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Aucune franche visibilité
 pour l’été 2021 

Le Tourisme mondial entre 
dans sa deuxième saison d’agonie

Lire en page 5

La Fête du Travail ne sera pas 
célébrée ce premier mai 2021

Lire en page 7

afin d’empêcher les rassemblements dans les espaces publics et la vio-
lation de l’état d’urgence, en application des mesures préventives prises 

pour préserver la santé des citoyens et, eu égard à l’évolution de la situation 
épidémiologique du Covid 19 dans le Royaume, le gouvernement marocain in-
terdit la célébration, sur le terrain, de la Fête du travail qui devait avoir lieu ce 
samedi 1er mai 2021. 

Il est ainsi fait appel à l’esprit de responsabilité et à la forte implication des 
centrales syndicales pour faire face aux répercussions négatives du Covid-19.

Vol dans la bijouterie 
de Ras M’sallah à Tanger 

Arrestation de deux 
cabrioleurs récidivistes 

Ph : DR
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Le Comité de développe-
ment humain (CPDH) 

dans la région  tanger-tétouan-al 
Hoceima a, récemment,  approu-
vé, au titre de l’année 2021, un 
gros lot de 720 projets pour un 
montant global de 295,6 millions 
de dirhams, proposés par les co-
mités provinciaux de développe-
ment humain (CPDH). 

Dans ce lot, 83 projets repré-
sentant un investissement de 
53,6 millions de dirhams,  portent 
sur la réalisation d’infrastructures 
et de services sociaux de base, 
alors que 108 autres (58,6 millions 
de DH) concernent le programme 
d’accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité.

Grâce à un  partenariat liant 
l’aPDN au département de 

l’industrie et du commerce, ce-
lui de l’intérieur et le conseil de 
la région de tanger-tétouan-al 
Hoceima (CR-TTA) ainsi que 
d’autres partenaires concernés, 
et à la mobilisation des autorités 
locales ainsi que les différents 
services des départements et 
partenaires concernés, la pré-
fecture de M’diq-Fnideq  est en 
voie de réussir son décollage 
économique grâce à une série de 
projets structurants visant à fa-
voriser la création de la richesse 
et des opportunités d’emploi sur 
le territoire préfectoral.

Parmi les plus importants, 
figure la nouvelle zone d’acti-
vités économiques de Fnideq, 
d’un budget de 200 millions de 
dirhams, dont la première phase 
des travaux est en cours sur une 
superficie de 10 hectares.

Le projet prévoit la mise en 
place de quelque 33 entrepôts de 
365 à 1.000 m2 chacun, selon les 
besoins des investisseurs sou-
haitant s’installer dans la zone. 
Ce nombre peut passer à terme 
à 56 entrepôts au sein de cette 
nouvelle plate-forme industrielle. 

A cela s’ajoutent 413 projets 
d’un investissement global de 
72,8 millions de dirhams, dans 
le cadre du programme «Amé-
lioration du revenu et inclusion 
économique des jeunes», et 123 
projets d’une valeur de 129,3 
millions dirhams portant sur le 

Il est prévu que la livraison de la 
première partie de ces entrepôts 
aura lieu avant la fin de la pro-
chaine saison estivale.

Bénéficiant d’un foncier ap-
partenant à l’Agence spéciale 
tanger-Med-tMSa) dans un po-
sitionnement stratégique près 
de la localité de « Oued Negro 
», le  projet suscite l’intérêt des 
investisseurs. Il a pu déjà attirer 
quatre unités industrielles per-
mettant ainsi de contribuer aux 
campagnes de recrutement que 
connaît, actuellement, la préfec-
ture de M’diq-Fnideq. 

Ces quatre unités industrielles 
ont permis l’insertion de plus de 
1.200 personnes, dont la plupart 
d’entre elles sont constituées de 
femmes, qui sont sévèrement 
affectées par l’arrêt de l’activité 

programme « Impulsion du capi-
tal humain chez les générations 
montantes ».

Souhaitons que cet ambitieux 
programme suisse se réaliser 
effectivement. Nous pourrions y 
revenir, plus en détails, au fur et à 
mesure de ces réalisations.

de contrebande vivrière au poste 
frontalier de Bab Sebta. Ce qui 
peut donner lieu à la création à 
terme de quelque 5.000 emplois 
directs au profit de la population 
cible.

Sur le coût global de 200 mil-
lions de dirhams, l’APDN contri-
bue à hauteur de quelque 10 
millions de dirhams pour l’amé-
nagement de ce nouveau noyau 
industriel. Les deux départe-
ments de l’intérieur et de l’indus-
trie et du commerce participent 
respectivement avec 70 millions 
de dirhams et 40 millions de di-
rhams pour le financement de 
ce projet. Le CRI-TTA s’engage, 
quant à lui, d’attribuer quelque 80 
millions de dirhams pour la mise 
en place de la future plate-forme 
industrielle.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 

720 projets 
pour le développement humain

Samir Abdelmoula rattrapé 
par un chèque en bois 

L’ancien parlementaire Tangérois, Samir Abdelmoula, pour-
suivi pour émission d’un chèque sans provision, de 1,6 

million dirhams, aurait été récemment arrêté par les services de 
police de l’arrondissement de Daoudiat, à Marrakech..

Rappelons que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une interpel-
lation pour le même motif, en février dernier à Tanger, mais aurait 
été remis en liberté après avoir réglé la somme objet du chèque 
contesté.

A Marrakech, l’intéressé se serait sorti d’affaire en présentant 
le récépissé attestant le paiement du montant du chèque qui lui 
avait valu un mandat de recherche au niveau national. 

Avis de perte
Me Brahim SEMLALI

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

Titre foncier nº 107943 / 06
enregistré au nom de son frère Hassan SEMLALI
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document de 

bien vouloir le  rapporter à la Conservation foncière.

M’diq-Fnideq 
Nouvelle zone d’activités économiques

Bientôt... bienvenue 
aux premiers industriels La campagne de vaccination 

anti-covid, atteint les personnes 
âgées de 55 ans

La campagne nationale de vaccination anti-vovid 19 est élar-
gie, depuis mardi dernier, à la tranche d’âge située  entre 55 

et 60 ans.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale 

de vaccination contre le coronavirus, appelant tous les citoyens 
appartenant aux catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à 
ce chantier national d’envergure en vue de progresser vers l’im-
munité collective, en envoyant un SMS au numéro gratuit 17 17 ou 
en consultant le site liqahcorona.ma pour connaître la date et le 
lieu de vaccination.

Parallèlement, le département de la Santé  insiste sur la nécessi-
té de continuer à se conformer aux mesures de prévention avant, 
pendant et après l’opération de vaccination, pour contribuer aux 
efforts de lutte contre la propagation du virus, notamment après 
la découverte de nouveaux variants au Maroc.
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Durant la première moitié de 
ce mois sacré, les chaines 

nationales, que ce soit 2M ou 
celles de la société nationale de 
radios et télévisions (SNRT), ont 
capté 75% de l’audience géné-
rale, dont 62% durant la journée. 
Le reste est partagé entre des 
centaines de chaînes satelli-
taires étrangères.

Cela confirme, de nouveau, la 
préférence des Marocains, no-
tamment pour les télé-feuilletons 
de production nationale, suivis 
de programmes spirituels et reli-
gieux, bulletins d’information ou 
autres émissions culturelles et 
artistiques. 

Incontestablement, c’est la deu-
xième chaîne nationale 2M qui est 
la plus regardée, enregistrant un 
taux record d’audience. 

Cette chaîne a essayé de mixer 
entre ses programmes popu-
laires et familiaux habituels, mais 
aussi d’apporter de l’innovation, 
avec des séries de genres nou-
veaux. 

On essaie donc d’aborder des 
genres inédits et on s’efforce 
surtout d’épargner aux télés-
pectateurs ces mièvreries anté-
rieures qui coupaient l’appétit à 
l’heure du ftour des années pas-
sées, comme certaines calami-
tés appelées «Caméra cachée» 
qui relevaient d’une véritable 
stupidité, avec pour toile de fond, 
l’agressivité et l’impulsivité. Loin 
de la comédie, on en pleurait, 
comme c’était le cas de «Taxi 
36» ou encore ces bagarres avec 
dispute, échange d’insultes et 
autres chauds accrochages qui 
finissaient bêtement en acco-
lades accompagnées d’un mi-
sérable rire jaune, et de fausses 
excuses ... Rideau ! 

On se souvient que les té-
léspectateurs marocains d’un 
certain niveau, boudaient ces 
menus stupides de nos chaînes 

nationales qui nous imposaient 
de pseudos sitcoms, de vio-
lentes caméras cachées et de 
fameuses séries se voulant co-
miques, à pleurer, parce qu’elles 
ne faisaient rire personne, sinon 
leurs réalisateurs et leurs inter-
prètes, la plupart des «nullards» 
en scénarios, en production et 
en mise en scène qui se per-
mettaient, avec un amateurisme 
criard, de présenter n’importe 
quoi au téléspectateur impuis-

sant, leur travail n’obéissant, 
malheureusement à aucun 
contrôle hiérarchique. A ce pro-
pos, on peut citer le proverbe 
dialectal marocain disant : « Ghir 
kouar we 3ti le3war », et qu’on 
peut traduire approximative-
ment ainsi : «Produits tes stupi-
dités et sers-les aux aveugles ! »

Ainsi, les téléspectateurs dé-
çus par ce qu’on leur servait 
comme “hmouda” (acidité) et 
“bsala” (bêtise), se prétendant 
des œuvres artistiques, aban-
donnaient leurs chaînes natio-
nales pour se réfugier auprès 
de chaînes étrangères ou face à 
leur téléphone portable.

En fait, on ressent encore par-
fois ces rejets, mais de moins en 
moins !

Cette année, fort heureuse-
ment, c’est un peu différent ! On 
remarque des émissions courtes 

et légères qu’on ne voyait que 
sur les chaînes étrangères, mais 
qu’on ne parvient pas à imiter 
convenablement comme, par 
exemple la captivante émission 
étrangère «Juste pour rire !» 
qu’on s’efforce à reproduire gau-
chement chez nous à travers des 
« caméras cachées stupides et 
dangereuses, ou encore l’émis-
sion importée de France et à peu 
près (marocanisée) «l’Ecole des 
fans» qu’on essaie d’imiter avec 
petit succès relatif. 

La chaîne « Al Oula », quant 
à elle, consolide sa position de 
leader dans l’information, le do-
cumentaire et de fiction capte 
34% de parts d’audience.

Selon les derniers résultats, la 
part d’audience d’Al Aoula pen-
dant le Ftour a enregistré une 
audience de 37,4% avec 5 à 7 
millions de téléspectateurs. 

Les autres chaînes sont « re-
gardables », selon les goûts et 
les penchants.

Il y a une remarque qu’on 
ne peut passer sous silence : 
celle d’une flagrante main mise 
dans les choix des génériques: 
on opte presque toujours pour 
les mêmes actrices et mêmes 
acteurs, dont certains qui ont, 
certes, donné indéniablement 
leurs preuves, mais qui par-
viennent à s’accaparer les rôles, 
au détriment d’autres, jeunes ou 
âgés, forcés d’attendre la géné-
rosité d’un réalisateur…qui se 
voudrait bienveillant !!! 

D’un autre côté, un même 
programme est retransmis plu-
sieurs fois par semaine. Oui, plu-
sieurs fois !!! C’est du flagrant 
remplissage, aberrant et lassant!

On peut finalement résumer 
que des efforts sont certes dé-
ployés pour sortir de la médio-
crité, mais il reste beaucoup à 
faire ! Beaucoup… !

sPéciAl

a l’occasion du mois sacré de Ramadan, l’Association El 
amal pour le soutien aux patients porteurs de maladies 

chroniques dans la commune d’Aït Youssef Ouali, dans la pro-
vince d’Al Hoceima, a organisé, dimanche dernier, en coordina-
tion avec la délégation provinciale de la Santé et les autorités 
locales, une campagne médicale au profit d’une centaine de 
personnes insulinodépendantes, nécessiteuses.

Ainsi, un staff médical et paramédical s’est chargé d’aus-
culter ces patients, de mesurer leur taux de glucose dans le 
sang, de prendre leur tension artérielle, de leur effectuer des 
échographies, de leur distribuer quelques médicaments et de 
leur dispenser un ensemble de conseils, de recommandations 
et d’indications pratiques sur la manière de gérer leur maladie 
en pratiquant une auto-surveillance sur la gestion des crises 
d’hyperglycémie, le choix d’un régime alimentaire approprié et 
la pratique d’exerces physiques de manière modérée. 

Des brochures ont été également distribuées aux patients 
pour les aider à perpétuer ces recommandations.

Pour la présidente de l’Association, Nawal El Moqadem, cette 
campagne qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures 
sanitaires préventives contre la propagation de la pandémie 
de la Covid-19, vise à dispenser des prestations médicales de 
proximité, notamment pendant le mois de Ramadan, durant le-
quel le problème de gestion de cette maladie se pose avec acui-
té pour une large frange de patients.

« Cette campagne a également pour but de sensibiliser les 
personnes concernées, aux dangers du jeûne et ses complica-
tions sur leur santé, particulièrement en termes de risques de 
développer des maladies cardiovasculaires, des lésions ocu-
laires et une insuffisance rénale, entre autres », dira-t-elle.

Si votre médecin vous a donné son autorisation pour mener 
à bien le Ramadan, voici quelques conseils pour bien vous ali-
menter durant le jeûne :

•  Le 1er repas : celui de la rupture de jeûne, le soir : 
Son principe est de pouvoir apaiser les sensations de soif et 

de faim. Il doit se composer d’aliments sucrés afin de nourrir 
rapidement l’organisme et récupérer le manque de la journée. 
Il se compose généralement de dattes, de noix et de boissons 
chaudes (thé ou café généralement et/ou une chorba), néces-
saires pour réhydrater le corps. Il ne faut pas que ce repas soit 
trop lourd, d’autant qu’il est suivi de près par le dîner, le 2ème 
repas ; 

•  Le 2ème repas, le «dîner», qui se prend 2 ou 3 heures après 
la rupture de jeûne : 

 Lui non plus ne doit pas être trop lourd puisque les aliments 
pris lors de ce repas seront stockés, et non pas assimilés par 
l’organisme. Par ailleurs, s’il est trop lourd, vous n’aurez pas 
faim au réveil et vous serez tenté de sauter le petit déjeuner, 
erreur à ne surtout pas commettre. Plutôt que couscous et ta-
jines, optez pour un potage, une viande blanche ou du poisson 
accompagné de légumes et de féculents ; 

•  Le 3ème repas, le «petit déjeuner» ou Shor :
S’il y a bien un repas à ne pas sauter, c’est celui-ci. En effet, il 

permet à l’organisme de faire des réserves pour pouvoir y puiser 
l’énergie dont il a besoin dans la journée. Ici, tout, ou presque, 
est permis : laitages, céréales, fruits, viandes, féculents, sucres 
rapides, potages... Veillez surtout à bien hydrater le corps de ma-
nière à constituer des réserves en eau. En effet, le risque le plus 
important est celui de la déshydratation, à absolument éviter.

Spécial Ramadan 2021 
Quelles TV regardent les Marocains 

pendant le Ramadan ?
On a relativement avancé… 

mais il reste beaucoup à faire … Beaucoup ! 

Al Hoceima 
Campagne médicale 

bénévole au profit 
de personnes diabétiques 

Ramadan et grossesse :

 conseils pour bien 
jeûner
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Rubrique   
Culturelle

de Yasmina RHELJARI

Coup de cœur, cette semaine, avec le roman de Yas-
mina Rheljari « Rouge safran », cette épice, symbole 

d’opulence et de raffinement, est au centre de ce récit, ri-
chement documenté sur l’environnement de ce que l’on 
appelle l’« or rouge », dont l’auteur dresse un tableau très 
subtil du monde de l’entreprenariat, avec quelques excès 
habilement intégrés dans le déroulement de l’histoire.

“Rouge safran” captive le lecteur grâce à une écriture sé-
duisante qui fait plonger le lecteur au cœur des pensées 
confidentes du narrateur et des dialogues contribuant à 
l’avancement du récit.

Et l’on se régale, du safran et du roman !
Bonne lecture !
Résumé : On raconte qu’Alexandre Le Grand, alors qu’il 

déployait son immense armée dans une prairie du Cache-
mire, montait le camp avant de livrer bataille. À l’aube, un 
tapis de fleurs mauves recouvrait le sol jusque sous les 
sabots des chevaux.

Face à ce présage funeste, les 120 000 soldats refusèrent 
de livrer bataille et Alexandre Le Grand, pour la première 
fois, dut s’incliner devant le safran victorieux.

Ahraz, le fondateur d’Al Kanz, exploitant les pouvoirs de 
ces précieux pistils, réussit à devenir l’un des hommes d’af-
faires les plus riches du pays. L’orphelin des montagnes 
en a fait du chemin, mais il est temps pour lui de passer 
le flambeau. Qui sera celui ou celle qui sera choisi pour le 
poste de président d’Al Kanz ? Est-ce que le Safran Al Kanz 
deviendra le meilleur du monde ? C’est à la Safranière, petit 
village caché dans les montagnes de l’Atlas où Ahraz est 
né que toutes ces questions seront élucidées, quel qu’en 
soit le prix !

@ par Meryem Cherradi La 26ème édition du Festival 
international du ciné-

ma méditerranéen de tétouan 
(FCMT), se tiendra, du 4 au 10 
juin 2021, en mode digital et en 
version virtuelle réduite, à cause 
de la situation sanitaire liée à la 
pandémie Covid-19

Le programme prévoit en 
compétition, 9 longs métrages 
de fiction et 6 documentaires 
dont sont : « Stitches » (Šavovi) 
du réalisateur serbe, Miroslav 
Terzi, « Le père (Bashtata) », de 
Kristina Grozeva et Petar Valcha-
nov (Bulgarie), « Les héros ne 
meurent jamais » de Aude Léa 
Rapin (France), « 1982 » de Oua-
lid Mouaness (Liban), « Entre 
ciel et terre » de Najwa Najjar 
(Palestine), « Les épouvantails » 
de Nouri Bouzid (Tunisie), « Les 
femmes du pavillon J » de Maha-
med Nadif (Maroc), « Zizotek » 
de Vardis Marinakis (Grèce), et 
« Steppe, Bozkir » de Ali Özel 
(turquie).

Le jury de long métrage, prési-
dé par le réalisateur et scénariste 
franco-ivoirien, Jacques Trabi, 
est composé du scénariste et 
critique de cinéma marocain, Mo-
hamed Laroussi, l’actrice et réa-
lisatrice espagnole, Mabel Loza-
no, et l’artiste peintre marocain, 
Mohamed El Baz.

Concernant le documentaire, 
les films en compétition sont 
« A l’Aube de nos rêves » de 

Dans la soirée de samedi 
dernier, la galerie «Art de 

la ville» à Tanger, a abrité la cé-
rémonie de vernissage d’une 
exposition, hors du commun, 
présentant, jusqu’à hier vendre-
di 30 avril, 27 superbes et fasci-
nantes œuvres abstraites et figu-
ratives, dont certaines mêlant la 
peinture à l’art de la calligraphie 
arabe, issues d’un univers em-
preint d’innocence, de beauté 
et de charme, réalisées par un 
collectif de 9 jeunes filles ar-
tistes-peintres malentendantes, 
du Centre «Sinwane », relevant 
de l’Association Attawassol des 
malentendants.

Les bénéfices de cette exposi-
tion caritative ayant pour thème 
«Venez nous entendre», seront 
alloués à la création de l’»Acadé-
mie attawassol pour la formation 
professionnelle», visant à donner 
aux enfants sourds l’opportunité 
d’intégrer la formation profes-
sionnelle et d’apprendre des mé-
tiers qui les aideront à s’insérer 
sur le marché du travail.

Emna Mrabet (Tunisie), « Zu-
miriki » de Oskar Alegria (Es-
pagne), « Mineurs » de Mortada 
Ouahib (France), « Avant le dé-
clin du jour » de Ali Essafi (Ma-
roc), « La reine Lear » (Queen 
Lear), de Kraliçe Learby et Pelin 
Esmer (Turquie), et « For Sama» 
de Waad al-Kateab (Syrie).

Présidé par la réalisatrice fran-
çaise, Marion Stalens, le jury des 
documentaires est composé de 
la productrice et critique de ciné-
ma allemande, Irit Neidhardt, l’an-
cien directeur du festival de Car-
thage en Tunisie, Fathi Kharat, 
la conseillère cinéma à l’Institut 
français de Paris, Fanny Aubert 
Malaurie, et du réalisateur et cri-
tique algérien, Hamid Benamra.

Le Festival prévoit également 
une programmation spéciale de 
la FIPRECI proposant des films 

Pour la directrice du centre, 
Hanae El Hassani, un enfant 
sourd peut être muet, mais il est 
capable d’exprimer ses émo-
tions et ses souffrances, et trans-
mettre ses messages, grâce aux 
couleurs et à l’art. 

Mme El Hassani a souligné que 
cette exposition était enrichie par 
la participation d’enfants sourds 
inscrits au centre, qui ont bénéfi-
cié d’une formation de trois ans 
au Centre d’éveil artistique et 
littéraire de Tanger, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Académie 
régionale de l’Education et de la 

marquants qui ont reçu le prix 
de la Fédération en 2019. Il s’agit 
des films « J’accuse » de Roman 
Polanski (France), « Lillian » de 
Andreas Horvath (Autriche) et 
«Les trois soeurs» de Emin Al-
per (turquie).

La catégorie « Coup de coeur» 
du festival sera marquée par la 
projection des films « Le traitre » 
de Marco Bellocchio (Italie) et « 
Madre » de Rodrigo Sorogoyen 
(Espagne).

Au menu de cette édition fi-
gurent également un master 
class encadré par le réalisateur 
marocain, Mohamed Chrif Tri-
bak; un colloque sous le thème 
« cinéma et peinture, frontière ou 
prospérité? » et une rencontre 
sur «comment les festivals pour-
raient-ils participer au retour du 
cinéma? ».

Formation (AREF) de Tanger-Té-
touan-Al Hoceima.

L’une des jeunes et talen-
tueuses artistes, arwa, présen-
tant avec fierté, en langue des 
signes, ses superbes œuvres ac-
crochées dans cette exposition, 
a exprimé sa joie de pouvoir par-
ticiper à cette initiative caritative.

Sa camarade, Salma, aussi 
fière, affirme qu’elle a appris la 
calligraphie arabe il y a long-
temps lors d’une session de 
formation au Centre Sinwane, ce 
qui lui permet, aujourd’hui, d’ex-
celler dans cet art».

26ème Festival 
méditerranéen de Tétouan

A l’occasion de la commémoration, quoique de manière fictive, 
de la Fête du travail,  le Maroc suspend sa campagne de vaccina-
tion pour ce samedi  1er mai.

C’est une opportunité permettant aux staffs affectés depuis 
plusieurs semaines à cette opération, au niveau national, de 
souffler, avant de revenir assidûment à la tâche, ce lundi 3 mai, 
sachant que les rendez-vous des personnes déjà programmées 
pour ce samedi 1er mai sont  automatiquement reportés au lundi 
3 mai, dans les mêmes centres de vaccination. 

Ainsi, alors qu’elle avait débuté, non-stop,  le 28 janvier dernier, 
la campagne de vaccination s’apprête à marquer une première  
pause amplement méritée.

La nouveauté c’est que  les citoyens concernés obtenant  un 
rendez-vous, devraient être, désormais, fixés sur l’heure exacte 
de leur injection.

A signaler que, jusqu’au mercredi 28 avril écoulé, 4.914.145 Ma-
rocains et résidents étrangers au Maroc, femmes et hommes, ont 
été vaccinés, et 4.245.154 ont reçu leur  seconde injection.

Rouge safran

Cinéma 

Galerie "Art de la ville" 
Neuf jeunes artistes-peintres  

malentendantes exposent leurs œuvres  
sous le thème 

« venez nous entendre »

L’une des jeunes et talentueuses artistes, 
exprimant, avec fierté, en langue des signes, 
sa joie de participer à cette initiative caritative.

Fête du Travail 
L’opération vaccination 

suspendue ce samedi 1er mai
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Depuis une année maintenant, les acteurs du Tourisme dans le monde, 
voient leur activité fortement réduite, voire anéantie, à cause de la 

pandémie mondiale du Covid 19. 
Entre la fermeture des frontières, les règles sanitaires mises en place et 

les directives gouvernementales de chaque pays, est-il possible d’envisager 
une reprise du Tourisme en cette année 2021? Et avec quelles évolutions? Et 
dans quelles conditions?

Depuis l’apparition du nouveau Coronavirus, la plupart, pour ne pas dire 
l’ensemble des pays de la planète, ont pris des mesures protectionnistes pour 
tenter de juguler la propagation du virus et limier ses effets négatifs sur la 
santé des populations, sur l’économie dans toutes ses formes et dimensions, 
et sur la liberté de mouvement aux niveaux local, national et international.

Pour certains pays, la date de levée des restrictions reste floue; pour 
d’autres, dont le Maroc, un calendrier sanitaire se dessine, quoique dans l’in-
certitude, en fonction de l’évolution de la pandémie et de l’avancement de la 
campagne vaccinale sur laquelle tous les espoirs son basés pour l’atteinte 
d’une immunité totale de la population contre le virus du Covid 19 dans toutes 
ses variantes.

Concernant le secteur du Tourisme au Maroc, la détresse des opérateurs 
est à l’image des pertes subies par le secteur, sachant que les recettes tou-
ristiques ont subi un très fort recul de 67,2% à fin janvier 2021, après une 
hausse de 13,9% un an auparavant, soit une perte de 4,5 milliards de dirhams. 

De son côté, le volume des arrivées touristiques s’est replié de 78,9% 
et celui des nuitées de 72,3%, contre des hausses de 5,3% et 5,2% res-
pectivement un an plus tôt.

Face à ce constat dramatique, les autorités concernées et les pro-
fessionnels du secteur tentent d’appréhender, en cette seconde année 
de pandémie, des méthodes de relance, souhaitant ouvrir la voie à une 
reprise d’activité, sachant que le Tourisme représente 7% du produit in-
térieur brut national, ce qui est, en fait, l’un des secteurs majeurs de 
l’économie. Il est donc nécessaire de le remettre rapidement sur « les 
rails» car, plus il subit l’effet de la crise, plus il lui sera difficile de se 
«reprendre». 

En admettant même que le Tourisme interne reprenne son activité, il 
ne pourra, en aucun cas, à lui seul, générer une source de revenus suffi-
sante pour soutenir les composantes du secteur et préserver les emplois 
directs et indirects, entre autres.

Il est donc indéniablement établi que, sans clients étrangers, le sec-
teur demeurera toujours mal en point et les professionnels ne manquent, 
d’ailleurs pas de le rappeler, souhaitant faire ouvrir la voie vers une re-
prise d’activités touristiques internationales, tout en rassurant, évidem-
ment, sur le respect des mesures de prévention et en proposant leur coo-
pération avec les pays en avance dans la campagne de vaccination, en 
vue d’une relance commune du secteur.

fait, personne n’est en mesure de prédire la date de la fin 
de la crise sans précédent du Covid 19, mais le dispositif 
de relance présenté par l’ONMT semble avoir séduit les 
professionnels. 

Qu’en pensent-ils ?
Pour le vice-président de la Confédération nationale 

du Tourisme (CNT), Fouzi Zemrani, « ce plan de relance 
est incontestablement une des meilleures stratégies que 
la profession ait connu depuis 2007. D’une excellente 
qualité, cette stratégie rafraîchit, pour ne pas dire balaie 
certaines idées reçues que la profession avait sur les 
marchés et sur le comportement des touristes. L’ONMT 
a fait du bon travail mais si tout y est, aujourd’hui c’est 
à nous qu’il appartient de mettre à profit cette étude…».

La présidente du Conseil régional du Tourisme à Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima (CRT-TTA), Rkia Alaoui, pour 
sa part, juge « utile » le nouveau dispositif marketing 
de l’ONMT, mais réfute son appellation de « plan de re-
prise». 

« L’étude de l’ONMT qui a abouti à un nouveau décou-
page des cibles est plus que d’actualité sachant que 
le contexte sanitaire ne permet plus de travailler de la 
même manière qu’avant la pandémie » dira-t-elle, ajou-
tant « il faut cependant préciser que ce travail n’est pas 
vraiment un plan car, de l’aveu même de Adel El Fakir, il 
faudra encore patienter avant de prendre connaissance 
des vraies mesures qui permettront d’accompagner la 
reprise ».

La présidente Alaoui semble ainsi avoir bien appris la 
leçon de la prudence… et ainsi abandonné le rituel « On 
va faire ceci, on va faire cela … » très prisé par nos res-
ponsables locaux, tous secteurs confondus. 

Enfin, une autre démarche prometteuse : le Maroc 
doit accueillir, au 4ème trimestre 2021, à Marrakech, la 
24ème assemblée générale de l’organisation mondiale 
du Tourisme (OMT). On escompte que la destination Ma-
roc bénéficiera, à l’occasion de cette rencontre, un coup 
inespéré de publicité mondiale pour faire redémarrer 
son secteur touristique.

Lors de sa récente visite au Maroc, dans le cadre des 
préparatifs à cet évènement international, le secrétaire 
général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a affirmé que le 
Royaume dispose de toutes les garanties sanitaires 
pour accueillir au mieux cette assemblée générale, mais 
aussi pour relancer le secteur touristique marocain.

on n’en doute pas !

vants en prolongeant les aides en faveur du secteur à 
travers l’indemnité forfaitaire mensuelle concernant les 
établissements classés, les agences de voyages autori-
sées, le transport touristique et les restaurateurs, ainsi 
que les guides touristiques. Cela outre plusieurs autres 
mesures d’appui dont le versement d’indemnités, allo-
cations familiales ainsi que l’AMO (assurance maladie 
obligatoire) au profit des salariés relevant du secteur du 
Tourisme, ainsi que l’accès au financement aux entre-
prises du secteur. 

De son côté, l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT) s’est tracé une nouvelle feuille de route sous 
forme d’un plan stratégique, présenté jeudi 22 avril 2021, 
pour la promotion de la destination Maroc, aux niveaux 
international et national, avec pour objectif d’amorcer la 
relance du secteur touristique.

« Nous sommes prêts à redémarrer dès que les condi-
tions le permettront », a indiqué Adil El Fakir, directeur 
général de l’Office, annonçant qu’un grand nombre 
d’études de marchés et de tendances ont été menées 
par l’ONMT sur des marchés européens, américains, 
chinois, notamment, afin de cerner les dynamiques 
émergentes et les transformations qui conditionnent 
le comportement des touristes et leurs attentes dans le 
monde, aussi bien au niveau national qu’international 
afin d’identifier, avec précision, les perceptions autour 
de la destination Maroc, son positionnement et les moti-
vations de ses visiteurs potentiels».

Se montrant plutôt optimiste, le directeur de l’ONMT 
tient à rassurer les professionnels du secteur : « Il est 
important qu’ils soient rassurés et confiants dans la 
force de frappe commerciale et marketing que mettra en 
place l’Office au lendemain de la reprise ». 

C’est-à-dire quand ? El Fakir ne l’a pas précisé ! En 

Le Maroc se prive de plus en plus de ses visiteurs 
étrangers suite à la décision prise par les auto-

rités du pays de suspendre des vols avec 39 pays dont 
la France et l’Espagne qui procurent au royaume la ma-
jeure partie de sa clientèle touristique étrangère.

Ces fermetures des liaisons aériennes qui risquent de 
se multiplier davantage, ajoutées à une paralysie relative 
du tourisme national, affaiblit le secteur et asphyxie fi-
nancièrement l’ensemble des villes et régions fortement 
dépendantes des recettes touristiques.

Certes, on ne peut renier le fait que l’ensemble des 
mesures appliquées actuellement par les autorités 
compétentes sont nécessaires pour se protéger d’une 
éventuelle flambée des cas de contagion à cause des 
nouveaux variants du Coronavirus, sachant que le virus 
est une réalité qui va durer encore longtemps; mais il 
s’agit de trouver, autant que possible, des palliatifs à ces 
mesures qui ne peuvent rester de mise dans une pers-
pective de long terme, et des solutions durables doivent, 
ainsi, être adoptées, estime-on. Cependant,toute la 
question est de savoir comment car, il faut l’admettre, la 
solution n’est pas à portée de la main. 

Dans cette optique, on souhaite que la bonne évolu-
tion de la campagne de vaccination soit une lueur d’es-
poir permettant de vite reprendre l’activité, mais, vu les 
difficulés d’approvisionnement en vaccins, on ne peut 
rester totalement tributaire de cette seule éventualité et 
attendre encore plus longtemps. Il s’agirait donc de sai-
sir les occasions disponibles et travailler, par exemple, 
avec les pays qui sont bien avancés dans la vaccination 
et, la technologie aidant, étudier profondément la pos-
sibilité d’application de mesures d’assouplissement en 
instaurant, notamment, un meilleur contrôle des voya-
geurs à l’entrée du territoire national, par l’exigence de 
passeports sanitaires et de tests PCR afin de fluidifier le 
passage dans les ports et aéroports et ainsi améliorer 
les conditions d’accueil des touristes et renforcer la sé-
curité liée au contexte sanitaire.

Ces solutions de sortie de crise permettraient aux éta-
blissements hôteliers d’accueillir des clients étrangers, 
grande source de revenus pour le secteur et son éco-
système. 

autre toile de fonds : les faillites des opérateurs tou-
ristiques nationaux qui s’enchaînent et d’autres qui ont 
de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. 

Dans cette optique, l’Etat semble avoir pris les de-

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Le Tourisme mondial entre 
dans sa deuxième saison d’agonie

Aucune franche visibilité
 pour l’été 2021 
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C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et 

chagrinante nouvelle du décès survenu  le 26 avril 2021, de 
notre  très cher regretté confrère, le grand reporter-photo-
graphe de sports, Mohamed DFOUF, frère de notre réputé 
collaborateur-photographe de presse, Rachid DFOUF. 

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière de Sidi 
Amar où elle a été convoyée au  milieu d’un émouvant cor-
tège funèbre restreint eu égard à l’observation de mesures 
sanitaires imposées par la pandémie. ainsi seuls quelques 
proches ont été autorisés  à accompagner  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 Farida Soussi Tamli ; à ses enfants Chahinar, Dina et Ali  ; à l’ensemble 
des membres des familles Dfouf, Soussi Tamli  et  familles alliées ;  ainsi qu’à tous les proches du 
regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables 
personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur 
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 Pa-
radis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser 
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Nécrologie

Mohamed DFOUF
rappelé à Dieu 

Dans le cadre des en-
gagements pris par le 
Conseil de la région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en 
matière de développement de 
la formation professionnelle, 
ledit Conseil a conclu, lundi, un 
contrat d’acquisition du foncier 
destiné à accueillir la Cité des 
métiers et des compétences 
(CMC), un projet s’inscrivant 
dans le cadre du Programme 
présenté, en avril 2019, au Roi 
Mohammed VI, ciblant la créa-
tion de 12 Cités des métiers et 
des compétences à l’horizon 
2023-2024, conformément à la 
nouvelle feuille de route pour le 
développement du secteur de 
la formation professionnelle. 

C’est la présidente, Fatima El 
Hassani, qui a signé le contrat 
d’acquisition de deux parcelles 
de terrain situées à Boukhalef, 
d’une superficie totale d’en-
viron 12 hectares et d’une va-
leur de 24 millions de dirhams 
(MDH).

Rappelons que l’Office de 
la Formation professionnelle 
et de la promotion du travail 
(OFPPT) avait annoncé, en 
août dernier, le lancement des 
travaux de construction de la 
Cité des métiers et des com-
pétences de Tanger, qui s’étale-
ront sur une durée de 20 mois, 
notant que le projet mobilise-
ra une enveloppe budgétaire 
d’environ 480 MDH.

Lors d’une cérémonie organisée virtuellement, jeudi , sous 
la présidence de l’ambassadeur du Maroc au Kenya, El 

Mokhtar Ghambou. un mémorandum d’entente a été signé, 
entre la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le comté ké-
nyan de Mombasa. 

Cet accord porte sur la coopération entre les deux institutions 
décentralisées dans les domaines de l’économie bleue, la pêche 
maritime, la gestion des ports, le tourisme et la promotion de 
l’attractivité territoriale, ainsi que la protection de l’environne-
ment.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties ont convenu 
de consolider leur coopération, de promouvoir les échanges de 
visites des délégations de part et d’autre et de développer les 
échanges d’expériences et d’expertise.

Le Gouverneur du comté de Mombasa, Hassan Joho, s’est 
félicité de cette initiative qui, a-t-il dit, ouvrira des perspectives 
prometteuses de partenariat entre les deux régions qui re-
gorgent d’atouts économiques et qui sont toutes les deux des 
portes d’entrée, l’une pour l’Europe et l’autre pour le reste de 
l’afrique de l’Est.

« Le Maroc est fascinant par ses infrastructures portuaires, 
routières et ferroviaires. C’est un pays qui a su attirer des com-
pagnies internationales », a-t-il indiqué, formant le voeu de voir 
le Royaume contribuer à l’exploration du potentiel de l’écono-
mie bleue kényane pour en faire un nouveau pilier de dévelop-
pement.

« On compte aussi sur le Maroc qui a des relations privilégiées 
avec l’Union Européenne, les Etats-Unis et les pays du pourtour 
méditerranéen pour aider le Kenya à avoir accès aux marchés 
internationaux », a ajouté M. Joho qui est aussi le numéro deux 
du Mouvement Démocratique Orange (ODM), deuxième grand 
parti au Kenya.

Pour sa part, le diplomate marocain El Mokhtar Ghambou a 
souligné que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la promo-
tion économique et culturelle de l’approche panafricaine de la 
coopération Sud-Sud initiée et prônée par SM le Roi Mohammed 
VI, et qui porte sur le partage mutuel et l’échange de solutions 
de développement stratégique.

La Cité est conçue pour ga-
rantir une offre de formation 
répondant aux spécificités ac-
tuelles et futures de la région 
et sera dotée d’une charte 
spatiale novatrice et d’équipe-
ments de haute technologie 
rapprochant les espaces de 
formation de la réalité de l’en-
treprise, ce qui permettra de 
favoriser l’employabilité des 
jeunes et la création de valeur 
au niveau régional.

Elle proposera des offres de 
formation diversifiées et inclu-
sives à travers 87 filières de for-
mation, dont 73% représentent 
de nouvelles spécialités,et 
couvrira également les trois 
niveaux (Qualification, Tech-
nicien et Technicien spéciali-
sé) accessibles à différentes 
cibles, en plus d’un grand choix 
de formations qualifiantes de 
courte durée.

Organisée en pôles secto-
riels, la Cité inclura plusieurs 
pôles à savoir « Industrie » 
avec une minichaîne de pro-
duction, « Gestion & Com-
merce » avec une entreprise 
virtuelle de simulation, « Digi-
tal & Offshoring» doté d’une 
Digital Factory, «Tourisme & 
Hôtellerie » avec un hôtel pé-
dagogique et « Agriculture 
& Agro-industrie » avec une 
ferme pédagogique.

La Cité comprendra éga-
lement un pôle « pêche » et 
un autre « santé » avec un 
centre de simulation, outre 
des espaces consacrés à l’ap-
prentissage des langues, au 
renforcement des soft skills et 
au développement des compé-
tences entrepreneuriales, ainsi 
que des Maisons de stagiaires 
avec une capacité d’héberge-
ment de 450 lits.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Acquisition du foncier pour la Cité 
des métiers et des compétences

Kenya/Maroc
Mémorandum d’entente 

entre la région  
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

et le comté de Mombasa 

Transport aérien 
Vols  de "Brussels Airlines" 

sur Tanger, Nador et Al-Hoceima 

La compagnie aérienne belge « Brussels Airlines » lance des 
vols vers Tanger, Nador et Al-Hoceima, à compter du mois de 
juin prochain.

Ainsi, les premiers vols vers Nador et Tanger sont program-
més respectivement pour les 26 et 27 juin. Nador sera connecté 
à l’aéroport de Bruxelles deux fois par semaine, les mardis et 
samedis, tandis que les vols vers Tanger seront opérés tous les 
mercredis et dimanches. 

Pour les vols à destination d'Al Hoceima, il faut consulter ex-
clusivement la plateforme de ML Tours.  
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Vol dans la bijouterie 
de Ras M’sallah à Tanger :

Arrestation de deux 
cabrioleurs récidivistes 

La police judiciaire, en coopération avec une bri-
gade de la police scientifique et technique, rele-

vant de la préfecture de police de Tanger, a interpellé, 
dans la soirée de lundi dernier, deux individus aux an-
técédents judiciaires, pour leur implication présumée 
dans le cambriolage de la bijouterie située à Ras M’sal-
lah à Tanger. 

Rappelons que les voleurs s’étaient introduits, très 
tôt dans la matinée de mercredi 21 avril dernier, par une 
ouverture qu’ils ont aménagée, durant la nuit, dans un 
mur d’une maison mitoyenne inoccupée, alors que la 
façade de la boutique donnant sur la rue, comportant 
une double-porte solidement cadenassée, ne laissait 
rien entrevoir dans le quartier totalement vide en raison 
du couvre-feu nocturne.

Les deux cambrioleurs ont ainsi opéré tranquillement 
et emporté la totalité des bijoux en or qui étaient expo-
sés à la vente, soit un gros butin se chiffrant, apparem-
ment, à plusieurs millions.

L’enquête policière a rapidement permis d’identifier 
et d’interpeller les deux suspects, et de récupérer l’en-
semble des articles volés vite retrouvés au domicile de 
la sœur de l’un des deux cambrioleurs, demeurant au 
quartier d’ El Aouama à Tanger.

Les mis en cause, âgés de 29 et 36 ans, ont été placés 
en garde à vue pour l’approfondissement de l’enquête 
et l’instruction du dossier judiciaire destiné au parquet.

uuuuuu

Tétouan : 

Des membres 
d’une famille échappent 

à une asphyxie au gaz 

Les membres d’une même famille, père, mère et 
enfants, qui prenaient leur bain dans leur domicile 

à Tétouan, ont été surpris par une fuite de gaz butane 
s’échappant du chauffe-eau installé à l’intérieur de leur 
salle de bain. 

Se rendant compte du danger, l’un de ces membres a 
eu la présence d’esprit d’appeler des secours.

Ainsi, les sapeurs-pompiers sont arrivés juste à 
temps pour tirer les victimes de cette situation et les 
évacuer en urgence à l’hôpital Saniat R’mel où ils ont 
reçu des soins d’urgence.

Le père de famille qui était le plus touché, a été admis 
en service de réanimation.

Suicides 

Série noire à Tanger 
et El Ksar El Kébir 

Un jeune homme, de Tanger, apparemment acca-
blé de problèmes conjugaux, a tenté de fuir une 

amère réalité en mettant fin à ses jours. 
Le jeune désespéré aurait, en effet, tenté de se sui-

cider en ingurgitant de l’acide. Fort heureusement, il a 
été pris sur le fait et empêché de commettre cet acte de 
désespoir dont il a été dissuadé.

Ses proches l’auraient soumis à un examen médical.
Un autre cas de suicide est signalé à hay Bir Chaïri 

où un commerçant est, malheureusement, passé effec-
tivement à l’acte. Son corps sans vie, a été découvert, 
samedi dernier, pendu dans un dépôt de marchandises, 
constituant local d’habitation de la victime. 

La mort remontait apparemment à plusieurs jours, 
puisque ce sont les voisins qui, alertés par des mau-
vaises odeurs répandues dans le quartier, ont avisé la 
police qui s’est aussitôt déplacée sur le lieu du drame.

Le corps en décomposition du pendu a été évacué 
à la morgue pour autopsie et une enquête est ouverte.

La veille, vendredi, deux cas de suicide ont été signa-
lés à El Ksar el Kebir. 

Le premier concerne une mère de 23 ans qui se serait 
jetée de la terrasse d’une maison de 2 étages située au 
quartier Essalam. 

Le second cas concerne un marchand de fruits au 
marché Lalla Rkia, qui se serait suicidé par pendaison, 
à l’heure du ftour.

uuuuuu

Fin de course pour 
le serial killer de Salé 

Le supposé serial killer marocain, soupçonné 
d’avoir tué, dans leur sommeil, six membres de 

sa famille à Salé, dont deux mineurs, a été arrêté à Cas-
tellon dans l’est de l’Espagne, où il vit depuis 2002 avec 
son épouse et un de ses fils.

L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, est re-
cherché au Maroc pour son implication présumée dans 
le meurtre, en février dernier, à Salé,  de son frère, de sa 
belle-soeur, de leurs deux enfants adultes ainsi que de 
leurs deux petits-enfants.

En conflit avec plusieurs membres de sa famille au 
sujet d’un héritage foncier, il avait menacé, par télé-
phone, de tuer son frère et sa famille.

En février, six d’entre eux « ont été poignardés dans 
leur sommeil et leur domicile incendié volontairement, 
provoquant leur mort.

Le supposé criminel devrait être rapatrié au Maroc, 
dans les prochains jours.

Dar El Kebdani

Avortement 
d’une opération de trafic 

de drogue

La police judiciaire relevant da préfecture de police 
de Nador, a mis en échec, tout récemment , une 

tentative de trafic de drogue, en procédant à la saisie, 
à Dar El-Kebdani, à 15 Km de Nador, de 4 tonnes et 779 
kilogrammes de Chira répartis en 47 ballots chargés à 
bord d’un véhicule utilitaire, et de 94 autres déposés 
dans une maison du Douar «Lahyane».

L’opération a donné lieu à l’interpellation d’un indi-
vidu soupçonné d’entretenir des liens avec un réseau 
criminel impliqué dans ce trafic.

Le supposé trafiquant a été placé en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête qui a ensuite conduit à la sai-
sie de trois voitures, de passeports, de fausses plaques 
minéralogiques, de gonfleurs pour embarcations pneu-
matiques et d’une paire de jumelles.

Les investigations se poursuivent pour démasquer 
d’éventuels complices, commanditaires et destina-
taires de la drogue saisie.

uuuuuu 

Nador 

Interpellation 
d’un dangereux dealer

de drogue dure 

La police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de Nador a mis fin aux mésaventures d’un 

jeune motocycliste qui se disait livreur de différents 
paquets de marchandises anodines, mais qui était, en 
réalité, un dangereux dealer spécialisé dans le trafic de 
drogues dures, notamment dans la livraison de cocaïne 
en détail à ses clients dans la ville de Nador et ses en-
virons.

Après une surveillance discrète, sur la base d’infor-
mations précises, l’intéressé a été pris en flagrant délit 
de pratiquer cette activité dans un quartier de la ville. 

La cocaïne était soigneusement dissimulée dans la 
batterie d’un ordinateur portable. 

Une fois conduit dans les locaux de la police où il a 
été placé en garde à vue, le trafiquant a été soumis à un 
interrogatoire pour dévoiler ses sources d’approvision-
nement en drogue et l’éventualité d’une appartenance à 
un réseau criminel. 

Un dossier judiciaire devrait être établi afin de pré-
senter le jeune trafiquant au parquet. 

Faits divers

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

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Encore un journaliste décédé à Tanger. Pour la saison 2020-21,cinq reporters ont répondu à l’appel 
de Dieu. Après Mustafa Benchrif, Mohamed Gharbi, Mohamed Bchari, Abdelmajid Bensaid, c’est 
le tour de notre ami et frère Mohamed Dfouf de quitter éternellement sa famille, ses collègues 

et ses amis dans ce mois sacré du Ramadan période du jeûne. La photo est un art et comme l’écriture 
ou la langue écrite, elle constitue un moyen riche et varié de la communication. Dans la ville du détroit, 
elle a toujours et continue à documenter et orner l’article de presse. Elle  est le symbole et l’origine d’une 
famille de photographes professionnels de père en fils. Comme le disaient les anciens reporters tangérois, 
la photographie est l’emblème de la famille Dfouf. Personne n’a oublié ni la compétence de son père Si 
Allal et de son frère Abdelouahab que Dieu ait leur âme, ni le talent de Rachid de la rue La Liberté ,ni l’art 
du défunt Mohamed Dfouf. Bien que dépendant du quotidien Le Matin, Mohamed Dfouf que la pénible et 
longue maladie a emportée, envoyait durant plusieurs années ses photos à l’Opinion. Fervent amateur du 
football, il aimait travailler au bord du terrain du regretté Stade du Marshane pour élaborer un reportage 
des rencontres de l’IRT. Tout le monde se souvient qu’il avait travaillé le premier avec le zoom. Quand 
Chouh, Zaali, Younès ou Symou marquait le but ,il avait l’habitude de jeter son appareil pour manifester sa 
joie. Il adorait cette belle équipe de Abdeslam Arbaine et de Bouhriz. Quoique sans accréditation de son 
journal, il était présent au mondial des USA aux cotés de son ami l’entraineur national Abdellah Blinda. A 
Washington, il s’était débrouillé pour avoir un badge et travailler avec les autres reporters du monde entier. 
Au championnat de la Liga ,il se plaisait à effectuer les déplacements à Madrid, Barcelone, Valence, Malaga 
pour couvrir les rencontres du Real et de Barcelone. Ses photos étaient réputées non seulement à Tanger 
mais aussi dans tout le Maroc. Mohamed Dfouf fut l’un des premiers fondateurs de l’Association Tanger 
Presse sportive créée en 1986.Il fut  aussi son premier président .Ses soucis étaient toujours d’œuvrer 
pour le bien être des journalistes sportifs surtout ceux qui n’avaient pas de couverture médicale. Par-ci, 
par-là,  des conventions de partenariat étaient signées avec les différentes cliniques privées. Collaborateur 
des journaux Le Matin et Journal de Tanger, il était connu par son grand professionnalisme. Grace à 
lui, le gala annuel de la presse sportive avait eu l’habitude de réunir les journalistes et les sportifs au 
Solazur. Grace à lui, aussi, il y avait eu la création de la première équipe de football des reporters du sport. 
Malheureusement, ces dernières années, pour des convenances personnelles, il renonça au journalisme 
se consacrant à sa vie familiale. A titre d’information, il est à rappeler que dans la résidence de son père Si 
Allal Dfouf, la délégation régionale du nord du syndicat de la presse avait vu le jour. Qu’il repose en paix au 
cimetière Sidi Amar, nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons. Sincères condoléances à son épouse 
et à ses enfants. 

Tribune du Sport

 Bien qu’avec un retard à cause de la pandémie du corona qui a perturbé le programme 
de tous les clubs marocains, l’IRT section basket a présenté  son effectif joueurs (garçons 
et filles),son staff technique et surtout son programme de travail dans un hôtel de la 
corniche. Cette tradition qui a lieu toutes les saisons a réuni diverses personnalités de 
la ville, le directeur de la Jeunesse et Sports et ses proches collaborateurs, le président 
de la Chambre ,le représentant de l’IRT football ainsi qu’un grand nombre de reporters 
de la presse écrite  audio visuelle et sites électroniques. Formé, formateur, formation 
sont les trois termes qui sont les soucis du président Abdelouahid Boulaich et des 
membres de son comité bien sûr avec la collaboration étroite des encadreurs. Rien que 
les jeunes qui sont importants :leur éducation constitue l’un des objectifs de la nouvelle 
politique de l’équipe. La preuve est la participation de l’IRT au championnat national 
de première division de l’élite  du basket marocain avec quatre vingt dix pour cent de 
basketteurs tangérois sortant des catégories inférieures ou de l’école de la salle Badr. 
Aux commandes, deux entraineurs de renom travaillent en silence :Nizar Mesbahi et 
Khalil Rouas.Le premier est le manager principal et le second est le directeur technique. 
A titre d’information, il est nécessaire de rappeler que les deux anciens entraineurs de 
l’équipe ont quitté Tanger pour occuper le poste de sélectionneur national du Maroc 
et d’Algérie : ce qui mérite la fierté de l’IRT. Les deux formations  garçons et filles qui 
évoluent en catégorie excellence du sport de la balle orange marocain ,accompagnées de 
leurs entraineurs ,ont été présentées à l’assistance .Une photo souvenir était prise avec 
le comité à cette occasion. Contrairement aux saisons écoulées ,l’effectif a été rajeuni et 
très peu de recrues sont enregistrées. Comme l’ont déclaré les managers, la formation 
séniors joue cette année avec les jeunes des catégories inférieures. Ils ont aussi expliqué 
qu’actuellement, l’IRT occupe une bonne quatrième place au championnat et que l’objectif 
tracé était la qualification au play off. A l’issue de cette présentation, un point de presse 
devait avoir lieu avec toutes les composantes de l’IRT. Les collègues de presse avaient des 
questions intéressantes. Les uns voulaient d’une part savoir où en étaient les relations 
comité-corps élus, les autres, connaitre les raisons de l’inexistence d’un comité directeur 
omnisport, d’autres se demandaient pourquoi le comité n’avait pas une vraie politique de 
marketing pour sortir de la crise, et ignoraient pourquoi à Tanger, le sport et la politique 
se retrouvaient mêlés. Avec aisance et beaucoup de franchise, Abdelouahid Boulaich  a 
répondu ,en dressant un tableau de toutes les réponses. Tout d’abord,  il a expliqué les 
mauvaises relations de l’IRT avec la commune de Tanger ville dont le conseil a mené une 
véritable guerre avec le club pour des raisons inconnues se traduisant d’une réduction de 
la subvention puis de sa suspension. Il a regretté aussi l’absence d’un comité directeur 
omnisports pour résoudre les problèmes d’ordre financier de l’équipe. « A Tanger, il n’y a 
pas seulement le football. Mais il y a le basket et le volley qui sont à l’étalon supérieur du 
sport national » a-t-il dit. Quant à la question sport-politique, il  a déclaré que la plupart 
des dirigeants du sport marocain émanent des partis politiques et que même le ministre 
de tutelle venait de la politique. « Nous souhaitons voir un jour l’indépendance du sport 
» a-t-il ajouté. Puis, pour la politique du marketing, il a regretté que Tanger deuxième pole 
économique du Maroc n’arrive pas à subventionner le sport.

 

Lecture d’Al Fatiha en la mémoire de Mohamed Dfouf décédé lundi.

Portrait  sportif

PRESENTATION DE L’IRT BASKET 
SAISON 2020-2021

LE GRAND REPORTER PHOTOGRAPHE 
MOHAMED DFOUF N’EST PLUS

sPort



9ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  • N° 4156 • Samedi 01 Mai 2021

tAnger PrAtique

HORAIRES DES PRIÈRES
du 01 au 07 Mai 2021

Culte Musulman

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

Du lundi au vendredi :
de 10 h 00 à 17 h 00

Samedi :
de 10 h 00 à 14 h 30

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

de 17 h 00 à 10 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES 

DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
21 h 00 à 10 h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 14 h 30 à 21 h 00

Dimanche :
de 10 h 00 à 21 h 00

رمضان كريم 1442_2021
Jo

ur
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bh
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hr
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-Ic

ha
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Sam
01

03:49 12:25 16:06  19:15 20:40

Dim
02

03:48 12:25 16:06  19:16 20:41

Lun
03

03:47 12:25 16:06  19:16 20:42

Mar
04

03:45 12:25 16:06  19:17 20:43

Mer
05

03:44 12:25 16:06  19:18 20:44

Jeu
06

03:42 12:25 16:06  19:19 20:46

Ven
07

03:41 12:25 16:06  19:20 20:47

Pharmacie de garde
PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BélIER : (21 MARS - 20 AvRIl)
Humeur : Les rivalités autour de vous ne vous menacent pas, tout le monde 
est complémentaire, vos craintes ne sont pas fondées.
Amour : Vous êtes en phase avec l’ambiance astrale du jour, marquée par un 
besoin de noblesse, de respect et de respectabilité. 
Argent : Vous pensez aux aspects financiers de votre vie dans une direction 
constructive. Alors, mettez le nez dans vos comptes !
Travail : Le ciel vous apporte un regain de confiance en vous et une plus 
grande aisance à canaliser vos énergies. 

TAUREAU : (21 AvRIl - 20 MAI)
Humeur : Vous adoptez un comportement bienveillant et philosophe avec 
ceux qui vous entourent. 
Amour : Le contexte romantique exalte vos plus beaux attraits et vous rend 
irrésistible, même en couple, profitez-en !
Argent : Votre motivation est au rendez-vous pour avoir un budget en équi-
libre. Alors, continuez sur cette lancée sans hésiter.
Travail : Vous courrez après la montre toute la semaine, il n’est pas interdit 
de vous octroyer une heure de plus. Votre boulot attendra bien un peu ?.

GéMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vos espoirs peuvent devenir réalités, vous avez besoin de 
croire en cette évolution et d’en prendre le chemin.
Amour : Pour éviter les malentendus, tâchez de réfléchir avant d’agir, 
avant de parler ou avant de vous lancer dans des aventures improbables.
Travail : Les planètes sont bien placées et propices au repli sur soi, à 
l’introspection et au travail de fond.
Argent : C’est le bon moment pour renouer une collaboration qui s’était 
trop relâchée depuis quelques semaines. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUIllET)
Humeur :  Votre attitude dans votre vie relationnelle et professionnelle est 
mise en lumière. 
Amour : C’est le moment idéal pour approfondir vos désirs avec vos 
proches, creuser vos projets et mieux connaître vos droits.
Argent : Vos partenaires sont particulièrement procéduriers et cela risque de vous 
agacer mais les remarques désobligeantes n’aideront en rien les négociations.
Travail : Vous vous transformez, sans inconvénient, en bourreau de travail. 
Vous savez que vous allez venir à bout du programme que vous avez fixé..

 lION : (24 JUIllET - 23 AOûT)
Humeur : Les bonnes vibrations du moment vont vous permettre de prendre 
du plaisir, d’entretenir de bonnes relations, de trouver un écho favorable. 
Amour : Les élans d’égoïsme, sont balayés par un vent froid qui vous oblige 
à structurer vos relations plutôt qu’à multiplier les rencontres.
Argent : Face à tout problème, cherchez une aide juridique et ne faites pas 
trop confiance à vos associés.
Travail : Vous pouvez passer une excellente semaine si vous oubliez un peu les 
tracasseries professionnelles et si vous vous accordez un repos bien mérité..

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : C’est avec motivation et bonne humeur que vous aurez à coeur de 
poursuivre vos objectifs coûte que coûte. Votre résolution est en hausse. 
Amour : Le ciel vous pare d’une aura absolument irrésistible et vous seriez 
bien inspiré d’utiliser cet atout charme pour provoquer la chance. 
Argent : Des changements positifs dans votre organisation budgétaire de-
viennent possibles. C’est le moment de vous y lancer. 
Travail : Si vous recherchez du travail, vous savez vous vendre et faire 
preuve d’humilité au bon moment, c’est la combinaison parfaite pour vous. 

BAlANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Utilisez votre énergie pour consolider votre position en travaillant 
et en vous occupant de vos responsabilités pour atteindre vos objectifs. 
Amour : Pour harmoniser vos relations amoureuses, il faut un peu d’entraî-
nement. Pas sûr que vous y arriviez tout de suite. 
Argent : Le bout du tunnel approche mais vous devez affronter une tension 
sur le plan financier.
Travail : Vous investissez votre énergie dans la poursuite de votre idéal. Alors 
que vous portez votre part de responsabilité dans les conflits qui vous opposent !.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre atout majeur est votre aptitude à trouver un bon équilibre 
entre votre vie professionnelle et votre vie privée.
Amour : Les élans du coeur véritables se voient couronnés de succès grâce 
à des énergies d’ancrage, bénéfiques à toute relation pérenne. 
Argent : C’est avec discipline et discrétion que vous placez vos pions dans une 
partie que vous gagnerez probablement, vos concurrents n’ont qu’à bien se tenir.
Travail : Le ciel vous apporte le recul nécessaire pour évaluer les situations 
et, sous la houlette de cet allié de poids, vous progressez vers votre but..

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous devriez vous poser, le temps de réfléchir à la bonne déci-
sion, ce sera la meilleure attitude.
Amour : La lune insiste sur vos amours, elle vous interroge sur l’impor-
tance que vous leur accordez.
Argent : Vous ne manquerez pas d’influence sur votre vie matérielle. Vous 
basez spontanément vos décisions sur des critères solides.
Travail : S’il faut continuer à aller de l’avant, si vous voulez évoluer, si vous 
aspirez à progresser, vous ne vous montrez pas toujours prudent et mesuré.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Votre aisance, votre diplomatie et votre habilité seront vos meil-
leurs atouts pour marquer des points.
Amour : Vous marquez des points à faire preuve de franchise et de loyauté. 
La passion vous le rendra au centuple !
Argent : Vous êtes particulièrement concentré sur vos objectifs en ce moment. 
Vous évaluez tous les aspects positifs et négatifs d’une affaire avec précision.
Travail : Préparez donc soigneusement cette journée car ce que vous re-
tiendrez à l’issue de vos cogitations devra faire ses preuves bientôt.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Le trafic sera fluide à condition que chacun respecte les règles... 
si vous n’êtes pas sage, la police ne fera preuve d’aucune bienveillance !
Amour : Vous avez tendance à suivre vos envies sans prendre en compte 
l’avis de ceux qui partagent votre quotidien.
Argent : Vous pourrez profiter de cette semaine pour chercher à comprendre 
une difficulté financière qui vous embarrasse depuis bien longtemps.
Travail : Si vous avez ramené chez vous quelques dossiers à traiter en 
urgence, vous devrez gérer et vous organiser afin de consacrer un peu de 
temps à vos proches.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous faites des efforts pour rompre la glace et être plus sociable, 
les discussions sont favorisées. Alors, profitez-en pour aller vers les autres.
Amour : Le ciel prête main forte à vos tentatives en facilitant le dialogue et 
en plaçant vos relations sous le signe de la compréhension. 
Travail : Vous faites preuve d’une certaine flexibilité tout en conservant 
votre attitude rigoureuse.
Argent : Vos comptes se portent à merveille en ce moment et vous conti-
nuez à investir avec beaucoup de sérieux dans des affaires rentables.

HOROSCOPE

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

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

TElEPHONES UTIlES

Lundi 03 mai 2021 
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx les fleurs, grand stade
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie Najah
Rte de Tétouan Mghogha Kbira 
Tél. : 06.63.33.93.29
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit imm.lbéria 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Benallal
Av. Fatima Zohra n°127 Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Pharmacie du Nord
Rte de Rabat prés centralitière
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62 
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat Soussi Aouama
Tél. : 05.39.35.01.97
Pharmacie El Harrarine
Quartier el harrarine lot 2874 
Tél. : 05.39.38.48.58

MArdi 04 mai 2021
Pharmacie Badr
Rue lhind N° 49 Beni Makada kdima 
Tél. : 05.39.95.16.54 
Pharmacie Trial Atlas
Trial Atlas montre Al Moujahidine
Tél. : 05.31.18.45.94  
Pharmacie Centrale
Boulevard Pasteur N° 48 
Tél.: 05.39.93.37.41 
Pharmacie Grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46 
Pharmacie Al Balsam
Nouvelle rte entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77 
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan en face houmat chouk
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Nouvelle
Kantarat Bendibane
Tél.: 05.39.31.31.96        
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malte n°1 Sabila Jmaa Marshan
Tél. : 05.39.37.52.82
Pharmacie Jebari
Branes Kdima, Hjar El Hassani 
Tél.: 05.39.31.41.00

Mercredi 05 mai 2021 
Pharmacie Msallah
Av. Sidi Med Ben Abdellah n°45
Tél. : 05.39.93.25.64
Pharmacie Galerie Andalucia
Galerie Andalucia Boubana
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Alidaa
Beni Makada Ard Daoula 
Tél.: 05.39.95.71.51
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Aida
Rue Berkane Bd Mohamed 6
Tél.: 05.39.34.33.03

Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia
Tél. : 05.20.28.35.90
Pharmacie Taferssiti
Hay Riad Lot 195 en face école BP
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay Ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie Noran
Complexe Abdalas Tanja Balia
Tél.: 05.39.30.28.74 

Jeudi 06 mai 2021
Pharmacie Tarik El Moujahidine
Hay El Moujahidine rés Omar bloc B
Tél.: 05.39.31.40.79
Pharmacie Imam Nafie
Lotissement Belkhairi rue n° 12 
Tél. : 05.39.36.03.65   
Pharmacie Bismiallah
Av. Driss I Résidence El Kheir 
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89  
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima Tanja balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Tingis
87 Bd Imam Mouslim Dradeb 
Tél. : 05.39.93.36.35
Pharmacie Al Masjid
Azib Haj Kadour Khalij Houmat Essahli 
Tél. : 05.39.31.03.79
Pharmacie Bni Touzine
Prés centre de santé Hay Bni Touzine
Tél. : 05.39.30.70.66  

Vendredi 07 MAi 2021
Pharmacie Arrabie
Quartier kherba Satfilage
Tél. : 05.39.31.84.48
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, rue d’anglettere Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Al Kantara
Kantara Bendibane en face mosqué
Tél. : 05.39.95.94.86 
Pharmacie Irchad
Rte entre hawmat draoua et dar tounsi
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie Randa
Cplx Mers 2 route principale
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie Assafwa
Rte Rahrah en face cplx Kawasim 
Tél.: 05.39.31.29.18
Pharmacie Rahmouni
Av. Londres Imm des Palmieres 9 
Tél.: 05.39.94.57.88
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Zouhir
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél. : 06.07.01.48.26        

Samedi 01 et dimanche 02 
mai 2021

•  SAMedi
Pharmacie Sania
Bd Aicha Al Moussafir fin Jirari
Tél.: 05.39.36.13.30
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay et Jadid Casabarata
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Place des Arenes
Rte de Tétouan entré quartier Draoua
Tél. : 05.31.00.55.77
Pharmacie Riad
Cplx. habitats Filali Hay Mesnana 
Tél.: 06.89.37.97.02
Pharmacie Hay Gambouria
Aouama Hay Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat cplx 1
Tél. : 06.22.27.14.78 
Pharmacie du grand stade
Rte de Rabat en face City club 
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
 •  diMAncHe
Pharmacie Mehdia Golf
Cplx Golf Rte Rahrah Mesnana 
Tél. : 05.39.37.73.43   
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés prés hôpital Med 6
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Jamila
128 bis, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.96.76
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi Driss prés école Achenad 
Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Safae
Rte Aswak Assalam prés Total 
Tél. : 05.39.31.00.27  
Pharmacie Lamtafi
6, rue Abbi Hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie Palestine
Hay Benkirane rue 138 n° 10 
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie Mediterrannee
Tanja Balia rue au dessus Attijari
Tél. : 05.39.94.50.46

Samedi 01 et dimanche 02 
mai 2021

Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid N°24 B
Tél.: 05.39.93.60.15 
Pharmacie Madrid
Quartier Jamaà n°3 
prés ancien mosqué bendibane 
Tél. : 05.39.31.09.01
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24
Pharmacie Zarima
Fin rte garre routière Harrarin lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou N°2817 
Tél. : 05.50.00.62.45
Pharmacie les Parents
Sat Filage en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Europharm
hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N°520
Tél. : 06.90.98.81.71
Pharmacie Route El Aouama
Rte Aouama, Bd Al qods prés Total 
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie El Ghandouri
Bd Med 6 prés Cappucino Malabata
Tél. : 05.39.30.13.88

HORAIRE 
DES PHARMACIES
DU RAMADAN 2021

PHARMACIE DE GARDE JOUR ET NUIT

Semaine du 03 au 07 mai 2021
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 D L M S F B U X H P

• Mots fléchés N° 1254

 

 1 2 3 4 5 6 7  8 4 9 10 2 7

 2 6 11 9 12 11  13 2 12 2 6 7 

 12 2 12 2  12 4 9 14 11  11 12 11

 11 1 2 8 2  9 11 11 6 7  10 8

 6 4 10  15 2 16 10 6 6 2 15  13

 4  6 4 12 10 4 8  4 5 9 7 11

 12 14  15 11 9 8 11 9  9 5 11 9

 7 11 17 12  11 8 9 2 18 11  10 7

  19 2 5 7 7 2  14 11 9 12 7 

 13 10 6 4 5  8 2 10 7  2 1 10

  15 4 9 9 11 15 12  12 2 9 11 9

 17 5 12  18 9 11 11 1 11 8 12  10

 10 6  9 10 7  6 10 7 11 9 11 7

 8 11 14 11  11 9 11 7  7 11 12 11

 M  B

      D   H

GRILLE CODEE N° 733
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° 732

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1255

• Mots croisés N° 827

par MOURAD BOUKHATEM

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

APPELAIENT

CAPITALE
ARABE

ILES
FALKLAND

CHANSON
D’AMOUR

CARNET
DE NOTES

A PIED

INCURSION

FONDÉES

ENVIE

FIGURE
DE STYLE

GAINES

LOI

ENDUIT

PROSPECTÉE

FILS
DU BLED

POUFFES

SINGÉE

VOLCAN

STUPIDES

RÉFUTERA

INFÉCONDES

POÈTE
LATIN

PETIT
PARISIEN

SHAH
PERSAN

CELLULES
VÉGÉTALES

COMPAGNIE

BERGE

PASCAL
POSSESSIF TROUBLANT

NOUVEAUX
VENUS

ANTIPATHIE

SÉDACTIF

NOTE

PARTICIPE

FAIRE
L’IMPORTANT

VOYELLES CHROME

TOURMENTÉE

TENTA

PERSONNEL

ÉPUISÉ

MONSIEUR

DÉFENSE

VILLE
DE

BELGIQUE
RÉSERVOIR FILS

D’ISAAC

DIASTASES

CACHÉS

HORS
COURT

EXCITA

CAPONE

LANCIER
ALLEMAND

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

Horizontalement. — I. Mappemonde. II. Epouse. Sun. - III. Loubard. 
Et. - IV. ADP. Uvée. - V. Néon. Ecrue - VI. Navire. - VII. Os. Télé. - VIII. Lac. Ul-
time. - IX. Indole. San. - X. Estée. Bord.
Verticalement. — 1. Mélancolie. - 2. Apode. Sans. - 3. Poupon. CDT. - 
4. PUB. Nat. OE. - 5. Esau. Veule. - 6. Merveille. - 7. Décret. - 8. NS. Ere. Iso. 
- 9. Due. Omar. - 10. Entreprend.

Horizontalement.— I. Souvenir du passé. - II. Tracas. Bel oiseau. - III. 
Premier d’une série. Plus neuf. 2 fois. - IV. Attraits. - V. Parent. - VI. Insigne 
de boutonnière. Métal. - VII. Liant. Bramèrent. - VIII. Vague. Grecque. - IX. 
Attaches. MIlles-pattes. - X. Nation. Outrés.
Verticalement. —  1. Insecte ravageur. - 2. Vase. Retenait. - 3. 
Eclaté. Possessif. Avant culpa. - 4. Se prélassèrent (se...). - 5. Semblant 
sortir du plan. - 6. Ecimée. - 7. Tête d’apache. Propriété de la matière. - 8. 
Nain. Potables ou usées. - 9. Angle. Indéfini. Largeur d’étoffe. - 10. Dans. 
Enchâssées.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

SAUVEUR

POÈTE
MÉDIÉVAL

PRÉNOM
D’ANDRESS

PAYS
D’EUROPE

MAUVAIS
RÊVES

MEMBRES
D’ÉQUIPAGE

FRUITS
DE MER

MUSICIEN
ALLEMAND

PÉPIN

TANTALE

HERBE
NUISIBLE

BATAILLON
MAROCAIN

POSSESSIF

JUGE

CHIPER

ECLAT

FAUX
BRAVE

SALUT
ROMAIN

PROGRESSE

PERSONNEL

PETIT
MANCHE

BOUCLIER

TREMBE-
LEMENT
DE MER

VILLE DE 
BELGIQUE

ERBIUM

CORDAGE

VILLE
DU NORD

LANGUE
SÉMITIQUE

AFFRAN-
CHIR

POSSESSIF

ARTICLE

TITRE
ANGLAIS

«CLUB»
ANGLAIS

EXPOSER

NON
COUPABLE

POUSSENT

UN
ALLEMAND

SANS 
FIN

DANS
LE VENT

CI

MANIE

DE LA
CAPITALE

ECOLE

TEMPS
PRÉCIS

EXACT

MAUVAIS
FOND

RÔTI

FEU
LIQUIDE

RENOM

FOURGON

PAYS
D’ASIE

CÉRIUM

SANS
ÉCLAT

CANARDS
SAUVAGES

DANS

NOTE

CASSIERS

• Grille codée N° 1038

• Mots croisés N° 1127

GRIllE CODEE N° 1039

• Mots fléchés N° 1558

MOTS CROISéS (grille N° 1128) MOTS FlECHES N° 1559
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

»يا طنجة يا اِلّلي..!«
هـذه  الناقص«  »زائدي  عنوان  استوحيــت 
التي  األغاني  أجمل  من  واحدة  مطلع  من  المرة، 
في  ترفـل  كانت  عندما  طنجة،  مدينة  مجــدت 
متميز  الفاتن،بلحن  الطبيعي  جمالها  حلل  أبهى 
تم  الذي  الراشدي،  القادر  عبد  الراحل  توقيع  من 
إذاعة  لجوق  رئيسا  مولوي  بأمر  يومها  تعيينه 
طنجة سنة 1964، وأداء الصوت العذب للمطرب 
المسرحي  الفنان  التطواني، وكلمات  الواحد  عبد 
الراشدي  التونسي، وقد صرح لي  الراحل حمادي 
معه  أجريته  الذي  المطول  الحوار  في  اهلل  رحمه 
اإلذاعــي  برنامجي  ضمن  الثمانينيات  أواخر 
بالرباط،أن  التقدم  بحي  األنيق  ببيته  »أوراق« 
إحدى  في  له  أكد  الثاني  الحسن  الراحل  الملك 
طنجـة  في  أبدعها  التي  األلحان  أن  المناسبات 
تميزا  وأكثرها  الفنيــة   إنجازاته  أجمل  تعتبر من 

على اإلطالق.
ولعل سرا في مكنون هذه المدينة السحرية 
فيها  الذين هاموا  أبنائها  ظل مبهما، حتى على 
عالميين،  وفنانين  كتاب  مقصد  جعلها  عشقا، 
تقاطروا عليها من مختلف األصقاع، وخلدوها في 
إبداعاتهم األدبية والفنية،بل إن من بينهم من 
اتخذها مالذا ومستقرا، بعيدا عن صخب حضارة 

الغرب التي غيبت قيمة اإلنسان وجوهره.
وما كان لي أن أتوقف بهذه العجالة عند هذا 
السر الذي تختزنه طنجة، وهذه الجاذبية السحرية 
هذا  لوال  الغواية،  حدّ  عشاقها  بها  تغـري  التي 
الورش الضخم الذي تعرفه المدينة ضمن عملية 
وترميم  العتيقة،  فضاءاتها  معظم  تأهيل  إعادة 
الخصوصية  على  تشهد  التي  التاريخية  معالمها 
في  المدينة  هذه  بها  أسهمت  التي  الحضارية 
مالمــح  تغيير  إلى  باإلضافــة  مراحلها،  مختلف 

فضاءات أخرى خارج مجالها العتيق.
المجهـودات  من  منتقصا  هنــا  أريدني  وال 
من  وال  الكبير،  الورش  هذا  أجل  من  المبذولة 
اإلنجــاز  لهذا  المرصــودة  الضخمــة  الميزانية 
أن  طنجــة  لمدينة  يسبــق  لم  الذي  التاريخي 
تفصيـال  منا  يتطلـب  ذلك  فإن  له،  مثيال  عرفت 
الضيق  الحيز  هذا  في  المجال  يسع  ال  وتدقيقـا 
اآلراء  تضارب  أمام  اختالالته،  أو  جمالياته  إلبراز 
بعض  طرف  من  والمعلنـة،  الخفية  واالنتقادات 
الفعاليات )الغيــورة( على أصالة الهوية العمرانية 
أجدد  أن  فقط  يكفينـي  بل  للمدينة،  والجمالية 
الحضارية  المعالم  تفعيل  ضرورة  إلى  إلحاحي 
التي تخضع للترميم بما يليق بأدوارها، والمهام 
التي أنيطت بها في مراحلها التاريخية الحاسمة، 

واختيار المسؤولين المؤهلين لتدبير شأنها.
كما ال أريد أن تفوتني الفرصة على هامش 
هذه التداعيات السريعة، أن أنصب نفسي لسان 
حال أحبابنا الراحلين، الذين يرقدون في َأسرّتهم 
الترابية رقدتهم األبدية في مقبرة مرشان، ألضم 
صوتي إلى صوت صديقي الطنجاوي الغيور عزيز 
المقبــرة  هذه  أبواب  بفتــح  للتعجيل  الكنوني، 
األيام  هذه  في  أحبابنا  مع  األرحام  صلة  لتجديد 
شعرت  األبرك،وكم  رمضان  شهر  من  المتبقية 
قبر  لزيارة  مرموقـا  أديبا  رافقت  عندما  بالهوان 
الكاتب العالمي محمد شكري، فلم نجد منفذا نلج 
منه عبر أسوار هذه المقبرة لنترحم عليه، ونضع 
باقة ورد على قبره.. فمعذرة منا إليك يا »مجنون 

الورد«.
)البقية ص 2(

العودة مل�شروع الربط القار  بني البلدين
عرب م�شيق جبل طارق 

اهتمام بريطانيا العظمى بربط قار بني املغرب 
و�شخرة جبل طارق يزعج الدوائر الر�شمية مبدريد 

المغرب / إسبانيا

بمشروع  العظمـى  بريطانـيا  اهتمام  أن  يبدو 
جبل  مضيق  عبر  وإفريقيا  القاربين  أوروبا  الربط 
إسبانيا  بين  المشــاورات  باستئنــاف  عجل  طارق، 
مضيق  عبر  البحري  الربط  مشروع  بشأن  والمغرب، 
والــذي  42  سنـة،  منــذ  انطلق  طارق،  الذي  جبل 
تحمل  مغربية  األولى  شركتين  البلدان  له  شكل 
اسم:  الشركة المغربية للربط القار عبر مضيق جبل 
طارق،  )سنيد(، عهد برئاستها  لسمو األمير الراحل 
إسبانيـة،  المهـدي، والثانيــة  بن  الحسن  مـوالي 
القار  الربط  أجل  من  للدراسات  اإلسبانية  »الشركة 
عبر مضيق جبل طارق )سيسيغسا(  وتولى رئاستها 

جد ملك إسبانيا الحالي، األمير خوان دو بوربون.  

)البقية ص 3(

المغرب إسبانيا

جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة : انخراٌط كلـي
 يف بناء اجلهة  ب�شريًا واجتماعيًا واقت�شاديًا

ـ  تطوان  ـ  طنحـة  جهـــة  مجلـس  إعـالن   بعــد 
الحسيمة،  عن تنفيذ مشاريع تنمويــة  بهـذه الجهـة، 
درهم،  المليـار  تكاليفهـا  قاربت   ،2020 سنة  برسم 
مستوى  على  القــروي،  بالعالم  العزلــة  فــك  تخص 
المهني،  والثقافــة  والتكوين  والتعليــم  الصحـــة 
والسياحة خاصة، إضافة إلى  تأهيل المراكز القروية 
وبرامج تخص التنمية المجالية، وفق بيان صادر عن 
الجهة،  صادقت اللجنــة الجهويــة للتنمية البشريــة 
من  أخرى  مجموعة  على  الماضي  األسبوع  بالجهة، 
وعددها  الجارية  السنة  برسم  المقترحة  المشاريـع  
 300 حوالي  تبلغ  باعتمادات  مشروعــا،    720 يناهز 

مليون درهم.  



من الفلسفة العامة للقرارات الدستورية القوية  أنها »أداة للتربيـة المدنيـة والثقافة 
السياسية«؛ القاضي عندما يتجاوز اإلطار الضيق للملف المعروض عليه، إنما لغاية تطوير 

الثقافة الدستورية القانونية.
الدستور«؛  فهم  »تطوير  إلى  السعي  الدستوري  القرار  ثقافة  من  أنه  المعنى  و 
ال  القانونية   فالثقافة  جديدة،  قانونية«  »ثقافة  تدعيم  نحو  الذهاب  أيضا  ثقافته  ومن 
تتشكل  فقط من التأويل الحرفي، أو المرتبط بأصول النصوص القانونية، ولكن أيضا 
من مالحظة الحقيقة االجتماعية الدالة قانونا، وال يمكن  للقرار الدستـــوري، في صلب 

فلسفته، أن يتجاهــل الحقيقة االجتماعية  الموضوعية والواقعية.
و إن كـان التعليل من الركائـز األساسية  إلنتاج القرارات الدستورية ، فالتعليل  ليس 
وال يمكن أن يقف عند » مجرد مناقشة العلل«، بل إن التعليل تحليل منطقي مؤسس على 
معايير موضوعيـة وعامـة، فالتعليـل بيان وتسبيب واضح وبارز  يفرضه القانون ويوضح  
طريقة فهم القاضي للنازلة  وللنزاع المعروض،  وهو ما يستتبع  أن نقصان  التعليل أو 
قوة  بل من  للنقض،  به معرضا  المتسم  القـرار  يجعـل  وبالتالي  انعدامه،  يوازي  فساده 
التعليل أيضا أن يكون » التعليل نفسه موضوع تعليل مضاد، وهو األمر الذي  يصطلح 

على تسميته : »تقنية اآلراء المنفصلة  أو اآلراء المعارضة«.
الوثائقي،  الملف  غنى   « من  يستمد  الدستورية  للقرارات  بالنسبة  التعليل  غِنى 
غناها   في  الفقهية  اآلراء  من  المطروحة،  المسألة  بخصوص  القضائية  االجتهادات 

وتضاربها« بل حتى في اآلراء المخالفة، منفصلة كانت أو معارضة .
نخلص إلى أن القرارات الدستورية القوية، بهذا المنطق، تكون  في قوة تعليلها، 
والتعليل هنا  يستخلص من إكراه احترام القانون ومنع التعسف، ومن الحق في حماية 
قضائية فعلية؛  فالقرارات القوية تشهد على مجهود تعليلي وبيداغوجي من خالل توظيف 
لبنية شكلية تسمح بالتعبير بحرية أكبر  عن طريق اللجوء المكثف إلى السوابق القضائية.

تشغل الصناعــة التقليديـــة بطنجـــة عددا هاما من األيادي العاملة في مختلف 
اإلجتماعي  اإلقتصاد  مديرية  من خالل  التقليدية  الصناعة  وزارة  وتساند  التخصصات، 
الحقل من خالل عقد شراكات معها، وقد استفادت جمعية  العاملة في هذا  الجمعيات 
المرأة المقاولة والفعاليات المساندة لها من دعم برسم سنة 2020 خصصته البتكار 
مبتكرين  من  المجال،  هذا  في  العاملين  من   40 منه  استفاد  والذي  األزياء  وخياطة 
يوم  األزياء  هذه  عرضت  وقد  بلمسات عصرية  تقليديا  لباسا   120 وأنتجوا   وخياطين 
16 أبريل بمقر الجمعية بحضور السيد توفيق القنيدي رئيس قسم التشريع والتكوين 
الحداد  المنعــم  عبد  والسيد  التقليدية،  الصناعة  بوزارة  اإلجتماعي  اإلقتصاد  بمديرية 
المدير الجهـوي لوزارة الصناعة التقليدية وبحضور المستفيدات والمستفيدين من هذه 
العملية الهادفــة إلى تحريك العملية اإلقتصادية لهذه الفئـة التي تضررت من جائحة 

كورونا بشكل كبير. 
عائشة  السيدة  ترأسها  التي  المساندة  والفعاليــات  المقاولة  المرأة  جمعيــة  إن 
الزكري، تهدف إلى تطوير الشراكة مع مديرية اإلقتصاد اإلجتماعي لتشمل عددا أكبر 
من المستفيدين، خاصة وأن الجمعية أنتجت عالمة اقتصادية خاصة أطلقت عليها اسم 

.Tingi

زهور الغزاوي

صادق مجلس جماعة كزناية يوم الثالثاء 
لتنفــيـذ  شـراكـة  اتفـاقـــيـة  على  باإلجمـاع 
الجماعــة  وتنميــة  لتأهيل  المندمج  البرنامـج 
إجمالية  بميزانية  و2022،   2021 سنة  برسم 
تقدر ب 650 مليون درهم، موزعة على مجموعة 
والبيئة  الحضري  النقل  كقطاع  القطاعات،  من 

وأسواق القرب والمرافق الجماعية...
تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز مقاومات 
الجاذبية االقتصادية والمجالية، وتقوية وتوسعة 
ظروف  وتحسين  والكهرباء  الماء  شبكات 

التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
كما تهدف أيضا إلى تعزيز البنية التحتية 
الثقافي  المجال  ودعم  وتنشيطها،  الرياضية 
الطبيعية، مع  والموارد  البيئة  والمحافظة على 
االجتماعية  التفاوتات  تقليص  في  المساهمة 

والمجالية.
ـ   طنجة  جهة  مجلـس  وسيساهم  هــذا   

تطوان ـ الحسيمة ب 52.4 مليون درهم، في 
والتعمير  التراب  إعداد  ووزارة  ستساهم  حين 
واإلسكان وسياسة المدينة ب 50 مليون درهم، 
ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ب 45 مليون 

درهم. 
تنمية  وكالــة  مساهمـة  إلى  باإلضافــة 

درهم،  ماليين   5 ب  الشمال  أقاليم  وإنعاش 
فضال عن األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
ب 47.4 مليون درهم، كما ستساهم الشركة 
والكهرباء  الماء  قطاع  تدبير  لها  المفوض 

وتطهير السائل ب 90.2 مليون درهم.
ر.ب

ُزو َياْت ْغْرَزة َغّرْ ْحَجاْبْك ْبْ
و ْوْع�ِشرْيْك اإَِذا َخاْن ال ْتُبوْح ْب�ْسُّ

ُزو َعاْب ْعَلى ُكّلْ َقاِري ْيْفّرْ ْجُذوْب �شْ ْكَتاْبْك َياْلْ
و ُ َحاْل ْمْن ْفِقيْه ْحِكيْم َحاْر ْيْف�ّسْ ْو�شْ

اْلْقُروَدة ْعلى ْظَهْر اْلْغ�ِشيْم ْيْقْفُزو
و ُ و اْلْعُدو ْك�ّسْ ْب ْمُنّ ْك اإَِذا �ْسَ ْوَكا�شْ
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يقول
 »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

)تتمة ص1(  
منها  تتاشكل  الذي  المشاريع  تلك  من 
مختلف تدخالت مجلس الجهة في إطار تنفيذ 

مخطط التنمية لهذه السنة:  
83 مشروعــا في إطــار »برنامــج تدارك 
التحتية األساسية«)53،6  البنية  الخصاص في 

مليون درهم(. 
»مواكبة  برنامج  ضمن  مشروعا    108
األشخاص في وضعية هشاشة«: )58،6  مليون 

درهم(. 
تحسين  إطار مخطط  في  مشروعا    413
 72،8( للشبــاب  االقتصادي  واإلدماج  الدخل 

مليون درهم(. 
بالرأسمال  الدفع  أجل  123 مشروعا  من 
مليون   129،3(  : الصاعدة  لألجيـال  البشـري 

درهم(.   
وحرصا من مجلس الجهــة على أن يتم 
كافـــة  مجالــس  المشاريــع على  توزيع هذه 
الجماعات اإلقليمية والمحلية للجهة،  بعمالتيها 
وأقاليمهــا،  وذلـك بحسب األولويــات،  فقــد 
استفادت  الجهة، جغرافيا، بالمشاريع المبرمجة، 

حسب البيان التالي:  
194 مشروعــا بعمالة طنجة – أصيلــة، 
)41،3 مليون درهم(،  117 مشروعـــا بإقليـــم 
مشروعــا   80 درهم(،   مليــون   29،9( تطوان 
 35 درهم(  مليون   36،4( العرائــش  بإقليم 
مشروعا بإقليم الفحص،)30،87 مليون درهم(،  
15 مشروعا بإقليم المضيق – الفنيدق  )11،32 
وزان   بإقليم  مشروعـا   95 درهم(،  و  مليــون 
بإقليم  مشروعا    66 و  درهم(،   مليون   38،3(

مشروعا   18 و  درهم(  مليون   67،8( شفشاون 
بإقليم الحسيمة )39،5 مليون درهم( . 

منجزات  حصيلة  تقديم  تم  وبالمناسبة، 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 
 252 ببرمجة  تميزت  والتي  بالجهة،   2020
مشروعا، يوجد 60 منها في طور اإلنجاز، بكلفة 
مالية إجمالية تصل إلى 316.4 مليون درهم، 
إلى جانب المصادقة على ما تبقى من المشاريع 
للتنمية  اإلقليمية  اللجان  من طرف  المقترحة 
البشرية برسم سنة 2020، والتي يبلغ عددها 

26 مشروعا بكلفة 25.5 مليون درهم. 
كلمــــة  في  للعمالـــة،  العــام  الكاتـــب 
بالمناسبة،  حــظ المسؤولين عن الجهة، من 
مختلف مواقعهم، إلى مضاعفة الجهود من أجل 
إتمام المشاريع التي توجد قيد اإلنجاز في إطار 

هذه مبادرة التنمية البشرية ، اإلسراع بإخراج 
المشاريع المندرجة، خاصة،  في محور تحسين 
الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب، بالنظر إلى 
يواجهها  التي  للجائحة  االجتماعية  التداعيات 

العالم منذ السنة الماضية.. 
وجرى بالمناسبة ، المصادقة على خمس 
اتفاقيات إطار جهوية لتنفيذ محور ريادة األعمال 
خالل الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، في 
مؤسسات  من  عدد  مع  تعاون  المبادرة  إطار 
العلوم  في  واإلبداع  والتطوير  العلمي  البحث 
طنجة،  والجمعية  مستوى  الهندسية  على 
المتوسطية للتنمية والتكوين بتطوان   ومكتب 
االستشــارات بالحسيمـــة   ومؤسســة مبادرة 
للشبـــاب  والمقاولــة  بالمضيـــق  وجمعيـــة 

مبادرة   بإقليم وزان. 
ع.ك 

جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة :
انخراٌط كلـي يف بناء اجلهة  ب�شريًا واجتماعيًا 

واقت�شاديًا
من ثقافة 

القرار 
الد�شتوري

 جمعية املراأة املقاولة تنظم
عر�شًا للأزياء بدعم من مديرية 

القت�شاد الجتماعي

بعد عزل رئي�شها...
جماعة كزناية ت�شادق على اتفاقية �شراكة جديدة

د. عبد الحق بلفقيه
أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل ـ فاس



4156 • ال�شبـت  01 مــاي  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

3

فضاء األنثـى   :

 بينما اعتبر حكم محكمة طنجة، منذ أربع سنوات،  حول  ثبوت  النسب  لطفلة 
عن طريق  الحمـض النـووي، حكمـا »تاريخيـا«  ألن العلـم الدقـيــق في هــذه 
البـاب ال يحتمل التأويل، وهو الحكم الذي وُصف بـ »السابقة« قبل إلغائه من 
طرف محكمة االستئناف التي استندت على مدونة األسرة، بخصوص البنوة غير 
التي ال يترتـب عنها أي أثر شرعي  بالنسبة لألب  وبالتالـي تنسـب  »الشرعية« 
االلتحاق  لها  حق  وتعليمها،  إن  تربيتها  تكاليف  تتحمل  التي  ألمها  الطفلة 
الدونية« ! دون أن يكون لها  المجتمع  بالمدرسة، واستطاعت مواجهة »نظـرة 

ذنب فيما حصل.  
الطفلة التي  إلغاء نسب  األم،   ما ترتب عنه  النقض رفضت دعوى  محكمة 

كانت نتاج »فساد« في مفهوم القانون  !  
أثار  النقض  محكمة  قرار  أن  إال  قانونا،  محصنة  المحاكم  أحكام  أن  ومع 
النسائية والحقوقية  التي  المنظمات  ، خاصة  المستاءة  الفعل  العديد من ردود 
االعتماد  على  ثبوت  النسب،  إلى  باب  في  »االجتهاد«  أن يصل  انتظرت  طالما 
إيجاد مخرج ألزمة أسرية يكون  النووي، على  الحمض  نتائج  العلم،  حيث تعين 
عن  نتج  فيما  تحملوها  مسؤولية  وال  اقترفوه  ذنب  دون  ضحاياها  األطفال 

عالقات   يضبطها الحالل والحرام في المجتمعات اإلسالمية.  
األخذ  المحكمة  على  كان  أنه  النقض،  محكمة  قرار  من  المستاؤون  ويرى 
بعين االعتبار مجموعة من المعطيات والقرائن، منها الخبرة الجينية، واالتفاقيات 
الدولية التي صادق عليها المغرب  في مجال حقوق الطفل،  ومضامين الدستور 
واالعتبار  القانونية،  الحماية  الدولة »توفير  أن  من مسؤوليات  على  تنص  التي 
عن  النظر  بصرف  متساوية،  بكيفية  األطفال،  لجميع  والمعنوي  االجتماعي 

وضعيتهم العائلية«.  
ويرى عدد من  المتخصصين أن بعض االجتهادات  الفقهية في هذا المجال 
أصبحت متجاوزة ، ألنها ال تقيم وزنا للعلم الذي يكفينا اليوم الخوض في متاهات  
ثبوت النسب  بالفراش أوالقيافة، أو  اإلقرار أو حكم القاضي، وهي أدلة لم يتم 
إجماع المذاهب عليها، فقد حصل شبه اتفاق على أن الزواج »الصحيح« يتم إما 

باإلقرار أو البينة . 
يقضي  قرارا  البيضاء،  بالدار  االبتدائية  المحكمة  أصدرت  أيام  بضعة  ومنذ 
ابنة مزدادة في إطار عالقة زواج، قيل إنها صحيحة  ولكنها »غير  بثبوت نسب 

موثقة«، وذلك باالستناد إلى »بينة السماع« كوسيلة إثبات.  
وجاء في قرار المحكمة أن “موجب النسب المذكور أعاله )بينة السماع( يُعتبر 
عامال في إثبات نسب البنت”، كما رأت أن “نسب البنت ثابتٌ لوالدها من خالل 
رسم الوالدة المدلى بها مما يبقى معه الطلب مؤسسا قانونا ويتعين االستجابة 

لمشروعيته. 
يجب االعتراف بأن قضاة المحاكم لهم اقتناعاتهم التامة بما يصدرونه من 
أحكام، ولهم أيضا الحق في تأويل النصوص بما يرونه حقا وعدال،  إال أن  الجمهور 
إال عن طريق  انتقادها  التي ال يمكن بأي حال من األحوال  له تقييمه لألحكام 

المسطرات المعروفة. 
وفي هذا الصدد، عبرت منظمات نسائية مناضلة، عن خيبة أملها فيما كانت 
تنتظر من  اجتهاد قضائي يراعي حقوق األطفال المزدادين خارج ما يصرون على 
وصفه بالزواج »الصحيح« والحال أن األمر نسبي في كل الحاالت وقابل لالجتهاد، 
مسايرة لتطور العالقات داخل المجتمعات الحديثة، وتغير المفاهيم والمعتقدات 
االجتماعية، ودخول آليات قانونية علمية جديدة لتضع حدا لالجتهادات الفقهية 
الخاص  وفهمهم  للحياة  وتصوراتهم  الفقهاء  أقوال  على  تنبني  التي  القديمة 
للنصوص الدينية،  وللعالقات الزوجية ولألطفال ، خاصة  الذين ولدوا،  لظروف 

خاصة، ال ينبغي إغفالها،  خارج اإلطار المرسوم. 
وإذا كانت تلك حقوق الطفل »مضمونة« بالقانون، فإن األمر يختلف بالنسبة 
لألبناء »الطبيعيين« الذين تم إنجابهم »خارج اإلطار«، والذين  يعاملون بنوع 
أبناء  أنهم  بالرغم من  واحتقار  ازدراء  نظرة  المجتمع  إليهم  وينظر  الجفوة،  من 
طبيعيون، خاضعون لقانون الطبيعة  التي تسري على كل الكائنات الحية دون 
قانون محدد. وإن كل ما يحصل عليه الطفل الطبيعي هو نسبه ألمه وهو مبدأ 
يعود إلى القانون الروماني،  والحال أن كل التشاريع السماوية أنكرت على الطفل 
الطبيعي حقه في النسب  والميراث أو النفقة وغير ذلك من الحقوق..ألن العالقات 

الطبيعية لم يتم تثقيفها ووضعها في إطار قانون محدد. 
وأساتــذة  ومحاميــن  وقضــاة  ناشطين  تضــم  جهــات  فإن  ذلـــك،  ومع 
زواج  عن  الناتجة  البنــوة  بين  التمييز  إلغاء  على  العمــل  إلى  جامعيين  تسعى 
»رسمي« وتلك الناتجة عن عالقات خارج  »اإلطار«. وفي هذا الصدد، سبق لنائب 
رئيس جامعة القرويين السيد إدريس الزعري المباركي  أن أدلى بتصريح  إلحدى 
اإلذاعات الدولية،  سنة  2014،  معتبرا أن لهذه الفئة من األطفال كامل الحقوق 
مثلهم مثل األطفال الشرعيين، وأن تلك الحقوق تشمل الجنسية والكفالة والنفقة 
التي تكون إما نفقة األم أو بالتزام شخص ما باإلنفاق على الطفل، إضافة إلى 

مجموعة من الحقوق األخرى. 
وأضاف أن اإلسالم يشجع على رعاية هؤالء األطفال إما عن طريق الصدقة 
أو التكفل. إال أنه أوضح من جهة أخرى أن االختالف يقع في جانب اإلرث إذ أن 
الطفل المولود خارج إطار الزواج، يرث من أمه فقط وال يرث من أبيه اعتبارا  ألن 

أباه غير معروف. 
بالحمض  موثقا  الطفل  نسب  علميا،  وكان  معروفا  األب  كان  لو   وماذا 

النووي  الذي ال يمكن الطعن فيه إطالقا؟ !!!.... 

سميـة أمغـار -

محنـة الأطفـال
»الطبيعييـن«  مـع الق�شـاء 

)تتمة ص1(  
هذا المشروع تخطى اليوم مراحل الدراسات التقنية والميدانية، عبر 
ارتباطه بالعديد من مكاتب الدراسات العالمية المتخصصة في هذا النوع 
من منشآت الربط البحري عبر القناطر المعلقة أو األنفاق البحرية الجوفية، 
ليقترب من محطة التنفيذ، بعد توفير وسائل التمويل الذي أعلنت منظمات 
للمشاركة  استعدادها  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  األمم  عالمية، ومنها 

فيه.، 
في موضوع  الدولية  المنظمات  الشركتـان  عددا من  وقد نظمت 
الربط القار على مضيق جبل طارق شاركتُ شخصيا  في المناظرة التي 
بمدريد،  »أوروربويلدين«  بفندق  عقدت  التي  والمناظرة  بطنجة  عقدت 
المطل على ملعب« برنابيو« ، بوصفي صحافيا، أوال،  وأيضا  مترجما في 

خدمة المشاركين المغاربة. 
وتزامنا مع أنباء روجها اإلعالم اإلسباني »جريدة إيل إيسبانيول« حول 
اهتمامها بربط بحري  العظمى عن  بريطانيا  إعالن  إسبانيا من  انزعاج 
مباشر بين المغرب وصخرة جبل طارق، خاصة بعد دخول  اتفاقية شراكة 
واسعة بين البلدين حيز التنفيذ، في أعقاب »البريكسيت«/ فقد  تم هذا 
األسبوع لقاء عن بعد بين وزيري النقل  في البلدين، عمارة  وأبالوس،قالت 
وسائل اإلعالم الوطني إن الغرض من هذا اللقاء  إعادُة  تفعيل مشروع 
الربط القار بين طنجة و طريفة على مقربة بالجزيرة الخضراء، وبالضبط 

في رأس »بالوما«. 
»متجاوزة«  كانـت  الخصوص،  بهذا  المغربـي  الوزيــر  تصريحات 
وتنتسب إلى »أدبيات القرن الماضي«، كقوله إن هذا الربط البحري القار 
لن يكون بين دولتين فقط، بل بين قارتين،  وأن المغرب »سيكون حلقة 
وصل بين أوروبا وإفريقيا«... وأنه »مشروع هيكلي استراتيجي« يسعى 
جديد،  دون  للكالم......  كالم  المقبلة.  السنوات  خالل  إلنجازه  البلدان 
والحال أن المشروع شبه جاهز، وطبعا أضيفت للخبر تعليقات »روتينية« 
تجتهد فيها دواوين الوزراء، من قبيل »تأكيد رغبة الوزيرين في العمل من 

أجل تعزيز التعاون« ! 
إن بنــاء ربـط ثابت بين ضفتي المتوسط، كان حلما يمتد من العصور 
األسطوريـة إلى  الوسطى  وفقــا لمراجـع جمعها المؤرخون والجيولوجيون 
العرب والذي بدأ يتشكل عند نهاية القرن التاسع عشر لتنطلق عمليات 
إعداد تصورات لهذا الربط بين القارتين، من طرف خبراء وجيولوجيين . 

ليعرض على »مجلس األشغال اإلسباني«  سنة 1869، أول تقرير علمي 
في الموضوع.   

 وتوالى بعد ذلك  اإلعالن عن  مشاريع لهذا الربط، منها ما تعلق 
المعلق  الجسر  أو   )1927( األنبوب  المغمور  أو  المحفور)1908(،  بالنفق 

)1929( ومشاريع أخرى تسير على نفس هذا المنوال. 
وبداية من سنة 1972،  وكنتيجة لنجاح  مشاريع مماثلة، خاصة نفق 
»سيكان« باليابان، تكون لدى المغاربة واإلسبان اقتناع بإمكانية تحقيق 
هذا المشروع، حيث  صدر، بتاريخ 16 يونيه 1979 إعالن مغربي إسباني 
لبلورة  الالزمة  بالدراسات  مشترك،  بشكل  بالقيام،  الطرفان  فيه  تعهد 

مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق. 
في  بيانات  الحصول  على  األولية  الدراسات  استهدفت  وقد 
مجاالت  البيئة المادية والفنية والقانونية  للمجال البحري، وتحديد البدائل 
الممكنة الحلول التقنية الضرورية ليتم ، بعد عمليات التقييم، استنتاج 
بديلين اثنين: الجسرُ المعلق  أو النفق المحفور. إال أن حل النفق كان 
األكثر قابلية  للتطبيق عبر حفره تحت قاع البحر، مشابها لنفق »المانش« 
بين فرنسا وبريطانيا العظمى. وتم إثر ذلك  إنجاز عمليات تجريبية عبر حفر 
بئرين في ساحل طريفة ومجموعة آبار في منطقة ماالباطا بطنجة، لتنطلق 
مجموعة من الدراسات الجيولوجية  والتقنية والفنية، عن عمق 300 متر 

تحت الماء. ويتم سبرُ أزيد من  3000 متر في قاع البحر. 
المعرفية  تقييم  المعلومات  تم   ،2010 و   2006 سنة  بين  وما 

المحصل عليها  التي تم استغاللها في إعادة صياغة المشروع.. 
تدقيق  تم  المرحلة،  هذه  عليها خالل  المحصل  النتائج  على  وبناء 
البيانات المتوفرة حول البيئة المادية للمضيق ، وتقنيات الرصد والتنقيب، 
كما تم تقييم الدراسات االجتماعية واالقتصادية  ودراسة آثار المشروع 
الركاب  لحركة  مرصد  إنشاء  واإلسبانية،  وتقرر  المغربية  العالقات  على 

والبضائع في ممر المعبر  عبر المضيق. 
وكان آخر لقاء بين الجانبين حول موضوع الربط القار عبر المضيق، 
سنة 2009، ولكن العمل ظل متواصال، بين خبراء الشركتين المغربية 
واإلسبانية، ليتم اإلعالن، األسبوع الماضي،  عن »العودة« لمشروع الربط 
القار بين المغرب وإسبانيا، اللذين تشهد عالقاتهما بعض االحتقان في 

الوقت الراهن. 
عزيز كنوني

ال�شوق املركزي لل�شمك بطنجة..
بني ت�شرع التجار واإهمال امل�شوؤولني

طنجة  أوروبا،  نحو  الشمالية  المغرب  بوابة  و  العالم  في  الساحلية  المدن  أجمل  إحدى  شوارع  و  أزقة  في  نتجول  ونحن 
الساحرة، تجعلنا بعض المشاهد السلبية نشعر  بنوع من االشمئزاز، خاصة عند عبورنا من إحدى المناطق التجارية المهمة 
بالمدينة  »سيرفانطيس« وبالضبط من أمام السوق المركزي للسمك.. حيث االنتشار المهول لألزبال والنفايات أمام مدخل 
السوق، صورة باتت مألوفة لدى الطنجاويين، تقاس  بغياب شبه تــام للنظافة في أحياء وأزقة وشوارع المدينة، بل و تراكم 

األزبال في مناطق عدة .
)البقية ص 6(

العودة مل�شروع الربط القار 
 بني البلدين عرب م�شيق جبل طارق 
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وأنهــم،  البــد  العثمــاني  بحكومــة  يستخـفــون  كـانـوا  الذيـن 
اليوم،  يعضون على نواجذهـم ندما وأسفا وحسرة على ما بدر منهم 
ال محالة، عن جهل، بعد أن يكونوا قد اطلعوا على تقرير العثماني حول 
بعض جوانب منجزات حكومته خالل السنوات الخمس لواليته المشرفة 

على الوداع ! 
ولعل التقرير األخير للعثماني حول »منجزات« حكومتــه، جاء للرد 
المباشر على »المتقولين« »المبخسين« لعمل الحكومة، عمال بالمقولة 

الشهيرة »أعمالنا تدل علينا« ! 
لم  والغايات،  االهتمامات  ومتعددة  ومتنوعة  كثيرة  األعمال  هذه 
تترك مشكلة إال عالجتها وال نقصا إال أتمته وال خالال إال أصلحته  وال ظلما 
إال رفعته  وال »ذنبا إال غفرته«، سيرا على نهج »السالف« الصالح:  »عفا 
على  الواقفين  نحن  أولوياتنا،  من  تكون  وطبيعي  أن  عما سلف !  اهلل 
باب اهلل، المصنفين في خانة الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة في 

أحسن األحوال، الرأفة بما تبقى لدينا من القدرة الشرائية. 
إلى  سبقتنا  كما  ذلك،  إلى  سبقتنا  العثماني  حكومة  عناية  أن  إال 
صابرين،  ونتحمل،  بها،   نصدح  أن  قبل  حتى  مطالبنا  من  العديد 
»الموت  وزن  على  الرحيم،  االعتقال  ومحن  والهراوة  بسببها،  الصفع 

الرحيم« ! 
المحافظة  بغاية  تدابير   الشأن مجموعة  اتخذت في هذا  الحكومة 
على  القدرة الشرائية للمواطنين، ...واهلل العظيم !، وتقليص الفوارق 
أو حتى  والهشة   الفقيرة  األسر   لفائدة شرائح واسعة  من  االجتماعية 
على  الكبير  والحرص  األساسية  االستهالكية  المواد  ودعم  المتوسطة، 
خاصة  ومراقبتها،  المقننة  األسعار  سياسة  واستمرار  األسعار  استقرار 
المحروقات، وتخفيض النفقات الصحية  حيث  إن الجميع وجد  في  هذه 

اإلجراءات  ضالته و»حسابه« ! 
األجور،   في  المباركة  الزيادات  أجل  من  الحكومة  تضحيات  تذكروا 
ودعم المنتجات األساسية  والتحكم في األسعار  والتخفيف من النفقات 
الصحية  ما أدى، كما كان منتظرا، إلى تحسن واضح في مستوى المعيشة  

لألسر المغربية. 
والهشاشة  تراجع  الفقر  أن  اهلل،  سامحنـــا  إليه،  ننتبــه  لم  ومما 
لمواطنين  الشرائية  والقدرة  االجتماعية  تكعكعت  تقلصت  والفوارق 

تعززت، خاصة خالل الجائحة اللعينة ! أليس كذلك؟ 
أجور  تحسين  أجل  من  بذلت  التي  الجهود  عن  غفلنا أيضا  ولعلنا 
الموظفين  وأجراء القطاع الخاص  الذين ال زالت ألسنتهم تلهج بالشكر 
بما  مالية  ذلك  تكاليف  في  تحملت  التي  الرشيدة  للحكومة  واالمتنان 

يفوق أربعة عشر مليارا من الدراهم، وقولوا  بـاز !! 
للفئـات  الشرائيـة  للقدرة  دعمها  إطار  في  تغفـل  الحكومـة،  ولم 
يضمن  مبلـغ  إلى  ليصل  للتقاعـد  األدنـى  الحد  من  الرفع  الضعيفـة، 
البريد  ومراكز  »الصناديق«  بأبواب  شهر  كل  نهاية  »المعربدين«،  لـ 
لألرامـل  دعمــا  أيضـا  يضمن  الحكومة ! كما  مريحا« بتصور  »تقاعدا 
»التماسك  إطار  في  وذلك  وأبنائهن،  والمهمالت  والمطلقات  واأليتام 

االجتماعي«. 
أال ترون كيف أن شوارعنا خلت من المتسوالت والمتسولين، ليس 
الفقراء  التي ظهرت على  النعمة  ببوادر  أوامر »ابق فدارك«، بل  بفعل 
من  حظهم  نالوا  الجامعات  طلبة  وحتى  والمحتاجين  و»المهششين« 

هذه »المكرمات«  بأن تم رفع منحهم الدراسية إلى أعلى الدرجات !.  
المعيشة  مستوى  أن  العجيب،  التقرير  بها  شهد  والخالصة  كما 
التي  العثمانية  الوالية  خالل  »ملحوظا«  تحسنا  شهد  المغربية   لألسر 
تميزت أيضا بتراجع نسبة الفقر والهشاشة  وتقلص الفوارق االجتماعية  

وتحسن معيشة الطبقات الفقيرة والهشة،  بنسبة معتبرة ! 
زمن  تدبير  مجال  في  بمنجزات  الحكومــة  هنا  للتذكير  حاجة  وال 
الجائحة، حيث إن اإلجراءات المتخذة ضمنت حصول المتضررين واألجراء 
القدرة  وحماية  الشغل  على  الحفاظ  من  مكنت  مساعدات  على  واألسر 
عمال  فيهم  بمن  العاملين  ودعم  الداخلي  الطلب  وتعزيز  الشرائية  

القطاع الغير مهيكل. والعهدة على الراوي !!... 
الوضع  العثماني حول منجزات حكومته وتأثيرها على  قراءة تقرير 
تحسينات  تحقيق  من  عليه  نص  لما  سعادة،  تمألنا  للبلد  االجتماعي 
منجزات  وهي  المواطنين  تخص  التي  المجاالت  مختلف  في  واضحة 
يصعب علينا تحسسها على أرض الواقع في مغرب يئن في صمت  ولم 
زمان.... أيام  »مهرجانــات«  بـ  تذكــر  لبيانات  اهتمام  أي  يعد  يعير 

زمان  »العام زين« !!!... 

تقريٌر من زمن »العام زين« ! 

فاجعة بكل المقاييس تلك التي هزت مدينة الفنيدق 
نهاية األسبوع الماضي، فاجعة رفعت ستار المثالية والحلول 
الترقيعية وكشفت حقيقة التهميش والبطالة التي يعاني 
منها سكان الفنيدق بل والشمال عامة. فبعد أن تراجعت 
ظاهرة الهجرة السرية مؤخرا تراجعا ملحوظا، عادت اليوم 
لكن بطريقة مختلفة تماما عما سبق، طريقة صادمة وغير 
مسبوقة، إذ شهدت سواحل الفنيدق نزول مئات الشبان 
وبمختلف األعمار إليها، قصد عبورها نحو المدينة المحتلة، 
ليلفظ بذلك شاب أنفاسه بشاطئ المدينة، تاركا وراءه ابنة 
لم تتجاوز سنتها الثالثة بعد، وجنينا الزال في بطن والدته.

البالد،  في شوارع  واسعة  خلفت ضجة  المأساة  هذه 
حيث أصبحت جل األحاديث تصب حول هؤالء المهاجرين 
الذين خاطروا بأرواحهم لبلوغ سبتة المحتلة سباحة وهربا 
من الواقع األليم الذي يعيشونه، منذ تفشي الوباء وإغالق 

معبر باب سبتة الذي كان مصدر قوتهم اليومي.
وعلى إثر هذا،  وبعد إعادة المهاجرين 

من سبتة المحتلة، قامت عناصر 
تحـــت  القضـائيــة  الشرطة 

العامـــة  النيابـــة  إشــراف 
بحــث  بفـتــح  المختصة 
خلفيات  لتحديد  قضائـي 
ومالبسات هـذه الهجــرة 
وضـوح  رغــم  الجماعية، 

وتجويع  فقر  من  خلفياتها 
وغيــاب  وبطالـة  وتهميــش 

فرص شغل حقيقية...
الهجرة راجع  الرئيسي لهذه  السبب 

باألساس إلى البطالة وإلى األوضاع المزرية التي يعيشها 
يكون  أن  يفترض  الذي  الوطن  وطنهم،  في  المواطنون 
»أما« لهم، وأن يوفر لهم كل متطلباتهم، وإن تعذر عليه 
ذلك، فكفيل به أن يعطيهم أبسط حقوقهم الضرورية، 
وجدوا  قد  كانوا  فلو  مثال...  لهم  الشغل  فرص  كتوفير 
ويعرضوا  يوما،  ليهاجروا  كانوا  ما  بلدهم،  في  حقوقهم 
يواجهونها  التي  المتعددة  والمآسي  للمخاطر  أنفسهم 
في رحلتهـم، الرحلـة التي  يأملـون منها أن تكون  فرصـة 

لتحسين ظروف حياتهم ومستقبلهم. 
وفي هذا الصدد، كان قد حمل مرصد الشمال لحقوق 
اإلنسان مسؤولية فاجعة الفنيدق للحكومة المغربية التي 
تغاضت عن معالجة هذا الملف، رغم االحتجاجات والنداءات 

المتواصلة، معتبرا أن مصرع المهاجرين جاء نتيجة »البحث 
عن الكرامة قبل لقمة العيش«.

تأتـي »في ظل  الهجـرة  أن موجـة  المرصد،  وأوضح 
الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي تمر منها 
المنطقة بشكل خاص والمغرب بشكل عام، خصوصا مع 
المفهومة-   غير   - المغربية  للحكومة  المتتالية  القرارات 
التي تقضي بحظر التجول عند الساعة 8 مساء خالل شهر 
أنشطة  باستثناء  للدعم،  بدائل  أي  توفير  دون  رمضان، 
محدودة... مما أدى إلى تضرر أغلب األنشطة االقتصادية 
الغير مهيكلة والتي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لماليين 

المغاربة«.
هذا وقد ربط مرصد الشمال لحقوق اإلنسان أسباب 
المؤسف« خصوصا  »الواقع  من  بالهروب  الشباب  هجرة 
»في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة وواقع سياسي 
الفوارق  واتسـاع  والريــع  الفسـاد  يسـوده  محبط 
الطبقية والتحكم .... واستبعاد الشباب 
وتحطيـم  العــامــة  الحيــاة  من 
آمالهـم في إمكانيــة التغيير 
اإليجابي وصنع مستقبلهم 

بأيديهم«.
مــن  أصبـــح  لقـــد 
تعــمــل  أن  الضـــروري 
إيجــاد  على  الحكــومــة 
حقيقـيــة  وبدائــل  حلـول 
لهــؤالء الشبــاب المتضررين، 
دون استثناء البعض منهم، خاصة 
حلول  بوضع  قبل  فيما  وعدت  قد  وأنها 
الحادثة  أن  إال  للساكنة،  االقتصادي  اإلدماج  ومشاريع 
األخيرة تدفع المرء إلى طرح تساؤالت عدة حول مآل هذه 

المشاريع وأين هي من كل هذا؟ 
التي تقف وراء هذه الظاهرة، سواء  أسباب عدة تلك 
على المستوى االقتصادي أو االجتماعي أو المعيشي، فضال 
عن هجرة األدمغة التي تعاني منها البالد، منذ زمن بعيد، 
إذ أصبح من الضروري على الجهات المسؤولة التعامل مع 
الوضع بجدية أكثر وإيجاد حل سريع لمعالجة ملف الهجرة 
من جذوره والتقليل منه، وذلك عبر الحد من البطالة وتوفير 
فرص الشغل، مع القضاء على الفقر والتهميش، على أمل 
أن تخمد النيران المشتعلة في قلوب الساكنة، وعلى أمل أن 

تمطر عليهم سحابة الكرامة قريبًا.

متى �شتمطــر  �شحـابـــة 
الكرامـة...؟؟

•  رميساء بن راشد
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اأمكراز يدعو اإلى تطوير ثقافة ال�شلمة املهنية! 
طنجة،  فاجعة  معمل  في  مسؤولية  أي  من  البلد  وحكومة  أنه  برأ  وزارته  اعتقد  أن  بعد 
التي  ذهب ضحيتها عدد من العمال،  اختناقا وغرقا، بسبب فيضانات داهمة،  ليترك االنطباع 
الوزير،  »معجزة  البيجيديان«  هو  يرام !،  ها  ما  أحسن  على  باشغالها«  وزارته  »قايمة  بأن 
ينتقل دون مقدمات، إلى المطالبة بنشر »ثقافة السالمة وظروف العمل«  ويدعو إلى ضمان 

بيئة عمل صحية وآمنة !....  
الوزير استغل مناسبة االحتفال »باليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية« لتوجيه »دعوة« 

من أجل »تكثيف الجهود« للنهوض بالصحة المهنية !....  
السالمة  أمر  كان  »الكريمة«،  إذا  الدعوة  بهذه  المعنية  الجهة  هي  ما  التساؤل:  ويحق 
بالشغل  المعنية  الوزارة  عبر  الدولة،  مسؤولية  صميم  من  السليمة،  العمل  وظروف  الصحية 

بالدرجة األولى ثم رجال ونساء  القطاع ؟ !  
وزارة  ليست  أنها  أكيد  المهنية،  بالصحة  للنهوض  الجهود  »يكثف«  أن  عليه  وإال،  فمن 

الثقافة واإلعالم، أو وزارة الفالحة  وما جاورها، أو حتى وزارة  األوقاف والشؤون اإلسالمية !.... 
نصوصا  تقدم  لم  المهني،  واإلدماج  الشغل  وزارة  أن  إن  الحظنا  مخطئين  نكون   ربما 

تشريعية للحكومة والبرلمان بهذا الشأن،  بشأن  النهوض بثقافة السالمة وظروف العمل.  
ولكن، هل من المعقول  أن ينتظر الوزير من أصحاب المصانع »السرية« النهوض »بثقافة 
يتقدموا  أن  أو  للحكومة« !؟   اليومية  »االهتمامات  صلب  في  وجعلها   ، المهنية«  السالمة 

بمشاريع تطوير تشريع قد ال يخدمهم  في النهاية !...  
الصحة  أمكراز على كلمة »استراتيجي« لوصف مجال  انقضّ  األفذاذ،  الوزراء  وكغيره من 
أهمية مشروع ما  تأكيد  أرادوا  الوزراء كلما  إلى لسان  الكلمة قريبة جدا  أن هذه  إذ  المهنية، 
أو مخطط ما، وهي تكفيهم تعب البحث عن أوصاف  دالة قد تكون مستعصية، ثم إن الكلمة 
»أعجمية«   »جامعة مانعة« تعكس  حالة نفسية ومزاجية، وتختزل تفكيرا »أعجميا« مطاوعا. ! 

ooooo 

معادلة غري عادلة
الحظوا غرابة هذه المعادلة الغير عادلة بطبيعة الحال:   

إن 20 بالمائة من األسر الغنية، بالمغرب  تحصل على أكثر من نصف المدخول  اإلجمالي 
لمجموع العائالت المغربية وعددها حوالي 8 ماليين. وتقول مندوبية التخطيط صاحبة هذه 
بها  المسموح  العتبة  يفوق  »مرتفعا«  يعتبر  الدخل  في  الفوارق  هذه  مستوى  إن  الدراسة: 

اجتماعيا !  
األزمة  تداعيات  أن  أظهرت  مارس  أواخر  في  أخرى  دراسة  نشرت  قد  “المندوبية”  وكانت 
االقتصادية التي سببتها الجائحة، ضاعفت معدل الفقر سبع  مرات ومعدل الهشاشة مرتين !...    

بالمقارنة مع الدخل السنوي، للمغاربة األغنياء والمغاربة الفقراء يتضح أن  متوسط الدخل 
السنوي لدى 20 % من المغاربة األعلى دخال،  يعادل حوالي عشر مرات دخل العشرين بالمائة، 

األكثر فقرا.     
والهشاشة،  الفقر  ومعها  االجتماعية  الفوارق  تراجع  العثماني حول  بيانات  نحن من  فأين 
به  قذف  المغرب  أن  والحال  االجتماعية؟  المجاالت  مختلف  في  الحكومة  بفضل  مخططات 
حيث  بالدوالر.  اإلجمالي  الناتج  من  الفرد  العالمي  لدخل  األممي  التصنيف  الئحة  إلى  »قاع« 
كإسبانيا  مجاورة  بلدان  وراء  بعيدا  المائة،  بعد  والعشرين  الرتبة  الثانية  في  المغرب  حل 
الثالث، وبعضها  يواجه اضطرابات عسكرية  وسياسية  العالم  بلدان  والبرتغال  بل وعدد من 
والبوسنة  وصربيا  وغيانا  والغابون  واألردن  ولبنان  ليبيا  كثيرا !.  ومنها  اقتصادها  تسعف  ال 

والهرسك وحتى تيمور الشرقية !!!.....  
التدوينة  بالمغرب،  تلك  الفقر  نسبة  تراجع  حول  األعظم،  األخيرة  للصدر  التدوينة  ولعل 
الحاصل  االرتباك  التي قوبلت بسخرية عارمة من طرف »قبائل«  الفايسبوك، لخير دليل على 
»العشر  الحصلة  لـ   - الحصيلة  تلميع  في  »البروبغاندية«  والرغبة  العام  الشأن  تدبير  في 

األواخر«  قبل أن ينفخ  سيدنا إسرافيل في الصور !  

  ooooo  

ملحقة �شوق كا�شاباراطا   
مشـروع  وهو  الرخيصــة«  »الدور  بمنطقـة  عشوائيــا  نبت  »كاساباراطـــا«،    ســوق 
الرخيصــة  مـن  الدور  نسخــة  ليكــون  الدوليــة،  اإلداراة  عــهـــد  على  أقيـــم  إسبانــي 
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إلى  ليتحول  واسعا،  »عمرانيا«  توسعا  السوق  المنطقة،  شهد  شكل  نسبيا  تغير  وبينما 
»مركز تجاري«  كبير، يحرك يوميا الماليين إن لم تكن مالييرا. وذلك بفضل حركات التهريب 
ومالبس  جديدة  استهالكية  أثاث  وسلع  من  يريد  ما  كل  المرء  يجد  المختلفة  حيث  للسلع 

ومالبس  »قلب- شقلب« التي يحج إليها المتسوقون من مختلف جهات المغرب !.  
وأمام االكتظاظ الكبير الذي شهده السوق، الذي لم يدخل »الياجور« إليه إال بعد سنوات من 
نشوئه، حيث إن السوق  كان يستضيف سوق الماشية كل خميس وأحد، و أيضا سوق مواشي 
عيد األضحى ،  فإن مسؤولي ذاك الزمان  قرروا إقامة مجموعة بنايات  بطوابق، بمحاذاة السوق 

ليستوعب  الدكاكين »البراكية« التي تحول بعضها  الحقا، إلى »األسمنت« المسلح.  

  إال أن تلك البنايات، على جماليتها العمرانية،  ظلت شاغرة لتتحول تدريجيا إلى مشروع 
إلى  النازحين  السوق،  بالنسبة ألعداد  أقوال أصحاب  ليلي، وفق  »أوكار«  استقرار  خراب  وإلى 

طنجة،  من متسولين ومتسكعين ومتشردين ومشاغبين و »متربصين«.....  
 والسؤال سؤاالن: لمَ تم إهمال مشروع معماري بهذا الحجم ومنذ سنوات.  

ولمَ لم بتم التفكير في استغالله، إن لم يكن كسوق »كاسابارطي«  ففي مصالح أخرى قد 
تهم الجماعة أو العمالة أو الشبيبة والرياضة أو غيرها؟ المهم أن تتم االستفادة منها لصالح 
اآلليات  كل  على  تتوفر  مثال،  فالدولة  عقارية،  مشاكل  وجدت  إن  وحتى  معا.  واإلدارة  األهالي 

القانونية لتؤمم تلك البنايات وتسخرها في خدمة الصالح العام.    

     ooooo

مهرجان »الفيكينغ« القادمني من اجلنوب  
هرعت جموع المغاربة إلى  شواطئ مدينة الفنيدق، لتحضر، بكثير من التأثر، لحظة وداع 
شبان  صمموا على مواجهة  غول الموج الثائر، ليس بحثا عن أصداف البحر، بل طمعا في عبور 
األبيض الموشح بدماء من سبقوا إلى المغامرة،  في اتجاه مدينة سبتة المغربية، التي  لم يكن 

المغرب قادرا ، مند 1415 إال أن يسجل أنها مدينة »محتلة« !  
قصة هؤالء الشبان معلومة بتفاصيلها  سواء في الداخل أو الخارج، نجا من نجا منهم  ومات 
األمر،  الموضوع، تعطي وجهة نظر من يعنيهم  بيانات في  من مات، يرحمهم اهلل،  وصدرت 

مهنيا،  بينما األمر يهمنا، نحن جميعا، إنسانيا وأخالقيا ووطنيا.......  
وانطلق التحقيق  في موضوع هؤالء الشباب الذين حققوا »المغامرة« بنجاح، رغم صغر سن 
بعضهم وضعف بنياتهم الجسدية إال أن إرادتهم كانت أقوى من البحر الهائج والموج الثائر، 
لينتزعوا إعجاب اإلسبان قبل مواطنيهم الذين استكبروا فيهم روح المقاومة وصالبة العزم على 

ركوب المخاطر من أجل »حلم« لم يكتمل  في سبتة، بل في مخافر الشرطة!....  
ألن  مشروعـــة،  الغيـــر  السريـــة  الهجـــرة  »فـعـــل«  من  ينطلـــق  األمنــي  البحــث 
إذا كانت لها  القضية« وما  إلى »تحديد خلفيات وظروف  للهجرة  ضوابطها  وقوافيها  ليصل 
»ارتباطات« محتملة  مع شبكات الهجرة الغير مشروعة التي غالبا ما تنشط في بلدان  ال توفر 

ألبنائها فرص العيش  الهادئ الكريم !...  
وحتى تتضح الرؤية في حقيقة هؤالء الفتية  الذين غامروا بحياتهم من أجل هدف اعتقدوا 
أنه  يستحق  المغامرة ،  يمكننا تقدير أن البطالة والفقر والعوز والتهميش والحكرة،  أسبابٌ 

يمكن أن تكون من الدوافع لتلك المغامرة.  
حقيقة إنه تم إطالق بعض المشاريع التي يعتمد عليها في امتصاص غضب السكان، وما 
دامت في المدينة »تحركات«  سكانية  فمعنى ذلك أن الرضى عن تلك التدخالت ليس شامال 
ممن  المؤلفة  اآلالف  استيعاب  على  قادرا  يكون  ال  جدا،  وقد  متأخرا  جاء  البديل  وأن  ،خاصة 

تشردوا بسبب اإلغالق القانوني والشرعي لمعبرين »طاراخال« و »بني أنصار« !..... 

  ooooo

  عنف  »ر�شمي« !!!..... 

هل أصبحت  »الزواطة« والركل والصفع والضرب واإلهانة قدرنا في هذا البلد  »األمين«، 
كلما فتحنا أفواهنا للمطالبة بحق أو التنديد بظلم، أو حتى التعبير عن رأي أو عن حاجة نرى أنه 

لم يتم االستجابة لها أو مراعاتها ؟ ! 

مثل هذه الحاالت تكررت خالل السنوات األخيرة، وباألخص خالل الجائحة المسلطة علينا، 
خاصة  على يد  بعض رجال »القوات المساعدة«  التي يقال في شأنها الشيء الكثير. 

ولقد رأينا كيف أن بعض رجال هذه القوات تعاملوا بعنف شديد مع مخالفين لتدابير الحجر 
الشوارع عند مغرب  » مغادرة  اعتادوا على  قد  الشباب  لم يكن  الجائحة، حيث  بداية  الصحي، 
منددين  أو  بحق   مطالبين  العام  بالشارع  متظاهرين  مع  الخشن  التعامل  تم  وكيف  اليوم«، 
سياسيين،  زعماء  المعنفة،  الشخصيات  بعض  االعتبارية  ولسنّ  للمكانة  احترام  دون  بظلم، 

مناضلين، حقوقيين  وغيرهم، وال تزال صور وأشرطة فيديو تشهد على ذلك. 

حديثا نقلت إلينا أشرطة مدونين صورا مؤلمة، لم نقو على مشاهدتها    لعسكري من رجال 
القوات المساعدة وهو يضرب بعنف ويركل  بشدة فتى غضا عقابا له على »محاولة«  »التنصل« 
من وضعية البؤس المادي والمعنوي الذي يعيشه والقفز، سباحة، إلى حيث يظن أنه سيلقى 

مصيرا أفضل. 

للقوانين تطبق في حقه مسطرات  الزجر  بلد حق وقانون،  والمخالف  المغرب  أن  والحال 
والمتابعة »مدنيا« ال ضربا  ورفسا، إذ ليس من حق أي أحد أن يهين كرامة مواطن أعزل أو أن 
»يبهدله« وهو يعلم أنه في وضع ال يسمح له برد اإلهانة بأحسن منها !. هذا بينما شاهدنا 
التصرف اإلنساني لبعض رجال األمن الذين تعاملوا بوطنية  وإنسانية  مع المخالفين،  فكانوا 

ناصحين مرشدين ال  جالدين   متجبرين !..... 

تتم  أن  نأمل  والمواطنين،  الوطن  حق  في  المشينة  »الممارسات«  هذه   مثل  ولتجاوز 
بيد من حديد  والضرب  المساعدة  القوات  رجال  لبعض  الحقوقية«  »التربية  مراجعة  ومراقبة 

على كل من تطاول، بغير حق، على حقوق المواطنين، كما نص عليها الدستور. 

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

المتعاقبة  المغربية  الحكومات  و  الزمان  من  عقد  من  أزيد  منذ 
تتخبط في برامج يُقال عنها في اإلعالم إنها ستنقذ التعليم المغربي 
من ضالله و ستعيده إلى رشده، و الحقيقة أن هذه البرامج، المنعوتة 
باالستعجال، لم تُفلح في شيء عدا هدر األموال العامة و الضحك على 

ذقون المغاربة بمشاريع تبعث على السخرية و التهكم.

بيانا  الفلسفة  مدرسي  تضم  مغربية  جمعيٌة  أصدرت  فترة،  قبل 
البرامج  أن  خالله  من  وأعلنت  السليم،  للمنطق  يبدو،  كما  يحتكم، 
المقررة في مادة التربية اإلسالمية باألسالك التأهيلية تُعتبر تشويهًا 
عميقا لمقاصد الفلسفة، هذه الفلسفة التي تُعدُّ، ِوْفق البيان، مُكوِّنًا 

أصيال من مُكونات الهوية المغربية.

»مؤلفات التربية اإلسالمية«، يضاف إليها أنواع أخرى من الخرافات، 
موضوع  مثل  موضوع  بخصوص  تضَمَّنتْه  ما  تفصيال  أكثر  وبشكل 
»اإليمان و الفلسفة«، و العهدة، بالطبع، على جمعية مدرسي الفلسفة، 
لهوية  ر  التنكُّ و  والتطرف  للتعصب  داعية  »متزمتٌة  ُكتبٌ  إال  هي  ما 
كابن  العالم  فالسفة  بكبار  مرورًا  و  األمازيغ،  بأجدادنا  بدءا  أسالفنا«، 
رُشد وابن باجة وابِن ُطفيل وابِن عرَبي.. وُصواًل إلى معاصرينا من 

أمثال عابد الجابري و العروي و الخطيبي«.

المقررات  ضمن  الطبيعي  الوجود  في  الفلسفة  حق  عن  ِبدفاعهم 
الداء  فوق  أصبعَهم  »الحكماء«  األساتذُة  وَضع  الدراسية،  البرامج  و 
التعليم  االنحراف في منظومة  و  الخلل  مواربة، مكامن  وكشفوا، دون 
المغربية، وكيف أنها، في تقدير العقالء، منظومة فاسدُة األساس ال ترى 
في التعليم ورشًا إلنتاج المعارف والطاقات وتأهيل الطالب ليصِبحَ قادرًا 
باعتباره  العقالني  التساؤل  كفة  ترجيح  و  السليم  المنطق  إعمال  على 

أساسا متينا لبناء صرْح العلوم الحقة.

إن التمثل الخاطئ لدور المدرسة، المؤَسس على اعتبارات وهمية 
»المنقول«،  و  »المعقول«  بين  منعدمة  موازنة  تحقيق  ِبوَهْم  مغلَّفة 
أفضى في نهاية األمر إلى تغْليب حُضور »الفكر« الديني، أو باألحرى 
»الشعوذات المتدينة«، في مقررات دراسية و تنْصيِبها مرجعًا »ضروريا« 
لتحقيق أهداف مناهضة لحرية الفكر و االنعتاق من ضالالت الماضي، 
الراشدة  الفلسفة  بين  تعارض  »ال  بـأن  تقول  مزاعم  على  بناء  وهذا 
واإليمان الحق« و»أن عالقة الفلسفة بالدين هي عالقة تجاور وتحاور«!

إذا كانت المناسبة شرطًا للحديث، فالمناسبة في هذا المقام أني 
التقيت صدفًة ثالث فتيات اعترضن سبيلي بقصد االستفسار و السؤال، 
بمستوى  تلميذات  سوى  لسن  الثالث  الفتيات  أن  ذلك  بعد  ألتبيّن 
المارة عن مدى  اإلسالمية بسؤال  التربية  أستاذة  كّلفتهن  الباكالوريا 
معارفهم بمناسبة عيد ميالد الرسول محمد و ما تشكله هذه المناسبة 
استهجنته  لكني  البداية،  في  مْقبوال  األمرَ  اعتبرت  لقد  لهم،  بالنسبة 
الفيزياء و يدرسن  التلميذات السائالت ينتمين لشعبة  حين علمت أن 

في ثانوية تأهيلية.

الزَجُّ بتالميذ  هل يُعقل، من باب احترام قواعد المنطق السليم، 
اختاروا دراسة الفيزياء، كعلم من العلوم الحقة، في أتون تساؤالت ذات 
بالمؤسسة  األجدر  أم كان  ؟  اإلسالم، كعلم »ميتولوجي«  بتاريخ  صلة 

توفير المختبرات إلجراء التجارب المخبرية؟

غير  مادة  اإلسالمية  التربية   : الثالث  البنات  من  تلقيتها  اإلجابة 
الجواب  هذا  ذكرني  الفيزياء.لقد  بشعبة  يدرسون  لتالميذ  مالئمة 
»الفيزيائي« بما كان يردده على مسامعنا أستاذ الفلسفة عمر موسى 
الترهيب  و  الترغيب  الديني مؤسس على  الفكر   : الباكالوريا  في قسم 
إحالة ضمنية  التجريب، في  و  التفكير  العلمي على  الفكر  بينما يستند 
على أفكار الفيلسوف الفرنسي كلود برنار، ما يعني، في المحصلة، أن 

أزمة المغرب هي في الواقع:  »أزمة تعليم بنيوية«.

»اأزمــة تعليــم 
بنيــويــة !«

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

)تتمة ص3( 
نقــص في حاويـات األزبــال يجعلهـا 
تتراكم أمام جنبات السوق مما يخلف صورة 
مشوهة ال تعبر عن طموحات الساكنة في 

جعل طنجة مثاال للمدينة النظيفة.

هذا المظهر السلبي يدفع دائما تجار 
فيما  خاصة  شكــاوى،  تقديم  إلى  السوق 
يتعلق بالنقص الحاد في الحاويات وتراكم 
يشوه  بشع  منظر  في  وانتشارها  األزبال 
توجيه  وجب  لذا  والسوق،  المدينة  سمعة 
سؤال عن التقصير للمسؤولين عن تسيير 
قطاع النظافة بطنجة،  أين الجماعة ؟.. أين 
الشركة المفوض لها؟ لألسف الشديد هذا 

هو حال السوق المركزي لعاصمة البوغاز.

 نداء إلى السلطات المعنية والمنتخبة 
صلــــب  في  المركــزي  السوق  إلدخـــال 
اهتمامها وضمن جدول أشغالها ألنه عيب 
برقيها  طنجة  حجم  من  مدينة  على  وعار 
وجمالها أن يكون لها سوق مركزي يستقبل 
بهذا الشكل المخجل المئات من المواطنين 

سواء من الساكنة أو الزوار.

القيـــام  عن  التغاضـــي  مــن   كفى 
بالواجب اتجاه هذه المعلمة التجارية التي 

تؤرخ لحقبة مهمة من طنجة.

المرفـــق  لهــذا  الدائمــة   الصيانــة 
الصورة  هــذه  إلزالــة  ضرورية،  العمومي 
المشوهة عن الســوق. خاصة و أن هـــذه 
المجاورة  الساكنة  متاعب  تزيد من  الحالة 
تراكــم  من  بدورهـا  تعانـي  التي  للسوق 
األزبال و ما تخلفــه من أضرار صحية على 
أبنــاء الحي الذيـن يتضررون من انتشــار 
الذين  الباعة  ناهيك عن  الكريهة،  الروائح 
والفواكه  الخضــر  تلــوث  من  يشتكون 

وانتشــار الجراثيـم.

النفايــات  وتراكم  النظافــة  سوء   إن 
في  المتدخلين  كــل  على  خطـرا  يشكل 
السوق، تجار، ساكنةو مرتفقين،و حتى على 
المنتوج نفسه، فإلى متى سيظل هذا الوضع 
الكارثي يطارد طنجة وساكنتها؟ أوقفوا هذا 

التقصيرو كفوا عن الال مباالة يا من اختاركم 
المواطن لتكونوا صوته في المجالس التي 
تعشقونها أكثر من عشقكــم لمدينتكــم 

واحترامكم  لساكنتها.
خولة الناصري

ال�شوق املركزي لل�شمك بطنجة..
بني ت�شرع التجار واإهمال امل�شوؤولني
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شهادة  الزواج،  لعقد  المطلوبة  الوثائق  بين  من 
العزوبة.

هذه الشهادة تثبت أن الزوج والزوجة، عازبين، أي 
ضمان  أجل  من  كله  وهذا  تزوجا.  أن  لهما  يسبق  لم 

زواج صحيح، وحفاظا على سالمة األسرة، واستقرارها.
عدد كبير من األزواج يلجؤون إلى طرق غير قانونية 
ليتمتعوا بحق التعدد، دون إخبار الزوجة األولى. وعدد 
من  يتأكد  عندما  الفاتحة،  زواج  إلى  يلجأ  مازال  أكبر 
ماهي  المحكمة.  بالتعدد من طرف  له  اإلذن  استحالة 
نتائج هذا الزواج؟ كم هي األضرار التي تلحق بالزوجة، 

باألطفال،  وبالمجتمع ككل؟؟؟
كيف نحمي األسرة، ونضمن حقوق األبناء؟

لماذا؟  العزوبة!  بإلغاء اإلدالء بشهادة  نفاجأ  اليوم 
على  وانعكاساته  القرار،  هذا  لمآالت  تصور  هناك  هل 

األسرة، والمجتمع؟
في كل مدينة سيكون للسيد أحمد زوجة، وأبناء...

كلما ظهرت بوادر نزاع، وارتفعت قيمة المصاريف، ومع 
تكلفة العيش، وتمدرس األبناء...سيفر السيد أحمد إلى 
مدينة أخرى، ويتزوج من جديد، شاب أعزب، لم يسبق 
له الزواج...!!!وهكذا يتكرر الفعل، وهو لم يعد يتعرف 
على أبنائه. ربما منهم من لم يسجله في دفتر الحالة 
موجه  وال  تسلك،  طريق  أي  األم  تعرف  ولم  المدنية، 

يساعدها لتمكين أبنائها من حقوقهم.
أزواجهــن،  غــادر  زوجات  تعرضها  كثيرة،  ملفات 
هؤالء  مع  تغادر  األسرة  عنوانا! حقوق  لهم  يعرفن  وال 

األزواج! خصوصا عندما تكون الزوجة ربة بيت ، وليس 
السكن،  من  الطرد  تعانيه،  ما  دخل...أول  اي  لديها 
عن  األطفال  ينقطع  الكراء.  أجرة  تأدية  عن  لعجزها 
في  التسول  أو  عمل،  عن  للبحث  األم  تخرج  الدراسة، 
الهشاشة  نسب  تزداد  األسرة!  ...  تتفكك  الشوارع 

اإلقتصادية، واإلجتماعية...
المحتالين،  وتالعب  عللها،  على  العزوبة،  شهادة 
األسرة،  أن تساهم في حماية  وثيقة من شأنها  تبقى 
أولوية  األسرة  مصلحة  يجعل  إستباقي،  إجراء  فهي 
الزواج  يريد  الذي  الشاب  أن هذا  تؤكد  فيها.  ال جدال 
عازب، بمعنى لم يسبق له الزواج، أي ليست لديه زوجة، 

أسرة، أو أبناء. ليس متابع بواجبات أسرية.
الزواج.  في  ترغب  التي  المرأة  على  األمر  وينطبق 
فمن يؤكد عدم ارتباطها بشريك آخر؟ أو ربما مازالت 

متزوجة؟
إلغاء اإلدالء بشهادة العزوبة يمكن قبوله في حالة 
حوسبة المعلومات القانونية، بحيث بمجرد كتابة إسم 

المعني، نحصل على كل المعلومات الخاصة به.
يبقى  العزوبة  بشهادة  اإلدالء  الحين،  ذلك  إلى 

ضرورة لضمان نجاح األسرة، وتماسكها.

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

نستكمل في هذا العدد الجزء الثالث واألخير من الموضوع  
الذي خصصناه للحديث عن األشخاص المسنين ..

إن التأمل في وضعية كبار السن ببالدنا يدعونا  إلى طرح 
مجموعة من التساؤالت من بينها نتائج المبادرات والخطط 
في  ــرة  واألس التضامن  وزارة  عنها  أعلنت  التي  والبرامج 
الحكومة السابقة والحالية بشأن النهوض بأوضاع المسنين، 
وتوفير الرعاية والحماية االجتماعية وضمان حقوقهم وما إلى 
ذلك من هذا الكالم الذي سمعناه يتكرر في البرلمان بغرفتيه 
وفي اجتماعات الحكومة وفي الزيارات والتجمعات البشرية.. 
فماذا حققت كل هذه المبادرات من نتائج في مجال الرعاية 
على  المسنين..؟!  االشخاص  أوضاع  وتحسين  االجتماعية 
أرض الواقع ليست هناك إجراءات عملية ملموسة.. بالتأكيد 
محتشمة  وخطط  مــبــادرات  أي  بالطحين«  »جعجعة  هي 
المواطنين،  من  الفئة  هذه  ورغبات  لطموحات  التستجيب 
المجتمع..  في  للشيخوخة  تصاعدية  وتيرة  أمام  اليوم  نحن 
أكد عليها  التي  الشاملة  الصحية  التغطية  الحديث عن  دون 
على  إيجابيا  أثرا  خلفت  أن  بعد  شديد  بحرص  الملك  جاللة 
نطاق واسع تخص باألساس الفئات االجتماعية والهشة منها 

على الخصوص..
الصحية  التغطية  نظام  من  المسنين  األشخاص  ماموقع 
أنظمة  من  االستفادة  عن  أيضا  ماذا  منها؟  ومانصيبهم 
التقاعد لهذه الشريحــة؟  لماذا التبــادر الحكومـــة مثال إلى 
من  المسنين  األشخاص  ترعى  التي  الفقيرة  األسر  تمكين 
هو  كما  الرعاية  بمهام  القيام  على  يساعدها  حكومي  دعم 
إيواء  إغفال مراكز  العالم..؟ دون  بلدان  الشأن في كثير من 
ورعاية المسنين التي يوجد أغلبها في حالة سيئة التستجيب 
وتوفر  كرامته  للمسن  تحفظ  التي  والمواصفات  للشروط 
رعاية  إطار  في  وحاجياته  رغبته  وتحقق  الالزمة  الحماية  له 

اجتماعية حقيقية تليق بإنسانية اإلنسان! 
قد يطول بنا الكالم دون الوصول إلى استخالص النتائج 
قبل  الحالية  الحكومة  تعمل  أن  صادقين  نأمل  والحلول! 
رحيلها على إعادة االعتبار لهذه الشريحة من المواطنين، وأن 
لديها  »كانت  إن  وبرامجها  وقتها  من  ماتبقى  في   تحرص 
اشتغلت  لفئة  األهمية  من  ماينبغي  إيالء  على  برامج«  فعال 
بتفان وإخالص ومثابرة ونكران ذات، وأنه من أوجب واجبات 
الحكومة رعاية األشخاص المسنين على اختالف  مستوياتهم 
والمواكبة  الجاد  بالتتبع  شؤونهم  على  والقيام  وأعمارهم 
حقوقهم  يضمن  وبما  بهم  والتكفل  والمنتظمة  المستمرة 
حقيقية  ومراكز  مؤسسات  توفير  بضرورة  كرامتهم  ويصون 
ولنتأمل  المجتمع..  في  االعتباري  ووضعهم  بمكانتهم  تليق 
قول اهلل عز وجل في حق رعاية الوالدين.. ذلك ما تشير إليه 
وبالوالدين  إياه  إال  التعبدوا  أن  ربك  »وقضى  الكريمة  اآلية 
إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما 
أف والتنهرهما وقل لهما قوال كريما واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا« صدق اهلل 

العظيم.
الشهور  أو  األيام  مستقبل  في  الموضوع  إلى  عودة  ولنا 
في  عنها  المأسوف  غير  الحكومة  أن تصبح  بعد  األرجح  على 

خبر كان.
)انتهى(

في رحاب الشهر الكريم..

• إدريس كردود

 امل�شنون.. اأي موقع 
لهذه الفئة  يف الربامج 

وال�شيا�شات احلكومية..؟! 
3/3

بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء اهلل وقدره،
تلقينا نبأ وفاة المرحوم

محمـد الدفـوف

)�صدق اهلل العظيم(

وذلك يوم اإلثنين 26 أبريل 2021، ولقد شيع جثمانه الطاهر إلى 
مثواه األخير حيث دفن بمقبرة سيدي اعمار في نفس اليوم.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر عبارات 
التعـازي والمواساة إلى أرملة الفقيد السيدة فريدة السوسي التاملي، 
وتعالى  سبحانه  المولى  سائلين  وعلي،  ودينا  شاهيناز   : وأبنائهما 
النبيئين  مع  جناتـه  فسيـح  ويسكنه  رحمتـه  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله 

الصبر والسلوان..

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم امْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ
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من محاسن الكالم 
بن  المبشر  الوفاء  ألبي  الكالم«  ومحاسن  الحكم  »مختار  كتاب  من 
فاتك األموي،وهو كتاب استقصى فيه صاحبه أخبار الفالسفة وتالها بنبذ 

من أقوالهم نقتطف منه قوله:    
بسم اهلل الرحمن الرحيم،

الحمد هلل الذي جعلنا من الموحدين، وعدل بنا عن سبيل الجاحدين، 
األرض  وخلق  ودنا،  عال  الذي  والبراهين،  البينات  عن  ألبصارنا  وكشف 
والسماء »وما تحت الثرى، وتفرد بالوحدانية الحقيقية، وتعزز بالصمدانية 
تحده  ال  الذي  مكان،  كل  في  المعبود  لسان،  بكل  المذكور  والجبروتية، 
األلسنة، وال تحصره األزمنة، وال تحويه األمكنة، ذي الحجج البوالغ، والنعم 
المستجار  الملمات،  المأمول عند  الحاالت،  المحمود على جميع  السوابغ، 
به من البليات، مسخر الكواكب فى بروج األفالك، ومعمر السماوات بما 
خلق من األفالك، وميسر أنفس المطيعين للسعي في الفكاك، ومعطي 
الخالئق،  من  المختار  على  اهلل  باإلدراك،وصلى  وثقة  علمًا  المعتصمين 
المذاهب  أحمد  إلى  الهادي  محمد  الحقائق،  لغيوب  الكاشف  واألمين 
والطرائق، وعلى آله الطيبين الطاهرين، البررة المرضيين، وسلم تسليمًا، 

أما بعد:   
أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  الذين  عبادي  »فبشر  تعالى  قال 

أولئك الذين هداهم اهلل، وأولئك هم أولو األلباب«.  
فإنى لما سمعت قول النبي  صلى اهلل عليه وسلم: 

»ما أنفق منفق وال تصدق متصدق أفضل من كالم الحكمة إذا تكلم 
به الحكيم والعالم، فلكل مستمع منه منفعة«.

  وقوله عليه السالم : »نعم الهدية ونعم العطية الكلمة من كالم 
الحكمة يسمعها الرجل المؤمن ،ثم ينطوي عليها   حتى يهديها ألخيه 

المؤمن«. 
وقال عليه السالم : »الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها، وال 

يبالي من أي وعاء خرجت«.  
  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : »العلم كثير، فخذوا من 

كل شيء أحسنه«.   
وقول النبي صلى اهلل علية وسلم : »خذ ما تعرف ودع ما تنكر «.

وقال بعض الحكماء : »إن لكل شيء خاصية، وخاصية العقل حسن 
االختيار«.

من  والذهب  البحر،  صدف  من  اللؤلؤ  »خذوا   : الحكماء  بعض  وقال 
التراب، والحكمة ممن قالها«.

وقـال آخر : »خير الكنوز العمل الصالح«.
وقــال آخر: »ال تأخذ من كل إنسان جميع ما عنده، لكن محمود ما 
بل  فقــط  برائحتها  ينتفـــع  ليس  التفاحة  فــإن  فقط،  منه  لك  يظهر 

بأكلها والنظر إليها،والزهر برائحته والنظرإليه«.   
جمياًل  عنده  ما  كل  يكون  أن  ،إال  عنده  ما  أجمل  اإلنسان  من  فخذ 

فتأخذه كله. 
وقال بعض الحكماء: »إنه ليس من أحد يخلو من عيب وال حسنة، فال 
يمنعك عيب رجل من االستعانة به فيما ال نقص به فيه«؛ قال الشاعر فى 

هذا المعنى:  

اعمل بقولي وإن قصرت في عملي
                         ينفعك قولي وال يضررك تقصيري

محمد وطـا�س

ُدرر النوادر
واحلكم

المكتبات  فيه  أوصدت  التي  الوقت  في 
اإلنسان  يعد  ولم  أبوابها،  القراءة  وفضاءات 
حرا في االستفادة من وقت فراغه في الهواء 
الطلق كالمعتاد، توجب تسخير الطاقة الكامنة 
بين طيات الكتب لقتل العزلة،وتوطيد أواصر 
الصلة بين بني البشر، وتوسيع آفاقنا، وتحفيز 

أذهاننا وإطالق العنان لإلبداع الكامن فيها.
للقراءة،  الوقت  تسخير  رسالة  ولبعث 
الناشئة  مع  جماعي،  أو  فردي  بشكل  سواء 
مكانة  يعزز  واع  مجتمع  لبناء  مهمة  كفئة 
الثقافة في حياته، وزراعة حب األدب من جهة 

وتقديس الكتاب من جهة أخرى.
على  الماضي  األسبوع  نعيش  ونحن 
وحقـــوق  للكتـــاب  العالمـــي  »اليوم  إيقاع 
كل  من  أبريل   23 يصادف  الذي  المؤلف« 
سنة، ومن أجل االحتفال واالحتفاء والتشجيع 
اقطيوط  القراءة نظمت جمعيتا »عين  على 
للتربية والقراءة و جمعية رنشهاوسن للتنمية 
المتوسطي  البشرية« بشراكة مع »المعهد 
أمسيـــة  والتكوين«  للتنمية  الديمقراطي 
أدبية دسمة تمثلت في تنظيم لقاء تواصلي 
التواصل  صفحات  وعبر  زووم«  تقنية  »عبر 
االرتقـــاء  بهــدف  »فايسبــوك«  االجتماعي 
راق  كتعبير  القراءة  على  والتشجيع  بالكتاب 
إلرادة خروج الفرد من ذاته للتواصل مع اآلخر 

والعالم.
وانطلقت هذه األمسية األدبية بمداخلة 
لرئيس »مؤسسة عبد اهلل كنون« د. محمد 
كتاب  في  قراءة  قدم  والذي  الحسني  كنون 
»النبوغ المغربي في األدب العربي« لمؤلفه 
من  وذكر  كنون،  اهلل  عبد  سيدي  المرحوم 
خالل هذا اللقاء الذي يروم إلى تشجيع القراءة 
وتنشيط الحركة الثقافية بالمدينة وتعريف 
وأجدادهم  آبائهم  بجهود  القادمة  األجيال 
في خدمة الكتاب والعلم والوطن مستحضرا 
العربي«  األدب  في  المغربي  »النبوغ  كتاب 
هذه  تاريخ  في  واضحة  بصمات  ترك  الذي 
المغرب بصفة عامة، بحيث  وتاريخ  المدينة 
يرسخ الثوابت الدينية والوطنية، والتالقح بين 
أدباء المغرب والمشرق، وبين شعراء المغرب 
واألندلس،ناهيك عن استحضار عالقة ملوك 
المغربي  »النبوغ  مؤلف  ويعتبر  الدول.  هذه 
في األدب العربي« للمرحوم سيدي عبد اهلل 
الفقهاء  عنها  تحدث  استحضارا ألمور  كنون 
والعلماء لرؤية الواقع، وتحدث أيضا عن تاريخ 

األدب المغربي ورجاالته.
راضية  ذ.  الكلمة  ذلك  بعد  تناولت  ثم 
مستعرضة  طنجة  بهيئة  المحامية  العمري 
روايتها » مدن الحلم والدم« مستهلة حديثها 
عن تيمات تضمنتها الرواية والتي تعبر عن 
معاناة بطلة القصة مع الفقر، الهجرة ،العنف 
قضايـا  إلى  تنحــاز  الرواية  هذه  واإلرهاب، 
اإلنسان، حيث تقدم تشريحا عميقا لوضعية 
المرأة، كما أن فصولها تدعو للسلم وقبول 
اآلخر المختلف وهي رسالة بارزة تضع مدن 
الحلم والدم موضعا مميزا بين أعمال سردية 

قدمها آخرون.
للدكتـور  فكانت  الثالثـة  المداخلة  أما 

التعليــم  أستــاذ  العشيــري  نافـــع  محمد 
لألساتذة  العليا  بالمدرسة  مساعد  العالي، 
بمرتيل،والذي قدم عصارة فكره في مرحلة 
وهي  »األنجري«  رواية  عبر  الصحي  الحجر 
عبارة عن رحلة الكتشاف الذات والسفر عبر 
أثير الذاكرة إلى مرتع الصبا في قرية الزميج 
في قبيلة أنجرة شمال المغرب، ثم الحديث 
الصورة  لكسر  النهارية  طنجة  أزقة  عن 
النمطية عكس ما نقلته رواية الخبز الحافي 
لمؤلفها محمد شكري الذي وصف خبايا طنجة 
أزقة  لوصف  نافع  الدكتور  عرج  كما  الليلية، 
طنجة القديمة في رحلة اختلط فيها التاريخ 
فيها  »األنجري«  وينتقل  والجسد،  بالحاضر 
من مقام إلى بحر في رحاب الحياة إلى ظلمة 
موحشة باحثا عن ذلك النور في نهاية النفق.

ومسك ختام هذه اللمة األدبية بامتياز 
راضية  الشابة  للقاصة  فيها  الكلمة  كانت 
الطرائق  هندسة  خريجة  وهي  الكويسي 
والفائزة  والتقنيات بطنجة  العلوم  من كلية 
في  العربي  الصعيد  على  الثانية  بالمرتبة 
مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها »مجلة 
رواية  في  قراءة  قدمت  والتي  السرد«  فن 

العبرات  لمصطفى المنفلوطي. 

ليسدل الستـار على هذا السمر األدبــي 
بامتياز بكلمة رئيس » جمعية عين اقطيوط 
العربي  محمد  األستــاذ  والقـــراءة«  للتربية 
بن رحمون والذي أكد أن الكتاب منذ األزل 
الحجر األساس في صناعة المعرفة، ومن هنا 
تعريفا  القطاع  بهذا  االهتمام  ضرورة  تنبع 
التي  الوثيقة  الصلة  بالتالي  وترويجا،وفهم 
جهة،وبين  من  والمجتمع  الكتاب  تربط 
أخرى.كما  جهة  من  القراءة  وفعل  الكتاب 
هــذه  في  يسعنــا  »ال  قائاًل  كلمته  اختتم 
الظروف إال أن ندعو الطلبة والمعلمين والقراء 
في  الفاعلين  إلى  باإلضافة  العربي  بالعالم 
مجال صناعة الكتب والخدمات المكتبية إلى 
حبهم  مدى  والتعبير عن  تجاربهم  مشاركة 
ضمت  التي  األدبية  المائدة  وهذه  للقراءة، 
بمشاركة  المغربي  األدب  في  وازنة  أسماء 
الشباب ما هي إال رسالة نبعثها فحواها خلق 
مجتمع واحد قائم على المشاركة في قراءاته 

ومعارفه.

م.ط. البقالي

مبادرة باأبعاد معرفية لتذكري اأمة اإقراأ 
باليوم العاملي للكتاب وحقوق املوؤلف

تختزن الذاكــرة العربية اإلسالميـــة رصيدا نفيسا من درر الحكايات 
األدبـاء  ووثقـه  الرواة  جمعـــه  مما  األخبـــار  وتحف  النوادر  وفصوص 
واستشهد به الفقهاء وحقق فيـه املؤرخـون والعلماء وتناقلــه القوم يف 
مجالسهم بسخاء، إال أن هذه النفائس املخطوطة واملطبوعـة واملحفوظة 
ظلت حبيسة الرفوف فما عادت تحظى كسابق عهدها باهتمــام الكثيـــر 

مـــن الرؤوس الغارقة يف أوحال مستنقعات هذا الزمـن املنحوس.
وتـزكيــة للنفــوس، فالمنــاص إذن من نفـــض غـبـــار النسيـــان 
والكنــانيـــش  الكتـــب  طيــات  بيـــن  املطمـــوس  الكـنـــز  هـــذا  عـــن 
عبــــر  مـــن  بــــه  استلــهـــام ما يحفـــــل  فـــي  أمـــال  والطـــــروس، 

ومواعـظ ودروس.  
فمن قبــس هــذه الحكايـات والنـوادر واألخبـار نقتبـس ما يهــذب 

الوجدان وينري النهج القويم لإلنسان.

 »كتاب لكل طفل«.. 
مو�ضوع 2021
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تيار �شيا�شي ي�شتحوذ على منا�شب امل�شوؤولية
بالوكالــة احل�شرية بطنجـة

تستعملها  طريقة  الدوام  على  كان  االنتخابية  العمليــة  في  اإلحسانـي  الخيــري  العمــل  اعتمــاد 
األحزاب السياسية الستمالة الناخبين ومن طرف السياسيين أنفسهم،لكن هذه المرة تطل علينا مؤسسة 
مقابل  للمواطنين  مهمة  غذائية  مساعدات  قدمت  التي  »جـود«  باسم  السياسية  األحزاب  ألحد  تابعة 
الشخصية  والمعطيات  للبيانات  أخالقي  وال  مشروع  غير  استغالل  على  اعتمدت  ،حيث  والوالء  االنتماء 

للمواطنات والمواطنين وإعداد بالتالي بطائق االنخراط دون علم أصحابها.
كل ما سبق ذكره دفع ثالثة أحزاب سياسية 
»األصالـــة   : التوالـــي  على  وهي  بالمغرب 
واالشتراكية  والتقدم  االستقالل،  والمعاصرة، 
استنكـاري  ببيان  صمتها  عن  الخـروج  إلى 
عبــرت فيــه عن امتعاضهــا الشديد ورفضها 
للعمل  السياسوي  التوظيف  ظاهــرة  لمبدأ 
الخيري والتضامني الستمالة الناخبين، وذلك 
القائمة  االنتخابية  العملية  نزاهة  على  حرصا 
والمتكافئ  الشريف  التنافــس  مبدأ  على 
بيانات  استغالل  يطبعها،وأن  أن  يجب  الذي 
يتوجـــب  والمواطنيــن  للمواطنات  شخصية 
العمومية إليقاف وردع هذه  السلطات  تدخل 

المخالفات.
األحزاب  من  أيضا  البيان  في  جـاء  كما 
الثالثة السالفة الذكر » أن على الحكومة اتخاذ 
لمواكبــة  واإلعالمية  التواصلية  اإلجــراءات 
كافـة مراحــل المسلسل االنتخابي منذ اآلن، 
العمومية  اإلعالم  لوسائل  بالنسبـة  خاصة 
المنصوص  بدورها  االضطالع  عليها  التي 
إبراز  بخصوص  تحمالتها،  دفاتـر  في  عليه 

التصورات السياسية على اختالفها وتعددها.
الوطنية  الدولة  تقوية  أجل  من  العمل  مواصلة  وعزمها  تأكيدها  الثالثة  األحزاب  أيضا  وجددت 
المشاركة  معدالت  رفع  نحو  والسعي  الداخلية،  الجبهة  وتحصين  مؤسساتها  بكافة  الديمقراطية 
المواطناتية،واإلسهام في تجاوز أزمة الثقة في األحزاب السياسية التي تخترق المجتمع كمدخل محوري 

لنجاح النموذج التنموي البديل.
وأكدت األحزاب الثالثة على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي قوامه 

االنفراج السياسي وصون األفق الحقوقي، بما يتيـح مصالحة المغاربة مع الشأن العام،ويسهم في الرفع 
دينامية  يستدعي  مما  المنتخبة،  المؤسسات  مصداقية  لتقوية  أساسي  كشرط  المشاركة،  نسبة  من 
سياسية جديدة، ورجة إصالحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة منسجمة ومسؤولة،من 
والعجز  الحالي،  الحكومي  التدبير  اختالالت  وتجاوز  لبالدنا،  والخارجية  الداخلية  التحديات  مواجهة  أجل 
الواضح للحكومة في مباشرة اإلصالحات الضرورية، 
الواضح  وتفاقم الخالفات بين مكوناتها، وتعثرها 
واالجتماعية  االقتصادية  اآلثــار  مواجهة  في 

للجائحة.
الراسخ  اقتناعها  عن  الثالثة  األحزاب  وأعربت 
العام  فضاءنا  يسود  أن  تقتضي  المرحلة  بكون 
حصيلة  حــول  ومــســؤول  ــن  رزي عمومي  نقاش 
مبدأ  يترجم  بما  العام،  للشأن  الحكومة  تدبير 
المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع 
نقاش  لألحزاب،  السياسية  والبرامج  المجتمعية 
عمومي تحتضنه مختلف وسائل اإلعالم العمومية 
والمشاركة  التعبير  وسائط  وتتناوله  والخاصة، 

المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.
على  تعيش  التي  »جود«  لمؤسســة  وعودة 
المواقف في كارثة سياسية وسابقة في  ازدواجية 
تاريخ األحزاب السياسية اإلدارية حيث أعرب رئيس 
»حزب التجمع الوطني لألحرار عزيز أخنوش« عن 
عالقة وطيدة بين حزبه ومؤسسة »جود« في حين 
الحزب  لنفس  المركزي  المدير  قاطعا  نفيا  نفى 
التجمع  لحزب  عالقة  أي  عن  بيتاس«  »مصطفى 

الوطني لألحرار بالمؤسسة السالفة الذكر.
والمعوزين  الفقـراء  بيوت  لمعظم  لتصل  األميال  الغذائية  مساعداتها  قطعت  »جود«  مؤسسة 
ونحن نعيش على إيقاع أزمة »كورونا« وأيام الشهر الفضيل التي تفرض على األسر المغربية مصاريف 
أن  أم  وكفى؟،  تضامنية  حركة  ونعتبرها  النوايا  نحسن  فهل  المتباينة،  المائدة  لمتطلبات  إضافية 

المواطن المغربي يبحث عن سد رمقه دون الدخول في حسابات ضيقــة إلى حين ميسرة. 

سياسي  تيار  على  محسوبين  فيها  المسؤولية  مناصب  على  يستحوذ  الحضرية  الوكالة  إدارة 
الوطنية  النقابة  عليه  عبرت  ما  هذا  الفرص،  وتكافؤ  النزاهة  مبادئ  الحائط  عرض  يضرب  مما 
للوكاالت الحضرية بالمغرب حيث تناولت الموضوع بامتعاض حين رفضت التدخالت الخارجية في 
شأن المؤسسات العمومية ومطالبتها بضمان استقالليتها وبأن تظل الوكالة الحضرية بمنأى عن 

التجاذبات السياسية والحزبية. 
الحضرية  للوكاالت  الوطنية  النقابة  وعبرت 
المنضويـة تحــت لواء االتحــاد الوطني للشغل 
إدارة  المتبع من طرف  النهج  إن   « عبر بالغها، 
الوكالة الحضرية لطنجة باستحواذ المحسوبين 
المسؤوليــة  مناصــب  على  سياسـي  تيار  على 
وتكافؤ  النزاهة  مبــادئ  الحائط  عرض  يضرب 
الفرص، والذي صار يثيـر الكثيــر من االستفزاز 
ويجعلهم  المستخدمين  نفوس  في  والغضب 
على يقين أن القطاع ال يزال يغرد خارج السرب، 
الحضرية  الوكالة  إلدارة  األخير  السلوك  ولعل 
عن  التعويضــات  بتقسيم  والمتعلــق  لطنجة 
التنقل بشكل يخدم القرابات واالنتماءات ألكبر 
دليل على أن الريع الحزبي والنقابي ما يزال ينخر 

جسد اإلدارات والمؤسسات العمومية.
البـالغ الذي خرجت به النقابة أكـد أيضا أن 
بالمحاسبة  المسؤولية  ربط  مبدأ  تفعيل  عدم 

سيؤدي إلى تفاقم األوضاع داخل الوكالة الحضرية لطنجة ويستوجب وضع حد للمجازر المالية التي 
تمارس في حق عدد من األطر والكفاءات والتي ذنبها الوحيد أنها ال تقدم الوالء ألصحاب القرار، 
في حين يستفيد المقربون والموالون من تعويضات ومنح عن مسؤوليات وهمية في ظل غياب أية 

تقارير دورية أو تقييم للمهام المنجزة.
وشدد البالغ على أن عدم تفعيل الرسالة المتعلقة بإعادة انتشار عدد من المسؤولين أدى إلى 
الحضرية  بالوكالة  والمالية  اإلدارية  الشؤون  عن  المسؤول  رأسها  على  متجذرة،  لوبيات  تكريس 

خاصة  وامتيازات  بصالحيات  1997م  سنة  إحداثها  منذ  المنصب  وبنفس  بها  عين  ،الذي  لطنجة 
تفوق تلك المسموح بها للمدراء المتعاقبين على إدارة المؤسسة.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق بخصوص التهميش واإلقصاء اللذان يطاالن مجموعة من األطر 
والمهندسين بالوكالة الحضرية لطنجة، واستحواذ األقلية منهم على معظم المهام، الشيء الذي 
المهندسين  من  هائل  عدد  استقالة  في  سببا  كان 
المعماريين والمهندسين الطبوغرافيين الذين غادروا 
المؤسسة نحو قطاعات عمومية أخرى أو نحو القطاع 

الخاص.
التراب  إعداد  وزيـرة  السيدة  استفاقة  حين  وإلى 
من  المدينة  وسياسة  واإلسكــان  والتعميـر  الوطني 
والعابثين  المخالفين  لردع  والتحرك  العميق،  سباتها 
المؤسسات  أهم  إلى  أسـاؤوا  والذين  العام،  بالمال 
التي لها دور مهم ـ على سبيل المثال ال الحصر ـ في 
األهداف  بتحقيق  المرتبطة  التهيئة  مشاريع  برمجـة 
المتعلقة  التوجيهية  المخططات  إليهـا  ترمـي  التي 
المشاريع  جميع  في  الرأي  وإبداء  الحضرية،  بالتهيئة 
المتعلقة بتقسيم وتجزئة األراضي وإقامة المجموعات 
الفنية  مساعدتها  تقديم  وكذا  والمباني  السكنية 
المعمارية  بالتنميــة  المتعلقــة  المحلية  للجماعات 
اختصاص  نطاق  داخل  الواقعــة  واألقاليــم  للعماالت 
الوكالة، ستظل بالتالي الوكالة الحضرية لطنجة على 
خلفية هذه التطاحنات الباردة تفوت فرصا كثيرة من 
ما  واألوحد،  الوحيد  المتضرر  البوغاز  عاصمة  تبقى  األخير  وفي  المدينة،  على  العقاري  االستثمار 
يفرض على الوزارة تطبيق الدورية الوزارية المتعلقة بإعادة االنتشار حيث كل مسؤول يجب تغيير 
موقعه بعد كل أربع سنوات، كحل ترقيعي تفرضه اللحظة الراهنة إلعطاء دينامية خاصة للمؤسسة 

التي على عاتقها تحديات كبرى تفرضها المرحلة.  

م. ط. ب

البقالي الطيب  محمد 

»جود« قطعت الأميال فهل يدها 
؟ممدودة للتخفيف اأم للت�شويت
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n  مطار باسم ثريا الشاوي
٭ تكريما للعبقرية المغربية، واستحضارا لحب الشهيدة لكرامة شعبها ووالئها للعرش المغربي. 

فإن الوقت حان إلطالق اسم ثريا الشاوي على إحدى مطارات المغرب تخليدا لذكراها.
n  التكوين لتأهيل النساء للقيادات

٭ مهمة رائدة، قام بها »المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية« في برنامج لتأهيل القيادات 
النسائية، نموذج يجب أن يحتدى من كافة الفعاليات الجمعوية في جميع المجاالت.

n  شباط يبحث عن التزكية
٭ سبق لنا في هذا الركن عدد 4149 ـ بتاريخ السبت 13 مارس 2021 ص 10 أن تساءلنا عن 
تمكين شباط من التزكية االستقاللية باعتبار أن حميد شباط اخترق جميع الخطوط الحمراء 
»موقع  وهما  الحدود،  خارج  موقعان  معنا  تجاوب  مليادير،  إلى  عجالت  مصلح  من  قفزته  من 

العيساوية« و »موقع تحفة« أعطى كل منهما جردا عن أمالك شباط في تركيا وفرنسا.
أمينه  يقبل  فهل  »الصنبور«  حزب  قيادة  يالطف  االستقالل،  لحزب  السابق  العام  األمين  اآلن 
العام بإعطاء التزكية لشباط وزوجته وابنه وابنته كما هو مسجل عليه في هذا البرلمان باسم 

حزب عريق.

n  فرنسا تجامل الجزائر
بفتح  يتلكؤ  و  للجزائر  المغرب بمجاملته  يتناسى حليفه  الفرنسي ماكرون  الرئيس  أن  يبدو  ٭ 
قنصلية بالده في العيون وهو الشاهد األول على تحرير صحرائه سنة 1975، وهنا نتساءل: هل 

الجزائر تصدر لفرنسا البترول بأثمان تفضيلية؟
ننبه هنا أن الشعب المغربي قد يقاطع المنتوجات الفرنسية تلقائيا.

n  ظاهرة التكافل االجتماعي
٭ طنجة مختزل ساكنة المغرب، من مدن السواحل إلى حواضر الوسط، مرورا بنجود الشرق، 
إلى مرتفعات األطلس انطالقا من سكانها األصالء. سجلت ظاهرة التكافل االجتماعي في هذا 
الشهر الفضيل بوادر من الهبة الملكية الشريفة، وكذا ممن أفاء اهلل عليهم من فضله، فتبرعوا 
على الساكنة من المحتاجين، وكانت الهبة بوفرة مما أدخل السرور واالرتياح على المستفيدين.

هنا نؤكد مدى لحمة المغاربة فيما بينهم، فليس هذا أمازيغي، وال ذاك عربي، أو آخر صحراوي، 
الكل مهووس بحب هذا الوطن / أغنيائه وفقرائه.

وافتخرت  مصرية،  طيارة  أول  النادي«  »بلطيفة  المصريون  افتخر  إذا 
األتراك »بصبيحة« أول طيارة تركية فالمغرب العربي يفتخر »بثريا الشاوي« 

أول طيارة مغربية.
المرأة المغربية رائدة البطوالت

األدبي  وجودهــا  تأكيد  على  بيئتها  بتنوع  المغربية  المرأة  تميزت 
إناثها  إلى  تربتها  من  معطاء  المغرب  فأرض  والقتالي،  والفني،  واالجتماعي 
الوطن متغلغل في دمنا، و نسمات  والعقيدة، وحب  الفكر  وذكورها، ووحدة 

الوطن تالحقنا أينما ارتحلنا بأخذ مسارنا مشرقا ومغربا.
عبر  زمننا  في  التاريخ  تستنطق  فهي  أصيل،  تراث  من  نابعة  أصالتنا 

جغرافية التنوع التي نعيش في رحابها.
ها هي المجاهدة »يطو« في األطلس المتوسط تزعج االستعمار بكتائبها 
المسلحة وتكبده الخسائر في األرواح، وها هي »مليكة الفاسي« من بيئة العلم 
باستقالل  المطالبة  عريضة  على  بالتوقيع  المغرب  نساء  تتصدر  والمعرفة، 
المغرب، ها هي »ثريا الشاوي« في رحاب المقاومة بين السهل والجبل تنبث 
حراسة  تحت  الشرطة  مخفر  إلى  تساق  منذ طفولتها  مقاومة  يانعة،  كزهرة 
»الكوم« المدججين بالسالح وهي في السابعة من عمرها، لتكون تحت ضغط 

السؤال والجواب، فكان أفقها عاليا.
نعم ثريا الشاوي المثقفة والجمعوية، والخطيبة، والمؤطرة لجحافل من 

نساء بيئتها من أجل التحرر واالنعتاق.
مازال  صدى  وتركت  الحديث،  المغرب  تاريخ  بصمت  الشاوي  ثريا  نعم 
االنعتاق ونموذجا مهدى للشرق  الكبير، وتذكارا من أجل  المغرب  يردد عبر 
والغرب عن مدى عناد المرأة المغربية التي إن رسمت هدفا كيفما كان صعوبة 
علميا  العالم  تفاجئ  الدرب  على  المغربية  المرأة  ومازالت  تحققه،  تحقيقه، 

وثقافيا ورياضيا.
كان األجدر من مسؤولينا أن يجعلوا »يوم المقاومة«، عيدا وطنيا تكرم 
فيه أرواح من سقطوا فداءا لهذا الوطن وأن تدرج في مادة التربية الوطنية 
أسماء هؤالء الشهداء تحفيزا لألجيال استشعارا وغرسا للعقيدة الوطنية من 

أجل البناء.

ثريا الشاوي
اإلرادة ـ الوطنية ـ الطموح

فإذا ظن الماكرون أنهم قتلوا ثريا فإن ثريا لم تمت ولن تموت أبدا. وإذا 
تخيلوا أنهم حطموا ركنا من أركان النهضة النسوية بإطفاء شعلة من شعلها وإخماد صوت من أصواتها، فإن فكرة ثريا حية 

ما دام التاريخ، هي خالدة واصل ركب األيام سيره باقية ما تلت ألسنة الدنيا أنا جيل البقاء
بحومة  دقائق  السادسة وعشر  الساعة  على   1937 14 دجنبر  الخميس  يوم  ثريـا صباح  ازدادت   : الشهيدة  طفولة 

القلقليين بمدينة فاس.
فأضفت الوالدة على فلذة كبدها عنايتها الفائقة وسهرت على تربيتها تربية تتالءم وروح العصر وأغدقت عليها كل ما 

يمكن أن تقدمه أم رؤوف على طفلة ترى بين تقاسيم محياها الجميل صور األمل...
امتازت أيام طفولتها بأوصاف من الغرابة بمكان كالزهد في جميع مسائل اللهو وأسباب التسلية والهيام المفرط 

باأللعاب الميكانيكية الصغيرة كالطيارة وغيرها.
.. في السنة الثالثة من عمرها أصيبت بمرض »العواقة« كعادة األطفال. فأشار الطبيب على والدها، كون عالجها هو 
ركوب الطائرة مدة من األيام في الصباح الباكر.. اتصل أبوها بأحد الضباط الطيارين بمكناس واستعطفه فنفذ الرغبة، 
وما أن انتهت مدة ركوب الطفلة الطائرة حتى حصل الشفاء وارتفع الداء، وركبت الطائرة بعد أن »لعبت« بها، ولكن حبها 

للطائرة ما ازداد إال قوة، وكانت تستغرق مدة من الزمن في النظر إلى أجنحتها والتحقيق في أجزائها.
حياتها الدراسية: بعد انتهاء موسم العطلة الدراسية سنة 1941 كانت ثريا تبلغ من العمر أربع سنوات فدخلت مدرسة 
»دار اعدييل« بحومة واد ارشاشة، وكان يدرس فيها القرآن الكريم والعربية والفرنسية، فاعتنت بها إحدى المعلمات أحسن 

اعتناء وهي اآلنسة »مليكة بن سودة« فعطفت عليها عطفا أبويا وأحاطتها برعايتها الكاملة لما رأت فيها من نبوغ.

بين أيدي الشرطة: وأثناء مقامها في هاته المدرسة كانت مدينة فاس مسرحا 
المدرسة احتجاجا على  )1944( فقررت معلمة ثريا أن تعلن اإلضراب في  لحوادث 
أعمال العنف. فنادت ثريا البالغة من العمر حينذاك سبع سنين وأمرتها أن تأتي في 
الصباح الباكر قبل مجيء التلميذات وتأمرهن أن يؤدين القسم أمام المصحف بأن 
ال يرجعن لمتابعة دروسهن حتى يستقل المغرب، فقامت بدورها أحسن قيام ونجح 

اإلضراب نجاحا تاما.
كانت تدير المدرسة سيدة فرنسية، فتوصلت بالخبر، فأعلنت اإلدارة بما جرى، 
وكانت اإلدارة تظن أن صاحبة الدور فتاة قد تتجاوز العشرين عاما. فأرسل رئيس 
الناحية ضابطا عسكريا مصحوبا باثني عشر من الجند السنغاليين، وعشرين من 
رجال الكوم مدججين بالسالح فلما وصلوا إلى باب المنزل الكائن بدرب الرطاونة 
رقم 7، طرقوا الباب ودخلت »العريفة« تبحث عن الفتاة ليلقى عليها القبض في 
الحين، فخرج أبوها وابتسم في وجه الضابط ابتسامة السخرية واالستهزاء وقال له: 

ـ إنها طفلة أيها الضابط
ـ جئنا لنلقي القبض على ثريا بنتك ولننفذ األوامر

وفعال ألقوا القبض على الطفلة وحملوها إلى »الناحية« وأدخلوها في نطاق 
البحث.

ـ من أمر التلميذات باإلضراب؟
ـ أنا

ـ من حملك على القيام بهذا؟
الواجبات وجدت على  لتتميم بعض  المدرسة مبكرة  إلى  ـ ال أحد لما قدمت 

السبورة الجملة اآلتية:
أول تلميذة تدخل إلى القسم تمنع التلميذات من الدخول وتأمرهن باالنسحاب.

ـ ليس من الممكن
ـ أنا ال أكذب ما قلت لكم إال الحقيقة

ـ لمن الخط؟
ـ ال أدري! ـ هل دفعك والدك؟ ال.. والدي ليس له علم باألمر

ـ سنهدي لك هدية جميلة قولي لنا من الذي أمرك؟
ـ كل ما لدي قد صرحت به لكم

فأطلقوا سراحها بعد أن خرجوا صفر الكفين. وأرسلوا إلى أبيها رسالة تهديد 
يعلمون فيها أنهم سيتبعون حركاته وسكناته.

وفي متم سنة 1944 انتقلت إلى مدرسة النجاح برحبة القبس، وهي مؤسسة 
الغيور  الوطني  رئاسة  الفياللي تحت  الهاشمي  يديرها  االستقالل كان  لحزب  حرة 
بلغت من  1946 وقد  االبتدائية سنة  الشهادة  أحمد مكوار، فحصلت على  السيد 

العمر تسع سنين.
في مدرسة الطيران: حصلت ثريا على شهادة البروفي، ثم استعانت ببعض الهدايا المالية التي قدمت لها فاستأنفت 
دراستها مدة أربعة أشهر أخرى وقد أصبحت تؤدي 6000 ف في الساعة حتى حصلت على شهادة الليسانس في الطيران. 
وأول عمل قامت به ثريا هو أنها قد اتصلت بالقصر الملكي تليفونيا وقالت للكاتب الخاص لجاللة الملك المعظم: إني قد 
أحرزت على شهادة الليسانس في الطيران أرجوكم أن تبلغوا تهانئي لجاللة الملك بمناسبة نجاحي وأخبروا جاللته على أنني 
سأفي بالوعد الذي وعدته به يوم عيد العرش الفارط بمحضر سمو ولي العهد المحبوب ذلك أنني وعدته بأنني سأحلق 
يوما ما على قصره العامر فشجعني جاللته وقال لي حفظه اهلل »إنا لمنتظرون« فها هي األمنية على وشك التحقيق بإذن 

من جاللته الشريفة.
أول تحليق فوق القصر العامر: كان أول عمل للمرحومة ثريا هو إلقاء باقة من الزهور فوق القصر اعترافا بجميل صاحب 
الجاللة على توجيه نهضة رعيته الوفية ودعوة نساء مملكته إلى التقدم، وشكرا لزعيمة النهضة النسوية األميرة عائشة 

حفظها اهلل.
الشهادة: سقطت الشهيدة ثريا الشاوي صريعة رصاصة من الخلف وهي في سيارتها من طرف مجرم محترف أبى 

مواجهتها بمسدسه.
سموا وعلوا في الحياة وفي المماة

يا من رفعت سمعة المغرب من األرض إلى السماء.

حديث الناسحديث الناس

ال�شهيدة ثريا ال�شاوي
• عبد العزيز الحليمي
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إنها أيام من أيام فصل الربيع الذي يحل ابتداء من 21 مارس من كل سنة. وبالمناسبة، فإن هذا الشهر يعني لي الكثير، 
حيث تلبس الدنيا ثيابها القشيبة، احتفاال بمهرجان الطبيعة الخالبة، تشارك فيه مختلف أجواق العصافير، بتنسيق مع فرق 
الفراشات وبعض الكائنات الحية األخرى، إلنجاح هذا المحفل الطبيعي األخاذ، األمرالذي يجعلني أتفاعل كليا في ملكوت اهلل، 
متأمال في آيات خلقه، هو المبدع والمصور والحي الذي اليموت، إذ يحيي الطبيعة، بعد موتها، لننعم بجمالها وبهائها، بسحر 
أرضها وصفاء سمائها.. في الربيع أتذكر أجمل وأروع قصائد الشعراء الحقيقين، أيام المدرسة والتي الزلت أحفظها عن ظهر 
قلب... كما أعتبر الربيع دواء طبيعيا للقلوب والنفوس، المتيمة بعشق الورود والزهور والطيور.. دواء يمكن الحصول عليه،  

دون مصاريف باهظة ودون الوقوف طويال في طابور االنتظار.
ما أجملك، أيها الربيع، فقد كنت ـ دوما ـ عنوانا بارزا للذكريات السعيدة وللتأمالت العميقة. لكننا اليوم حرمنا منك كرها، 
دون سابق إنذار، بل في لحظة وجدنا أنفسنا مذهولين أمام ما يجري حول العالم: عزلة، إقصاء، حزن،  وجل، ترقب، ثم انتظار 
ما اليأتي... هذه األجواء سممت معنويات غالبية عشاقك، أيها الربيع، بل وجعلتهم يرثونك رثاء الخنساء لشقيقها صخر، في 
انتظار قدومك إليهم من جديد وقد طهرت األجواء ورفعت أشكال الظلم والقبح والقسوة والمكر والخداع حول العالم.. ليتك 

تعود قريبا، وقد كسرت القيود وحلت الطمأنينة والزهر والخاطر والحسن والجمال.. يا ربيعا أودع اهلل فيك الدقة والكمال. 

محمد  إمغران

الربيع  القرية قد خلعــت معطفهــا الشتــوي وتجمَّلت بألوان  كانت 
الزاهية. رقصــت الشمــس نكايــة في الغيــوم وتمايلت حقول األقحوان 
تراب  الصغيـرة؛  قريتـي  إنها  االنتشار..  في  المتمادية  النعمان  وشقائق 

طرقاتها بين أظافري وضفيرتي..
منها  اتخذت  الكون،  بحجم  حرقة  غير  معي  آخذ  لم  باكرا.  غادرتها 
نبراسا أهتـدي به في طريقي لوجهة بعيدة. لم أملك الكثير من الخيارات؛ 
إما أن أخوض حربا ضروسا غير عادلة، أو أتقبل الهزيمة وأعود من حيث 

أتيت..!
لكنني رغم التعب من البارحة والخوف من الغد اللذان رافقاني، كنـت 
ليصبحـن  القصبيـة  عرائسهـن  حرْقنَ  اللواتي  قريناتي  بين  حظا  األوفر 
أمهات في عمر الطفولة، وتناط إليهن مهام المرأة القروية التي تتجاوز 

قدراتهن من حصاد وزراعة وحمل حطب...
تأبطت أمي ذراعي بشموخ امرأة مزهوة بابنتها المتعلمة. كنت أخجل 
من نفسي مع كل خط مرتسم بوجهها واتساع رقعة الهم على مالمحها، 

وذبول العافية في عينيها...
طفولتي  صديقة  آسية  عن  أمي  سألت  الطويلة،  أحاديثنا  خضم  في 
التي شاركتني المقعد في مدرستنا القروية المكونة من قسمين وساحة 
تعِدُ بال مستقبل لكنها كانت  الصيف؛ مدرسة  تستعمل »للدَّرس« في 
عندما  تزوجت  أنها  أخبرتني  الحالمة..!  ألفئدتنا  تسلل  الذي  النور  قبس 
أتمت السادسة عشرة من عمرها، وتطلقت بعد عامين لكنها لم تعد أبدا. 

تذكرت ما قالته في لقائنا األخير وهي تشكو نفسها القريحة المعذبة:
- »نحن بقايا أطفال نسيتهم ذاكرة أوطانهم. سنضطر لدفن أمنياتنا 
الطرية ببطء شديد. سندفن الحلم تلو اآلخر، ثم سننتظر... وتنتظر معنا 
أنفاسنا.. سننتظر  يخنق  رهيب  عنقها حبل صمت  التف حول  بالية،  حياة 

طويال دون جدوى؛ فنحن مجرد رقم إضافي في عدد السكان..!«
كان آلسية جمال قبائلي مميز؛ عيون عسلية، بشرة بيضاء وشعر أسود 
طويل. كانت متمردة وكارهة لواقعها، ترتدي األسود دائما وتقول كلما 

سألتها عن السبب: 
-»مات الربيع قهرا...!«. 

مرحلة  إلى  وصلت  بل  الذكريات،  من  الحد  هذا  عند  روحي  اشتعلت 
الغليان التي تجعلك تبتلع كل المشاهد لتبكيها وحيدا.

كانت قد ضربت على آذان ذلك الحدث في كهف النسيان سنين عددا. 
موعدا  القدر  لي  ضرب  أن  إلى  الشمال،  ذات  وال  اليمين  ذات  تقلبه  لم 
لكن بصيصا من  بالركاب. بدت منهكة،  حافلة مزدحمة  داخل  آسية  مع 

السعادة تسلل إليها بدليل أنها كانت ترتدي جلبابا زهريا!
الربيع،  يمت  »لم  وكتبت:  ورقة  أخذت  لذا  مميزا،  لقاءا  أحتاج  كنت 

وأنجب زهرة وأمال...!«.
جمعنا حديث طويل بعد نزولنا في المحطة التالية للحافلة، أخبرتني 
أنها تعمل في ورشة للنسيج وتتلقى دروسا في واحدة من الجمعيات التي 
عن  واإلقالع  الماضي  رواسب  ابتالع  تحاول  كانت  المرأة.  بشؤون  تعنى 
بقاياه، إال أن روحها ما تزال تزحف فوق مواجع األحداث مع أرواح المنبوذين 

من دائرة الحياة مثلها، ومثلها كثيرات...!
*تمت*

آخر  هو  الذي  الياقوت[،  ]إشــارات  الشعري  العمل  هذا  ينطوي 
إصدار للشاعر عبد اللطيف بن يحيى ) سليكي إخوان، 2019(، على 
بالغة شعرية إشارية تمتح أبعادها الرمزية من جماليات التشكيل مع 

الخطاب الصوفي معجما وبناء معنى ورونق تخييل.
...

بنية  الذين من داخل  الشعراء   : األهمية  بالغ  أمرا  دعنا نؤكد 
النص الشعري الحداثي اشتغلوا على استلهام بنية النص الشعري 
الصوفي اإلشاري العرفان كثيرون في المغرب والعالم العربي. نذكر 
من بينهم الشهاوي من مصر وصالح بوسريف وأحمد بلحاج آيت 
وارهام من المغرب ) على سبيل المثال ال الحصر(. فخطاب التصوف 

هو أحد المرجعيات التخييلية البارزة في القصيدة العربية المعاصرة.
...

سياقنـا  في  لكـن 
الشاعـر  لنـا  يقـدم  هـذا 
المتمكـن من صنعـتــه 
والــــذي ال يــحــتــاج إلــى 
ديــوان  التمجيد  هــاالت 
عرفانية  بأجنحة  يحلق 
الحب  محراب  من  عالية 
المعشوقة  حضرة  في   (
الحضـرة  إلى  الياقـوت( 
اإلشارية لملكوت التنزيه 
الذي يرقى بالقلب والروح 
من عالئق غيرية الحجب 
إلى  التــرابـــي وكثافتـه 
شفافية الكوني المطلق 
الذي يغمر ساحل اللحظة 

بموج األبدية.
...

الياقوت ليس فحسب رمزا عرفانيا النشداد الذات بمطلقها، بل 
أيضا حبا له بها التحقق والحضور في التجربة الشخصية للشاعر، لكن 
عبد اللطيف بن يحيى حين اختار لغة اإلشارة والرمز الصوفي أراد أن 
يمنح للحب حياة مطلقة متجددة ال أن تكون قصائد الديوان لحظة 

رثائية على قبر المعشوقة.
...

نعرف سحر العبارة الصوفية : إنه السحر الكامن في تجريد لغة 
المعجم واالصطالح ولغة الواقع ولغة المسكوك الشعري والموروث 
من شعرية األلفة والبداهة والنمط والجاهز المستنسخ؛ وتحريرها من 
ربقة قيود المكان والزمان... وهي بهذا النوع تعد شعرية انقالبية 
على الذوق السائد بلغة ذات أعراف موصولة بالمقدس والماورائي 

األرضية،  الدنيوية  اإلنسانية  المكابدة  حاالت  تشخيص  نحو  تروم 
إلى  الشعر  لغة  يحول  الذي  اإلشــاري  بالرمز  الواقع  كثافة  مخترقة 
ميتافيزيقا استطيقية لشطح األنا الشعري بين الحدين : حد المعرفة 
المرتبطة بالعقل، بالجسد، والحواس وحد المعرفة المتعالية بمنطق 
الالوعية  األعماق  ولغة  الوجدان 

للذات والوجود والكينونة.
...

نقرأ من الديوان :
و قالت لي :

ي  �ف املع�ف  لك  بسطت  قد 
الرؤ�

ي ت
و جعلت إشارا�
ف يقينك

ا�اب ب�ي حاب
ي ومه يقينك ودك �ف و �رش

...
قالت لي :

منك  خروجك  آن  قد 

إلي
...

قالت لي :

ي
ت

ي� إذا سلكت طر

ي
ت ع�ف �ت

ي
ت

ي� ي طر ه �اب و �ت
و إذا سلكت سبيلك

قدتك إلي
و كنت دليلك.

...
و قالت لي :

ي
ئ

ي انطفا� ي �ف ت
ر� �اب

ي اشتعالك ي �ف
ئ

و انطفا�
و رمادي

حضن هليبك.
...
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ليتك تعود قريبًا... اأيها الربيع



• حدثينا عن السيدة ابتسام المزيبري:
تحية طيبة، أزاول مهمتي 
لبرنامــج  جهويــة  كمنسقــة 
مشاركة مواطنة بجهة طنجة 
تطوان الحسيمة لبرنامج دعم 
»مشاركة  المدنــي  المجتمع 
االتحاد  يموله  الذي  مواطنة« 
األمم  مكتب  وينفذه  األوروبي 
المشاريع  لخدمــات  المتحدة 
مـــع  بشــراكـــة   ،UNOPS
لحقـــوق  الوطنــي  المجلس 
مع  والعالقات  االنسان  بحقوق  المكلفة  والوزارة  االنسان 

البرلمان.
التخطيط  مجال  في  الدكتوراه  باحثة في سلك  طالبة 

والتنمية الترابية.
تقييم  كخبيرة  الجمعوي  العمل  مجال  في  اشتغلت 
مجاالت  في  وأبحاًث  دراسات  وأجريت  مشاريع،  وكمسؤولة 
الحكامة المحلية والتعليم وريادة األعمال النسائية والمشاركة 
المواطنة. كما اشتغلت في مجال الذكاء االقتصادي واليقظة 

االعالمية.
قريبنـا أكثـر من برنامـج مشـاركة مواطنــة 

وأهدافه :
االتحاد  بين  ثمرة شراكة  برنامج »مشاركة مواطنة«   
المكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة  والوزارة  األوروبي، 
بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني 
المشاريع،  لخدمات  المتحدة  األمم  اإلنسان ومكتب  لحقوق 
مواكبة  إلى  البرنامج  يهدف  المدني،  المجتمع  بمساهمة 
هذا اإلصالح من خالل دعم منظمات المجتمع المدني على 
المستوى الوطني والجهوي مع إيالء اهتمام خاص بالشباب 

والنساء وقضايا البيئة.
يسعى البرنامج إلى تعزيز المساهمة الفعالة لمنظمات 
والديمقراطية  القانون  المدني في ترسيخ سيادة  المجتمع 

والتنمية السوسيو-اقتصادية في المغرب، عن طريق:
لمنظمات  والقانونية  المؤسساتية  البيئة  تحسين    •

المجتمع المدني المغربية.
العمومية  السياسات  تحديد  في  مشاركتها  تدعيم    •

وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
من  والمغرب  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة  تعزيز    •
خالل تثمين منهجي وتواصل أفضل لمبادرات دعم المجتمع 

المدني.   
•  تحقيق الالمركزية في دعم االتحاد األوروبي من خالل 

جعله أسهل تناوال وأكثر ارتباطا بواقع الجهات.
يستهدف البرنامج 235 مشروع موزعا على مدن جهات 
-الحسيمة  تطوان  طنحة-  سطات،  الببضاء  الدار  الشرق، 

والشرق، وفي مواضيع تتعلق بالشباب والنساء والبيئة.
ما هي أهم مخرجات برنامج » مشاركة مواطنة »؟:

تم  التي  العرائض  عدد  في  تتجلى  المخرجات  أهم 
الترابية، حيث ناهزت إلى  إعدادها وإيداعها لدى الجماعات 
الشكلية  الشروط  ،تستوفي  78 عريضة  أبريل  حدود شهر 
حيث  الصلة.  ذات  المحلية  الجماعات  صالحيات  وتحترم 
 30 -الحسيمة  تطوان  طنحة-  جهة  في  فقط  تقديم  تم 
عريضة موجهة للمجالس المحلية ومجلس الجهة، وبالتالي 
المساهمة في تنزيل اإلطار القانوني المتعلق بالديمقراطية 
التشاركية. كما ثم تشكيل عدد مهم من الشبكات وتوسيع 
عديد  عن  ناهيك  األطراف.  المتعدد  المحلي  التشاور  دائرة 
األبحاث والدراسات التي ستثري ال محالة مجموعة المعارف 

حول الجهوية المتقدمة وقضايا المشاركة الملتزمة.
 البرنامج، في تقديرنا، ساهم في تعزيز دينامية اشتغال 
كما  كورونا.  جائحة  ظل  في  خصوصا  الشريكة  الجمعيات 
الفاعلين  بين  والتنسيق  التواصل  فرص  تعزيز  في  ساهم 
الداخلي  التسيير  دعم  تم  حيث  والسياسيين.  الجمعويين 
للجمعيات الشريكة وتوفير ما يناهز 370 منصب شغل مباشر، 

أغلبها عهد به للشباب. 
فيما يخص الجانب المؤسساتي، تتجلى أهم المخرجات 

عليها  التي سهرت  المهيكلة  المشاريع  حول مجموعة من 
وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان:

•  إعداد دراسة حول المهن الجمعوية.
المؤسساتية  القدرات  لدعم  وطني  مخطط  إعداد    •

للجمعيات.
•  إعادة تنظيم البوابة الوطنية للجمعيات.

•  إعداد دراسة حول ولــوج الجمعيات لوسائل التواصل 
الرقمي.

•  دراســة تقييميــة لمركــز االتصال الخاص بالجمعيات.
في  الجمعيات  إشراك  سبل  حول  دراسة  إعداد    •

مجهودات تحقيق أهداف التنمية.
ومن بين مخرجــات المجلـــس الوطني لحقوق اإلنسان:

بخصــوص  الشبـاب  تمثالت  حول  جدا  مهم  بحث    •
المواطنة وحقوق اإلنسان.

وميكانيزمات  المواطنة  المشاركة  حول  تكوينات    •
ورشات  داخل  االشتغال  تم  حيث  التشاركية،  الديمقراطية 
عن  وممثلون  األكاديمي  الجمعوي،  الفاعل  بين  جمعت 
لخلق  تسعى  مسبوقة  غير  بادرة  هي  و  الترابية،  الجماعات 
فضاءات ترابية متعددة األطراف لدعم نجاح التشاور المحلي. 

شبابية  كفاءات  أقطاب  أربعة  لخلق  باإلضافة  هذا    •
الشباب ومواكبتهم  لتأطير  الدولة  تسعى لدعم مجهودات 

عن قرب…

كلمة  ختامية : 
به  قامت  بما  جدا  سعداء  تطوان،  مكتب  في  نحن 
الجمعيات الشريكة وهذا الكم الهائل من األنشطة والمخرجات 
التي تم إنجازها رغم كل االكراهات خاصة المرتبطة بالسياق 
الصحي الحالي.  ونتمنى استمرارية هذه الدينامية وتطوير 
التنسيق والعمل المشترك من أجل تتبع فعال ومؤثر من طرف 

الجمعيات على السياسات العمومية.
أجل  من  المستفيدة  الجمعيات  بعض  استضفنا  كما 
معرفة تأثير البرنامج عليهم وعلى المستفيدين من األنشطة، 
ودور هاته المشاريع في تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية 

وأثرها على المدينة: 

• »ياسين الريش«:
للتنمية  الديمقراطي  المتوسطي  المعهد  رئيس 

والتكوين
أجل  »من  مشروع  يعتبر 
في  تترافع«  مواطنة  جمعيات 
إطار برنامج »مشاركة مواطنة« 
الذي  المشاريـــع  أهـــم  من 
المتوسطي  المعهــد  أنجزها 
الديمقراطي للتنمية والتكوين 
الذي  البرنامج  ألهداف  نظرا 
المعهد  أهداف  مع  يتماشى 
في شموليته،وأيضا من خالل 
البيئة  تحسين  تم  البرنامج 

المؤسساتية والقانونية للمعهد ،وتقوية قدراتنا في الشق 
اإلداري والمالي وتدبير المشروع بكل احترافية، تماشيا مع 
المعايير الدولية المتعارف عليها...يأتي هذا بفضل المواكبة 
المستمرة لفريق البرنامج والدورات التكوينية الموازية لفائدة 

منسقي وممثلي الجمعيات حاملي المشاريع…
جمعيات  أجل  »من  مشروع  أنشطة  ساهمت  كذلك 
المشاركة في  الجمعيات  مواطنة تترافع« في تقوية قدرات 
مجال  وفي  الشبكات  وبناء  والتنظيمي  المؤسساتي  الشق 
السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية وآليات تنزيلها، 
مواطنة  جمعيات  أجل  من   « مشروع  في  العمل  هذا  وتوج 

تترافع » بمجموعة من المخرجات المهمة وهي كالتالي:
•  إيداع ثالث عرائض لدى جماعة طنجة وعريضة لدى 
مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تعتبر أول عريضة 
يتم قبولها شكال ومضمونا والمصادقة عليها باإلجماع في 

دورة المجلس. 

والنساء  الشباب  حاجيات  حول  ودليل  دراسة  إنجاز    •
واألشخاص في وضعية إعاقة بطنجة.

•  مذكرة ترافعية حول خطة تنزيل آلية تشاورية للشباب 
مع جماعة طنجة.

•  مذكرة المعهد حول النموذج التنموي الجديد، والتي 
تعتبر األولى من نوعها بمدينة طنجة.

األدوار  رقمنة  إلى  يهدف  إلكتروني  موقع  إحداث    •
قرارات  إعداد  في  المدني  المجتمع  لجمعيات  الدستورية 
العمومية،  والسلطات  المنتخبة  المؤسسات  لدى  ومشاريع 

وكذا في تفعيلها وتتبعها وتقييمها.
•  إحداث االئتالف المحلي للترافع بطنجة والذي يضم إلى 

حدود شهر أبريل 43 جمعية من مختلف مجاالت االشتغال. 
رأي  أو  عريضة  وإيداع  كتابة  إن  القول  يمكن  اليوم 
الجمعيات  متناول  في  أصبح  ترافعية  مذكرة  أو  استشاري 
للترافع،  المحلي  االئتالف  وأعضاء  المشروع  في  المشاركة 
الشيء الذي سيساهم في تفعيل األدوار الدستورية الجديدة 
لجمعيات المجتمع المدني على أرض الواقع في إعداد قرارات 
العمومية،  والسلطات  المنتخبة  المؤسسات  لدى  ومشاريع 

وكذا في تفعيلها وتتبعها وتقييمها.
الجهوي  المكتب  أشكر  أن  إال  يسعني  ال  الختام،  وفي 
المعهد  مشروع  في  ثقتهم  على  مواطنة  مشاركة  لبرنامج 
،وعلى دعمهم  والتكوين  للتنمية  الديمقراطي  المتوسطي 
المشاركة  الجمعيات  أشكر  وكذلك  المستمرة،  ومواكبتهم 
وإدارة المشروع الذين أبدعوا وساهموا في تنزيل األنشطة 

وتحقيق النتائجوالمخرجات التي تم تسطيرها بكل نجاح.

• »بشرى الغزواني«: 
رئيسة جمعية ندى للمرأة والطفل

بالشكر  أتقدم  أود  بداية 
الجزيل لفريق المكتب الجهوي 
لبرنامج مشاركة مواطنة على 
كل المجهودات المبذولة اتجاه 
من  األول  الشبـــاك  جمعيات 
والمواكبة  والدعم  الثقة  خالل 
مكانـة  ليتوسدوا  المستمرة 
متقدمة مع الجمعيات الكبرى، 
بشكل  البرنامج  ساهم  حيث 
قويـة  دفعـة  إعطـاء  في  كبير 

لمؤسستنا نحو التميز بتمويل أول مشروع احترافي للجمعية، 
جمعية  عمل  ومخطط  طريق  أنار  الذي  المشعل  حيث كان 
ندى للمرأة والطفل نتيجة التجربة المهمة التي اكتسبناها 
مساواة  أجـــل  من  مشروع »لنتجند  أنشطــة  تنفيد  خالل 
المرأة«، كما كانت فرصة لفريق العمل ولألعضاء من إبراز 
قدراتهم في تسيير المشاريع االحترافية الممولة من طرف 
االتحاد األوروبي، أيضا من خالل المشروع، قمنا بتنزيل أهم 
أهداف جمعيتنا، حيث تم التحسيس والتوعية بأهمية تكافؤ 
المرأة  حقوق  واحترام  االجتماعي  النوع  الفرص ومقاربة 
وصياغة أول عريضة لدى جماعة طنجة من أجل خلق فضاء 
لعامالت المنازل المياومات جراء الظروف التي تعيشها عند 

الموقف والتي تسيئ وتحط  من كرامة المرأة.

• »عبد الكريم بوطربوش«:
 رئيس حركة الشباب من أجل الديمقراطية

من  شبـاب  حــركــة  إن 
بطنجة  الديموقراطية  أجل 
من  مدنية  كدينامية  انطلقت 
الشبان  من  مجموعــة  طرف 
بالشأن  المهتمين  والشابات 
والطامحات/ بالمدينة  المحلي 

إيجابي  تغييــر  خلـق  إلى  ين 
االجتماعية  المستويات  على 
ولعل  والبيئية.  واالقتصادية 
مواطنــة  مشاركـــة  برنامج 

أعطى تحفيزا كبيرا للشباب من أجل تحويل هذه الدينامية 

وتكوين عضواتها  مأسستها  ثم  ومن  قانونية  جمعية  إلى 
التشاركية-  الديموقراطية   « مشروع  طريق  عن  وأعضائها 

صوت الشباب«.
 – التشاركية  الديموقراطية   ’‘ مشروع  أهداف  اتسمت 
صوت الشباب’’ بسمة األهداف الداخلية لحركة شباب من أجل 
الديموقراطية بطنجة. فبعد أن انتقلت الحركة من دينامية 
شبابية إلى جمعية قانونية منظمة بفضل برنامج مشاركة 
عضوات  قدرات  لتقوية  ملحة  حاجة  هناك  كانت  مواطنة، 
وأعضاء الحركة، وبالتالي القيام بالمأسسة الصحيحة للحركة 
على قواعد سليمة. لذا فإن الهدفين الرئيسيين للمشروع كانا 
في عالقة مع مأسسة الحركة وتقوية قدرات عضوات وأعضاء 
حركة شباب من أجل الديموقراطية بمدينة طنجة في مجاالت 
الديموقراطية والديموقراطية التشاركية والمساهمة الفعلية 

في إخراج عريضة تهم قضايا الشباب.
أما بخصوص بيئة المشروع ومناخ تنفيذه، فالمشروع 
نظم من طرف شباب محلي بمدينة طنجة التي تعرف حركية 
مدنية كبيرة وأنشطة متميزة على المستوى الوطني. هذه 
البيئة الجيدة ساهمت في كون عضوات وأعضاء الحركة على 
وعي كبير بالتحديات الراهنة أمام المجتمع المدني في عالقته 
مع السلطة، باإلضافة إلى توفرهن/م على المدارك األساسية 
والمناصرة  الترافع  على  المبني  الحديث  الجمعوي  للعمل 

والمبادرة في االقتراح والمراقبة والتقييم.

• »فاطمة الكنوني«:
رئيسة جمعية مسار للتربية والتكوين

مواطنة  مشاركة  برنامج 
ساهم بشكل كبير في التعريف 
وتموقع جمعية المسار للتربية 
المستـــوى  على  والتكويــن 
المحلي وتطوير ورفع مستوى 
أدائها عبر الورشات التكوينية 
منها  استفـاد  التي  واللقاءات 
المشروع  أن  كما  أعضاؤهـا، 
حقـق أهدافـــه حيــث جعـــل 
المدنيين  والفاعلين  الشباب 

المشاركين واعين بأهمية انخراطهم في السياسات العمومية 
الخاصة بالحفاظ على البيئة.

تنزيل  في  واضح  بشكل  مشاركة  برنامج  ساهم  كما 
وتفعيل آليات الديموقراطية التشاركية حيث ظهر جليا ومن 
خالل مشاركتنا في بعض الورشات الترافعية في عدد وقيمة 
العرائض التي قدمت إلى الجهات المسؤولة والتي أدرجت في 

دورات المجالس.
برنامج  لفريق  واالمتنان  الشكر  لتجديد  مناسبة  وهي 
مشاركة مواطنة بتطوان على دعمهم ونصائحهم ومرونتهم 

في االشتغال.
م.ط. البقالي
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برنامج مشاركة مواطنة يسدل ستاره بمدينة طنجة
عرفت سنة 2020 وبداية سنة 2021 دينامية ملموسة في أوساط  جمعيات المجتمع المدني بطنجة،وتميزت هاته الفترة بغزارة الورشات التكوينية والندوات والملتقيات في 
إطار برنامج »مشاركة مواطنة« الممول من طرف االتحاد األوروبي بالمغرب ،تحت إشراف مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ووزارة 
الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان ، وذلك ألن الوضع الراهن يفرض علينا العمل بالالتمركز إداري مما يلزم ال محالة بإشراك مختلف الفاعلين في بلورة المشروع 
التنموي بمختلف حموالته على الوجود، مما يجعل من المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات المدنية حلقة مهمة في هذا المسار هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن التطورات الراهنة 
تفرض تجنيد وتأهيل الجمعيات والشباب بصفة خاصة،وتعزيز مشاركتهم في البرامج الخيرية والتطوعية وأيضا من خالل تتبيث وترسيخ قيم المواطنة الحقة وحقوق اإلنسان،لبناء 
مجتمع مدني منفتح ، وأيضا من أجل تطوير أداء مؤسسات المجتمع خدمة الصالح العام وللوصول لإلنجازات التي يشهد عليها تاريخ الحاضر والمستقبل.و ليتمكن الفاعل الجمعوي 
من منهج الحكامة الجيدة والتدبير العقالني المادي والمعنوي والقدرة على تدبير األزمات... وامتالك مهارات التخطيط وهندسة المشاريع والترافع للوصول إلى مطلب ملح يفرض 
ذاته وهو مطلب المشاركة المواطنة في صنع القرار العمومي، يأتي » برنامج مشاركة مواطنة »كي يجعل من جمعيات المجتمع المدني أن تضع قدمها اليمنى داخل قاعة صنع 

القرار وذلك من خالل تعزيز الثقة في هذه المؤسسات وتأهيل وصقل قدراتها وهياكلها من أجل تطوير ممارستها ومن تم تحقيق األهداف التنموية والديمقراطية المنشودة.
ومن أجل تسليط الضوء أكثر على البرنامج استضفنا منسقة البرنامج بالمكتب الجهوي بتطوان السيدة »ابتسام المزيبري« :
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اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات 
ديوان األستاذ خالد المسعودي

موثق بطنجة 
زاوية زنقة ابن كثير و شارع محمد الخامس

إقامة دوس ماريس »الشقة 15« الطابق األول
ـ طنجةـ  

الهاتف -039323033 فاكس039323334 
 FLUID UNIVERSAL COMPANY « شركة

 FUNCOM«  s.a.r.l
درهم، )2.000.000،00( ، مليونين  رأس مالها 

رأسمالها
مقرها االجتماعي : طنجة - 17 شارع موالي يوسف، 

زنقة ميموزاس، رقم25.
I  - بمقتضى محضر الجمع العام االستثنائي 
 FLUID UNIVERSAL« المسمـــاة  للشــركــة 
رأسمالهـا  »ش.م.م،   COMPANY FUNCOM
طنجة   : االجتماعـي  مقرها  درهم،   2.000.000،00
- 17 شارع موالي يوسف، زنقة ميموزاس، رقم 25، 
اعادة  تم   ،23/02/2021 بتاريخ  بطنجة  المنعقد 
تحريره بمكتب األستــاذ خــالـد المسعـودي، موثق 

بطنجة، تقرر ما يلي :
المجيد  عبد  السيد  وفاة  بحالة  التصريح   -  )1
أسريح، بصفته شريكا في الشركـة المسمـاة أعاله 

والمسير الوحيد لها.
2( تحـديــد هويــة ورثـة المرحـوم السيـد عبد 
المجيد أسريح، و عددهم أربعة، و هم زوجتيه السيدة 
ابنه  و  الزيتوني،  كنزة  السيدة  و  المزوضي  فاطمة 
السيد مروان أسريح، و ابنته السيدة كريمة أسريح، 
وحسب ما هو منصوص عليه في عقد االراثة المنجزة 
 207 التركات  كناش  بتاريخ 2020/03/26،  بطنجة 
صحيفة 259عدد 259( وملحق تصحيحي عدلي مؤرخ 
مكرر   206 التركات  كناش   ،2020/05/06 بتاريخ 
صحيفـة 463 عدد 322(. و تبعـا لذلك، فان الجمع 
على  المصادقة  و  بقبول  يصرحون  للشركاء  العام 

جميع ما التزم به السيد مروان أسريح.
3( - التصريح بشغور منصب المسير وتعيين 
السيد مروان أسريح كمسير و حيد للشركة المسماة 

أعاله،
4( حصر حصة كل وارث في نصيب مورثهم في 

الشركة، وتوزيعها عليهم كالتالي:
أ( 313 حصة للسيدة فاطمة المزوضي.
ب( 313 حصة للسيدة كنزة الزيتوني.

ت( 1458 حصة للسيدة كريمة أسريح.
ج( 2916 حصة للسيد مروان أسريح.

مجموع الحصص  = 5.000 حصة.
القانون  من   7 المادة  صيغة  تعديل    -  )5  

األساسي الذي كان محررا كالتالي:
أ( السيد عبد المجيد أسريح......5000 حصة.
ج( السيد مروان أسريح...........5000 حصة.

                 المجموع .......... = 10.000 حصة
والذي سيصبح محررا على الشكل التالي:

أ( السيدة فاطمة المزوضي....313 حصة.

ب( السيدة كنزة الزيتوني .....313 حصة.
ت( السيدة كريمة أسريح.......1458 حصة.
ج( السيد مروان أسريح .........7916 حصة.

       المجموع: .................= 10.000 حصة
6( تفويض.

و قد تم اإليداع بالسجل التجاري التحليلي رقم 
17519 بالمحكمة التجارية بتاريخ 30 مارس2021، 

تحت رقم 3020.
II  - بمقتضى محضر للجمع العام االستثنائي 
بتاريخ  بطنجة  المنعقد  و  أعاله،  المسماة  للشركة 
2021/02/23، تم اعادة تحريره بمكتب األستاذ خالد 

المسعودي، موثق بطنجة، تقرر ما يلي :
مجموع  تفويت  عمليات  على  المصادقة   -  )1

حصص جميع الشركاء لفائدة السيد مروان أسريح.
2( تأكيد تعيين السيد مروان أسريح في منصبه  

كمسير وحيد للشركة المسماة أعاله. 
ذات  شركـة  من  الشركـة  شكـل  3(تحويل 
المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء لشركة ذات 
ذباجة  وإعادة  وحيد  بشريك  المحدودة  المسؤولية 

القانون األساسي للشركة.
4( تفويض.

و قد تم اإليداع بالسجل التجاري التحليلي رقم 
17519 بالمحكمة التجارية بتاريخ 22 أبريل 2021، 

تحت رقم 3730.
طنجة في: 2021/04/30
إمضاء: األستاذ خالد المسعودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/43
الضبـــط  كتابة  مصلحـــة  رئيس  يعلن   
عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية  بالمحكمة 
موثق مؤرخ في: 2021/03/19 ، بــاع السيد أحمد 
عدد الوطنية  التعريـف  لبطاقــة  الحامل  الشعيـري، 

إقامة  العراق  زنقة  بطنجة  والساكن   K69577
سلوى، طابق 3 رقم 8، والمسجل بالسجل التجاري 
التجاري  األصل  108360، نصف  بطنجة تحت عدد 
لبنان  زنقة  زاوية  طراكونة  إقامة  بطنجة،  الكائن 
وزنقة العراق الطابق األرضي رقم 13، لفائدة السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  المسكيني،  عمر 
التجاري  األصـــل  قيمــة  وحددت   ،K335360 عدد 
موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 1.000.000.00 

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

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار 
ملف تنفيذي عدد: 26/2016/179   

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، تنوب عنه ذتان/ 
بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء.

ضد: شركة المطالسي للبناء، في شخص ممثلها 
القانوني.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/05/31 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الواحدة  الساعة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني 
للعقار المدعو)اإلسماعيلي( ذي الرسم العقاري عدد 
احمايد  أوالد  المدعو  بالمحل  والكائن   36/24027
عارية  أرضية  قطعة  عن  عبارة  وهو  الكبير.  القصر 

مساحتها 236 متر مربع. 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 250.000.00 

درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
داخل  شخص  لكل  يمكن  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار 
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 

ق م م(.
المائة  في   3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى   
مضمــون.  شيـــك  بواسطة  التنفيذ  ومصاريف 
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ 

لالطالع على دفتر التحمالت .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد :6201/21-61 
بطلب من: صنب يلخير

ضد: احمد امونان
الساعة  على   2021-06-15 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد:
أحمد  للسيد  المملوك  التجاري  األصل   -  1
 30 رقم   72 فلوري،زنقة  فال  بحي  الواقع  امونان، 
، بجميع عناصره المادية والمعنوية، الحامل  طنجة 
للسجل التجاري رقم 32380. المختصة في تصنيع 

وتداول هياكل الترفيه.
بثمن افتتاحي قدره :481.185.00  درهم.

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

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

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

مشرف على مكتب التنفيد المدني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2018/8516/405 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، تنوب عنه 
ذات/بسمات وشريكتها محاميتان بالدار البيضاء.
ضد : السيد احمد الحاج احساين، كفيل شركة 
اللوكس ميطال العلمي، عنوانه بحي المسيرة 

الخضراء مجموعة A الزنقة 5 رقم 32 القصر الكبير 

أو ب 6 مكرر محج 20 غشت طريق الرباط
 القصر الكبير.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/06/01 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )هدى( ذي الرسم 
عليها  للمنفذ  المملوك   19/14204 عدد  العقاري 
القناطر. وهو عبارة  المدعو  المحل  الكائن بتطوان 
عن قطعة أرضية بها مرآبين مساحته 6 آر 81 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2015/161

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

عنه ذ/المرابط والحمليلي محاميان بطنجة.
ضد : السيد أحمد حمادي العمراني بن أحمد، عنوانه 

تجزئة العيون المنطقة اإلدارية رقم 7 شفشاون.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/06/01  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )تجزئة 
العقاري عدد 19/20264  الرسم  العيون 41/2( ذي 
المملوك للمنفذ عليه الكائن بالعنوان المذكور أعاله. 
وهو عبارة عن أرض بها بناية تتكون من سردابين 
وسفلي وطابقين علويين مع ملحق وحديقة ومسبح  

مساحته 211 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار  
ملف تنفيذي عدد: 26/2016/16 

لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك، ينوب عنها 
ذ/عبد الرحمان المنيف المحامي بطنجة.

ضد: السيد محمد بوعبيد، عنوانه زنقة ابن زيدون 
رقم 36 العرائش.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/05/31 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
العقاري عدد  الرسم  )العرائش 809-5( ذي  المدعو 
36/32906 والكائن بالطابق الثاني من العمارة رقم 
الرباط. وهو  بالعرائش، طريق طنجة  الكائنة   809
متر   69 مساحتها  الثاني،  بالطابق  شقة  عن  عبارة 
مربع، مع مشتمالتها بما في ذلك األجزاء المشتركة 
في العمارة الواقعة بالعنوان أعاله موضوع الملك ذي 

الرسم العقاري رقم: 36/4294. 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 190.000.00 

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

على دفتر التحمالت. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتاز
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أعلن  الماضــي  األسبــوع  بحر  في 
ناصر الزفزافي تنحيه عن قـيـادة حـــراك 
والــده  نشرهــا  رسالة  في  وذلك  الريـف، 
العام  للرأي  إخبارا  الشخصي  حسابه  على 
الوطني والدولي، حيث اعتبر ناصر الزفزافي 
التنحية  المعتقل بسجن طنجة 2 أنه قرر 
فرضتها  التي  الجسيمة  المسؤولية  من 
الحرة،  الجماهير  الظرفية حينها وباركتها 
حتى أترك المجال لغيري علهم سينجحون 
فيما فشلت فيه أنا وتابع  الزفزافي : لقد 
حراك  في  كناشط  المسؤولية  تحملت 
ونيف،  سنوات  أربع  عن  يزيد  لما  الريف 
وكنت دائما حريصا على أن أرى أبناء جلدتي 
كالبنيان المتراصة ال كما يريد لهم أعداء 
الريف، لقد تبخرت أحالمي واصطدمت مع 
لتكون  كانت  ما  التي  الجاهلية  صراعات 
لوال أن نية المهووسين بالزعامة والشهرة 
وحب الذات، لقد ضاعت على الريف فرصة 
الريف  أبناء  من  البعض  أفشلها  تاريخية 
أنفسهم، تاركين للعدو كي يتربص بالريف، 
وأمام هذه الحرب المفتعلة التي يخوضها 
الريفيون بالوكالة نيابة عن العدو وتحولوا 
إلى معاول هدم بعضهم بعضا. وعبر ناصر 
الزفزافي  عن شكره لكل من سانده في ما 
تعرض له من مصائب وويالت،وذرف علي 
أجله،ومن  من  صلى  الغالية،ومن  دموعه 
عونا  كان  ومن  حريته،  سبيل  في  ناضل 
قوله:  والضراء،خاتما  السراء  في  لعائلتي 

وإكبارا  إجالال  لكم  أنحني  األعزاء  لوالداي 
وأقبل التربة التي تمشيان فوقها«.

هذا ويواجه ناصر الزفزافي  – مواليد 
مدته  بالسجن  حكما  م-   1978 نونبر   4
بالضبط  اعتقل  الذي  وهو  سنة  عشرون 
بتاريخ 29 ماي 2017 نتيجة انتقاده بشدة 
سياسة الحكومة والسلطات العمومية،عبر 
التواصل  وسائل  على  فيديوهات  بث 
االجتماعي وجه فيها انتقادات الذعة للوزراء 
والعمـــال  والمنتخبين  المحلية  والنخب 
مصداقيتهم  فقدوا  أنهم  مؤكدا  والوالة 
نجمه  سطع  حيث  الغاضب،  الشارع  أمام 
إثـر مقتـل محسـن فكـــري  عام 2016م 
توفي  والذي  مغربي  سمك  بائع  وهو   -
بطريقة مأساوية سحقا داخل شاحنة لجمع 
النفايات في مدينة الحسيمة أثناء مصادرة 
شحنة سمك غير مرخصة -  ويعتبر  ناصر 
قادة  وأحد  الحسيمة  أبناء  أحد  الزفزافي  
الريف(  )بحراك  المسمى  الشعبي  الحراك 
مظاهـرات  عبر  خـاللــه  من  طالـب  الذي 
واقتصاديــة  اجتماعيـة  تنمويـة  مشاريع 
ذو  الزفزافي  ناصر  يعتبر  كما  بالحسيمة، 
لكنه  المحدد،  غير  اإليديولوجي  التوجه 
من  ينهـل  بكونـه  نفسه  يعرف  أن  يحب 
التراث السياسـي للخطابي المبنــي على 

فكرة التحرر من االستعباد والظلم.   

م. ط. البقالي

والتعاون  الخارجية  لوزارة  بـالغ  في 
بالخـارج  المقيمين  والمغاربـة  اإلفريقـي 
أعرب المغرب عن إحباطـه من استضافـة 
الجارة إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات 
»البوليساريو« االنفصالية المدعو ) إبراهيم 
غالي (، وهو الذي اتهم في ارتكابه عديد 
جسيمة  وانتهاكات  خطيرة  حرب  جرائم 
هـو  األمـر  في  والغريب  اإلنسـان،  لحقوق 
الدخول إلى إسبانيا بجواز سفر مزور واسم 

مستعار وهوية مزورة.
الذكر  السالفة  الوزارة  بذلك  وقررت 
استدعاء السفير اإلسباني على وجه السرعة 
السلوك  هذا  من  الرباط  بموقف  إلبالغه 
المنافي لروح الشراكة وحسن الجوار،خاصة 
أن هذا األمر يعتبر قضية وطنية للشعب 
كيف  أخرى  جهة  جهة،ومن  من  المغربي 
إلسبانيا كبلد من أعضاء االتحاد األوروبي 
استضافة زعيم يقود حركة إرهابية تؤمن 

بالعنف، باإلضافة إلى أنه متابع من طرف 
تتعلق  قضايا  عدة  في  اإلسباني  القضاء 
وممارسة  واالغتصـاب  اإلنسانية  بجرائم 
التعذيب على مواطنين إسبان ومغاربة،مما 
يدل على أن سلطات إسبانيا ترفض إعمال 
مسطرة اإلحالة على القضاء في حق مجرم 
المنطقة  وسالمة  أمن  يهدد  دولي،ما 
وأوروبا في تنقل إلرهابيين عبر  منطقة » 

شنغن« بجوازات سفر جزائرية مزورة.
إسبانيا  سفير  من  الوزارة  وطلبــت   
تفسيرات الزمة من موقف حكومته باعتبار 
استضافة   ) إبراهيم غالي ( يثير قدرا كبيرا 
عالمة  من  أكثر  ويطرح  االستغراب  من 
استفهام، نظرا للمصالح المشتركة التي 
تجمع البلدين من مبادالت وتاريخ وتراث 

ثقافي مشترك. 

م. ط. البقالي

املغرب اإ�شبانيا...
عـــــب اجِلــــواُر ال�شَّ

حراك الريف ... يفقد قائده
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أهم ما جاء به الجمع العام العادي للجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم إعالن نهاية الرؤساء 
فوزي  قال  وكما  هؤالء  ألن  »الشكارة«.  أصحاب 
لقجع، رئيس الجامعة يغرقون األندية في مصاريف 
ال يوفون بها ويرحلون في صمت تاركين األندية 
يمكننا  القرار  هذا  و  الديون.  في  غارقة  تتخبط 
اعتباره ثورة للقطع مع ممارسات رؤساء من هذا 
ويتحكمون  األندية  أحضان  في  يرتمون  الصنف 
في المصاريح دون حسيب وال رقيب ومنهم من 
على  ويقدم  المصاريف  أرقام  بتضخيم  يقوم 
يفشل  وحين  الفوضى.  زمن  في  الفواتير  تزوير 
من  الجمهور  يتوخاها  التي  النتائج  تقديم  في 
ورقة  يشهر  بالرحيل،  مطالب  ويصبح  فريقه 
مقابل  أمواله  على  الحصول  ويشترط  الديون، 
أشخاص  وهناك  طبعا.  حق  وجه  وبدون  التنحي 
اغتنوا من تسيير الكرة بطرق ملتوية واستفادوا 
بعقد صفقات من سلطات المدينة بالتنحي مقابل 
أو  الدولة،  أراضي  أرضية من  الحصول على قطع 
أو استرجاع  القانون  البناء بامتيازات خارج  رخص 
مبالغ من مداخيل األندية.. ويبقى هنا النادي هو 
الخاسر األكبر. ألن الرئيس من المفروض أن تكون 
كيف  يعرف  المالي.  والتدبير  بالتسيير  دراية  له 
يحصل على موارد للنادي.. منها موارد قارة من 
خالل خلق مشاريع قارة، والبحث عن مستشهرين. 
التصرف  بدل  اليوم  الحديثة  الكرة  تدور  وهكذا 
بأفكار رئيس الحي الذي يستفيد من الدعم لفائدة 
النادي ويمنحه فقط الفتات في غياب المحاسبة 
السنوات  في  ظهروا  رؤساء  من  وكم  والحكامة. 
األخيرة كانوا وراء إغراق أندية كبيرة في الديون، 
منهم من استعاد أمواله ورحل، ومنهم من حجز 
على الحسابات البنكية لهذه الفرق بعد المغارة 
كما يحصل اليوم مع المغرب التطواني على سبيل 

المثال.
نحيي فوزي لقجع على هذه الخطوة المهمة، 
من خالل منع رئيس النادي ومكتبه المسير من 
عند  المالي  التقرير  في  شخصية  ديون  تسجيل 
النماذج  الموسم. وال نعتقد أن مثل هذه  نهاية 
ستبقى تعيش وسط مجال الكرة سيما أن رئيس 
الجامعة لمح إلى إمكانية المتابعة القضائية  من 
األشخاص  على  يمنع  القانون  أن  تأكيده  خالل 
الذاتيين أن يقرضوا جمعياتهم قروضا متوسطة 
وطويلة المدى، وشدد على أن ذلك من اختصاص 
بنك  قانون  وفق  المعتمدة  االقتراض  مؤسسات 
الجنائية  للمسؤولية  لمح  أنه  بمعنى  المغرب. 
والمديونية  التدبير  بخصوص  النادي  لرئيس 
القانونية لرئيس  والعجز، وكشف أن المسؤولية 
المسؤولية.  منصب  بمغادرته  تنتهي  ال  النادي 
ومن هنا أعتقد ان أولى خطوات إصالح المنظومة 

الكروية المغربية بدأت تظهر.

فلورنتينو  برييزحوار السبت

اجلامعة تقطع مع الروؤ�شاء 
اأ�شحاب »ال�شكارة«

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال 
مدريد في مقابلة حصرية مع »آس« 
على أن مشروع دوري السوبر األوربي 

جاء لينقذ كرة القدم، وبدونه ستعلن 
األندية إفالسها، باإلضافة للتأكيد على 
عدم القدرة على االنتظار حتى 2024. 

وأوضح بيريز عن حالة مشروع دوري 
السوبر األوروبي، أن الجمعية ما زالت 
متواجدة، وكذلك األعضاء المكونين 
للبطولة، وما فعلوه هو أنهم منحوا 

بعض األسابيع للتفكير ضد الضغوطات 
التي مارسها بعض األشخاص الذين 

ال يرغبون في فقدان بعض مزاياهم، 
وعبثوا بالمشروع.

أو  إجراء  أي  اتخاذ  بعدم  الوطنية  واالتحاد  الدوريات 
إصدار بيان يمنع إقامة بطولة دوري السوبر األوروبي، 
وفي رأيي هذا التحذير أنهى عبث اليويفا، ولكن على 
الرغم من صدور هذا البيان يوم الثالثاء، إال إن رئيس 
اليويفا أصر على تهديداته يوم األربعاء، وهي أعمال 
تسير ضد حرية المنافسة في االتحاد األوروبي، وهذا 

أمر خطير للغاية«.
هل ستنتظرون حتى 2024؟

ال يمكننا االنتظار حتى عام 2024، ولكن على أي 
حال، يبدو أننا فعلنا شيئا ما بصورة سيئة، لست أدري، 
ولكن يجب القيام بشيء ما ألن الشباب من سن 14 
ألنها  القدم  كرة  مشاهدة  عن  يتخلون  سنة   24 إلى 
تسبب لهم الضجر مقارنة بوسائل الترفيه األخرى التي 
يفضلونها. هناك 4 مليارات مشجع لكرة القدم موزعون 
بكل أنحاء العالم، ونصف هؤالء هم مشجعون ألندية 

السوبر ليج، كرة القدم هي الرياضة العالمية األهم«.
هل مسألــة أن بطولـة دوري السوبر األوروبي 

ستقضى على البطوالت المحلية؟
»هذا ليس صحيح، وتالعبوا بكل شيء، والبطولة 
ليست خطة استبعادية وليست ضد الدوريات، والسوبر 
ليج هو أفضل حل ممكن لمساعدة كرة القدم والخروج 
من هذه األزمة، والكرة جريحة بشكل كبير بسبب غرق 
نعيشها،  التي  الفترة  على  التأقلم  وعلينا  اقتصادها، 
ودوري السوبر األوروبي ليس ضد البطوالت الوطنية 
ويهدف للحصول على مزيد من األموال لكرة القدم، 
وفكرنا في إعطاء اهتمام أكبر بالمباريات، وأعتقد أن 
اإلصالح الجديد لليويفا أيضًا لم يقدم الحل، وال يمكننا 
االنتظار إلى عام 2024. و إذا كانت هناك مباريات أكثر 
إثارة وتنافسية فستكون هناك مزيد من العوائد المادية 
على كرة القدم، وهذه العوائد ستكون للجميع، ليس 
ستكون  المحلية  المسابقات  ألن  قليلة،  ألندية  فقط 

البطولة وفي  إنشــاء هـذه  لماذا فكرتم في 
الظرف الحالي بالذات؟

»لننتقل إلى األرقام. تقول شركة كي بي إم جيه 
في تقريرها إن ثالثة شهور من الوباء التي أثرت على 
الموسم الماضي تسببت في خسائر قدرها 650 مليون 
عشر،  االثني  األوروبي  السوبر  دوري  أندية  على  يورو 
وهذا العام، مع وجود الوباء طوال الموسم بأكمله، فإن 
الخسائر ستتراوح من 2 إلى 2 ونصف مليار يورو، إما أن 
نفعل شيًئا في القريب العجل أو ستفلس أندية كثيرة«.

السوبر  دوري  النتقاد  الرئيسة  األسباب  ما هي 
األوروبي ومدى تأثيره على الدوريات المحلية؟

»لقد تم التالعب بكل شيء، هذه البطولة ليست 
حكرا على أحد وال هي ضد المسابقات المحلية، مشروع 
دوري السوبر األوروبي هو أفضل مشروع ممكن، وأردنا 
تنفيذه لمساعدة كرة القدم في الخروج من األزمة، كرة 
القدم متضررة بشدة ألن اقتصادها يغرق وعلينا التأقلم 
مع العصر الذي نعيش فيه. دوري السوبر األوروبي ال 
يتعارض مع المسابقات المحلية، والهدف منه هو تدفق 
مزيد من األموال على كرة القدم بأكملها، وال أعتقد 
أن الشكل الجديد من دوري أبطال أوروبا الذي يسعى 
االتحاد األوروبي إلى تنفيذه سيحل المشكلة كذلك ألن 

ما تم تقديمه ليس أفضل مما هو موجود«.
مشروع  إطالق  طريقة  بسبب  ندم  هناك  هل 

السوبر ليج؟
رد  كان  أخرى،  أو  بطريقة  تم  كان  إذا  ألنه  »ال، 
فعلهم سيكون نفس ما فعلوه، وفي يناير بعث رئيس 
اليويفا تحذيرات قوية ضد دوري السوبر األوروبي، وكنا 
نريد مناقشة التفاصيل مع االتحاد األوروبي، ولكنهم 
الوقت ونظموا عملية مدبرة وعبثية، لم  لم يمنحونا 
أكن أعرفها من قبل، ولم أشاهدها من قبل واضطررنا 
للذهاب إلى العدالة، التي أصدرت قرار تحذيري يكشف 
روابط  وكذلك  واليويفا  الفيفا  ويأمر  شيء،  كل  عن 

الأندية ل ميكنها النتظار حتى عام 2024 
و�شتعلن اإفل�شها

قيمتها أكبر بكثير، كما أننا سنحصل على مبالغ كبيرة 
للتضامن، وهي ركيزة أساسية في المشروع«.

لكرة  الخطيرة  االقتصاديــة  الحالــة  ماذا عن 
القدم؟

التقارير تكشف لنا أن أندية السوبر ليج خسرت في 
3 أشهر الوباء في الموسم الماضي حوالي 650 مليون 
يورو، وستصل الخسائر في الموسم الحالي إلى 2 مليار 
و2 مليار ونصف هذا الموسم، لهذا علينا القيام بفعل 
أي شيء بشكل أسرع أو ستعلن األندية إفالسها. وإذا 
كانت هناك مباريات تنافسية ورائعة، ستجنى المزيد 
للجميع  سيكون  وهذا  القدم،  كرة  في  األموال  من 
وليس فقط لقلة من األندية، ألن البطوالت المحلية 
نعمل  التلفزيوني،  البث  عائد  هناك  قيمتها.  ستزيد 
على هذا المشروع منذ 3 سنوات، وخططنا له بشكل 
الجماهير  اهتمام  استعادة  في  تتمثل  والخطة  جيد، 
وهذا سيمنح الجميع دخاًل، بداية من األندية الكبيرة 

والمتوسطة وصواًل إلى الصغيرة«.
هل وجود مباريات كبير وحماسية هو األهم؟

شغف  استعادة  هو  األساسي  العامل  »بالطبع، 
وكريستيانو  ميسي  بها  مباريات  ووجود  الجماهير 
األموال  وكل  والقادمين،  الحاليين  النجوم  وكذلك 
األندية  جميع  على  سنقسمها  عليه،  سنحصل  التي 

والدويات«. 
وباريس  ميونخ  بايرن  انضمام  عدم  سبب  ما 

سان جيرمان للسوبر األوروبي؟
لعدة أسباب، فيما يتعلق ببايرن، هذا ألنهم يمرون 
جيرمان،  سان  يخص  وما  اإلدارة،  في  تغيير  بمرحلة 
سأقوله في وقت الحق، وأيضًا ألن األندية الـ 12 كانت 
ولكن سندعو هذه  منذ عدة سنوات،  وتدرس  تعمل 

األندية«.
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ميسي يُبلغ برشلونة قراره النهائي 
الفريق يُخطط لحضور الجماهير

ضد أتلتيكو 
 ،»TVE« اإلسباني  التليفزيون  كشف 
يخص  فيما  برشلونة،  نجم  ميسي  قرار  عن 
مستقبله مع الفريق، بعدما كان موضع تكهنات 
في  رغبته  أعلن  حين  الماضية،  األشهر  طوال 
إدارة  رفضت  وحين  الماضي،  الصيف  الرحيل 
المغادرة  تأجيل  قرر  السابق،  الرئيس  بارتوميو 
اإلسباني  التليفزيون  وبحسب  الحالي.  للصيف 
مع  البقاء  في  برغبته  ناديه  أبلغ  ميسي  فإن 
الساعات  في  صحفية  تقارير  وكانت  الفريق. 
عن  أعرب  ووكيله،  والده  أن  أفادت  الماضية، 
مع  طويلة  لمدة  جديد  عقد  إبرام  إزاء  انفتاحه 
النادي الكتالوني.  وفي خبر آخر، قالت صحيفة 
»Ara« الكتالونية إن برشلونة يسعى للحصول 
في  الجماهير  تواجد  أجل  من  الموافقة،  على 
مباراته ضد أتلتيكو مدريد، في الجولة 35 من 
الليغا. وبحسب الصحيفة »، فإن برشلونة يريد 
ربع سعة  نو،  كامب  في  مشجع  ألف   25 حضور 
الملعب. وال يزال النادي، ينتظر تأكيد الحكومة 
الليغا، قبل المضي  والسلطات الصحية ورابطة 
خدمات  أي  هناك  يكون  ولن  األمر.  في  قدما 
ولم  العادية.  والمرافق  كالمطاعم  للجماهير 
منذ  اإلسبانية  المالعب  في  الجماهير  يتواجد 
لهم  يسمح  ولم  كورونا،  بسبب   ،2020 مارس 
الصحية  اإلرشادات  بسبب  اآلن  حتى  بالعودة 
الليجا،  نهاية  على  جوالت   5 وهناك  الصارمة. 
وانخفاض  كورونا  للقاح  المتزايد  االنتشار  ومع 
شعور  ارتفع  إسبانيا،  في  اإلصابة  معدالت 

التفاؤل لحضور الجماهير قريبًا. 

برشلونة يعيد التفكير
 في مستقبل ميراندا

تردد  عن  كتالونيا«  »راديو  إذاعة  كشفت 
الشبان  نجومه  أحد  استعادة  بشأن  برشلونة 
مشاركاتــــه  من  الخبــرة  الكتساب  المعارين، 
الجبهـــة  تدعيــم  ويعــد  الليجا.  في  المحلية 
المدير  أهداف  من  الكتالوني  للفريق  اليسرى 
تواجد  ظل  في  كومان  رونالد  الهولندي  الفني 
الظهير  مركز  في  فقط  وفيربو  ألبا  الثنائي 
الفترة  برشلونة لالستفادة في  األيسر. ويتطلع 
المعار  المقبلة من العبه الشاب خوان ميراندا، 
فمن  الكتالونية،  اإلذاعة  وبحسب  بيتيس.  إلى 
عقد  تمديد  خيار  برشلونة  يُفعّل  أن  المتوقع 
ميراندا ومن ثم إعارته مجددا لبيتيس، على أن 
يتولى األخير دفع راتبه بالكامل. وأضاف التقرير 
مجانا.  الالعب  خسارة  يريد  ال  برشلونة  أن 
يتم تفعيل خيار  أن  األقرب  الخيار  فإن  وبالتالي 
موسم  في  تطوره  مدى  وانتظار  عقده،  تجديد 
آخر خارج النادي، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء 
منه  لالستفادة  نهائيا  عقده  بيع  أو  باستعادته 
برشلونة  مع  مباراة   21 ميراندا  وخاض  ماديا. 
في  ونجح  المسابقات،  جميع  في  الموسم  هذا 
تقارير  وكانت  آخر.  وصناعة  هدفين  تسجيل 
سابقة قد أشارت إلى رغبة برشلونة في استعادة 
عدم  ظل  في  اليسرى  الجبهة  لتعزيز  ميراندا 

اقتناع المدرب كومان بمستوى فيربو.

سيرجي روبرتو يرفض اقتراح 
برشلونة

يوم  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  كشفت 
أمام تجديد  الماضي، عن مشكلة تقف  اإلثنين 
وينتهي  برشلونة.   العب  روبرتو،  سيرجي  عقد 
بنهاية  برشلونة  مع  عامًا،   29 روبرتو،  عقد 
الموسم المقبل، وهو ما دفع البارسا لفتح ملف 
إنه  الكتالنية،  الصحيفة  وقالت  مبكرا.  التجديد 
طوياًل،  وقتًا  المفاوضات  تأخذ  أن  المتوقع  من 
لعدم وجود نقطة انطالق. وأوضحت الصحيفة، 
إلى  استندت  لبرشلونة  الرياضية  اإلدارة  أن 
الالعبين  عقد  تجديد  مفادها  التي  الصيغة 
اآلخر،  تلو  موسم  عامًا،   30 يتجاوزون  الذين 
إلى  الصحيفة،  وأشارت  روبرتو.  يرفضه  ما  وهو 
اللعب ألي  روبرتو ال يفكر على اإلطالق في  أن 
التجديد  في  يرغب  لكنه  برشلونة،  غير  فريق 
لعامين على األقل، حتى لو كلفه األمر تخفيض 

راتبه.

توخيل وتشيلسي يكرسان عقدة 
زيدان وريال مدريد

اتشيلسي،  مدرب  توخيل،  األلماني  واصل 
أرقامه المميزة ضد ريال مدريد في دوري أبطال 
أوروبا، عقب مباراة الفريقين. وتعادل تشيلسي 
1-1، بملعب  بنتيجة  ريال مدريد،  أمام مضيفه 
نهائي  نصف  ذهاب  في  ستيفانو  دي  ألفريدو 
»أوبتا«  شبكة  وبحسب  أوروبا.  أبطال  دوري 
لإلحصائيات، فقد واجه توخيل الريال في دوري 
فاز  حيث  خسارة،  دون  مرات   5 أوروبا  أبطال 
توخيل  ويعد  آخرين.   4 في  وتعادل  مباراة  في 
الذي  األبطال،  دوري  تاريخ  في  الوحيد  المدرب 
 5 خالل  مدريد،  ريال  أمام  خسارة  أي  يتلق  لم 
أما  زيدان.  أمام  أبدًا  يخسر  لم  كما  مباريات، 
أن  إلى  أشارت  فقد  سبورتس«،  »سكاي  شبكة 
تشيلسي لم يخسر أبدًا أمام ريال مدريد في أي 
مسابقة أوروبية، حيث فاز في مباراتين وتعادل 

في مثلهما.

إحصائيات مرعبة تفضح إيسكو
أفادت »موندو ديبورتيفو »بأن األداء الذي 
مباراة  في  مدريد،  ريال  العب  إيسكو،  قدمه 
مدرب  زيدان،  اعتماد  عدم  سبب  هو  بيتيس، 
المباريات.  في  أساسي  بشكل  عليه  الفريق، 
وفشل إيسكو في كسب ثقة مدربه خالل مباراة 
غياب  لتعويض  أساسيًا  أشركه  بعدما  بيتيس 
بيتيس  مع  الريال  وتعادل  لإلصابة.  كروس 
بملعب دي ستيفانو، في الجولة 32 من الدوري. 
إيسكو قدم  فإن  الكتالونية،  الصحيفة  وبحسب 
بعد  بيتيس،  ريال  مواجهة  خالل  متواضعا  أداء 
أن استعاد كرتين فقط، بينما خسرها 9 مرات. 
في الوقت ذاته، قدم إيسكو 57 تمريرة صحيحة 
الدقيقة  في  خروجه  قبل  واحدة  فرصة  وخلق 
68. وأشارت الصحيفة، أن إيسكو كان سببًا في 
إبطاء هجمات الريال، في الوقت الذي كان يحتاج 
فيه الفريق لتسريع نسقه. وكشفت أن تواجده 
من بداية المباريات ليس في صالح ريال مدريد، 
فعندما شارك أساسيًا هذا الموسم سجل الريال 
مجموع  في  وذلك  أهداف،   6 واستقبل  هدفين 
يكون  عندما  أما  كأساسي.  لعبها  دقيقة   523
الميرنجي  سجل  حيث  النتيجة،  تتبدل  بدياًل 
ال  وعندما  فقط،  هدفين  واستقبل  أهداف   7
47 هدًفا واستقبل  الريال  يشارك مطلًقا، سجل 

16 فقط.

يوفنتوس يخطط لمقايضة بينتانكور 
بأسينسيو مع الريال 

يرغب مسؤولي يوفنتوس في إبرام صفقة 
أسينيسو  مع  ليتعاقدوا  ريال مدريد،  مع  مبادلة 
مقابل األورجواياني بينتاكور ، بحسب ما أوردته 
نجومه  من  عدد  لبيع  الريال  ويتطلع  تقارير. 
تدبير  أجل  من  المقبل  الصيفي  الميركاتو  في 
جدد.  العبين  شراء  لتمويل  الالزمة  األموال 
النجوم  من  عدد  بضم  مدريد  ريال  ويقترن 
نجم  مبابي  الفرنسي  أمثال  المقبل  الصيف  في 
صانع  بوجبا  وموطنه  جيرمان،  سان  هجوم 
والنرويجي  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  ألعاب 
الدولي هاالند جناح دورتموند، وهي الصفقات 
التي ستكلف خزانة الريال أمواال طائلة بالطبع. 
ماركو  من  التخلص  في  مدريد  ريال  ويرغب 
ريال  من  قادما  إليه  انضمامه  منذ  أسينسيو 
مايوركا في العام 2015. وبرغم كون أسينسيو 
العبا محوريا في الريال، تشير تقارير صحفية إلى 
أنه قد يرحل عن أسوار برنابيو حال تلقى النادي 
اقترن  ولطالما  يورو.  مليون   50 بقيمة  عرضا 
الماضي،  في  أسينسيو  بضم  يوفنتوس  اسم 
السيدة  لتقديم  اآلن  مهيأة  األجواء  وباتت 
وذكرت  الالعب.  لضم  رسميا  عرضا  العجوز 
صحيفة »توتوسبورت« اإليطالية أن يوفنتوس 
من الممكن أن يضم أسينسيو فقط من خالل 
صفقة تبادلية مع ريال مدريد يذهب بموجبها 

رودريجو بينتانكور العب اليوفي إلى الريال.

بولعي�س يق�شف العدالة والتنمية يف لقاء 
توا�شلي وي�شفه ب »املنبوذ«

هريكولي�س يكافئ لعبي احتاد طنجة
من مداخيل الكتتاب

عقد المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة لقاءا 
تواصليا مساء األربعاء بالقاعة الكبرى لفندق سوالزور بمدينة 
عبد  ضمنها  المدينة،  فعاليات  من  مجموعة  حضرته  طنجة، 
الواحد عزيبو المقراعي، المدير الجهوي لوزارة الشبيبة والرياضة 
بطنجة - تطوان - الحسمية ، وعمر مورو، رئيس غرفة التجارة و 
الصناعة والخدمات لجهة - طنجة - تطوان - الحسيمة، ويوسف 
المتوسطية، وممثلي  البحري  الصيد  رئيس غرفة  بن جلون، 
وااللكترونية.  والمكتوبة  والسمعية  المرئية  اإلعالم  وسائل 
التقنية  للنادي واألطر  المديري  المكتب  إلى أعضاء  باإلضافة 
واإلدارية والالعبات والالعبين لفئة الكبيرات والكبار. هذا اللقاء 
كان مناسبة لتجديد العهد بعد عودة دوران البطولة الوطنية 
لكرة السلة مجددا بعد توقف استمر أكثر من ثالث سنوات نتيجة 
المشاكل التي كان يتخبط فيها المكتب المديري للجامعة وال 
زال. رغم أن اتحاد طنجة كما عودنا لم تتوقف أنشطته الرياضة 
واالجتماعية والتربوية رغم هذا التوقف الطويل. اللقاء نشطه 
المغربية  الجمعية  رئيس  الصمدي،  محمد  الزميل  اإلعالمي 
الرياضية فرع طنجة، وافتتح بشريط فيديو عرض  للصحافة 
أبرز المحطات من األنشطة التي قام بها النادي طيلة مرحلة 
توقف البطولة. بعد ذلك تم تقديم العبات فريق االناث وطاقمه 

التقني، ثم العبي فريق الذكور كبار.

بعد ذلك فتح عبد الواحد بولعيش، رئيس المكتب المديري 
التحاد طنجة لكرة السلة الباب أمام ممثلي وسائل اإلعالم لطرح 

اسئلتهم بخصوص النادي والمراحل التي عاشها طيلة فترة 
التوقف واإلكراهات التي واجهته.  

عن  الصحافيين  أسئلة  على  يرد  وهو  بولعيش  وتحدث 
اإلكراهات التي وقفت في جه الفريق والعراقيل التي وضعت 
في طريقه، في ظل إغالق صنابير الدعم على الفريق من منح 
كانت تشكل المورد األساسي الذي يعول عليه الفريق، سيما 
عهد  في  المفقودين  عداد  في  أصبحت  التي  الجماعة  منحة 
المجلس الحالي الذي يقوده العدالة التنمية.  وحمل عبد الواحد 
بولعيش رئيس اتحاد طنجة لكرة السلة مجلس الجماعة في 
شخص حزب العدالة والتنمية مسؤولية إخفاق الرياضة بصفة 
عامة بمدينة طنجة، مبرزا أن هذا الحزب لديه أهداف انتخابية 
خاصة به وال يولي أي اهتمام للشباب وللرياضة. وأضاف أيضا 
أن العدالة والتنمية فشل في جميع القطاعات معتبرا ففشله 
في تنمية الرياضة أمر طبيعي. ووصف رئيس سلة اتحاد طنجة 
في  المتكرر  فشله  بسبب  المنبوذ  بالحزب  والتنمية  العدالة 
جميع القطاعات، مؤكدا أنه لوال دعم السلطات المحلية لكانت 
الرياضة المحلية في خبر كان في ظل األزملة المالية التي تعاني 

منها جل الجمعيات الرياضية.

يذكر أن اللقاء التواصلي اختتم بوجبة إفطار جماعية على 
شرف الحاضرين.

أعلن »إلترا هيركوليس« الفصيل المشجع التحاد طنجة 
لكرة القدم أنه قدم منحة لالعبين بمناسبة الفوز الذي حققه 
الفريق على شباب المحمدية لحساب الدورة 11 من البطولة 
العب  أي  الفصيل  يستثني  ولم  األول.  للقسم  االحترافية 
إلى األطقم اإلدارية والطبية، وطر وإداريي مدرسة  باإلضافة 
اتحاد طنجة. وتم تخصيص المنحة من المبلغ الذي تم جمعه 
من مبادرة االكتتاب التي أطلقها الفصيل وساهم فيها مجموعة 

أفراد  من  وكذا  مدينة طنجة  الفريق من  على  الغيورين  من 
الجالية الطنجاوية المقيمة بالخارج. وأكد الفصيل أن المبلغ 
الذي تم جمعه قد تم صرفه بالكامل. وجاءت المبادرة تحفيزا 
لالعبين قبل المباراة الهامة التي جمعت اتحاد طنجة بالوداد 
البطولة وفاز خاللها بثالثة  الدورة 13 من  الرياضي لحساب 

أهداف مقابل هدفين.



قلب اتحاد طنجة لكرة القدم تأخره أمام 
فوز  إلى  لصفر،  بهدفين  الرياضي  الوداد 
)األحد(،  مساء  الثنين،  أهداف  بثالثة  مثير 
 13 الدورة  لحساب  بطنجة،  الكبير  بالملعب 
من البطولة االحترافية للقسم الوطني األول. 
وسجل محمد الشيبي هدفا قاتال في الدقيقة 
ضربة  من  الضائع،  بدل  الوقت  من  الثالثة 
متجهة  المباراة  كانت  بعدما  مباشرة،  خطأ 
اتحاد  وعانى  لمثلهما.  التعادل بهدفين  إلى 
طنجة في الشوط األول، إذ تمكن الوداد من 
تسجيل هدفين عن طريق أيوب العملود في 
الدقيقة الثامنة وسايمون مسوفا في الدقيقة 
وفي  الفرص.  من  العديد  إهدار  مع   ،38
الوداد  أن  يعتقد  الجميع  كان  الذي  الوقت 
الثاني بتوسيع  سيحسم المباراة في الشوط 
الفارق، صنع اتحاد طنجة المفاجأة، بعد قيام 
مدربه إدريس المرابط بثالثة تغييرات دفعة 
واحدة مع بداية الشوط الثاني، بدخول عبد 
األصبحي،  وأنس  جيد  وأنور  أخريف  اللطيف 
وخالد  إجروتن  وتوفيق  أعراب  نعمان  مكان 
بوجه  الطنجاوي  الفريق  فظهر  الصروخ، 
الدقيقة  الفارق في  مغاير، واستطاع تقليص 
جزاء  ضربة  من  أنور  يوسف  بواسطة   68
الذي  مايي،  إكسيل  الغابوني  عليها  حصل 
حصل على ضربة جزاء ثانية في الدقيقة 73، 

سجل منها الهدف الثاني.
وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن المباراة 
ستنتهي بالتعــادل، فاجــأ الشيبــي الفريــق 
خطأ  ضربة  من  الفوز  هدف  بتوقيع  الضيف 
فوزي  مدربه  المودن  سفيان  وفاجأ  مباشرة. 
استبداله،  بعد  غاضبة،  فعل  بردة  البنزرتي 
الفوز،  اتحاد طنجة هدف  مباشرة بعد توقيع 
في  الحسوني  أليمن  بديال  دخل  بعدما 
على  احتجاجا  قميصه  نزع  إذ   ،64 الدقيقة 
قرار مدربه، ورماه في دكة االحتياط، مغادرا 
في اتجاه مستودع المالبس. وارتكب المدن 
طنجة،  التحاد  الفوز  هدف  منح  الذي  الخطأ 
20 نقطة، فيما توقف  الى  الذي رفع رصيده 

النقطة  عند  الوداد  رصيد 
الترتيب.  صدارة  في   26
عبد  الحكـــم  المباراة  وقاد 
بمساعدة  لمسلك  العزيز 
وزكريـــاء  برينسـي  زكرياء 

بوشتاوي. 
نتائج الدورة 13:

حسنية   / الملكي  الجيش 
أكادير: 0 – 2 

نهضة الزمامرة / المغرب 
الفاسي: 1 – 1 

 / المحمدية  شباب 
يوسفية برشيد: 0 – 1 

المغرب   / وجدة  مولودية 
التطواني: 1 – 2 

الفتح   / زم  وادي  سريع 
الرباطي: 2 – 1 

الرجاء الرياضي / أولمبيك 
أسفي: 2 – 0 

الوداد   / طنجة  اتحاد 
الرياضي: 3 – 2 

نهضة بركان / د. الحسني 
الجديدي: 2 – 0 

برنامج الدورة 14)الساعة العاشرة ليال(:
أول أمس الخميس:

الوداد الرياضي / شباب المحمدية
أمس الجمعة 

حسنية أكادير / مولودية وجدة
اليوم السبت 

المغرب الفاسي / اتحاد طنجة
أولمبيك أسفي / الجيش الملكي 

يوسفية برشيد / د. الحسني الجديدي
غدا األحد 

المغرب التطواني / سريع وادي زم
نهضة الزمامرة / الرجاء الرياضي 

األربعاء 5 ماي
الفتح الرباطي / نهضة بركان

الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 26 نقطة
2 - الرجاء الرياضي: 25 //
3 - حسنية أكادير: 20 //

4 - الجيش الملكي: 20 //
5 - اتحاد طنجة: 20 //   
6 - نهضة بركان: 18 //

7 - أولمبيك أسفي: 18 //
8 - مولودية وجدة: 17 //   

9 - يوسفية برشيد: 17 //
10 - شباب المحمدية: 15 //
11 - المغرب التطواني: 15//
12 - المغرب الفاسي: 15 //  

13 - الفتح الرباطي: 14 //
14 - نهضة الزمامرة: 11 //    

15 - سريع وادي زم: 11 //
16 - د. الحسني الجديدي: 11 //  
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خبر األسبوع

اقتراب  الثالثاء الماضي، على  أكد موقع »ديفينسا سينترال« يوم 
عودة الجماهير للمالعب اإلسبانية هذا الموسم، بعد غياب عن المدرجات 
بيدرو  أن  الموقع  واكد  كورونا.  جائحة  بسبب  الماضي،  الموسم  منذ 
سانشيز، رئيس الحكومة اإلسبانية، منح الضوء األخضر لعودة المشجعين 
للمدرجات هذا الموسم. وأضاف أن القرار األخير لعودة الجماهير في يد 
كارولينا دارياس، وزيرة الصحة في البالد. وتخطط الحكومة للموافقة على 
حضور المشجعين المحليين فقط، دون سفر من مدينة إلى أخرى خالل 
الجوالت الـ 4 األخيرة لبطولة الليجا. وستلزم الحكومة األندية باستخدام 
%25 فقط من سعة مالعبها، بوقت تقريبي من 45-30 ثانية للمرور عبر 
البوابات اإللكترونية والمناطق المحيطة، مع حظر األكل والتدخين. وأشار 
التقرير أن فلورنتينو، رئيس ريال مدريد، يأمل في السماح ل 20 ألف من 
مشجعي فريقه للعودة إلى ملعب برنابيو، وأوضح أن أعمال تجديد الملعب 
لن تؤثر على مباريات الفريق بعدما كانت هناك نية من البداية أن يستمر 

الفريق في خوض مبارياته ببرنابيو، خالل عمليات تجديد الملعب.

الدوري اإلسباني
بر�شلونـة ي�شعـق  غرناطـة 

ويحرمه من ال�شدارة

عودة اجلمهور للملعب 
الإ�شبانية ب�شروط

سقط برشلونة أمام ضيفه غرناطة بالخسارة 2-1، على ملعب كامب 
نو، أول أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري اإلسباني. 
وتقدم البارسا بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 23، ورد الضيوف بهدفين 
لداروين ماتشيز وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79. وفرط البارسا 
في فرصة ثمينة العتالء صدارة الليغا في وقت حاسم من المنافسة على 
اللقب. وتجمد رصيد بلوجرانا عند 71 نقطة في المركز الثالث متساويا مع 
ريال مدريد، تاركا رأس الترتيب ألتلتيكو مدريد )73 نقطة(. ورفع غرناطة 
رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن. وكان برشلونة حقق انتصارًا 
ثمينًا بنتيجة )1-2( خالل مواجهة فياريال، في إطار منافسات الجولة 32 
من الليغا. وسجل أنطوان جريزمان هدفي برشلونة في الدقيقتين 28 
و35، بينما سجل صامويل شوكويزي هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 26. 
في حين واصل أتلتيكو مدريد إرسال هداياه لبرشلونة التي لم تستغلها، 
بعدما عاد مجددا لنزيف النقاط، بخسارته 1 / 2 أمام مضيفه أتلتيك بيلباو. 
وسجل هدفي بيلباو أليكس بيرينجور في الدقيقة 8 و إينييجو مارتينيز في 
الدقيقة 86. وسجل ألتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش في الدقيقة 77. 
هذه النتيجة، اشعلت المنافسة بضراوة على اللقب، حيث تجمد رصيد 
أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 73 
نقطة في المركز الثاني بعد انقضاضه على الصدارة لدورات. كما سقط 
ريال مدريد في فخ التعادل السلبي خالل مواجهة ريال بيتيس في معقل 
الميرنجي ملعب ألفريدو دي ستيفانو. وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد 
رصيده إلى 71 نقطة، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز 
السادس.  من جانبه، حقق إشبيلية فوزا ثمينا بملعب رامون سانشيز 
الصراع  بدوره  األندلسي  الفريق  ليواصل   )2-1( غرناطة  على  بيزاخون 
على اللقب. وتقدم العب الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، إلشبيلية في 
الدقيقة 16قبل أن يضيف األرجنتيني لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني 
)ق53(. وسجل المهاجم روبرتو سولدادو الهدف الوحيد لغرناطة )ق90(. 
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة، في المركز الرابع، بينما 

تجمد غرناطة عند 42 نقطة، في المركز الثامن.
نتائج الدورة 32:

إلتشي / ليفانطي: 1 – 0  
بلد الوليد / قاديس: 1 – 1 

فالينسيا / أالفيس: 1 – 1 
ريال مدريد / بيتيس: 0 – 0  

ويسكا / خيطافي: 0 – 2 
فيا الريال / برشلونة: 1 – 2 

سلطا / أوصاصونة: 2 – 1 
إشبيلية / غرناطة: 2 – 1 

أ.بلباو / أ.مدريد: 2 – 1 
إيبار / ريال صوصيداد: 0 – 1 

برنامج الدورة 33: 
أمس الجمعة

سلطا / ليفانطي )الساعة الثامنة 
مساء(

اليوم السبت 
الواحدة  )الساعة  أالفيس   / إيبار 

ظهرا(
الثالثة  )الساعة  أ.مدريد  إلتشي/ 

والربع مساء(
ويسكا / ريال صوصيداد )الساعة 

الخامسة والنصف مساء(
ريال مدريد / أوصاصونة )الساعة 

الثامنة مساء(
غدا األحد 

)الساعة  بيتيس   / الوليد  بلد 
الواحدة ظهرا(

)الساعة  خيطافي    / الريال  فيا 

الثالثة والربع مساء(
)الساعة  قاديـــس   / غرناطـــة 

الخامسة والنصف مساء(
)الساعة  برشلونـــة   / فالينسيــا 

الثامنة مساء(
بعد غد اإلثنين

إشبيلية / أ.بلباو )الساعة الثامنة 
مساء(

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 73 نقطة
2 - ريال مدريد: 71 //

3 - برشلونة: 71//
4 - اشبيلية: 70//

5 - ريال صوصيداد: 53 //
6 - بيتيس: 50 //

7 - فيا الريال: 49 //
8 -  غرناطة: 45//  

9 - سلطا: 41 //
10 - أ.بلباو: 41 //

11 - أوصاصونة: 40 // 
12 - ليفانتي: 38 //
13 - قاديس: 37//

14 -  فالينسيا: 36 //
15 -  خيطافي: 34 //

16 - أالفيس: 31 //
17 - إلتشي: 30 //

18 - بلد الوليد: 29 //
19 - ويسكا: 27 //

20 - إيبار: 23 //

الملحق الرياضي16

رميونتادا الحتاد توقف الوداد
واملودن يثري اجلدل

البطولة الحرتافية :

فريق »اجلهة« يوا�شل تاألقه يف ن�شخة »املرحوم اخل�شا�شي« 
من دوري اجلماعة

تطـــوان   – جهـــة طنجة  فريــق  واصـــل 
من  الخامسة  النسخة  في  تألقه  الحسيمة   –
فبعدما  طنجة.  لجماعة  الرمضاني  الدوري 
كبير  بفوز  ألف،  المجموعة  في  مبارياته  افتتح 
أهداف  بستة  مكادة  بني  مقاطعة  على حساب 
منافسه، مقاطعة  الفريق  مقابل خمسة، سحق 
امغوغة في المباراة الثانية من البطولة بنتيجة 
ستة أهداف مقابل هدف واحد. وشهدت الدورة 
التقليدية  الصناعة  غرفة  فريق  تعادل  الثانية 

أمام مقاطعة بني مكادة عن نفس المجموعة، 
مباريات  شهدت  بينما  لمثلها،  أهداف  بثالثة 
وتميزت  األهداف،  في  شحا  باء  المجموعة 
بالندية، حيث فاز فريق مقاطعة طنجة المدينة 
فريق  وفاز  لصفر،  بهدف  طنجة  جماعة  على 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات على مقاطعة 
نتائج  يلي  وفيما  النتيجة.  بنفس  السواني 

الدورة الثانية: 
المجموعة ألف:

بني  مقاطعـــة   / التقليدية  الصناعة  غرفة 
مكادة: 3 – 3 

مقاطعة   / الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة 
امغوغة: 6 – 1

المجموعة باء:
مقاطعة طنجة المدينة / جماعة طنجة: 1 – 0

مقاطعة  والخدمات/  والصناعة  التجارة  غرفة 
السواني: 1 – 0 .
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فتمايل وقال:
•  هاتها يا شريف ! أما تراني أميل ميل المنتشي المسرور؟ )21(

فتصفحت الكتاب وأنشدته:
أخـرس ينبيــك بإطـراقــــــه      عن كل ما شئـت من األمــر
يذري على قرطاسـه دمعــــة      يبدي بها السـر وما يـــدري

كعاشق أخفــى هـــواه وقـــد     نمـت عليــه عبــرة تجــــري 
تبصـــره في كــــل أحوالـــه      عريان يكسو الناس أو يعري
يرى أسيـــرا في دواة وقــــد      أطلق أقوامـــــا وما يبـــــري

كالبحر إذ يجري وكالليـــل إذ      يسري، وكالصارم إذ يفــــري )22(
*********                                  

قلم ما أراه أم فلــــك يـــــــج       ري بما شـاء قاســـم ويسيـــر )23(
خاشعا في يديه يلثــم قرطــا       سا كما قبل البسـاط شكــــور
ولطيف المعنى جليل نحيــــف      وكبير األفعال وهــــو صغيـــر
كم منايا وكم عطايا وكم حت      ف وعيش تضم تلــك الصدور

نقشت بالدجى نهـارا فمـــا أد      ري أخط فيهــــن أم تصويـــر )24(
وأرقش مشقوق اللســـان لعابه    يميت ويحيي في حروف وأسطـــر

كأن حروف السطر منـــه أسنــة    ترعرع في روض من الحسن مزهر
ويصمت إال في بنــانـــك إنـــه     يكون خطيبـــا راكبا ظهــــر منبـــر
تغلغل في أرض المشارق كتبه      فمن ساجـد ينتابهــــــا أو معفــــر 

وينفذ في أقصى المغارب أمره       على كل مأموريها ومؤمر )25(
*********                                  

وشباة ممشوق القوام مهفهف       فلت مذربة الشفــــار حـــدادا )26(
إن سله من غمد مقلمة غـــــدا       صال يمج من اللهاة ومـــدادا )27(
أري لمن أبدى خلوص والئــــه        ونقيع سم للمريــد عنـــــادا )28(
وإذا مشى بين الثالث لكتبــــة        أبصرت منــــه فضائــــال آحــــادا
خـــط يـــروق رواؤه فكــأنمـــا         نشرت أنامله بهـــا أبــــرادا )29(

*********                                  
أصم عن المنادى ال يجيـــــــب         به تخبو وتشتعل الخطوب

ضيل الجسم أعلم ليس تخفــى        عليه غيوب ما تخفي القلوب )30(
تــــــراه راجــــال ال روح فيـــــه         ويحييه وينطقه الركوب

يبين لسانه ما كـــن ســـــوادا         معارفه ويخرسه المشيب
يقسم في الورى بؤسى ونعمى         ويحكم والقضاء له مجيب

عجبت لسطوة فيه وضعـــــــف         وكل أموره عجب عجيب )31(
*********                                  

وعاشـق تحــت رواق الدجـــــى         أغرى به الحيرة فقدان
أهيــف ممشـــوق بتحريكـــــه         يحل عقد السر إعالن
يحوك وشيــا لم يحـــك مثلــه         بالغة تحكى وبرهان

وربما أحيـا وأهــــدى الــــردى         ففيه ماذي وخطبان )32(
وفيــه للناظــــر أعجـــــوبــــة         يكسو عراة وهو عريان

تجـــري به خمـــس مطايــا له      مختلفات القد أقران
له لســــان مـــرهــــف حـــده       من ريقة الكرسف ريان )33(

في دقة المعنـى إذا أغــرقـــت       للقول في التدقيق أذهان

إذا احتسى كأسا كلون الدجــى      حرك منه الرأس نشوان
كأنمــــا ينثـــر من لفـــظــــه       در وياقوت ومرجان

ترى بسيط الفكــر في نظمــه       شخصا له حد وجثمان
كأنمـــــا يسحــــب في إثـــــره      ذيال من الحكمة سحبان

لواله ما قــام منــــار الهــــدى      وال سما بالملك ديوان )34(
وعبرت الكتاب ثم التفت إليه وقلت:

-أرى، إن وافقت أن نترك ما تبقى من مخزون »القطوف« في القلم إلى جلسة 
أخرى بحول اهلل حتى ال تنقلب المتعة سردا مملوال !

فهز برأسه وتبسم وقال:
-حسبنا... غير أني أؤكد لك أن السأم لن يتردد أبدا على دردشتنا، وأن الملل 

لن يجد هو أيضا سبيال إليها. !
مقطوعات  من  فضل  عما  بحثا  »القطوف«  أتصفح  وعدت  الشاي،  وارتشفت 

الشاعر أبي تمام غالب بن رباح الحجام .. وبعد تأمل قلت:
-من غرر أشعاره قوله:

ترنو بعين خشوع وهي باكية         ومن طباع السيوف القطع واللين
تريك حكم سليمان إذا حكمت        وفي اللواحظ ما تتلو الشياطين )35(

*********                                  
أنظر إلى سرج في الليل مشرقة     من الزجاج تراها وهي تلتهب

كأنها ألسن الحيات قد بــــرزت        عند الهجير فما تنفك تضطرب )36(
*********                                  

وإني من زمانــي في خمــــول      دفنت به ومن لي بالنشور
وقد عكست يد النعمى فالحت      مكان الغل من عنق األسير 

وإن ســـــراي في ليل بهيــــم      وال صبح يشير إلى سفور
فما للملك ليس يرى مكانــــي      وقد كحلت لواحظه بنوري

كذا المسواك مطرحــا مهانــا       وقد أبقى جالء في الثغور )37(
ــــــــــــــــــ

الهوامش :

21 - مقتبس من بيت للتلعفري:
لم أدر مم يطيب لي طيب الشذا         فأميل ميل المنتشي المسرور

»جوهر الكنز« أبن األثير – 484
المغربية، مختصر كتاب صفوة  /481 –و- »الحماسة   2 ج  اآلداب«  - لمحمود األصبهاني في »زهر   22

األدب ونخبة ديوان العرب« للجراوي ج 2 /1208.
23 - قاسم هذا هو القاسم بن عبيد اهلل وزير المعتضد والمسكتفي بعده هو الذي سم ابن الرومي. كان 
الشاعر  ظلوما سفاكا للدماء، زنديقا.. ولما مات عن ثالث وثالثين سنة قال فيه عبد اهلل بن سعد 

متشفيا:
شربنا عشية مـات الوزير        سرورا ونشرب في ثالثه
فال رحم اهلل تلك العظام        وال بـارك اهلل في وراثـه

»وفيات األعيان« ج 3 /362 –و- »سير أعالم النبالء« ج14 /20
24 - البن المعتز في »الحماسة المغربية« 2 /1210. واألبيات من قصيدة له مطلعها :

كان في النوم للمحب السرور          فاشتفى من خيالك المهجور. 25 - البن السكري في »دمية القصر« 
ج 1/379 

26 - الشباة: العقرب- المذربة: المحددة
27 - الصل: السيف الباتر

28 - األري: ما لزق من العسل في جوف العسالة أو بأسفل القدر
29 - ألبي الفضل القمي في »دمية العصر« ج 1/454

30 - أعلم = مشقوق الشفة
31 - البن أبي البغل في »نهاية األرب« ج 3/166

32 - الماذي: العسل األبيض الرقيق- الخطبان= الحنظل
33 - الكرسف = القطن

34 - البن جرار في »جمع الجواهر«75 –و- »زهر اآلداب« ج 2/ 482
35 - »الذخيرة..« ق 3/835

36 - »نفح الطيب« ج 3/416
37 - »الذخيرة« ق 3/839 – و- »نفح الطيب« ج3/417 وفيه البيتان األخيران فقط.

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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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
174

أولتها  التي  العظيمة  المواضيع  من  الوالدَين  بــرّ 
الشّريعة اإلسالميّة أهميًّة كبيرًة، يدّل على تلك األهميّة أّن 
اهلل -تعالى- قد حّث على برّ الوالدَين ِبما قضاه من األحكام، 
بدّ  ال  فكان  والعصيان،  والمخالفة  العقوق  من  عنه  ونهى 
للمُسلم االستجابة لِما أمر اهلل به، ونهى عنه؛ لينال سعادتي 
تستودع  أن  -تعالى-  اهلل  حكمة  شاءت  وقد  واآلخرة،  نيا  الدُّ
يمكنّهم  ِبما  والعطف  الرّحمة  معاني  واألمهات  اآلباء  قلوب 
ما  كّل  ودَْفــع  مصالحهم،  على  والقيام  أبنائهم،  رعاية  من 
يسبّب األذى أو الضرّ لهما، وفي مقابل تلك األعمال الجليلة؛ 
والطاعة،  بالبرّ،  والدَيهما  إلى  يُحسنوا  أن  لألبناء  بدّ  ال 
وحِفظهما،  أوامرهما،  في  وطاعتهما  المُعاشرة،  وحُسْن 

وعدم التسّلط عليهما، وإزالة كّل ما ينقص من َقدْرهما.
وتتأّكد أهميّة برّ الوالدَين، وحُسن معاملتهما في آياتٍ 
َلُهَما  عدّةٍ من كتاب اهلل، منها: َقوْله -تعالى-: »َواْخِفضْض 
ْحَمِة«، فالمسلم مأمورٌ بخَْفض جناحه  ِلّ ِمَن الَرّ َجَناَح الُذّ
لوالدَيه؛ تقديرًا لَفضْلهما عليه، ورحمًة بهما، فخَْفض الجناح 
للوالدَين أعظم من خَْفض الجناح الوارد في َقوْله -تعالى-: 
ِمِننَي«،  وؤْ امْلُ مَن  َبَعَك  اَتّ مِلَــِن  َجَناَحَك  »َواْخِفضْض 
أو  بالقول  للوالدَين،  اإلساءة  عن  وجّل-  -عزّ  اهلل  نهى  كما 
يجرح  أو  األذى،  لهما  يسبّب  ما  كّل  تجنّب  إلى  ودعا  العمل، 
مشاعرهما، قال -تعالى-: »َفال َتُقل َلُهما اأٍُفّ َوال َتنَهرُهما 
َوُقل َلُهما َقواًل َكرميًا«، فالمسلم مأمورٌ بحُسْن معاملة 
زجرهما،  الرَّحيم، وتجنّب  والسلوك  الحسَن،  بالقول  والدَيه 

أو سبّهما.
َواأَنَّ  سَصَعى  َما  الَّ  اإِ ن�َصاِن  لِاْلإِ لَّْي�َض  »َواأَن   : - قال تعالى 
َزاَء ااْلأَْوَفــى« صدق اهلل  سَصْعَيُه سَصْوَف ُيَرى ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَ

العظيم ]النجم 39/38[.
ِمنرِّي  اْلَعْظُم  َوَهــَن  اإِنرِّ  َربرِّ  ــاَل  »َق  : - قال تعالى 
�َصِقيًّا  ِبُدَعاِئَك َربرِّ  ُكن  اأَ َوَلْ  �َصْيًبا  اأْسُض  الرَّ َوا�ْصَتَعَل 
ِتي  ــَواِلَ ِمن َوَراِئــي َوَكاَنِت اْمَراأَ امْلَ َواإِنرِّ ِخْفُت 
ا َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن  َعاِقًرا َفَهْب ِل ِمن لَُّدنَك َولِيًّ
يًّا« صدق اهلل العظيم ]مريم  اآِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربرِّ َر�صِ

.]5

قلت لصاحبي ما يبكيك؟
قال في حنق : ما كنت بدعائي لوالدي مقصرا!

برضاهما،  ليغمراني  عمرهما  يبارك  أن  اهلل  من  وتمنيت 
فرضاهما غبار الجنة.

وما كنت بدعًا، وال أعلم أني عصيت أمر والدي نشأت وأن 
طوع بنانهما، وأفديهما بروحي، وجسدي ومالي وما كنت فظا 

غليظ القلب، بل كنت لينا رحيما ودودًا..
وما أغضبت أحدهما بتسليتي وفضولي وشغبي صغيرا..

لقد أقسمت مع نفسي لوالدي أن أحقق لهما كل رغباتهما 
صغر حجمها أو كبر.. طلباتهما أوامر، أتذكر أن والدي قال يوما 
بأن شريكة حياتي لؤلؤة بيتي المصونة في حفظ اهلل ورعايته 
فإن  وأكله،  وملبسه  نظافته  على  وحريصة  مبتغاه  تقاسمني 
هو خرج إلى الزقاق يرتع ويلعب مع أقرانه وأنا على بينة من 
بالتراب علق  رثة ووجه ملطخ  بثياب  البيت  الولد  يرجع  ذلك، 

الوحل بكل أطرافه كأنه  عامل بناء في ورشة..

جل أوقات الطفل لعب وشغب ومغبة وجري وصياح ووثب 
وسقوط.. يا ما كسر من أواني البيت بالكرة التي يقذف بها 
يمينا ويسارا.. يا ما أسقط من أغصان التريا بقذفاته المتتالية 
العشوائية.. كل ذلك يهون أمام سروره ومرحه، ونحن نتربص 

به المنون عسى أن يكف من طيشه الشيطاني..

من  عاريا  وجدته  صغره،  في  يوما  أنس  ال  الشارع  وفي 

إال  له  يترك  لم  يبكي وينوح من تظلم سارق ظالم  مالبسه، 
التبان ستر عورته وأزال له حذاءه فرجع حافي القدمين، دامع 

العينين، منهك القوى، ساخطا على حاله..

نأخذ  وال  البصر،  عنها  نغض  كنا  الشيطانية  أعماله  كل 
في حقه أي إجراء تأديبي أو ضرب مبرح أو لومة الئم.. ولما 
بلغ سن الدراسة، أدخلته الكتاب ليحفظ ما تيسر من القرآن 
عن  نساعده  ومعلمه  أنا  وكنت  المدرسة،  أدخلته  ثم  الكريم 
اجتاز  ولما  والطيش،  اللعب  عن  ويكف  يتعلم  أن  كثب عسى 
ثم  ــدادي  اإلع التعليم  مراحل  أدخلته  االبتدائية،  المرحلة 

الثانوي ليكسب علما نافعا، وتجربة فذة ومهارة..

يا بني، حملتك أمك تسعة أشهر وما عيت بك في بطنها 
تئن  ال  بطنها،  في  نازال  صاعدا  وشماال  يمينا  تتدحرج  وأنت 
بل تفرح، أما أنا والدك األبي حملتك طول نشأتك وتكوينك 
وتحملت كل رغباتك، وعلمتك ما تعلمت من صناعتي وصناعة 
الناجحة لتكون سيد القوم، عالي الهمة، وافر  تجارة أجدادك 

الحاجيات، وجدت السبيل إلى المجد رهوا، بتتبعي لمراحلك..

قلت لك يوما :
»يا بني، الحياة امتحان من رب العالمين، ال ينجح فيها إال 

من رضي اهلل عنه ورضي عنه أبواه..
عَمَاًل« ]س  َأحْسَنُ  َأيُُّكمْ  »لِيَبُْلوَُكمْ   : تعالى  قال   -

الملك اآلية 2[.
- وقال تعالى : »وبالوَالدَيِْن إحْسانا« ]اإلسراء 23[.

يا بني :
ورضاهما  الوالدين  شقاء  كفة  ميزان،  كفتي  وضعنا  لو 
كفة  لوجدت  رحميهما  وصلة  طاعتهما  حرمانك  بها  وكفة 
والديك  فحق  معاملتك،  من  بكثير  أثقل  وشقاءهما  رضاهما 

عليك كحق اهلل عليك إما شاكرا وإما كفورا..

يا بني، كن بارا بوالديك وال تكن جبارا عصيا.
َواأَنَّ  سَصَعى  َما  الَّ  اإِ ن�َصاِن  ِلاْلإِ لَّْي�َض  : »َواأَن  تعالى  وقال 
اإَِلى  َواأَنَّ  ااْلأَْوَفــى  ــَزاَء  اْلَ ُيْجَزاُه  سَصْوَف ُيَرى ُثمَّ  سَصْعَيُه 
ـــُه ُهَو  َحَك َواأَْبــَكــى َواأَنَّ ـــُه ُهــَو اأَ�صْ نَتَهى َواأَنَّ ــَك امْلُ َربرِّ

ْحَيا« صدق اهلل العظيم ]سورة النجم 43/37[. اأََماَت َواأَ

يا بني :
لقد  محنتك،  على  الصبر  وأمك  ألهمني  الذي  هلل  الحمد 
توخينا فيك الخير، وما نرى منك رد الجميل سوى صلة الرحم..

قابلته  وشقاءنا  تعبنا  كل  تنشئتك،  في  اهلل  على  فأجرنا 
بالجفاء وقطع الرحم حين تزوجت وأصبحت أب أوالد..

يا بني :
حرمتهم  أبنائك  ذنب  فما  والخير،  األمل  فيك  توسمتُ 

أمهم رؤية جديهما ولو في األعياد..
يا بني :

ولكن  يفترى  لك  حديثي  كان  ما  وأمــر   أدهــى  العاقبة 
خالصة تجارب ناجحة لتسير على منوالها.

يا بني :
والحمد هلل  بتالبيب حاجياتك  أن مكننا  تعالى  نشكر اهلل 

أنه راض عنا محسنا بنا نتفاءل الخير من عنده..
يا بني :

ولكن  برضاك  ليس  لوالديك،  مقاطعتك  وزرك  تحملنا 
بالعداوة  وناصحتك  ومسيرتك  رائدتك  هي  زوجتك  بغطرسة 

وعداء والديك.
يا بني :

األيام بيننا يوما ستعود إلى رشدك، وقد أخذ اهلل والديك 
إلى جواره، فمن يدعو لك بالنجاح، ومن تدعو لهما بالمغفرة 
فيسخط  الدنيا  في  والديك  حال  ساخط  أنت  الجنة،  ودخول 

عليك اهلل تعالى لسخط والديك..
يا بني :

حاسب نفسك، ما قدمه إليك والديك وأنت صغير وكبير، 
فالواجب عليك زيارتهما خفية من زوجتك ألنها حاقدة عليهما 

ال لشيء يذكر.
يا بني :

كنت رحيما بك وبإخوانك لم أدخر جهدا وسعيا في تلبية 
رغباتك، تغدق على زوجتك من مال أبيك، فهو حرام عليك، إنه 

مال والديك وإخوانك.
يا بني :

قطعك  سوى  والدتك  وعلى  علي  بها  تكرمت  هدية  أي 
الصلة بهما ألنهما نهاكا عن تبذير المال أم رغباتك زوجتك..

يا بني :
الحمد هلل أننا سهرنا على تربيتك بجد وإخالص،  نسينا 
أنفسنا لكل شيء لتنعم أنت بالعيش الهنيء هذا واجبنا على 

أبنائنا..
يا بني :

من  ورزقنا  والعافية  بالصحة  علينا  أنعم  الذي  هلل  الحمد 
فضله الواسع، لسنا بحاجة إلى مالك.

يا بني :
الحمد هلل الذي سخر لنا إخوتك بررة طيبون، يشقون باب 

كل يوم راغبين طالبين قضاء أي حاجة لنا..
يا بني :

بك،  تربطنا  خيوطا  فقطعت  وميوعها،   زوجتك  شغلتك 
حرمتك حضورك رحاب والديك، ونيل الرضا منهما..

ــاُه  اإِيَّ اإِالَّ  َتْعُبُدوا  الَّ  اأَ ــَك  َربُّ ى  »وَوَقضصَ  : قال تعالى 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَ اأََحُدُهَما  َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َصاًنا اإِمَّ
اأَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَما اأُفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما 

َقْواًل َكِرميًا« صدق اهلل العظيم.
)يتبع(
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بِرُّ الوالدين
)من ر�شا اهلل تعالى(
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احلمد هلل رب العاملني  وال�سالة وال�سالم على خامت 
الأنبياء واملر�سلني، �سيدنا حممد النبي الأمني، وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني.
عليكم  ال�سالم  الكــرام،  القراء  معا�ســر  بعــد،  اأما 
مو�سوع  مع  بكم  و�سهال  واأهال  وبركاته،  اهلل  ورحمة 

جديد، حول اأ�سرار ال�سوم و�سروطه الباطنة. 
لها  العبادات  كل  اأن  الأفا�سل،  القراء  اأيها  �سك  ل 
نها احلق �سبحانه �سراحة اأو اإ�سارة،  اأ�سرار عظيمة، بيَّ
اأركان  من  الرابع  الركن  هو  رم�سان  �سوم  اأن  ومعلوم 
الإ�سالم، وهو من بني العبادات التي تثمر التقوى، وقد 
فر�سه اهلل �سبحانه وتعالى على عباده، بقوله تعالى: 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  ِذيَن ءاآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سِّ َها الَّ )َياأَيُّ
َمْعُدوَداٍت(، وهو  اًما  اأَيَّ ُقوَن  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ
�سر بني العبد وربه، وي�سمى بعبادة الإخال�ص، حيث 
اإِلَّ  َلُه،  اآَدَم  اْبِن  َعَمِل  )ُكلُّ  القد�سي:  احلديث  يف  جاء 
ُه ِل َواأََنا اأَْجِزي ِبِه(، وقد اختلفت اأ�سناف  َياَم، َفاإِنَّ ال�سِّ
العباد يف التم�سك بهذه العبادة، فمنهم من يوؤديها كما 
اأمره اهلل تعالى، ومنهم من يعترب �سهر رم�سان كغريه 

يدرك  من  ومنهم  ال�سهور،  من 
ال�سهر  لهذا  العظيمة  القيمة 
بقدومه،  نف�سه  وتفرح  املبارك، 
ويطمئن قلبه بال�سوم، ول يرى 
م�سقة،  من  والعط�ص  اجلوع  يف 
لأن  و�سروراً؛  اميانًا  تزيده  بل 
يجزي  وهو  هلل،  ال�سيام  فر�ص 
به، فيتحول انقطاعه عن املاأكل 
مع  و�سله  بداية  اإلى  وامل�سرب، 
اهلل  عظمة  في�ست�سعر  خالقه، 
�سريرته وهو  يف قلبه، وتطمئن 
اجلليلة،  العبادة  هذه  يوؤدي 
ْوَم َثاَلُث َدَرَجاٍت؛  واعلموا اأَنَّ ال�سَّ
ْوُم اْلُعُموِم، و�سوم اخل�سو�ص،  �سَ

و�سوم خ�سو�ص اخل�سو�ص.
الذائع  هو  اْلُعُموِم:  ْوُم  ف�سَ  •
فيــه  مي�ســـك  الـــذي  امل�ستهر 
الطعـــام  �سهــــوة  عــن  الإن�سان 
منذ  اجلن�ص،  و�سهــــوة  وال�سراب 

طلوع الفجر اإلى غروب ال�سم�ص، وقد يرتكب ال�سائم 
اأن يف�سد �سومه،  اإليه دون  ُيلتفت  ما ل  ال�سغائر  من 
بل قد يرتكب من الكذب والنفاق والرياء، ما ل تظن 
معه اأنه ارتكب ما ينق�ص به ثواب واأجر ال�سوم، فيظل 
يوؤذن  حتى  وال�سراب  الطعام  عن  مم�سًكا  يومه  طيلة 
يومه  ق�سى  اأنه  معتقًدا  الطعام،  على  فيقبل  املغرب، 
من  كابد  ما  على  اهلل  مثوبة  ومنتظرا  طائًعا،  �سائًما 
حرمان، فمن مل يرتك  الكذب وامليل عن احلق والعمل 
اهلل  نهى  مما  مبقت�ساه  والعمل  والتهمة،  بالباطل 
عنه، فاإن �شومه يكون ناق�شا، غري م�شتوف ال�شروط 

وال�سوابط ال�سرعية املطلوبة.
ويكون  ال�ساحلني،  �سوم  ُهَو   : و�صِ �سُ اخْلُ ْوُم  َو�سَ  •
ْجِل  َوالرِّ َواْلَيِد  �َساِن  َواللِّ ِر  َواْلَب�سَ ْمِع  ال�سَّ بَكّف  �سومهم 
َواِرِح َعِن اْلآَثاِم، فال�سائم يف عبادة مت�سلة،  َو�َساِئِر اجْلَ
ل  اإذ  املع�سية،  من  يحرتز  اأن  عليه  العبادة  و�ساحب 
يليق به اأن ميتنع عن ال�سراب والطعام قياما بفري�سة 
ال�سوم، وهو ي�ستمتع اإلى املحرمات، فاإنه اإذا فعل ذلك، 
اأخل بفري�سة ال�سوم، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )َمْن 
َيْنَبِغي  َكاَن  ا  َظ مِمَّ فَّ َوَعَرَف ُحُدوَدُه، َوَتَ اَن  َرَم�سَ اَم  �سَ

َر َما َقْبَلُه(، فتمام وكمال �سوم  َظ ِفيِه، َكفَّ َلُه اأَْن َيَتَحفَّ
اخلا�سة، يتحقق ب�ستة اأُُموٍر:

�َساِع يِف  ِر: َوذلك بَكّفه َعِن اِلتِّ ُل: َغ�صُّ اْلَب�سَ - اْلأَوَّ
ِغُل اْلَقْلَب  َظِر اإَِلى ُكلِّ َما ُيَذمُّ َوُيْكَرُه، َواإَِلى ُكلِّ َما ُي�سْ النَّ
�َسْهٌم  ْظَرُة  ملسو هيلع هللا ىلص: )النَّ َعْن ذكر اهلل عز وجل، قال  َوُيْلِهي 
اَفِتي،  َمَ َتَرَكَها  َفَمْن  ْيَطاِن،  ال�سَّ َهاِم  �سِ ِمْن  ُموٌم  َم�سْ
فكما  َقْلِبه(،  يِف  َطْعَمُه  َيِجُد  اإِمَياًنا  َعَلْيَها  اأَْعَقْبُتُه 
ي�سوم الإن�سان عن ال�ستمتاع، كذلك العني ينبغي اأن 

ت�سوم عن النظر احلرام. 
َواْلَكِذِب  الهذيان  عن  الل�سان:  حفظ  الثاين:   -
وَمِة  �سُ َواخْلُ َفاِء،  َواجْلَ َواْلُفْح�ِص  ِميَمِة،  َوالنَّ َواْلَغْيَبِة 
�سبحانه  اهلل  بذكر  و�سغله  ال�سكوت،  واإلزامه  َراِء،  َوامْلِ
وتالوة القراآن، فهذا �سوم الل�سان، قال �سلى اهلل عليه 
الدارمي:  وزاد  يخرقها(،  مامل  جنة  )ال�سيام  و�سلم: 
وروى  ال�سوم،  تف�سد  الغيبة  �سفيان  قال  »بالغيبة«، 
الغيبة  ال�سيام؛  يف�سدان  خ�سلتان  جماهد،  عن  ليث 
من  وقاية  اأي   - جنة؛  )ال�سوم  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  والكذب، 
�سـائمـًا  اأحــدكــم  كـان  فــاإذا    ،- املعا�سـي  يف  الوقـوع 

فال يرفث ول يجهل، واإن امروؤ قاتله اأو �سامته، فليقل 
اإين �سائم اإين �سائم(. 

اإَِلى ُكلِّ َمْكُروٍه:  َغاِء  ْمِع َعِن اْلإِ�سْ اِلُث: َكفُّ ال�سَّ - الثَّ
َوِلَذِلَك  اإَِلْيِه،  َغاُء  اْلإِ�سْ َم  ُحرِّ َقْوُلُه،  َم  ُحرِّ َما  ُكلَّ  ِلأَنَّ 
َفَقاَل  ْحِت،  ال�سُّ َواأَْكِل  امل�ستمع  بني  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اهللَّ ى  �َسوَّ
عز  وقال  ْحِت(،  ِلل�سُّ اأَّكَاُلوَن  ِلْلَكِذِب  اُعوَن  )�َسمَّ َتَعاَلى: 
َقْوِلِهُم  َعْن  َواْلْحَباُر  وَن  اِنيُّ بَّ الرَّ َيْنَهاُهُم  )َلْوَل  وجل: 
ْحَت(، فال�سكوت على الغيبة حرام،  ال�سُّ َواأَْكِلِهُم  اْلإِْثَم 

ُكم، اإًِذا ِمْثُلُهْم(. وقال تعالى: )اإِنَّ
اليد  من  الآثام:  عن  اجلوارح  بقية  كف  الرابع:   -
َوْقَت  ُبَهاِت  ال�سُّ َعِن  اْلَبْطِن  َوَكفُّ  امْلََكاِرِه،  عن  والرجل 
َعاِم  الطَّ َعِن  الكف  وهو  لل�سوم؛  معنى  فال  اْلإِْفَطاِر؛ 
اِئِم،  َراِم، َفِمَثاُل َهَذا ال�سَّ اَلِل، ُثمَّ اْلإِْفَطاِر َعَلى احْلَ احْلَ
اِئٍم  �سَ ِمْن  فَكْم  م�سراً،  ويهدم  ًرا  َق�سْ َيْبِني  َمْن  ِمَثاُل 
ِذي  وُع َواْلَعَط�ُص، َفِقيَل ُهَو الَّ لَّ اجْلُ ْوِمِه اإِ َلْي�َص َلُه ِمْن �سَ
َعاِم  ُك َعِن الطَّ �سِ ِذي مُيْ َراِم، َوِقيَل ُهَو الَّ ُيْفِطُر َعَلى احْلَ

ا�ِص ِباْلِغيَبِة، َوُهَو َحَراٌم،  وِم النَّ اَلِل َوُيْفِطُر َعَلى حُلُ احْلَ
ِذي َل َيْحَفُظ َجَواِرَحُه َعِن اْلآَثاِم. َوِقيَل ُهَو الَّ

احلـالل  الطعــام  ِمَن  َتْكِثَ  َي�سْ َل  اأَْن  اِم�ُص:  اخْلَ  -
مالف  وهذا  جوفه،  ميتلىء  حتى  الإفطار؛  وقـــت 
َقْهُر  ْوِم  ال�سَّ ِمَن  َتَفاُد  ُي�سْ فَكْيَف  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  ل�سنة 
ِعْنَد  اِئُم  ال�سَّ َتَداَرَك  اإَِذا  ْهَوِة،  ال�سَّ ُر  َوَك�سْ  ، ِ اهللَّ َعُدوِّ 
يِف  َعَلْيِه  َيِزيُد  ا  َ َوُرمبَّ َنَهاِرِه،  ْحَوَة  �سَ َفاَتُه  َما  ِفْطِرِه 
تدخر  باأن  العادات  ِت  ا�ْسَتَمرَّ ى  َحتَّ َعاِم،  الطَّ اأَْلَواِن 
ِفيِه  الأطعمة  من  َكُل  فُيوؤْ لرم�سان،  الأطعمة  جميع 
ْوِم  ال�سَّ وَد  َمْق�سُ اأَنَّ  َوَمْعُلوٌم  اأَ�ْسُهٍر،  ِة  ِعدَّ يِف  ُيوؤَْكُل  َل  َما 
ْقـَوى،  التَّ َعَلى  ْفــ�ُص  النَّ ِلَتْقَوى  اْلَهَوى؛  ُر  َوَك�سْ َواُء  اخْلَ
َو�َساِئُل  ِهَي  ِتي  الَّ اْلُقَوى  ِعيُف  َت�سْ ُه؛  رُّ َو�سِ ْوِم  ال�سَّ َفُروُح 
اإل  ذلك  يح�سل  ولن  ال�سرور،  اإَِلى  اْلَعْوِد  يِف  ْيَطاِن  ال�سَّ
بالتقليل؛ وهو اأن ياأكل اأكلته التي كان ياأكلها كل ليلة. 
- ال�ساد�ص: اأن يكون قلبه بعد الإفطار معلقًا باهلل 
ْوُمُه َفُهَو  َجاِء؛ اإِْذ َلْي�َص َيْدِري اأَُيْقَبُل �سَ ْوِف َوالرَّ َبنْيَ اخْلَ
َوْلَيُكْن  امْلَْمُقوِتنيَ،  ِمَن  َفُهَو  َعَلْيِه  ُيَردُّ  اأَْو  ِبنَي،  امْلَُقرَّ ِمَن 
روي عن  فقـــد  اآخر كل عبادة يفرغ منها،   يِف  َكَذِلَك 
وهم  بقوم  مر  اأنه  الب�سري  احل�سن 
ي�سحكون، فقال: »اإن اهلل عز وجل 
خللقه  م�سماراً  رم�سان  �سهر  جعل 
ف�سبق  لطاعته،  فيــه  ي�ستبقــون 
قوم ففازوا، وتخلف اأقوام فخابوا، 
لل�ساحـــك  العجـــب  كـــل  فالعجب 
فيه  فاز  الذي  اليوم  يف  الالعب 
املبطلون«،  فيه  وخاب  ال�سابقون، 
قيل  اأنه  قي�ص  بن  الأحنف  وعن 
ال�سيام  واإن  كبري،  �سيخ  اإنك   « له: 
ي�سعفك«، فقـال: »اإين اأعده ل�سفر 
اهلل،  طاعة  على  وال�سرب  طويل، 
اأهون من ال�سرب على عذابه«، هذه 
هي اأ�سرار ال�سوم ومعانيه الباطنة، 

وهذا هو الذي ينبغي اأن نهتم به.
خــ�ســـو�ص  �ســـــوم  ــــا  واأَمَّ  •
عن  القلب  ف�سوم  اخل�سو�ص: 
ِة،  ْنَيِويَّ الدُّ َواْلأَْفَكاِر  ِة  ِنيَّ الدَّ اله�سم 
وجل  عز   ِ اهللَّ َوى  �سِ ا  َعمَّ ُه  َوَكفُّ
بالكلية، ويح�سل الفطر يف هذا ال�سوم، بالفكر فيما 
�سوى اهلل عز وجل، واليوم الآخر، وبالفكر يف الدنيا، 
اإل دنيا تراد للدين، فاإن ذلك من زاد الآخرة ولي�ص من 
: »من تركت همته  القلوب  اأرباب  الدنيا، حتى قال 
كتبت  عليه،  يفطر  ما  لتدبري  نهاره  يف  بالت�سرف 
اهلل  بف�سل  الوثوق  قلة  من  ذلك  فاإن  خطيئة،  عليه 
رتبة  وهذه  املوعود،  برزقه  اليقني  وقلة  وجل،  عز 
يف  النظر  يطول  ول  واملقربني،  وال�سديقني  الأنبياء 
اإقبال  فاإنه  عماًل،  تقيقها  يف  ولكن  قوًل،  تف�سيلها 
بكنه وجوهر الهمة على اهلل عز وجل، وان�سراف عن 
غري اهلل �سبحانه، وتلب�ص مبعنى قوله عز وجل: )ُقِل 

ِهْم َيْلَعُبوَن(. ُ  ُثمَّ َذْرُهْم يِف َخْو�سِ اهللَّ
وقيامنـــا،  و�سيامنــا  �سالتنا،  منا  تقبل  فاللهم 
واجعلنا يا مولنا ممن ت�سملهم يف هذا ال�سهر املبـارك، 
ووفقنا  النار،  من  رقابنا  واعتق  ومغفرتك،  رحمتك 

لإدراك ليلـة القدر يا رب العاملني.
و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

اأ�شرار ال�شوم و�شروطه الباطنة
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
و الصالة والسالم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين 

لهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال العالمة الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل:

إن تجدد الحياة ينبع قبل كل شيء من داخل النفس، إن اإلرادة والعزيمة والحزم، 
بها ينتصر اإلنسان المقبل على الحياة مهما كانت الظروف، وبنائها بناء متينا وجيها.

و قال رحمه اهلل أيضا:
دع اإلنسان يغير اتجاه حياته وأفكاره وسوف تَتَمَّلُكهُ الدهشة لِسُرْعَةِ التحول 

الذي يُحْدِثه هذا التغير من جوانب حياته المتعددة. 
إن القدرة اإللهية التي تكيّف مصايرنا مودوعة في أنفسنا وهي أنفسنا ذاتها. وكلما 
يصيغها المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور في أفكاره فكما أن المرء ينهض على قدميه 

وينشط وينتج من دافع أفكاره كذلك يمرض ويشفى من دافع أفكاره أيضا.
عراها  ما  لترى  والحين  الحين  بين  شؤونها  يتعهد  أن  اإلنسان  نفس  تستحق  أال 
من اضطراب فتزيله وما لحقها من إثم فتنقيه عنها مثلما تنقى القمامة عن الساحات 

الطهورة.
جانب من سلسلة تتعلق بصفات الحياة وخصائصها اإلنسانية الفاضلة:

الحياة قيم، شهامة شيم شجاعة.
الحياة تصورات، تفاعالت، تعامالت.

الحياة تطورات، تغيرات تجديدات تقدم.
الحياة منهج، أسلوب وعبور وأجل.

الحياة وحدة إنسانية، دينية اجتماعية، أخالقية.
الحياة ذكر وتسبيح وتكبير وتهليل ودعاء.

الحياة بناء، إنماء تعمير وإدراكات.
الصراعات  نطاق  في  وأفكاره  لحياته  اإلنسان  وتنظيم  لتجديد  المستقيم  والسبيل 
الهادفة والواردة في الحياة هو التمسك بلهفة وبشوق بالمعاني والصفات المستقيمة 

في قوله تعالى عظم شأنه:
ِ َخْيٌ َواأَْبَقىٰ لِلَِّذيَن  ْنَيا ۖ َوَما ِعنَد اهللَّ َياِة الدُّ >> َفَما اأُوِتيُتم مرِّن �َصْيٍء َفَمَتاُع اْلَ

ُلوَن<< سورة الشورى. اآَمُنوا َوَعَلىٰ َربرِِّهْم َيَتَوكَّ
ُلوَن<< سورة  ُه َلْي�َض َلُه سُصْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعَلىٰ َربرِِّهْم َيَتَوكَّ >> اإِنَّ

النحل.
ُبوا ُهْم َيْغِفُروَن  َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر ااْلإِْثِم َواْلَفَواِح�َض َواإَِذا َما َغضصِ  <<
اَلَة َواأَْمُرُهْم �ُصوَرىٰ َبْيَنُهْم َوِمَّا َرَزْقَناُهْم  37  َوالَِّذيَن اسْصَتَجاُبوا لَِربرِِّهْم َواأََقاُموا ال�صَّ

ُينِفُقون<< سورة الشورى.
ِٰ  اإِنَُّه اَل ُيِحبُّ  ْجُرُه َعَلى اهللَّ َلَح َفاأَ ْثُلَها ۖ َفَمْن َعَفا َواأَ�صْ >> َوَجَزاُء سَصيرَِّئٍة سَصيرَِّئٌة مرِّ

امِلنَِي<< سورة الشورى. الظَّ
َبَ َوَغَفَر اإِنَّ َذِٰلَك مَلِْن َعْزِم ااْلأُُموِر<< سورة الشورى. >> َومَلَن �صَ

<< سورة العصر. ْبِ ْوا ِبال�صَّ ْوا ِباْلَقرِّ َوَتَوا�صَ >> َوَتَوا�صَ
ْنَيا ِف ااْلآِخَرِة اإِالَّ َقِليٌل<< سورة التوبة. َياِة الدُّ >> َفَما َمَتاُع اْلَ

هذا من شأنه أن ينقذ اإلنسان من إلحاحه في طلب المتع المادية والتركيز عليها 
وحدها واستعداده للحياة اآلخرة الفردوس العظيم دار البقاء والديمومة.  

فكل إنسان له تجربته في الحياة العملية مع حقائقها وخفاياها وأسرارها وله فيها 
المختلفة  الحياة  تتناول دواعي  المجاالت  وأهداف في شتى  ورغائب وحاجات  طموحات 

إنسانية مطلقة واسعة  إطار رسالة  الشاملة في  الروحية واالجتماعية واإلنسانية  منها 
اآلفاق، وقد يعيش مراحلها في بؤر المشاكل وهمومها وشدائدها وحدتها.

فتحملها والتغلب على أتعابها وأعبائها يدعو إلى اللجوء عاجال إلى جالئل األعمال 
وحسن النية والتريث واليقظة والفطنة واالستقامة مع تنظيم وترتيب حياته والتمسك 
واحترام  التهذيب  وحسن  النظيفة   والسلوكات  وأركانها  العليا  األخالق  بمبادئ 
تعالى عظم  اهلل  رحمهم  والسلف  واألجداد  اآلباء  من  الموروث  اإلسالمي  التراثالخلقي 
الحياة وضربا من الفضيلة  المؤدية إلى سعادة  شأنه، فهذا خير وأفضل وأمتع السبل 
الراقية ومن شريعة األخالق اإلسالمية ويبقى الدّين هو الوسيلة الذهبية التي تؤهله 
فهذا  والبيئية  والعلمية  والدينية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  حياته  لمسايرة 
من دواعي ودعامة تجديد اإلنسان لحياته ونفسه وتنظيمها وترتيبها وتهذيبها وذلك 

هو سبيل الرشاد.
وفي هذا السياق وفي إطار الصراع المحمود النقي والتنافسات والتسابقات الشريفة 
النموذجية والعادلة وجب احترام حقوق الغير احتراما شامال كامال متميزا بحكمة التشريع 
والتقاليد  العادات  مبادئ  كذلك  احترام  مع  الدافئة  اإلنسانية  العالقات  ونظام  الخلقي 
الثابتة  اإلنسانية  عناصر  من  يعد  حيث  والنظيف  السليم  األصيل  االجتماعي  والعرف 
واقي  ونظام  والطمأنينة  واألمان  واألمن  لالستقرار  قوي  واضح  ومصدر  كلها  للحياة 
وتعايشي  إنساني  اجتماعي  وقانون  ممتعة  وأخالق  فيه سلوك  وغرائزي،  أصيل فطري 

وتقاربي بين المجتمعات.
هذا من شأنه أن يحافظ على كيان ومؤهالت هذا التراث الخلقي والعقلي واالجتماعي 
واإلنساني مما خّلفه السلف لألجيال المتعاقبة والمتتالية ويمكنها من استيعاب معناه 

ومغزاه االجتماعي السليم ...
 قال الشيخ الغزالي رحمه اهلل:

ال ينفصل العلم عن التربية الروحية وال تنفصل التربية الروحية عن العلم، فال قيمة 
ألحدهما دون اآلخر.

ومن جهة أخرى فإنه نظام مضبوط يضمن قوة المجتمعات وحقوقها ودعامة لها 
في تطورها ورقيها، ورمز للحضارة اإلسالمية المتقدمة النموذجية ويرفع من مؤهالتها 

ومقوماتها ومعالمها في حلتها الجديدة.
مما جعل اإلنسان يدرك جيدا وبقناعة مفهوم وهدف الصراع المحمود المثمر الرائع 
ومفعوله في حياة المجتمعات وجعل منه سبيال ودليال إلى ضروريتها وكماالتها المختلفة 
األنواع واأللوان واألشكال. حيث أسرع إلى تفاعله معه واحترام مبادئه الوهاجة البناءة 
عدة  وعالج  إصالح  من  مكنته  األعمال  بجالئل  ويقظة  وشرف  وإتقان  ونزاهة  بصدق 

أوضاع اجتماعية واقتصادية وأخالقية...
قال الشيخ الغزالي رحمه اهلل: 

ما أجمل أن يعيد اإلنسان تنظيم نفسه بين الحين واآلخر وأن يرسل نظرات ناقدة 
المدى  القصيرة  السياسات  يرسل  وأن  وآفاتها  وآثامها  عيوبها  ليعرف  جوانبها  في 

والطويلة المدى ليتخلص من الهانات التي تزري به.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:

النادمُ ينتظرُ مِن اهلِل الرحمَة والمعجبُ ينتظرُ المقتَ، واعلموا عبادَ اهلِل، أنَّ كلَّ 
الدنيا حتى يرى حسنَ عملِهِ وسوَء عملهِ،  عامٍل سيقدُم على عملهِ، وال يخرج منَ 
وإنما األعماُل بخواتيمِها، والليُل والنهارُ مطيَّتانِ، فأحسنوا السيرَ عليهما إلى اآلخرةِ، 
واحذروا التسويفَ ؛ فإنَّ الموتَ يأتي بغتًة، وال يغترَّنَّ أحدُكم بحلِم اهلِل عز وجل ؛ فإن 
. ثم قرأ رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليهِ  إلى أحدِكم من شِراكِ نعلهِ  الجنَة والنارَ أقربُ 

وسلَّم:
ٍة  َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  << ا َيَرُه<<   ٍة �َشًّ  7 >>َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه << سورة الزلزلة. َخْيً
)يتبع(
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