurs de la plante 
et les sociétés industrielles char-
gées de sa transformation à des 
fins médicinales. 

Un décret du chef du gouver-
nement sera adopté plus tard 
pour circonscrire les superficies 
de la culture du cannabis à six 
zones à travers le royaume.

En dehors de ces zones si-

La présentation d’une étude 
sur le cannabis a révélé que 

42% des personnes interrogées 
ont reconnu avoir déjà consom-

mé du cannabis alors que 78% 
apprécient sa transformation à 
des fins médicales. 

aujourd’hui, le projet qui est 
posé sur la table des respon-
sables concernés, a pour objectif 
de changer le cannabis, pour en 
faire un produit à usage médical.

Légalisé dans plus de 50 pays 
à travers le monde, le cannabis 
a récemment été retiré par l’Or-
ganisation des Nations Unies 
(ONU), de la liste des stupéfiants.

Ce changement de paradigme 
a ouvert la voie à la recherche 
scientifique et à l’usage médical 
de cette plante dont les compo-
sants se sont avérés efficaces 
dans le traitement de nom-
breuses maladies. En particulier 
pour des maladies neuro-dégé-

Se référant à une étude réalisée par son association, le Pré-
sident Redouane Rabii révèle que 86,4% des Marocains ap-
prouvent l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques et 
87,4% sont convaincus que la légalisation du cannabis aura un 
impact positif sur la vie des agriculteurs, ce qui permettra un dé-
veloppement économique et social dans les régions où la plante 
est cultivée, outre l’aspect médicinal profitable à l’humanité ».

Ensuite, la représentante du ministère de la Santé, la Profes-
seure Bouchra Meddah, responsable de la direction des médica-
ments et de la pharmacie (DMP) , a précisé, quant à elle, que le 
traitement du cannabis en tant que plante médicinale relève de la 
Santé publique.

Donnant lecture à un message du secrétaire général de son 
ministère, abdelilah Boutaleb, i’intervenante a fait le point sur les 
diverses politiques nationales menées en matière de lutte et de 
prévention contre les drogues.

On apprendra, ainsi, que l’ensemble de ces politiques étalées 
sur des décennies ont connu des évolutions notables et bénéficié 
à plusieurs générations. 

L’oratrice a mis en exergue les vertus des dérivés du cannabis 
dans la médecine et dans d’autres secteurs. 

Pour sa part, le président de l’Université abdelmalek Essaadi, 
Bouchta El Moumni, a souligné l’importance de la place tenue par 
la région tanger- tetouan-al hoceima dans la culture du cannabis, 
et salué le rôle pionnier que les chercheurs de l’université abdelk-
malek Essadi jouent dans le processus de compréhension des 
enjeux afférents à cette nouvelle branche. Le Doyen El Moumni 
estime que l’intérêt de la transformation du cannabis est mainte-
nant clair et que les recherches dans ce sens, seront évolutives

S’agissant du président de la CGEM de la région tanger-té-
touan -al Hoceima, adil Rais, qui a apporté un éclairage sur le 
volet économique afférent à la culture et la transformation du 
cannabis, l’intervenant estime que la décision qui avance sur le 
terrain de la réglementation des usages licites du cannabis relève 
d’une vision réaliste du gouvernement dont l’un des objectifs est 
d’accompagner les populations concernées. 

« C’est une opportunité pour créer une nouvelle industrie de 
transformation permettant de valoriser le cannabis, et améliorer 
les conditions de vie de 60.000 personnes engagées dans cette 
culture », estime le président Raïs.

Le Pr abderrahmane Merzouki, quant à lui, considère que les 
sciences médicinales dérivée du cannabis sont indiscutables, et 
l’effervescence que suscite le marché du cannabis médicinal sur 
le plan international en est la preuve.

« Le Maroc, avec le projet de loi 13.21 vise à consolider son 
arsenal juridique et créer un écosystème favorable pour profiter 
de la manne économique que le marché du cannabis médicinal 
drainera, indique le Pr Merzouki, ajoutant que l’initiative de l’asso-
ciation marocaine consultative de l’utilisation du cannabis a pour 
objectif d’accompagner le gouvernement dans le processus de la 
légalisation du cannabis médicinal.

« L’organisation de ce congrès réunit scientifiques et industriels 
pour le partage du savoir autour de la plante et ses potentialités 
et élaborer des idées et plans d’action avec les industriels pour 
la réussite de ce projet national » rappelle l’intervenant. D’autre 
part, dans une interview accordée à notre heddomadaire,Le Jour-
nal de tanger, le Pr abderrahmane Merzouki a indiqué que cette 
rencontre est d’une importance capitale : « elle s’inscrit dans le 
prolongement de l’évolution du débat sur la question du cannabis. 
Les experts et scientifiques présents à ce congrès explorent les 
possibilités de l’utilisation thérapeutique du cannabis, et ainsi faire 
profiter notre pays de cette manne », dira-t-il, ajoutant :. « Partout 
dans le monde actuellement, on observe l’adoption de nouvelles 
approches et des réglementations sur le cannabis. Ces change-
ments sont accompagnés de réflexions basées sur des faits et 
des réalités scientifiques. Notre pays qui s’inscrit dans cette mou-
vance ne peut pas se passer des réflexions et débats scientifiques 
sur le sujet » dira encore le Pr Merzouki.

Questionné sur le choix de la ville de tanger pour abriter la ren-
contre, notre interlocuteur estime que tanger est la capitale de la 
région du nord et ce n’était donc que logique que cette rencontre 
s’organise ici. 

« Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’essentiel, si ce n’est 
la totalité de la culture du cannabis est réalisée dans la Région 
tanger –tétouan- al Hoceima. C’est d’ailleurs l’une des raisons 
pour lesquelles nous avons effectué une visite sur le terrain pour 
toucher du doigt la réalité » dira-t-il.

a propos de ses propres travaux sur le cannabis, le Pr abderrah-
mane Merzouki explique que ses recherches sont très diversifiées.

« Je m’intéresse particulièrement aux aspects ethnosociolo-
giques et médicinaux. Mes récents travaux portent, par exemple, 
sur les effets sur la vision, l’obésité, etc. », dira-t-il.

tuées dans le nord du Maroc, la 
culture du kif sera strictement 
interdite, sachant que l’usage à 
des fins récréatives demeure in-
terdit au Maroc.

Le chiffre d’affaires qui sera 
généré par cette commerciali-
sation à des fins médicales est 
estimé à «plusieurs milliards de 
dirhams. 

Le nombre total de personnes 
cultivant actuellement le can-
nabis a été recensé à environ 
«400.000 Marocains et 60.000 
familles vivant de cette culture». 

Quant à la superficie totale de 
la culture du cannabis, le gou-
vernement la chiffre à «73.000 
hectares», alors que les recettes 
illicites du trafic de cannabis 

nératives, inflammatoires ou en-
core des soins palliatifs pour les 
cancers.

En plus de la recherche et de 

la science, l’utilisation du can-
nabis à usage thérapeutique 
peut avoir un impact écono-
mique pour l’économie des pro-
ducteurs du secteur. 

sont estimées à un montant de 
5,2 milliards de dirhams.

Cette première législation du 
genre au Royaume intervient 
au lendemain du reclassement 
du cannabis par une commis-
sion des Nations unies. après 
l’examen d’une série de recom-
mandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), la 
Commission des stupéfiants 
des Nations unies (CND) a dé-
cidé de retirer le cannabis du ta-
bleau IV de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 - où 
il figurait aux côtés d’opioïdes 
mortels et addictifs spécifiques, 
dont l’héroïne, reconnus comme 
ayant peu ou pas d’objectifs thé-
rapeutiques.

En effet, les agriculteurs qui 
cultivent les champs de canna-
bis le font sur des terres pauvres 
où peu de choses poussent en 
dehors du cannabis. 

Le nouveau projet de loi, en 
plus de constituer un levier pour 
désenclaver certaines régions, 
pourrait aussi bénéficier aux pa-
tients.

Le Maroc a donc, tout à gagner 
sur le plan médical mais aussi 
sur les plans économique et so-
cial.

Dans le cadre d’un marché 
structuré, les retombées, aussi 
bien pour les producteurs que 

pour l’Etat seront substanciels, 
mais aussi bénéfiques aux pa-
tients souffrant de maladies 
chroniques.

Ce que prévoit la Loi 13-21 
sur la légalisation de l’usage légal du cannabis 

SuITE DE LA PAGE 3

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀

Le cannabis, de l’usage récréatif, 
à la transformation industrielle 

De l’usage récréatif…

…à la transformation industrielle. 

SuITE EN PAGE 5

Dossier Spécial
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Cannabis médical :

Un marché mondial en ébullition
Le marché mondial du cannabis à usage thé-

rapeutique est en pleine ébullition. Il devrait 
croître de plus de 20% annuellement et peser près de 
57 milliards de dollars d’ici 2026. Une aubaine pour 
le Maroc qui a décidé de légaliser cette culture à des 
fins médicales.

C’est désormais officiel : le Maroc a légiféré sur le 
cannabis

Le marché mondial du cannabis à usage thérapeu-
tique est en pleine ébullition. Il devrait croître de plus 
de 20% annuellement et peser près de 57 milliards de 
dollars d’ici 2026. 

Il s’agit d’une véritable aubaine pour le Maroc, qui 
compterait près de 400.000 personnes et 60.000 fa-
milles vivant de cette culture, essentiellement dans 
le nord du Royaume, et une superficie totale dédiée à 
la culture du cannabis, estimée à 73.000 hectares.

Le Maroc rejoint ainsi une liste déjà composée d’une 
cinquantaine de pays ayant légalisé l’usage du cannabis 
à des fins thérapeutiques, comme le Canada, l’Uruguay, 
le Chili, le Brésil, l’allemagne, les Pays-Bas, l’australie, la 
Suisse, Israël, outre certains Etats américains comme la 
Californie et le Colorado. 

Sur le continent africain, quatre pays ont légalisé 
l’usage du cannabis médical: le Lesotho, l’afrique du 
Sud, le Zimbabwe et le Rwanda.

D’un point de vue scientifique, le cannabis médical 
est obtenu à partir des plantes « Cannabis Sativa » et 
«Cannabis Indica». Il contient trois principaux composés 
actifs à savoir, le cannabidiol (CBD), le tétrahydrocanna-
binol (tHC) et le cannabinol (CBN). 

Par rapport au cannabis récréatif, le cannabis médical 
a une quantité inférieure de tHC et un taux plus élevé 

de CBD, ce qui offre des avantages thérapeutiques aux 
patients et aide à conserver les effets antipsychotiques. 
Le cannabis thérapeutique est généralement prescrit 
aux patients atteints de cancer, d’épilepsie, de stress 
post-traumatique ou de maladies dégénératives.

En décidant de légiférer sur le cannabis médical, le 
Maroc pourrait profiter des retombées générées par un 
marché mondial en plein boom, qui affiche des taux de 
croissance à deux chiffres.

Ces dernières années, en effet, le business mondial du 
cannabis médical a considérablement augmenté. Selon le 
groupe Imarc, une société d’études de marché de premier 
plan, les perspectives pour ce marché sont très promet-
teuses. Une étude de marché, intitulée Medical Cannabis 
Market, évalue le marché mondial du cannabis médical à 
16,5 milliards de dollars en 2019. Il devrait croître de 22,9% 
annuellement entre 2019 et 2024, pour atteindre une valeur 
de 44,4 milliards de dollars d’ici 2024.

Une autre étude, celle d’adroit Market Research, 
estime que le marché du cannabis médical pour-
rait atteindre 56,7 milliards de dollars en 2026. Les 
perspectives de croissance sont donc bien réelles et 
pourraient être bien plus élevées encore si la légali-
sation s’étendait à de nouveaux pays.

Des entreprises pionnières sur ce marché, comme 
la société canadienne Canopy Growth, affiche une 
hausse vertigineuse de leur chiffre d’affaires, pas-
sant de 78 millions à 438 millions de dollars cana-
diens entre 2018 et 2020. Pour la société aphria, un 
autre géant mondial du cannabis, le chiffre d’affaires 
affiche une croissance de + 1.368 % sur 3 ans, pour 
s’établir à 543 millions de dollars canadiens.

Ce business florissant attire d’ailleurs de plus 
en plus de capitaux privés qui investissent des di-

zaines de millions de dollars dans la filière. Au Lesotho 
par exemple, petit pays enclavé d’afrique austral qui a 
été le premier pays du continent à légaliser le cannabis 
médicinal, les investissements des multinationales amé-
ricaines, canadiennes et britanniques, se multiplient. 
C’est le cas en particulier de l’entreprise Medigrow qui y 
a investi pas moins de 17,4 millions d’euros.

Le Maroc ne devrait pas être en reste. Le chiffre d’af-
faires qui sera généré par la commercialisation du can-
nabis thérapeutiques est estimé à plusieurs milliards de 
dirhams. 

au Maroc, plusieurs investisseurs internationaux se-
raient déjà prêts à investir dans cette filière au royaume, 
Des délégations allemande, suisse, américaine, israé-
lienne se sont déjà montrées intéressées d’investir dans 
le secteur du Cannabis, créer des usines et générer une 
valeur ajoutée et des postes d’emploi.

Dossier Spécial

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

AIZFE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 15/06/2021

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

Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée Générale Ordinaire annuelle, aGOa, de l’aIZFEt, association des Inves-

tisseurs de la Zone Franche d’Exportation de tanger, 
qui se tiendra

 le 15 Juin 2021, à 17h00, en visio-conférence,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 • Rapport moral de l’exercice 2019 ;
 • Rapport financier de l’exercice 2019 ;
 • Rapport du Commissariat aux comptes sur l’exercice 2019 ;
 • Présentation des projets et du budget prévisionnel de l’exercice 2020 ;
 • Questions diverses ;
Nous vous rappelons que, selon l’article 18 des Statuts de l’aIZFEt, peuvent assister à l’aGOa seuls les représentants perma-

nents des sociétés membres (et les dirigeants qui figurent sur le RC de la société), à jour de leurs cotisations de l’année 2020 et les 
nouveaux membres de 2021.

 Pour y participer, Le lien de la réunion vous sera transmis ultérieurement. Celle-ci sera ouverte à partir de 17h00
Dans le cas où vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un 

autre membre de l’aIZFEt moyennant délégation de pouvoirs.
En cas de besoin prière de contacter notre Chargée D’affaires, Mme. Sara SEBBaH, pour vous procurez les modèles de Candida-

ture et de Délégation de Pouvoirs. 
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Cher Membre, l’expression de nos salutations les meilleures.

LE COMITÉ
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Rubrique   
Culturelle

par le Dr Daniel J.Siegel
et Tina Payne Bryson

Voilà un très bon livre de vulgarisation sur les différents moyens d’aider 
son enfant à gérer ses émotions (et à gérer les vôtres lors des grosses 

crises de colère!).
Inspiré des neurosciences, de la pleine conscience, de l’hypnose, ce livre 

écrit par un psychiatre et une psychologue vous propose différents cas 
concrets et des suggestions d’actions pour mieux gérer votre relation avec 
votre enfant. 

On y trouve ainsi des conseils face à un enfant ayant développé une pho-
bie ou un enfant ayant des difficultés scolaires. Quelques BD s’attachent à 
synthétiser certains points.

On est différemment impacté par les leçons d’apprentissage selon l’âge 
de l’enfant, mais le livre est facile à parcourir et on peut y piocher à son aise 
les chapitres intéressants, les saynètes familières, les témoignages qui nous 
concernent. On peut partager certains schémas et mises en situation avec 
ses enfants. On remet des mots sur des voies qu’on voudrait emprunter 
quand le flot des colères emporte tout. Et on est rassuré de lire que néan-
moins personne ne peut être parfait, si tant est qu’il existe une éducation 
parfaite.

Bonne lecture !
Résumé : Propose des éléments de base à la portée des parents pour 

comprendre et agir. Chaque chapitre présente une connaissance sur le cer-
veau et les techniques pour intégrer ce savoir au quotidien de l’enfant. Avec 
des saynètes sous forme de BD pour montrer des situations familières et 
expliquer aux parents comment y répondre, d’autres destinées à expliquer 
aux enfants le fonctionnement de leur cerveau. 

@ par Meryem Cherradi

 Le cerveau de votre enfant

Interview exclusive
sur

Le Cannabis à usage médical 
En marge des travaux du 1er Congrès sur le cannabis, tenu du 20 au 

22 mai courant à Tanger, le Professeur Abderrahmane Merzouki, 
responsable d’un laboratoire de recherche sur la flore, la végétation, l’eth-
nobotanique et l’ethnopharmacologie à la faculté de sciences de Tétouan 
et président honoraire de l’association consultative sur le cannabis, a bien 
voulu se déplacer, mercredi, au siège de la rédaction de notre hebdoma-
daire où l’expert a consenti  à nous accorder une seconde interview dans 
laquelle il revient sur les éléments justifiant l’évolution du débat autour du 
cannabis à usage médical.

• Le Journal de Tanger : Pourquoi 
avoir choisi Tanger pour organiser 
le 1er congrès sur l’usage médical du 
cannabis ?

Pr abderrahm Merzouki : L’association 
marocaine consultative sur le cannabis 
dont je suis président honoraire, a bien 
voulu organiser cette importante ren-
contre dans la ville de tanger. Et cela s’ex-
plique par plusieurs raisons. Je mention-
nerai par exemple que cette association a 
été créée, ici même à tanger, à l’initiative 
d’un groupe de médecins et d’entrepre-
neurs dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique. Les membres fondateurs de 
cette association se sont donnés pour ob-
jectif principal d’accompagner et de suivre 
le développement, avant son approbation, 
de la loi 13. 21 qui va légaliser et réglemen-
ter la culture et l’usage du cannabis dont 
la production est concentrée dans le nord 
de notre pays. 

• Comment expliquer la célérité qu’on 
observe aujourd’hui autour de cette évo-
lution du débat sur le cannabis ?

Cette célérité s’explique par l’évolution 
des législations qui reposent sur les résul-
tats des recherches montrant les vertus et 
les usages médicaux du cannabis, depuis 
que l’organisation des Nations Unies 
(ONU) a procédé à la reclassification du 
cannabis qui n’est plus considéré comme 
une drogue à risque, et retiré, à ce titre, du 
tableau IV de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, où ce produit figurait 
aux côtés d’opioïdes mortels et toxicoma-
nogènes, dont l’héroïne. Cette décision de 
l’instance mondiale s’est appuyée sur les 
recommandations de l’organisation mon-
diale de la Santé (OMS) sur la marijuana 
et ses dérivés. Bien évidemment, notre 
pays ne pouvait pas rester en marge de 
cette évolution, ce qui explique la célérité 
des pouvoirs publics qui ont compris les 
différents enjeux derrière cette évolution.

• Quels seraient ces enjeux ? 
Ils sont multiples. Il y a d’abord la né-

cessité de donner une base juridique à 
la culture du cannabis qui permettra aux 
cultivateurs de savoir ce qu’ils sont auto-
risés à faire et ce qu’ils doivent éviter, ce 
qui devrait les rassurer et les écarter des 
irrégularités.

Ensuite, il y a l’enjeu thérapeutique : les 
recherches actuelles sur le cannabis et 
ses dérives ont montré que cette plante 
a des potentialités thérapeutiques im-
portantes. On savait déjà que le tHC, la 
molécule psychotrope de la plante, entre 
dans la composition de plusieurs médi-
caments. aujourd’hui, on sait que le CBD, 
qui est le cannabidiol, n’a pas d’effet psy-
chotrope ni d’effet nocif sur la santé hu-

maine. a ce propos, l’OMS souligne que 
cette molécule posséderait « une certaine 
valeur thérapeutique contre les crises épi-
leptiques et maladies assimilées ». 

Un autre volet aussi important : la lé-
galisation du cannabis devrait mettre fin 
aux activités illicites et mettre un terme au 
pouvoir des réseaux criminels qui tirent 
profit de ce commerce prohibé, au détri-
ment des cultivateurs concernés.

• Doit-on comprendre que la légalisa-
tion du cannabis serait synonyme de 
l’amélioration des conditions de vie des 
cultivateurs ? 

tout à fait ! Cette évolution juridique 
contribuera énormément à l’amélioration 
des conditions de vie des cultivateurs 
impliqués dans ce secteur , puisque le 
projet de loi prévoit l’organisation de ces 
professionnels en coopératives, et leur 
accompagnement à travers une agence 
nationale qui s’occupera d’effectuer des 
contrôles, la sélection des semences et la 
centralisation des productions. Il faudrait 
souligner ici que le cannabis médical 
sera produit à partir d’une sélection des 
graines ayant un taux de tHC inferieur à 
0,2. Ce travail de sélection et mise à dis-
position des graines aux cultivateurs sera 
dévolu à l’agence nationale. Mais ce qu’il 
faut retenir c’est que, l’ensemble de ces 
acteurs, au sens du projet de loi, travaille-
ront et collaboreront à la base des dispo-
sitions légales et des cahiers de charges. 

• Sur quel aspect particulier por-
tez-vous personnellement le plus l’at-
tention ?

 Je m’intéresse à plusieurs aspects, no-
tamment médical, social, ethno-pharma-
cologique, etc. Néanmoins, mes dernières 
interventions sur la culture du cannabis 
se sont particulièrement intéressées à la 
résolution du problème de classification 
de la plante, pour savoir de quoi on parle 
précisément !

Propos recueillis par 
Sali B.O 

Entretien 

Tanger prépare 
ses plages pour l’été 

La saison estivale sera 
ouverte du 1er juin 

au 15 septembre 2021, dans 
la préfecture de tanger-as-
silah dont les plages énu-
mérées ci-après, se refont 
une beauté pour accueillir 
les estivants, (sous réserve 
du classement sanitaire na-
tional) : plage communale ; 
Malabata, ; Lamrissat ; Jbila ; 
Ba kacem ; achekar,; Chams ; Merkala, assilah, Sidi kacem, Forêt diplomatique, 
Houara ; akwass Briech: tahdart, Site bleu, Rmilat et Sidi Lmoughit. 

La préparation et l’aménagement des plages font l’objet d’un travail continu par 
le service chargé des plages, des oueds et des forêts au niveau des communes, 
permettant de classer les plages dans l’attente du feu vert pour l’ouverture. 

Une surveillance sera assurée de 8h à 19h, et des mesures seront instaurées 
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à savoir:

– Interdiction des rassemblements de plus de trois personnes, à l’exception des 
parents accompagnés d’enfants,

– Distanciation sociale,
– Interdiction des jeux collectifs,
– Stérilisation et aménagement de passages spécifiques
- 20% seulement de la superficie de ces plages seront consacrés aux services.
Sont chargés de l’application de ces dispositions: autorités locales, gendarme-

rie royale, sûreté nationale, protection civile, forces auxiliaires, collectivités territo-
riales et administrations publiques, chacun selon ses prérogatives.
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Port Tanger Med

 Saisie de 4 tonnes et demi 
de cocaïne et de psychotropes  

Une opération conjointe 
des services sécuri-

taires et douaniers en fonc-
tion au poste-frontière du 
port tanger-Med, ont procé-
dé, vendredi 21 mai courant, 
à la saisie d’un important lot 
de drogues dures compre-
nant 4 tonnes et 477 kg de 
cocaïne et 361.672 compri-
més psychotropes, à bord 
d’un véhicule utilitaire en 
provenance du port espa-
gnol d’algésiras. 

Le conducteur de ca véhi-
cule, âgé de 62 ans, a été placé en garde à vue auprès de la préfecture de police de 
tanger, pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire d’usage.

Des investigations sont en cours afin d’identifier les commanditaires de cette opé-
ration illicite. 

uuuuuu

Dépistage du Covid 19

Première expérimentation 
d’un chien renifleur sur des voyageurs 

en provenance de Tanger 
En France, des chiens 

renifleurs sont dé-
sormais utilisés pour la 
détection des cas de conta-
mination au Covid-19. Les 
passagers d’un ferry en 
provenance de tanger ont 
été les premiers dépistés à 
leur arrivée à Marseille, lun-
di 24 mai courant.

ainsi, un berger hollan-
dais a été utilisé pour détecter les voyageurs atteints du Covid-19 parmi les passagers 
d’un ferry en provenance de Tanger. Le chien a reniflé les voyageurs et leurs bagages. 
«  On attend un changement de comportement qui pourrait être lié à la détection de 
l’infection sur ces passagers  », explique-t-on. 

Ceux qui ont passé un double test de dépistage, avec un test antigénique en plus 
du test canin représentent 10 % des voyageurs, soit 35 personnes. Les résultats sont 
rassurants : aucune personne n’a été testée positive au Covid-19.

uuuuuu

Une mauvaise blague 
se termine par huit mois de prison 

L’humoriste français 
Brahim Bouhlel a été 

condamné, mercredi, à Mar-
rakech, à huit mois de pri-
son ferme et l’influenceur 
franco-marocain connu 
sous le pseudonyme «Zbar-
booking», à un an de prison 
ferme, à cause d’une vidéo 
diffusée sur les réseaux so-
ciaux et jugée insultante. 

Dans ladite vidéo devenue virale, les deux mis en cause, attablés dans un restau-
rant à Marrakech, ont été filmés en train de proférer des insultes graves, qui ont sus-
cité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Selon l’avocat des condamnés, Me Rghioui : «le jugement est très dur ! C’est l’his-
toire d’une mauvaise blague qui mène ses auteurs devant la justice. Pourtant, ils ont 
sincèrement regretté les propos tenus».

Face à la polémique, les deux hommes ont présenté leurs excuses, arguant qu’il 
s’agissait d’une vidéo «parodique», a indiqué l’avocat.

uuuuuu 

Un escroc égyptien se faisant passer 
pour un diplomate au Maroc 

Un faux diplomate égyptien qui se faisait passer, tantôt pour l’ambassadeur ad-
joint de l’Egypte au Maroc, tantôt pour le conseiller culturel près l’ambassade de 

ce pays, a été mis récemment sous les verrous à Marrakech.

C’est une plainte portée par l’ambassade de la République 
arabe d’Egypte à Rabat, qui a dévoilé que le faux diplomate qui 
demeurait à Rabat, n’a aucune relation avec les départements 
de ladite ambassade et que sa voiture qui porte le code (CD) 
n’est pas la propriété de cette représentation diplomatique.

L’intéressé qui aurait rejoint son épouse à Marrakech, aurait 
informé, par lettre, le gouverneur de Marrakech de sa présence 
dans la ville ocre, en tant qu’ambassadeur adjoint d’Egypte.

Il aurait également rendu, à ce même titre, une visite au direc-
teur de l’agence urbaine dans la ville ocre.

après la plainte de l’ambassade, des investigations aussitôt ouvertes par la police 
de Marrakech, ont permis d’identifier et d’interpeller le faux diplomate qui a comparu 
devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la ville ocre.

uuuuuu 

Pédophilie

Apès 15 ans de cavale, 
15 ans de prison 

Un individu âgé de 67 ans, 
bien connu au Maroc 

pour y avoir été précédem-
ment condamné pour pédo-
philie, se retrouve aujourd’hui 
encore devant les assises du 
Finistère (France), qui l’ont 
condamné, jeudi, à 15 ans de 
prison pour des viols sur sa 
fille et sa nièce, alors qu’elles 
avaient entre 4 et 11 ans ; il 
avait été condamné par défaut à treize ans de réclusion criminelle, il y a 15 ans, mais 
il était parvenu à s’enfuir, à vider ses comptes bancaires et à acheter un billet d’avion 
pour un aller simple à Casablanca.

Il avait alors fait l’objet d’un avis de recherche, puis d’un mandat d’arrêt, avant d’être 
finalement arrêté et rejugé, cette semaine.

Lors de ce procès, la cour a suivi les réquisitions de l’avocat général, Philippe Le-
moine. 

L’homme a nié les faits tout au long de son procès qui s’est ouvert lundi. 
Dans cette affaire, il avait tout d’abord entretenu une relation intime avec deux 

jeunes femmes employées comme domestiques, avant de solliciter auprès d’elles 
des rencontres avec des fillettes d’une dizaine d’années, selon les médias locaux. 
Une première plainte avait été déposée par la grand-mère d’une des victimes, alertée 
par les déclarations de sa petite-fille.

uuuuuu  

Nador

saisie de 5 tonnes de chira
La police de Nador a 

avorté, mercredi, 
une tentative de trafic inter-
national de drogue.

Cette opération a été 
exécutée, sur la base d’in-
formations fournies par les 
services de la Direction gé-
nérale de la surveillance du 
territoire à “Fekhrana”, au 
douar “Inaala”.à 25 kilomètres de Nador, permettant la saisie de 150 ballots totalisant 
5 tonnes et 30 kg de chira.

Les recherches se sont soldées par l’interpellation de cinq individus soupçonnés 
d’avoir des liens avec le réseau criminel impliqué dans cette opération.

Des perquisitions ont abouti à la saisie de 13 voitures et 2 motocyclettes, dont un 
quadricycle, qui devaient être utilisées dans cette tentative de trafic.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête et la 
procédure juridique d’usage.

uuuuuu  

Driouch 

Troisième secousse tellurique 
en une semaine 

Une secousse tellurique de magnitude 4 degrés sur l’échelle de Richter a été en-
registrée dans la soirée de jeudi, à 23h55min 42sec (GMT+1), avec épicentre 

situé au large de la province de Driouch, région de Nador,  à une profondeur de 17 km, 
une latitude de 35.533°N et une longitude de 3.515°W.

Dimanche dernier, deux autres  secousses telluriques de magnitude 4,3 et 4,4 de-
grés sur l’échelle de Richter ont été enregistrées, dans la même province.

Selon les experts, les nombreuses secousses enregistrées récemment dans les 
provinces d’ al Hoceima, Driouch et Nador sont des répliques qui suivent la secousse 
principale qui s’était  produite en janvier 2016, considérée relativement violente avec 
une magnitude de 6,3 degrés sur l’échelle de Richter.

Faits divers

Ph : DR

Ph : DR



8

Le Journal de Tanger  • N° 4160 • Samedi 29 Mai 2021

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Roi Mohammed 
VI a présidé, mar-

di 25 mai 2021 au Palais 
Royal de Fès, la cérémonie 
de présentation du rapport 
général de la Commission 
spéciale sur le modèle de 
développement (CSMD), 
et a reçu, à cette occasion, 
en audience, Chakib Ben-
moussa, président de cette 
Commission, qui a présen-
té au Souverain une copie 
dudit rapport.

La rénovation du modèle 
de développement consti-
tue une nouvelle étape 
dans la consolidation du 
projet de société conduit 
par le Souverain. Elle est 
également appelée à ren-
forcer l’attachement aux 
valeurs de citoyenneté po-
sitive et active, aussi bien 
que le sentiment d’appar-
tenance à une nation et l’af-
firmation de la personnalité 
historique et culturelle ma-
rocaine, riche de son his-
toire millénaire, de sa tra-
dition d’ouverture et de ses 
composantes multiples.

ainsi, conformément 
à la mission qui lui a été 
confiée, la Commission a 
su adopter une approche 
multidimensionnelle et 
opérer un cadrage rigou-
reux de ses travaux. Elle 
a notamment pu explorer 
les nouveaux enjeux et in-
flexions induits par la pan-
démie Covid-19, dans une 
multitude de domaines 
stratégiques comme la 

Organisée par la « Fondation trophée de l’afri-
canité », en partenariat avec l’Université abdel-

malek Essaâdi, la 3ème édition du Sommet de l’africa-
nité se tiendra à tanger, du 14 au juin prochain sous le 
thème «Le Maroc champion d’afrique de la migration, 
tanger capitale africaine de la migration. Femmes, 
jeunesse, développement et paix en afrique».

Cet événement confirme sa vocation de mettre en 
avant le rôle central du Maroc dans le commerce in-
ter-africain et international et son positionnement sur 
les routes maritimes mondiales.

Il s’agit également de mettre en évidence le rôle 
pionnier du royaume en termes de sécurisation du 
statut des immigrés africains, leur permettant d’ob-
tenir le droit de séjour, et de les intégrer dans la so-
ciété marocaine. Ce Sommet se veut aussi un car-
refour d’échange d’expériences et de consolidation 
des diplomaties universitaire et civile, s’agissant de 
construire un pont entre les institutions universi-
taires et de la société civile marocaines et leurs ho-
mologues africaines.

C’est aussi l’occasion de célébrer le centenaire 
de l’illustre professeur sénégalais amadou Mahtar 
Mbow.

Le gouvernement s’apprêterait  à annoncer un nou-
vel allégement des mesures sanitaires. Le Comité de 
veille scientifique devrait se réunir incessamment 
pour statuer sur la nature des recommandations et 
du nouveau dispositif qui seront appliqués dans ce 
sens.

Conforté par l’amélioration sensible de la situation 
épidémiologique, conjuguée à l’état d’avancement re-
marquable de la campagne de vaccination au Maroc, 
le Comité de veille scientifique et technique s’apprê-
terait à  donner un avis favorable à un nouvel assou-
plissement des mesures sanitaires.

Le nouveau dispositif concernera notamment les 
activités culturelles et sociales : cinémas, théâtre,  
salles de sport, fêtes de mariage, etc.

D’autre part, les conditions de déplacements in-
ter-villes pourraient être davantage assouplies, en 
particulier dans les zones marquées par une amélio-
ration significative  de la situation sanitaire.

On n’exclurait pas, non plus, une éventuelle réou-
verture des frontières pour laquelle plusieurs scéna-
rios se trouvent actuellement à l’étude. 

santé, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, l’éner-
gie, le développement in-
dustriel et touristique.

« Ce rapport) s’appuie 
sur l’identité et l’histoire 
millénaire du Maroc et 
offre une vision du Maroc 
de demain » a affirmé,  le 
président de la CSMD, 
Chakib Benmoussa, indi-
quant  que ce document  
se base principalement 
sur les valeurs d’ouverture 
et de dialogue qui caracté-
risent le Royaume, ce qui 
permet au citoyen maro-
cain de jouir d’une identité 
citoyenne renouvelée.

«Le rapport fixe les 
étapes d’une nouvelle 
marche vers les objec-
tifs escomptés et définit 
les choix stratégiques, 
comme il évoque les mé-
canismes de suivi et de 

mobilisation de tous les 
acteurs concernés et de 
l’ensemble des citoyens», 
explique Benmoussa, no-
tant que la philosophie 
derrière ce rapport, est de 
libérer les énergies et de 
rétablir la confiance pour 
accélérer la cadence du 
progrès et du bien-être de 
tous.

«Cette vision tend à at-
teindre l’équité en permet-
tant à tous les citoyens de 
renforcer leurs capacités 
et leur esprit d’initiative 
et d’innovation et d’amé-
liorer leurs conditions de 
vie, outre la création d’un 
climat de confiance dans 
le cadre d’une responsabi-
lité collective, dira encore 
le président de la CSMD, 
estimant qu’il s’agit éga-
lement d’ouvrir la voie à 
des réformes profondes 

au niveau de la gestion 
des services de l’Etat afin 
de responsabiliser tout un 
chacun quant à l’impor-
tance de la participation à 
la marche de développe-
ment ».

Pour le chef de gouver-
nement, Saâdeddine El 
Othmani : « le rapport sur 
le nouveau modèle de 
développement offre une 
vision d’avenir qui devrait 
servir de fondement des 
programmes futurs du Ma-
roc d’ici 2035 », dira-t-il, es-
timant que que les acteurs 
politiques, économiques 
et de la société civile «dis-
posent désormais des 
bases et des outils à adop-
ter pour réaliser les objec-
tifs du Maroc des compé-
tences, du développement, 
de la justice sociale et du 
développement durable ».

Modèle de développement

Chakib Benmoussa présente 
le rapport de la commission 

spéciale devant le Roi

ActuAlités

3ème édition du 

Sommet 
de l’Africanité

Tanger, du 14 au 17 juin 2021

Covid 19 

Allègement  
probable des mesures 

sanitaires

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous 
avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu  le 27 

mai  2021, à l’âge de 86 ans,  du très cher regretté abderrahman MaRRakCHI, 
officier de police principal, à la retraite. 

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons  nos condoléances les plus attristées à la veuve du 
défunt, Mme Ghania Hazaz,  à ses enfants karim, abdellah, et Nour El Houda (ambassadeur du royaume du 
Maroc en Croatie) ; à l’ensemble des membres des familles Marrakchi, Hazaz, akesbi, Hajoub, M’Farej, ktiouet 
et  familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde grati-
tude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en 
se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien 
et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie
Abderrahman MARRAKCHI 

rappelé à Dieu 
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Tribune du Sport

COUPE DU MONDE FUTSAL
FIFA  LITUANIE 2021

Kaunas,Vilnius,Klaipeda
Kaunas accueillera la finale de 

la Coupe du Monde de Futsal de la 
FIFA, Lituanie 2021 .La finale de la 
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 
2021 se jouera le dimanche 3 octobre 
Vilnius et Klaipėda complètent le trio 
de villes hôtes à travers la Lituanie qui 
accueillera 52 matches impliquant 24 
des meilleures équipes de futsal du 
monde. À moins de six mois du début 
de la Coupe du Monde de Futsal de la 
FIFA 2021 , le calendrier des matches 
du tournoi a été dévoilé aujourd’hui. 
Kaunas a été confirmé comme hôte des 
matches d’ouverture et de finale, Vilnius 
et Klaipėda complétant la liste des 
villes hôtes . La capitale de la Lituanie 
accueillera les matches de phase de 
groupes et deux quarts de finale, tandis 
que Klaipėda clôturera les matches 
de phase de groupes après six jours 
de compétition . Dans cette neuvième 
édition de la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA , 24 équipes s’affronteront sur 
52 matches dans l’espoir de succéder à 
l’Argentine et d’être sacrées champions 
du monde de futsal, avec l’ouverture 
prévue le dimanche 12 septembre et la 
grande finale prévue à Kaunas Arena le 
dimanche 3 octobre.

Déclarations
 «La Lituanie se prépare à accueillir 

les meilleurs joueurs de futsal du 
monde, et nous avons vraiment hâte 
d’accueillir le tout premier tournoi 
de la FIFA dans notre pays. Vilnius, 
Kaunas et Klaipėda font tous de grands 
progrès dans leurs préparatifs et 
nous prévoyons d’organiser l’une des 
Coupes du Monde de Futsal de la FIFA 
les plus divertissantes de tous les 
temps. Notre comité d’organisation 
local, le gouvernement lituanien et les 
municipalités hôtes travaillent très dur 
et avec beaucoup d’enthousiasme alors 
que la date du coup d’envoi du tournoi 
approche à grands pas », a déclaré le 
président de la Fédération lituanienne 

de football, Tomas Danileviėius. 
Visvaldas Matijosaitis, maire de Kaunas, 
a célébré la nomination de la ville: «Ce 
sera un grand honneur et une grande 
joie pour Kaunas d’accueillir les 
meilleurs joueurs de futsal du monde 
entier. Nous sommes fiers d’accueillir 
la phase de groupes et la phase finale 
du tournoi. Nous acceptons cela comme 
une opportunité exceptionnelle et une 
solide reconnaissance de notre ville. 
Kaunas est une ville moderne, ouverte 
et à croissance rapide qui a une longue 
tradition sportive avec des centaines 
d’athlètes de classe mondiale. Nous 
investissons constamment dans les 
infrastructures sportives, dans sa 
rénovation et son développement. Nous 
sommes très passionnés par le sport. 
Par conséquent, cette Coupe du Monde 
de Futsal de la FIFA est un vrai cadeau. 
Nous espérons que tous les membres 
de l’équipe, invités et fans de futsal 
vivront une expérience mémorable à 
Kaunas et apprécieront l’hospitalité de 
notre personnel. Nous aimons dire que 
nous sommes une ville kaunastique 
et nous aimerions que tout le monde 
puisse en faire l’expérience. Nous 
espérons que les équipes participantes 
auront des matchs passionnants et que 
les fans vivront beaucoup d’émotions! »

Les 18 participants
 Outre la Lituanie hôte - qui fera ses 

débuts dans les phases finales d’une 
compétition de la FIFA - 17 équipes 
ont déjà réservé leurs billets pour 
l’événement. Le Kazakhstan, le Portugal, 
la Russie, l’Espagne, la République 
tchèque et la Serbie se joindront à la 
Lituanie pour représenter l’UEFA. Les 
champions en titre, l’Argentine et le 
Brésil, quintuple champion, ont tous 
deux obtenu leur place et représenteront 
la CONMEBOL aux côtés du Paraguay et 
du Venezuela. L’OFC sera représenté par 
les Îles Salomon, tandis que l’Angola, 
l’Égypte et le Maroc arboreront tous le 
drapeau de la CAF. Les Vénézuéliens 
et les Angolais ont tous deux marqué 

l’histoire de leur pays en parvenant 
à se qualifier pour la première fois 
pour une Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA. L’AFC a attribué ses trois 
premières places à l’IR Iran, au Japon 
et à l’Ouzbékistan, tandis que l’Irak, 
le Liban, la Thaïlande et le Vietnam 
s’affronteront dans un tournoi de 
barrages pour décider des deux places 
asiatiques restantes. Le championnat 
de futsal de la Concacaf déterminera les 
quatre dernières équipes qualifiées pour 
le tournoi.

L’infrastructure sportive
 «La Coupe du Monde de Futsal 

de la FIFA, Lituanie 2021 approche à 
grands pas et l’excitation monte. Le 
comité d’organisation local travaille 
très dur pour être prêt pour septembre, 
et ce sera une très bonne expérience 
pour la Lituanie d’accueillir avec 
succès sa première compétition de la 
FIFA. Kaunas sera l’hôte parfait pour 
les matchs d’ouverture et de finale. La 
ville possède une arène moderne, une 
position stratégique au milieu du pays 
et une expérience éprouvée en matière 
d’organisation d’événements sportifs 
internationaux et d’autres événements 
de divertissement majeurs. Vilnius et 
Klaipėda ont des arènes ultramodernes 
et complètent un trio très excitant de 
villes hôtes. Nous sommes sûrs que 
ce sera une édition très réussie de la 
Coupe du monde de futsal de la FIFA 
», a déclaré Jaime Yarza, directeur des 
tournois de la FIFA. 

Programme
Les dates clés de la Coupe du 

Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021 
sont les suivantes: Match d’ouverture - 
12 septembre 

Matchs des huitièmes de finale - 22, 
23 et 24 septembre 

Quarts de finale - 26 et 27 septembre 
Demi-finales - 29 et 30 septembre  
Finale et consolation  pour les 3e / 

4e places - 3 octobre .

Les vrais tangérois de la belle époque 
du football tangérois  connaissent 
bien le grand joueur Jaco Zafrani 

.Ils se souviennent de lui quand il défendait 
les couleurs du Moghreb al Aksa et de la UD 
España. La dernière équipe où Jaco Zafrani a 
joué à un niveau professionnel était le Limoges 
F.C. de France, un club fondé le 31 mai 1947, 
lors de la saison 1961/62 en deuxième division 
française. Jaco remplit les fonctions de joueur-
entraîneur, Une fois sa relation avec Limoges 
FC terminée, il est allé en Algérie, où il est resté 
jusqu’à l’indépendance du pays et est retourné 
en Espagne, en particulier à Madrid pour 
obtenir le titre d’entraîneur national de football. 
Avec le stage d’entraîneur ,Jaco Zafrani a 
obtenu la carte nationale d’entraîneur, dans la classe de 1970, avec le n ° 1 à Madrid, 
étant les enseignants: Ladislao Kubala, J. Emilio Santamaría et le colonel Villalonga 
en éducation physique. Jaco Zafrani est titulaire d’une licence d’entraîneur dans 
trois pays différents: la France, le Maroc (le cours a été dirigé par Heriberto Herrera) 
et l’Espagne. Il y a eu de nombreuses équipes que Jaco Zafrani a entraînées 
pendant son séjour sur le banc, il a toujours été une personne très honnête et fidèle 
dans toutes les équipes qu’il a formées et rejetant à plusieurs reprises des offres 
financières très importantes, , car pour lui, le mot valait plus qu’une signature. Jaco 
Zafrani,: «les techniciens doivent se rattraper et ne pas se limiter à prendre un coup 
de sifflet et à diriger un match». Et comme Jaco l’a prêché par exemple, il s’est rendu 
au Mexique pour regarder tous les matchs de la Coupe du monde Mexico-70, il a 
voyagé avec Kubala, Eusebio Martín, Villalonga, Santamaría. J’observerais d’abord 
la région de León. La raison de ce voyage est d’essayer d’extraire tout le positif que 
le Tournoi lance, il est resté tout le temps que le Championnat a duré du 31 mai au 
21 juin 1970 et tout ce qu’il a appris a été appliqué aux équipes qu’il a entraînées. La 
presse de La Línea, Diario Area, mardi 30 juillet 1974, se fait l’écho de cette nouvelle: 
«Jaco Zafrani a rejeté l’offre de Huelva.» Il se composait d’un million de pesetas 
pour l’entraîneur et de trois joueurs pour le Balona. Dans la chronique elle-même, 
il était vrai que l’homme d’affaires Martín Berrocal le voulait pour Recreativo de 
Huelva, mais tous les doutes ont été dissipés lorsque Jaco a signé un nouveau 
contrat pour le Real Balompédica Linense, un geste qui parle clairement du sens de 
l’honneur du Jaco, comme il aurait pu accepter l’offre de Huelva, mais il avait engagé 
sa parole avec le Balona et il l’a tenue et les fans ont toujours su reconnaître ce 
geste. Qu’est-ce qui a fait rester l’entraîneur? C’était comme un appel de son propre 
sang, l’un de ceux qu’il a versé tant d’après-midi sur les terrains de sport pour sa 
personne, ce qui a poussé Jaco Zafrani à reconsidérer profondément, quand il a vu 
les Ledesma, Mota, García, Loza, Aragón, Pino, en action, Tinajero, Quirós, Vallecillo, 
etc. ont subi une métamorphose complète dans sa pensée. Il a vu quelque chose 
de ce Jaco agressif à Ledesma dans ses après-midis victorieux à Granada C. F., 
il s’est arrêté pour penser qu’à Mota il y avait une partie de son être avec cette 
impétuosité caractéristique, peut-être tout ce qui l’a fait rester dans le Balona. Un 
autre rapport curieux est également daté à La Línea et mis en évidence: «Comando 
Jaco» Inimitable, Charismatique, Unique, Technique, Vitesse, Force et Révolution « 
Il dit que ceux qui ne se souviennent pas de ces sacs de sable, de préférence ceux 
qui montent les escaliers, ces gilets de poids pour atteindre plus tard une vitesse 
débridée dans les jeux, des séances d’entraînement sur la plage, ces gestes de 
donner des bonbons aux fans et des fleurs aux dames ... . Jaco était un spectacle 
à l’intérieur et à l’extérieur du stade. Dans les vestiaires, il a ordonné d’acheter un 
réfrigérateur pour que les joueurs, après l’entraînement, aient du lait et des fruits 
frais à leur disposition. Il fit également fabriquer une gigantesque baignoire pour 
les bains et massages classiques du samedi et un miroir monumental pour que 
ses «guerriers» puissent se voir reflétés dans leur anatomie exacte. Tout à Jaco 
était particulier. Il a amené les fans de Linea, historiques et enthousiastes, à crier à 
chaque match celui de Jaco! Jaco! Jaco! En guise de banderole et en hommage au 
chef du commandement, une équipe s’est transformée en un groupe de guerriers 
qui chaque dimanche plaçaient le bouclier du Bal au sommet. Aux côtés de Jaco, 
son fidèle écuyer Juan Ayala, calme, soumis,  reflet fidèle des couleurs noir et blanc. 
Au cours de la saison 1977/78, il forme R. Jaén C.F. Dans la deuxième division, 
dans la présentation de l’équipe, le 28 juillet 1977, il y avait une telle attente qu’il 
y avait environ 3000 personnes dans le stade La Victoria, Jaco était accompagné 
d’Antoñete en tant que deuxième entraîneur et c’était l’équipe R. Jaén cette saison: 
Aguinaga, Espinosa, Martín Vila, Sánchez, Monterde, Melenchón, Prados, Serna, 
Manolín, Machado, Lacalle, Del Moral, Lorite, Expósito, Carlos, Calabuig, Matic, 
Morera, Cruz-Carrascosa, Cuesta, Toto, Barroso et Ramón, l’équipe a eu une bonne 
saison .

Portrait

sportif JACO ZAFRANI 
EX FOOTBALLEUR 

TANGEROIS

sport
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tAnger prAtique

Culte Musulman

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 29 04:17 12:26 17:10 20:37 22:11 

 Dim. 30 04:16 13:26 17:10 20:38 22:12 

 Lun. 31 04:15 13:26 17:10 20:38 22:13 

 Mar. 01 04:15 13:26 17:10 20:39 22:14 

 Mer. 02 04:14 13:26 17:10 20:40 22:14 

 Jeu. 03 04:13 13:27 17:11 20:40 22:15 

 Ven. 04  04:13 13:27 17:11 20:41 22:16

HORaIRES DES PRIÈRES
du 29 Mai au 04 Juin 2021 HORAIRE DES

PHARMACIES
PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 31 mai 
au 04 Juin 2021

Lundi 31 mai 2021 
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie San Francisco
Habib bourguiba quartier souk el bakar
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Route Achakar, en face Ecole Shams
Tél. : 05.39.93.92.18 
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia
Tél. : 05.20.28.35.90
Pharmacie Boughlala
Rte Sidi Driss et lot Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79 

Mardi 01 Juin 2021

Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Moncef
Rte entre azib hadj kaddour et kharba 
Tél. : 06.75.10.81.18 
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama à côté bureau Addoha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath Bd Mly Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie Al Yakine
Début route Aouama Ecole Zallaka 
Tél.: 05.39.35.20.62
Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49

Mercredi 02 Juin 2021 

Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Route El Aouama
Rte Aouama, Bd Al Qods prés Total 
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima Tanja balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Al Hamd
Rte Rabat Cplx Hassani 1ére rue à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Bismiallah
Av. Driss 1er Résidence El Kheir
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Beni Ouriaghel
Route Sidi Driss Bendibane
Tél. : 05.39.31.52.17

Jeudi 03 Juin 2021

Pharmacie Bd Moulay Rachid
Bd Mly Rachid Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Anegay
8, rue Semmarine Souk Eddakhle
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko
Tél. : 05.39.38.92.92
Pharmacie El Alia
37; rue Ibn Kadi Place des Arènes
Tél.: 05.39.94.21.70 
Pharmacie Ain Chifae
Lot El Azizia Rés Aya 4 Cplx Hassani
Tél.: 05.39.38.41.45 
Pharmacie Oulad Allal
Hay Gorziana 2 rue 1 N°2 
Tél. : 05.39.38.90.30

Vendredi 04 Juin 2021
Pharmacie Mehdia Golf
Cplx Golf rte Rahrah Mesnana 
Tél. : 05.39.37.73.43 
Pharmacie Al Boughaz
Rue du Mexique en face cinéma Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie Alidaa
Beni Makada prés mosqué Ard Daoula
Tél. : 05.39.95.71.51
Pharmacie El Mers
Lot. El Mers Achenad Bir Chifae
Tél.: 05.39.31.52.02
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia prés Moutamid 
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou Mghogha rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.95.83.06

Samedi 29 et dimanche 30 
mai 2021

•  SaMedi
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie Sidi Driss
Rte de Sidi Driss Aherrarine
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80 
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62 
 •  diMancHe
Gde Pharmacie Assia
Rte principale entre hôtel Ahlen 
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Aswak Assalam
Centre commerciale Aswak Assalam
Tél. : 05.39.39.35.46 
Grande Pharmacie Rif
17, Av Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Brooks
A côté du 3é Arrd° prés hôpital Italien 
Tél. : 05.39.94.85.35 
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan 
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar 
Tél. : 05.39.94.63.25

Samedi 29 et dimanche 30 
mai 2021

Pharmacie Hay Ouarda
Av. Mly Ali Chérif Résidence Ouarda
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Jamila
128 bis, rue de Fés
Tél.: 05.39.94.96.76
Pharmacie El Aouama
27, Av Royaume Arabie Saoudite 
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie Makarim
Rte sidi driss en face 4éme Arrdsst°
Tél. : 05.39.31.51.18 
Pharmacie Al Irfane
Lotissement Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29
Pharmacie la Sante
Av Tarik Ibn Ziad lot fatima-zohra
Tél. : 05.39.95.03.81 
Pharmacie Al Assil
Lot Al Assil Al Imran Rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie Mosque El Fath
Rue Chatarra en face mosqué El Fath
Tél. : 05.39.35.31.98
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Cplx Hassani Bayti Sakane
Tél. : 05.39.31.11.64 
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Votre excellente humeur et vos bonnes idées séduiront ceux qui 
vous entourent.
amour : Vous êtes décidément incontournable ! Usez de diplomatie pour parve-
nir à imposer vos vues et ne comptez plus uniquement sur vos anges gardiens.
Travail : Votre vitalité fait plaisir à voir, mais tous n’ont pas les mêmes en-
vies. Temporisez votre enthousiasme au travail !. 
argent : C’est le moment idéal pour consolider votre situation matérielle et 
faire des papiers... N’hésitez pas à foncer !

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous disposez de nombreux atouts pour influencer l’entourage et 
faire en douceur pression sur lui mais ne vous y trompez pas.
amour : À vous de jouer le jeu amoureux ou amical sans abuser de vos 
ressources affectives pour traverser la tourmente sans flanche.
Travail : Vous mettez des listes dans toute la maison. Et si vous utilisiez un 
« post-it » pour écrire : « Se reposer », au feutre rouge ?.
argent : C’est avec beaucoup de satisfaction que vous allez pouvoir dépenser 
intelligemment l’argent que vous avez durement gagné.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous bénéficiez de bons aspects planétaires. Votre état d’es-
prit est favorable à tous types de démarches.
amour : Les astres vous coachent dans le bon sens et donnent le ton. Si 
vous privilégiez l’humour, ça passera mieux. 
Travail : Cette semaine signe le retour d’un beau dynamisme dans votre 
vie et l’émergence de divers projets. 
argent : Vous prenez un recul bénéfique sur votre vie matérielle et sa sta-
bilité, vos réflexions vont dans le bon sens.

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : C’est le moment de donner un grand coup de collier ... Ne doutez 
pas, vous pouvez parfaitement réussir en y mettant le prix. 
amour : Vous devriez recevoir de bons retours si vous avez des projets 
amoureux. Vous n’avez plus qu’à foncer sans trop vouloir réfléchir.
Travail : Vous finissez la semaine sur les genoux, un peu de repos sera le bien-
venu. Plusieurs options s’offrent à vous, mais il est vrai que vous aimez l’action.
argent : Vos affaires vont commencer à devenir plus rentables, vous pou-
vez sérieusement envisager de faire des projets d’avenir.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Le programme du moment rime avec épanouissement, joies re-
lationnelles, popularité et bien-être sentimental.
amour : Votre tempérament ne correspond pas à l’ambiance qui règne et 
vous vous refermez dès que votre partenaire vous semble trop autoritaire.
Travail : Vous ne serez pas de super humeur, votre entourage risque de 
vous le reprocher mais vous n’y prêterez pas attention..
argent : Si vos actions ne sont pas rentables, il faut peut-être changer de 
méthode, vous ne risquez pas grand-chose et vous serez satisfait du résultat.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous serez à l’aise dans vos baskets et très communicatif. Cela 
vous permettra de régler d’éventuels malentendus.
amour : Votre caractère de fonceur vous donne la possibilité de changer 
beaucoup de choses dans votre vie de couple. 
Travail : En recherche d’emploi, vous créez des contacts intéressants avec 
votre entourage. Votre disponibilité vous permet d’être réellement utile.. 
argent : Cette semaine va s’avérer très active et positive sur le plan des 
contacts commerciaux et des négociations.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Le ciel booste votre enthousiasme et votre joie de vivre en stimu-
lant vos désirs et en vous projetant dans l’avenir. 
amour : Pas d’impatience enfantine, les démarrages prennent du temps, ne 
soyez pas soupe au lait !
Travail : En recherche d’emploi, vous n’avez envie de rien et vous vous 
obligez à faire des recherches pour améliorer votre vie professionnelle.
argent : Cherchez l’éventuelle faille dans vos comptes, vous serez plus serein 
ensuite et dégagé de cette intuition qui vous taraude.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous serez plus combatif, pour aller de l’avant. Votre assurance 
s’avérera payante. 
amour : Vos amours vous donnent des ailes, vous aimez cette sensation de 
bien-être amoureux.
Travail : Si vous avez décidé de passer le week-end avec votre partenaire 
tous les deux en amoureux ça risque de coincé un peu.
argent : De nouvelles dimensions financières vous attendent et semblent vous 
ravir, ce qui n’est pas un leurre, loin de là ! 

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Votre côté dynamique vous permet d’allier plusieurs activités, on 
vous trouve assez bien luné, voire de bonne humeur.
amour : Vous avez l’incroyable faculté de varier les plaisirs, de ce fait peu 
importe votre situation il n’y a pas de hasard côté sentiments.
Travail : Si votre semaine de travail a été contraignante trouvez-vous une activité 
sympathique pour vous libérer du stress que vous avez sûrement accumulé.
argent : Une attente indispensable vous empêche de voir la situation avec 
objectivité. Soyez réaliste, vous devez laisser passer ce délai. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous allez vous remettre en question et mieux comprendre les 
critiques de votre entourage, ce que vous ne regretterez pas.
amour : La sensibilité, tout feu tout flamme, annonce, pour tous, des palpi-
tations cardiaques harmonieuses en vue !
Travail : Si vous recherchez du travail, c’est un bon week-end pour parfaire 
vos connaissances, vous pencher sur de nouvelles méthodes de travail.
argent : Vous avez un bon feeling concernant le chemin que vous prenez, 
une vie aisée et confortable.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Votre hyperactivité vous semble peut-être très respectable mais 
vous vous montrez plus fatigant que réellement utile.
amour : Vous n’en finissez pas de séduire, votre charme est captivant, il est 
facile de tomber dans vos filets. Vos amours vont bien.
Travail : Votre énergie sous pression doit trouver un exutoire, c’est un mo-
ment parfait pour vous défouler physiquement.
argent : Vous pourriez être partout à la fois pour assurer vos revenus et 
gérer vos affaires.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous aurez un franc-parler qui va remettre les pendules à l’heure 
avec un ami, attendez-vous à une réciprocité légitime.
amour : Cette semaine vous invite à faire plaisir, à vous donner de l’amour, 
pour pouvoir en redonner à votre tour ! 
Travail : Vous vous sentez soutenu, porté par les circonstances pour avan-
cer à pas de géant.
argent : De nouveaux projets naissent spontanément à votre esprit. Ne 
doutez pas de vous outre mesure, votre intuition est bonne.

HOROSCOPE
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Jeux

MOTS CROISÉS (grille N° 831)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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 B E C A S L V P N V

 R M I D O T G F Y

• Mots fléchés N° 1257

 

 1 2 3 4 5 2 3  1 6 2 7 8 2

 9 10 1 4 6 11 9 4 12  11 6 13 1

 3 1 13 6 2  11 6 4 14 9 4 11 4

 3 2 15  7 6 2 4 11 9 13 15  9

 2 3 3 9 2 16  17 6 2 12 4 15 3

 15 2 13 15  11 6 9 2 6 2  9 3

 12  6 2 7 8 2 3  5  9 18 2

 9 12  18 4  1 2 3 2 16 6  16

 11 4 1 9  19 2 6 13  11 13 16 6

 3  2 11 8 2 6  15 2 4 15 11 

  7 6 2 16 3 2 6  7 8 9 13 11

 20 2 11 3 2 11  4 11 8  3 1 9

 9 12 2  3 2 1 11  13 17 2 9 6

 10 2 3 3  3 16 2 6  16 6 2 3

       C

    V     Z J

GRILLE CODEE N° 736
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 735

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1258

• Mots croisés N° 830

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Horizontalement.— I.  Gaieté. - II. Jeune bovin. Plat. - III. Eclate. 
Alourdir. - IV. Montrés. Lopin. - V. Nouveau. Oncle Yankee. - VI. Ventilées. - VII. 
Forcené. - VIII. Règle. Organes volatiles. - IX. Comme le ciel. Vieille cité. - X. 
Fouille. Panorama.
Verticalement. —  1. Bizarreries. - 2. Niaise. Politique angolais. - 3. 
Qui apporte. Indéfini !. - 4. Métal. Sigle de France. Régie tangéroise. - 5. Eau 
du Congo. Leste. - 6. Abandonné. - 7. Poussés. Troupes. - 8. Commencées. 
- 9. Démentir. Partitif. Vieux do. - 10. A l’étroit.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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TABLE DE
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COUPES
COURT
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DISPOSÉE

LISIÈRE

SAINTE

PALPABLE

VIENT
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EXTRA-
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RAYONNANT

ESSAI

RIGIDE

APPARENCE

  G   R  I  I  F  A
 J O H A N N E S B U R G
  N E C E S S A I R E 
 A D U L E E  R A I D E
  O R E  R A D I E U X
 B L E T T E S  S U I T
  E U T E R P E  S T E
 E S S E N  E T R E  R
   E S T O C  E S O N
 D A M  A N T R E  R E
  P E S T E  A L P E S
 S E N T I R A S  R E
  U T  V E N E R E  U
 O R   R E U S S I T E S
  E T A  X E  F E T E

Horizontalement. — I.Triomphant. - II. Havre. Uvée. - III. Es. Drame. - 
IV. Osiris. Cia. - V. Décédée. Di. - VI. Ore. Irréel. - VII. Le. Re. Egal. - VIII. Insane. 
Ile. - IX. Team. Sud. - X. Essentiels.
Verticalement. — 1. Théodolite. - 2. Rasserènes. - 3. IV. Ice. Sas. - 4. 
Ordre. Rame. - 5. Meridien. - 6. Aser. Est. - 7. Hum. Ere. Est. - 8. Avec. Egide. 
- 9. Ne. Idéal. - 10. Tenailées.

• Grille codée N° 1041

• Mots croisés N° 1130

GRILLE CODEE N° 1042

• Mots fléchés N° 1561

MOTS CROISÉS (grille N° 1131) MOTS FLECHES N° 1562
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

»خاي  فيهـا  كان  التي  المواقف  هي  كثيرة 
إليــه  المقربين  أقـرب  مع  حتى  صارما،  احمد« 
في  مجلسهـم  يتخـذون  الذيـن  أصدقائـه  من 
قبطـان،  جنان  منحدر  نهاية  عند  مقهاه  ة  سُدَّ
التحوالت  شـأن  في  بينهم  الحديث  فيتشعب 
دون  طنجة،  مدينة  على  طرأت  التي  السريعة 
أن يستبد أحد من شلة األنس بموقف أو برأي، 
رابط،  ويتجادلون في مواضيع شتى ال يحكمها 
كابيطول  سينما  في  المعروضة  األفالم  عن 
وألكازار وفوكس، وعن مقابـالت كرة القدم في 
يطال  بدأ  الذي  اإلهمـال  وعن  مرشان،  ملعب 
صار  التي  السياسة  وعن  سيرفانطيـس،  مسرح 
يدخل غمارها رهـط  من الوافدين من دواويـر 
األلف  بين  يفرقون  ال  الهندي،  والقنب  الصبار 
باغـت  الذي  الجنــي  حكايـات  وعن  والزرواطة، 
ضرب  حين  فرانكو،  حمام  في  الزيالشي  الحاج 
له تحميمة »من ذاك الشي«، وعن األخبار التي 
كان خاي احمد ال يتوانى عن تجميعها من إذاعة 
»صوت العرب«، فيتباهى باستعراضها على شلة 
أنسه، بينما صوت الشيخ العنقة المفضل لديه، 
يصدح بأغنية »الحمام اللي والفتو« و »سبحـان 

اهلل يا لطيف«.
من  جعلــت  التي  العجيبة  المفارقات  ومن 
عشقه  استثنائية،  شخصية  َأوْ«  »َأوْ  احمد  خاي 
الثقيل،  وزنها  صنف  في  للمالكمة  الالمشروط 
رغم نحافته المفرطة وقامته القصيرة، ولم يكن 
الذي  »كالي«  المفضل  بطله  تمجيد  في  يتردد 
يتحول في لكنته األوآوية إلى »ْأالي«، كلما ذكر 
هذا  أخبار  تفاصيل  في  يرغب  كان  من  اسمه 
»المالئم« الذي ينهي مبارياته مع خصومه في 

الغالب بالضربة القاضية، أي بـ »اآلوْ«.
يتجاوزون  الذين ال  عنه أصدقاؤه  يذكر  وال 
في العدّ أصابع اليد، إال ما يجعلك تكنّ تقديرا 
عليه  يتهافت  فيما  الزاهد  الرجل  لهذا  ومحبة 
كانت  التي  الكثيـرة  الفرص  رغم  الخلق،  سائر 
لنظام  طنجة  خضوع  مرحلة  في  أمامه  متاحة 
لغات  مختلف  مع  التواصل  من  وتمكنه  دولي، 
أو  للمدينــة،  العتيقة  الفضاءات  زوار  األجانب 
على  يتقاطرون  كانوا  الذين  المتأنقين  أوالئك 
المدمنة  »باربارا هوتن«  األمريكية  الثرية  قصر 
أن  دون  والطرب،  الشراب  مجالس  تنظيم  على 
أو استنكارا من طرف مريدي  يحدث ذلك غضبا 
ومرتادي الزاوية الدرقاوية المجاورة لقصر الثرية 

المشاغبة.
وقد حكى ألصدقائه في إحدى جلساته،عن 
التي  »المجنونــة«  الثريـة  لهــذه  الزائد  الكرم 
ذات  مقهاه  في  زارته  فقد  طنجة،  تعشق  كانت 
ظهيرة، وطلبت منه كـأس شاي بالطريقة التي 
البلدي  بالنعناع  شـاي  تهييء  في  بها  اشتهر 
وبينما  النارنج،  زهـور  من  وحبـات  والمرددوش 
اقترحـت  وأريجه،  الشاي  بمــذاق  تنتشي  كانت 
المنيــف،  قصرهــا  في  معها  يشتغـل  أن  عليه 
في  مغري  أجر  مقابل  لضيوفها  الشاي  لتهييء 
تلك المرحلة، حددته باربارا في خمسمئة دوالر 
شهريا، لكنه اعتذر لها بلطف بإنجليزية سليمة 

أبهرتها.

)البقية ص3(

الأزمة املغربية ـ الإ�شبانية

المعاكسـة  منها  عديدة،  ألسباب  الجارين،  البلدين  عالقة  طارئا، في  وال  معزوال  حدثا  الراهنة، ليست  المغربية-اإلسبانية  األزمة 
المستمرة لمصالح المغرب، من طرف مملكة إسبانيا، خاصة ما تعلق بالصحراء  التي تعلم إسبانيا أنها مغربية تاريخا وجغرافية وشعبا. 
الذي  المغرب  عن  تحملها  العام  الرأي  من  واسعة  وتيارات سياسية  وحكومة  دولة  إسبانيا،  تزال  ال  التي  السلبية  الصورة  أيضا  ومنها 
كانت تحتل منطقة شاسعة في شماله، بحكم اتفاق غاشم بينها وبين فرنسا، والتي كانت تحاول فصله عن المغرب، خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية، لوال حذر ووطنية المغاربة في الشمال وتشبث كافة التنظيمات السياسية بالمنطقة الخليفية بوحدة المغرب شماال 

وجنوبا،  خاصة والء ووفاء األمير موالي الحسن بن المهدي اإلسماعيلي، الخليفة السلطاني بالمنطقة. 
ومنها، كذلك، الوجود االستعماري اإلسباني في مدينتي سبتة ومليلية  وعدد من الجزر التابعة لهما. 

اإقحـام  الأزمـة وتريـد  • اإ�شبانيا خلقت 
الحتاد الأوروبي فيها. 

• الأزمة �شت�شتمر ما مل تتم ت�شوية �شببها 
احلقيقي وكل الحتمالت واردة.

ESPAÑA ES LA ÚNICA RESPONSABLE DE LA ACTUAL 
CRISIS CON MARRUECOS 

Sebta y Melilia dos ciudades marroquíes 
«OCUPADAS» por España 

La actual crisis marroquí-española no es un hecho aislado ni de emergencia, en la relación de los dos 
países vecinos, por muchas razones, entre ellas la continua oposición a los intereses de Marruecos, 
por parte del Reino de España, especialmente en lo que respecta al Sahara, que España sabe que es 

marroquí  por la historia, la geografia, la cultura  y la poblacion, Y también la imagen negativa que España 
sigue dando de Marruecos, país del que ocupaba una vasta zona en el norte y que  intentaba separar de 
Marruecos durante el protectorado, especialmente  despuès  de la secunda Guerra Mondial, si no hubiera 
sido por la cautela y el patriotismo de los maroquies del Norte, y todas las organizaciones politicas de la 
zona Khalifiana aferradas a la unidad de Marruecos del  Norte al Sur, especialmente la lealtad del príncipe 
Moulay Hassan bin El Mahdi Al Ismaili, Khalifa del Sultan en la zona. 

(sigue en la pagina 5)

قضايـاه  في  املساومة  يقبل  ال  املغرب 
املالءمة.. بدل املالكمة!!الوطنية  ووحدة  أراضيه

)2/2(



ُكّلْ َواْحْد ْمْن ْكَتاْف ْلْبالْد َواْكْل
اْتْر ْباْلَقْهَرة ْعِظيَماُتو.. يَعاْن �سَ ْواْلِ

ْجُذوْب َناْزْل ْخْط الله ْعِليَنا َياْلْ �سَ
ي َماُتو.. �ِسّ ي ْواْلْ �ِسّ لي ْدَواْو..ْباْلْ ْواِلّ

�ْش �ّشْ َما ْتْرّمْ ِعنْي اْلْ
ي الُنّوَبة.. يْب َياْلَغاْفْل َحا�سِ ْوالِدّ

�ْش ْقُهوْر ْفْدْرَباْلُتو ْمْكّمْ اْلْ
اْرْت ْمْح�ُسوَبة.. ْهْط..�سَ اُمو ْمَع َهاْد الَرّ اَيّ
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يقول
 »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

وقعت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة يوم الثالثاء، في شخص رئيسها عمر مورو، على اتفاقية 
- مقاطعة  لكينيا  الصناعة  و  للتجارة  الوطنية  الغرفة  شراكة مع 
للرئيس،  الرابع  النائب  الحميـد حسيسن  مومباسا، بحضور عبد 

والسيد ربيع الخمليشي المدير الجهوي للغرفة.
مقاطعــة  رئيس  زيـارة  هامش  على  االتفاقيـة  هذه  وتأتي 
لجهــة  ووفده  جوهـو،  حسن  علي  كينيا،  بجمهوريــة  مومباسا 

الشمال.

في  أغلبهـا  تصـب  هامـة  محادثات  اللقاء  هذا  تناول  وقد 
استلهاما  وذلك  وكينيا  المغرب  بين  العالقات  تعزيز  إمكانيات 
وتبادل  الشراكة  ثقافة  ترسيخ  إلى  الرامية  الملكية  للتوجيهات 
طنجة  جهة  من  كال  وأن  خاصة  االقتصادي،  والتكامل  الخبرات 
بإمكانيات طبيعية  الحسيمة ومقاطعة مومباسا تزخران  تطوان 
واقتصادية متنوعة وهائلة، بإمكانها التأسيس لعالقات استثمارية 

ومقاوالتية في مجاالت متعددة.
ر.ب 

وقعت شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء 
بالمدينة يوم األربعاء، اتفاقية شراكة وتعاون مع فضاء تكنوبارك، 
قصد تعزيز ريادة األعمال التكنولوجية وتحديد ودعم الشركات 
الناشئة التي يمكن أن تقدم حلوال مبتكرة، وذلك بحضور لمياء 
بن مخلوف، المديرة العامة لشركة تكنوبارك، وأنطوان بو، المدير 
لفيوليا  العام  المدير  روشامبو،  دو  فرانسوا  و  ألمانديس،  العام 

المغرب.
تهدف هذه االتفاقية إلى دعم حاملي المشاريع المبتكرة على 
مستوى المدارس والجامعات في المنطقة الشمالية وبالتالي توفير 
البيئة  الرقمي من خالل  المستوى  على  المعقدة  للقضايا  حلول 
التي تعيشها المنطقة. كما تندرج هذه الشراكة في إطار مسعى 
االبتكار المفتوح الذي أطلقته شركة أمانديس، قبل سنوات من 
أجل القيام بالبناء المشترك، مع شركائها وكافة األطراف المعنية، 
إليجاد حلول مبتكرة ودائمة حول تحديات المقاولة، مع المساهمة 
الشمال  لالبتكار في منطقة  إيكولوجي جماعي  نظام  إنشاء  في 

وبالتحديد في مدينتي طنجة وتطوان.
العامة  للمديرة  تصريح  وفي  الحدث،  هذا  هامش  وعلى 

لتكنوبارك خصت به الجريدة، فإن هذه الشراكة تهدف باألساس 
مع  المبتكرين  والمقاولين  الناشئة  الشركات  ودعم  تشجيع  إلى 
حلول  وضع  عن  فضال  الشغل،  لسوق  ولوجهم  عملية  تسهيل 
للمواطنين  أمانديس  شركة  توفرها  التي  للخدمات  مبتكرة 

ولمعظم الشركات، سواء الكبرى أو الصغرى.
ومـن جانبـه، فقــد أعـرب رشيــد العمـري، المدير العملياتي 
لشركة أمانديس بطنجة، عن افتخاره وفرحه بهذه االتفاقية التي 
من شأنها أن تشجع وأن تدعم المقاوالت المبتدئة الصغرى في 

ابتكار حلول لمشاريعها. 
هذا وقد أوضح أنطوان بو، المدير العام ألمانديس، أهمية 
تنمية  في  الشركة  ودور  عمل  وتعزيز  تقوية  في  االتفاقية  هذه 
الموارد  أو  المتجددة  الطاقات  مجال  في  سواء  الشباب،  مشاريع 
المائية، مضيفا أن هذه الشراكة جاءت بالخصوص للتأكيد على 
في  فاعال  عنصرا  باعتبارها  أمانديس  تلعبه  الذي  الهام  الدور 
تنمية المنطقة والنفتاحها على مختلف األطراف المعنية، ودعمها 

للمبادرات الشبابية المبتكرة.
رميساء.

اتفاقية تعاون و�شراكة جتمع ما بني اأماندي�س 
وتيكنوبارك

غرفة التجارة وال�شناعة واخلدمات توقع اتفاقية 
�شراكة مع الغرفة الوطنية للتجارة و ال�شناعة الكينية

ت�شوير : حمودة

ت�شوير : حمودة

في شأن صحافة االرتزاق..

�شحفي مرتزق يف خدمة 
�شرذمة من اخلبثاء.. !!

تشهد مدينة طنجة حاليا، أوراشا ضخمة لم تعرف  مثيال لها بهذه 
الكثافة، حيث شملت كل فضاءاتها العتيقة، ومعالمها التاريخية الشاهدة 
على األدوار الحاسمة التي أسهمت بها في بلورة الخصوصية الحضارية 

المغربية، ببعدها المتوسطي والكوني.
وقد تجندت في سبيل تحقيق هذا اإلنجاز، كل الطاقـات والكفــاءات 
الهندسية والتقنية الساهرة على سير أعمال الترميم واإلصالح والبنــاء، 
األهمية  إعطاء  مع  واألزقة،  والدروب  الطرقـات  وترصيف  تعبيد  وإعادة 
التي تؤرخ ألهم  األثرية  للمعالم  الحياة  البيئي، وإعادة  للمجال  القصوى 
المحطات التاريخية لهذه المدينة التي تعاقبت عليها  مختلف الحضارات 
المتوسطية،بمعاينة ميدانية، ومراقبـة فاحصــة ودقيقــة لسير األعمال 

للسيد محمد مهيدية والي والية جهة طنجة  ـ تطوان ـ الحسيمة.
وفي الوقت الذي عبَّرت فيه مختلــف الفعاليات الثقافيــة والبيئيـــة 
واالجتماعية، عن بهجتها وغبطتها بهذه األوراش الضخمة، وكذا ساكنة 
يقتات  الذي  البئيس،  المرتزق  )الصحفي(  علينا هذا  قاطبة، يطلع  طنجة 
التي حققها  اإلنجازات  ويتربصون بكل  للبالد  من فضالت من يكيدون 
المغرب المعاصر، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة محمد السادس 
يطلع  القصوى،  الشريفة  عنايتـه  المدينـة  لهذه  يولي  الذي  اهلل،  نصره 
الوطنيـة  الجرائد  بإحدى  تسفيهي  بمقال  البئيس،  المتسول  هذا  علينا 
يشهد  مذهلة  إنجازات  من  تحقـق  ما  الحائـط  عرض  ضاربا  اليوميـة، 
وسيلة  الرخيص  قلمه  من  يجعل  بذلك  وكأنه  والداني،  القاصي  عليها 
ب واالرتزاق، تلبية لشرذمة خبيثة ال تتقن االصطياد إال في المياه  للتكسُّ
تسعى  التي  واإلعالمية  الصحفيـة  الفعاليـات  برهانات  آِبهٍ  غير  العكرة، 
إلى ترسيخ أخالقيات المهنة، وتحمل مسؤولية شرف ممارسة هذا العمل 
مجاال  فيه  وجد  ميدان  على  المتسلط  هذا  مثل  يدنِّسه  الذي  الشريف، 
خصبا للتدليس وإرضاء رغبات من في قلوبهم َغيٌّ وحقد على هذا البلد 
السكينة  يضمن  مستقبل  اتجاه  في  ثابتة  بخطى  يسير  الذي  السعيد 

واألمن والطمأنينة لمواطنيه.
وال شك أنـــك على علم، بأن كل الذين يمارسون العمل الصحفي، 
مرتزق  أنك  جيدا  يعرفون  البالد،  ربوع  امتداد  على  كبيرهم وصغيرهم، 
محتال، تخضع قلمك الرخيص لمن بإمكانه أن يدفع أكثـر، من لوبيـات 
نتانـة  في  ضالتهم  يجـدون  ومحتكرين،  وانتهازيين  ومفسديـن،  فساد 
أنفاس لسانك السليط في أسواق السمسرة العلنية والسرية، وقد وجدت 
فيك تلك الشرذمة من الوصوليين لسانها المعبِّر عن خبثها، فتطاولت 
وأنت تجمع الفضالت والُفتات من موائد هؤالء اللئام، على مواقع ما كان 
المتعجرف  عائك  وادِّ بل  منها،  االقتراب  المريضة  لنفسك  تدعي  أن  لك 
بأنك تقتنص األخبار والمعطيات الزائفة والمغرضة من نبعهـا، وهو ما 

سيجر عليك وباال لن تحمد عقباه.
إن مدينة طنجة، تنأى بنفسها أن يُْذكر اسمها على لسانك السليط 
التسول  في محبرة  قلمه  يغمس  الذي  النفعي  االنتهازي  الصحافي  أيها 
واالرتزاق، فحريٌ بك أن تمتطي صهوة البراق لتعانق بهاءها وجمالها، 

بدل العبور إليها من منعرجات مسقط رأسك..!!
وإن كل األخبار الزائفة التي تلتقطها أذنك في مجالس السوء، بحاجة 
إلى تدقيق وتمحيص ومصداقية، بدل اإلدالء بها ونشرها إرضاء لرغبات 
من سيدخلون تجربة االستحقاقات القادمة عن طريق التدليس وترويج 

اإلشاعات المغرضة.
ولعلمك أيها الصحفي البئيس فإن ما أشرت إليه في موضوع تصميم 
التهيئة بعيد كل البعد عن الحقيقة التي كان عليك أن تتحرَّى في شأنها 
وتتلـف  تصيبـك  التي  الرعشــة  بدل  قطعتها،  التي  باألشواط  لإلحاطة 

توازنك عندما التفكر إال في األجر المدفوع لك مقابل عملك الدنيء. 
فإن  ـ  علم  به  لك  ليس  فيما  تخوض  كنت  وإن  ـ  أيضا،  ولعلمك 
تصميم التهيئة تم إنجازه في مرحلة سابقة من طرف الوكالة الحضرية 
ومديرية السكنى والتعمير والجماعة الحضرية ووالية جهة طنجة تطوان 
ثالثة  لمدة  تمديده  تم  فقد  المحددة  اآلجال  استنفاذ  وبعد  الحسيمة، 
أشهر حيث لم تعمل السلطات على استكمال المسطرة ألجل نشره في 
الجريدة الرسمية نظرا للظروف الصحية التي تمر منها البالد مع جائحة 
كورونا، وإعالن بعض المستثمرين واألطراف المعنية باألضرار التي قد 

تلحقهم في حال المصادقة عليه.
لقد آن أوان انسحاب أمثالك إلى حال سبيلهم، ألن مهنة الصحافة 
يتربصون  من  رغبات  لتلبية  المأجور  قلمك  تُسَخِّر  وأنت  بك،  تليق  ال 

بالبالد، وينشرون األكاذيب المثبطة لكل مشروع تنموي بديل.
ع. بخات
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)تتمة ص1( 
ومن »المهازل« اإلسبانية، أنها ال تخجل من التصريح دوليا، أن 
المدينتين »إسبانيتان« مثلهما مثل غرناطة وقادس ومدريد، والحال 
أن المدينتين توجدان في قارة غير القارة األوروبية، وفي بلد مغربي 
عربي أمازيغي مسلم ال عالقة له مع إسبانيا، إال ما ترسب من التاريخ 
االستعماري األوروبي عبر العالم؛ خاصة بعد أن التأم جمع بعض الدول 
لتوزيع  عشر  التاسع  القرن  نهاية  برلين،  األوربية  في  االستعمارية 

»كعكة« بلدان إفريقيا والشرق األوسط  بينها. 
ويعلم األسبان أن غزو سبتة ومليلية حدَث في إطار حماية جنوب 
إسبانبا من غزو جديد يأتي من شمال المغرب   بعد خروج العرب من 

إسبانيا سنة 1492. 
اإلسبانية،  الصحافية  المنابر  بعض  تتعمد  أن  المضحك  ومن 
استغالل األزمة اإلسبانية المغربية الحالية، إلثارة موضوع المدينتين 
لم  وأنهما  الوطني«  »التراب  من  قطعة  واعتبار  أنهما  المحتلتين، 
تكونا أبدا  تحت السيادة المغربية وأن مطالبة المغرب بهما تندرج في 
أيضا  تراهن  التي  كانت  المغربية  للمملكة  »التوسعية«  المخططات 

على أراض في بلدان مجاورة .  
خدمــة  »مغرضــة«  في  إسبانية  أقــالم  وتراوغ  »تناور«  هكذا 
نظريات  الفرنكوية   على  تعيش  زالت  التي  ال  اإلسبانية،  اإلمبريالية 
االستعمارية المتطرفة، بهدف تشويه صورة المغرب، وهو أمر أصبح 
أن  بعد  االستخباراتية،  ودوائرها  اإلسبانية  الحكومة  على  عسيرا 
وعسكريا،  واقتصاديا  وماليا  سياسيا  الدولية،  مكانته  المغرب  عزز 
على  التدخل  مجاالت  جميع  العظمى  في  كامال  للدول  شريكا  وصار 
اإلرهاب،  السرية،  ومكافحة  بالهجرة  تعلق  ما  خاصة  العالم،  مستوى 
واالستخبارات، وحفظ السلم واألمن في مناطق مضطربة عبر العالم، 
خاصة  الدول،  من  العديد  جهود  دعم  أجــل  من  الدولي،  والتعاون 
اإلفريقية، السائرة في طريق النمو. ولم يترك إلسبانيا إال مجاال ضيقا 
للتناور والتآمر، حتى بعد أن أشاعت أن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما 

أراض إسبانية، وأنها تشكل حدود االتحاد األوروبي الجنوبية... !. 
هذا األمر كان يمكن أن يكون قابال للنقاش لو تعلق األمر باتحاد 
في  حدود  األوروبي  لالتحاد  تكون  أن  »أوروبي-عربي-إفريقي«، أما 
قارة أخرى وعلى أراضي دولة إفريقية عربية، فهذا منتهى  العبث الذي 
»تتميز« به سياسة دولة  اإلسبان في تعاملها »المتعجرف«،  مع  المغرب 

الذي يرفض أي مساومة على استقالل قراره ووحدة أراضيه. 
ونود، بالمناسبة، »تحديث« ذاكرة بعض الساسة األسبان وبعض 
الصحافيين الذين ال زالوا مربوطين إلى العقيدة الفرنكوية االستعمارية 
التي  سبتة  لمدينة  إسبانيا  احتالل  حول  موثقة،  بمعلومات  الفاشية، 
»انتزعوها« بالحيلة والمناورة، للبرتغال الذي دخلها  يوم 21 أغسطس 

   :1415
أواًل سبتة ومليلية مدينتان توجدان خارج التراب  »القاري« إلسبانيا، 
وأن  إفريقيا،  في  ،  تقع  بسواحلهما  والجزرالموجودة    والمدينتان 
السواحل الشمالية للمغرب، كانت موضوع أطماع استعمارية قبل العصر 
الوسيط وبعده، إلى أن تم »اغتصاب« المدينتين  ،  واستعمارهما من 

قبل البرتغال وإسبانيا. 
هذه  في  بمفردهما  والبرتغال  إسبانيا  تكن  لم  الحال،  وبطبيعة 

»المغامرة« االستعمارية   التي كلفت المهاجمين من الدولتين خسائر 
في  االستعمارية  المغامرة  إن  بل  الحربي،  والعتاد  األرواح  في  فظيعة 
األوروبية  العروش  من  قوي  بدعم  حظيت  للمغرب  الشمالي  الساحل 
المعاصرة،  ومن الكنيسة الكاثوليكية، وبطبيعة الحال من قبل الكرسي 

الرسولي في روما !... 
ومع ذلك، ال يمكن إلسبانيا، بأي حال من األحوال،  االدعاء بأنها 
»فازت« بسبتة  في مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب، بل إن إسبانيا 
استولت على هذه المدينة بمناورات وتحايل على البرتغال الذي كان 
بعدُ، كدولة،  ولم تكن  إسبانيا  قد »ولدت«   ،1415 احتلها سنة  قد 
في ذلك التاريخ، حيث إنه  لم يتم اإلعالن عن والدة دولة إسبانيا من 
خالل اتحاد سالالتي قشتالة وأراغون حتى عام  1469، أي 54 سنة بعد 

وصول البرتغاليين إلى سبتة.! 
وللتذكير، فإن  االنتصار المدوي للمغرب على البرتغال،  في معركة 
وادي المخازن  سنة 1578 ووفاة ملك البرتغال »دوم سيباستيان«، قد 
استخدمهما فيليب الثاني ملك إسبانيا لالستيالء بالقوة على البرتغال 
»فيليب  بلقب  البرتغـــال،  على  ملًكا  نفسه  وليُعلــن  لبالده  وضمها 

األول« !«. 
على  إسبانيا  »فرضتها«  التي  المعاهدات  من  سلسلة  أدت  وقد 
ممتلكاتها  عن  االنفصال  على  البرتغال  مملكة  إجبار  إلى  البرتغال 
بفصل  تعترف  التي   )1668( لشبونة  معاهدة  سيما  وال  االستعمارية، 
إسبانيا  على  بسيادة  رسميا  البرتغال  اعتراف  بشرط،  المملكتين، 

مدينة  سبتة. 
ومع ذلك، اعترفت معاهدة »تورديسيالس« اإلسبانية - البرتغالية 
)1494( بـ »انتماء« سبتة إلى البرتغال. وفي عام 1509، اعترفت إسبانيا 
في معاهدة وقعت في سينترا )مدينة برتغالية( بأنه ليس لها حقوقا في 
المستعمرات البرتغالية الموجودة  على الساحل المغربي من سبتة إلى 

بوجدور !!..  
لتحرير  االحتالل  فترات  طيلة  تعبأ  المغرب  أن  البيان  عن  وغني 
لمـــوالي  المستمــرة  الهجـــات  أن  شـــك  المحتلة.  وال  أراضيه 
والبرتغالية  اإلسبانية  التحصينات  ضد   )1727-1672( إسماعيـــل 

والبريطانية  بشمال المغرب بوجه خاص، لخير دليل على ذلك.  
كامويس،  »أب«  دي  لويس  أن  إلى  عابر  بشكل  اإلشارة  وتجدر 
لغـــة وآداب وقوميــة  البرتغــال، فقـــد  إحــدى عينيــه  خالل رحلـــة 
 .)375 الصفحة  )لوسياداس،  سبتـــة  ضد  »استكشافية«  برتغالية 
مدينة  كانت  المغربية  التي  سبتة  »رؤية«  من  يمنعه  لم  ذلك  لكن 

كبيرة  وميناء تجاريا مزدهرا. 
»زيف«  بوضوح  تظهر  سبتــة  تاريخ  شذرات  من  مجرد  هذه 
في  اليسار  من  كما  اليمين  من  الفاضحة  لجهات  التصريحات 
لإلمبريالية  الماضي«  االستعمــاري  إلى  »تحن  تزال  ال  التي  إسبانيا 
اإلسبانية،  وال تزال تحلم بـالمستعمرات والممتلكات ومناطق النفوذ 
في الخارج، التي شكلت »العقيدة«  الفاشيــة  لميليشيـــات »الكتائب 
اإلسبانية« )الفالنخيس )1933 ( والتي تذكرنا  بعهد، تم تجاوزه وإلى 

األبد، على األقل، بالنسبة للعالم الحر ! 
عزيز كنوني 

استقبلت جهة طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة 
رئيستها  شخص  في  الثالثاء،  يوم  بمقرها 
مومباسا  مقاطعة  رئيس  الحساني،  فاطمة 
والوفد  جوهو،  حسن  علي  كينيا،  بجمهورية 

المرافق له.
مجلس  من  كل  وقع  المناسبة  وبهذه 
حضوريا  توقيعا  مومباسا،  ومقاطعة  الجهة 
على مذكرة للتفاهم، تهــدف إلى وضع إطار 
للشراكة لتعزيز سبل التعاون الالمركزي في 
والتي  المشترك،  االهتمام  ذات  المجاالت 
أبريــل  متـم  في  افتراضيــا  الطرفان  وقعها 

الماضي.
أساسيــة  لبنة  االتفاقية،  هذه  وتعتبر 
العالقات  توطيد  في  تساهم  أن  شأنها  من 
البلديـن  بيـــن  ما  تجمـع  التي  التــاريخيــة 
الميالدي،  الرابع عشر  القرن  الصديقين منذ 
بطوطة  ابن  المغربي  الرحالة  زار  أن  ومنذ 
شرق إفريقيا سنة 1331، إذ نقل في مؤلفاته 
والتقدم  الحضارة  معالم  الرحلة،  هاته  عن 
التي كانت تشهدها المنطقة والبالد في ذلك 

التاريخ.
السيدة  أبرزت  بالمناسبة،  كلمة  وفي 
المغربية  المملكة  دور  الحساني  فاطمة 
خيار  وفق  اإلفريقية،  القارة  مع  التعاون  في 
الخارجية،  سياستها  في  ثابت  استراتيجي 
الجاللة  لصاحب  السامية  للتوجيهات  ووفقا 
البالد  أن  موضحة  السادس،  محمد  الملك 
االرتقاء  وضع  على  البداية  منذ  حرصت 
اإلفريقية  القارة  جل  مع  المشترك  بالتعاون 
عالقات  إطار  في  وذلك  أولوياتها  رأس  على 
فعالــــة  جنوب«  »جنوب  وشراكـــة  تعـاون 
وتضامنية، مشيرة إلى أنه ووفق هذه الرؤيا 
المغربية  العالقات  سجلت  الحكيمة  الملكية 
متزايدا  وزخما  جديدة  دينامية  اإلفريقية 
وأصبحت  بل  األخيرة،  السنوات  خالل  خاصة 
هذه الروابط نموذجا هاما للتعاون والشراكة 
مقاربة  على  يرتكز  والذي  الجنوب  دول  بين 
وتبادل  تقاسم  من  مكن  مما  رابح«   »رابح 
الخبرات والتجارب المشتركة في مجال تطوير 

الزراعة والسياحة. 
إلى  كلمتها،  في  الحساني  أشارت  كما 
لتدبير  مركــزي  الال  الديمقراطيــة  النظام 
الشأن العام الترابي والذي اعتمدته المملكة 

المغربية منذ ستينيات القرن الماضي، إذ تعزز 
بها  أخذت  التي  المتقدمة  بالجهوية  مؤخرا 
بالدنا منذ 2015. مما مكن جهات المملكة 
لتحقيق  واسعة  اختصاصات  اإلثني عشر من 
المنشودة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
من هذا الورش الملكي التنموي، خاصة فيما 
يتعلق بتحسين جاذبية التراب وخلق مناطق 
لألنشطة االقتصادية والصناعية بغرض جلب 
الجهة  إلى  واألجنبية  الوطنية  االستثمارات 
في  يساهم  بما  المهني،  التكوين  ودعم 
مزيد  لخلق  العاملة،  اليد  مهارات  من  الرفع 
من مناصب الشغل وصوال إلى تحسين دخل 

الساكنة بالجهات. 
تزخر  التي  الجهة  بهــذه  أشــادت  كما 
للراغبين  بالنسبة  واعدة  استثمارات  بفرص 
تتوفر  ما  بفضل  ترابها،  فوق  االستثمار  في 
عليه من مؤهالت طبيعية واقتصادية وفالحية 
وسياحية وصناعية مختلفة، وبفضل األوراش 
فوق  المتواجدة  الكبرى  المهيكلة  الملكية 
محمد  ومدينة  المتوسطي  كالميناء  ترابها، 
السرعة  الفائـق  والقطـار  الذكية،  السادس 
وبنيات طرقية جيدة ومشروع مدينة الكفاءات 

والمهن وغيرها من األوراش الهامة...
للجريدة،  الجهة  لرئيسة  تصريح  وفي 
خريطة  وضع  هو  التوقيع  هذا  هدف  فإن 
طريق لتنزيل مذكرة التفاهم، في شكل إطار 
التي  التعاون  مجاالت  تحديد  قصد  لشراكة، 
المتحدثة  وأضافت  الجانبين  مابين  تربط 
تنزيل  بصدد  هو  اليوم  الجهة  مجلس  أن 
خيار استراتيجي ثابت، في السياسة الخارجية 
للمملكة المغربية، وفقا للتوجيهات الملكية 
تعاون  عالقة  ربط  على  تقوم  التي  السامية 
مقاربة  أساس  على  جنوب(  )جنوب  وشراكة 

رابح رابح بين الدول اإلفريقية والمغربية. 
مقاطعة  رئيس  أعرب  فقد  جانبه،  ومن 
االتفاقية  لهذه  وامتنانه  فرحه  عن  مومباسا 
التي تجمع مابين البلدين، والتي من شأنها 
والتجاري.  المؤسساتي  تعاونهما  تعزز  ان 
تعزيز  على  ستعمل  األخيرة  هذه  أن  مضيفا 
ال  عامة  الكيني  الشعــب  مع  قوية،  عالقات 

المومباسي فقط.
رميساء

املغرب ل يقبل امل�شاومة يف ق�شاياه الوطنية 
ووحدة اأرا�شيه 

جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة
ت�شتقبل رئي�س مقاطعـة 

“مومبا�شـا” الكينيــة

ت�شوير : حمودة

املحتلة �شبتة 
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

الوزيــر »المعجـزة« أعجز حزبـه  في كبح جماحه وصده عن »القول وما 
اشتق منه«   وهو الذي »استقدمه« من شبيبته وقلده مسؤولية تدبير شؤون 
الشغل وما رافقه من  مرافق، لمغرب تعداد سكانه يفوق الثالثين مليون 
نسمة، دون أن يكون للرجل، عفوا، للشاب، دراية بمجال الشغل والتشغيل. 
الذي يشهد مآس مستعصية ، ألسباب ربما لم يكن يعرفها الوزير المعجزة 
نفسه، سواء على مستوى حجم »المعضلة«، أو القوانيـن المدبـرة للقطـاع، 

أو التنظيم، أو التأطير أو المواكبة والمراقبة.
في  واستحكم  المهمة،  من  تمكن  ما  سرعان  المعجزة،  الوزير  أن  إال 
شؤونها، وتضلع في اإللمام بمختلف جوانبها، وتميز وتفوق....ومع ذلك، لم 
تسعفه، دوما،  »حذاقته«  وتبصره،  ومهارته في اإللتزام بـ »واجب التحفظ« 
في  اإلعالم،  المؤسسات،  ومع  مع  التعامل  في  الدولة،  رجال  لكافة  الملزم 
على  كبرى  لمسؤوليات  المراس  لقلة  ذلك  يكون  ربما  والخارج.  الداخل 
من  وبشيء  الوقت،  مع  حقيقة،  »تجاوزه«  يمكن  أمر  وهو  الدولة،  مستوى 
الذكاء والحنكة والمهارة المكتسبة، واالستفادة من األخطاء المرتكبة خالل 
ممارسة »السلطة«. إال أن الوقت لم يعد فيه ما يسعف الوزراء المبتدئين، 
في اكتساب الخبرة التي تؤهلهم لخالفة وزراء كبار كعبد  الرحمان اليوسفي، 
وأحمد  اهلل،  رحمهم  بالفريج،  وأحمد  إبراهيم،  اهلل  وعبد  بوستة،  محمد  و 
في  الحسن  البالء  أبلوا  ممن  غيرهم،  وكثيرون  بنعيسى،  ومحمد  عصمان، 

تدبير شؤون البلد بحسّ وطني وغيرة  جمة، وتعلق شديد.
حقيقة إن الوضع تبدل، والخطاب السياسي تغير،  ووعي الشعب تطور 
وتعمق وقدرته على الوصول إلى المعلومات، وطنيا أو دوليا، اتسعت بفضل 
وسائل اإلتصال الحديثة التي ألغت، أو كادت، ما كان يوصف بـ »سر الدولة« 
، وفرض على المسؤولين، ممن منهم حرصَ واعتبر، تعامال مغايرا لما دأبوا 
يا مدام ال مركيز«.  يرام  عليه من شعارات »العام زين«، و »كل شيء كما 
هزلية  أغنية  والزمة  عنوان  وهي   ،1935 لسنة  تعود  فرنسية  مقولة  )هذه 
»لبول مسراكي«  للداللة على إرادة التستر على وضع  مرتبك أو خطير(......!

وبالعودة إلى الحديث عن الوزير المعجزة، نالحظ أن الرجل لم يتوفق، 
كما كان منتظرا، في أسلوب  تواصله مع المواطنين عبر وسائل اإلعالم، األمر 
الذي جرّعليه الكثير من  حاالت الغضب في األوساط السياسية واالعالمية، 
كان من أبرزها اختياره لقنوات إيرانية  ليدلي بتصريحات في موضوع موقف 
»التطبيع«  ومسألة  الصحراء،  بمغربية  األمريكي  االعتراف  من  حزبه  شبيبة 
»جميع  وموقف  »البيجيدية«  الشبيبة  موقف  عن  يعبر  إنه  فيه  قال  الذي 

المغاربة« وهو ما  أثار غضب المغاربة. !    
وغضبت منه الهيئات الحزبية بسبب موقفه من االئتالف الحكومي الذي 
ينتمي  الذي  الحزب  لم يكن منسجما مع موقف  »البيجيدي«  والذي  يقوده 
إليه. كما أن مواقفه المعادية لحزب التجمع الوطني لألحرار لم تكن لتسهل 

مأمورية حكومة  العثماني  زعيم »البيجيدي«.«.
البرلمان، ردا على استفسارات  ومؤخرا، جرت عليه تصريحاته تحت قبة 

بعض النواب حول  األحداث األخيرة بباب سبتة، وحول الهجرة  بشكل عام.
استراتيجية  حول  األمة  نواب  استفسارات  أن  المعجزة،  اعتبر  الوزير 
التشغيل كبديل للهجرة السرية التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم 
من أجل الهجرة، »خطاباتٌ سوداوية« موجهة للمغاربة وللشباب بالخصوص، 
»على صغر سنهم«. وأضاف أنه حين يأتي للبرلمان يسمع كالما »يسوّد« 
كل شيء وكأنه في بالد ال يعرفها،  ويسمع كالما يدفعه إلى تصور أنه ليس 
في المغرب. وحتى يشرح الموضوع بكامل الوضوح، قال، »وقوله الحق«، إن 
األمر ال يتعلق بشباب في سن الشغل  لم تتوفر لهم فرص العمل، فحاولوا 
السرية  الهجرة  مجال  في  تنشط  إجرامية«  »عصابات  بل  بوجود  الهجرة، 
وتحقق أرباحا طائلة. وألمح إلى وجود »دوافع انتخابية« إلثارة هذا الموضوع 

وبالصيغة ذاتها.
الوطنية  االستراتيجية  أن  يعلم،  أن  يريد  ال  لمن  أعلن  الوزير  أمكراز 
للتشغيل  حققت الكثير من النتائج وأن موجات الهجرة تراجعت  في المغرب، 
بالمغرب  األوضاع  أن  »يؤكد«  السريين  المهاجرين  عدد  انخفاض  وأن 
»تحسنت« بما ال يدع مجاال للشك، كما يراه، هو، وال يشاطره في هذا الرأي 

أغلب  المغاربة الذين يعيشون في مغرب غير مغربه!...
هــذا  إثــارة  على  النــواب  جانــب  مــن  الحــرص  هـذا  كل  فلمـــاذا 
»تقلصت«  الهجرة  إن  لكم  يقول  »سوداوية«  والرجل  الموضوع  وبطريقة 
)بفضل جهود الوزير ووزارته، ال شك( وأن األمر مرده إلى العصابات اإلجرامية 
الفنيدق  المغاربة من  الجماعي« آلالف  وراء »الهروب  بد وأن تكون  التي ال 
 ، وأطفاال  ، شبابا  البالد،  رجاال ونساء  وأيضا من جهات عديدة من  والجوار 
إلى مدينــة  الوصــول  البحر،  مـن أجل  الجنسين،  ألقوا بأنفسهم في  من 
سبتة، سباحة أو على متن مراكب مطاطية متهالكة، يدفعهم لذلك فقرهم 
وبطالتهم،  كما يدفع بعضهم الحنين للعودة إلى حيث كانوا »يتعيشون« 
ويسترزقون،  ويوفرون خبـز اليـوم لهم وألطفالهم، قبل قرار اإلغـالق الذي 
إعداده بوقت كاف،  بـ »المرتجل« في غياب  بديل  يتم  إال  ال يمكن وصفه 

حتى يطمئن المواطنون إلى جديته وجدية واضعيه.

معجزات«  الوزير »املعجزة«

يف ظل اعتماد �شيا�شة الآذان ال�شماء...

من  ألزيد  منازلهم  وسط  يعيشون  كانوا  أن  بعد 
70 سنة وبعد القرارات واإلصالحات التي همت المدينة 
والتي تدخــل في مشــروع طنجــة الكبرى، وبين ليلة 
وضحاها، وجدوا أنفسهم مجبرين على إخالء منازلهم، 

لتبدأ بذلك رحلة التشرد والمعاناة. 
تعرهم  لم  العريق، سكان  الحافة  إنهم سكان حي 
شكاياتهم  من  بالرغم  اهتمام،  أي  المختصة  الجهات 
المتواصلة واحتجاجاتهم المتكررة، وبالرغم من ظروف 
الجائحة ومدى تأثيرها على المواطنين. فالوعود الكاذبة 
والتفاوضات العديدة التي تلقونها نتج عنها تشريدهم 
من منازل أجدادهم، وبالتالي اضطروا للبحث عن اكتراء 

سكن ليحتويهم وعائالتهم... 
السلطات  تعليمـات  نفذوا  المذكور،  الحي  سكان 
باإلخالء وهم كل آمل وثقــة في الوعود المقدمة لهم، 
إال أنهم تفاجؤوا بعدم تحقيق أي وعد من هذه الوعود 

وعلى رأسها:
االتفاق على إجراء القرعة في آن واحد.  •

االتفـاق على النظـر فـي حالــة المكتــري الذي   •
تعدى 20 سنة في الحي.

إعانة األرامل والحاالت المعوزة.  •
إعطاء الملف الكامل للبقعة األرضية للمستفيد   •
بعد عملية الهدم والخروج من البيوت، ويشمل 
والتصميم  العقاري  التحفيـظ  ورقــة  الملف: 
من  المستفيدين  إعفاء  مع  للبناء،  النموذجي 

مصاريف الموثق ورخصة البناء.
إلغاء الشرط الجزائي في عملية بيع القطعة.  •

المسجلــة  الحــاالت  بعض  في  النظـر  إعادة   •
في اإلحصاء لسنة 2017 والتي لم تستفد من 

البقع. 
هــؤالء  يستفيــد  أن  المقــرر  من  كــان  وقد  هذا 
والسالم2  السالم1  بحي  أرضية  بقعة  من  المواطنون 
)الحرارين والمجاهدين( مع مبلغ مالي مخصص لعملية 
بناء البقع، إال أن هذا القرار أيضا لم يشمل ذوي الحقوق.

وفي تصــريــــح لـ )ب.ن( أحـــد المتضرريـــن من 
عملية اإلخالء، أفاد به الجريدة، فإن سكان الحي قاموا 
العديد من  الشكايات مع تنظيم  بإرسال مجموعة من 
الباشوية  ومقر  الوالية  مقرر  أمام  االحتجاجية  الوقفات 
لم  هذا  يومنا  وإلى  أنه  إال  لمعاناتنا،  حـل  وضع  قصد 
جهة  والي  أوامر  من  بالرغم  لمطالبنا،  االستجابة  تتم 
طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، محمد مهيدية، والتي تروم 
مصالح  أن  إال  الوثائق،  جل  من  المتضررين  إعفاء  إلى 
وأضاف  بعد،  تعليماته  تنفــذ  لم  المختصـة  السلطات 
المتحدث نفسه، »في البداية كان االتفــاق على »سلم 

أداء  من  )اإلعفاء  الوثائق  بجميع  مايتعلق  في  تستلم« 
المعوزين  مساعدة  مع  الرخص...(  العمران،  الموثق، 
االتفاق  هذا  أن  إال  األرضية،  بقعهم  بناء  في  واألرامل 

ظل مجرد حبر على ورق«. 
أما فيما يخص المبالغ المستفاد منها، فقد أوضح أن 
»الستة األوائل استفادوا من 4.5 ماليين لشراء السلع 
مالي  مبلغ  من  شخصا   33 استفاد  فيما  البناء،  ومواد 
المصاريف  ألف درهم فقط، وطبعا فإن هذه   20 قدره 
لم تكن كافية ال لشراء السلع وال للبناء، مشيرا إلى أنه 
الزال هناك 33 شخصا آخر الزال في المالحظة، منتظرا 
استفادته من البقع األرضية، رغم إحصائه سنة 2007«. 
ومن جانبهـا، فقـد أوضحـت )ف.ع( أنه »وقبـل أن 
لمــدة  للكـراء  سنضطر  أننا  أخبرونـا  منازلنـا  يهدمـوا 
واليوم مر عام ونصف على خروجنا من  شهرين فقط 
مأوى«.  أي  وبدون  مشردين  اآلن  إلى  زلنا  وال  منازلنا 
مضيفة، »لقد أخبرونا كذلك أننا معفيون من تأدية أي 
13 مليون  أننا تفاجأنا بمطالبتنا بتأدية  مبلغ مالي إال 
ب  األرض  اشترينا  قد  كأننا  الوثائق،  على  للحصول 
150 درهما للمتر، علما أن مساحتها تتراوح مابين 70 
تسجيل  أردنا  حالة  »في  أنه  موضحة  مربعا،  مترا  و75 
درهم   5000 مبلغ  نؤدي  أن  فيجب  بأسمائنا،  األراضي 
للموثق، أما في حالة بيعها فسيتم اقتطاع 20 في المئة 

من ثمنها«.
»مصالح  فإن  ل)ر.خ(،  للجدل  آخرمثير  تصريح  وفي 
تطلب  البداية  في  كانت  المختصة  المحلية  السلطات 
أرضيــة  بقعـة  إعطائي  مقابـل  منزلي،  أغادر  أن  مني 
عكسي  على  وإخوتي،  والدتي  استفادت  األخير  وفي 
معي  بدؤوا  األمر،  عن  لالستفسار  ذهبت  وحين  تماما، 
أن  إلى   15 ثم  10 ماليين  بـ  البدايــة  بالتفاوض، في 
ما،  دكان  من  استفادتي  مقابل  مليون،   20 القدر  بلغ 
أنا  يأوينــي  ببيــت  وطالبــت  عرضهم  رفضت  وعندما 
)ها  المعني باألمر وقال لي  المسؤول  وأبنائي خاطبني 

المحكمة مشي دعيني(.
مؤسف حقا ما أصبحنا نعيشه ونشاهده من سلوك 
للشطط  ممارستهم  في  المسؤولين  »بعض«  وأفعال 
الهشة  الطبقات  للسلطة، على حساب  في استعمالهم 
والمعــوزة، فعــوض أن يقومـوا بمد يد العـون لهــم 

يزيدون في الطين بلة.
الحافــة يناشــدون جاللـــة  وآخرا، فإن سكان حي 
العاجل  بالتدخل  الجهة  ووالي  السادس  محمد  الملك 
لضمان  ومعاناتهم،  لمشاكلهم  حل  ووضع  إلنصافهم 
أولى  من  باعتباره  السكــن،  في  وحقهم  استقرارهم 
الحقوق التي يجب أن يتوفر عليها كل مواطن ولوضع 
ينفــذون  ال  الذين  المسؤوليــن  بعض  لطغيـان  حد 

تعليمات ووعود رؤسائهم.

�شكان حي احلافة ينا�شدون 
جاللة امللك ووايل اجلهة 

بالتدخل العاجل •  رميساء بن راشد
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(continuacion de la pagina 1) 

Entre  los  motivos  de  esta  crisis  y  de  las  tensiones  perma-
nentes   en  las  relaciones  hispano-marroquíes,   figura,  igual-
mente y en buena parte, la presencia colonial de España en las 
dos localidades del norte de Marruecos Sebta y Melilia y en las 
islas de su litoral. 

Una de  las «farsas»  españolas que políticos y periodistas,  a 
veces experimentados ;  no se avergüenzan de declarar abierta-
mente que las dos ciudades son «españolas», al igual que Gra-
nada y  , Cadix,   mientras  las dos  ciudades  son   auténticalente 
marroquíes y estan ubicadas en un continente distinto al conti-
nente europeo, y en un país árabe , amazigh musulmán y afri-
cano ;  que no tiene nada que ver con España, salvo solo reminis-
cencias de la historia colonial europea en todo el mundo. 

Los españoles  saben que  la conquista de Ceuta y Melilla  se 
produjo en el marco de proteger el sur de España de una nue-
va «invasión» desde el norte de Marruecos, después de que los 
árabes abandonaran España en 1492. 

Es ridículo que algunos medios de comunicación españoles 
exploten deliberadamente la actual crisis hispano-marroquí 
para plantear el tema de las dos ciudades ocupadas, consideran-
do que son  parte del «  territorio nacional» y que nunca fueron 
marroquíes !!!,..... 

Así «maniobrando» y movilizando las plumas «tendenciosas» 
españolas al servicio del imperialismo español, que aún vive de 
las  teorías  colonialistas  franquistas  ,  con el objetivo de distor-
sionar la imagen de Marruecos,  asunto que se ha vuelto difícil 
para el gobierno español y sus servicios de inteligencia, después 
de que Marruecos  fortaleciera  su posición  internacional,  polí-
tica, económica, financiera y militar, y se convirtiera en socio de 
pleno derecho de las grandes potencias en todos los ámbitos de 
intervención del mundo libre, especialmente en lo que respecta a 
la inmigración clandestina, la lucha contra el terrorismo, la inte-
ligencia y la contribución a los esfuerzos de muchos países, espe-
cialmente de  África, que están en desarrollo bajo la égida de las 
Naciones Unidas, dejando a España solo un estrecho margen de 
maniobra y conspiración,  frustrando la estrategia española de 
involucrar a  la Unión Europea en este conflicto que ha provo-

cado y del que es  la única responsable afirmando que Ceuta y 
Malilla constituyen fronteras Sur de la Unión Europea !!!.... 

Este asunto hubiera podido ser discutido  en el caso de  una 
« Union Europea, Arabe  y Africana ». Pero   hablar de  fronte-
ras Sur de la Unión Europea ubicadas  en otro continente, y en 
zonas « ocupadas » en un pais arabe y africano,  es simplemente 
una utopía ! 

Este el más absurdo que «caracteriza« la política del estado 
español. 

Este caso podría haber sido discutido si el asunto estuviera 
relacionado  con  una  «Unión  Europea-Árabe-Africana»,  como 
que la Unión Europea tenga fronteras en otro continente y en el 
territorio de un país árabe africano 

Este  es  un  detalle  que  no  podría  ser  más  significativo  del 
absurdo que «caracteriza» a la politica española. 

Como  recordatorio,  la  contundente  victoria  de  Marruecos 
sobre Portugal, en la Batalla del Valle del Majzen en el Grand 
Palais en 1578 y la muerte del rey portugués Don Sebastián, fue-
ron utilizadas por Felipe II de España para apoderarse por  la 
fuerza de Portugal y anexar a su país y se declara rey de Portu-
gal, con el título de «Felipe I». Una serie de tratados «impuestos» 
por España a Portugal obligó al Reino «vasallo» de Portugal a 
separarse de sus posesiones coloniales, en particular el Trata-
do de Lisboa (1668) que reconocía la separación de los dos rei-
nos, con la condición de que Portugal reconociera formalmente 
Soberanía de España  sobre  la  ciudad de Ceuta.  Sin  embargo, 
el  Tratado  hispano-portugués  de  Tordesillas  (1494)  reconoció 
la  «pertenencia»  de Ceuta  a  Portugal.  En  1509, España  reco-
noció en un tratado firmado en Sintra (una ciudad portuguesa) 
que no tenía derechos sobre las colonias portuguesas en la costa 
marroquí  desde Ceuta  hasta Boujdour..  Son  sólo  partes  de  la 
historia de Ceuta que muestran claramente la «falsedad» de las 
declaraciones escandalosas y  las reivindicaciones «nostálgicas» 
del  imperialismo  español,  que  todavía  sueña  con  «presidios» 
colonias, «posesiones» o incluso tierras ocupadas reminiscencias 
del tiempo de las falanges españolas (1933)  y de su doctrina  de 
obediencia  fascista  , que recuerda una época, que  se pasó por 
alto para siempre, al menos para el mundo libre. 

 A.G 

ESPAÑA ES LA ÚNICA RESPONSABLE DE LA ACTUAL 
CRISIS CON MARRUECOS 

Sebta y Melilia dos ciudades marroquíes 
«OCUPADAS» por España 
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

�ضبق للدولة �ملغربية �أن عْزمها على »تر�ضيد« نفقاتها و�ضبط 
ويف  �ل�ضحلة،  ملو�ردها  َتْنِزف  �مُل�ضْ للتبذير  مْنعًا  �لعامة  مو�زنتها 
�ضياق تنزيل هذ� �لهدف »�مُلختار« بعناية »ر�ضيدة«، فاإن �لدولة 
تنوي �إلغاء قاعدة جمانية �لتعليم و�إحد�ث ر�ضوم مالية يوؤديها 
�أو من ينوب عنه. ومبعنى  �لر�غب يف ولوج �لثانويات �لتاأهيلية 
�لعمومي  �لتعليمني  بني  »ِفْعلية«  م�ضاو�ة  �ضمان  و�ضوحا:  �أكرث 
و�خل�ضو�ضي، فال ُيعقل، بح�ضب مْنطق �لدولة �حلاكمة �لد�عي 
باه�ضة  �أتعابا  �لنا�س  بع�س  يوؤدي  �أن  �لفر�س،  وتكافوؤ  للم�ضاو�ة 
�لتعليم،  يف  �ملتاجرين  مد�ر�س  يف  �لتعليم  على  �حل�ضول  مقابل 
�آخـرون من تعليم »ر�ٍق«  ِفْتيٌة  بينما يف �لوقـت عينه، ي�ضتفيـد 

يف مد�ر�س �حلكومة دون �أد�ء فل�س و�حد.

ُرين �لآن �ضعار�ٌت كان يرفُعها طالُب �جلامعات وتالميُذ  حْت�ضُ
كانت  �ضعار�ت  تالها،  وما  �لر�ضا�س  �ضنو�ت  فرتة  يف  �لثانويات، 
»�أبناء  َع  و�ضْ تنكر  ت�ضْ و  �لّطبقية  ِبَنْعِت  �ملغربي  �لتعليم  ت�ضف 
�ل�ضعب يف �لزناقي«. يف تلك �لفرتة، �لتي �ت�ضمت بوترية ِن�ضاليٍة 
�لهيكلي«  »�لتقومي  بر�مج  رغم  �لدولة،  ُروؤ  َتْ مل  م�ضتعلة، 
بـ«قاعدة  �ملَ�ّس  ويل،  على  �لدَّ قد  �لنَّ ندوق  �ملفرو�ضة من قبل �ضُ
�أيــامه  �أْحلى  يعي�س  كان  �آنذ�ك  �لتعليم  �أن  و�حلالة  �ملجانية«، 

مقارنة مع ما �ضيوؤول �إليه يف �مل�ضتقبل.

�خلزينة  �إير�د�ت  من  �ضى  حُتْ ل  �أمو�ٌل  �أُْنِفقْت  �أن  بعد  �لآن، 
تكاليف  تْغطية  يف  و�أُْخرى  �لت�ضيري،  نفقات  يف  بع�ضها  �لعامة، 
�ملغربي  �لّتعليُم  �ّتخَذ  �أن  بعد  »��ضتعجاليه«،و  يـَْت  مِّ �ضُ بر�مَج 
حتتل  جامعاته  و�ضارت  �لأ�ْضفل،  �حل�ضي�سِ  يف  َمْقعد�ً  لنف�ضه 
�لدرك �لأ�ضفل يف لئحة �جلامعات، �نتبه �حلاكمون �إلى �ضرورة 
مو�رد  »تنويع  يف  �لعمومية  �ملْدر�ضة  »زبناء«  �أولياء  ُم�ضاهمة 

�لتعليم �ملالية« حتى يت�ضنى للدولة تعميمه.

يف �لو�قع، قد ُيْجِهُد �لو�حد مّنا ذهنه ويرهقه قبل �أن يجد 
�إلغاء »�ملجانية  �إقر�ر  �لدولة �لتاَه نحو  تْف�ضري�ً مقبول لعزم 
�لتعليمية«، لكننا حتمًا، لن نعرث على تربير معقول لإْلغاء �ملْبد�أ 
�لد�ضتوري �جلديد، �لر�بط للم�ضوؤولية باملحا�ضبة، فكيف ُيعقل 
�أن ُتنفق �ملليار�ت من �أمو�ل د�فعي �ل�ضر�ئب يف بر�مج »�ضريالية« 
وُمططات خاوية مل ُينزل بها �هلل من �ضلطان ول بيان، بحجة 
نتائج  �إلى  كله  �إلى  ذلك  ويوؤدي  للتعليم،  موعوٍد  �إ�ضالٍح  �إجناز 
�أمام   ل   ، �أحد  األ  ُي�ضْ ل  ثم  للكلمة،  �جلنائي  باملفهوم  كارثية، 

حماكم �ململكة ول �أمام جمال�س �لنو�ب �ملنتخبني.

وطنية  ول  دميوقر�طية  ل  ل�ضعبية،  �ضيا�ضات  �أودت  لقد 
بح  لُي�ضْ �ملطاف  به  و�نتهى  �ملغربي،  �لعمومي  �لتعليم  بحياة 
خرة حقيقية بني �لأمم، ويف �لنهاية، ُتعلن �لدولة �لعميقة،  م�ضْ
من  �مُل�ضتحّقة«  »�أتعابها  ��ْضتيفاء  يف  نيَتها  »عميق«،  تفكري  بعد 

ر للُمْرتفقني ِخدمة �لتعليم �لعمومي !. »�مُل�ضتهلكني«، حتى توفِّ

ُيعر�س  �لذي  �ليوم  من  يبد�أ  �ملطلوب  �لإ�ضالح  �أن  �حلقيقة 
فيه �مل�ضوؤولون عن حالة �لتعليم �ملزرية �أمام �مُلحا�ضبة،حما�ضبَة 
�ضيا�ضية �أمام �ملجال�س �ملدنية �ملنتخبة دميوقر�طيا، وحما�ضبًة 
وردعهم  �ضْرعي،  ُم�ضّوٍغ  دون  عامة  �أمو�ل  �إتالف  بتهمة  جنائية 
و�ضالبة  معقول،  مربر  دون  �ملرت�كمة  لرثو�تهم  �ضالبة  بعقوبات 
�أمو�ل �ل�ضعب،  �أي�ضا حلريتهم، غري �ملعقولة، يف تبذير  و�ضرقة 
�لذي  لل�ضعار  تكري�س  جمرد  كْونه  يْعدو   فال  ذلك،  دون  ما  �أما 
�ل�ضعــب  ولد  طبقـي  تعليــم  »هذ�  عقــود:  منذ  »�أوطـم«  رفعــه 

يف �لزناقي«.

»ولد ال�شعب 
يف الزناقي«

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

زندانيات
خالدة

أبهرتنا الفنانة األصيلة »هناء الطك«، 
بأداء رصين ورائع لخمس زندانيات، ضمن 
مشروع متكامل ودقيق، لهذه الفنانة 
التي تراهن على األصالـة والجـودة في 

األداء، بخطى ثابتة بعيدا عن كل شكل 
من أشكـال التطاول والتمييع لتراثنا 

الغنائي في مجاالت طرب اآللـة
والسماع والملحون.

كفى من أساليبك الجوفاء وشطحاتك المفضوحة التي انكشف أمرها لدى الخاص والعام، يا عبد الدرهم.

كفى من إراقة مدادك المأجور وسلكك طرق االبتزاز واالرتشاء من خالل مهنة اإلعالم التي هي رسالة نبيلة، غير 
أنك ركبت عليها من أجل استغاللها لتصفية حسابات ضيقة، هدفها توفيرك لـ : »لعاقة« حتى ولو كان ذلك على 

حساب النزهاء والشرفاء.

خلفك  يقف  من  نعرف  فنحن  العكر،  الماء  في  واالصطياد  والفتن  الفوضى  إثارة  من  الدرهم،  عبد  يا  كفى، 
ويستعملك متى شاء في بيع مدادك وقناعاتك ولتذهب أخالقيات المهنة، مهب الريح، ما دامت »الحبة« هي ديدنك، 
الوضيع..  واالسترزاق  االحتياج  براثن  من  تنتشلك  التي  طنجة  ودروب  ومقاهي  بمطاعم  معروفا  أصبحت  أنك  حتى 
أصبحت معروفا بهذه المدينة المزكومة بروائح نزواتك ومآربك الخسيسة في واضحة النهار. وخلفك شرذمة تدفعك 

إلى القيام بهذه الخرجات المكشوفة وعينك دائمًا على اللقمة المعلومة.
ج.ط

ر�شالة من طنجة..اإلى ال�شحافـي
عبد الدرهم



7

4160 • ال�شبـت  29 مــاي  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

باتت  التي  الحالية،  الحكومة  في موضوع سابق كنا قد تحدثنا عن 
أن  وسبق  واالقتصادية،  االجتماعية  المواطنين  عاجزة عن حل مشاكل 
بسبب  وبرنامج  ومنهجية  لرؤية  فاقدة  حكومة  أنها  القول  ونكرر  قلنا 
الواقع..!! حكومة لم تعد قادرة على  سياسة لم تحقق شيئا على أرض 
مواكبة تطورات األوضاع في المغرب..!! حكومة في عهدها برز بشكل 
حكومة  أعظم..!!  خفي  وما  واالمتيازات  والمكاسب  المناصب  ريع  جلي 
تدبيرها  سوء  وبسبب  كورونا،  جائحة  مع  التعامل  في  الطريق  أخطأت 
إلى  مهيكلة  غير  قطاعات  في  والعاملين  الكادحين  من  الكثير  تعرض 
وحقوق  حقوقهم  من  وحرمان  وضياع  تشرد  نكسة..  بعدها  ما  نكسة 
واختيارات  سياسة  نهج  على  أصرت  حكومة  وعائالتهم..!!  أبنائهم 
الشعبية أدت إلى نتائج لم يكن يتوقعها المغاربة..!! حكومة عجزت عن 
تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية لشريحة واسعة من الشعب..! 
حكومة غير قادرة على احتواء احتجاجات وغضب الشارع بسبب الضغوط 
االجتماعية الناتجة عن تدهور الوضع االقتصادي..!! حكومة لم تستطع 
تحقيق بوادر انفراج لألزمة التي تعيشها البالد على جميع المستويات..!! 
حكومة توجد في وضعية اليحسد عليها، مثلها في ذلك مثل حمار الشيخ 
الذي وقف في العقبة.. الوصف األقرب إلى واقع الحال لحكومة العثماني 
نهايتها  في  ولعل  النهاية..  على  أوشكت  فاشلة.. حكومة  أنها حكومة 
وذهابها غير المأسوف عنه ماقد يريح البالد والعباد من كل هذا التخبط 
المريب الذي زاد في تعميق األزمة في غياب رؤية وإصالحات من شأنها 
في  المالحظات  بعض  هذه  المواطن،  حياة  على  إيجابيا  أثرا  تخلف  أن 
سياق قراءة نقدية هي فقط »غيض من فيض« حول سلبيات وعيوب 

ونقائص حكومة الهي في العير وال في النفير كما يقول العرب..
وفي األفق تلوح انتخابات تشريعية وجماعية يعود معها إلى الواجهة 
الخطاب الشعبوي والتصريحات والوعود الكاذبة والمضللة تتسابق فيها 
المترشحين  الستقطاب  بينها  التنافس  يحتدم  سياسية  أحزاب  وحولها 
من  فيها  يبحث  انتخابات  غمار  في  للدخول  الناخبين  عطف  واستدرار 
جديد االنتهازيون الضالعون المتضلعون من بعض األحزاب عن المزيد 

من االمتيازات والمنافع والمكاسب المادية..!!
المؤكد إلى غاية اليوم أن المعارك بين األحزاب متواصلة، عنوانها 
الرئيسي بدون تردد هو السب والقذف والتشهير واالستقاالت الجماعية.. 
والترحال السياسي فيما يشبه عمليات مغادرة نحو البحث عن المصالح 
الشخصية دون حياء والخجل لتغيير الجلد السياسي الذي لم يعد يناسب 
صاحبه ولعل في »تبديل المنازل راحة« قد يصيب الهدف ويحقق األمل 
المنشود أو الموعود به من طرف قياديي بعض األحزاب الذين يراهنون 
على  األعيان والوجاهة و »موالين  الشكارة« أوال وثانيا ثم الحزب ثالثا، 
وأخيرا تستمر المعارك كما أشرت باستقطاب المترشحين والسعي نحو 
الهيمنة وتشجيع ثقافة الريع واالمتيازات من خالل استفادة  المحسوبين 
على بعض األحزاب االنتهازيــة، مع توسيــع الدائرة عبر اقتراح اعتماد 
كل  في  تتكرر  التي  المكشوفة  اللعبة  وضمن  والمرأة؛  الشباب  لوائح 
إبقاء  انتخابي يستفيد األبناء واألصهار واألقارب والمطالبة على  موسم 
تعويضات البرلمانيين والبرلمانيات، بما يعني استنزاف وإهدار غير مبرر 
الشعبي..!؟  الغضب  اليتأجح  كيف  الفساد..!!  مع  والتطبيع  العام  للمال 
وكيف اليرتفع مؤشر االحتقان  االجتماعي..؟! وكيف اليسخط المواطنون 
ويمتعضون ويتذمرون ويقاطعون االنتخابات؛ ثم نتساءل بعد ذلك عن 

العزوف السياسي..!
دعوني أقول لكم أن تصاعد وتيرة الغضب واالحتقان الشعبي  الواسع 
جاء بسبب فشل الحكومتين السابقة والحالية برئاسة األمينين العامين 
لحزب األغلبية الذي يدبر شؤون البلد..! فشل أعقبه فشل وسينتهي إلى 
فشل..! والفشل كما ال يحتاج األمر إلى توضيح اليحل المشاكل واليجيب 
وآمالهم..  تطلعاتهم  من  شيئا  واليحقق  المواطنين  انتظارات  على 
واليأخذ مطالبهم على محمل الجد، وبالتالي فإن االختيارات الالمسؤولة 
نتائج عنوانها  نتوقع،  نتائج فاشلة هي األخرى عكس ماكنا  إلى  أفضت 
بالبنط العريض سوء التدبير واستنزاف القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة  
والمتوسطة واإلجهاز على المكتسبات والتلكؤ في الحوار  مع المركزيات 
والتفاؤل وطمأنة  النقابية..! ليس هناك في األفق ما يبعث على األمل 
النفوس.. التفكروا في أبعد من هذا.. فالحكومة التي شغلتنا على امتداد 
خمس سنوات هي حكومة  استثنائية بات رحيلها وشيكا.. وعلى الجانب 
الذي سيكون  السياسي..  المشهد  في  وضبابية  وغموض  ارتباك  اآلخر 

موضوع حديثنا في العدد القادم بحول اهلل..
)يتبع(

من صميم المجتمع

يف اأفق ال�شتحقاقات 
النتخابية املقبلة..

حكومة فا�شلة واأحزاب منتهية 
ال�شالحية!

• إدريس كردود2/1

في اليوم العالمي للمتاحف

المنظم  للمتاحف  العالمي  لليوم  تخليدا 
هذه السنة تحت شعار : التعافي وإعادة التخيل، 
الحضاري  والبناء  الشرعية  العلوم  ماستر  نظم 
والنيابة  بالرباط،  الخامس  محمد  بجامعة 
الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء 
جيش التحرير بفاس، ندوة علمية في موضوع: 
الذاكرة  لصيانة  فضاءات  بالمغرب  المتاحف 
 08 الخميس  يوم  وذلك  والمحلية،  الوطنية 
شوال 1442هـ موافق 20 ماي 2021م برحاب 

فضاء الذاكرة التاريخية بفاس.
وتأتي هذه الندوة في سياق دعم المعارف 
وحضارة  تاريخ  من  دروس   : بوحدة  المتعلقة 
المغرب التي تشرف عليها األساتذة دة. أسماء 
الشرعية  العلوم  ماستر  طلبة  لفائدة  وردي 
والبناء الحضاري بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بالرباط، الذين توافدوا على مقر فضاء الذاكرة 
التاريخية، حيث تم استقبالهم بترحاب حميمي 
مميز في احترام تام لإلجراءات والتدابير الوقائية 

من جائحة كوفيد 19.
وقبل انطالق أشغال الندوة العلمية، تشرف 
الحاضرون باالستفادة من جولة علمية ألروقة 
د.  بتأطير  للمقاومة  التاريخية  الذاكرة  فضاء 
جواد الفرخ، اإلطار بالنيابة اإلقليمية للمندوبية 
السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، حيث 
أفاد الزائرين بشروحات تاريخية حول إنشاء هذا 

الفضاء ومعروضاته.
بالقرآن  االفتتاح  بعد  الندوة  عرفت  وقد 
الكريم وأداء النشيد الوطني، تقديم جلستين، 
وردي  أسماء  دة.  تولت  وعلمية،  افتتاحية 
تسييرهما بحكمة واقتدار، حيث تميزت الجلسة 
الجهوي  النائب  السيد  بكلمة  االفتتاحية 
للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير د. بدر الصيلي أشار فيها إلى دور 
المتاحف في صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية، 
لقدماء  السامية  المندوبية  استراتيجية  مبرزا 
إحداث  في  التحرير،  وأعضاء جيش  المقاومين 

مثل هذه الفضاءات في مدن عديدة.
في  الدكتور سعيد هالوي،  أكد  حين  في 
والبناء  الشرعية  العلوم  ماستر  باسم  كلمته 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  الحضاري 
الماستر  على  القائمين  سعادة  على  الرباط، 
الندوة  التكوين في هذه  بمشاركة طلبة هذا 
الجامعة  انفتاح  ضرورة  إلى  مشيرا  العلمية؛ 
المغربية على هذه المؤسسات، منوها بمختلف 
السامية  المندوبية  بها  قامت  التي  اإلنجازات 

دعــم  في  التحرير  جيــش  وأعضـاء  للمقاومة 
المتاحف عبر إحداث فضاءات الذاكرة التاريخية.

عرفت  والتي  للندوة  الثانية  الجلسة  أما 
ثالث مداخالت علمية، فقد ابتدأت بكلمة ذة. 
مريم الحياني محافظة فضاء الذاكرة التاريخية 
للمقاومة والتحرير بفاس، حيث تمحورت حول: 
المتاحف رهان وتحدي ذاكرة شعوب متنقلة عبر 

الزمن.
الجلستين عرض شريط  تخلل  وقد  هذا 
وثائقي قصير، تحت عنوان : المتاحف المغربية 
إعداد  من  المحلية،  الوطنية  الذاكرة  وصيانة 
األستاذ الباحث حسن الطويل الذي توقف فيه 
الوطنية،  والمتاحف  الفضاءات  من  عدد  على 
به  يعزز  رقميا  موردا  اإلعالمي  إبداعه  معتبرا 
بمحور  المتعلقة  والكفايات  المعارف  مختلف 
تاريخ  من  دروس  سلسلة  ضمن  المتاحف 
وحضارة المغرب لماستر العلوم الشرعية والبناء 

الحضاري.
من جانب آخر، ركز اإلطار المقتدر بالنيابة 
الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء 
صيانة   : على  الفرخ،  جواد  د.  التحرير  جيش 
عمل  برنامج  في  الوطنية  التاريخية  الذاكرة 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

جيش التحرير.
أما الدكتور محمد شادلي األستاذ بمعهد 
علوم اآلثار والمحافظ بمتحف النجارين فقد ركز 
في مداخلته علي المتحف والالمادي كنموذج 

الذاكرة.
هذا وقد تفاعل مشاركون بمتعة وإيجابية 

مع محتويات المداخالت العلمية القيمة والتي 
للطلبة  وتعقيبات  واستفسارات  أسئلة  أثارت 
األساتذة  من  بإضافات  الندوة  أغنت  الباحثين 

المشاركين.
وبعد استراحة غذاء، عرفت الفترة المسائية، 
المعالم  ألهم  ميدانية  معرفية  جولة  تنظيم 
شروحات  تقديم  واكبها  بفاس:  التاريخية 
ومعطيات وحقائق تاريخية من طرف األساتذة 
التاريخي  التذكار  زيارة  تمت  حيث  المؤطرين، 
باالستقالل،  والمطالبة  وثيقة  تقديم  لمعلمة 
عبر  النجارين  متحف  إلى  واالنتقال  بالبطحاء، 
تعد  التي  لفاس  العتيقة  المدينة  وأزقة  دروب 
متحفا مفتوحا زاخرا وغنيا بصور الذاكرة المحلية 
والوطنية، توجت الجولة المعرفية بلقاء تواصلي 
لمتحف  والحضاري  التاريخي  الفضاء  برحاب 
المتحف  محافظ  السيد  تقدم  حيث  النجارين، 
تاريخي حول  بتقديم عرض  د. محمد شادلي 
إلى  وتحويلها  ترميمها  وكرونولوجيا  البناية 
متحف، مرورا بمختلف وظائفها عبر الزمن، وكذا 

مراحل تأثيثها بالتحف والمعروضات.
والزيارات  الندوة  هذه  فقرات  تركت  وقد 
الماستر  طلبة  نفوس  في  بليغا  أثرا  العلمية 
والترحيب  االستقبال  إن على مستوى  الزائني، 
تميزت  كما  العلمية،  اإلفادة  مستوى  على  أو 
المنظمة  الهيآت  بين  التذكار  تقديم  تبادل 
تاريخ  وحدة  ألساتذة  طالبي  وتكريم  للندوة، 
وحضارة المغرب بماستر العلوم الشرعية والبناء 
الحضاري، دة. أسماء وردي، وكذا توزيع شواهد 
المشاركة على جميع األساتذة والطلبة الباحثين 

المشاركين.

طلبة واأ�شاتذة يحتفون بالرتاث الثقافـي



4160 • ال�شبـت  29 مــاي  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

88

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل،  المرحومة

�شعيدة ابن ال�شيخ
يوم السبت 3 شوال 1442 الموافق ل15 ماي2021 وشيع جثمانها 
الطاهر، بحضور األهل واألحباب ودفن بمقبرة »المجاهدين«، بعد صالة 

الظهر. 
إلى  التعازي  بأحر  جريدة طنجة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
زوج الفقيدة السيد مراد الناصري وإلى أبنائهما وكذا إلى سعيد الناصري 
وكمال الناصري،  باإلضافة إلى جميع أفراد عائلتي ابن الشيخ والناصري، 

راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران، تغمدها اهلل 
بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. 

)�صدق اهلل العظيم(

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ { اإِنَّ اهللَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ اهللَّ َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيِّ اأَ

غادرنا قشلة جانكير في يوم كئيب مشهود ونحن نودع الجيران بدموع 
الحاجب واستقرلنا  الرحال بمدينة  الخدود.. ولما حططنا  فراق غمرت 
الثقيل، كلف والدي  الرحيل وعبئه  المقام بعد استراحـة من عناء  بها 
جنديا حازمًا لمرافقتي قصد االلتحاق بمدرسة المركز االبتدائية التي 
الثانـي(..  )االبتدائي  الثالث  القسم  تالمـذة  بالئحة  إدارتهـا  سجلتني 
مادة  في  المدرسة  بهذه  تلقيتها  صباحية  دراسية  حصة  أول  وكانت 
المسلــح  المتجهــم،  الصارم،  المعلــم »قشقاش«  يد  على  الفرنسية 
بها  يمسك  ثم  لتوها  فتنط  أرضا  بها  يلقي  جهنمية،  بقطعة خشبية 
الحية  تلك  أذى  من  واليسلم  حية..  برأس  األفاعي  مروض  إمساك 
الخشبية إال من ضبط سلوكه وأنجز تمارينه وأحسن محادثته وحفظ 
جدول الضرب كله.. والويل كل الويل لمن خالف أوامره أولطخ بمداد 

الحبر دفاتره أولم يقلم أظافره.

وفي الحصة المسائية تلقيت أول درس في حضرة المعلمة نفيسة 
الفاسية، في حصة اللغة العربية، وهو ليس من الدروس المقررة أصال 
مربيتنا  أمرتنا  القراءة  حصة  فبعد  المغربية..  مدارسنا  في  والفصال 
الحنون بأخذ قسط من الراحة بإغالق عيوننا ووضع جباهنا على أيدينا 
فوق الطاوالت.. وغير مسموح لنا برفع رؤوسنا  إال بإذن من سيادتها..

في تلك اللحظة، بينما الرؤوس مطرقة فوق القماطر، سمعت خرششة 
تخفيـه  ما  لمعرفـة  فضول  فانتابنــي  المعلمـة،  مكتب  في  وشمشقة 
هذه الحصة من أسرار ثم شرعت في اختالس النظر من تحت  لتحت،  
الحلوى  تزدرد  رأيتها  التي  الشمطــاء  معلمتــي  شكـــوك  إثارة  دون 
بشراهة وهي تتفحص رؤوسنا المنتكسة بنظراتها الغائرة وراء زجاج 

نظارات طبية سميكة..

والشقاوة  بالغباوة  إيانا  الناعتة  الطبـاع،  الشرسة  المعلمة  فهذه 
ومصدرالقذارة، وإن كان بعضنا في منتهى األناقة والفطنة والرزانة، 
األلمنيــوم   مادة  من  رصاصية  بمسطــرة  مسلحة  األخرى  هي  كانت 
)القاسحة( شقا..  تنهـــال بها على أصابعنا ضربا وتشق بها الرؤوس 
ـ   المعلمة/الممرضة  ـ  عليه  درت  دما  ينـزف  غائــرا  الجـرح  كان  وإذا 

مسحوق طبشورة عادية وللتلميذ الجريح موفور الصحة والعافية..

هـذه  على  الوافــد  الجديــــد«  »التلميـذ  أنـــا  نفسـي  وجـدت 
المدرسة من بعيد وكأنني غريب بين رفاقي في الفصل ،خاصة وأنهم 
ينادونني ب »الكازاوي«.. لكن سرعان ما اندمجت معهم في غيهم، 
مجاريا إياهم في شغبهم.. هكذا وفي بضعة أسابيع تعرفت بواسطة 
أجمات  من  به  يزخر  وما  المدرسة  محيط  على  المرشدين  رفاقي 
فخاخ  ونصب  النهرية  األسماك  اصطيــاد  وتعلمت  وعيون..  وحقول 

البرية.. للطيور 

العليـــا  الحاجـب  بمنطقـة  االبتـــدائيــة  المركـز  مــدرسـة  تقـــع 
المعـروفــة بــ »الكانتينا« حيث يوجد فندقان سياحيان يشهدان على 
بريد ومستشفى حضري  الغاشم، كما يوجد مركز  االستعماري  العهد 
وأذيالهم..  المعمرين  بعض  يقطنهـــا  كان  مستقلة  وفلل  ومساكن 
وكان علي أن أقطع يوميا ـ وبيدي محفظة في حجم وسادة ـ مسافة 
هبوطا  ومثلها  المدرسة  إلى  صعودا  كيلومترات  الثالث  عن  ماينيف 
إلى مقر سكنانا بمنطقة الحاجب السفلى.. وكانت أسوأ أيام الدراسة  
تلك المواكبة لفصل الشتاء حيث ترتدي الطبيعة لباس الحداد الناصع 
البياض.. بينما كانت أحسن األيام  تلك المواكبة لفصل الربيع ،حيث 

تكتسي األرض حلة  قشيبة خضراء تشع نورا وبهاء. 
)انتهى( 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س
بالفعل هو واقع ال يمت بصلة لهويتنا، وال ألعرافنا، 

وتربيتنا.
وقــت  أي  من  أكثـر  مهددة  األسرة  أصبحت  اليوم 
مضى. صورة األسرة وكينونتها، أصبحت تهتز عند كل 

ضغط على الزر!
المعروضة أمام  هل تدرون كم عدد حاالت الطالق 

المحاكم يوميا؟
أبواب  على  تطرق  التي  الحاالت  حجم  تعرفون  هل 

مراكز كرامة لإلستماع والتوجيه األسري يوميا؟
اليوم وقفنا على أزيد من 30 ملف طلب الطالق !!! 

هل تعرفون السبب؟
السبب هو : الخيانة الزوجية، سواء بالنسبة للزوج ، 

أو بالنسبة للزوجة!!
الزوج  لماذا يخون  الزوجيــة؟  الخيانة  ما سبب هذه 

زوجته؟ لماذا تخون الزوجة زوجها؟
اليوم  نحن أمام نوع جديــد من الخيانــة، الخيانــة 

اإللكترونية!
نعم، والمفجع، والغريب في نفس الوقت، هناك من 

الجنسين، من ال يقر بالفعل خيانة ألنه عمل عن بعد.
هنا نسائل الفاعل المقتنع بفعله ذكرا كان أم أنثى، 
كنت  إذا  بفعلتك  للقيام  وتتستر  تختبئ،  إذن  »ولماذا 

تعتبرهامباحة وليست بالخيانة !؟«.

لألسف أسر كثيرة تتفكك،أطفال يضيعون بين األب 
واألم، وأصدقاء السوء... رغبات أنانية، ال مسؤولة، أنمتها 
حوارات إلكترونية، واستشارات بعيدة عن العلم والخبرة، 
للجميـــع.  المباحة  والتجربــة  بل ودعــوات لإلستمتاع، 
الحيوانية،  العقـــل وتتغلب  يغيــب  البداية،  لألسف هنا 
وتتأجج نيران التحدي لتقديم التجربــة وتسجيل الذات 

ضمن المتمردين، السعداء في حياتهم...
الخائنة  أيتها  المرآة  في  نفسك  إلى  تنظرين  كيف 
لزوجها؟ كيف تنظر إلى نفســك في المرآة أيها الخائن 

لزوجتك؟ هل تقبالن بذلك ؟
الغفــوة. كلنــا  آن األوان لكي نستيقظ، فقد أطلنا 
مسؤولون عن المجتمع، عن األســر، عما ينشر ويكتـب 
يقدر  كلنا  ولمــاذا؟  ذلك  كيف  التواصلية.  المواقع  في 
النصيحــة،  تقديــم  يمكنـــه  كلنــا  برأيه!  اإلدالء  على 
أو التوجيه، أو التواصل مباشرة مع المعني باألمــر من 
خالل كتاباته، أو تدويناته. لنكتب ، لنوعي، لننشر األفكار 
البناءة، البديلة لما يهدم األخالق، ويفكك أسرنا، ويعدي 

مجتمعنا. حديثنا سيتجدد، دمتم في رعاية اهلل.

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

واقع مؤلم...واقع مخجل

تحل اليوم الذكرى 18 لوفاة المجاهد الحاج أحمد معنينو، رحمه اهلل 
ناضل ضد  الذي  الشهم  الرجل  جنانه..  وأسكنه فسيح  الواسعة  برحمته 
اللبنات  واضعا  الماضي،  القرن  من  العشرينيات  مطلع  منذ  المستعمر، 
واالستقالل  الشورى  حزب  وتأسيس  الوطني  التحرير  حركة  في  األولى 
ودافع عن القضية المغربية بالمشرق العربي..ثم ما فتئ يقود المظاهرات 
الصاخبة ويذكي الحماس في نفوس الجماهير بخطبه النارية وبمقاالته 
الحامية، فصيحا صريحا، غير هياب، يخطط وينظم ويقاوم ويوجه، اليعرف 
الديمقراطية..  مبادئ  عن  والدفاع  الحق  قول  في  والمهاودة  مساومة 
عرف االعتقال السياسي وسجن عدة مرات ونفي لعقد من الزمن ووهب 
عمله اإلنساني في خدمة الفكر الوطني الحر والتربية والتعليم وتأسيس 
المدارس الوطنية الحرة وبعثة طلبة »بيت المغرب« بالقاهرة. كما فتح 
بيته كزاوية الستقبال المناضلين من كل جهات المغرب والتكفل بالدفاع 
 )20( عشرين  عن  تزيد  وهي  مذكراته  وألف  المستضعفين  حقوق  عن 

مؤلفا، تروي قصة حياته الصوفية...

ا�ضتح�ضارا لروح املجاهد
احلـاج اأحمـد معنينـــو..



الظواهر  من  وظاهرة  االجتماعية  اآلفات  من  آفة  الفساد 
المتفشية في كل أرجاء العالم، تعاني منها كل الدول سواء كانت 
المغرب فحسب، بل تمر  أو فقيرة، وال يمكن حصرها في  غنية 
عبر كل الدول )مغاربية وعربية وأجنبية..(. والفساد يحوم حول 
الزبونية والمحسوبية والرشوة واقتصاد الريع ويجد مرتعا له في 
حقله المريع، حيث ينمو ويترعرع بين الموظفين والمؤسسات 
الكثير  ويكلف  العمومية..  الصفقات  قطاع  وال سيما  العمومية، 
أحيانا  تقف  والحكومة  واالجتماعي؛  االقتصادي  المستوى  على 
موقفا صارما عند كل حالة فساد تظهر على مستوى المؤسسات 
الحكومية وتتخذ فيها إجراءات عقابية في حق بعض المسؤولين 
اإلداريين طبقا للمساطر اإلدارية الجاري بها العمل، لكن حسبما 
يبدو أن األحكام القضائية المتخذة لمحاربة الفساد في المغرب 
تبقى محتشمة ومحدودة اآلثار القانونية، وال تشجع إطالقا على 
قطع هذه الظاهرة المتفشية في المرافق العمومية، ولعل ذلك 
في  للمضي  عثرة  حجر  تقف  تحديات  عدة  إلى  باألساس  راجع 
اإلرادة  الفاسدين، منها ما هو مرتبط بجدية  أيد  الضرب على 
السياسية للمحاربة، ومنها ما يعود لالختالالت والنواقص على 
مستوى اإلطار القانوني، وضعف األداء المؤسساتي، وعدم فعالية 
منظومة  مستوى  وعلى  عام  بوجه  واإلداري  القانوني  النظام 
المحاسبة بوجه خاص، ومنها ما يعود إلى التردد والضعف في 
اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  في  والبطء  الرادعة،  اآلليات  تفعيل 
بحزم ونزاهة في إطار مؤسسة الحكامة، مما يؤدي إلى الخلط 

بين تحسين الحكامة ومحاربة المفسدين..
الحكومة  بها  تقوم  التي  الجهود  رغم  القول،  سبق  وكما 
فعالة  غير  تبقى  االتجاه،  هذا  في  إليها  تصبو  التي  واألهداف 
لمظاهر  للتصدي  السياسية  والجرأة  القوية  اإلرادة  وتنقصها 
االنحراف والريع والفساد من رشوة ونهب المال العام واستغالل 

من  المفسدين  إفالت  إلى  يؤدي  مما  النفوذ، 
العقاب، وحتى المؤسسات التي ُأسندت لها مهام 
أوضاع  تحسين  أجل  من  العامة  الحياة  تخليق 
والمواطنين  األفراد  تجاه  اإلدارة  داخل  الخدمات 
كالهيئة  منها  البعض  مازال  إذ  مشلولة،  تبدو 
أجل  من  تكافح  الرشوة  من  للحماية  المركزية 
قانون يوسع من صالحياتها  إلى إصدار  الوصول 
كما هو الحال بالنسبة للمجلس األعلى للحسابات 
حيث يبقى أحيانا مكتوف األيد ويفتقر إلى اآلليات 
الوجه  على  بواجبه  للقيام  الضرورية  والشروط 

األكمل.
بغض  عليه،  هو  مما  أعمق  فالوضع  وعليه، 
ومؤسسات  الزجرية  والقوانين  اآلليات  عن  النظر 
قوية  سياسية  إرادة  وجود  من  البد  بل  رادعة، 
وفعالة تنم عن جرأة وطنية حقيقية للقضاء على 

الفساد بجميع وجوهه.
وقد كشف تقرير رسمي مغربي أن مستويات 

الفساد شهد تصاعدا خالل  السنتين األخيرتين 2018 و2019 
وذلك اعتمادا على التقرير الذي نشرته الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة ومحاربتها خالل سنة 2019، الذي أوردت 
فيه أن جرائم الفساد تفشت بشكل كبير وال سيما ذات العائدات 
الكبيرة، واعتبرت أن هذا النوع من الجرائم يجعل الكشف عنها 
أكثر صعوبة، نظرا لما يتسم به من تعقيدات في تالقي مصلحة 

الراشي والمرتشي.
تقريرها  في  الذع  بانتقاد  لهجتها  من  الهيئة  وصعّدت 
في  للفساد  المناهضة  المبادرة  استمرارية  بضعف  سمته  ما 
المغرب، وأن اإلرادة الحالية في االستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد تخلو من عمليات تهتم بتخليق الحياة السياسية وتعزيز 
الميدان يعد  االنتخابات، وهذا  التنظيمية والشفافية في  القيم 
جرائم  تكون  وبهذا  الفساد،  لمخاطر  المعرضة  المجاالت  من 
الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ أكثر القضايا التي عُرضت 

على القضاء المغربي.
تفشــي  أسبـاب  إلى  أخـرى  التقرير من جهــة  تطـرق  ثــم 
الفساد، وقد أرجعه إلى عدة أسباب، منها عدم اتخاذ اإلجراءات 
وتحريك المتابعات الشيء الذي يؤدي إلى اإلفالت من العقوبة 
والرغبة في الثراء السريع، واعتبر أن هناك أسباب أخرى تتعلق 

بالصعوبات االقتصادية والفقر واألجور المتدنية.

المغربي  البرلمان  تقاعس  أخرى  جهة  من  التقرير  وانتقد 
بتبني مشروع قانون يجرم اإلثراء غير المشروع لموظفي الدولة 
إلى وجوب تضمين  العمومية، وركن  المرافق  بإدارة  المكلفين 
ثبوت  حالة  في  حقهم  في  بالسجن  زجرية  لعقوبات  القانون 

اختالسهم ألموال الدولة.
أهمية  أنه مهما كانت  المغرب  المراقبين في  ويرى بعض 
التوجه للنهوض باالقتصاد عبر البرامج المتخذة للتنمية، فإنها 
تنهار أمام الفساد المتفشي في المرافق العمومية، فمهما كانت 
تهيئة اإلنجازات والمشاريع العمومية، فإن مآلها الفشل الفتقار 
الحذر  توخّي  وعدم  والحكامة  الشفافية  إلى  الموجهة  اإلرادة 
لقطع الطريق على المفسدين والحد من تماديهم في الفساد 

والتغلغل في عمق النسيج االجتماعي واإلداري.
واعتبر هؤالء المراقبون أن الفساد كان محرما في المغرب 
هو  وحسبما  باعتبار  الدولة  مكونات  جميع  من  بدعم  ومنبوذا 
حكـومـة  من  انطالقـا  السابقـة  الحكومـات  مواقـف  من  ثابـت 
عبد الرحمان اليوسفي الذي عمل -كما هو معروف لدى الجميع- 
من  أولى  كمرحلة  بذلك  مدشنا  الشائك  الملف  هذا  فتح  على 
سياسته لمكافحة الفساد في المغرب، ومن هذا المنطلق تلقى 
األحزاب  ذلك  في  بما  الجميع  تردد من  وبدون  كاملة  استجابة 
واعتبر  ومؤسساتها؛  والدولة  شرائحها  بمختلف  السياسية 
حكومة  أن  ومكافحته،  للفساد  المناهضون  المغاربة  النشطاء 
والحكومات   1998 اليوسفي  الرحمان  عبد  قادها  التي  التناوب 
التي أعقبتها إلى غاية 2012 كانت أفضل من الحكومة الحالية 
في مجال محاربة الفساد التي يقودها الحزب الحالي على الرغم 
من البرنامج الذي قدمه في البداية إلى الرأي العام الوطني في 
لكن  الفساد  محاربة  على  للتركيز  كأساس   2012 سنة  مطلع 
بدون جدوى كما يقولون، وهم يرون كذلك أن منسوب اإلصالح 

أن  مع  منعدم،  الحالية شبه  الحكومة  في ظل  الفساد  ومحاربة 
الرأي العام الوطني كان ينتظر منها الشيء الكثير للتخلص من 
هذه اآلفة التي تنخر المجتمع في الصميم، خصوصا وأنها أطلت 
وكان   ،2011 سنة  المغربي  الشارع  عرفه  الذي  الحراك  خالل 
تحريك  هما  أساسيين،  مطلبين  األقل  على  تحقق  أن  بوسعها 
ملفات الفساد الراكدة وتهم اختالس المال العام، ووضع قانون 
المال  وحماية  الفساد  لمكافحة  الدولية  االتفاقيات  مع  يتالءم 

العام.
وانتقــــد المراقبــون المغاربة عـــدم اعتمــاد الحكومــــة 
محاربة  أجل  من  سياستها  وضع  في  التشاركية  للديموقراطية 
للدول  مؤخرا  انعقد  الذي  االجتماع  أن  على  مؤكدين  الفساد، 
الفساد، حيث حرصت  الدولية لمكافحة  االتفاقية  الموقعة على 
جمعويين  فاعلين  بإشراك  المشاركة  الدول  حكومات  جميع 
فإن  كذلك  هؤالء،  إشراك  مع  يعمل  لم  الذي  المغرب  باستثناء 
قيمة  ذات  برشوة  يتعلق  ال  المغرب  في  المالي  الفساد  أشكال 
زهيدة أو ما يسمى برشوة 20 درهما، بل المشكل األكبر يتعلق 
الماليير،  إلى  وتصل  بالماليين  تعد  التي  الكبرى  بالرشاوى 
ومن هنا نسجل غياب التفاعل المطلوب من طرف المؤسسات 
الرسمية بخصوص التفاعل الذي يقوم بإعداده قضاة المجلس 
لتحديد  آلية  غياب  على  كذلك  مؤشر  وهذا  للحسابات،  األعلى 

المؤسسات التي سيخضعها المجلس للمراقبة.

مع  التفاعل  الضروري  من  بات  أنه  القول  يمكن  هنا  ومن 
اإلرادة الملكية وتوجهات الملك محمد السادس نصره اهلل حول 
انطالقا  بالمحاسبة  المسؤولية  ربط  وهو  اعتمده  الذي  المبدأ 
من خطابه الذي أورد فيه : »حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا 
المبدأ، كما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق 
وبكافة  تمييز  أو  استثناء  دون  من  المسؤولين  كل  على  أوال 

مناطق المملكة«.
 2017 يوليــوز  في  السادس  محمد  الملك  تحــدث  هكذا 
في خطابه، حيث انتقد فيه المشهد السياسي في البالد، ودعا 
على  بالمحاسبة«  المسؤولية  »ربط  مبدأ  تطبيق  ضرورة  إلى 
تفعيل  إلى  اهلل  نصره  كذلك  أراد  وقد  المسؤولة،  الفئات  كل 
مقتضيات دستور 2011،  وبالرجوع إليه، يالحظ أنه نص على 
ربط عدم إفالت المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا 
إليهم،  الموكولة  المناصب  في  منتخبين  أو  وزراء  أو  سياسيين 
أو  انحراف  أو  تقصير  في  تورطهم  ثبوت  عند  المحاسبة  من 

اختالل مهني.
قد  اهلل  نصره  السادس  محمد  الملك  أن  يبدو  هنا  ومن 
كبار  بمحاسبة  وأمر  دستوريا،  المكرَّس  المبدأ  بالفعل  نفذ 
قصروا  الذين  أو  الفساد  ملفات  في  المتورطين  المسؤولين 
وزراء ومسؤولين  بإعفاء  قام  إليهم، حيث  المسندة  المهام  في 
حكوميين وإداريين سامين في وزارة الداخلية الواردة أسماؤهم 
بعض  أجريــت  كمــا  للحسابات،  األعلى  المجلس  تقارير  في 
المتابعات الجنائية استنادا إلى أعمال اللجنة التي اشتغلت على 

التقارير السنوية للمجلس األعلى للحسابات في وزارة العدل.
ويبدو واضحا أن الملك قد اعتمد على تقرير المجلس على 
اتخاذ تلك القرارات العقابية سنة 2018، وهو ما عُرف بالزلزال 
تقنيـة  تعثرــات  إلى  تعزى  وإخالالت  تجاوزات  بسبب  السياسي 
الرامية  حكومية  مشاريع  إنجاز  في  وتأخيــرات 
إلى تنمية منطقة الحسيمة، والكل قد تزامن مع 
الجهوية  الشعبية  تصاعد االحتجاجات والحراكات 

في المغرب.
ربط  مبدأ  عن  الحديث  بصدد  دمنا  وما 
االختالالت  وخلفيات  بالمحاسبة،  المسؤولية 
في  المسؤولين  كبار  فيها  تورط  التي  اإلدارية 
الدولة والتي كانت سببا في اتخاذ قرارات ملكية 
عصفت بمناصبهم في إطار محاربة الفساد، فقد 
في  اهلل  نصره  السادس  محمد  الملك  تحدث 
خطابه : »الموظفون العموميون ال تحركهم روح 
وينتظرون  التكوين  إلى  ويفتقدون  المسؤولية، 
في  عبر  قد  الملك  أن  ويبدو  الشهر«.  أجر 
الموظفين  إلدارة  الشديـد  انتقــاده  عن  حديثه 
الحكوميين وبهذا األداء السلبي للموظف، فكثيرا 
المماطلة  من  المغربي  المواطن  يشتكي  ما 
اإلدارية وبطء إنجاز الخدمات، فتعالت االحتجاجات 
المسؤولية  ربط  مبدأ  تنزيل  بضرورة  لتنادي 
على  الحكومة  اتجهت  فقد  الموظفين،  صغار  على  بالمحاسبة 
كما  للموظفين  اإلدارية  بالمراقبة  المتعلقة  اإلجراءات  تنفيذ 
حكومي  قطاع  لكل  الداخلية  والقوانين  الضوابط  عليها  تنص 
بعقوبات زجرية عن كل تجاوز أو إخالل بالعمل الوظيفي، لكن 
عام،  بشكل  وشجاعة  بحزم  تطبيقها  يتم  لم  أنه  عمليا  لوحظ 
ورغم ذلك لم يرُق صغار الموظفين تطبيق هذا المبدأ عليهم، 
كل  يشمل  وال  حازم  غير  موقفا  منهم  اإلدارة  موقف  واعتبروا 
ذلك  في  بما  الكل  على  ليسري  المبدأ  بتفعيل  وطالبوا  الفئات، 

المسؤولين الكبار بدون تمييز.
أما بخصوص التصريح بالممتلكات، فقد أخذ عليه المراقبون 
والموظفين  المسؤوليـن  بتصريــح  المتعلــق  القانون  بأن 
العموميين بممتلكاتهم ال يؤدي إلى نتائج إجابية نظرا لغياب 
المراقبة البعدية التي تبقى دوما بمنأى عن معرفة حجم الثروات 
مجلس  أعضاء  راكمه  وما  الحكومات،  من  الوزراء  راكمها  التي 
المستشارين ورؤساء الجماعات من ثروات خالل سنوات عملهم 
في المرافق اإلدارية، وبالتالي يجب أال يبقى األمر محصورا في 
إنزال القوانين فقط، بل يتعين تفعيلها وتطبيقها على األرض 
لمحاربــة  صادقة  وطنيـة  ونية  حقيقية  سياسية  بإرادة  الواقع 
الفساد والنهوض بالوطن وتطهيره من الفاسدين وجعله قدوة 

لألمم.
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الفساد
محاربة

•  األستاذ محمد  الخراز
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n  المغرب ـ إسبانيا
باستقبال فصل الصيف تمر غمامة بين األشقاء المغرب وإسبانيا وما يجب أن يعرفه االتحاد األوروبي هو أن عالقة 
الدولتين هي استثناء في العالقات الدولية وأن ما يربط الدولتين قبل كل شيء هو رابطة الدم والتاريخ المشترك 

وأن هذه الغيوم ستتبدد قريبا.
قال جاللة الملك الحسن الثاني طيب اهلل مثواه في إحدى خطبه بما مضمونه: »من غادر البالد عنوة فهو ليس 

مني«.

n  التزكيات االستقاللية
تسرب بين الناس خبر إعطاء التزكيات لبعض األباطرة ألنهم سيعاودون ترشيحهم بإسم الحزب بعد أن غادروه 

وترشحوا بإسم أحزاب أخرى.
القيادات الجديدة لحزب االستقالل غاب عنها أن الحزب هو حزب كل المغاربة وأن روح الزعيم عالل الفاسي تئن 

تحت التراب من هذا التردي... احترموا حزبكم فمرشحكم الحمامي أحسن دليل.

n  فلسطين
الشعب الفلسطيني مرتهن من لدن »حماس« و »الجهاد« في غزة وما تبقى من »الفتح« في الضفة الغربية، هذه 
الجماعات ال تريد حال لمعاناة الشعب الفلسطيني، هذه الجماعات المسلحة ليس في خلدها تسوية سلمية أو إيجاد 

حل عادل ألنها تتلقى المال والسالح من أطراف أجنبية.
في األزمة األخيرة مع إسرائيل يعلن »إسماعيل هنية« رئيس الهيئة السياسية لحماس مضلال الشعب العربي من 

قطر عن االنتصار موهما بانتصار موهوم ألن كل شيء أصبح مرئيا عبر العالم.
لكل  نكاية  الفعل  هذا  ويعد  المغاربة  اليهود  سكان  لكثافة  نظرا  إسرائيل  داخل  »أشدود«  مدينة  قنبلوا  قصدا 

المغاربة.

n  تحية إلى الشبيبة االتحادية
يقال عن طنجة: »إن طنجة تكسر فيها القرون«، تثبت هذه المرة، قواعد حزب عمر بنجلون بتطبيق الديمقراطية 
يجب  الموازية  والتنظيمات  القواعد  بأن  الوطن  ربوع  في  والتقدمية  الوطنية  لألحزاب  نموذجا  وتعطي  الداخلية 

عليها أن تتحمل مسؤوليتها في الترشح.
ألف تحية وتحية الختياركم الكفاءات.

رصع مدخل الكتاب يراع حبيبنا، فقيد األدب والفن النقيب محمد مصطفى الريسوني بتوطئة تتناغم مع محتوى 
خصب العطاء، مسترسال بإيقاع الكلمات والجمل، وازنا لعمق األبعاد، مترشفا للمحتوى ومرددا في أفق بناء النتاج 
اجتماعيا وأدبيا وسياسيا بتجديد التراث وطرحه في قراءة حداثية استرساال، جيال بعد جيل. جاء في مدخل كتاب األستاذ 

محمد مصطفى الريسوني:
أعتقد أن التعريف برواد اإلنسانية وشخصيات المعرفة والعلوم رجاال ونساء سواء منهم من كان على قيد الحياة 
أو أولئك الذين التحقوا بالرفيق األعلى، هو عمل أدبي رفيع، وخلق سام يتحلى به الفضالء من أهل العلم واألدب 
والسياسة والتاريخ، وهو في خالصته تسجيل األحداث وذكر الوقائع قد يكون لها نفع كبير لجميع الباحثين وعلى مر 

العصور...
جاءت فاتحة الكتاب من المؤلف باسطا أغراض تأليفه:

هذا الكتاب ينبئ به عنوانه وينطق بمحتواه الذي يبسط مالمح وشذرات من سيرة حياة أعالم وشخصيات من 
مدينة طنجة وغيرها قد نثروا جواهر علومهم وخصوصا بصائرهم تدريسا وتأليفا ووعظا، ونقلت عنهم هشاشات تروح 

القلوب والفهوم في إجمام وإمتاع..
عرفت أغلبهم معرفة عين ومالزمة وصداقة، وحظيت بالتتلمذ لثلة 
منهم - كانوا من الشيوخ األساطين – واستطبت ريعهم، وارتويت من 
مواردهم العذاب، وما زال رنين مركزهم العلمي والثقافي واإلجتماعي 
قوي الصدى، هائل التردد وقد شرع الدهر لبعضهم باب الخلود على 
األفواه  ملء  هي  المراقي-  في  درجت  التي  وأسماؤهم-  مصراعيه 
التعريف  عن  واإلعراض  والنكول  اإلهمال  أن  في  شك  وال  واألسماع.. 
بمسارات حياة هؤالء األفذاذ على اختالف مشاربهم التي تستحق الذكر- 
وقد عمت في الناس منافعهم- لهو عين العقوق في حقهم أوال، وفي 

حق تاريخ أمتنا ثانيا..
تنوعت أسماء هؤالء من حبر المؤلف من نضددوا فكرا وأدبا وقانونا 
وفقها عن روادنا المشارقة بأن أعطوا نكهة خاصة في مغربنا عن حقول 
من  ألوانا  العربية  لغتنا  آفاق  في  ورسموا  مشرقنا،  جناح  في  المعرفة 

المعالجة وطرائق التناول مكان ذلك التوازي جيال بعد جيل.
أثار المؤلف أن يبعث رسائل تحية من كل هؤالء الرواد إلى رئيس 

المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة-أصيلة ندرجها فيما يلي:
********

فضيلة العالمة األديب األستاذ الدكتور
سيدي محمد كنون الحسني

رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة-أصيلة
النقيب الوجيه األستاذ األديب سيدي

محمد مصطفى الريسوني
)1357 -ه = 1937م(

»غمام وادق، وأرومة ماجدة..«
توفي رحمه اهلل يوم الثالثاء 17 ربيع األول 1442ه موافق 3 نونبر 2020

أخي سيدي محمد
تحية وفاء من أخ لك، مقر بجميل فضلك...

أخي:
لقد تألق من سبقني من األساتذة األجالء بمداخالتهم في عرض جوانب حافلة من سيرة حياتك، وفي إبراز بعض 
ما أسديته وتسديه من جسيم األعمال على اختالف أغراضها وشتى مقاصدها، وأبدوا من خالل عقود الثناء صورا 

نابضة نابعة من فيض مواهبك، وسعة ثقافتك، وخصب عطاءاتك قانونا وحقوقا واجتماعا وأدبا وإبداعا..
********

العالمة المحدث الشيخ سيدي
عبد العزيز بن الصديق

)1228 - 1418ه = 1918 - 1997م(
»شيخي.. كما عرفته..«

أكذا المنون يقطر األبطاال        أكذا الزمان يضعضع األجباال
أحقا خبا من طنجة نور غرة المحدثين؟ رباه!!

أكابد نفسي وأخادعها علها تقتنع بأن شيخي لم يفارق هذه الحياة، وأرغمها على أن تتصور- ولو في عناء – أنه 
ما غاب، وإنما هو في رحلة قد تطول، ثم يعود! ولكن الواقع المر يصادمني في لحظة تطغى فيها صولة التعقل على 

هذيان الشعور.. وأعيد الكرة ألنشل نفسي من مخالب الحتم، فأغالطها، وأمنيها لتتوهم – مجرد توهم – أن شيخي 
في غياب عن عالم المحسوسات، وسيستيقظ، وسيستأنف نشاطه كأشد ما يكون قوة وعطاء.

********
الشاعر المناضل األستاذ العدل سيدي

أبو بكر اللمتوني
)1348 – 1430ه = 1928 – 2009م(

»األستاذ.. الشاعر.. الصديق..«
توفي يوم الخميس 28 شعبان 1430 = 20 غشت 2009

أستاذي الجليل
تغمدك اهلل برحمتك الواسعة، وأكرم مثواك..

وما فجعت بك »طنجا« ولكن       غدت بفراقك »طنجا« يتيمة
صافحتك يد المنية فذابت أنفاسك في سكون العدم، ونحن في 
غفلة وغرارة.. فجعنا، فغلب صبرنا، فهزمتنا الدموع ونحن إزاء نعشك 

في ذهول وخشوع!.
وهذه بعض أقالم أخالئـك وتالمذتك تبكـي فقدك، فقــد األستاذ.. 

والشاعر.. والصديق..
نعم.. األستاذ..

كنت ببيانك الشائق، بنبراتك كلماتك العذاب تفتح مغالق أذهاننا، 
فينفذ إليها فكرك الوضاء الذي نصيخ له سمعنا، فننجر إليه وقد لمسنا 

فيه »خيرا عاجال«.
********

العالمة الشاعر األديب األستاذ سيدي
عبد الواحد أخريف
)1351 ه = 1933 م(
»بحتري المغرب..«

توفي رحمه اهلل يوم الثالثاء 24 ذو القعدة 1431 موافق 2 نونبر 
2010

أستاذنا الفاضل، وعالمتنا المبجل، وشاعرنا الملهم بحتري المغرب، 
الشريف سيدي عبد الواحد أخريف..

العـلـم معدنــــه النـفيـــس كتـــاب      والرد جوهـره المشــع صــواب
نــــور على نـــور تـــألأل سـاطـعــــا       وبه تـوشــح للدفــاع جـــــواب
حجج كضاحي الروض، في قسماتهــا      حسن، ولكن في اإلصابـة نـاب

********
المبجل الوديع األستاذ الرئيس سيدي
محمد عزيز شريف دوازان

)1343 - 1433ه = 1923 - 2012م(
»إباء المروءة ونبالة الشرف..«

عاش حياته في حقيقة حال أخالقه السنية: لباقة الهمة .. أمانة الصدق .. نقاوة الوفاء.. أريحية الطبع .. طهارة 
النفس .. إباء الكرامة.

********
المستشار القيم األستاذ سيدي
عبد الصمد العشاب
)1358  ه = 1937 – م(
»دمت معافى مبجال..«

توفي رحمه اهلل يوم الجمعة 16 ربيع الثاني 1433 موافق 9 مارس 2012
أجل .. هي محامد أسرعت بصيت األستاذ الجليل األديب البحاثة العالم الثبت سيدي عبد الصمد العشاب في 

المحافل اإلدارية وقد وكلت إليه سنة 1980 مهمة مقرر ميزانية المجلس البلدي لمدينة طنجة..
مهمة صعبة، شائكة، هي من المتشابهات التي تعمى مسالكها.. وشاءت األقدار أن كنت وقتذاك كاتبا عاما 

للبلدية، فتوطدت بيننا روابط نفذت فيما بعد إلى صداقة صادقة...

حديث الناسحديث الناس

• عبد العزيز الحليمي

املختار محمد التم�شماين يف جملده
»اأعالم و�شخ�شيات بني التكرمي والتاأبني«

ذكريات ومذكرات 
لالأديب والباحث 

املدقق الأ�شتاذ
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• من هي أسماء البقالي؟
• • ولدت أسماء سنة 1989 بشمال المغرب وبالضبط بمدينة شفشاون، وهي أستاذة لمادة 
العلوم  وأخرى في  الرياضية  العلوم  البكالوريا في  بعد حصولها على  الرياضيات بطنجة، حيث 
اإلنسانية، تابعت تعليمها الجامعي بكلية العلوم بتطوان، بالموازاة مع دراستها بمعهد الفنون 

الجميلة بالمدينة نفسها.

• ماهو الفن بالنسبة ألسماء؟
• • للفن تأثير عميق على البشرية، باعتباره نشاطا إنسانيا محفزا ومهما للكثير من الناس، 

وفوائده كثيرة، ويكفي أنه يتجاوز مسألة االستمتاع بالمشهد الفني إلى أبعد من ذلك.

• كيف ابتدأت مسيرتك الفنية؟
• • حين كنت أتابع دراستي في الثانوية وبحكم احتكاكي بالعلوم التشكيلية، كنت ألتحق 
وغالبا  للرسم  مسابقات  في  أشارك  وأنا  طفولتي  ومنذ  إنني  ثم  المدرسية،  الحصص  ببعض 
ماكنت أفوز بالمركز األول، سواء في المسابقات الجهوية أو في العمل التالمذي. وبحكم أنني 
ترعرعت وسط عائلة فنية، من أبي إلى عمتي، فقد تنامت معي هذه الموهبة، وضللت أشارك في 
العديد من المسابقات إلى أن جاء اليوم الذي قررت فيه عرض لوحاتي الفنية، بالمدرسة العليا 

لألساتذة بمدينة تطوان سنة 2011.

• ماهي الفكرة التي اشتغلت عليها في معرضك هذا؟
• • ركزت على مصطلح »التشافي« في أغلب لوحاتي، ألن الفن هو أسلوب راقي للتخلص 
من االضطرابات النفسية واالكتئابات واألزمات، لذا اخترته كموضوع للوحاتي الفنية، خاصة مع 

فترة الجائحة التي تمر بها بالدنا والعالم أجمع.

 وللتشافي دور كبير وعميق في المعالجة، فاليوم هناك عالج باأللوان وعالج بصري، باعتبار 
أن الفن هو أسلوب من أساليب العالج، وهو أعمق من مجرد االستمتاع بمشهد فني ما أو لوحة 
فنية، فقد تجاوز ذلك ووصل إلى مرحلة العالج بالفن، بحيث يمكن من التخلص من االكتئاب 

والقلق واالضطرابات مثال.  

الفنون يخول للرسام أن يعبر من خالله عن كل االضطرابات وعن كل  النوع من  إن هذا 
المشاعر بواسطة األلوان وبدون أي كلمات، فيما يمكن المشاهد من التعمق في اللوحات ومن 

عنه،  للتعبير  فنية  لغة  تقديم  الفنان في  دور  يكمن  وهنا  الذات.  استنطاق  أساليب  إلى  السفر 
خصوصا الفنان التجريدي لكونه يتناول قضايا كبرى، فاللوحة التجريدية فهمها هو أقرب لفهم 

الحلم وتجسيد للحلم على أرض الواقع. 

• تحدثت عن الفن التجريدي، فماهو هذا الفن؟
الفن التجريدي هو اتجاه فني يقوم به الفنان بتجريد األشياء بعد أخذها من الطبيعة   • •
وإعادة صياغتها برؤيا جديدة، أي أن أي فنان عليه أن يمتلك تصورا داخليا صادقا وعميقا لكل 

اللوحات التي يرسمها.

• ما الذي تطمحين له من خالل هذا المعرض؟ 
• • بالرغم من أن هذا المعرض هو معرضي السابع، إال أنني لم أسع ولن أسعى أبدا إلى 
إقامة معارض فنية تشكيلية بنية البيع فقط، بقدر ما أطمح إلى أن يكون محوري محورا هادفا، 
يتناول قضايا إنسانية كبرى ورسائل مهمة، خصوصا في التجريد، فأنا أحرص على أن ال يكون 
مجرد أعمال براقة ال معنى لها، بل على العكس تماما، فأنا أحاول جاهدة أن تكون كل لوحة من 

لوحاتي ذات معنى كبير وعميق جدا.

• كيف جاءت فكرة الرسم التجريدي؟ 
كما تعلمين أنا أستاذة لمادة الرياضيات، ومهنتي تحتم علي شرح المنطق، فقررت أن أقوم 
بتقريب المعنى للتلميذ، فكنت أحاول أن أصور له أمثلة لتقريبه من المعنى، ولكي أقوم بهذه 

العملية كان البد لي من استعمال التجريد، كدالالت مثال أو استعمال األلوان... 

• •  على ماذا اعتمدت في إنجاز عملك هذا؟
األلوان،  أشكل  أن  أحاول  ونماذج مجردة ومشاهدات مشخصة، كنت  أشكال  اعتمدت على 
دون توضيح الخطوط وال التجريد، واعتمدت كذلك على النقط واألقواس واألحرف الموسيقية 
في بعض اللوحات، لكن في كل لوحة هناك مزيج من الحذف واإلضافة والتركيب والمبالغة في 

تجسيد بعض التفاصيل والمالمح.

• كلمة أخيرة تودين توجيهها للقراء الكرام؟
• • للفن أنواع كثيرة محفزة وملهمة، غير فن التمثيل والمسرح والغناء، لذا أشجع القراء على 

اإللمام بجميع األنواع التي تمكنهم من اكتشاف موهبتهم التي أنعم اهلل عليهم بها. 

أسماءالبقالي

للمندوبية  الجهويـة  النيابـة  نظمــت  للمتاحــف،  العاملي  اليوم  بمناسبة 
ـ  تطوان   ـ  طنجة  بجهة  التحرير  جيـش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية 
الحسيمة والفنانة التشكيلية أسماء البقالي معرضا تشكيليا بحدائـق املندوبيــة 
السلطانيــة بمدينـة طنجــة، حــول مواضيع الحرية والهوية والتجديد واإلبداع.

الفنانة  مع  التالي  الحوار  جريدة طنجة  أجرت  الحـدث،  هذا  هامش  وعلى 
أسماء البقالي:

حوار مع الفنانة الت�شكيلية

حاورتها : رميساء بن راشد
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الوالدة والنشأة :
هو أحمد بن محمد بن عبد السالم بن حمان التوزاني  من مواليد 1378هـ الموافق 1958م،  أبصر 
نور الحياة في قرية الرمان بجماعة ملوسة في الفحص أنجرة، وحفظ القرآن الكريم بقريته على عدة 
شيوخ من بينهم : والده الذي حرص على تعليمه وتنشئته تنشئة دينية قويمة، والسيد أحمد الرغيوي 
المعروف بالفقيه الخياط، والفقيه السيد محمد العاقل المعروف بالفقيه بوغزي ، والسيد أحمد الفتوح، 

وعلى هذا األخير أتم حفظ  القرآن الكريم وأتقنه حفظا ورسما برواية ورش.
 ثم انتقل إلى بعض القرى للتمكن من حفظ القرآن الكريم ورسمه وضبطه، فاستقر به المقام في 
مدشر بني مجمل من قرى قبيلة أنجرة،  فقرأ ختمة من القرءان الكريم على الشيخ محمد السريفي من 
دار العقال بقبيلة أنجرة، ثم انتقل إلى قرية بولعيشيش القريبة من خميس أنجرة فقرأ بعض األحزاب 
على الشيخ المهدي بولعيش، ثم رحل إلى قرية بدريوان بقبيلة الفحص فقرأ بعض األحزاب على الشيخ 
المعروف بالفقيه أحمد. وقد أتقن حفظ القرآن الكريم ورسمه وضبطه وله من العمر ثالث عشرة سنة 

حفظا ورسما وضبطا.  
مرحلة الدراسة :

بعد أن أتم  الطالب أحمد التوزاني القرآن الكريم حفظا ورسما وضبطا،  انتقل إلى قرية فدان تشابو 
طلبا للعلوم الشرعية، حيث كان يدرس الشيخ اإلمام السيد عبد المجيد ازميزم ، عام خمسة وتسعين 

خمس  لسنة  الموافق  الهجرة  من  وألف  وثالثمائة 
مسجد  في  الميالد  من  وألف  وتسعمائة  وسبعين 
قريته المشهور، فدرس عليه علوما في اللغة العربية 
والشريعة اإلسالمية ابتداء من التاريخ المذكور إلى 
الهجرة  من  وألـف  وثالثمائة  وتسعين  تسعة  عام 
الموافق لسنة تسع وسبعين وتسعمائة وألف. فقرأ 
ابن  ومتن  النحو،  في  واأللفية  األجرومية   عليه: 
خليل،  اإلمام  الشيخ  وفرائض  ميارة،  بشرح  عاشر 
بتفسير  الكريم  القرآن  تفسير  من  األحزاب  وبعض 
الجاللين، ومفتاح الوصول، وبعض األبواب من متن 
العاصمية، وبعض األبواب من مختصر الشيخ   خليل 

في قسم العبادات. 
سيدي  شيخه  التوزاني   أحمد  الشيخ  زار  ولقد 
عبد المجيد ازميزم رحمه اهلل  في بيته يوم الثالثاء 
22 ربيع األول  1420ه موافق 06 يوليوز1999 م،  
يروي  أن  له  يجيز  أن  منه  فطلب  بسنة  وفاته  قبل 
عنه ما قرأه على أشياخه وأن يذكر له شيوخه الذين 
العلماء  قرأ وتربى عليهم فحدثه أنه قرأ على نخبة 
منطقة  في  الفقهاء  نبهاء  على  أخذ  كما  بفاس، 

الشمال منهم:
التلخيص  المري  بن سودة  الشيخ محمد   •

للقزويني،
السلم  بمتن  المنطق  بناني  عباس  الشيخ   •

األخضري، 
الشيخ عبد اهلل الفضيلي التوقيت،  •

سورة  تفسير  الفاسي  عالل  محمد  الشيخ   •
البروج: )والسماء ذات البروج(، 

التحفة البن  الشيخ أبي الشتاء الصنهاجي   •
عاصم،

الفقيه الزيتوني العلوم الشرعية والعربية،   •
•  الشيخ عبد السالم بناني مختصر خليل،

التحفة  الداودي  الكريم  عبد  سي  الفقيه    •
البن عاصم، 

العلمي  امحمد  سيدي  المؤقـت  العالمــة   •
التوقي ،

•  العالمة سي عبد الرحمان الغريسي المنطق،
الشيخ العالمة سيدي محمد بن عجيبة األنجري،  •

الفقيه الخياط األنجري،  •
الفقيه بن عيال بدوار أوالد بني عيزة النحو،  •

•  الفقيه سي عبد الرحمان العروسي بالساحل العلوم الشرعية ،
الفقيه سي المفضل السريفي بعين ميمون النحو.  •

انتقل الطالب أحمد التوزاني  إلى قرية طالع الشريف حيث يدرس الشيخ اإلمام السيد محمد اللنجري 
والزمه لمدة عامين، فقرأ عليه مجموعة من الكتب العلمية في النحو وفي الفقه. مثلما قرأ على الشيخ 
عبد المجيد أزميزم بزيادة قراءة بعض األبواب في المفتاح للقزويني في البالغة، و متن السلم بشرح 
القويسيني، والجوهر المكنون في صدف ثالثة فنون في البالغة، وبعض األبواب في موطأ اإلمام مالك.

ألقى الشيخ أحمد التوزاني عصا التسيار في مدينة طنجة فدرس على الشيخ عبداهلل التليدي في 
المرام، وبعض  بلوغ  الحديث، ومتن  العراقي في مصطلح  ألفية  األبواب في  المشهورة، بعض  زاويته 

األحزاب في تفسير الجالليين. 

وبعد مرور سنة انتقل إلى الزاوية الصديقية بطنجة، ونهل من علم األسرة الصديقية  فجلس إلى 
الشيخ  اإلمام المحدث عبد اهلل بن الصديق مفخرة المغرب في الحديث النبوي الشريف، وطالت مدة 

جلوسه إليه  نحو اثنتا عشر سنة. فدرس عليه:
 بعض األبواب من جمع الجوامع لإلمام السبكي، وبعض األبواب من سنن الترمذي، وبعض األحزاب 
من تفسير اإلمام النسفي. ودرس عليه في الجامع  األعظم  بعض من موطأ اإلمام مالك، وبعض األجزاء 
من نيل األوطار لإلمام الشوكاني، وكان الطالب أحمد التوزاني هو السارد، وعادة ما يكون السارد من 

أنجب الطلبة ولهذا يختاره الشيخ لسرد الكتاب، والشيخ يتولى الشرح.
كما درس على الشيخ سيدي الحسن بن الصديق بالجامع الجديد المنطق وبجامع ابن جلون البالغة 

الواضحة ودروسا في التفسير.
اإلجازات :

أجازه العديد من العلماء والشيوخ ومن بينهم: 
•  العالمة المحدث عبداهلل بن الصديق.

•  العالمة المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق
•  العالمة المحدث سيدي عبد اهلل التليدي

•  إجازة شفويـة  من شيخــه العالمــة الفقيه سيدي عبدالمجيد ازميزم.
للوعظ  التأهيل  شهادة  على  حصل  كما 
العلمــــي  المجلـس  والتدريــس من  واإلرشـــاد  

اإلقليمي بطنجة  برئاسة سيدي عبد اهلل كنون. 
نهوضه بالتدريس :

مدارس  بعدة  التوزاني  أحمــد  الشيخ  درس   
في طنجة، فدرس في مسجد الحافة عدة كتب في 
التفسير والحديث والفرائض والبالغة وغير ذلك، 
الوجدي  أحمد  الدكتور  عليه  درس  ممـن  وكـان 
أنجرة   المحلـي بفحـــص  العلمي  المجلس  رئيس 
سنة 1981م.  وفي مدرسة عمر بن الخطاب في 
حي مستر خوش، ودرس في مدرسة اإلمام مالك، 

وفي مدرسة النور، وجمعية التوعية اإلسالمية. 
الرمان  بقرية  التوزاني  أحمـد  الشيــخ  أنشــأ 
1999م،  سنة  العتيق  للتعليم  الفرقان  مدرسة 
الشرعية  العلوم  لقراءة  أبوابها  المدرسة  وفتحت 
والعلمية سنة 2000م، واحتضنت من طرف وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية سنة 2005م.
في  بالتكامل  التوزاني   أحمد  الشيخ  يمتاز  و 
اآلونة  في  نفقدها  كدنا  السمة  وهذه  التكوين 
األخيرة نظرا لميل التكوين العلمية إلى التخصص 
األول  الرعيل  من  هو  الشيــخ  أن  »غير  الجزئي، 
العلمية  بالشخصية  يمتازون  الذين  العلماء  من 
سالما  وذوقا  سليما  فهما  رزق  وقد  المتكاملة«)1(، 
إذا حرر مسألة فإنه يحررها بإتقان، فال يسلم بكل 
أثناء  هذا  كل  في  وهو  يبحث،  أن  بد  فال  يقرأ  ما 
يلتزم  وأثناء مناقشته، ومناظراته وحواراته  بحثه، 
واألخالقية.  والعلمية  الشرعية  والقواعد  األدب 
وهوعالم متمكن ومتقن، يجيد العديد من العلوم 
وله  وفروعها،  بأصولها  اآللة  وعلوم  الشرعية 
قدرة فائقة على تقريب المادة العلمية، من خالل 
ومن خالل  التصوير  ومـن خالل  األمثلــة  ضــرب 
تنزيل القضايا النظرية في صورة مادية ملموسة 
مشهودة. مما جعل أحد تالمذته يعتبره » جامعة 
قائمة في حد ذاتها«)2(. ووصفه   الدكتور علي بن 
الصديق: » رجل اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو 
عالم، مجد، محب للعلم والعلماء... يمثل عالما من العلماء العاملين الذين جمعوا بين العلم والعمل مع 
الحياء والتقوى«. وقال فيه الدكتور أحمد الوجدي: »شيخ كبير، يستحق كل التقدير واالحترام، محب ألهل 

العلم ولوطنه وملكه، عالم جليل فاضل في أخالقه وسلوكه وعلمه«.
مؤلفاته :

ألف الشيخ أحمد التوزاني مجموعة من المؤلفات، نذكر منها: 
•  إتقان األعمال في شرح تحفة األطفال في تجويد القرآن )مطبوع(.

•  إتحاف المهرة بما جاء في البسملة من الفقهاء والقراء العشرة )جاهز للطبع(.
•  دروس في الفرائض )مخطوط(.

•  بحث في حديث اللجالج المتعلق بقراءة القرآن على الموتى )مخطوط(.
•  ما يزيد على تسعين حلقة  من برنامج )الكلمة الطيبة(  بتثها إذاعة طنجة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  شهادة الدكتور سعيد بوعصاب في حق شيخه أحمد التوزاني.

)2(  شهادة األستاذ  محمد أجحيير في حق شيخه أحمد التوزاني

الشيخ العالمة أحمد بن محمد التوزاني
• إعداد : عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 
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تلقى اتحاد طنجة هزيمة أمام مضيفه المغرب 
في  قاتل  بهدف  الماضي،  األحد  مساء  التطواني 
لحساب  موالي،  ليما  مام  الالعب  وقعه   93 الدقيقة 
الوطني  للقسم  االحترافية  البطولة  من   19 الدورة 
األول لكرة القدم. أكيد أن هذه الهزيمة سيكون لها 
ما عليها، سيما انا جاءت على يد األشقاء / األعداء في 
ديربي الشمال، وفي ظل تفوق للفريق الطنجاوي في 
بها  انطلق  التي  النتائج  ازمة  ومع  األخيرة،  السنوات 

الفريق التطواني هذا الموسم.
الجماهيـــر  حملــت  التقنــي،  المستـوى  على 
الخسارة،  مسؤولية  المرابـــط  المدرب  الطنجاويــة 
الدفاعي  اللعب  اعتمــاده  بسبب  بالجبان،  ووصفته 
التركيبة.  في  المدافعين  من  عدد  أكبر  واعتماد 
والمشكلة أن اتحاد طنجة خسر بفعل نهجه الدفاعي 
في  كانت  مباريات  وفي  الموسم  هذا  كثيرة  نقط 
في  دفاعيـــة  هفــوات  بسبب  واستسلم  المتناول، 
المغرب  مواجهة  في  حصل  ما  مثل  األنفاس،  آخر 
األنفـــاس  آخر  في  الطاولة  عليه  قلب  الذي  الفاسي 
حسنية  واقتناص  متوقعة،  غير  هزيمة  به  وألحق 
األنفاس،  آخر  في  بطنجة  التعادل  لهدف  أكادير 
كبيرة  شريحة  تالحظه  ما  عكس  الواقع  لكن  وووو.  
اآلنية  النتائج  إلى  ينظرون  الذين  المحبين  من 
فقط، دون النظر في العمق. ألن اتحاد طنجة يشكو 
نموذجي  تسيير  غياب  في  منظومة،  أزمة  الواقع  في 
يبني لفريق يمارس بمعالم حديثة وواضحة.. ال زال 
الفريق يعيش على وقع الهواية في ظل غياب رؤية 
قاعدي  عمل  مشروع  واضح،  عمل  برنامج  مستقبلية، 

تشتم منه نظرة تفاؤل للمستقبل.
اسمه  تشرف  تركيبة  غياب  حاليا  يشكو  الفريق 
وإسم المدينة بمؤهالتها وبنياتها الرياضية التحتية 
تصنع  وبعناصر  بشخصية  فريق  انعدام  المتوفرة.. 
الفارق.. ال زلنا نعتمد على بقايا الالعبين ونتعاقد مع 
ضعيفة،  وبمؤهالت  غريبة  بعقود  مغمورين  العبين 
وغالبا ما ينتهي بهم المطاف لدى لجنة النزاعات، وفي 
الختام يبقى الفريق هو الخاسر األكبر حين يستفيد 
الالعب من الحصول على واجباته المالية عبر الجامعة 
أو نتيجة.. وهنا  دون أن يمنح للفريق ابسط مردود 
غياب  في  الفريق  يعيشها  التي  التسيير  أزمة  تكمن 
مخطط أو استراتيجية عمل وتستمر األخطاء التي أدى 
بسببها الثمن وال زال يؤدي إلى حدود اليوم. والدليل 
الرياضي  التحكيم  محكمة  أصدرته  الذي  الحكم  هو 
»الطاس« لفائدة الالعب التونسي جالصي الذي كان 
لموسم  الصيفي  المركاتو  في  طنجة  باتحاد  التحق 
مبلغ  بأداء  مطالبا  الفريق  أصبح  حيث   ،2018/2019
منحت  التي  المهلة  نهاية  بعد  لالعب  مليونا   142
أشهر.  ستة  من  بأزيد  الحكم،  لتنفيذ  طنجة،  التحاد 
وليس هذا الحكم األول من هذا النوع الذي يصدر في 
متكررة  وأخطاء  كثيرة  أحكام  هناك  بل  الفريق،  حق 
الفريق محروما من  النوع، وبموجبها أصبح  من هذا 
يملك  ال  فريق  معي،  وتصوروا  بالتعاقدات.  القيام 
الفرق،  أبسط  مقارعة  على  وقادرا  متمكنا  فريقا 
تسوية  عن  وعاجز  باالنتدابات  القيام  من  ومحروم 
وهنا  الحاليين.  لالعبين  كاملة  المالية  الوضعية 
تكمن الطامة الكبرى، أما المدرب المرابط فليس إال 

شماعة تعلق عليها أخطاء التسيير.

جياني إنفانتينو لـ »آس« حوار السبت

احتاد طنجة يعاين اأزمة 
منظومة ولي�شت م�شاألة مدرب

الحوار قبل فرض أي عقوبات  قلت إنك تفضل 
على  هجوم  هذا  أن  رأي  والبعض  األندية،  على 
هذا  هل  تشيفرين،  ألكسندر  ورئيسه  اليويفا 

صحيح؟
أريد أن أكون واضحًا للغاية: أنا أدعم بشكل كبير 
اليويفا ورئيسه في رفضهم لبطولة السوبر ليج. ويجب 
مشكلة  ألنها  المقبلة،  الخطوات  في  التفكير  علينا 
يتعلق  واألمر  تتجاوز كونها مناقشة بسيطة،  معقدة 
هيئات  هناك  للعقوبات،  بالنسبة  القدم.  كرة  بنظام 
مختصة ومستقلة ستحلل ما يمكن وما ينبغي فعله، 
وليس من شأني الحديث عنها. من الواضح أن هذا 
ال يعني أنه يستبعد تطبيق العقوبات على المستوى 
الوطني أو القاري أو العالمي. لقد قلتها مرة وأكررها 
األندية جزًء من هياكل كرة  أن تكون  اآلن بوضوح: 
القدم أو سيتعين عليها مواجهة عقوبات. وأرغب في 
تجميع جميع األطراف معًا وأن أكون قادرًا على إجراء 
الحل  للجميع.  أفضل  حلول  إيجاد  وبالتالي  بناء  حوار 

السلمي هو دائما أفضل من الصراع.
خـروج  بعـــد  للجماهير  حًقا  القدم  كرة  هل 

المشجعين للشوارع؟
يجب أن يكون المشجعون محور كل ما نقوم به. 
القدم كما  الجماهير وشغفهم، لن تكون كرة  بدون 
هي اآلن، ألن الجماهير هي األساس، ويجب أن نجد 
في  باالستثمارات  نرحب  مصالحهم.  لحماية  طرًقا 
كرة القدم، ولكن وسط شفافية وآليات رقابة تضمن 

التوازن التنافسي.
ما الذي يمكن فعله بعد التقارير التي أشارت 
إلى افتقاد الشباب بين 15 إلى 24 عامًا، اهتمامهم 

بكرة القدم؟
العالم يتغير بسرعة وما كان معادلة للنجاح من 

صــراع  وسط  إنفانتينو  فعله  أن  يمكن  ماذا 
اليويفا مع األندية الكبيرة لدوري السوبر األوروبي؟

أنا رئيس الفيفا ومسؤوليتي هي الدفاع عن كل 
ما يتعلق بكرة القدم، وهذا يشمل األندية والدوريات 
كبيرة،  أو  متوسطة  أو  صغيرة  كانت  سواء  واالتحاد 
شيء،  وكل  والحكام  والمدربين  الالعبين  وكذلك 
وتواجدهم  الجماهير  حضور  دائمًا  ذهني  في  وأضع 
وسط كل شيء نقوم به، كنت واضحًا في منصبي، 
لهذا ندعم اليويفا في رفضها لدوري السوبر األوروبي، 
ونعارض أي بطولة ال تشكل جزًء من الهيكل الدولي 
لكرة القدم، وتهدد وحدة وصالبة هرم الكرة، وعلينا 
ومواجهة  إيجابية  حلول  عن  للبحث  بناء  حوار  بدء 

مشاكل كرة القدم معًا.
ما هو الحل المناسب لهذا الصراع بين اليويفا 
واألندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر األوروبي؟

كما قلنا ، اهتمامنا هو الدفاع عن كرة القدم ككل، 
في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في أوروبا وأمريكا 
ولكن أيضًا في منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا، 
على سبيل المثال ، اقترحنا إنشاء بطولة كأس العالم 
لألندية الجديدة والمثيرة، والتي ستحل محل بطولتين 
القارات( حتى ال  الحالي وكأس  العالم لألندية  )كأس 
يثقل كاهل الالعبين، وبالطبع، هذا سيدر دخاًل جديدًا 
جيدًا، وهذه البطولة لن تفيد فقط األندية المشاركة، 
الفيفا دوالرًا  يأخذ  ولن  بأكمله،  القدم  بل هرم كرة 
واحدًا من هذه المسابقة وسنضمن أن تذهب نسبة 
مئوية من األرباح إلى األندية والبطوالت واالتحادات 

غير المشاركة ، رجااًل ونساًء، وللشباب حول العالم.
اقترحنا  وقد  معًا  حلول  إيجاد  إلى  بحاجة  نحن 
مناقشة مكثفة ومتعمقة حول ما نحن فيه حاليًا وكيف 
في  استعدادًا  وأفضل  أقوى  لنكون  نتطور  أن  نريد 
مواقف مثل تلك التي كان علينا أن نتعايش معها في 

هذا الوباء.

الأوروبي” ال�شوبر  لدوري  رف�شها  يف  اليويفا  “ندعم 

قبل، ربما ال يكون هكذا في المستقبل. هناك جوانب 
معينة ال يمكننا وال ينبغي لنا التنازل عنها. جمال كرة 
القدم هو بساطتها. من ناحية أخرى، االحتفاظ بكل 
شيء على حاله تمامًا قد ال يجذب الجماهير األصغر 
سنًا كما كان من قبل، لهذا أعتقد أنه سيتعين علينا 
من  العديد  هناك  أن  من  ومتأكد  والتوسع،  النقاش 
األفكار الجيدة وأن كرة القدم ستظل مصدرًا عالميًا 

للفرح والترفيه لمليارات األشخاص.
ليفربول تعرض لخسارة وصلت إلى 50 مليون 
تصل  ربما  والخسائر  شهرًا   12 آخر  في  يوور 
األندية  كإجمالي  يورو  مليار  و2  مليار   1.5 إلى 

المشاركة في البطولة الجديدة، ما تعليقك؟
المالية  الرقابة  آليات  وجود  قبل،  من  قلت  كما 
ويجب  العادلة،  المنافسة  لضمان  للغاية  مهمة 
للرواتب  أقصى  فيما مسألة فرص حد  التفكير  علينا 
يمكن  التي  األخرى  والقواعد  الفريق  في  والعموالت 
أن تساعد في السيطرة على النفقات التي تضر بكرة 

القدم.
وبرشلونـــة  مــدريــد  ريــال  طرد  تأثير  ما 

ويوفنتوس على بطولة دوري أبطال أوروبا؟
الكبيرة  األندية  هذه  أهمية  جميعًا  نعلم   -
وقدرتها على جعل الماليين من جماهيرها تهتز في 
 ، العالم  أنحاء  جميع  وفي  األصلية  بلدانهم  من  كل 
المتواضعة.  باألندية  االهتمام  أيضًا  علينا  ولكن 
جميع  في  ولعبها  القدم  كرة  نمو  من  التأكد  علينا 
ما  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  العالم. سيقرر  أنحاء 
هو اإلجراء األنسب الذي يجب اتخاذه في مسابقاته. 
أن نكون صارمين ومستعدين التخاذ  بالطبع، يجب 
محاولة  إمكانية  إغفال  دون  ولكن  حازمة،  إجراءات 

إيجاد حلول مشتركة لهذه المشاكل.

جياني إنفانتينـو، رئيس االتحــاد الدولي لكرة القدم 
يفتح قلبه في حوار خاص مع »آس«، للحديـث عن أزمة 
بطولة دوري السوبر األوروبي وصراع اليويفا ضد األندية 
القدم،  كرة  على  وتأثيرها  البطولة،  لهذه  المؤسسة 
برشلونة  و  مدريد  ريال  طرد  وتأثير  الجماهير  وغضب 

ويوفينتوس، من بطولة دوري أبطال أوربا.  
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أخبار ريال م

البورتا حائر قبل إقالة كومان
ورطة  في  برشلونة،  رئيس  البورتا  بات 
عن  االستغناء  في  تفكيره  ظل  في  حقيقية، 
عقدا  وقع  كومان  الفريق.  مدرب  كومان 
حقق  بارتوميو،  السابق  الرئيس  مع  لموسمين 
المركز  في  الموسم  وأنهى  الملك،  كأس  لقب 
 »RAC1« إذاعة  وبحسب  الليغا.  في  الثالث 
الكتالونية، فإن االستغناء عنه، سيُكلف برشلونة 
ما يقرب من 12 مليون يورو. وأضافت: »يُقال 
إن النادي لن يدفع له قيمة السنة المتبقية في 
عقده فقط، ولكن أيضا جزء من راتبه المؤجل 
عانى  التي  المادية  النادي  مشاكل  بسبب 
كومان  أن  العلم  مع  األخيرة،  األشهر  في  منها 
لتأجيل  النادي  شروط  على  وافق  من  أول  كان 
 8 بين  يتراوح  راتب كومان  إن  وتابع«،  راتبه«. 
كومان  وقام  الموسم«.  في  يورو  ماليين  و9 
بتأجيل %42.9 من راتب الموسم المنتهي، أي 
ما يُعادل 3 أو 4 ماليين يورو. وأفادت المصادر، 
أنه تم حل بند الشرط الجزائي في عقد كومان 
كانت  والذي  الهولندي،  المنتخب  مع  السابق 

قيمته 4.5 مليون يورو.

برشلونـــة  طريــق  في  جارسيــا 
وأجويرو سيصل اإلثنين

جارسيا، العب  إريك  الشاب  المدافع  اقترب 
نهائي  بشكل  االنتقال  من  سيتي،  مانشستر 
خالل  برشلونة،  السابق  فريقه  صفوف  إلى 
ينتهي  الذي  الصيفية. جارسيا  االنتقاالت  سوق 
ضمن  سيتواجد  الصيف،  هذا  سيتي  مع  عقده 
أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  في  الفريق  قائمة 
مشاركته.  عدم  المتوقع  ومن  تشيلسي،  ضد 
وبحسب »موندو ديبورتيفو«، فإن جارسيا عقب 
نهائي األبطال، سيطير إلى مسقط رأسه مدينة 
قضاء  أجل  من  كتالونيا،  إقليم  في  مارتوريل 
عطلة قصيرة، قبل االنضمام لمعسكر المنتخب 
وأضافت  اليورو.  في  للمشاركة  اإلسباني 
عصفورين  سيضرب  »جارسيا  الصحيفة: 
وسيُنهي  إجازته،  سيقضي  حيث  واحد،  بحجر 
من  حيث  لبرشلونة،  الرسمي  التوقيع  إجراءات 
المقبل«.  األسبوع  للجماهير  تقديمه  المتوقع 
موعد  عن  الصحيفة،  كشفت  أخرى،  ناحية  من 
وصول األرجنتيني أجويرو، نجم مانشستر سيتي 
إلى  سيصل  أجويرو  إن  وقالت  برشلونة.   إلى 
ساعة   48 عقب  المقبل،  اإلثنين  يوم  برشلونة 
من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري األبطال 
صفقات  أولى  وسيكون  سيتي.  مانشستر  أمام 
تحدث  لم  ما  الصيفي،  الميركاتو  في  برشلونة 
وأوضح،  وصوله.  موعد  قبل  أخرى  مفاجآت  أي 
أن أجويرو سيتقاضى نصف ما كان يحصل عليه 
في مانشستر سيتي، حيث راهن النادي والالعب 
على المتغيرات. وهناك بنود أخرى متعلقة بعدد 
قيمة  ترفع  أن  شأنها  من  واأللقاب،  المباريات 

عقده.

بوسكيتس يعطل خطط برشلونة
يوم  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  كشفت 
األربعاء الماضي، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
سيرجيو بوسكيتس، العب وسط برشلونة، خالل 
الكاتلونية،  للصحيفة  ووفًقا  المقبل.  الموسم 
ماريا  االجتماع مع جوسيب  برشلونة طلب  فإن 
أوربيتج، وكيل بوسكيتس، يوم الجمعة )أمس(. 
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيطلب من 
وكيل بوسكيتس خفض راتب الالعب اإلسباني. 
بوسكيتس،  من  قريبًا  مصدرًا  أن  وأوضحت 
مع  حديث  أي  إجراء  يرفض  الالعب  أن  أكد 
سيكون مدرب  من  يعرف  حتى  اآلن،  النادي 
وذكرت »موندو  المقبل.  الموسم  في  برشلونة 
خطط  أن  يعتقد  بوسكيتس  أن  ديبورتيفو«، 
النادي الرياضية قد تتغير، بناء على اسم مدرب 

برشلونة في الموسم المقبل.

كواليس انفصال زيدان عن الريال 
و3 مرشحين لخالفته

كشفت صحيفة »ماركا«، عن األسباب التي 
دفعت الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد، لحسم 
االنفصال، سوى  على  يتبقى  وال  بالرحيل.  أمره 
اإلعالن الرسمي، المتوقع أن يظهر للعلن خالل 
الساعات المقبلة. وقالت الصحيفة: »قرار زيدان 
بالرحيل بدأ قبل أشهر، في الوقت الذي ظهرت 
فيه عالمات اإلرهاق على الفريق، وشعر المدرب 
شهر  »كان  وأضافت:  مصيره«.  حول  بالشك 
يناير هو األصعب على اإلطالق بالنسبة لزيدان، 
كأس  من  ألكويانو  أمام  اإلقصاء  بعد  خاصة 
الملك، وما تاله بإصابته بفيروس كورونا، فبعد 
عودته طالب باحترام عمله ومجهود الالعبين. 
أن  واضحًا،  النادي  كان  اللحظة،  تلك  ومنذ 
الفريق بحاجة لتغييرات عميقة وجذرية وليست 
الذين  الكبار  الالعبين  من  والتخلص  سطحية، 
يمثلون  الذين  الشباب،  بعض  تقدم  أعاقوا 
استقر  القرار  أن  إلى  وأشارت  النادي«.  رهان 
لدى اإلدارة حينها على أن النادي يحتاج لمدرب 
جديد  مدرب  عن  البحث  بدأ  وبالفعل  مختلف«. 
لقيادة حملة التغيير«. وأشار التقرير، أن زيدان 
الرغم  على  الموسم،  خالل  بالراحة  يشعر  لم 
من أن تصريحات المسؤولين في النادي كانت 
تؤيده عالنية. ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن إدارة 
القيادة  أحدهم  لتولي  بدالء،   3 حددت  الريال 
المقبلة،  الفترة  خالل  األول،  للفريق  الفنية 
يوفنتوس  أليجري مدرب  ماسيمليانو  وأفادت:« 
السابق هو المرشح األقرب، والذي كان مرتبطا 
في  زيدان  رحيل  عقب  الفريق  تدريب  بتولي 
الوالية األولى، لكنه لم يكن قريبًا مثل الفترة 
بينه  مفاوضات  وجود  من  الرغم  على  الحالية، 
وأشارت،  حاليًا«.  ميالن  وإنتر  يوفنتوس  وبين 
مع  تعاقده  فسخ  عقب  كونتي  أنطونيو  أن  إلى 
خاصة  الريال،  لتدريب  مرشحا  بات  ميالن،  إنتر 
الكالتشيو.  النيراتزوري لتحقيق لقب  بعدما قاد 
وختمت الصحيفة، بأن راؤول جونزاليس مدرب 
إذا  المرشحين،  ضمن  »كاستيا«  الشباب  فريق 

قررت اإلدارة اتخاذ مسار »محلي الصنع«.

مبابي ينتظر تحرك ريال مدريد
ينتظر الفرنسي مبابي، نجم سان جيرمان، 
معه، في  التعاقد  من  مدريد  ريال  موقف 
حتى  ينتظر  الريال  وكان  الصيفي.  الميركاتو 
قرب نهاية عقده في صيف 2022، لالنقضاض 
»إلـ  برنامج  وبحسب  مناسب.  بسعر  عليه 
بوسعه،  ما  كل  فعل  مبابي  فإن  تشيرنجيتو«، 
الريال،  تجاه  نواياه  حسن  إلثبات  اآلن،  حتى 
هذا  موقفه  لحسم  الميرينجي  دور  حان  واآلن 
محاولة  قرر  الريال  البرنامج أن  وأضاف  الصيف. 
جي،  إس  بي  مع  التجديد  بعدم  الالعب  إقناع 
في  المقبل،  الموسم  نهاية  بعد  مجانا  لضمه 
في  الحالي.  الوقت  في  بيعه  ناديه  رفض  حال 
على  اإلبقاء  جيرمان  سان  المقابل، يحاول 
إقناعه  في  أماًل  ممكنة،  فترة  ألطول  مبابي، 

بالتجديد مثلما حدث مع زميله، نيمار.

أالبا يظهر في مدريد
جديد  دليل  »ماركا«عن  صحيفة  كشفت 
من  ميونخ  بايرن  مدافع  أالبا،  اقتراب  على 
شهرين  منذ  أعلن  أالبا  وكان  للريال.  االنتقال 
انتهاء  عقب  عقده  بنهاية  بايرن  عن  رحيله 
خطوته  أن  تفيد  تقارير  وجود  مع  الموسم، 
المقبلة ستكون مدريد. وبحسب الصحيفة فإن 
ايام، واستغل  أالبا تواجد في مدريد منذ ثالثة 
الفرصة لزيارة )فالديبيباس(، وكذلك البحث عن 
منزل يسكن فيه. وأضافت، أن الريال تفوق على 
العديد من األندية الكبرى التي أرادت الحصول 
وأشارت،  وسيتي.   جيرمان  مثل سان  أالبا  على 
في  أجرا  الالعبين  أعلى  سيكون  أالبا  أن  إلى 

الفريق، وسيتقاضى 12 مليون يورو سنويًا. 

توقيع اتفاقية �شراكة لإحداث م�شارات وم�شالك 
درا�شية مندجمة »ريا�شة ودرا�شة« بجهة طنجة

للتربية والتكوين  الجهوية  وقع محمد عواج مدير األكاديمية 
الواحد اعزيبو المدير الجهوي  لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعبد 
يوم  والرياضة،  الشباب  قطاع  ـ  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزارة 
الثالثاء 25 ماي، اتفاقية شراكة تهم إحداث مسارات ومسالك دراسية 

مندمجة: »رياضة ودراسة« بالجهة.
وتندرج االتفاقية التي حضر مراسم توقيعها بمقر األكاديمية، 
الثقافة  لوزارة  الجهوية  بالمديرية  وإقليميون  جهويون  مسؤولون 
والشباب والرياضية – قطاع الشباب والرياضة – واألكاديمية الجهوية 
تفعيل  إطار  في  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والتكوين  للتربية 
الوطنية  التربية  وزارة  بين   013×21 المشتركة  الدورية  مضامين 
الثقافة  ووزارة  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
والشباب والرياضة الموقعة بتاريخ 29 يناير 2021. إذ تهدف إلى وضع 
إطار للتعاون والشراكة بين الطرفين إلحداث بنيات تربوية دراسية 
لمسارات ومسالك »رياضة ودراسة«، لتمكين المتعلمات والمتعلمين 
الرياضيين الموهوبين والمنتمين والممارسين باألندية الرياضية، 

الذين يتابعون دراستهم بسلكي التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي 
رياضي ومعرفي  الجهة، من االستفادة من تكوين  التأهيلي بهذه 
متكامل ومندمج ومتوازن، يتيح إمكانية الجمع بين تطوير مهاراتهم 
جهة،  من  البدنية  قدراتهم  وتنمية  مواهبهم  وصقل  الرياضية 
وتمكينهم من اكتساب المعارف العلمية واللغوية والثقافية الضرورية 
من جهة أخرى، من خالل مالءمة الزمن المخصص للدراسة والزمن 

المخصص للتكوين الرياضي.
المبذولة  الجهود  مواصلة  في  رغبتهما  عن  الجانبان  وأعرب 
لتعزيز التعاون القائم بينهما والذي أثمر ثانوية الرياضيين بطنجة 
المستوى  على  النموذجي  المشروع  لهذا  وناجحة  متميزة  كتجربة 
الوطني لما تضمه من بنيات مهمة من شأنها خدمة ودعم المتعلمات 

والمتعلمين الرياضيين الموهوبين.
يشار انه تمت المصادقة على برنامج تعميم مسارات ومسالك 
»رياضة ودراسة« على المستوى الجهوي بإحداث مؤسسة على األقل، 

على مستوى كل إقليم.

الديـــن  بـــدر  وجهـــت 
الجمعية  رئيــس  اإلدريسي، 
الرياضية،  للصحافة  المغربية 
الجامعة  رئيــس  إلى  رسالة 
القدم،  لكرة  المغربية  الملكية 
عـــودة  خاللهـــا  من  يقتــرح 
تدريجية لإلعالميين الرياضيين، 
إلى  ومصوريـــن،  صحفييــن 
مالعب التباري، لمواكبة مباريات 
مختلف  في  الوطنية  البطولة 
عن  انقطعوا  أن  بعد  أقسامها، 
مسرح  في  المباريات  تغطية 
التباري منذ أن حلت بنا جائحة 
الجمعية  وكانـت   .19 كوفيد 
والمالحظة  بالرأي  ساهمت 
وتنفيذ  صياغة  في  والتتبع، 
االستثنائي  اإلعالمي  الميثاق 
كورونا  جائحــة  فرضته  الذي 
من  المباريات  إجراء  قرار  مع 
حضور  دون  ومن  جمهور  دون 

الجمعية  تسجيل  ومع  إعالمي. 
اإلعالميون  التي كان عليها  والتعاون  االلتزام  لدرجة  بارتياح كبير، 
الرياضيون في هذه الطرفية االستثنائية بكل إكراهاتها وتداعياتها 
الرياضيين  السلبية، فإنها من موقع مسؤوليتها اتجاه اإلعالميين 
تقترح هذه العودة التدريجية لإلعالميين الرياضيين وفق بروتوكول 
الموجهة  الرسالة  في  جاء  ومما  صارمة.  احترازية  وتدابير  طبي 
الوضعية  بخصوص  الرئيس  السيد  »أخاطبكم  الجامعة،  لرئيس 
االستثنائية وغير المسبوقة التي عاشها اإلعالميون الرياضيون منذ 
أن حلت بنا الجائحة، وبخاصة لما كانت الجامعة الملكية المغربية 
التباري  مالعب  فتح  أعادت  التي  الجامعات  أوائل  من  القدم  لكرة 
واستأنفت النشاط الكروي تحت وطأة قيود وقائية واحترازية صارمة 
حفاظا على حياة كافة المتدخلين والفاعلين، كان منها عدم السماح 
بالتواجد  ومصورين،  ومراسلين  محررين  الرياضيين،  لإلعالميين 
داخل المالعب الرياضية. وامتثاال للمصلحة العليا للوطن، فقد ظل 

مباريات  يواكبون  اإلعالميون 
والمنتخبات  الوطنية  البطولة 
ويعتمدون  بعد،  عند  الوطنية 
في مواكباتهم الصحفية على 
مشكورة  الجامعة  قامت  ما 
بمده لهم من معطيات رقمية 
أغلبها  يكن  لم  وإن  ومصورة، 
لتفاوتات  الغرض  يستوفي 
هــذه  قيمة  في  ملحوظـــة 
الصور  جودة  وفي  المعطيات 
تنوع  إلى  باإلضافة  الملتقطة، 
التي  التحريريـــة  الخطــوط 
من  معالجات  أحيانا  تفرض 
زوايا مختلفة«. وتابعت الرسالة 
كجمعية  متعاونين  كنا  »وكم 
مغربية للصحافة الرياضية في 
تدبير هذا الورش االستعجالي 
التابعة  اإلعالم  خلية  مع 
الشركاء،  كافة  ومع  للجامعة 
برغم ما رصدناه من تفاوت في التزام األندية بما كلف به منسقوهم 
الصحافيين  من  ا  كبير  عددا  لحق  مادي  ضرر  ومن  اإلعالميون، 
مع  يتعاملون  ممن  ومصورين  مراسلين  المنتسبين،  الرياضيين 
الصحف والمواقع بالقطعة أو بصفة متعاونين، وانقطع مصدر رزقهم 
بإجراء المباريات من دون حضور إعالمي. وإننا ونحن نقف اليوم على 
الجهود المتسارعة التي تبذلها بالدنا من أجل تطويق الوباء، وعلى 
حملة التلقيح الوطنية التي تنفتح على مزيد من الفئات العمرية، نأمل 
منكم السيد الرئيس قبول اقتراحنا بالعودة التدريجية للصحفيين 
عملهم  الستئناف  الوطنية  المالعب  إلى  ومصورين،  محررين 
بالمواكبة المباشرة، وفق بروتوكول طبي صارم يتم اإلتفاق عليه 
من خالل اجتماع تعقده اللجنة اإلعالمية الرياضية المختلطة، التي 
صادقت مع خلية اإلعالم بالجامعة على الميثاق اإلعالمي اإلستثنائــي 

المتعلق بجائحــة كوفيــد 19«.

اجلمعية املغربية لل�شحافة الريا�شية تقرتح عودة 
تدريجية لالإعالميني الريا�شيني اإلى مالعب التباري



سكة  إلى  السلة  لكرة  طنجة  اتحاد  عاد 
حساب  على  ثمين  فوز  بتحقيق  االنتصارات 
 ،68 مقابل   96 بحصة  إفران  ميشلين  ضيفه، 
في المباراة التي جمعتهما مساء األحد الماضي 
الثانية  الدورة  لحساب  بطنجة  الزياتن  بقاعة 
إياب. وتميز اللقاء بالندية الكبيرة بين عناصر 
الفريقين طيلة الربعين األول والثاني. قبل أن 
يبصم أصحاب األرض سيطرتهم على مجريات 
محققين  والرابع،  الثالث  الربعين  في  المباراة 
األمريكية  الحصص  من  اقترب  مستحقا  فوزا 
التي طادت أن تسجل لوال تسرع الالعبين في 

العديد من المحاوالت.
نتائج الدورة التاسعة:)مجموعة الشمال(

نهضة بركان / شباب الحسيمة: 66 – 73

أمل الحاجب / تفاحة ميدلت: 63 – 66 
اتحاد طنجة / مشليفن افران: 96 – 68 

لوكوس العرائش / المغرب الفاسي: 79 – 82 
الترتيب العام:)مجموعة الشمال(

1 - المغرب الفاسي: 18 نقط 
2 - نهضة بركان: 16 // 

3 - اتحاد طنجة: 14 // 
4 - تفاحة ميدلت: 14 // 

5 - أمل الحاجب: 13 // 
6 - لوكوس العرائش: 12 // 

7 - شباب الحسيمة: 11 // 
8 - مشليفن افران: 10 // 
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فريق  عاد  السلبية،  النتائج  من  سلسلة  بعد 
وحقق  االنتصارات،  سكة  ى  لكرة  طنجة  إتحاد 
الزمامرة،  نهضة  على  بميدانه  صعبا  فوزا 
متذيل الترتيب بهدفين لصفر، في المباراة التي 
الكبير  بالملعب  األربعاء  مساء  بينهما  جمعت 
بطنجة، لحساب الدورة 20 من البطولة الوطنية 
المباراة  طنجة  اتحاد  العبو  وخاض  االحترافية. 
عناصر  طريقهم  اعترضت  بعدما  الضغط  تحت 
الحافلة  صعودهم  أثناء  هيركوليس  فصيل  من 
النتائج  الملعب، وعاتبتهم على سوء  إلى  للتوجه 
األخيرة وحذرتهم من التهاون خالل هذه المباراة 
الشمال  ديربي  في  الفريق  هزيمة  أعقبت  التي 

أمام المغرب التطواني في الدورة الماضية.
وانتظر اتحاد طنجة حتى الدقيقة الثانية من 
بواسطة  األول  هدفه  ليحرز  الضائع  بدل  الوقت 
للزوار  العددي  النقص  مستغال  إجروتن،  توفيق 
لتلقيــه  المتطـوع  الدين  نور  العبه  طرد  بعد 
من   31 الدقيقة  في  الثانية  الصفراء  البطاقة 
المبراة  قاد  الذي  الكشاف  الحكم مصطفى  طرف 

بمساعدة عصام الستار ونور الدين أنبارو.
الزمامــرة  نهضـة  ظهر  المتوقع،  وعكس 
الشــوط  خالل  أفضل  بصورة  العبين  وبعشرة 
ظهر  الذي  طنجة  التحاد  متاعب  وخلق  الثاني، 
وأتيحت  الدفاع.  مرتبكا، سيما على مستوى خط 
الفرص السهلة لم  للفريق الضيف مجموعة من 
التركيز.  وسوء  التسرع  بسبب  استغاللها  يحسن 
التعادل على األقل  وكان بإمكانه الخروج بنتيجة 
بعد سيطرة استمرت إلى حدود الدقيقة 82، وقع 
خاللها البديل عبد اللطيف أخريف هدفا ثانيا أمن 
في  الكشاف  الحكم  ألغاه  قد  كان  فريقه،  فوز  به 
شديدا  احتجاجا  ولقي  الشرود،  بداعي  البداية 
تلقي  كلفه  المرابط  ادريس  المدرب  طرف  من 
بمشروعية  ليقر  يعود  أن  قبل  الحمراء،  البطاقة 
الفار، مع التشبث بقرار  الهدف بتوجيه من حكم 

طرد المدرب.  
من  محروم  المبــاراة  طنجـة  اتحــاد  وخاض 
تعرض  الذي  المجهد  هشام  األساسي  حارسه 
لإلصابة على مستوى الكتف، في ديربي الشمال 
من   19 الدورة  لحساب  التطواني  المغرب  أمام 
البطولة وغادر في الشوط الثاني. وأكد الفحص 
أربطة  في  لتمزق  تعرضه  له،  الذي خضع  الطبي 
أسابيع،   3 لمدة  للراحة  للخلود  اضطره  الكتف، 

الفوز  الحارس طارق أوطاح.  وعقب هذا  وعوضه 
رفع اتحاد طنجة رصيده إلى 28 نقطة، فيما ظل 
 13 برصيد  األخير  المركز  في  الزمامرة  نهضة 

نقطة.
الوطنية  العصبة  أعلنت  آخر،  موضوع  وفي 
االحترافية  البطولة  أن  االحترافية  القدم  لكرة 
ماي   31 بين  ما  الفترة  خالل  ستتوقف   INWI  1
مع  تتزامن  والتي   2021 يونيو   15 غاية  إلى 
جميع  برمجة  من  تتمكن  حتى  الفيفا،  تاريخ 
المشاركة  لألندية  بالنسبة  المؤجلة  المباريات 
في التظاهرات االفريقية. وفي هذا الصدد، قررت 
برمجة  االحترافية  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة 

المباريات المؤجلة على الشكل التالي:
يوم الخميس 03 يونيو 2021:

عن الدورة 17: 
سريع واد زم / الرجاء الرياضي: )على الساعة 

الخامسة بعد الزوال(
عن الدورة 20: 

)على  الوجدية:  المولودية   / بركان  نهضة 

الساعة السابعة والربع مساء(
عن الدورة 16: 

)على  الرياضي  الوداد   / برشيد  يوسفية 
الساعة التاسعة والنصف مساء(

يوم االربعاء 09 يونيو 2021:
عن الدورة 17: 

 الوداد الرياضي / د.الحسني الجديدي )على 
الساعة الخامسة بعد الزوال(

عن الدورة 21: 
)على  برشيد  يوسفية   / البركانية  نهضة 

الساعة السابعة والربع مساء(
يوم االحد 13 يونيو 2021:

عن الدورة 19: 
)على  الرياضي  الوداد   / و  اكادير  حسنية 

الساعة السابعة والربع مساء(
)على  البركانية  النهضة   / الرياضي  الرجاء   

الساعة التاسعة والنصف مساء(.

خبر األسبوع

قالت خدمات الطوارئ إن مشجعا لنادي أتلتيكو مدريد يبلغ من العمر 
14 عاما توفي جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة 
متحركة في وسط العاصمة اإلسبانية السبت الماضي. وقال مصدر في 
خدمات الطوارئ في مدريد إن الصبي أصيب بنوبة قلبية ورغم الجهود 
التي بذلت إلنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث في الساعة 
9:20 مساء بالتوقيت المحلي. وكان الصبي يسافر مع العائلة واألصدقاء 
أثناء وقوع الحادث. وتحقق شرطة مدريد في الواقعة. واحتفل اآلالف من 
النادي بلقب دوري  العاصمة بعد فوز  أتلتيكو مدريد في وسط  عشاق 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم بعدما غاب عنه منذ 2014. بينما 

عززت الشرطة وجودها واستخدمت طائرات مسيرة لمراقبة الموقف.

الدوري اإلسباني
اأتلتيكو يت�شلم كاأ�س الدوري 

ومو�شم �شفري للريال

وفاة م�شجع يف احتفالت 
جماهري اأتلتيكو بالليغا

اإلسباني  الــدوري  بطل  كأس  األحد،  يوم  مدريد،  أتلتيكو  تسلم 
في ملعب واندا ميتروبوليتانو، لمواصلة االحتفال بلقب الليجا لموسم 
الوليد  بلد  على  السبت  يوم  الفوز  بعد  حسمه  الذي   ،2020-20221
الليغا، من  الفريق، »كوكي« كأس  بهدفين مقابل واحد. وتسلم قائد 
رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، ورفعه في وسط 
ملعب واندا، الخالي من الجماهير. ولم يحضر سوى بعض المسؤولين 
وعائالت الالعبين، بينما تجمعت جماهير الفريق حول الملعب لالحتفال 
في الخارج، بسبب منع الحضور الجماهيري في المالعب، وذلك منذ انتشار 
إنريكي  أتلتيكو،  رئيس  وتوجه  العالم.  دول  مختلف  في  كورونا  جائحة 
سيريزو، خالل االحتفاالت، بالشكر للجماهير التي دعمت الالعبين والفريق 
على مدار الموسم، ولم تستطع االحتفال من داخل ملعب فريقها، مقدما 
التحية لكل الرؤساء الذين سبقوه في منصبه، ولالعبين الذين وصفهم 
بـ«األبطال«. وحضر االحتفاالت في الملعب كل من وزير الثقافة والرياضة، 
خوسيه مانويل رودريجيز، ورئيسة مقاطعة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو 
وعمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا. وتوج األتليتي بلقب الدوري 
بعد التفوق على أقرب منافسيه ريال مدريد، بفارق نقطتين، إذ تواصل 
الصراع على اللقب حتى الجولة األخيرة، لينجح أتلتيكو في خطف لقب 
المحلي، واستمر في  الصعيد  مستحق، بعدما قدم موسما مبهرا على 
صدارة الليجا معظم فترات الموسم. وحقق ريال مدريد االنتصار بنتيجة 
)1-2( خالل مواجهة فياريال في الجولة األخيرة وخرج بموسم صفيري 
دون تحقيق أي لقب وجاء في المركز الثاني، بينما جاء برشلونة ثالًثا بعدما 
اختتم مشواره في الدوري بفوز باهت على مضيفه إيبار بهدف دون رد. 
فيما حرر موسمه بإحرازه كاس الملك. وحصد نجمه وقائده ميسي، جائزة 
وبحسب  موسم 2020/2021.  انتهاء  بعد  رسمي  بشكل  الليغا  هداف 
شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فقد حصد ميسي جائزة »البيتشيتشي« 
كهداف لليجا للموسم الخامس على التوالي )برصيد 30 هدفا(. وأصبح 
ميسي أول العب في التاريخ يفوز بلقب هداف الليغا في 5 مواسم متتالية. 
وأوضحت أنه تفوق على ألفريدو دي ستيفانو وهوجو سانشيز )4 مرات 

لكل منهما(.
نتائج الدورة األخيرة:

ليفانطي / قاديس: 2 – 2 
سلطا / بيتيس: 2 – 3 
إيبار / برشلونة: 0 – 1 
إلتشي / أ.بلباو: 2 – 0 

ويسكا / فالينسيا: 0 – 0 
أوصاصونة / ريال صوصيداد: 

 1 – 0
ريال مدريد / فيا الريال:

 1 – 2 
بلد الوليد / أ.مدريد: 1 – 2 

غرناطة / خيطافي: 0 – 0 
إشبيلية / أالفيس: 1 – 0 

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 86 نقطة
2 - ريال مدريد: 84 //

3 - برشلونة: 79//

4 - اشبيلية: 77//
5 - ريال صوصيداد: 62 //

6 بيتيس: 61 //
7 - فيا الريال: 58 //

8 - سلطا: 53 //
9 -  غرناطة: 46// 
10 - أ.بلباو: 46 //

11 - أوصاصونة: 44 // 
12 - قاديس: 44//

13 -  فالينسيا: 43 //
14 - ليفانتي: 41 //

15 -  خيطافي: 38 //
16 - أالفيس: 38 //
17 - إلتشي: 36 //
18 - ويسكا: 34 //

19 - بلد الوليد: 31 //
20 - إيبار: 30 //

الزمامرة عذب احتاد طنجة بالرغم من الهزمية 
والبطولة حتتجب لأ�شبوعني

البطولة الحرتافية :

كرة ال�شلة:  �شلة طنجة تعود ل�شكة النت�شارات من بوابة م�شليفن 

توقيف ان�س املرابط 
وتغرمي املغرب التطواين

 قــررت اللجنــة المركزيــة للتأديــب في اجتماعها األخير توقيف 
أنس لمرابط، العب فريق المغرب التطـواني لمباراتيــن واحـــدة 
فريقه  التي جمعت  المباراة  في  بعد طرده  التنفيذ  منهما موقوفة 
للقسم  االحترافية  البطولــة  من   19 الدورة  لحساب  طنجة  باتحاد 
 2000 مبلــغ  التطواني  المغرب  فريق  وتغريم  االول،  الوطنــي 

درهمـا، لحصولــه على 3 إنذارات وطرد خالل مباراة الديربي.



المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية  جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة السواني

مصلحة الشؤون القانونية وأشغال المجلس
مرجع عدد......../م.ش.ق.أ.م/2021

اإعــــالن 
رقم  التنظيمي  القانــون  من   226 و   225 المادتيــن  مقتضيــات  على  بنــاء 
14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85-15-1 بتاريخ 
20 رمضان 1436 ه الموافق 07 يوليوز 2015، يعلن رئيس مجلس مقاطعة السواني 
إلى علم العموم أن مجلس هذه المقاطعة سيعقد دورته العادية لشهر يونيو 2021 
يوم اإلثنين 26 شوال 1442 هـ الموافق لـ 07 يونيو 2021 م على الساعة الثالثة  
الزمنية  الجدولة  حسب  طنجة  جماعة  بمقر  االجتماعات  بقاعة  الزوال  بعد  والنصف 

أسفله وتتضمن النقط والعروض التالية :
1 -  مستجدات قطاع النظافة بمقاطعة السواني .

2 -  السير والجوالن بمقاطعة السواني.
• عرض حول صيانة المناطق الخضراء بتراب مقاطعة السواني.

• عرض حول تدبير مجلس مقاطعة السواني خالل الفترة االنتدابية 2015-2021.
وبه وجب اإلعالم 

رئيس مقاطعة السواني
أحمد الغرابي
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
TWITTER TRANS.  

   Société à Responsabilité Limitée. 
رقم السجل التجاري: 74869

المنعقــد   العـام  للجمــع  محضـر  بمقتضى 
ذات  الشركــة  لتصفيـــة  مايو2021   04  : بتاريخ 
الخصائــص  تحمــل  التي  المحدودة  المسؤولية 

التالية : 
 التسمية : تويتار اطرانس.
الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف االجتماعي :  نقل العمال.الخ....
إلى  مقسمــة  100.000درهم   : المال  رأس 

100حصة من فئة 1000درهم للحصة.
الشركاء:

- مرزاق عبد الرحيم.
- مرزاق محمد.

المقر االجتماعي: 2 - زنقة : يعقوب المنصور.
الطابق :3. رقم: 6 - طريق تطوانـ  طنجة. 

 المسير: مرزاق عبد الرحيم.
باإلجمــاع على تصفيـة وفســخ  االتفـاق  تم 
الشركة المذكورة أعاله من طرف السيد : مرزاق عبد 
الرحيــم ومرزاق محمد وتم إيداع الفسخ بالمحكمة 
التجارية بطنجة بتاريخ 26 ماي 2021، رقم اإليداع: 

.4861
للنشر والبيان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـــــــــهدي    العلـــــــــــوي

محـــــــاسب     معتمــــــــد
13 شارع ولي العهد الطابق الثاني رقم 4 تطوان

الهاتف: 962141 -0539 960200 0539 
الفاكس: 960201 0539

*************
إل الخمليشي بروموسيون إموبيليير ش.ذ.م.م.

EL KHAMLICHI PROMOTION
IMMOBILIERE SARL 

شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 
100.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان
شارع 9 أبريل رقم 45

تأسـيس شركة ذات المسـؤولية المحـدودة
بموجـــب عقـــد عرفـــي مؤرخ بتطـــوان في 
20 مارس2021، تم تحرير القانون األساسي لشركة 

ذات المسؤولية المحدودة مميزاتها كالتالي:
بروموسيــون  التسميــة:  إل الخمليشــي   •

اموبليير ش.ذ.م.م. 
EL KHAMLICHI PROMOTION

IMMOBILIERE SARL 
• المساهمون:

ــ    السيد محمد بن محمد الخمليشي
ــ    السيد أحمد بن محمد الخمليشي

ــ    السيدة أمال بنت محمد الخمليشي
ــ    السيدة هند بنت محمد الخمليشي

ــ    السيدة نسرين بنت محمد الخمليشي
ــ    السيد عبد الواحد بن المفضل الهابطي

ــ    الهدف: هدف الشركة:
ــ    اإلنعاش العقاري وتجزئة األراضي،

ــ    بناء السكن المخصص للبيع أو لالستغالل،
والعقارية  العينية  العمليات  كل  ــ    وعموما 
غير  أو  مباشر  بشكل  المتعلقة  والتجارية  والمالية 
مباشر بتحقيق هدف الشركة والتي من شأنها أن 

تعمل على تشجيع وتطوير الشركة.   
ــ       المقر االجتماعي: شارع 9 أبريل، رقم 45، 

تطوان
ــ   المـــدة: 99 سنة.

ــ   رأسمال الشركــة: حــدد رأسمال الشركـة 
إلى  مقســم  ألف (100.000,00 )درهم  مائة  في 
ألف (1000.00) درهم،  فئة  من  مائة ( 100) حصة 

خصصت لكل من:
 )28( الخمليشي:  ــ   السيد محمد بن محمد 

حصة
 )28( الخمليشي:  محمد  بن  أحمد  ــ   السيد 

حصة
 )14( الخمليشي  بنت محمد  أمال  ــ   السيدة 

حصة
 )14( الخمليشي  محمد  بنت  هند  ــ   السيدة 

حصة
ــ   السيدة نسرين بنت محمد الخمليشي )14( 

حصة
الهابطي  المفضل  الواحد بن  ــ   السيد عبد 

)2( حصص.
ــ   التسيير: تم تعيين السيد محمد بن محمد 
محدودة،  غير  لمدة  للشركة  كمسير  الخمليشي، 

وتلتزم الشركة بإمضائه.
 31 إلى  يناير  فاتح  من  التجارية:  ــ   السنة 
دجنبر من كل سنة وبصفة استثنائية من 20 مارس 

2021 إلى 31 دجنبر 2021.
ــ   األرباح: المحصـول الصافــي للسنة، بعــد 

إسقاط االدخار القانوني، يخصص للشركاء.
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 06 ماي 2021 تحت رقم 1520.
 بمثابة مقتطف وبيان
    مسير الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـــــــــهدي     العلـــــــــــوي

محـــــــاسب    معتمــــــــد
13 شارع ولي العهد الطابق الثاني رقم 4 تطوان

الهاتف: 962141 -0539 960200 0539 

الفاكس: 960201 0539
*************

طرافييت ش.ذ.م.م. ذات شريك وحيد
TRAVIYET SARL A.U

شركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشريك 
الوحيد

  رأسمالها 100.000.00 درهم
مقرها االجتماعي بتطوان

طريق شفشاون، حي لوحة »د«
تأسـيس شركة ذات المسـؤولية المحـدودة

 وذات الشريك الوحيد
 15 في  بتطوان  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
مارس 2021 تم تحرير القانون األساسي للشركة 

ذات
الوحيد  الشريك  المحدودة وذات  المسؤولية 

مميزاتها  كالتالي:
ــ    التسمية: طرافييت ش.ذ.م.م. ذات شريك 

 » TRAVIYET SARL A.U«  وحيد
ــ       المساهم: السيد محمد احويط. 

ــ       الهدف: هدف الشركة:
•    المتاجرة في جميع المواد والقيام بجميع 
خدمات البناء والترميم والصيانة وبصفة عامة جميع 

المعامالت التجارية.
والعقارية  العينية  العمليات  كل  وعموما      •
والمالية والتجارية المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة 
لتحقيق هدف الشركة والتي من شأنها أن تعمل 

على تشجيع وتطوير الشركة.
حي  شفشاون  طريق  االجتماعي:  المقر  ــ    

لوحة »د«، تطوان  
ــ      المدة: 99 سنة.  

الشركة  رأسمال  حدد  الشركة:  رأسمال  ــ   
إلى  مقسم  درهم   )100.000,00( ألف  مائة  في 
مائة )100( حصة من فئة ألف )1000.00( درهم، 

خصصت كلها للسيد محمد احويط.
محمد  السيد  تعيين  تم  التسيير:  ــ        
احويط، كمسير للشركة لمدة غير محدودة وتلتزم 

الشركة بإمضائه.  
ــ        السنة التجارية: من فاتح يناير إلى 31 
دجنبر من كل سنة وبصفة استثنائية من 15 مارس 

2021 إلى غاية 31 دجنبر2021.
للسنـــة،  الصافي  المحصول  األرباح:  ــ        
لفائدة  يخصص  القانوني،  االدخار  إسقاط  بعــد 

الشريك الوحيد. 
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 06 ماي 2021 تحت رقم 1516.
 بمثابة مقتطف وبيان
    مسير الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2020/8401/1139
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر

 والقرارات محلي
طالب التبليغ: القرض الفالحي للمغرب

عنه ذ/ السيد إدريس الهالوي محام بهيئة فاس
المبلغ إليه: المفضل عقار وشركة باليكو ش م م 

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

ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 
وغيابيا بقيم في الشكل: بقبول الطلب.

األولى  عليها  المدعى  بأداء  الموضوع:  في 
 443544.31 قدره  إجماليا  مبلغا  المدعي  لفائدة 
الثاني بصفته  المدعى عليه  بالتضامن مع  درهم 
قــدره  الكفالـة  مبلغ  حدود  في  متضامنا  كفيال 
700000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 
24/11/2017 إلى غاية يوم التنفيذ والنفاذ المعجل 
وبتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا واإلكراه 
البدني في األدنى للكفيل ورفض باقي الطلبات. بلغ 

القيم القضائي بتاريخ 26/05/2021. 
قسم التبليغ
نموذج رقم 50067

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذي عدد :2020/8512/321

طالب التنفيذ : السيد محمد بوفوسان ومن معه 
منفذ عليه: شركة بلجيوم بابيي

إعالن عن بيع منقوالت بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/06/10 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
للمنقوالت  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
أعاله،  المذكورة  عليها  المنفذ  للشركة  المملوكة 
الكائنة بالمنطقة الصناعية اجزناية قطعة رقم 302 

طنجة وهي عبارة عن آالت لصناعة وتلفيف الورق.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع المنقوالت في مبلغ 

885.000.00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد    .%  10

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفى  السرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف التنفيذ عدد :2019/8514/1181
طالب التنفيذ : القرض الفالحي للمغرب

منفذ عليه : شركة كساكس طنجة
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/07/01 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
للشركة المنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن ب 34 
ساحة المغرب طنجة، بعناصره المادية والمعنوية، 
المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة 

تحت عدد 4905.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 8.725.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

10 في المائة. 
المعلومــات يمكــن االتصال  وللمزيــد من 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة 
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفى  السرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  

ملف عدد 26/2012/48 
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.

ضد: السيد حميد بولربح، عنوانه بمركب إقامات 
أنس، عمارة رقم 25 ب، الطابق األول، رقم 8

 طريق تطوان بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/06/30 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو 
)أنس B25/8( ذي الرسم العقاري عدد 11917/61 
الكائن  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
بعنوانه المذكور أعاله كذلك. والعقار عبارة عن شقة 

بالطابق األول مساحته 49 م 2.
 245.000 مبلــغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل  
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
ملف عدد :26/2012/180

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

ضد : السيد محمد بن مسعود والسيدة سميرة 
العمراني، عنوانهما، طريق الرباط تجزئة رياض 

أهال، القطعة 39، الطابق األول - طنجة. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/06/30 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو 
 61/5345 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )3 )رياض 
المملوك للمنفذ عليهما المذكورين أعاله، الكائن 
بمدينة طنجة، طريق الرباط، والعقار عبارة عن شقة 

بالطابق األول  مساحتها 96 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف

كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين 
أنه وبعـد سلسلـــة من  بالمغرب  القضائيين 
الطويلــة  والحــوارات  واللقـاءات  االجتماعات 
حول  أخيرا  التوافــق  تم  المعمقة،  والنقاشات 
لمهنــة  المنظــم  القانون  مشروع  مسودة 

المفوضين  القضائيين.
المسودة  هذه  أن  للهيئـــة  بـالغ  وأكـد 
المفوضـــات  انتظــارات  لمجمــل  استجابــت 
ودقتها  جودتها  في  القضائيين  والمفوضين 
محاكية القوانين المقارنة ومراعية للتوصيات 
الصادرة عن الميثاق الوطني إلصالح منظومة 
العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة ومن 
الهيئة  وتقوية  االختصاصات  توسيــع  حيث 
ومجالسها وعالقتها بالمفوض القضائي ومن 
القضائيين  المفوضين  السادة  تنظيم  حيث 

وكتابهم  المحلفين .

وذكر ذات المصدر أنه قـد  تمت إحالــة 
للحكومة  العامة  األمانة  على  المســودة  هذه 
بتاريخ 26 ماي 2021 . وبهذه المناسبة تقدم 
رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين 
التنفيذي  المكتب  أعضاء  عن  أصالة  بالمغرب 
وعن جميع المفوضات والمفوضين القضائيين 
محمد  العـدل  لوزيــر  بالشـــكــــر  بالمغــرب 
به  صرحت  ما  حسب  لدفاعه  القادر  عبد  بـن 
الهيئة  عن الحق وعن تحقيق األمن القضائي 
واالجتماعي والعمل على إخراج مسودة القانون 

المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .

وأضاف البــالغ أن هــذه المســودة التي 
عايشت عدة وزراء للعدل،  لما يزيـد عن اثنــى 
عشر سنة سترى أخيرا النور بفضل تظافر العديد 

من الفاعلين في القطاع.

بعد 12 �شنة.. الهيئة الوطنية 
للمفو�شني الق�شائيني ُتْخرُج 

م�شودة قانون ينظم املهنة
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عن عمر يناهز 86 سنة، لبى نداء ربه المشمول
بعفو اهلل المرحوم 

عبد الرحمان مراك�شي
�شابط �شرطة ممتاز متقاعد

)�صدق اهلل العظيم(

يوم الخميس 27 ماي 2021 وشيع جثمانه الطاهر، بحضور األهل 
واألحباب والمعارف ودفن بمقبرة »سيدي اعمار« بعد صالة العصر. 

وبهـذا المصاب الجلل،  تتقــدم أسرة جريدـة طنجة بأحر التعازي 
أبنائهما، كريم وعبد اهلل  الفقيد، السيدة غانية هـزاز وإلى  إلى أرملة 

ونور الهدى، سفيرة المملكة المغربية بكرواتيا،  باإلضافة إلى جميع األقارب وأفراد عائالت، مراكشي 
وهزاز وأقصبي وحجوب ومفرارج وقطيوط، راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان 

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

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم امْلُ َلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ

الطفلة زينة تنا�شد فاعلي اخلري..
إصابتها  من  عياد  زينة  الطفلة  تعاني 
تتوفرالجريدة  القلب،  من ثقب على مستوى 
إلى  وتحتاج  الطبي.  ملفهـا  من  نسخة  على 
قدره  ماليا،  مبلغا  تتطلـب  جراحيـة  عملية 
 4 )10( ماليين سنتيم، تم جمع منها  عشرة 
ماليين سنتيم من طرف جمعية و3 ماليين 
سنتيم من طرف أفراد عائلة وأقارب الطفلة 

المريضة.
في  المعـوزة  الطفلـة  أسـرة  وتـأمـل 
ماليين   3( المتبقــي  المالي  المبلــغ  جمـع 
سنتيم( متوجهة بعد اهلل سبحانه وتعالى إلى 
راجية منهم أن  األريحية،   المحسنين وذوي 

يقدموا لها يد العون من أجل إجراء هذه العملية الجراحية ويمكنهم الحضور 
االحتيال  بعيدا عن طرق  الخيرية،  أعمالهم  بأنفسهم لالطمئنان على  والتأكد 

واهلل لن يضيع أجرمن أحسن عمال.
العنوان : حي بن كيران 38 رقم 18 

لالتصال : 0652948091

ربت بيت تعاين من ورم يف الدماغ 
وحاجتها اإلى اأدوية..

بنخاعها  التهاب  عنه  نتج  ثم  الدماغ،  في  بورم  )وفاء.أ(  مواطنة  أصيبت 
الشوكي، مما أثرعلى حركة مشيها، حيث تعاني من المرض، منذ ست سنوات، 
تتوفر الجريدة على ملفها الطبي.وفي البداية كانت تستفيد من نسبة للتأمين 
الصحي لدى صندوق الضمان االجتماعي، إال أنه بعد انتشار وباء “كورونا” وفقد 
الصندوق،  هذا  مساعدات  من  لالستفادة  القانونية  ومرورالمدة  لعمله  زوجها 
توقف كل شيء وانقلبت حياة “وفاء” رأسا على عقب..”وفاء” التي لن تتحدث عن 
كونها ربة بيت وأما ألبناء يسكنون اليوم في غرفة واحدة بعد تغير أوضاعهم..

لن تتحدث عن متطلبات حياتهم وإكراهاتهم الصعبة، بل تكتفي بالحديث عن 
قدره  ماليا  مبلغا  تتطلب  التي  لألدوية  وافتقادها  ألمها ومرضها وعن حاجتها 
2000 درهم، كل نهاية شهر.لذا فإنها وبعد تردد، صونا لماء وجهها، طرقت 
مغلوبة على أمرها باب هذا المنبر، مناشدة المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، 

لكي يمدوا لها يد العون، سائلة اهلل أن يجازيهم عنها أحسن الجزاء.
العنوان : المجمع الحسني 3 الهدى 3 رقم 12 

لالتصال : 0762475635

بالشركة  السابق  المستخدم  مع  تضامنا 
بطنجة،  والكهرباء  بتدبيرالماء  لها  المفوض 
أشارت جمعية سند  العبدي،  النبي  عبد  السيد 
مواقع  على  بث  فيديو  شريط  في  المتقاعد 
للتواصل االجتماعي، في شخص رئيسها السيد 
عبد اللطيف سهيلي إلى »أنها تأسفت لصرخة 
أكثر  منذ  عانى،  ما  عانى  الذي  المظلوم  هذا 
من عشر سنوات، وقت إحالته إداريا على العجز 
عن العمل، بسبب مرضه، دون أن يسلك ملفه 
المسطرة اإلدارية المعمول بها، حيث كان من 
البشرية  الموارد  تحيله مصلحة  أن  المفروض 
المتخصص  قسمها  على  المذكورة  للشركة 
يحيله  األخير  وهــذا  االجتماعية  الشؤون  في 
لها  يبقى  التي  التأمين  على مؤسسة  مباشرة 
الحق لوحدها في أن تحكم على الضحية بتأكيد 
في  أم  تعويضاته  من  االستفادة  في  أحقيته 
عدمها.وأضافت الجمعية ذاتها قائلة كيف يعقل 
أن يذهب هذا المتضرر، فيما بعد، لالستفسارعن 
هـذه  فتشعره  التأمين،  مؤسسة  لدى  ملفه 
األخيرة بأنها لم تتوصل بأي ملف يخصه وهذا 
يعني أن ملفه أصبح من الملفات التي تعاني من 

التقادم، فما ذنبه إذا.؟«
وكانت الجريدة نشرت في أحـد أعدادهـا 
العبدي  النبي  عبد  المواطن  قصة  السابقة 
بشركة  العمل  عــن  تــوقــف  أنــه  ومــفــادهــا 
والكهرباء بطنجة، جراء  للماء  التدبيرالمفوض 
سنوات،   10 حوالي  منذ  وذلك  الصحي  عجزه 
حيث فقد بصره وأجرى أربع عمليات جراحية لم 
تكلل بالنجاح على مستوى نظره، تتوفرالجريدة 

على ملفه الطبي.
أحيل  الذي  الضحية  األمرأن  في  والغريب 
على المعاش)العجزالصحي(  يتم إلى حد كتابة 
للتأمين  بالنسبة  له  االقتطاع  السطور  هذه 
األخــرى،  االقتطاعات  بعض  وكــذا  الوفاة  عن 
مصلحة  مع  جيدا  وتــواصــل  نسق  أنــه  رغــم 
األعمال االجتماعية للشركة، منذ بداية مرضه، 
وبكل  الطبي  بملفه  المصلحة  هذه  زود  حيث 
راسل  الصحية.كما  وظروفه  حالته  يثبت  ما 
مرات،  عدة  المذكورة  باألمرالشركة  المعني 

وذلك  مراسالته  من  نسخ  على  تتوفرالجريدة 
بهدف النظرفي ملفه العادل وإنصافه، بتسوية 
المراسالت،  هذه  أن  إال  عام،  بشكل  وضعيته 

تظل مهملة ودون إجابات شافية.
عبد  يشيرالضحية  القضية،  هذه  وحول 
لجريدة  العبدي في تصريحه من جديد  النبي 
طرف  من  بملفه  التالعب  تم  أنه  إلى  طنجة 
وكذا  البشرية  بالموارد  مسؤولين  أشخاص 
مسؤولين باألعمال االجتماعية، منهم من لم 
حيث  مناصبهم،  في  العمل  يزاولون  يعودوا 
مضيفا  المناسب،  للوقت  بأسمائهم،  يحتفظ 
ذلك  في  بما  نقطة،  أبعد  إلى  سيتابعهم  أنه 
طرق أبواب أعلى سلطة في البالد، وذلك عندما 
ينتهي المشتكي من ضبط جميع أموره وحججه 
ووثائقه القانونية التي لها عالقة بملفه الذي تم 
المرض  محنة  رغم  وخزللضمير،  دون  إهماله، 
التي أفقدته نعمة البصر، فضال عن كونه مصابا 
بداء السكري ويعاني من اختناق أصاب بعض 
الشرايين على مستوى رجله، األمرالذي يتطلب 
اإلسراع بإجرائه لعملية جراحية، حسب ما أفادنا 

به، خالل اتصاله بالجريدة، يوم األربعاء.
م.إ

جمعية �شند املتقاعد تت�شامن
مرا�شلة غيورة من عمقمع �شحية »لأماندي�س«..

حي الق�شبة العتيق..

أهمية  إلى  الحنوط  القادر  عبد  الغيور  يشيرالمواطن  الجريدة، مؤخرا،  بها  مراسلة توصلت  في 
المدينة العتيقة لما تزخربه من معالم تاريخية وحضارية، يجب أن تصان وتحفظ جيدا، ألنها مثل 
الكتاب الذي يضم بين دفتيه معلومات قيمة، تؤرخ لحقبة معينة من حقب الحياة البشرية. وال بأس 
يتوفرلهم من معلومات  بما  العتيقة، لالستئناس  والمعمرين لألحياء  القدامى  السكان  من إشراك 
ومعطيات قد تكون تجمعت لديهم، خالل فترات غابرة أو أثناء أحداث عاشوها بتفاصيلها، وذلك عند 
كل زيارة استطالعية على مستوى المؤسسات التعليمية أو المجتمع المدني أوعند كل عملية إصالح 

وترميم تستفيد منها هذه األحياء، طبعا بحضور المسؤولين العارفين وذوي االختصاص.
وضمن هذه المراسلة، لم يخف المواطن عبد القادر الحنوط حسرته على ما تعرفه األحياء العتيقة 
من مشاهد عشوائية وما يعتريها من بشاعة تمس بعض البنايات واألسوار، بحي القصبة ونواحيه، 
مثل حي جنان قبطان وحي دار البارود، حتى يخيل للمالحظ أنه في ظل هذه الفوضى والعشوائية 
المعالم  ذات  القديمة،  بالمدينة  وليس  الهامشية  األحياء  ببعض  أو  الشوك  بحومة  يوجد  كمن 
السكنية  البنايات  بعض  تشويه سطوح  دون  عليه،  الحفاظ  يجب  الذي  الفريد  والعمران  التاريخية 
تأهيلها  بهدف  مهمة،  مالية  مبالغ  عليها  صرفت  العتيقة  المدينة  أن  السيما  أوبالحديد،   بالزنك 
إنعاش  أجل  المختصة من  الجهات  عليها  تراهن  التي  السياحية  والنهضة  الصحوة  تساير  وجعلها 

االقتصاد الذي بعد انكماشه، بسبب انتشار الجائحة،  مست الكثير من مجاالت العمل والحياة..
واختتمت المراسلة، ببيت شعري، تصرف فيه ع. الحنوط، مع اعتذاره لروح الشاعرولذواق الشعر:

لكل شيء إذا ما تم نقصان......... »فاليعجبك من البناء العشوائي بنيان«.
م.إ

عبد القادر الحنوط

ضريح سيدي احمد بوقجة منظر عشوائي فوق سطح »دار الهنداوية« المحاذي لقبة الضريح
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
196

موقع مدينة فاس
تقع مدينة فاس في جهة فاس بولمان في المغرب، على خط عرض 34.04، وخط طول 
 1.112.072 البحر، ويبلغ عدد سكانها حاليًا  403م فوق مستوى سطح  5.00-، وعلى ارتفاع 
نسمة في انتظاn إحصاء جديد، وتعتبر أكبر مدينة في جهة فاس بولمان، وتعتمد على توقيت 
المنطقة الزمنيّة CET، باإلضافة إلى أّن مدينة فاس تقع شمال المغرب تحديدًا على وادي فاس 
وبالقرب من نهر سبو، وتعتبر من أقدم المدن اإلمبراطورية المغربية األربعة والتي تأسّست 
على ضفاف وادي فاس في منطقة إدريس األول عام 789م، وإدريس الثاني حوالي 809، ثمّ 
وحّد المرابطون الجزأين في القرن الحادي عشر، وأصبحت مدينة إسالمية رئيسية، وقد بلغت 
مدينة فاس ذروة ازدهارها في التعليم والتجارة تحت حكم المرينيين في منتصف القرن الرابع 
األزهر  إدريس  العربي  األمير  يد  على  فاس  مدينة  تأسست  وحديثًا  قديمًا  فاس  مدينة  عشر. 
سنة 789م، واعتبرت عاصمة المغرب في عدّة مناسبات، وشهدت عصرها الذهبيّ تحت حكم 
المرينيين، أي الساللة الحاكمة التي حكمت فاس خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر، بينما 
حديثًا تعرف فاس باسم فاس القديم، وما زالت تحتفظ بسحرها عبر مرور الزمان، وتمتاز بتأّلق 
التقليدية،  الزاهية، والحمامات  شوارعها، وأسواقها، وحرفها، والنوافير المتلقلقة ذات األلوان 
وتتأّلف من  الفرنسيون،  بناها  نوفيل،  فيل  عليه  يطلق  فاس  جزء من  المدينة  خارج  يقع  كما 
محالت تجارية حديثة وحركة مرور فيها كثيفة.المواقع األثرية في فاس مسجد القرويين يعتبر 
المدينة،  في  المباني  أقدم  من   )Quaraouiyine Mosque:باإلنجليزية( القرويين  مسجد 
للتعليم  245 هـ، وتعتبر مركزًا حيويًا  859م  التي تأسست عام  القرويين  وهو موطن جامعة 
اإلسالمي، كما يعتبر المسجد أحد أكبر مراكز العبادة في أفريقيا، ويستوعب ما يقارب 20.000 

شخص خالل وقت الصالة، ويحتوي المسجد 
على مكتبة تعتبر من أقدم المكتبات، وقد 
مدرسة  2016م.  عام  للجمهـور  افتتحت 
في  المباني  أفضل  من  تعتبـر  العطارين 
فاس، وقد تمّ بناؤها بتكليف من السلطان 
المرينيّ أبو سعيد، وقد اكتمل بناؤها عام 
استضافة  أجل  من  بُنيت  وقد  1325م، 
الطلبة من مسجد القرويين القريب منها، 
األماكـن  من  الحالي  الوقـت  في  وتعتبــر 
جمال  فيها  يظهر  التي  المذهلة،  األثرية 
تحفًا  الفناء  يشمل  حيث  المارانية،  العمارة 
والجبص،  المميّز،  زليج  بالط  أعمال  من 
فيها  أّن  كما  المزخرفة،  الخشبية  والنجارة 
بالخــــط  منقوشة  جميلــة  رخامية  أعمدة 

العربيّ.
+++++

قال أحد الحكماء :
عدة  و�أ�ضياء  �ضيء  بال�ضيء:  »�ل�ضيء 

من �ضيء وبالأح�ضن ُيذكر!« )عبدو(
عُذرا إنها زلة لسان وسرعة بديهة..

يفتخر الفاسيون بمدينة فاس، منذ أن شيدها موالي إدريس األزهر سنة 808م / 192هـ.
تقع مدينة فاس في أقصى شمال شرق المغرب في واد خصب كأنها واسطة العقد..

التجارية.  العاصمة  البيضاء  الدار  مدينة  بعد  المغربية  المدن  أكبر  ثاني  )أمازيغية(  فاس 
وبنيت فاس على الضفة اليمنى لوادي فاس الذي يطلق عليه )وادي الجواهر( وهي العاصمة 

العلمية.
الحقيقة إن قلت فاسا فالكل في فاس، إن لم تزر فاسا ومعالمها، فقد أضعت علما وتجربة 
وحبورا ومتعة وتجارة لن تبور، يتوسطها مسجد القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية من إرث 

والدها عام 245هـ الموافق لـ 859م بداية فاتح رمضان 245م 30 نوفمبر 859م.
جامعة القرويين أول جامعة عربية للتدريس في العالم، وفيها درست وتعلمت ولها أحباس 
)أي أوقاف( تقدر بخرجين )شواري( لدابة مليئين ذهبا ومن متاجرها الحبسية محلبة أسوارها 
محادية للمسجد، والنافورة، محلبة بشارع بوطويل، على مقربة من شارع العطارين، كل حاجيات 

األمة به..
للمحلبة عشاق وأنا أحد روادها، كلما نزلت إلى المدينة العتيقة، قصدتها بكل رغبة وشوق، 
حيث أجد منى نفسي من حسن استقبال، وحلويات تقليدية وعصرية وشرابا كأنه عسل مصفى، 

وبها عصير من كل الثمرات..
يؤمها المغاربة واألجانب زرافات لتذوق أشهى الحلويات وألذها وتناول شراب سائغ يطفئ 

العطش..
تهيئ المحلبة عصائر فواكه طاجزة وأخرى جافة كاللوز والكركاع والكاوكاو وغيرهما، تجد 
بها ما تشتهيه النفس وتتلذذ به األلسن، يكثر الطلب على عصير »الزبيب المقوى« زيادة على 

فنجان من كل الثمرات..
لهذه المحلبة عشاق فاح صنعها وتشكلت أصنافها

إذا زرت فاسا، فال ريب أنك ستكون في شوق للصالة بمسجد القرويين، الذي ليس له مثيل 
التراثية،  التحف  أروع  أقدم  الوحيدة ضمن  الشمسية  والساعة  الماء  نافورات  العالم حيث  في 
ومن العجائب التي تزخر بها المدينة، كذلك فهي المدينة الوحيدة التي لها ساعات مثبتة على 

حائط مدرسة : حاول صانعو الساعات تشغيلها وإعادة الحياة إليها، لكن دون جدوى..!!
ال تقوى إن مررت بالمحلبة وإذا أخذتك الشهوة والمتعة بألذ ما تتذوقه من جودة الحلويات 
المعروضة في أطباق فضية وأخرى ذهبية بها أصناف هندسية وتكرع مشروبا من لبن لم يتغير 

طعمه وعسل مصفى..
إذا حضرت المحلبة تحتاج إلى وقت ثمين لتأخذ نصيبك مما ترغب فيه وما تشتهي، وما 
أخذت نفسك فيه وما رأت عيناك من أشكال هندسية مخروطة وأخرى مستديرة أو مكعبة أو 
مربعة، يتفنن صانعها في تهيئتها لتجلب األنظار، عليك باالنتظار ألن قاعتها صغيرة ملئت 
بالزبناء وأكثرهم من النساء العاشقات لكل جديد من الحلويات، وفتيات كأنهن حوريات الجنة، 
ألن أجمل بنات المغرب بنات فاس خليط من العرب واألندلس والبربر، فيهن الشقراء والسمراء 
والبيضاء في خضم ذلك تسمع نادال يخاطبك بود واحترام : عذرا سيدي على التأخير، وشكرا 

جزيال لتفضلك إلى الحضور لمحلبتنا.
قلت له، السبق لصهري فهو متعود على الحضور والطلب، الحاج محمد التازي الشرقي : 

سيدي كالعادة أفضل.
عصير فاكهة الزبيب

بسرعة بديهية أحضر له كوبا من عصير الزبيب : بني اللون، عذب المذاق.
ثم انتقل إلى الطفل ولدي سيدي محمد، فقال له : ماذا تحب يا حبيب؟

قال :
تعـودت  التي  »ملفــاي«  حلويـة  أفضل 

عليها..
ثم قلت له :

وأنا أرغب في عصير الليمون الطازج.
قال صهري متعجبا :

إنها مفارقة يصعب الحكم عليها، عصير 
حامض وعصير حلو..

وقال : أنت في ريعان الشباب وجسمك 
الذي  الجاف  الزبيب  بعصير  وينتعش  يقوى 

له فوائد جمة:
- يكسب الجسم طاقة وحيوية وقوة..

- يفتح الشهية..
- يقوي القلب..

الشراييـــن  في  الدم  سيــران  -يسري 
ويفتحها..

- ينشط الدماغ بحالوته..
- يسكر األعصاب ويهدئها..

قلت له :
وأكثر  مني،  عمر  أطــول  أنت  سيــدي 

تجربة، وتسكن بفاس جوار عدوة األندلس..
قال :

لعصير فاكهة الزبيب فوائد ذكرها أطباء التغذية وأوصوا بذلك، أما طلبك عصير الليمون 
الحامض كثرته تضعف القلب وتهيج األعصاب.

أمام هذا الزخم من فوائد عصير الزبيب قلت له:
إنها زلة لسان والخير فيما اخترت..!!

يا صهري سبقت تجربتك معلوماتي فأي حلوة أمتع بها نفسي؟
قال :

)الزنجالن(  بالسمسم  كعبغزل  باللوز،  كعبغزل  عيناك  عليه  وقعت  مما  االختيار  حق  لك 
حلويات  وهناك  للتذوق..  التواقــة  النفس  تعشقها  أصناف  وهناك  السكر  في  مفند  كعبغزل 
أخريات تقليدية كالشباكية وأخريات متشابهة وغير متشابهة في الشكل والمذاق واللذة.. إنك 
في جنان تعددت فواكهه، وللنفس ما تهواه، أو كأنك في بستان كثرت أزهاره وأينعت وروده 
وفاح أريجها، خذ ما طاب لنفسك تذوقه.. كل الحلويات المعروضة طعمها لذيذ، وصنعها عال 

الجودة تغريك بالمزيد..!!
قلت له :

صهري العزيز، البد من أن يكون لألهل بالبيت نصيب أوفر مما أكلنا وشربنا، فال تفوتهم 
هذه، فطلبت عدة أصناف أخذتها معي إلى المنزل فكانت حفلة شاي ممتعة.

وقلت لولدي سيدي محمد إن ابنائنا وأجدادنا سبقونا علما ومعرفة وتجربة، خذ من أمرهم 
مما يغذي عقلك وبدنك.. ومنذ ذلك اليوم األغر قررت وزوجتي وأسرتي الكريمة تجديد العهد 

بما أوصى به اآلباء واألجداد، وتناول ما يغذي الجسم وينير العقل..!!
واسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون..

ها َزلَُّة ِل�َشاْن ُعْذرًا اإِنَّ
)فا�س و�لكل يف فا�س(
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

ثم  كأسه،  أصفقت  قد  وكنت  تمهل  في  شايه  وارتشف  وتبسم،  رأسه  فرفع 
قال:

• من الحجامة انتقلنا قفزا إلى البخل وقد ربط بينهما الشهاب ابن أبي حجلة 
مضمنا المثل العامي السائر: »اتعلم الحجامه في ريوس ليتامى« ..

يقول:
وذي بخل يروم المـــدح منـي    وال كـــرم لديه وال كــرامــه
أكارمه  بدُرِّ بحــور شعــــري     وأغرق منه في البحر الالمـه
وكم جربت شعري في أناس     أحلوا منـه ما عرفــوا حرامــه

كأنهم اليتامى حيث شعـري     تعلم في رقابهـم الحجامــه )80(
ثم ثنى عنان حديثنا صوب ما جرى له عند ذاك الحجام، فقال:

•   بينما كان يقص شعري وهو يثرثر مع عجوز عشبة ناعس الطرف ويبربر 
ويدندن جلت أنا في بطن ذاكرتي منقبا عما علق بها من نتف عن الحالقة 
الذين قبض  الثالثة  الفتية  أولئك  بخاطري قصة  تمثل  ما  وأول  والحالقين.. 
عليهم العسس وهو يغنون ويضجون في ساعة متأخرة من الليل. ولما جيء 
الشرطة- وكان جالسا معه رجل يعرفهم واحدا  إلى رئيس  الصباح  بهم في 

واحدا- سأل الفتى األول: من أنت؟. قال:
أنا ابن الذي ال تنزل الدهر قـدره     وإن نزلت يوما فسوف تعود
ترى الناس أفواجا على ضوء ناره     فمنهم قيام حولها وقعــود

العرب!. فخلى  أحد أسخياء  ابن  الفتى  الرئيس في نفسه: قد يكون  فقال 
سبيله..

ثم اتجه إلى الثاني وسأله: وأنت من تكون؟ فأجاب:
أنا بن الذي خاض الصفوف بعزمه     وقومها بالسيف حتـى استقلـت
ركبــاه ال تنـفــك رجـــاله منهمـــا     إذا الخيل في يوم الكريهة ولت
فقال الرئيس في نفسه: لعل الفتى ابن أحد أبطال العرب! فخلى سبيله..

ثم سألت الثالث: وابن من أنت؟. قال:
أنا ابن من ذلــت الرقاـــب لــــه       ما بين مخزومهــا وهاشمهــــا
تأتيه بالرغـــم وهـــي صاغــــرة       فيأخذ من مالهــا ومن دمهـــا

العرب! فخلى  أبناء أشراف  الفتى من  ربما  الرئيس في قرارة نفسه:  فقال 
سبيله هو أيضا.

ولما انصرف الشبان قال له الرجل: أتعرف من هؤالء؟. قال: ال!. قال: فاألول: 
الدهر قدره !. والثاني: ابن حياك، رجاله في ركاب نوله!.  ابن فوال، ال تنزل 
والثالث: ابن حجام، يأخذ من مال الناس ومن دمهم! فضحك رئيس الشرطة 
لضربت  فصاحتهم  ولوال  استحقوا،  فقد  أدبهم  على  إال  يكن  لم  إن  وقال: 

عنقهم!. ثم أنشد:
كن ابن من شئت واكتسب أدبا     يغنيـك محمــوده عـن النســب

إن الفتى من يقــول: ها أنــــذا،     ليس الفتى من يقول: كان أبي 

وسكت صاحبي، فبادرت قائال:
•  من قعد به حسبه نهض به أدبه!)82(

وأنشدت:
من كان مفتخرا بالمال والنسب    فإنمــــا فخرنا بالعلــم واألدب

     الخير..
فأردف وهو يبتسم ابتسامته تلك الرقيقة التي تخفي وراءها مغزى وداللة:

•  الخير.. أجل يا شريف:
ال خير في رجل حر بال أدب      ال،ال .. وإن كان منسوبا إلى العرب)83(

فبادرت معلقا:
أدب هو دوما في شجب ولجب.. في  فاإلنسان بال   ! أيضا  العجم  وإلى    •

لسانه لغب و..)84(
فأسرع قائال:

وما فيه هذب! )85(
فزدت:

•  وفي طبعه دبل! )86(
فقال:

•  وما فيه دمل! )87(
الخزعبلة  وحرك رأسه وأطرق.. فارتشفت شايي متسترا ضحكي من هذه 

اللغوية !.
وعدت إلى موضوع األدب والنسب فأنشدت:

لكل شيء زينة في الورى      وزينة المـــرء تمــام األدب
قد يشرف المرء بآدابــــه      فينا وإن كان وضيع النسب )88(

فبدهني وقد رفع رأسه:
من لم يكـن عقلـــه مؤذبــــه     لم يغنيه واعظ من النسب

كم من وضيع األصول في أمم     قد سـوده بالعقــل واألدب )89(.
ــــــــــــــــــ

الهوامش :

80 - »األمثال العامية« أحمد تيمور – 9.
82 - »بهجة المجالس« ابن عبد البر- ج 1 /110

83 - »معجم األدباء« ج 1 /72
84 - »الشجب= الهالك- اللجب= الضجة واالضطراب- اللغب= الفساد 

85 - الهذب = الصدق والصفاء
86 - الدبل = الطاعون 

87 - الدمل = الرفق
88 - »جو هر األدب« 706
89 - »جو هر األدب« 709

)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

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

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

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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 قال الدكتور راغب السرجاني صاحب موقع: »قصة اإلسالم«.
إن الذي يريد أن يفهم مسيرة اإلنسانية لن يستطيع أن يدرك 
ليس  اإلسالمية،  الحضارة  دراسة  في  والتعمق  االطالع  بغير  ذلك 
ألنها تمثل حلقة مهمة من حلقات التاريخ فقط، وليس لمجرّد أنها 
ربطت الحضارات القديمة بالحضارات الحديثة، ولكن ألن إسهامات 
المسلمين في مسيرة اإلنسانية ما أكثرها وما أهمها، بحيث إننا ال 
أي مجال  البشرية من تقدم في  إليه  ما وصلت  أن نستوعب  يمكن 
من مجاالت الحياة إال بدراسة الحضارة اإلسالمية، وبكل خصائصها 

ودقائقها، منذ عهد النبوة وإلى زماننا اآلن، إنها حضارة راقية حّقًا.
عرفتها  حضارة  أروع  قدمت  اإلسالم  أمة  أن  فيه  شك  ال  مما 
البشرية، حضارة أعطت كل ذي حق حقه امتثاال ألمر الخالق سبحانه، 
وتقدم  الوثن،  أمر  من  وتحط  الفكرة،  شأن  من  تعلي  حضارة  وهي 
من القيم الجمالية ما كان أخالقيا نافعا يخدم اإلنسان ويعمر األرض 
ويثري الحياة، ويعطيها معنى يعزّ في غيرها من الحضارات التي تعلي 
من شأن الجنس أو اللون أو من شأن أمة معينة، تعيث في األرض 

فسادا، وتحتقر غيرها وتنهب ثرواته، وتغتصب حقوقه، وتريق دمه.
الحرية،  وأشاعت  المظلوم،  نصرت  فقد  اإلسالم  حضارة  أما 
وأعطت حق الحياة تحت راياتها لكل من عاش في كنفها، ال يظلم، 

وال يهان، بل يعيش مصان الحقوق في أمن قل أن يجده في غيرها.
المتحضرة،  الدول  اليوم  عليها  يطلق  التي  فالدول  هكذا  و 
في  فعال  تكون متحضرة  قد  وغيرها،  وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا  مثل 
في  متحضرة  تكون  وقد  لثرواتها،  واستخدامها  للبيئة،  تطويرها 
تكون  قد  ولكنها  وللحيوان،  لإلنسان  الحقوق  جوانب  بعض  تحقيق 
خارج  أو  داخل  األخالقية  الضوابط  لبعض  تحقيقها  في  متخلفة 
متحضرا،  يكون  أن  يمكن  ال  إله  وجود  لفكرة  فالمنكر  مجتمعاتها، 
في  كبير  فساد  عنها  وينتج  زواجه،  إطار  خارج  عالقات  يقيم  والذي 
المجتمع وإباحية واختالط أنساب وضياع األوالد ال يمكن أن يكون 
يكون  أن  يمكن  ال  أرحامه  ويقطع  والديه  يهمل  والذي  متحضرا، 
المخدرات  ويتعاطى  بالربا  ويتعامل  الخمر  يشرب  والذي  متحضرا، 
الظلم  الدعارة، والذي يكيل بمكيالين ويوقع  القمار ويقنن  ويوصل 
على الشعوب الضعيفة ويستنزف ثروات المساكين ال يمكن أن يكون 

متحضرا.
أننا ننكر عليهم تحضرهم في جوانب أخرى  و ليس معنى هذا 
من الحياة، كابتكار النظم النافعة، واآلالت المفيدة، وغير ذلك، وبهذا 
فإننا نستطيع أن نقول وبال تحيز أو محاباة إنَّ األمة اإلسالمية هي 
من  وذلك  للحضارة  شامال  تصورا  تمتلك  التي  الكون  في  الوحيدة 
وتفهم  وتعالى،  سبحانه  الخالق  عن  صحيحا  تصورا  امتالكها  خالل 
وأجّل  األخالق  إتمام  جعلت  التي  وهي  العبادة،  مقّ  تعبده  كيف 

مهامها بعد عبادة اهلل سبحانه تعالى. 
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

بتجولنا عبر تاريخ الحضارات والمدنيات يبدو بجالء أن الصراعات 
فهذه  والبطولة،  والنسل  والجوع  المتاع  على  عادة  تقتصر  كانت 
عوامل تحتاج إلى قوة ومغامرة وحيطة واحتياط وحذر ويقظة وانتباه 
مفاجئ  واعتداء  وبطش  عنف  كل  لمواجهة  قوي  دائم  واستعداد 

ومباغت.
القديمة،  مراحلها  خالل  الحضارات  تلك  من  ولون  نوع  فهذا 

وجانب من تقاليدها وعاداتها وأعرفها.
المجتمعــات  بتــدرج  انتقـــل  واالنفـتــاح  الحضاري  فالتطور 
الحيـــاة  ضروريات  بها  أوحت  متقدمة  جديدة  حضارية  مرحلة  إلى 
ومتطلباتها وكماليتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية، 
والعلوم  والثقافة  الفكر  معالم  اكتساب  في  ونهم  بشوق  فانغمست 
والفنون بتصورات مدهشة، فتطورت حياتهم البدائية إلى إشراقات 
وابتكارات واختراعات في شتى الميادن وفي مواطن أخرى محمودة 
تلك  فهمت  وعمرانا، حيث  وتشييدات  بناءات  نظيفة طاهرة شملت 
الجديدة  مرحلتها  في  الحياة  معنى  واضحا  جيدا  فهما  المجتمعات 
وهدفها وغايتها راغبة بطموحات وتفاؤالت إلى تطوير وارتقاء هذه 

المرحلة الذهبية في حياتها وصيانة مكتسباتها ومقوماتها وكيانها.
وتشريعات،  وقوانيــن  بأنظمة  الجديدة  الحضارة  هذه  فجاءت 
ونظام اجتماعي لألسرة والمجتمعات، انبثقت منها أمة ودولة فتيقنت 
وواجباتها  ومسؤوليتها  الحياة  في  أدوارها  بمعرفة  المجتمعات  تلك 

االجتماعية واإلنسانية.
ثقافات  الخالقة  الدافئة  االنتقالية  الحياة  هذه  من  فانطلقت 
ومنهــج  حكمـة  فيها  محمودة  منظمــة  وصراعات  مختلفة  إشراقية 
علمي واجتماعي وإنساني وثقافي أبهرت تلك المجتمعات وانستهما 
واالجتماعيــة  االقتصاديـــة  والشدائد  والمحن  والهموم  الصعاب 

والسياسية التي ألفتها في مراحلها الغابرة.
فكان من البديهي أن تطرأ تغييرات وتبديالت وتطورات جديدة 
األفضل  وإلى  األحسن  إلى  الحسن  من  تميزت  مناسبة  مالئمة 
لها  ضمنت  معتدلة،  فطرية  بوتيرة  جليلة  مثمرة  ثابتة  بخطوات 
االطمئنان واالستقرار واألمان، وتوثقت العالقات والتواصل واالتصال 
األجيال  لمستقبل  دقيق  منهج  بتخطيط  فتمكنت  شرائعها،  بجميع 

المتعاقبة والمثالية.
و بهذا تأكدت نخبة األجيال الجديدة اليافعة والناضجة أن صفات 
األمس بينة وصفات الحاضر بينة واضحة، واالختالف يكمن جليا في 
المحمودة  بين  ما  وأنواعها  وأشكالها  وألوانها  الصراعات  نوعية 
والمنتجة  الالئقة  والتسابقات  التنافسات  بين  وكذلك  والمنبوذة، 

والصالحة وأخرى عشوائية مدمرة منبوذة.
فتأكدت تلك النخبة من األجيال أنها تتجه نحو اتجاه واحد هو 
اإلنسانية، والعمل على  للوحدة  والبقاء  ضمان االستقرار واالستمرار 

التحام الفرد بالمجتمع والمجتمع باألمة واألمة بالدولة.
من  وأصنــاف  الفئــات  بعض  فإن  فقــط،  التذكير  باب  من  و 
المجتمعات تخل نفوسها من االنانية والشجع واألطماع خالل مراحل 
حياتها كما أكد ذلك التاريخ الواقعي للبشرية المتعلق بالمجتمعات 

والحضارات والمدنيات السابقة والقديمة.
األحداث  أن  المتواضع،  البحث  هذا  من  جزء  في  أشرت  كما  و 
المجتمعات في مستواها  تتكرر وقد تتشابه وقد تتناقض وقد تغير 
االجتماعي واإلنساني  والسياسي وفي القيم وفي األصول واألخالق 
حقوق  لضمان  ثابتة  تبقى  ومقوماتها  مؤهالتها  لكن  والسلوك، 

سعادتها.
الطيبــة  بالمنافســة  تتمســك  والقوية  الناضجة  فالمجتمعات 
المثمرة والتسابق الشريف النظيف والصراع المحمود الطاهر  وبكل 
واالنحرافات  االنزالقات  جميع  ونبذ  المتقدمة  الحضارية  مكتسباتها 

والجرائم االجتماعية.
و قبل ختام الباب األول من هذا البحث اخترت لكم سمات عامة 

للحضارة اإلسالمية الخالقة أثارها الدكتور الجليل راغب السرجاني:
قمة  بلغت  التي  الوحيدة  الحضارة  هي  اإلسالمية  الحضارة  إن 
الرقي في كل الجوانب، وغيرها من الحضارات منقوص، إما في جانب، 
وإما في جوانب، فنحن نشهد أن المجتمع الروماني قد تحضّر في كذا 
وتخلف في كذا، ونشهد كذلك على المجتمع الفارسي أو الهندي أو 
الصيني، ونشهد أيضا على المجتمعات األوروبية واألمريكية الحديثة 

أنهم تحضّروا في جانب وتخلفوا في جوانب أخرى.
إننا إذن ال نتحدث عن حضارة عادية لها مثيالت أو أشباه، إنما 
أن  المجتمعات  لكل  ينبغي  التي  النموذج«،  »الحضارة  عن  نتحدث 
الحضارة  قصة  في  تماما  الواضح  من  ولعله  عليها،  نفسها  تقيس 
اإلسالمية أن السرّ األكبر في تفوقها ونجاحها كان االرتباط الوثيق 
بكتاب اهلل عز وجل وسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حيث إن هذين 
المسلم  بين  العالقة  تقوية  اتجاه  في  دفعا  اللذان  هما  المصدرين 
والتشريعات  القوانين  جاءت  وفيهما  وبيئته،  ومجتمعه  ربه  وبين 
الدقيقة، التي تكفل قيام حضارة سوية راقية في كل المجاالت، حتى 
المجاالت المادية، بل والترفيهية، ولعل المعنى كان واضحا جدا في 

عن  بشهادته  يدلي  وهو  لوبون،  الفرنسي جوستاف  المؤرخ  كلمات 
الحضارة اإلسالمية، فيقول: »إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت 
األمم األوروبية الوحشية في عالم اإلنسانية، وإن جامعات الغرب لم 
تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات العرب، فهم الذين مدّنوا أوروبا 

مادة وعقال وأخالقا، والتاريخ ال يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه«.
كنا  إذا  وهو:  الجميع،  أذهان  في  يتردد  الذي  المهم  السؤال 
فلماذا وصل وضعنا  والرقي،  التقدم  من  الحالة  إلى هذه  قد وصلنا 
اآلن، إلى كل ما فيه من أزمات، ومشاكل وانحدار، وتخلف؟! واإلجابة 
قوتهم،  أسباب  تركوا  المسلمين  أن  السؤال هو  على هذا  الواضحة 
وأهملوا القرآن والسنة، بكل ما فيهما من قوانين محكمة وتشريعات 
خالدة، بل وأكثر من ذلك، لقد فتن المسلمون بالغرب فتنة جعلتهم 
يبحثون في الحضارة  الغربية عن أسباب القوة، وعن وسائل النهضة، 
أخرى  مجاالت  في  فقد سقطت  مجال  في  علت  وإن  أنها  أدركوا  وما 
كثيرة، وأنها في النهاية نتاج بشر يصيبون ويخطئون، أمّا اإلسالم 

فهو شرع محكم، ال باطل فيه وال أخطاء.
فيجب علينا أن نثق بديننا وشرعنا ثقة عملية تدفعنا إلى االفتخار 
واالعتزاز باإلسالم، وتدفعنا كذلك إلى التسامي على حضارات البشر، 
ولكن علينا أوال أن نفهم بشكل عملي أن فالح هذه األمة ونجاحها 
هو في اتباع القرآن والسنة في كل مجاالت الحياة، فالتفوق الحضاري 
اإلسالمي لم يكن محدودا في محراب الصالة، أو في ساحات الجهاد، 
إنما كان في كل صغيرة وكبيرة من حياة اإلنسان، لقد نجحت التجربة 
اإلسالمية نجاحا غير مسبوق في العقيدة والفكر، وفي الفنون واألداب، 
وفي العلوم والتجارب، وفي األخالق والقيم، وفي النظم والمؤسسات، 
وفي السالم والحروب، وهذه التجربة المتميزة بنيت في كل مراحلها 

على قواعد جلية من القرآن والسنة.
فإذا أردنا عودة إلى هذا النسق الباهر من الحياة فال بديل عن 
الشريعة، وال خيار في دين اهلل، غير أن هناك عوامل شتى تمر بها 
االمة في زمننا الراهن، فال شك أن متابعة خريطة العالم اإلسالمي 
السياسية تثير في القلب الكثير من األحزان، كما أن الحالة العلمية 
ال  شديد  تخلف  من  تعاني  واألخالقية  بل  واالقتصادية،  والثقافية 
أثارا  النفس  في  يترك  وهذا  اإلسالم،  كأمة  كريمة  أمة  مع  يتناسب 

سلبية تدفعها إلى قنوط غير مقبول، وفتور ال يليق.
نقرأ  وأن  أصولنا،  إلى  نعود  أن  علينا  يتحتم  الظروف  هذه  في 
حال  ينصلح  لن  فإنه  وريادتنا،  سيادتنا  أسباب  نعرف  وأن  تاريخنا، 
آخر هذه األمة إال بما صلح به أوّلها، ولهذا فإننا ال ندرس التاريخ، 
في  لالستخدام  أو  النظرية،  المعرفة  لمجرد  الحضارة  في  نتفقه  وال 
ترميم  وإلى  البناء،  إعادة  إلى  نهدف  إنما  األكاديمية،  المناظرات 
نهدف  كما  الصحيح،  المسار  إلى  المسلمين  إعادة  وإلى  الصدع، 
الحياة  اإلنسانية، وبفضلنا في  بدورنا في مسيرة  العالم  تعريف  إلى 
ألهله،  الحق  إلسناد  وإنما  والكبر،  المن  قبيل  من  ليس  البشرية، 

وكذلك الدعوة إلى خير دين بنى خير أمة أخرجت للناس.
كلمة  معنى  تعريف  في  والمؤلفين  المفكرين  اختالف  ورغم 
على  اإلنسان  قدرة  تعني  إسالمية  نظر  وجهة  من  فهي  الحضارة 
الذين يعيش معهم، وكذلك  البشر  ربه ومع  إقامة عالقة سوية مع 
مع البيئة بكل ما فيها من ثروات، وكلما ازدادات هذه العالقة سموا، 
زادت الحضارة رقيا وتقدما، وكلما قلت وضعفت صار اإلنسان متخلفا 
أفضل عالقة  إقامة  اإلنسان  أن يستطيع  الحضارة  إذن قمة  منحدرا، 

مع ربه ومجتمعه وبيئته،و قمة التخلف أن يفشل في إقامتها جميعا.
الناشئة  للباحثة  العميق  الجزيل  بالشكر  أتقدم  الختام  في  و 
المتواضع  البحث  هذا  زودت  ما  على  التمسماني  عبدالباقي  سامية 

بشذرات الموقع الثقافي لألستاذ الدكتور راغب السرجاني.
التراث  إحياء  في  البناءة  القيمة  الشذرات  ونبرات  أنغام  على  و 
اهلل  بحول  فموعدنا  الثامن  جزئه  في  األول  الباب  انتهى  اإلسالمي 
بين  البحث »الحياة صراع  الثاني في هذا  الباب  وقوته ورعايته عند 

المحمود والمنبوذ«.
قراءة ممتعة.

)انتهى الجزء الثامن(

إعداد وتصنيف الباحث : عبد الباقي التمسماني )�لباب �لأول ـ �جلزء �لثامن(

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

نهج الحياة والرصيد النفسي واألخالقي
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