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Tanger retrouve graduellement
sa splendeur patrimoniale

Les Arènes de Plaza Toro
bientôt dans une nouvelle robe
L'une des trois maquettes proposées pour les futures Arènes de Plaza Toro

Après le Ramadan

Ouverture probable
des restaurants
jusqu’à 23h

P

our le moment, rien n’est officiel, mais le gouvernement envisagerait d’alléger les mesures restrictives du couvre-feu : les cafés et restaurants pourraient être autorisés à ouvrir jusqu’à 23 heures après
le Ramadan.
Le rythme soutenu de la campagne de vaccination et l’amélioration de la situation épidémiologique
pourraient être les deux justificatifs à l’appui de cette
mesure. D’autres mesures d’allègement de l’état d’urgence sanitaire pourraient accompagner cette prolongation du temps d’ouverture des cafés et restaurants.

Lire en page 5

Prochain
retour à l’heure
GMT+1

A

près que le Maroc soit revenu à l’heure
GMT, à l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Royaume va, de nouveau, repasser à
l’heure GMT+1, le dimanche 16 mai 2021.
Ainsi, les citoyens sont appelés à avancer leur
montre de 60 minutes, à 2 heures de la nuit de
samedi à dimanche..
Rappelons que cette mesure intervient en application de l’article 2 du décret n° 2.18.855 du
16 Safar 1440 (26 octobre 2018), et de l’arrêté du
gouvernement n° 21.17.03 du 16 Chaâbane 1442
(30 mars 2021), relatifs à l’heure légale
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Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima :

Les projets INDH réalisés à 78% en 2020
es projets programmés par
l’institution de l’Initiative natioL
nale pour le développement humain
(INDH) dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au titre de l’exercice 2020, ont été réalisés à 73 %.
Sur les 252 projets dotés d’une
enveloppe budgétaire de 316,4 millions de dirhams, 192 ont été achevés et les 60 restants sont en cours
de réalisation.
Ces projets sont répartis entre
les préfectures et provinces de la
région, à raison de 51 à Tanger-Assilah; 25 à M’diq-Fnideq; 28 à Tétouan;
33 Al Hoceima; 24 Larache ; 25 à
Fahs-Anjra ; 29 à Ouezzane et de 37
à Chefchaouen.
Le taux d’engagement de ces projets a atteint 98%, tandis que le taux
de paiement est à 80%.
Dans le cadre du programme de
rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base,
33 projets ont été réalisés sur les 41
programmés en 2020, tandis que,

La

dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en
situation de précarité, 91 projets ont
été réalisés sur les 113 prévus
Concernant, enfin, le programme
“Amélioration du revenu et inclusion
économique des jeunes”, 13 projets

ont été achevés sur les 26 programmés au cours de l’année écoulée,
alors que 55 projets ont été réalisés
sur les 72 programmés dans le sillage du programme “Impulsion du
capital humain chez les générations
montantes”.

P hoto : DR

mar adoptent des moyens de rafistolage en recourant à la sous-traitance,
notamment à travers des recrutements d’ouvriers en provenance
d’autres villes, en leur imposant des
contrats à durée déterminée et en
leur interdisant, dès le départ, toute
revendication éventuelle.
D’autre part, les deux nouveaux
délégataires se procurent, par voie
de location, du matériel roulant et
autre, auprès d’autres société, pour
pouvoir s’acquitter, à peu près normalement des tâches de collecte
des ordures ménagères.
Rappelons que les deux sociétés
Arma et Mecomar ont obtenu le marché de l’assainissement solide des

deux zones déterminées de la ville
de Tanger, pour une enveloppe budgétaire de 300 millions de dirhams,
ce qui représente environ 60% du
budget de la mairie de Tanger.
Depuis l’époque de « Cespa Nadafa » une parenthèse noire dans l’histoire de la collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés,
ce secteur a toujours posé problème
à la ville de Tanger et à ses respectables élus locaux…mais surtout
aux habitants de la cité.
La photo d’archives ci-dessus qui
date de 2011, nous donne un aperçu sur ce que pourraient devenir les
artères de Tanger, dans un proche
avenir.
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Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Promotion
de l’entreprenariat vert
sous le thème

«Kafaat liljamia»

Le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed M’hidia, lors
d’une cérémonie de signature de conventions dans le cadre de la troisième
phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

C’est mal parti avec les nouveaux
délégataires
ville de Tanger a accueilli
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Assainissement solide à Tanger

ce mois sacré de Ramadan, dans un enfer d’ordures et
de déchets ménagers à cause de
multiples défaillances dans la gestion déléguée de l’assainissement
solide dont les deux nouveaux délégataires, «Arma et Mecomar», ont
montré leurs limites dès le départ, ne
pouvant honorer convenablement
les clauses et conditions générales
de leur contrat, face à la masse de
travail qu’ils sont appelés à accomplir.
Les deux sociétés «Arma et Mecomar» auraient même reconnu avoir
été surprises, sur le terrain, par l’ampleur de la tâche à laquelle, ni l’une,
ni l’autre n’était préparée. Ne disposaient pas des moyens nécessaires,
ni humains, ni matériels, les deux délégataires dont les offres n’auraient
apparemment pas été profondément
examinées par les autorités communales concernées, dont la responsabilité engagée du maire et ses
équipes concernées par ce secteur
vital pour la ville.
En attendant de trouver les solutions qui s’imposent, ce qui constitue une tâche hasardeuse pour le
moment, les sociétés Arma et Meco-
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ans l’objectif d’appuyer le développement d’un
modèle de gouvernance du système de formation professionnelle et du capital humain dans
le domaine de promotion de l’entreprenariat vert et
de l’énergie renouvelable, au sein de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, un programme appelé «Kafaat liljamia» (Compétences pour tous), a été initié
par l’ «Agence espagnole de coopération Internationale pour le développement (AECID) » et le « British
Council », avec le soutien du Fonds de l’Union Européenne, et du département marocain de la « Formation Professionnelle (DFP) », en partenariat avec la
Chambre de commerce d’industrie et services de la
région Tanger -Tétouan Al-Hoceima ( CCIS-TTA), l’Office de développement pour la coopération (ODCO),
l’Entraide nationale et l’Institut des métiers verts, de
l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique
(IFMEREE).
Le choix de cette région du Nord se justifie par le
fait qu’elle se présente comme un grand pôle économique du royaume, avec un vaste parc industriel, des
zones agricoles et des atouts touristiques constituant un potentiel de grande valeur, cela outre son
climat, à la fois ensoleillé et ventilé, représentant une
opportunité pour les opérateurs dans le secteur des
énergies renouvelables dont notamment le solaire et
l’éolien.
C’est dans cette optique que le projet en question a
été conçu pour mettre en valeur la création d’emplois
écologiques au profit d’une centaine de jeunes nécessiteux, dont 20% de filles, répartis dans les centres de
Larache,Tétouan, Ouazzane et Al-Hoceima.
La formation et l’exécution de ce projet sont
conduites par l’ONG espagnole « Gedi Gestio y
Disseny » en partenariat avec l’«association Nahda
des électriciens de Tanger», sur deux volets : photovoltaïque (injection à basse tension), et pompage
solaire et fabrication de solutions solaires telle que
les cuiseurs et les séchoirs solaires.
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(La Nuit du Destin)

Nuit de lumière, de vérité, de prédestination, de valeur et de grand pardon. Difficile
à situer, «La Nuit du Destin» n’est connue de personne et le Hadith authentique nous
révèle qu’elle tombe dans les dix derniers jours du mois sacré de Ramadan. Nuit où
Dieu le Très Haut révéla le Coran au Prophète Sidna Mohammed (P.S.L).
Cette nuit vaut mieux que mille mois (ce qui équivaut à 83 ans environ) de dévotion
et de prière.

E

3

Fin de Ramadan
et avènement
de Aïd Al Fitr

Laïlat Al Qadr

toute perturbation par la voie du
«wesswass» de ces créatures
mécréantes, dans le but de laisser en paix et en toute quiétude
tous ceux qui aspirent à l’octroi
du Paradis et des plus Hautes
récompenses promises par le
Tout Puissant Allah, l’Eternel,
l’Unique Créateur des univers.
Il n’est pas étonnant que le Prophète Sidna Mohammed (P.S.L.),
s’isolait rituellement durant la
dernière décade du Ramadan,
dans Sa Mosquée (Al Masjid
Annabaoui Achcharif actuel). Ce
retrait appelé «Laâtikaf» Lui permettait d’accomplir le rite particulier de «Laïlat Al Qadr» dans
la prière «Nafila» et la lecture du
Coran jusqu’à l’aube. De ce fait,
ce rituel «Mohammedi» est devenu la «Sounna Prophétique» qui
consiste en la retraite rituelle de
tout croyant, homme ou femme,
dans le but de s’octroyer tous les
bienfaits et les récompenses divines concernant la Nuit sacrée
du Destin, car il est dit dans le
Coran que cette Nuit vaut mieux
que mille mois (ce qui équivaut à
83 ans environ) de dévotion et de
prière, en comparaison de notre
vie terrestre, partant aussi qu’un
jour, au Paradis d’Allah, est
l’équivalent d’un millénaire de
notre système planétaire. La Nuit
du Destin, sacrée et combien
mystérieuse d’après les oulémas
et les théologiens, possède des
traits scientifiques accompagnés essentiellement de signes
particuliers sous forme de manifestations atmosphériques et
d’euphorie générale inexplicable
dans les âmes et les esprits des
croyants dans le monde entier. Et
par conséquent, elle serait la nuit
la plus longue puisqu’elle tourne
autour de la terre toute entière,
d’un fuseau horaire à l’autre,
comme le «Adan» (l’appel à la
prière) qui se perpétue de minute
en minute à travers tous les pays
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Dans quelques jours

Spécial Ramadan 2021

n fait, la localisation
conventionnelle de cette
nuit entre les 26 et 27
Ramadan a été faite sur préconisation du Prophète (Paix et
Salut soient sur Lui) pour l’isoler
symboliquement afin qu’elle réunisse les fidèles dans un même
rituel de prières, de dévotion et
de recueillement autour d’un
Imam lisant ou récitant le Coran jusqu’à l’aube. Ainsi donc,
le 26ème jour du Ramadan, les
fidèles déferlent en marées nocturnes dans les mosquées, depuis «Salat Al Ichae » jusqu’à la
«prière d’Al Fajr», pour se tourner
intensément vers Dieu, implorer
Son pardon, Sa miséricorde, Sa
protection et Sa générosité, avec
une dévotion encore plus grande
qu’ils ne l’ont consacrée durant
tout ce mois sacré où la spiritualité est plus intense que tous les
autres mois de l’année. S’agissant des cinq versets de «Sourat
Al Qadr» il est dit que les Anges
descendent durant cette nuit sacrée, selon un ordre divin, pour
rendre visite aux croyants et leur
apporter la «Baraka» et la bénédiction d’Allah qui récompense
généreusement Ses serviteurs
et Ses dévoués, sachant que le
jeûne, faisant partie des cinq
piliers fondamentaux des préceptes de l’Islam, est une affaire
de Dieu, propre à Lui. Le rôle des
Anges est donc de répandre
la bénédiction sur tout croyant
ayant accompli le rituel du jeûne
dans sa vraie conception, selon
la Parole révélée de Dieu et la
Sounna du Prophète Sidna Mohammed, Sceau de tous les Prophètes. La descente des Anges,
cette nuit, exprime ainsi la paix
jusqu’au lever du jour. Quant
aux démons qu’on appelle aussi «Qorana» (altères égaux), ils
sont littéralement enchaînés
durant tout le mois sacré et la
Nuit du Destin pour empêcher
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d’Est en Ouest, suivant le mouvement solaire.
Laïlat Al Qadr est célébrée
donc pendant la nuit du 26 au 27
Ramadan, dans toutes les mosquées du Royaume.
A Tanger, avant la propagation de la pandémie du Covid
19, c’était habituellement le wali
de la région Tanger-Tétouan-Al
Hoceima qui présidait une veillée religieuse au mausolée du
patron de la ville de Tanger, Sidi
Bouarrakia, ou à la mosquée
Mohammed V, en présence du
maire de la ville, des autorités
locales, du président du Conseil
des Oulémas, des élus, du
corps de la magistrature et de
plusieurs autres personnalités
civiles et militaires et d’un très
grand nombre de fidèles venant
des quatre coins de la cité.
Une cérémonie similaire était
aussi présidée, dans les mêmes
conditions, par le gouverneur de
la province de Fahs-Anjra dans
une mosquée de la province.
Après la prière de «Salat Al
Ichae» et des « Taraouihs »,
les fidèles accomplissaient
les prières de Laïlat Al Qadr
jusqu’au lever du jour.
Ils déferlaient ainsi en marées
nocturnes dans les mosquées,
depuis «Salat Al Ichae» jusqu’à
la «prière d’Al Fajr», pour se
tourner intensément vers Allah,
implorer Son pardon, Sa miséricorde, Sa protection et Sa générosité, avec une dévotion encore plus grande qu’ils ne l’ont
consacrée durant tout le mois
sacré où la spiritualité est plus
intense que tous les autres mois
de l’année.
Or, cette année, comme ce
fut le cas pendant le précédent
Ramadan, il n’en sera rien, en
respect au couvre-feu nocturne
et à l’observation des mesures
de protection sanitaire contre le
Coronavirus.

Dans cinq ou six jours, le Monde Musulman célèbre l’Aïd Al Fitr
marquant la fin de Ramadan 1442 qui sera clôturé le 13 ou le 14
mai 2021, au bout de 29 ou 30 jours de jeûne, selon l’apparition du
Croissant lunaire qui sera observée à partir de mercredi 12 mai.
Les spéculations vont déjà bon train et, selon l’astronome Hicham El Aissaoui, Aïd al-Fitr sera célébré jeudi 13 mai au Maroc,
soulignant que ce mois de Ramadan ne durera que 29 jours dans
le Royaume.
Le rituel de l’Aîd Al Fitr est l’occasion propice pour prêcher le
pardon et renouer avec les traditions ancestrales des familles
Marocaines.

E

n temps normal, et avant l’arrivée de la pandémie du Coronavirus
qui a bouleversé les habitudes, les traditions et les coutumes, la
dernière semaine du Ramadan est généralement mise à profit par les
familles musulmanes pour se préparer, avec enthousiasme à l’accueil
de cette grande fête dans la tradition marocaine.
Malheureusement, cette année, il n’en sera rien ou peu.
Alors que nous n’en vivons avec nostalgie, depuis deux Ramadans,
que les souvenirs, ravivons, malgré tout les mémoires et revivons, en
virtuel, les traditions marocaines de l’Aïd Al Fitr.
Ainsi donc, la maîtresse de maison s’attache, à l’avance, à un nettoyage approfondi des coins et recoins de son foyer. Elle prépare ensuite les incontournables délices qui garnissent la table de l’Aïd.
Le jour de la fête, les parents se lèvent généralement tôt pour vaquer à des occupations bien définies.
Le père s’acquitte d’abord de la «Fetra» qui consiste à distribuer
aux personnes nécessiteuses un présent en espèces ou en nature,
dont les normes sont définies par la Chariâa (loi) musulmane.
Ainsi, selon les caprices de la météo, il se rend ensuite, éventuellement accompagné de ses jeunes garçons, traditionnellement vêtus,
à la «Mosallah», un vaste espace commun de prière en plein air, sinon à la mosquée, où de nombreux fidèles, également traditionnellement vêtus et munis de leur « Lebda », un petit tapis personnel, se
retrouvent pour accomplir le rituel de la prière de l’Aïd Al Fitr.
Comme tous les ans à Tanger, le wali de la région préside la prière
de l’Aïd en présence du maire de la ville, des autorités locales, du
président du Conseil des Oulémas, des élus, du corps de la magistrature et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires et de très
nombreux fidèles.
Une cérémonie similaire était présidée par le gouverneur de la province de Fahs-Anjra dans une mosquée de cette province.
Au retour du père à la maison, tous les enfants sont déjà debout, vêtus de leurs nouveaux habits et la mère a fini de dresser la table du
«Ftour». On se souhaite chaleureusement «bonne fête» et on s’attable.
Ensuite, c’est l’échange de visites ou d’appels téléphoniques et messages de vœux entre proches et amis, la fête musulmane étant l’occasion propice pour prêcher le pardon et sceller les bonnes relations.
Sur le plan commercial, la ville connaît une très intense activité
dans les marchés mais aussi dans les différents souks apparaissant
dans tous les quartiers, pour la circonstance durant la semaine précédant la fête. De l’effet vestimentaire, notamment pour enfants, aux
différentes épices pour aromatiser les mets exceptionnels de l’Aïd,
les opérations vont bon train, et on ne lésine pas sur les dépenses
selon les moyens de chacun.
La journée de l’Aïd Al Fitr se déroule dans la joie et l’allégresse des
petits et des grands. On se salue chaleureusement et on se souhaite
« bonne Fête dans les espaces publics même si on ne se connaît pas
ou peu.
C’est une occasion pour renouer avec les traditions ancestrales
que, ni le temps, ni les contraintes, de la vie moderne n’arriveront un
jour à inhiber.
Malheureusement, cette année, comme ce fut le cas l’année précédente, la pandémie du Covid 19 empêchera toutes ces belles choses,
eu égard aux mesures sanitaires et sécuritaires contre la propagation
du Coronavirus qui continue à dicter ses lois...!
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ubrique 		
Culturelle
@ par Meryem Cherradi

Carte de Presse N° 78
de Najib REFAÏF

Le

livre à ne pas manquer cette semaine : «Carte
de Presse N°78 » ! Dans ce récit, l’auteur délivre
son regard sur le métier, au gré des souvenirs glanés dans
une mémoire, parfois capricieuse, de son enfance à Fès, à
ses premiers pas dans le métier en passant par des études
en sciences politiques, à Rabat et ses rencontres avec de
grandes signatures.
Najib Refaïf se raconte avec le regard porté sur une certaine époque. Il a commencé, “par hasard“, une carrière de
journaliste au sein du quotidien Al Maghrib, fondé par Abdellah Stouky et dirigé par Mustapha Iznasni. Féru de lecture, celle du plaisir de lire, il était certainement prédisposé
à cette trajectoire inédite qui fut la sienne.
De journaliste “polyvalent“, il devînt journaliste culturel,
puis responsable de la rubrique culture et enfin, rédacteur
en chef. En réalité, c’est la Culture qui venait de le recruter.
Bonne lecture !
Résumé : « En simple chroniqueur, j’écris un récit, je
passe en revue et j’évoque au gré de mes souvenances, mémoire en bandoulière et mains dans des poches trouées. Je
parle d’un temps passé et d’un autre qui passe. Une brève
histoire d’un passé composé... »
On demeure attentif, dans Carte de Presse n°78, à la puissance évocatrice et mémorielle de son auteur, à sa perspicacité et à sa générosité, à sa sincérité surtout. Sans calcul
ni esbroufe, Najib Refaïf raconte comment il est venu au
métier de journaliste, après des études de droit à l’université, et comment il a frayé dans un univers (celui du Maroc des années 70-80), au milieu de figures influentes des
lettres et de l’art. Baladant son regard sur cette période
riche, où tout était à construire, il sait avec pertinence poser
ses mots et ses belles formules sur un vécu à la fois personnel et collectif, et nous en laisse apprécier l’incroyable
valeur. Dans ce récit « extime », l’auteur nous raconte, entre
autres souvenirs personnels, la galère, la censure, la débrouillardise ainsi que les subterfuges qui étaient le quotidien de nombre d’éditorialistes, d’éditeurs ou de jeunes
journalistes de cette époque, et le souffle iconoclaste qui
les animait.

Prolongation de l’état d’urgence
sanitaire jusqu’au 10 juin

Un communiqué officiel annonce qu’un Conseil de gouvernement, réuni jeudi dernier à Rabat sous la présidence du Chef du
gouvernement Saad Dine El Otmani, a décidé de prolonger l’état
d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au
10 juin 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) .
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Parcours
du combattant,
tel père, tel fils

Z

ouber El Malti, un Creusotin (NDLR : originaire
de Creusot, commune française située dans le département de la Saône-et-Loire),
de 39 ans, sort un livre intitulé «Parcours du combattant,
tel père, tel fils», focalisé sur
son combat contre la discrimination à l’embauche dont
il aurait été victime. L’intéressé aurait porté plainte contre
trois écoles dans lesquelles
il aurait postulé comme professeur».
Pour l’enseignante universitaire, Amina Azmani,
l’analyse de l’ouvrage de Zouber
El Malti commence par son mot
de la fin: « ... je dépose enfin ma
plainte contre trois écoles, pour
discrimination à l’embauche ».
Effectivement, ce récit émouvant, au-delà de toute imagination,
est une affaire à suivre, estime
Azmani, expliquant que l’acharnement du destin sur ce jeune
homme, dont le profil s’adapte
très bien au plus beau métier du
monde : l’enseignement ...et pas
n’importe lequel ! Celui des
mathématiques ! C’est sa priorité évidente d’après ses expériences et ses préférences».
L’enseignante explique que
«pour ce jeune, armé de diplômes supérieurs, trouver un
emploi relève d’un vrai parcours de combattant ; il doit
affronter les inégalités, les stéréotypes et les préjugés...
Dans son analyse de l’ouvrage, Amina Azmani souligne
l’impressionnante autobiographie de l’auteur « écrite dans un
style remarquable, nous amenant à cette année marquée par
plusieurs attentats islamiques
dont celui de « Charlie-Hebdo»...
une signature daech, dira-t-elle,
poursuivant : l’islamophobie
grandit et les jeunes sont pris au
piège entre les terroristes, leurs
crimes et leurs idées archaïques
et les extrémistes racistes avec

leurs amalgames qui font bon
train.
Le récit commence par un événement mondial (1998) qui marquera l’arrivée du jeune bachelier marocain en ce pays des
droits de l’homme tant glorifié
par son père, ancien combattant
de l’armée française! Rapportet-elle, poursuivant : «Comme
toute autobiographie sérieuse
(ou qui se respecte), l’auteur
revient sur son enfance dorée,

ce couple atypique que forment ses parents
et sa ville natale Tétouan, symbole d’ouverture et de tolérance,
pour nous amener jusqu’à l’obtention de son bac et son arrivée
en France.

L’aventure commence
dès a prise du bateau, puis
l’arrivée à l’école, l’internat...
la rencontre avec la génération Black-Blanc-Beur...les
premières difficultés dans
l’enseignement pratique...
des efforts et encore des
efforts pour réussir ! Mais
aussi des déceptions, sentiment d’injustice quant au
comportement de certains
profs! Succession de petits
incidents qui peuvent affecter le moral de tout jeune
qui ne demande que de
s’intégrer et joindre l’utile à
l’agréable, en étudiant mais aussi en s’amusant entre amis...rapporte la narratrice, ajoutant que
« Le récit nous détaille toute une
période d’études supérieures
avec son lot de déception, d’injustice ressentie, de comportement haineux de l’entourage, de
manque de respect, mais aussi
de nostalgie du pays, de changements d’études, de nouveaux
départs et enfin de réussites et
d’obtention de diplômes ».
Une vie épanouie commence
pour un couple amoureux et
l’arrivée d’une petite fille, une
motivation pour continuer le
combat... Cependant l’auteur
nous amène à une France en
ébullition, des événements
tragiques et la priorité n’est
plus à la justice sociale mais à
l’identité nationale et la sécurité. Et le début du calvaire qui
va durer plusieurs années... Impossible de décrocher un emploi avec parfois des lettres
de refus surréaliste. C’est plus
qu’un parcours de combattant» dira-t-elle, s’interrogeant:
« Comment faire face à cette
injustice? Et si la naturalisation
est la solution? Une opportunité au niveau professionnel? Et
concluant : «Enfin un pas dans
le secteur de l’enseignement ! La
découverte d’une vocation : être
prof !

Ramadan 2021

Le montant de Zakat Al-Fitr
fixé à 15 dh
Conseil supérieur
le compte de toutes les

Le
des oulémas vient de publier un avis concernant le
montant de la Zakat Al-Fitr
pour l’année 1442/2021. Il
a été fixé à 15 DH.
La Zakat consiste à
offrir un saâ de l’orge ou
du blé en fonction de la
consommation de la population, soit l’équivalent
de 2,5 kg.
Zakat Al Fitr, aumône de la rupture du jeûne et symbole de la
solidarité en Islam, est une sun-

na dont doit s’acquitter tout musulman avant l’Aïd Al Fitr, dans
un délai allant à 3 jours avant. Le
jeûneur est tenu de la verser pour

personnes dont il assume la charge.
La zakat est citée
dans plus de 80 versets
du Coran. Elle vise à purifier l’âme de l’avarice
et de la convoitise, subvenir aux besoins des
pauvres et des nécessiteux, rallier les cœurs
des fidèles, instaurer
des œuvres d’utilité publique et
assurer un équilibre économique
et social.
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Tanger retrouve graduellement sa splendeur patrimoniale

Les Arènes de Plaza Toro
bientôt dans une nouvelle robe
@par le Dr Abdelhak BAKHAT

A

près la fantastique réhabilitation des ruelles, façades et menuiseries
de l’ancienne Médina, Tanger se tourne vers son héritage patrimonial, jusque-là sombrant dans l’oubli, délaissé aux aléas climatiques et aux
caprices de l’abandon.
N’en déplaise à certains s’auto-proclamant «conservateurs» des vieux
résidus en déconfiture du patrimoine historique en décomposition de la ville
du Détroit.
Fort heureusement, d’autres, plus réalistes, génialement conscients
des réalités, faisant moins de tapages stériles et œuvrant calmement, s’efforcent de redonner un nouveau look à ce patrimoine, en en préservant l’originalité et l’aspect historique.
C’est le cas de l’ambitieux programme concocté pour la prochaine renaissance des «Arènes de Plaza Toro», ce précieux legs espagnol qui a
longtemps fait, aux côtés du prestigieux «Grand Théâtre Cervantès», la
fierté et la gloire de notre cité des années 1950 et les suivantes.
Dans cette optique, le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
Mohamed Mhidia, a présidé, jeudi au siège de la Wilaya, une cérémonie de
remise de Prix à trois projets lauréats d’un concours d’idées portant sur la
restauration et la réhabilitation des «Arènes de la PlazaToro» à Tanger.

Cet événement s’est déroulé en présence de différents partenaires dont
le directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du
Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, de la présidente du conseil régional,
Fatima El Hassani, du maire de la ville de Tanger, Bachir Abdellaoui, ainsi
que des présidents des zones du Conseil régional de l’Ordre des architectes.
Ce projet, faisant l’objet d’une convention de partenariat liant la Wilaya
de la région, l’APDN, le Conseil régional et la commune de Tanger, et nécessitant une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams, s’assigne pour
principal objectif de faire de ces Arènes un important site touristique attractif et un levier de développement socio-économique et culturel de la ville du
Détroit, comme c’était le cas avant sa décadence.
La sélection a été effectuée après une consultation architecturale élargie à laquelle ont participé une trentaine d’architectes de la ville. Le choix
s’est porté sur le groupement composé par Jaouad Khattabi, Hicham Khattabi Younes Diouri, et Karim Hadj-Nassar qui aura la tâche, en plus de la
conception, du suivi et contrôle des travaux de restauration et réhabilitation
à l’identique des Arènes de Tanger.
Détails.

Les

Arènes de Tanger,
l’une des rares du
continent africain, sont un bâtiment circulaire, à l’origine destiné à l’accueil de courses de taureaux. Elles ont été construites
après la seconde guerre mondiale, en 1949, et inaugurées
l’année suivante sous l’impulsion de Rafael Ordóñez, frère du
matador El Niño de la Palma.
Des courses internationales
y ont eu lieu avec des matadors
français, espagnols, mexicains.
Le Roi Feu Mohamed V y avait
assisté à une corrida.
A l’indépendance du Maroc,
les Arènes de Tanger sont fermées jusqu’en 1970, après les
dernières compétitions organisées du 12 juillet au 4 octobre de
la même année.
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Les Arènes de Plaza Toro actuellement
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L’une des trois maquettes proposées pour les futures Arènes
de Plaza Toro
En 1993, le site est transformé
en centre de rétention pour des
Subsahariens candidats à l’émigration vers l’Europe.
Plus tard, une décision est
prise localement, en 2005, pour
la réhabilitation et la transformation des Arènes, dans l’objectif
d’y organiser différents spectacles dont des corridas.
Puis, silence radio, ce projet
n’ayant pas abouti. D’autres
similaires ont été annoncés,

sans succès.
Aujourd’hui, sous l’impulsion
du wali Mohamed M’hidia qui
s’est avéré être un clairvoyant
en matière de réhabilitation et
de protection des trésors patrimoniaux cachés de la ville et
la région, on ressort le dossier
des tiroirs pour le dépoussiérer
et nous avons tendance à croire
que cette fois, c’est la bonne,
en cette reprise de conscience
culturelle qui marque notre ville

depuis quelque temps. En effet,
le dernier engagement des responsables concernés semble
sérieux et «la démarche serait
en bonne voie», grâce à la démarche fructueuse du wali Mhidia, nous assure-t-on.
Pour revenir à la réunion de
jeudi denier, soulignons qu’une
consultation architecturale a été
organisée, en première étape,
afin de faire participer le plus
grand nombre d’architectes
autour de la réflexion sur le patrimoine de la ville et afin d’encourager la démarche créative et
innovante pour l’intégration du
patrimoine dans la dynamique
économique de Tanger, dont le
réaménagement à l’identique de
la PlazaToro, afin de préserver
l’aspect historique et architectural du monument.
Les trois cabinets d’architecture, lauréats de l’appel d’offre,
retenus, auraient respecté les
clauses et conditions générales
du cahier des charges, tendant

fontaine, d’une agora pouvant
accueillir 120 personnes, et d’un
espace d’exposition extérieur.
Alors que le groupement architectural classé premier et
donc lauréat, composé de Hicham Khattabi, Jaouad Khattabi,
Younes Diouri et Karim Hadj-Nassar, a remporté le contrat de réhabilitation des Arènes de Tanger,
les deux autres groupes participants, classés deuxième et troisième, sont composés de Hanae
Bekkari, Malika Benjaid Laroussi,
Mohammed Adrif et Yassine Sbihi , qui ont remporté le deuxième
prix ; suivis du troisième groupement comptant Jamil Sefrioui,
Rime Bamohammed, Abdellatif
Sefiani et Saloua Ater.
Ces deux groupements ont
reçu des chèques en compensa-
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Une autre variante de maquette proposée
à convertir les Arènes de la PlazaToro en une zone d’animation
économique, culturelle et artistique avec un programme diversifié incluant un espace de spectacle accueillant 7.000 places
assises, pour revivre une panoplie d’arts de scène, ainsi qu’un
espace d’expositions, de restauration, une zone commerciale. Le
site sera, en outre, ceinturé d’un
espace public disposant de parkings, mobiliers urbains, d’une

tion de leurs efforts et du sérieux
travail fourni.
Pour l’architecte Hicham Khattabi, membre du premier groupement lauréat « il s’agit d’un
projet emblématique de la ville
de Tanger », dira-t-il, s’estimant
fier que son groupe puisse participer à la réhabilitation de la
Plaza Toro en un espace culturel.
Nous y reviendrons au fur et
à mesure de l’avancement des
travaux.
Félicitations et bon courage !
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Ce samedi

Rapatriement maritime
vers l’Espagne

L

a compagnie maritime espagnole « Trasmediterranea »
devait assurer, au courant de cette semaine une traversée
pour rapatrier les ressortissants espagnols bloqués au Maroc
ainsi que le citoyens ayant un permis de séjour en Espagne.
C’est la 26ème opération du genre depuis que les autorités
des deux pays aient décrété la fermeture des frontières entre
elles. Le départ de Tanger Med à destination d’Algésiras était
prévu pour le mercredi 5 mai courant à 13h00. La date limite
pour réserver le ticket de la traversés était fixée au 4 mai à 14
heures.
Les prix variaient de 37,95 € pour le passager adulte et 215,05
€ pour les véhicules.
Le port du masque était obligatoire tout au long de la traversée, la compagnie maritime garantissant le respect de protocoles stricts de sécurité et d’hygiène sur ses navires.
Pour tout ressortissant espagnol qui souhaitait donc se
rendre en Espagne, en plus de répondre aux exigences établies,
un formulaire de santé téléchargé et dûment rempli, était requis
pour valider la traversée.
Les passagers devaient se conformer à des mesures relatives
aux contrôles sanitaires effectués aux points d’entrée en Espagne, conformément à la législation en vigueur dans le pays,
à savoir passer un test de diagnostic de l’infection active PCR
(COVID-19 RT-PCR) avec un résultat négatif, effectué dans les 72
heures précédant l’arrivée en Espagne. En plus, un autre type
de test moléculaire appelé TMA était nécessaire, sauf pour les
enfants de moins de six ans.
Le premier document devait contenir les informations suivantes : nom du voyageur, numéro de passeport ou document
d’identité national ou lettre (qui doit concorder avec celui utilisé
dans le formulaire de contrôle sanitaire), date du test, coordonné
du centre qui a effectué l’analyse et résultat du test négatif.
Il a été rappelé à l’attention des voyageurs que des tests diagnostiques tels que des tests rapides d’anticorps, des tests de
détection rapide d’antigènes ou des sérologies à haut débit
n’étaient pas acceptés.
Le Journal de Tanger • N° 4157 • Samedi 08 Mai 2021
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Recrudescence des accidents de la route

Il

n navire de la compagnie maritime « La Méridionale » devrait appareiller dans la soirée de ce samedi 8 mai, vers le
port français de Marseille, avec à son bord, des ressortissants
français bloqués au Maroc par la pandémie du Coronavirus, devant arriver à destination dans la matinée de lundi 10 mai.
Selon l’ambassade de France à Rabat, ce rapatriement est
soumis à l’obtention de l’accord des autorités marocaines.
Pour ce faire, une inscription préalable est requise par personne et par véhicule éventuel, au moyen de formulaires fournis.
On informe les candidats au voyage que toute inscription effectuée en dehors de ce formulaire ou avec des informations
erronées ne sera pas prise en compte.
L’Ambassade a tenu à rappeler que les vols et traversées spéciales opèrent uniquement dans le sens Maroc-France. En cas
de sortie du territoire marocain et compte-tenu de la suspension par les autorités marocaines des liaisons vers le Maroc, les
personnes résidant au Maroc ne pourront plus revenir, jusqu’à
nouvel avis.

TANGER PRATIQUE

Cri de détresse

Traversée maritime spéciale
Tanger Med - Marseille

U
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L’HECATOMBE !

ne se passe pas une heure
sans remarquer le passage d’une ambulance roulant
à tombeau ouvert, avec sirènes
hurlantes, se frayant un chemin
vers les urgences de l’hôpital.
Neuf fois sur dix, il s’agit de
l’évacuation d’une victime de la
route.
Au Maroc, la circulation routière fait chaque année 4 000
morts et des dégâts matériels estimés à 14 milliards de dirhams,
soit environ 2% du PIB, dans des
accidents principalement dus à
l’inadvertance des conducteurs,
au non respect du code de la circulation et du roulage et à l’excès
de vitesse, auxquels il faut ajouter l’imprudence des piétons en
milieu urbain.
A Tanger, le phénomène est
réellement inquiétant à cause de
certaines spécificités en relation,
notamment, avec le transport du
personnel d’entreprise et la débâcle causée par les taxis.
Dans notre ville, trois grandes
artères sont réputées pour être
meurtrières en matière de circulation automobile. Il s’agit
de l’avenue des FAR menant à
la sortie de Tanger vers Rabat;
l’avenue Moulay Rachid conduisant à l’aéroport, surnommée,
à juste titre, «le boulevard de la
mort» et, à moindre mesure, la
route de sortie vers Tétouan.
Malgré les quelques radars récemment installés sur ces trois
artères, la plupart des automobilistes, insoucieux de leur sécurité et de celle d’autrui, se donnent
à cœur joie en appuyant comme
des forcenés sur le gaz.
C’est le cas, notamment, de
ces conducteurs de minibus affectés au transport du personnel
aux usines situées au sein des
zones industrielles de Gzenaya
et de Moghogha.
Ces forcenés du volant, tenus
par le respect d’un horaire très rigoureux imposé par des patrons
d’usines, n’ont qu’une idée en
tête : transporter un maximum
de personnel en faisant plusieurs
voyages, allers et retours, en un
temps record chronométré.
Ce genre de comportement
rend ces chauffeurs, la plupart
jeunes et inconscients, totalement insensibles aux dangers
de la route.
C’est ainsi que, lorsqu’ils
tombent dans le piège de leur imprudence, et cela arrive souvent,
les résultats sont catastrophiques:
on compte des pertes humaines
et des blessés par dizaines, quant
aux véhicules, la plupart sont irrécupérables. Cela outre les préjudices pour les familles.
Un véritable drame pour la société.
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Pour ce qui est de l’anarchie
causée par les chauffeurs de
taxis, le problème est autre. Certains sont de véritables névrosés
qui s’approprient délibérément
la chaussée, roulant comme des
forcenés , dépassant dans tous
les sens, s’arrêtant n’importe où
et n’importe comment au beau
milieu de la chaussée, et dictant
leur propre loi aux autres automobilistes qui n’ont pas droit à
la parole.
Nous pourrions aussi évoquer
le cas de ces chauffeurs de bus
et de poids-lourds qui profitent
de la masse de leurs véhicules
pour s’imposer sur la route, ou
encore ces motocyclistes qui
arrivent en pétaradant avec des
échappements sonores, faisant
des acrobaties pour se faufiler
dans tous les sens entre les files
de voitures afin de se frayer un
chemin, bon gré, mal gré.
il y a aussi ces gardiens de voitures qui se croient permis d’entraver la circulation en bloquant
des files de voitures pour donner
la priorité à leur client de stationner ou de quitter un parking.
Il y a enfin, ces piétons étourdis
qui foncent à travers la chaussée, pour traverser, tête baissée,
en dehors des passages pour
piétons, ou qui délaissent le trottoir pour marcher au beau milieu
de la chaussée, parfois trainant
des enfants en bas âge, qu’ils exposent inconsciemment au danger probable d’être renversés par
un véhicule.
Devant ces lourds constats,
que peut-on donc faire ? Surtout que les forces de l’ordre ne
peuvent pas être toujours présentes partout et en tout temps?
Selon des experts en circulation routière, il y aurait, entre
autres, quatre formules à adopter:
la sensibilisation, la dissuasion, la
répression et la pénalisation.
Des séances de sensibilisation
au respect du code de la route,
peuvent, en effet, se faire par
voie de presse écrite et électronique, à la télévision, à la radio et

à l’école. C’est aussi le rôle des
associations de la société civile.
La dissuasion peut se faire à
travers une signalisation routière avancée et la multiplication
de radars incitant à la limitation
de vitesse.
La répression et la pénalisation se feront, en dernier recours,
à l’aide de procès-verbaux dressés les forces de l’ordre, pour
toute infraction constatée, et à
travers la nouvelle formule qui
s’avère efficace, des ordres de
paiement par voie électronique,
comme c’est le cas pour les
chauffards pris en flagrant délit
d’excès de vitesse, au passage
devant un radar.
Rappelons qu’en 1978, à la
suite d’une recrudescence à
Tanger, d’accidents mortels
provoqués par des chauffards
de minibus affectés au transport du personnel d’entreprise,
la police de la circulation avait
déclenché une campagne de
contrôle ciblant ces véhicules
dont certains ne respectent ni la
limitation de vitesse, ni la priorité
et encore moins les piétons qui
traversent la chaussée.
Quoique ce tour de vis de la
police ne semblait pas plaire
aux responsables des sociétés
propriétaires de ces véhicules
qui avaient organisé, un sit in de
protestation contre ces mesures
qui, selon eux, occasionnaient
une perturbation dans le travail,
la situation s’était relativement
améliorée, soulageant l’opinion
publique qui commençait à désespérer devant tant de terreur
semée dans les artères de la
ville.
En fait, le problème de la circulation routière est très épineux et
ce qui serait souhaitable, c’est la
contribution de tous pour une
prise de conscience collective
afin de mettre fin, ou du moins
atténuer les effets de cette
guerre des routes, sans cesse
menaçante pour la vie, la santé
et les biens des citoyens.
Khaoula NACIRI
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Trafic international de drogue
et blanchiment d’argent

Des hommes influents
seraient interdits
de quitter le Maroc

TANGER PRATIQUE

Tétouan

Trois Mokhaznis placés
en détention provisoire

T

D

es hommes d’affaires influents dont des patrons
de sociétés immobilières et d’import-export, et
des entrepreneurs opérant dans différents secteurs,
basés à Casablanca, Tanger et El Jadida, seraient interdits de quitter le territoire marocain et font actuellement
l’objet d’enquêtes se rapportant à leur probable appartenance à un réseau de trafic international de drogue et
de blanchiment d’argent.
Ces opérateurs dont un étranger installé au Maroc,
déjà suspecté de ce genre d’activités illicites, auraient
éveillé des soupçons après avoir effectué d’importants
transferts d’argent en un laps de temps très court.
C’est ainsi qu’une enquête a été discrètement ouverte
dans leur entourage, ce qui aurait révélé qu’en l’espace
de six mois, les intéressés auraient bénéficié de transferts de 260 millions d’euros, soit près de 3 milliards de
dirhams, pour des marchandises dont la valeur réelle
n’atteint pas le tiers des transactions effectuées.
Ces grosses opérations douteuses laissent supposer que ces sociétés ne constituent qu’une partie apparente d’un iceberg constituant un vaste réseau de trafic
international de drogu.
En attendant l’aboutissement de l’enquête élargie, en
cours, les suspects sont interdits de quitter le territoire
national.
uuuuuu

Démantèlement d’un
mini-casino à Malabata

rois éléments des Forces auxiliaires sont placés
en détention provisoire à Tétouan, pour agression
physique d’un citoyen.
Une vidéo lancée, mercredi 28 avril dernier sur les
réseaux sociaux, montre l’un de ces agents de l’ordre
s’attaquer violemment à une personne dans la rue, en
présence de ses deux coéquipiers.
La vidéo en question est accompagnée de commentaires indiquant que ces actes de violence ont été commis dans la ville de Fnideq.
uuuuuu

Achakar

Une collision de motos
fait trois blessés
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Souaken

Enlèvement
et séquestration
d’une mère de famille

U

ne opération conjointe récemment menée par la
police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger et la brigade de gendarmerie royale de la
commune rurale de Souaken, située à 6 km de la ville du
détroit, a abouti à l’interpellation d’un jeune homme de
28 ans, accusé d’enlèvement et de séquestration d’une
mère de famille dont l’époux a signalé la disparition le
jour même, dans ladite commune.
La victime de 39 ans, n’ayant subi aucun mal corporel, a été délivrée le jour même.
Le ravisseur qui a des antécédents judiciaires, et qui
faisait l’objet d’un avis de recherche pour vol sous la
menace d’une arme blanche, aurait enlevé la femme en
question pour se venger de son fils avec lequel il était
apparemment en désaccord.
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage destiné au parquet.
uuuuuu

Accident à la sortie
de Tanger : Un Mort

U

n accident de la circulation, survenu, dans la soirée de jeudi 29 avril dernier sur la route d’Achakar,
à Tanger, a fait trois s blessés.
L’accident est dû à une forte collision entre deux motos qui s’évertuaient imprudemment à faire de l’excès
de vitesse.
Les autorités sécuritaires et des éléments de la Protection civile, sont intervenus pour faire évacuer les
blessés à l’hôpital, et procéder au constat d’usage.
uuuuuu

Al Hoceima

Interpellation de deux
trafiquants de cocaïne,
dont un policier

A

près une période de surveillance discrète, sur la
base d’informations confirmées, une vingtaine de
personnes dont deux femmes marocaines et une européenne, ont été interpellés, dans la soirée de dimanche
2 mai courant, par des policiers relevant de la préfecture
de police de Tanger, pour violation de l’état d’urgence
sanitaire et participation à des jeux de hasard dans une
sorte de mini-casino clandestin, installé dans deux appartements du quartier Malabata à Tanger.
Il a été également procédé à l’arrestation du propriétaire de ces appartements et des gérants des salles de
jeux de hasard.
Tout ce beau monde a été placé en garde à vue alors
que le centre de jeux clandestin a été mis sous scellés,
en attendant l’aboutissement de l’enquête et la décision
de la justice.
Parallèlement, une perquisition policière des lieux a
permis la saisie de mobilier et d’équipements de jeux
de hasard, ainsi que de fortes sommes d’argent servant
dans cette activité.

JEUX

U

ne brigade des stupéfiants relevant de la préfecture de police d’Al Hoceima, a interpellé, dans la
soirée de samedi dernier, deux individus, dont un brigadier de police affecté à la surveillance du territoire à
Al Hoceima, pour leur implication présumée dans une
affaire de possession de cocaïne.
Le premier prévenu aux multiples antécédents judiciaires, a été appréhendé en flagrant de délit de possession de plusieurs doses de cocaïne, et les investigation
policières ont conduit à l’interpellation d’un complice
en la personne d’un fonctionnaire de police à bord
d’une voiture légère, avec, également, en sa possession
25 grammes de la même drogue dure.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue
pour les besoins de l‘enquête et l’instruction du dossier
judiciaire d’usage destiné au parquet.

D

ans la soirée de mercredi, un autocar roulant sur
la route de Rabat, à la sortie de Tanger, a violemment percuté latéralement un vélomoteur enfourché par
un jeune homme qui roulait dans la même direction et
qui a été projeté sur la chaussée.
Le choc serait survenu lorsque l’autocar aurait brusquement tenté de changer de direction, alors que le vélomoteur qui était à proximité a été entrainé dans son
sillage.
Le motocycliste, grièvement blessé, a été évacué en
urgence à l’hôpital où il a succombé à ses blessures,
aussitôt arrivé.
Un constat a été établi par les autorités qui se sont
déplacées sur le lieu du drame.
uuuuuu

Al Hoceïma

20 ans de prison
pour un père incestueux

Alors qu’il avait écopé, au mois de février dernier, de
25 ans de prison en première instance, à El Hoceima,
un père de famille incestueux s’est vu accorder une
réduction de peine de 5 ans et condamné à 20 ans de
réclusion par la Cour d’appel ; ce nouveau jugement a
mis en colère la mère de la victime dont l’affaire avait
éclaté à Imzouren, au sud d’Al Hoceïma, au mois d’août
2020, lorsqu’une mère de famille avait conduit sa fille
mineure, au commissariat de police pour porter plainte
contre son mari, père de la victime dont il abusait depuis l’âge de 8 ans.
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OU EN EST LA FORMATION
DES JEUNES A L’IRT

?

P

Côté ouvert : Le blog du sport

our chercher une explication à cette problématique, il est
impératif, voire nécessaire, de se poser une question polémique
:existe-t-il vraiment un centre de formation IRT ? On en entendait
parler depuis plus de cinq ans à l’heure où sa construction , avec
un mobilier complet, était achevée. Mis à la disposition de l’équipe
présidée par Abdelhamid Aberchane, l’édifice situé à l’entrée du
complexe de Ziaten, attend avec impatience son ouverture officielle.
D’une saison à une autre, on recrute un directeur formateur puis on le
change sans aucune raison valable :trois marocains et un portugais.
Subventionné par la fédération de tutelle la FRMF, l’IRT est le gérant
du centre. Son comité est responsable de tout ce qui est administratif
et est habilité à choisir le personnel technique avec bien sûr le
directeur et ses proches collaborateurs. Au MAT, au FUS ,au WAC,au
Raja, aux FAR ,cette politique de formation a beaucoup réussi et leurs
centres, considérés comme les meilleurs du pays, ont donné plusieurs
footballeurs. Dans la plupart des clubs de la Botola ,on retrouve avec
plaisir des footballeurs issus des centres de formation. A l’IRT : néant.
Comme l’ont déclaré les entraineurs du championnat, les centres
de formation constituent l’avenir du football. Il suffit de voir le bon
exemple de l’Académie Mohammed VI qui, tous les ans, forme des
vedettes pour les championnats européens sans toutefois oublier de
mentionner son ancien élève Nasri actuellement au FC de Séville. Ayant
réfléchi longtemps sur la problématique du centre de formation IRT,
les étudiants ,qui préparent leur thèse de recherche universitaire, se
sont posées la question suivante : «Qui boycotte l’ouverture officielle
du centre de formation IRT ?» A vrai dire, on retrouve des gens qui ont
très peu d’intérêt à voir un centre chargé de la formation des jeunes
footballeurs. Ils sont pour la politique actuelle, qui a duré plus de cinq
ans à l’IRT : le recrutement d’une vingtaine de nouveaux joueurs au
début de la saison avec un changement annuel de tout l’effectif.
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a FIFA, l’Agence française de
développement (AFD) et l’ONG
Plan International France
s’associent pour donner le coup d’envoi
du programme « Championnes » au
Togo, en Guinée et au Bénin. Un but :
que la pratique du football permette aux
jeunes filles de s’émanciper et à l’égalité
des sexes de s’affirmer.
Pour lutter contre les attitudes
et les pratiques discriminatoires à
l’encontre des femmes et des filles et les
accompagner dans leur émancipation,
la FIFA et l’Agence française de
développement (AFD) financent le
programme «Championnes», avec
l’ONG Plan International France comme
maître d’ouvrage.
Sa mission est de contribuer,
grâce à la pratique du football, à la
promotion du leadership des jeunes
filles et à l’égalité des sexes dans un
environnement protecteur : l’école.
Le programme «Championnes» sera mis en œuvre au
Bénin, au Togo et en Guinée, et ses différents projets visent
à renforcer les capacités et l’estime de soi de 5390 filles par
l’expérimentation d’une bonne collaboration autour d’un objectif
commun. Les jeunes bénéficiaires de 12 à 24 ans vont avoir la
possibilité de pratiquer le football dans des infrastructures
modernisées et équipées de façon adéquate pour permettre la
cohabitation harmonieuse quel que soit le sexe. Les leaders de
180 organisations communautaires existantes seront également
accompagnés dans le cadre de ce programme.
Le 23 mai prochain, Plan International France en lien avec
Plan International Bénin, Guinée et Togo organisera dans les
trois pays une mobilisation de tous les intervenants locaux pour
lancer officiellement le programme. Les fédérations guinéenne,
togolaise et béninoise de football seront invitées à y participer.
Cela permettra un échange d’expériences et de compétences et la
création de synergies entre les activités déjà existantes.
«Chaque jour, le football démontre partout dans le monde qu’il
permet de rapprocher les individus, en motivant les générations
et en favorisant l’esprit d’équipe. Dans le cadre ce programme,
la FIFA souhaite mettre cette force également au service du
progrès social, et s’attaquer aux grands défis mondiaux de
notre époque afin de contribuer de façon concrète aux Objectifs
de développement (ODD) durable de l’ONU», souligne Véron
Mosengo-Omba, directeur de la division Associations membres
de la FIFA. « Par ce partenariat entre la FIFA, l’AFD et Plan
International, les trois organisations vont allier leur savoir-faire
et leurs atouts respectifs pour promouvoir le rôle des femmes et
réduire les inégalités », ajoute-t-il.
Le programme « Championnes » s’inscrit dans la stratégie
de promotion du football féminin mise en place par la FIFA depuis
octobre 2018. Le pouvoir d’émancipation et de développement
personnel du football n’a pas échappé à l’AFD. Ces deux
institutions partagent la conviction que le sport peut et doit être
un vecteur de développement durable, de cohésion sociale et
d’égalité en Afrique.

Matthieu Discour, directeur régional de l’AFD pour la région
du Golfe de Guinée, a pour sa part déclaré : « Le football est un
langage universel inspirant qui réunit et fédère. Il est capable
de transcender les frontières, les cultures, les croyances et les
différences physiques. Le terrain devient pour chacune et chacun
un espace pour s’émanciper, se dépasser, partager et créer le lien
social. Outre le caractère remarquable et inédit de ce partenariat,
le programme ‘Championnes’ est en pleine adéquation avec les
axes stratégiques de l’AFD en matière d’égalité entre les sexes et
de cohésion sociale. »
Cet ambitieux projet est aussi en droite ligne avec la mission
de l’ONG Plan International France, qui est de faire progresser
les droits de l’enfant, ceux des filles notamment, et l’égalité fillesgarçons grâce à l’éducation. Son directeur Yvan Savy rappelle
que «grâce à la pratique du football, les filles impliquées dans
le programme «Championnes» vont contribuer à changer la
manière dont leurs compétences, leurs capacités et leurs rôles
est perçue. Elles vont devenir des modèles, des championnes
du changement, capables de prendre leurs propres décisions et
de contribuer à faire reculer les pratiques néfastes qui entravent
encore le développement de leurs communautés. »
En Afrique de l’Ouest, 30% des jeunes filles âgées de 15 à
19 ans sont mariées, divorcées ou veuves. Plus spécifiquement,
les mariages d’enfants touchent 30% des filles au Bénin, 54% en
Guinée et 32% au Togo. Les conséquences sont dramatiques :
29% des filles ne sont pas scolarisées en Guinée et plus de 3000
grossesses en milieu scolaire ont été recensées en 2017 au Togo.
En parallèle, les attitudes et pratiques discriminatoires
à l’encontre des femmes et des filles persistent. Dans de
nombreuses communautés, les normes sociales enferment les
filles dans un rôle de future mère de famille, jugé incompatible
avec l’école. Les mariages d’enfants, les violences sexuelles, les
mutilations génitales, les grossesses précoces, mais aussi les
inégalités d’accès à la terre et aux services financiers constituent
des obstacles considérables à l’autonomisation économique et
sociale des femmes.
Dans ce contexte, le programme «Championnes» peut
clairement contribuer à faire évoluer les mentalités.

LA COUPE ARABE DE LA FIFA QATAR 2021

u nouveau avant la Coupe du, Monde
Qatar 2022. La FIFA prépare le terrain
pour une passionnante Coupe Arabe Qatar 2021 bien sûr avec la participation marocaine . Le tournoi
offrira une opportunité vitale de tester les sélections nationales avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Le tirage au sort de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021 a eu lieu ce soir à l’Opéra Katara de Doha. Les
neuf équipes les mieux classées, dont le pays hôte, le Qatar, rejoindront les sept vainqueurs de la phase de
qualification du tournoi final. Les 16 équipes ont été réparties en quatre groupes de quatre, comme suit :
Groupe A: Qatar, Irak, Oman ou Somalie, Bahreïn ou Koweït
Groupe B: Tunisie, Emirats Arabes Unis, Syrie, Mauritanie ou Yémen .
Groupe C: Maroc, Arabie Saoudite, Jordanie ou Soudan du Sud, Palestine ou Comores. Groupe D:
Algérie, Égypte, Liban ou Djibouti, Libye ou Soudan .
Les quatre vainqueurs de groupe et les quatre finalistes de groupe passeront à la phase à élimination
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« CHAMPIONNES» : LE FOOTBALL POUR
FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS EN AFRIQUE

directe: quarts de finale, demi-finales,
barrages pour la troisième place et finale.
Les matchs auront lieu dans six stades du Qatar 2022, les sites devant être confirmés en temps voulu.
Le tournoi aura lieu plus tard cette année - pendant une période similaire à celle de la Coupe du Monde
de la FIFA, Qatar 2022 . Il est considéré comme une opportunité vitale de tester les opérations et les
installations exactement un an avant que le Qatar accueille la première Coupe du monde au MoyenOrient et dans le monde arabe. Avant le tirage au sort, la FIFA a confirmé les appariements pour les
matches de qualification. Les 14 équipes les moins bien classées participeront à des matchs à une
étape, sur la base de l’édition d’avril du Classement mondial FIFA / Coca-Cola: Oman (Classement
mondial de la FIFA: 80) c.Somalie (197) Liban (93) c.Djibouti (183) Jordanie (95) c.Soudan du Sud (169)
Bahreïn (99) c.Koweït (148) Mauritanie (101) c.Yémen (145) Palestine (104) c.Comores (131) Libye (119)
c.Soudan (123) .
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Pharmacie de garde

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 08 et Dimanche 09
Mai 2021
• SAMEDI

Pharmacie la Sante
Lot fatima-zohra Drissia
Tél. : 05.39.95.03.81
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derriére la prison
Tél. : 05.39.31.89.09
Grande Pharmacie Zeroual
Rue de Fés N° 67-69
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie Chorafae
Av. Mly Rachid, en face Bayt Sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie Zahara
Av. Zahara rue 41 n°1 Aouama
Tél.: 05.39.36.09.70
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud
Tél. : 05.39.35.10.70
Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar Hay Seddam
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou N°2817
Tél. : 05.39.95.83.06
Pharmacie Fehmi
Mghogha Sghira prés école El Waha
Tél. : 05.39.36.62.55
• DIMANCHE

Pharmacie Place du Maroc
Rue Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Zouitina
Quartier Farah n°52 Beni Makada
Tél. : 05.39.35.25.51
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Satfilage
Ancien rte Aéroport en face prison
Tél. : 05.39.31.54.60
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual à côté Cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Im. Monopolio
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Souk El Bakar
45, rue Sidi Amar Souk El Bakar
Tél. : 05.39.93.34.25
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Complexe Boutour, au
dessous Souk Bir Mekraa
Tél.: 06.22.02.99.32

2021_1442 رمضان كريم

Al-Ichae

Al-Maghrib

Al-Asr

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

Ad-Douhr

HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

Culte Musulman

HORAIRES DES PRIÈRES
du 08 au 14 Mai 2021
As-Soubh

Samedi 08 et Dimanche 09
Mai 2021
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Al Khair
Rue al Khair N°33 Bendibane
Tél. : 05.39.31.06.56
Pharmacie les Palmiers
Rue Antaki, derrière grande poste
Tél.: 05.39.32.57.63
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Braness
Tél. : 06.56.41.17.87
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av. des Nations Unies Marchan
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.01.98
Pharmacie Mesnana
Hay mesnana en face 11éme Arrd°
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie Aouama Gharbia
En face dispensaire Aouama
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Al Faraj
Cplx Al Irfane II Boukhalef
Tél. : 05.39.39.28.44

HORAIRE
DES PHARMACIES
DU ramadan 2021

Jour

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

Sam
03:40 12:25 16:06 19:21 20:48
08
Dim
09

03:38 12:25 16:07 19:22 20:49

Lun
10

03:37 12:25 16:07 19:22 20:50

Mar
11

03:36 12:25 16:07 19:23 20:51

Mer
12

03:34 12:25 16:07 19:24 20:53

Jeu
13

03:33 12:25 16:07 19:25 20:54

Ven
14

03:32 12:25 16:07 19:26 20:55

PHARMACIE DE GARDE JOUR ET NUIT
Semaine du 10 au 14 mai 2021
Lundi 10 mai 2021

Pharmacie Annasr
Cplx Dar Mouigna en face hôp. Med 6
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Al Hourria
Monté Bouziane route Aouama
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Bel Air
Bel Air rue 17 derrière école américaine
Tél.: 05.39.94.87.34
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart derriére sahat oumam
Tél. : 05.39.34.33.91
Pharmacie La Gare Routière
4, rés. Saada derrière la garre routière
Tél.: 08.08.55.48.51
Pharmacie Anfas
Rte Malabata pés Hôtel Ibis
Tél. : 05.39.30.11.85
Pharmacie Ramses
Doha dhar kanfoud Mers El Baraka
Tél. : 08.08.56.17.57
Mardi 11 mai 2021
Pharmacie Al Boughaz
Rue du Mexique en face Lux Mall
Tél. : 05.39.93.80.17
Pharmacie Hay Ouarda
Av. Moulay Ali Chérif Rés Warda
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Moncef
Rte entre azib hadj kaddour et kharba
Tél. : 06.75.10.81.18
Pharmacie El Alia
Rue Ibn Kadi quartier el Alia Plasa Toro
Tél.: 05.39.94.21.70
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie Route El Aouama
Rte Aouama, Bd Al qods, prés Total
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Annajat
Boulevard Mly Rachid Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.39.66
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de rabat Irfane
Tél.: 05.39.39.51.68
Pharmacie Al Assil
Lot. Al Assil Al Imrane Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20

Mercredi 12 Mai 2021

Pharmacie Narjis
Branes 2 à côté café la perla
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Msallah
Av. Sidi Med Ben Abdellah n° 45
Tél.: 05.39.93.25.64
Pharmacie Zarima
Fin rte sidi driss Harrarin lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Mediterrannee
Tanja Balia au dessus Attijari wafa
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania
Tél. : 06.63.14.51.78
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire
Tél. : 06.43.20.74.06
Jeudi 13 mai 2021
Pharmacie Jamie Al Azhar
Av. Abdererrahman kawakibi Branes I
Tél. : 05.39.31.44.07
Pharmacie Chams Ahlen
Rompoint Riad Ahlen 2, lot n°428
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél.: 05.39.95.64.15
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia
Tél. : 05.39.30.23.82
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplx. Mohammadi quartier Soussi
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie La Vie
Hay Gambouria Aouama
Tél.: 06.49.47.55.32
Vendredi 14 mai 2021
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroun résidence Jade
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Zemzem
Lot Khair Bendibane Hay Bourabaat
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie les Parents
Sat Filage en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Mountassir
Aouama au centre du cplx Al Majd 1
Tél. : 05.39.95.23.11
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat cplx 1
Tél. : 06.22.27.14.78
Pharmacie Socco Alto
Mall Socco Alto (Carrefour)
Tél. : 05.39.94.77.08

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

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

ST2C sarl
société Tangéroise
du conseil et Comptabilité
AMATTOUCH SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, AU
CAPITAL DE 10.000,00-DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : LOTS JOUMLIS ZAHRAE N
10 –TANGER.
R.C: 73027
Au terme de la décision de l’assemblée générale
extraordinaire réunie 17/03/2021 au siège social
de la société, enregistré a Tanger le 19-03-2021
sous le numéro RE 4528 OR 20801 il a été décidé
ce qui suit :
1. De radier l’activité de NEGOCE en général (Import-export) de son objet social, et ne garder que
l’activité de crémerie, caféterie pâtisserie et glacier,
2. D’y acquiescer et Dispenser les parties de
toutes notifications, après avoir pris connaissance
des cessions de parts sociales intervenues le 03
MARS 2021 entre Mr Hamza AMATTOUCH cédant, et Mr Salmane AMATTOUCH Cessionnaire,
et le 08 MARS 2021 entre Mme Aicha AMATTOUCH Cédante, et Mr Salmane AMATTOUCH et
Mme Fatima Zahrae Cessionnaires,
3. D’augmenter le capital social de la société d’un
montant de 90.000DHS, et de le porter ainsi de
10.000DHS à 100.000DHS par l’émission de 900
parts nouvelles de 100DHS chacune, en numéraire, entièrement souscrites et libérés, et attribués
comme suit :
-Mr. AMATTOUCH Salmane : 450 Parts sociales
-Mme. AMATTOUCH Fatima Zahrae : 450 Parts
sociales
4. D’accepter la démission de Mr Hamza AMATTOUCH de ses fonctions de gérant, et garder
Mme Fatima Zahrae AMATTOUCH et Mr Salmane AMATTOUCH comme gérants ; la société
étant engagée dans tous ses actes par leurs signatures seules et séparées
5. De modifier les articles 3, 6, 7 et 17 des statuts,
6. De mettre à jour les statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de Tanger le 28/04/2021
N°3928.
Pour extrait et Mention
La gérance
---------------------------------------------------ST2C sarl
société Tangéroise du conseil et Comptabilité
GLOBAL COMPLIANCE ORGANISATION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
AU CAPITAL DE 10.000,00-DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : IMM ANTEE 8 RUE IMAM
GHAZALI N° A6, TANGER.
R.C: 76661
Au terme de la décision de l’assemblée générale
extraordinaire réunie 11/03/2021 au siège social
de la société, enregistré a Tanger le 18-03-2021
sous le numéro RE 4130 OR 22919 il a été décidé
ce qui suit :
1.De radier l’ancien objet et mettre un nouvel objet
social à savoir :
• Valorisation et recyclage textile
• Le triage, la friperie
• La filature, le tissage
• La confection textile, hommes femmes et enfants
• L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, le
stockage, le conditionnement, la représentation et
le courtage, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
du royaume de tous produits, matières ou minérale, denrée, services ou articles, se liant à l’objet
précité,
2. D’acquiescer et de dispenser les parties de toutes
notifications suite à la cession de parts sociales intervenue le 11 mars 2021, entre Madame FADILA
BELHAJJAM cédante, et messieurs MOHAMED
TOUATI et MAROUAN ZBAIR cessionnaires, des
100 parts à hauteur de 50 parts sociales chacun,
3. D’accepter la démission de Madame FADILA
BELHAJJAM, et de nommer comme gérant unique,
Monsieur MOHAMED TOUATI, né en 17/01/1989 à
HAD GHARBIA TANGER ASSILAH de nationalité
Marocaine, CIN N° KB55091, demeurant à HAY
MERS ACHENAD 5 A RUE 120 TANGER
4. De modifier les articles 3, 6, 7 et 13
Le dépôt légal a été effectué auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de Tanger le 06/05/2021
N°4279.
Pour extrait et Mention
La gérance
---------------------------------------------------ST2C sarl
société Tangéroise du conseil et Comptabilité
HOTEL IBN BATOUTA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
AU CAPITAL DE 10.000,00-DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE AYA 60 1er
ETAGE DOUAR BEN TOUZINE, ROUTE DE
RABAT-TANGER
R.C: 73741
Au terme de la décision de l’assemblée générale
extraordinaire réunie 02/03/2021 au siège social
de la société, enregistré a Tanger le 17/03/2021
sous le numéro RE 3847 OR 20235 il a été décidé
ce qui suit :
• De dispenser les parties de toutes notifications
suite à la cession de parts sociales intervenue le
02 Mars 2021 entre Mr. AHRAR KARIM cédant, et
Mr ABENNAD ZAKARIA cessionnaire,
• D’augmenter le capital social de la société d’un
montant de 90.000DHS, et de le porter ainsi
de10.000DHS à 100.000DHS par l’émission de
900 parts nouvelles de 100DHS chacune, en numéraire, entièrement souscrite et libérés, et attribués comme suit :
- Mr. AHRAR KARIM : 450 Parts sociales
- Mr. ABENNAD ZAKARIA : 450 Parts sociales
• D’accepter la démission de Monsieur AHRAR
MUSTAPHA de ses fonctions de gérant unique,
et de nommer un nouveau gérant unique, pour
une durée indéterminée, en la personne Monsieur
ABENNAD ZAKARIA, CIN N° BJ400400
• De transférer le siège de la société de Tanger,
Route de Rabat, Résidence Aya 60, 1er étage Douar
Ben Touzine, AU, Angle Boulevard Mohamed 5 et
Rue Youssoufia N° 4B-sous-sol de la même ville.
• De changer la dénomination de la société DE:
«HOTEL IBN BATOUTA » AU « MIRAMAR MED»
certificat négatif 2306128 du 27/02/2021
• De radier l’activité de l’hôtellerie et promotion immobilière, pour se dédier exclusivement à l’activité
de l’importation et distribution de matériels et fournitures medico-dentaires, et le ramassage et traitements de déchets hospitaliers types 1 et 2.
• De modifier les articles 2, 3, 4, 6,7 et 13 des statuts
• De mettre à jour les statuts de la société
Le dépôt légal a été effectué auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de Tanger le 04/05/2021
N°4153.
Pour extrait et Mention
La gérance

« FIPROF s.a.r.l »
Fiduciaire des Professionnels
Siège social : 02,5éme Etage, Immeuble
Tachfine 88, Avenue
Youssef Ibn Tachfine-Tanger
Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
Email : contact@fiprof.ma
AMZOUZ TRANS SARL
AU CAPITAL SOCIAL : 100.000,- DH
SIEGE SOCIAL: LOT 475 B, QUARTIER
MOGHOGHA KEBIRA -TANGERRC: 91891 - IF: 26158479 - ICE: 002138763000021
Changement statutaire
Aux termes d’une délibération en date du 30 Mars
2021, L’Assemblée Générale décide de nommer
en leurs qualités des co-gérants pour une durée
indéterminée à compter de ce jour:
1/ Mr. Ayoub AMZOUZ, Marocain, né à TANGER,
le 03/09/1997, titulaire de CIN N°KB145877, et
domicilié à Tanger: HAY MGHOUGHA LAKBIRA.
2/ Mr. Mohamed AMZOUZ, Marocain, né à TANGER, le 01/12/1999, titulaire de CIN N°KB171933,
et domicilié à Tanger: HAY MGHOUGHA LAKBIRA.
Par conséquent l’article 13 est modifié.
Comme suite à l’adoption de la résolution précédente, les associes décident de modifier l’article
16 des statuts qui devient ainsi libellé :
*La société sera valablement engagée pour tous
les actes la concernant par l’une de la signature
séparée des co-gérants, vis-à-vis de la banque ,la
seule signature de Mr. Abdellah AMZOUZ, titulaire
du C.I.N N° L129921,exige ladite société.
Par conséquent l’article 16 est modifié.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal
de Tanger, en date du 23/04/2021 sous le numéro
241630.
Pour extrait et mention.
Fiprof sarl
---------------------------------------------------GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE
SARL (A-U).
5, Av. El Hariri 3éme étage, Appt N° 32 TANGER.
LAS ROZAS SARL
SIEGE SOCIAL : RES SAFAE, RUE IBN
AGEROUN ET RUE AL TABARI LOCAL N°2,
RDC - TANGER
RC à TANGER : 64597
Cessions des parts
Démission de gérant.
Nomination de gérant unique.
Transformation de la forme juridique
de la société
Mis à jour des statuts.
Aux termes du Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés réunis au siège
social, le 03/03/2021, ils ont décidé ce qui suit :
- Approbation des cessions des (150 parts)
sociales de : Mr. HOSNI MOHAMED (CIN N°
K170957) qu’il les cède 150 parts à. Mme. AKDI
RABIA titulaire CIN N° L533417.
- Approbation des cessions des (100 parts) sociales de : Mme. FOUTAIHI SANAE
(CIN N° 310743) qu’il les cède 100 parts à. Mme.
AKDI RABIA titulaire CIN N° L533417.
- Approbation des cessions des (380 parts) sociales de : HOSNI ALI mineur représenté par son
père Mr. HOSNI MOHAMED titulaire d’une CIN N°
K170957 qu’il les cède 380 parts à. Mme. AKDI
RABIA titulaire CIN N° L533417.
- Approbation des cessions des (295 parts) sociales de : HOSNI TASNIM mineur représenté par
son père Mr. HOSNI MOHAMED titulaire d’une
CIN N° K170957 qu’il les cède 295 parts à. Mme.
AKDI RABIA titulaire CIN N° L533417.
- Approbation des cessions des (75 parts) sociales
de : Mme. FATIMA BOUYAJDAD
(CIN N° K116001) qu’il les cède 75 parts à. Mme.
AKDI RABIA titulaire CIN N° L533417.
-Acceptation la démission de Mr. HOSNI MOHAMED en qualité de gérant titulaire CIN N° K170957.
-Nomination de gérant unique : Mme. AKDI RABIA
titulaire CIN N° L533417.
-Transformation de la forme juridique de la société
de SARL à SARL A-U.
- Approbation de la mise à jour des statuts de la
société.
La déclaration de modification a été effectuée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Tanger, le
04/03/2021 sous le n° 242122.
POUR EXTRAIT ET MENTION
GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE.
---------------------------------------------------ST2C sarl
société Tangéroise
du conseil et Comptabilité
JIEXA SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
AU CAPITAL DE 100.000,00-DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : Av. Rachid Reda 2eme étg N° 10
R.C: 89087
Au terme de la décision de l’assemblée générale
extraordinaire réunie 24/03/2021 au siège social de
la société, enregistré a Tanger le 05-04-2021 sous
le numéro RE 5431 OR 25116 il a été décidé ce qui
suit :
1) D’acquiescer et dispenser les parties de toutes
notifications suite à la cession de parts sociales intervenue le 24 MARS 2021 entre Monsieur JOUMAR
MOHAMED AMINE ET Mme JOUMAR ILHAM,
cédants, et Mme JOUMAR YASMINE cessionnaire.
2) De modifier les articles 6 et7 des statuts
3) De mettre à jour les statuts de la société ;
4) L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de
conférer tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer les formalités légales ou utiles.
Le dépôt légal a été effectué auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de Tanger le 03-05-2021
N°4092.
Pour extrait et Mention
La gérance
---------------------------------------------------DF FASHION SARL AU
RC N° 116205
Rue zerktouni imm 32 appt n° 29 – Tanger
Au terme d’un acte sous seing privé enregistré le
13 Avril 2021 à Tanger sous n ° 31020.
Il a été constitué une société a responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivants :
• Dénomination : DF FASHION SARL AU
• Objet social : confection
• Capital Social : La capital est de 100.000 Dirhams
divisé en 1000 parts de 100 dirhams chacune .
• SIEGE SOCIAL : Rue zerktouni imm 32 appt n°
29 - Tanger
• Gérance : M. TRIKI FATHI est désigné comme gérant unique de la société pour une durée illimitée .
• Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre
Le dépôt légal : est effectué au tribunal de commerce de Tanger en date du 07/05/2021 sous n °:
4356 . RC n° 116205
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املدير  :عبد الحق بخـات

الربيد الإلكرتوين :

�أ�سبوعيـــة �إخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات

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

و�أخريا ،م�شروع ترميم
«حلبة م�صارعة الثريان» بطنجة يرى النور
متى ي�أتي الدور على بناية
«دار النيابة» املجيدة

?

وأخيرا،

عادت «ساحـة الثيـران» إلى الواجهـة ،وانطلقـت
مبادرة يبدو أنها جادة ،هذه المرة ،بعد العديد من المبادرات
والمشاريع والوعود ،و مشاعر القلق واالرتياب أيضا ،إشفاقا
على هذه المعلمة التي كادت أن تضيع ،بسبب أطماع «عبدة
الياجور واإلسمنت المسلح»  ،وإهمال المسؤولين ،الذين قليال
ما يهتمون بالجانب الثقافي والحضاري لمعالم المدن ومآثرها.
أخبار الوالية تحدثت ،هذا األسبوع ،عن «مباراة أفكار» تخص
ترميم وتأهيل حلبة مصارعة الثيران من منظور جديد ،وتوظيف
جديد ،في إطـار مخطط شامل يكون لهذه المعلمة فيـه دور
جديد في دعم النسيج الثقافي والفكري ،والفني ،واالجتماعي
واالقتصادي للمدينة ،وفق تصور جديد ورؤية مستقبلية واعدة.
ومن أجل بلورة هذه التصورات ،عرضت «مباراة أفكار» على
المهندسين المعماريين المغاربة ،فاز فيها فريق مكون من
حكيم الحاج ناصر وهشام الخطابي وجواد الخطابي ويونس
الديوري ،حيث حصل على عقد تأهيـــل «ساحة الثيران» بما
سوف يحولها من بناية «مهجورة»  ،أسيء استغاللها من طرف
مسؤولي المدينة منذ سبعينــات القرن الماضي ،إلى فضــاء
إبداع ثقافي وحضاري متميز ،يربط الماضي بالمستقبل عبر
َ
أهمــل ،لألســـف الشـديــد ،الكثيـــر مــن معالمــه
حاضر
الثقافيــة والعمرانيــة والحضارية واالقتصادية والسياسية،
والدبلوماسية.
وسوف تتميـز طنجـة ،بفضـل نضـال شبابها ومنظماتها
األهلية ،بكونها المدينة الوحيـدة التي اهتمــت ،في شكل
نضال مستمر ،بمعالمها التاريخية والعمرانية وفي هذا اإلطار
تندرج مطالبتها المستمرة ،منـذ عقـود ،باالهتمـام بحلبـة
«مصارعة الثيران» ،والعمل على تأهيلها ،واستغاللها ثقافيا،
بينما أهملت الحلبات المماثلة ،التي أقامها اإلسبان في كل
من وجدة والعرائش وفيال سنخورخو (الحسيمة حاليا) والدار
البيضاء ،بداية القرن العشرين.
(البقية ص )3

جمموعة طنجة املتو�سط :
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الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

�إعالمنـا ال�سمعـي
الريـح..
يف ِّ
مهـب ِّ
ال يستطيع المرء أن يستوعب أسباب كل هذا
االنحطاط الذي آل إليه إعالمنا السمعي الوطني،
في فترة زمنية قصيرة فاصلة بين عطاء متوهج
مسؤول ،على مستوى برامج اإلذاعة المركزية
بالرباط ،وكافة اإلذاعات الجهوية ،التي كانت
بمثابة روافد للمركز ،تشتغل وتبدع وتتفانى
في عملها بحس من المسؤولية التي تطبع كل
فقراتها وبرامجها ،وبين المرحلة الحالية التي بلغ
فيها اإلسفاف واالرتجال واالستخفاف حدا رهيبا،
صار يتطلب منا محاسبة الذين كانوا وراء هذا
التردي الذي أصاب جسمنا السمعي الوطني،أمام
خليط غير متجانس من اإلذاعات الخاصة التي لها
مخططها الذي ال نجهل أهدافه على كل حال.
وما كان لي أن أصدر هذا الحكم الذي قد
يبدو قاسيا للوهلة األولى ،لوال العالقة المتينة
التي ربطتني بالمذياع منذ مرحلة المراهقة وبداية
الشباب ،عندما كان الوالد رحمه اهلل يضع في مكان
مرتفع بعيد عن شغبنا آلة راديو ،هو الوحيد الذي
يتكفل بتشغيله في أواخر الخمسينات ،ويلتقط
إذاعات لندن وصوت العرب ،وكذا إذاعة إفريقيا
وطنجة الدولية ،بينما نتحلق نحن أفراد األسرة في
بهو البيت مترقبين بلهفة موعد تقديم مسلسل
«القايدة طامو» من اقتباس وإخراج الراحل خالد
مشبال ،ونشنف أسماعنا بما كانت تبثه هذه
اإلذاعات من أغاني مصرية ومغاربية ،صرنا نحفظ
مقاطع منها ونرددها بانتشاء ،إضافة إلى نشرات
األخبار التي كانت تحرر وتقدم بمهنية عالية.
وما كان لي أيضا أن أصدر هذا الحكم الذي
قد يبدو مجحفا قاسيا لدى البعض ،وموضوعيا
لدى البعض اآلخر ،في حق إعالمنا الوطني
المسموع،لوال تلك السنوات الطويلة التي تمتد
ألربعة عقود قضيتها ضمن أسرة اإلنتاج بإذاعة
طنجة،منذ أن تحمل الراحل خالد مشبال مسؤولية
اإلشراف اإلداري وبرمجة خارطة منضبطة ومتكاملة
لبرامج هذه اإلذاعة التي حققت انتشارا مذهال لدى
فئات واسعة من المستمعين ،بمختلف مستوياتهم
االجتماعية والثقافية والتعليمية ،معتمدا في ذلك
على متعاونين خارجيين ،وعلى وما كانت تتوفر
عليه من تقنيين ذوي خبرة عالية ،وبعض األسماء
التي كانت مألوفة لدى المستمعين قبل أن يتحمل
مشبال هذه المسؤولية مثل أمينة السوسي
ومحمد الغربي و العربي الزكاف وزهور الغزاوي
وشفيقة الصباح وعبد السالم المرابط وأحمد
بنرحمون..
ولن تفوتني اإلشارة هنا ،قبل الخوض في
تفاصيل هذا الوهن الكارثي الذي أصاب جسمنا
السمعي الوطني،إلى ذلك التالحم والتكامل الذي
كان قائما بين هذا الرافد والمركز ،في العديد
من البرامج والمناسبات ،برؤية إعالمية عميقة
ومسؤولة ،من طرف اإلعالمي الفذ الراحل محمد
بن عبد السالم ،الذي أعتبره من أعظم الطاقات
التي عرفتها التجربة السمعية الوطنية ،وأكثرها
إبداعا لبرامج يشهد الجميع بجودتها وقوتها..
ولنا عودة إلى موضوع شأننا السمعي الوطني،
وأسباب الوهن الذي أصاب جسمه المعطوب في
زائد ناقصنا القادم!!..

جـريـدة طنجــة ـ الإدارة ،التحريــر ،الإ�شهار  7 :مكرر ،زنقـة عمر بن عبد العزيـز  .الهاتـف  . 06.62.19.15.54 - 05.39.94.30.08 :الفاكـ�س 05.39.94.57.09 :
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تناقلت بعض الصحف الوطنية مضمون
النشرة اإلخبارية لمجموعة طنجة المتوسط،
للفصل األول من العام الجاري،المتصل بنشاط
المناطق الصناعية التابعة للمجموعة ،مشيرة
إلى أن هذه المناطق استقبلت خالل سنة 2020
ما مجموعه  95مشروعا صناعيا ولوجستيا
جديدا ،تمثل استثمارات بقيمة  2.6مليار درهم،
ينتظر أن تحدث  7458منصب شغل جديد.
ويتعلق األمر باستثمارات مجموعـات صناعيــة
فرنسية ويابانية وإماراتية ،وألمانية ،وغيرها،
تشتغل في مجاالت صناعية مختلفة ،منها
صناعة األجزاء الميكانيكية ،وكابالت السيارات،
واللوجيستيك  ،والنقل والحلول اللوجيستية ،
وغيرها.
من جهــة أخـرى ،أطلقـت تسع شركات
مستــقـــرة بالمنصـــة الصناعيــة طنجـــة
المتوسط خالل نفس السنة ،مشاريع توسعة
مصانعها وأنشطتها ما يتوقع أن تحدث 900
منصب شغل جيد.
وجــاء أيضـا في هــذه النشرة ،أن حجم
المعامالت بمناطق األنشطة التابعة لطنجة
المتوســط وصل إلى  59مليار درهم سنـة
 2020وأن قطاع السيارات سجل رقم معامالت

وصل إلى  50مليار درهم ،بينما سجل رقم
معامالت باقي القطاعــات الصناعيــة ،خاصة
النسيج والطيران ،رقم معامـل يصـل إلى 9
مليارات درهم ،بنمو فاق  29في المائة .وبلغ
معدل الرواج اللوجستي بالمنصة الصناعية
لطنجة المتوسط (بما فيها حركة شاحنات النقل
الدولي والحاويات)  322ألفا و  361وحدة في
سنة  ،2020بنمو بنسبة  6في المائة مقارنة مع

سنة  ،2019وذلك راجع باألساس إلى دينامية
قطاع النسيج.
يذكر أن المنصــة الصناعيــة لطنجــة
المتوسـط ،التي تمتــد على  2000هكتار،
تحتضن ما مجموعة  1100شركة ،وتشمل
وحدات صناعية متخصصة في العديد من
األنشطة الصناعيةالمختلفة.

املغرب ي�ستدعي �سفريته بربلني

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم
الخميس ،عن استدعاء سفيرتها ببرلين،
زهور العلوي ،بغية التشاور.
وحسب بيان للوزارة ،فإن ألمانيا قد
سجلت «موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء
المغربية ،إذ جاء هذا الموقف العدائي في
أعقاب اإلعالن الرئاسي األمريكي ،الذي
اعترف بسيادة المغرب على صحرائه ،وهو
ما يعتبر موقفا خطيراً لم يتم تفسيره لحد
اآلن».
وأضاف المصدر ذاته ،أنه و «بالمثل،
تعمل السلطــات األلمانيـة بتواطـؤ مع
مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابيـة ،وال
سيما من خـالل الكشـف عن معلومــات

حساسة قدمتها أجهزة األمن المغربية إلى
نظيرتهااأللمانية».
هذا وقد أكدت الوزارة على أن «هناك
محاربـة مستمـرة ،وال هـوادة فيها للدور
اإلقليمي الذي يلعبه المغرب ،وتحديدا دور
المغرب في الملف الليبي ،وذلك بمحاولة
استبعــاد المملكــة من دون مبـرر من
المشاركة في بعض االجتماعات اإلقليمية
المخصصة لهذا الملف ،كتلك التي عقدت
في برلين».
وعليـه« ،وبسبب هذا العداء المستمر
وغير المقبول ،قررت المملكة المغربية،
استدعاء سفيرة صاحب الجاللة ،لدى برلين
للتشاور».

ع.ك جمددا ..احلكومة تقرر متديد
بعد اجتماعهم بالعثماين ..الهيئة العليا ملهنيي حالة الطوارئ ال�صحية بالبالد

الت�صوير تزف ب�شرى للمغاربة

من المرتقب أن تستأنف أنشطة الحفالت
والقاعات واألعراس ،مباشرة بعد شهر رمضان،
مع احترام اإلجراءات االحترازية والشروط
الصحية للوقاية من فيروس كورونا.
وتعهـد رئيــس الحكومــة سعـد الدين
العثماني ،بالسماح ألرباب ومسيري القاعات
باستئناف أنشطتهم بعد عيد الفطر ،بعدما
توقفت مدة طويلة بسبب االجراءات االحترازية
التي فرضتها الحكومـة بفعـل انتشــار وباء
كورونا.

وأوردت الهيئة العليا لمهنيي التصوير
بالمغرب المنضوية تحت لواء االتحاد المغربي
ألرباب ومسيري القاعات بعد اجتماع أعضاء
االتحاد مع رئيس الحكومة لمناقشة استئناف
العمل بمقر رئاسة الحكومة بالرباط ،أن قطاع
الحفالت سيستأنف العمل بعد شهر رمضان.

وأضافت الهيئة المذكورة ،أن هذا ما جاء
على لسان رئيس الحكومة ،مع المحافظة على
اإلجراءات والشروط الصحية.

وأضاف المصدر ذاته ،أنه ستتم دراسة
هذا االمر من طرف الحكومة إلعالن التاريخ

المحدد واالجراءات المرافقة له.
يشار أنه من المرتقب أن تتخذ الحكومة
قرارات جديدة لتخفيف اإلجراءات المشددة
خاصة بعد رمضان وذلك لتحريك العجلة
االقتصادية وتدارك ما يمكن تداركه بعد
تضرر عدد من القطاعات من اإلغالق .
وللتذكير فإن المجلس الحكومي قد

صادق يوم الخميس ،على مشروع مرسوم
رقم  2.21.132المتعلق بتمديد مدة سريان
مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء
التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا
“كوفيد ،”19من يوم اإلثنين  10ماي  2021في
الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس
 10يونيو  2021في الساعة السادسة مساء.

مندوبية التامك ت�سمح لنزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
بتلقي قفة امل�ؤونة خالل فرتة عيد الفطر

ذكــرت المندوبيــة العامــة إلدارة
السجــون بالمغــرب ،في بالغ لها يوم
الجمعة ،أن هذا القرار يأتي “بمناسبة عيد
الفطر السعيد ،وترسيخا لمقتضيات قرار
المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج باستثناء األعياد الدينية من قرار
المنع النهائي لقفة المؤونة نظرا لما لهذه
المناسبة من وقع على نفسية النزالء في
الحفاظ على العالقات األسرية والروابط
العائلية ،واعتبارا للظروف االستثنائية
الحالية التي تقتضي اتخاذ مجموعة من
االحتياطات والتدابير االحترازية والوقائية
من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا
المستجد”.

وأضافت أن “المؤسسات السجنية
ستعمـــل على منـــح جميع التسهيالت
الالزمة لنزالئها لالتصال بعائالتهم من

جريدة طنجـة

أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط
المطلوبة إلدخال المؤونة الغذائية”.
وأهابـت المندوبيــة العامــة إلدارة
السجــون وإعادة اإلدماج ،بجميع عائالت
النــزالء “االنخــراط الجــدي والمســؤول
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والمساهمة الفعالة إلنجاح هذه العملية،
دون محاولة استغاللها لتسريب كل ما
من شأنه أن يهدد أمن وسالمة المؤسسة
السجنية ،مع االلتـزام التــام باإلجــراءات
االحترازية والوقائية من فيروس (كوفيد
.”)19 -

في إطار جهود البالد المبذولة في
مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد،
صـــادق مجلــس الحكومة أول أمـــس
الخميس على مشـــروع مرسوم يقضي
بتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء
التراب الوطني ،وذلك إلى غاية  10يونيو
المقبل.
هذا وقــد أجــاز المرسوم للسلطـة
الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ جميع

التدابير االحترازية المناسبة ،كمـا خــول
المرسوم لوالة الجهات وعمـال العماالت
واألقاليم صالحية اتخـاذ جميع التدابير
االحترازية المناسبة ،كما خول المرسوم
لوالة الجهات وعمال العماالت واألقاليـم
صالحية اتخاذ جميع التدابير التي يتطلبها
ويستلزمها الوضع لحفظ النظام الصحي
بأرجاء المعمور.

ر.ب

يقول «المجذوب»:
ُخ ْ
وذ ْم ْن َع ْندِي َيا ْبن َْاد ْم ْك ْل َمة
ْه ّْز يِن ْو ْه ّْز ْك مْ َ
الا
�إِ َذا ْ�س َخ ْن ْعل ْ
ا�س ْك
وم َر ْ
ِيك ْف ُي ْ
ا�س ْك..
َه ّْم ْك ْط ْح ُنو ْب رْ َ
�ض ْ
ُ
و..ط ْ
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َيا ا ِّللي ْط َع ُام
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ير ْف جْ ُ
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و�أخريا ،م�شروع ترميم
«حلبة م�صارعة الثريان» بطنجة يرى النور

فضاءاألنثـى :
زواج القاصرات:

بني «اال�ستثناء» و «القاعدة»  
-

سميـة أمغـار

عادت قضية زواج القاصرات بالمغرب إلى الواجهة ،بعد أن قدم وزير
العدل بيانات «إيجابية» عن تراجـع هذه الزيجـات خالل العشر سنوات
األخيرة.

(تتمة ص)1

ومعلوم أن أول بادرة لخلق نشاط محلي
لمصارعة الثيران بطنجة ،تمت سنة  ،1890وأن
أول «مصارعة» تمــت سنـــة  ،1911بحلبة
«مرتجلة» بمزرعة كانت في ملك إسبانــي،
«إيبالردو ساستر» ،بمنطقــة «المديار» على
أطراف مدينة طنجة.

وخالل أربعيـنــات القــرن الماضي ،تم
تنظيم «مهرجان مصارعة الثيران» بملعب
مرشان ،من طرف اإلسباني «أوردونيز أغليرا»،
الذي أنشا ،فيما بعد« ،مدرسة طنجة لمصارعة
الثيران» كان طلبتها يتدربون بالقرب من
محطة القطار «القديمة» بشارع اسبانيا ،وبجوار
مدخل الميناء «القديم» أيضا !  .

وتقــول وثائـــق إسبانيـــة ،إن أشغـــال
بناء «ساحة الثيران» بطنجة ،بدأت سنة ،1949
من طرف «الشركة اإلسبانية للهندسة والبناء»
تحت إشـراف المهنـدس «ألفاريس لوبيز»،
على قطعة أرض بمساحة  21540مترا مربعا
وميزانية تعادل  72.120اورو وكانت تتوفر على
كافة التجهيزات ،التي ال تخلو منها ساحة ثيران
بإسبانيا ،وبسعة  13ألف متفرج ،وقد تم إنجاز
أشغال البناء في أقل من  14شهرا ،وهو وقت
قياسي بالنسبة لضخامة المبنى الذي كان يتوفر
على كافة التجهيزات التي ال تخلو منها ساحة
مصارعة الثيران بإسبانيا أو البرتغال أو في بلدان
أمريكا الالتينية ،ليتم االفتتاح عصر يوم األحد
 27غشت من سنة  ،1950بحضور جماهيـر
غفيـرة ،حيث إن المقاعـد بيعـت بالكامل في
ظرف وجيز ،وكان يوما مشهودا بطنجة حيث
هرعت األلوف من سكان المدينة إلى «بالصـــا
الطــــوروس» ،واإلسبــان منهم خاصة ،الذين
كانت أعــدادهـم تتجاوز األربعيـن ألفـا ،مــا
بيـن مواليـد هـذه المدينــة والنازحين إليها،
والمهاجرين والفارين من قالقل الحرب األهلية
وديكتاتورية النظام الجديد بإسبانيا.

كما حضر الحفل عدد كبير من الضيوف
والصحافييـــن والدبلوماسييـــن المقيميـــن
بطنجة «الدولية» وعشاق مصارعة الثيران في
مختلف البدان األوروبية التي كانت تمارس
بها مصارعة الثيران ،ونشرت تقارير ضافية
عن هذا الحفل البهيج في صحف طنجة آنذاك،
خاصة يومية «إسبانيا» ،و «الديبيش ماروكان
دو طانجي» و «طانجي غازيط» وجريدة طنجة،
و«طانجيكوسموبوليت»و«كوسموبوليس».

وتوالــت المهرجانـــات «الطورينيــــة»
بحلبة طنجة  ،وكانت غنية بقيمة وشهرة
المصارعين الوافدين عليها من إسبانبا وبلدان
أمريكا الالتينية ،منهم المكسيكي أنطونيو
طوسكان» و «مارتين فاسكيس».

كما نظم مهرجان دولي لمصارعة الثيران
بطنجة يوم 8يونيو من سنة االفتتاح ،بمشاركة
ضيوف الحلبة الطتجاوية ،المكسيكي «مانويل
كابيتيليو»   ،واألمريكـي الالتينــي «رؤول آشا
روفيرا» ،واإلسباني «خوليو آبريسيو» ،وغيرهم
من المشاهير حيــث أن حلبة طنجــة كانت
تستقطب كبــار المصارعين بأوروبا وأمريكا
الالتينيـة ،وأكثرهـم شهرة في العالم ،أمثال

األمريكي «سيدني فرانكلين» ،و «خوليـــان
مارتين» ،و «خوسي أغيالر».

إعادة تنشيط حلبة طنجة لمصارعة الثيران
عبر تحويلها إلى فضاء متعدد األغراض ،يمكن
أن يحتضن ،إضافـة إلى حفـالت المصارعـة،
أنشطة رياضية وفنية واجتماعية وثقافية.
ولكن هذه االتفاقية بقيت حبرا على ورق حتى
تم اإلعالن ،هذا األسبوع ،عن نتائج «مباراة
أفكار» تخص إعادة تنشيط هذه المعلمة الفذة
خالل حفل ترأسه والي الجهة بحضور رئيسة
الجهة وعمدة المدينة وهيئة المهندسين
المعماريين وشخصيات أخرى.

إال أن عددا من «أنصار» مصارعة الثيران
بمدريد ،حاولوا ،سنة  ،1970إعـادة تنشيـط
حلبة طنجة ،بتنظيم حفل شيق ،اختاروا له،
كضيـف شـرف ،المصــارع الشهيــر دوليا« ،إل
كوردوبيس» ،وكان هذا ،الحفــل هـو األخيـــر
في «بالماريس» «ال بالصــا دي طــوروس دي
طانخير» !!!.

كما أعلن أن هذه المباراة تندرج في إطــار
اتفاقيــة شراكـة بغالف مالي يبلغ  50مليون
درهم ،بين والية الجهة ومجلس جهة طنجة
ـ تطوان ـ الحسيمة وبلديـة طنجة ،ووكالـة
إنعاش وتنمية أقاليـم الشمال ،وذلك بهدف
ترميم «البالصا» وإدماجها في الفضاء الثقافي
واالجتماعي واالقتصادي والسياحـي لمدينـة
طنجة.

ومن مفارقــات هــذه اللعبــة ،أن حلبـــة
طنجة احتضـنــت ،آنذاك ،مصارعـــة ثيــران
امرأة ،بينما كانت النساء ممنوعات من ممارسة
هذه الرياضة بإسبانيا ذاتها !
ولكن نشاط حلبة طنجة لم يستمر سوى
لست سنوات ،حيث انطفأت أضواء الحلبة سنة
 ،1956وهي سنة استقالل المغرب.

وكثيرا ما طالبت المجالس البلدية خالل
السبعينات والثمانينات ،بترميم هذه المعلمة
واستغاللها في أنشطــة ثقافيــة وفنيــة ،إلى
أن   راجت بالمدينة أخبار عن بيعها لمؤسسة
بنكية رباطية بتسعة ماليين سنتيم ،األمر الذي
أجج غضب األهالي وانطلقت من جديد حركة
المطالبة باحتفاظ المدينة بالحلبة ،كملك من
أمالك البلدية ،على قلتها آنذاك ! .
ومن المؤلم أن تـقدم سلطات طنجة،
بعد اإلغالق النهائي للحلبة ،على استغــالل
بنايتها كمركز تجميع المتسولين ،أو ضحايا
الفيضانات ،وأيضا كمركز الحتجاز المهاجرين
غير الشرعييـــن ،الموقوفيـــن .المهــم ،أن
االستعماالت التي خصصتها سلطات المدينة
للحلبة تنم عن درجة اإلهمال الذي كانوا يولونه
لهذه المعلمة التي شهدت بفضل مبادرات
أهلية ،وبصفة مؤقتة ،بعض األنشطة الثقافية
والرياضية والتجارية   ،
وفي سنة  ،2016اتخذت الحكومة قرارا
بإعالن حلبة مصارعة الثيران بطنجة ،معلمة
وطنية ،إلى أن اتخذ مجلس جهة طنجة تطوان
الحسيمة ،سنة  ،2005مبادرة إبرام اتفاقية مع
المجلس اإلقليمي لقادس ،بشأن تنفيذ مشروع

طبيعي أن تحظى هذه المبادرة بدعم
األهالي ،نظرا لحرص الطنجاويين المعروف
على مآثر المدية أو ما تبقى منها ،وغيرتهم
على كل ما يتصـل بتاريخ هــذه المدينـــة
العريقة ومعالمهـــا وآثارهــا .واألمل ،بعد
اهتمام المسؤولين بمشروع إعادة تنشيط
«ساحة الثيران» ،بصيغة جديدة ،أن ينصرف
اهتمامهم المشكور هذا ،إلى «دار النيابة» التي
كانت مقر نائب السلطان ،مفوضه لمخاطبة
السلك الدبلوماسي المقيم بطنجة ،التي كانت
عاصمة دبلوماسية للمغرب ،والتي شهدت
العديد من األحداث السياسية الدولية ،منذ
اتفاقيات برلين سنة  ،1884التي تم االتفاق
خاللها على «توزيع المستعمرات بإفريقيا»،
بين الدول االستعمارية الكبرى ،مرورا بما
سمي آنذاك ،ب «األزمة المغربية» (1905
و  .)1911إن كل شبر في هذه الدار المباركة
ينطق بالتاريخ الحديث لطنجة وللمغرب قاطبة،
ويشهد على مواقف ظلت تاريخية في تعامل
النائب السلطاني مع هذه األحداث عبر السلك
الدبلوماسي المعتمد بهذه المدينة.

عزيز كنوني

الوزير محمد بنعبد القادر صرح خالل ندوة وطنية نظمتها حديثا
بالرباط ،جمعية «جسور ملتقى النساء المغربيات» أن زيجات القاصرين
بالمغرب تتجه نحو االنخفاض سنة بعد أخرى وأوضح أن هذه الزيجات
انتقل عددها من  33ألف  ،489سنة  2014إلى  20الفا و  ،783سنة ،2019
بتراجع ملحوظ عملت وزارته على ضبطه بتدابير خاصة ،من أجل تفعيل
التطبيق األمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة األسرة ،حتى ال
يتحول «االستثناء» إلى «قاعدة» .كما تفاعلت وزارته إيجابيا مع تعديل
المادة  20من مدونة األسرة الذي ينص على أن “لقاضي األسرة المكلف
بالزواج ،أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلية المنصوص عليه
في المادة  ،19على أن ال يقل سن المأذون له عن ست عشرة سنة ،كما
أن على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.
وقال الوزير ،إن تتبع تطبيق مدونة األسرة خالل السنوات من 2004
إلى  .2020مكن من مالحظة ارتفاع عقود الزواج منذ انطالق العمل
بالمدونة ،إذ انتقل عددها من  236ألف و 574خالل سنة  2004إلى ما
مجموعه  275ألف و 477عقدا سنة .2019
على أن العديد من المنظمات النسائية والحقوقية ،تحمل قضاء
األسرة ،المسؤولية في زواج القاصرات ،لسوء استعمال المادة  20من
المدونة التي تعطي للقاضي حق تجاوز الحد األدنى للسن المؤهل
للزواج ،باستعمال المادة  20من المدونة ،ليتحول بذلك «االستثناء»
إلى «قاعدة» فقهية !.

صورة من حملة لمنظمة العفو الدولية ضد زواج القاصرات – وكالة الصحافة الفرنسية

وفي هذا الصدد ،تعتبر الناشطة الحقوقية بشرى عبدو وهي مديرة
«مركز التحدي للمواطنة» ،أن هناك «تحايل» على القانون ،لشرعنة زواج
القاصرات حيث يتم ربط عالقة مع فتاة قاصر ،ينتج عنها حمل ،ليتوجه
الطرفان بعد ذلك إلى القضاء للمطالبـة بإثبــات زواجهما  بدعوى أن
هناك زواجا لم يتم توثيقه قانونيا ،ويكون الحمل هو دليل الزواج .
حقوقيون وناشطون في مجاالت حقوق األنسان يعتبرون أن بعض
القضاة «ال يكلفون أنفسهم االهتمام بالحالة النفسية للقاصر التي
تكون ،غاليا ،مجبرة على القبول بالزواج» .كما أن العديد من المنظمات
النسائية بالمغرب تطالب بإلغاء «االستثناء» ،وبرفض القضاة طلبات
تزويج القاصرين.
وبينما تتحدث المؤسسات الرسمية المعنية ،عن انخفاض عدد زيجات
ال ُقصّر إناثا وذكورا   ،يرى بعض رجال القانون ،أن األرقام الرسميــة غير
دقيقة« ،فهناك اآلالف من القاصرين يتم تزويجهم بقراءة الفاتحة في
أعالي الجبال والقرى وال يتم إحصاؤهم أو توثيق زواجهم»،
وبالرغم من تفاؤل بعض المسؤولين ،فإن نشطاء «حقوق األنثى»
يعتبرون أن قانون زواج القاصـرات بالمغرب ،في وضعــه الحالي ،قانون
«قاصر» و «متساهـل» !!!....
ومعلوم أن منظمة اليونيسيف أطلقت ،بتعــاون مع صندوق األمم
المتحدة للسكان في عام  2016البرنامج العالمـي للقضاء على زواج
األطفال وتمكين الفتيات المراهقات أو المتزوجات أصال الالئي وصلت
أعدادهــن إلى ثمانيــة مالييــن ودعمهن أمـام خطــر الزواج ،خــالل
فتـرة ( ، )2019 – 2016حيـث نظمت لفائدتهن تداريب على مهارات
الحياة والدعم المدرسي ،شارك فيها فوق  40مليون شخص ،بما فيهم
المؤثرون الرئيسيون في المجتمع ،وال زالت طريق النضال من أجل إنقـاذ
األطفال من خطر الزواج المبكر....،طويلة !
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الت�سول..

�إلى متى هذه الظاهرة...؟
• رميساء بن راشد

�أوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

يتح�سرون على ظهور فريو�سات
ثم ّ
متحــورة ويُخططـــون
ل�صيف مغلق !!!...
يحسب للمغرب ،جدية تعاطيه مع جائحة كورونا عبر تدابير
وقائية مبكرة ،عززت مكانة البلد بين دول الصف األول ،في
مواجهة هذه الجائحة.
غير أن الجائحة استمرت في «التمدد» عبر تراب البلد ،حد
الوصول به في بعض األحيان وبعض الجهات إلى «المنطقة
الحمراء» ،ما دفع إلى التمديد المستمر للتدابير االحترازية ،األمرُ
الذي ساعد ،بالفعل ،على تحكم نسبي في انتشار الجائحة وشكل،
في نفس الوقت ،معاناة صعبة ومتواصلة بالنسبة للمواطنين.

كان التسول سابقا مالذ من ال عمل له ،ومن
أرغمه الفقر والعــوز على ذلك ،أما اليوم وخاصة
بمدينة طنجة ،لم يعـد األمـر يقتصر على الحاجة
فقط ،بل ولم يعد بإمكـان المواطـن أن يجلـس
أو يخرج لمكان ما دون أن يستهدف من قبل
جماعة المتسولين ،الذين أصبحوا يتخذون من
آفة التسول «مهنة» لهم ،رغم توفر البعض منهم
على إمكانيات العيش الكريم ،لتصبح بذلك طنجة
الكبرى مدينة التسول بامتياز.
لم يعد المتسول يعتمد على طلب الحاجة فقط
بل بات ينهج العديد من األساليب لكسب دخله
المهم ،األمر الذي جعل جنبات الطرق والشوارع
واألماكن العامــة تكتــظ بالمتسولين الذيــن
يستجدون الصدقات ،بعدما اختار كل واحد منهم
مكانه المناسب الستئناف عمله اليومي ،فمنهــم
من يفضل ممارسة أنشطتــه بالقرب من المراكز
والمحالت التجارية وعتبــات المساجــد أو قــرب
إشارات المرور أو بأبواب األسواق الممتازة...
ومع اقتراب عيد الفطر ،وتزامنا مع العشر األواخر
لشهر رمضان ،شهدت المدينة تزايدا ملحوظا في
صفوف هؤالء المتسولين ،مما خلف موجة غضب
واسعة وانتقادات كثيرة عند جل المواطنين الذين
سئموا من هذه الظاهرة ،إذ لم يعد هناك مكان
يقصدونه إال ويجدونه مكتظا بهم.
وبغرض الحد من انتشار هذه الظاهرة نص
القانون الجنائي على معاقبة المتسولين بعقوبات
حبسية سالبة للحرية تتراوح مابين شهر إلى
ستة أشهر لكل من كانت لديه وسائل العيش أو
كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعود على
ممارسة التسول بطريقة اعتيادية ،وذلك حسب
الفصل  326من القانون الجنائي ،في حين تواجه
فئة أخرى من المتسولين عقوبات حبسية تتراوح
مابين ثالثة أشهر إلى سنة نافذة حسب الفصل
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 327في حالة ما ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو
التظاهر بمرض أو عاهة ،كما تتشدد العقوبة
لتصل إلى أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب
طفل صغير أو أكثر من غير فروعه ،أو الدخول إلى
مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله.
كما نص الفصل  328من القانون الجنائي بدوره
على عقوبات حبسية أيضا تهم كل من يستخدم
التسول صراحة كمهنة أو حرفة ما ،مستغال أطفاال
تقل سنهم عن  13عاما.
لكن وبالرغم من أن القانون نص على هذه
العقوبات ،إال أن شوارع وأزقة البالد عامة وعروس
الشمال خاصة الزالت إلى يومنا هذا تتشوه جمالية
شوارعها وأزقتها بهؤالء المتسولين الحريصين
على كسب عطف الناس وكرمهم بطرق ووسائل
عدة ،بالرغم من عدم احتياج البعض منهم .وعلى
سبيل المثال ،إذا مررت بوسط المدينة ،فستجد
بعض األطفال بائعي الورود ،اجتهدوا وأبدعوا
في مهنتهم لسلب بعض الدراهم من المارة،
فعوض بيع الورود يقومون ببعثرتها لتبدأ حينها
المسرحية التي يتقمص دورها طفل «بائع الورود»
تعرض للسرقة من قبل مجهولين وقاموا برمي
وإتالف وروده وسلبه كل ما يملك من نقود ،مثيرا
بذلك شفقة المواطنين الذين يقومون بتعويضه
عن ما نهب منه .هذا فضال عن بعض الراشدين
الذيــن يجسدون دور المــرضى وذوي العاهــات
المستديمة ودور الالجئين السوريين .ولألسف
فهذا الواقع بتنا نشاهده بشكل يومي.
فإلى متى ستظل هذه الظاهرة متجذرة في
مجتمعنا المغربي؟ بل وكيف ستتعامل الجهات
المختصة مع هذه الظاهرة التي تتطلب إيجاد
حلول حقيقة وجذرية؟ ومتى سيطبق القانون في
حق كل ممتهن للتسول؟

تفاصيل ُهذا الموضوع معروف ٌة عند العامة والخاصـة ،وال
تحتاج إلى بيان ،إال أن الملفت للنظر ،هو هذا «التراخي» العام
في احترام التدابير الوقائية من طرف المواطنين ،إال القلة
منهم ،وفي «التأطير» المفروض على السلطات المعنية القيام
به عبر اإلرشاد والمراقبة ،هذا التراخي العام ،ترك االنطباع لدى
المواطنين« ،ومواطنو مدينة طنجة نموذجا» ،بأن الخطر انتفى،
وأن التدابير الوقائية من وضع الكمامات والتباعد الجسدي
وتفادي المصافحة «التقليدية» وتبادل القبل على الخدين ،لم
تعد ضرورية !.
ولعل زيارة لسوق «كاساباراطا» ،تكفي لتوهمنا بأن الخطر
ارتفع واختفى كليا .وأن الفيروس اللعين« ،تبخر واندثر» .عشرات
اآلالف من «المتسوقين ،نساء وكهوال ،شيوخا وأطفاال ،من
كل الطبقات وكل األعمار ،يتزاحمون باآلالف   ،داخل ممرات
ضيقة ،وفضاء محصور ،دون أدنى وسيلة وقائية ،بما في ذلك
الكمامة .هذا المشهد يدوم طيلــة أيام األسبوع ،ويتضاعف
«نشاطه» يومي السبت واألحد ،بما يحمل ذلك من تهديدات
ومخاطرصحية .ومع وجود بعض رجال القوات العمومية في عين
المكان ،إال أنهم ينشغلون ،غالبا ،بمطاردة الفراشة والباعة
المتجولين وأصحاب «الكروســات» ،وحجـــز «التفاهــات» التي
يعرضونها ،طلبا للرزق ،في زمن استثنائيّ ،
  قل فيه الرزق ،وقلت
فيه المروءة ،وانعدمت فيه الشفقة والرحمة !
نفس هذا المشهد ،ولربما كان أكثر سوءا وفزعا وهوال
وفظاعة ،يتكرر يوميا في «رأس المصلى» وفي «القيساريات»
وشارع المكسيك ،حيث «يتكـدس» الباعة والمتسوقون عند
مدخل حي المصلى  -الذي ال تفارقــه «سطافيطـات» القـوات
المساعدة  ، -وأيضا على رصيف شارع المكسيك ،الذي يصعب
«اختراقه» من طرف الراجلين ،بسبب االزدحام الذي يشهده هذا
الشارع الذي أصبح سوقا «عشوائية» مفتوحة على مركز المدينة،
مدينة «طنجة الكبرى» عاصمة جهة الشمال ،يا حسرة !...
أما داخل بعــــض المراكـز التجاريـة الكبرى ،فحدث وال
حــرج ! ال وسائل تعقيم ،وال كمامة ،وال تباعد ،وال أي إجراء من
إجراءات االحتراز األساسية ،المطلوبة  .الناس تتكدس داخل فضاء
ضيق ،و «تتداخل» و «تتقارب» بشكل مخيف ،وتتعامل بشكل
عاد ،وال هم يحزنون !
ال أحتاج إلى اإلشارة إلى ما يسمى بـ «األسواق الشعبية»
(العشوائية) ،الموجودة في مختلف المقاطعات البلدية ،من
«درادب» إلى «اإلدريسية» ،فالوضع ال يختلف ،إن لــم تكــن
حالته أسوأ وأفظع !...
وإذا صادف وفتحت أسواق بيع ماشية العيد ،بعد أن بُشرنا
بتلقيح ثمانية مالييــن «ضحية» فســوف «تكتمل الباهية» !
ويكون «صيفنا» القادم بحول اهلل ،صيفا محبطا ،موحشا،
متجهما ،كئيبا كأيام «حكومة العثماني» ،وال فخر !
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ولد الف�شو�ش ،و�أفتخر ....و�أحتدى !!   ...
ومن لم «يعجبه الحال «فليشرب البحر!.»...
هذا ما يوحي به تصرف جماعة «أوالد الفشوش» في تعاملهم مع النادي الملكي للفروسية،
األقدم واألكرم بالمغرب.
قبيلة «أوالد الفشوش» ال يحدهم شرع ،وال يعجزهم قانون ،وال يأبهون بمكارم األخالق والتربية
التي ،أصال ،ال يمتلكون !....
ً
ً
ً
أين ما مروا وارتحلوا ،تركوا ذكرا سيئا وشرا كريها مريعا !
آخر «مغامراتهم» كما وردت في خبر لجريدة «المساء»  ،كانت بالنادي الملكي للفروسية،
حيث يتعمدون الهجوم دون وجه حق ،على فضاءات هذا النادي المحترم ،الذي يعد مفخرة لطنجة،
ومعلمة من معالمها الحضارية األصيلة ،يلجونه بالقوة ،بسياراتهم الفارهة ،غير عابئين بنظام
النادي الذي يمنع على أعضائه وعامة الزوار ،الدخول بسياراتهم إلى إسطبالت وحلبات الخيول،
والقيام باستعراضات جماعية على المسارات الترابية الخاصة بالخيول ،على متن دراجات رباعية
العجالت التي يلحق ضجيجها الزوار كما يحدث فزعا للخيول  ،األمر الذي يمس بتقاليد هذا النادي
الذي يعد قبلة مفضلة للزيارات العائلية.
الغريب في موضوع هذه النازلة الغريبة هو الموقف السلبي للسلطات المحلية إزاء تصرفات
هؤالء الشبان كما ورد في تصريح ألحد أعضاء النادي الذي رفض بقبول فكرة أن هذا الموقف ناجمٌ
عن الوضعية االجتماعية لهؤالء الشبان الذين ينتمون ألسر ميسورة ومعروفة في المدينة التي
ساهم بعضهم في تدبير شؤونها واكتسبوا بذلك صالت بجهات نافذة !
تفسير هذا الوضع المريب ،يجب البحث عنه خارج النادي ،بل بين كواليس أندية وحوش العقار
حيث إن العديد منهم ال يزال لعابهم بسيل  ،طمعا في االستيالء على هذا النادي ذي الموقع المتفرد،
خاصة بعد أن تعثر ،و «بقدرة قادر !» ،مشروع إدراجه ضمن المعالم التاريخية للمدينة ،وبالتالي فقد
كبرت أطماعهم وانصرفوا إلى أساليب أخرى ،ليس مطلوبا أن تكون قانونية أو أخالقية ،لالستيالء
على النادي ،قصد تحويله من غابة طبيعية  ،إلى غابة إسمنتية تدر الماليير عليهم وتستنزف الفضاء
الغابوي للمدينة التي ال ينظرون إليها إال كفريسة محتملة.
إال أن نضــال المواطنيـن ،عبر منظماتهم األهلية وتنظيماتهــم الشبابيــة ،سـوف تخيـــب
آمالهم وتحبط مساعيهم ومخططاتهم الشيطانية !!!....
QQQQQQ

عودة �إلى فاجعة «الفنيدق»
بينما تتابع مراحل البحث في «فاجعة» شباب الفنيدق الذين حاولوا اللحاق بأرض مدينة سبتة،
سباحة ،معرضين حياتهم لخطر محقق ،هذه الفاجعة التي صارت قضية رأي عام ،وتناقلتها منابر
إعالمية وطنية وأجنبية ،يبدو أنها حملت ردا «ميدانيا» على «نجاعة» التدابير المتخذة المتصاص
غضب مواطني هذه المدينة الذين تعرضوا لظروف الفقر والضياع القاسية ،بسبب قرارات إدارية يقر
الجميع بشرعيتها وقانونيتها وصوابها وضروريتها لحماية االقتصاد الوطني.
إال أن تلك التدابير لم تكن  ،كما يبدو ،في مستوى الفاجعة ،أوال ألنها جاءت متأخرة جدا ،ولم
تكن قائمة  ،كما يبدو ،على دراسة دقيقة للوضع ،وال على إحصائيات واقعية ،أو دراسة ميدانية
معمقة .ثانيا ألنها كانت «مباغتة» ولم تأخذ بعين االعتبار ظروف مئات اآلالف من المتعيشين من
المعابر ،التي لم تكن لهم أي مسؤولية في الوضع الناتج عن التهريب الذي يمر منها والذي استفاد
منه قوم كثير ،في مختلف المدن المغربية ،بينما ترك الفتات ألهل الدار والجوار ! ......
ليـس خـافيـا أن الدافـــع لمواجهـة البحـر وخطـر المـوت ،هو الفقــر واليـأس وانسـداد األفــق
و فقدان األمل في غد أفضل ،بعيدا عن هموم البلد !!!...
والغريب في القصة ،أن الحكومة ربما تكون قـد فضلـت عــدم الجواب علي أسئلــة فريق
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في موضوع شباب الفنيدق ،ما دفع
المستشار البرلماني باسم الكونفدرالية عبد القادر حيسان ،إلى االحتجاج عن عدم تجاوب الحكومة
مع أسئلة فريقه في الموضوع.
وماذا كان يمكن أن ينتظر من الحكومة أن ترد في الموضوع .األمر مكشوف ال غموض فيه،
واألسباب واضحة ،والمشكل يتعدى شباب المدينة إلى غالبية سكانها ممن يموتون باليوم ألف
مرة .وكما قال الجواهري« ،ال فض له فوه» (اللي بغا يموت ،خليه يموت) كما يشاء ،إن شنقا ،أو
ذبحا ،أو غرقا ،.أو قفزا من عل.....وكفى اهلل المؤمنين القتال !....
QQQQQQ

الأر�ض تتكلم «عربي» !
حكم قضائي ببطالن حكم ابتدائي يقضي بإفراغ محل تستأجره سيدة حاملة للجنسية الفرنسية،
بحجة أن اإلنذار الموجه إليها من صاحب الملك مكتوبٌ باللغة العربية التي تجهلها...هذا الحكم
أثار جدال على مستوى «األنتيليجنسيا» المغربية التي اعتبر بعض أكاديمييها أن في هذا العمل
«اغتيال لمشاعر العزة والكرامة في المغاربة» ،كما اعتبروا أن في هذا الحكم «عقاب» لمواطن
بسبب استعماله للغة العربية الرسمية وفيه أيضا «انتصار للوبي الفرنكوفوني».
بعض الظرفاء اعتبروا أن هذا الموضوع حمل فوق ما يحتمل ،وأن األمر بسيط للغاية لو تم النظر
إليه ،ليس من منطق «أمجاد يا عرب أمجاد» بل من مفهوم إنساني شامل ،وبكون العالم أصبح،
«عولميا» ،قرية  ،بل «فرية» صغيرة وهذا األمر يحملنا جميعا مسؤوليات كبرى في تحقيق التفاهم
بين البشر ،ولن يكمل هذا التفاهم إال عبر اللغة ،وبالتالي وجب علينا «التساهل»  -كعادتنا  -مع
من يعيش بيننا وال يعرف لغتنا،وهو على كل حال غير «مجبر» على ذلك !)...
يؤاخذ بعضهـم على «الحكـم» أنه يمكن أن يصبح مرجعا لالجتهاد القضائي في المغرب في

عزيز گنوني
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التعامل مع الفرنسيين المقيمين بالمغرب وقد يشمل المغاربة المفرنسين إما عن طريق التجنيس
أو التعليم ،مثال ،مثال...
وأين المشكل؟ إذا كانت النية أن نسهل «األمور» على ضيوفنا ،ليزدادوا ثقة فينا وفي
«عبقريتنا» ،وأننا بلدُ االستثناء والبلد المعجزة ،بامتياز !....
ويتساءل أصحاب «الفهامات» عما لو تم تعميم هذا الحكم على كل األجانب المقيمين بالمغرب،
ليكون على المغاربة مخاطبة كل أجنبي بلغة أمه في كل أشكال المنازعات والمسائل الرسمية
واإلدارية ،وأن يعتمد األحنبي على هذا الحكم ليرفض كل إشعار و إنذار موجه إليه باللغة العربية.
وما المشكل مرة أخرى؟
هذه فرصة ذهبية لكي ينصرف المغاربة بجد واجتهاد ،إلى تعلم اللغات ،كل لغات العالم ،حتى
يسهل تفاهمهم وتعاملهم مع األجانب ،خاصة المقيمين بالمغرب ،ليس بتعلم كل لغات العالم
التي يبلغ عددها  7.117لغة ،بل ،فقط بعض اللغات األكثر تداوال بالعالم ،وهي ،حسب ترتيب
عدد الناطقين بها :اإلنجليزية ،والصينية  ،والهندية ،واإلسبانية ،والعربية والفرنسية والبنغالية
والروسية ،والبرتغالية واإلندونيسية ،فقط !
   QQQQQQ

اجلائحة جوائح :اخل�ضار بعد الفريو�س املتحور !
تعددت األسباب والموت واحد !
خضار المغرب محذر منها بأوروبا لما تحمله من «أخطار» و «مهالك» على الصحة .بالرغم من
كل فصول التطبيل والتزمير الذي يصاحب عادة الفالحة الوطنية   ،واألموال الطائلة التي تصرف
عليها في إطار مخططات تنتهي بها إلى الرفض ،صحيا ،ليس فقط من طرف «حماة المستهلكين»
(بكسر الالم أو فتحها على حد سواء) بل وأيضا من طرف بعض الدول األوروبية التي منعت،
مؤخرا ،دخولها بسبب احتوائها على كميات من مبيدات الحشرات تفوق المعدل المسموح به عالميا.
وحسب ما ورد في بعض المواقع اإلخبارية ،فإن الجامعة المغربية لحماية المستهلكين ،حذرت،
بدورها ،من أخطار اإلصابة بالسرطان  ،واعتبرت أن تزايد اإلصابات بالسرطانات بالمغرب قد يكون
ناتجا عن االستعمال المفرط والغير مراقب ،لمبيدات الحشرات !
وزارة الصحة ووزارة الفالحة لم يصدر عنهما أي رد فعل في الموضوع ،وكأن األمر ال يهم
ماليين المستهلكين من المغرب األخضر ،بالرغم من خطورة الموضوع على السالمة الصحية
للمغاربة الذين يواجهون  ،فوق أخطار الجائحة ،بفيروساتها «المتحورة» ،أخطارا أخرى ال تقل فتكا
بصحة المغاربة إذ تعرضهم لإلصابات السرطانية المتعددة والمتنوعة.
نحن ال نطلب الوصول إلى «الحقيقة» في موضوع مبيدات الحشرات التي «تتمحور» داخل
أمعائنا لتتحول إلى مبيدات بشرية ،ألننا غير واثقين من الوصول يوما إليها ،في بلد «الحقائق
المذهلة» ،فقط نريد أن نطمئن على أن «خاتمتنا» سوف تكون أحسن حاال من موتى الجائحة.
ورحم اهلل عبدا قال آمين !...
QQQQQQ

«حقائق» ب�سيمة احلقاوي !
بسيمة الحقاوي وزيرة « 20درهم» أتذكرون؟ بعد أن غادرت رفاقها في حكومة البيجيدي« ،بيد
خاوية وأخري ما فيها شيء» ،كما يقول المثل ،ها هي تبحث عن «البوز» عبر تصريحات «قوية»،
وذكية ،وحكيمة وشجاعة ،خالل ندوة «أنترنيتية» قدمت خاللها «حقائق» دامغة عن الحزب الذي
تخلى عنها خالل المرحلة األولى من المسيرة البيجيدية الموفقة ...وما إن كان «منطق البراغماتية
قد انتصر على الهوية» من منظور المصباح الذي أوشك أن يمتص زيته بالكامل ! .
الحقيقة األولى :أن استئناف العالقات بين المغرب و إسرائيل كان مقابل اعتراف الواليات
المتحدة األمريكية بمغربية الصحراء .ها نحن ،اآلن ،قد عرفنا السبب والمسبب والمتسبب ،ووقفنا
على سر «خطير» من أسرار الدولة الذي ال يصله إال «المقربون»..
الحقيقة الثانية :هي أن المغرب «بقي دولة مسلمة حتى حينما طبع مع إسرائيل»« .واك واك
الحق» .ها المعقول .أيه نعم ،المغرب بقي دولة مسلمة حنفية ،مالكية  ،أشعرية ،أحبّ من أحب
وكره من كره ،حتى ولو اعترف بدولة «هاجوج وماجوج» .األسطورية !
الحقيقة الثالثة :وهي ان العدالة والتنمية تصرف ،في قضية إسرائيل ،تصرف العون المطيع
الذي «يباشر عمله» حتى وإن ضد إرادته ومبادئه ،ألن األمر كان يتعلق بقضية وطنية« ،اهلل غالب»،
وأن خروج البيجيدي عن الصف ،يكون «حرجا» بالنسبة للملك والحكومة والمغارية أجمعين...
الحقيقة الرابعة :وهي قولها إن المغرب ال يمكنه أن يفوت فرصة استقطاب دولة عظمى مثل
الواليات المتحدة األمريكية في ملف الصحراء.
نعم القول ونعم قائلته .إنه جمع بين المنطق الصوري والمنطق الرمزي والمنطق الرياضي
في معايير االستدالل واالستنباط والبرهنة ،فكان تحفة من تحف القول منذ عهد أرسطو إلى يومنا
السعيد هذا ،ونحن نتأهب لتوديع بيجيدينا الحبيب ،إال أن يهديه اهلل ويفضل البقاء بيننا ،وعفا اهلل
عما سلف...
ونصل اآلن إلى الحقيقة الخامسة ،وهي حقيقة تجمع بين خصائص الحقيقة الصورية والمادية
والنسبية والمطلقة والموضوعية ،لتنغمس كليا في «شقف سبسي الكيف» الذي يدور بشأنه كالم
كثير هذه األيام ،بعد أن استمات البيجيدي في رفض أي «تفاهم» مع أصحاب اتفاق «العشبة» حتى
ولو كان في ذلك خير ومصلحة البشريبة جمعاء.
إال أن رأي العزيزة الحقاوي يزاوج بين راي المرشد األعظم ،الرافض لكل تفاهم في الموضوع،
مع أي كان ،حتى ولو اقتضى األمر «تعليق الميزان» وإغالق الدكان ،ورأي الدولة التي ترى أنه
«ال بد من اإلسراع في صناعات ضخمة للقنب الهندي التي تجلب للدولة أمواال مهمة و تقدم
حلوال للمزارعين الصغار» وهكذا تكون قد أرضت الطرفين معا دون أن تغضب أيا منهما .وتلك
هي المسألة .....و «الحكمة» !
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م�شروع ت�أهيل «اكزناية» مبوا�صفات حداثية

اللفظ املفيد

«املنقذ الوحيد
للب�شرية»

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

بعد خروج أحمـد اإلدريسي المنتمي
لحزب األصالة والمعاصرة والرئيس السابق
لجماعة اكزناية من الباب الضيق ،والذي
قررت المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريـخ
الخميس فاتح أبريل 2021م عزلــه هــو
وخمســـة من نوابــه من عضوية جماعــة
بطنجة وترتيب اآلثار القانونية على ذلك مع
النفاذ المعجل وهو حكم تأييدي للتوقيف
الذي تعرض له هو ونوابه من طرف وزارة
الداخلية وذلك يوم اإلثنين فاتح فبراير
2021م ،وذلك نتيجة اختالالت مفترضة في
قطاع التعمير بالجماعة السالفة.
تقدم جماعة اكزناية مشروعها الضخم
لتأهيل وتنمية اكزنايــة خالل السنتيــن
القادمتيـــن ،حيــث صادق مجلسها يوم
الثالثاء  27أبريل 2021م على اتفاقيـــة
شراكة من أجل تنفيذ البرنامج المندمج
لتأهيل وتنميــة الجماعــة على تبـايــن
مستوياتها من خــالل مشاريع مهيكلــة
تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بهذه
الجماعـة والرقـــي بمجالهـــا ،من خــالل
تخصيص ميزانية ضخمة تقــدر ب 650
مليون درهم (  65مليار سنتيم).
أما بالنسبة للمؤسسات المساهمة في
هذا المشــروع الضخـم الذي يــروم تعزيز
مقومات الجاذبيــة االقتصاديــة والمجالية

للمنطقة ،وتقوية البنية التحتية الطرقية
داخل الجماعة وتعزيز ربطها بمحيطها،
وتقوية وتوسيع شبكات الماء والكهرباء
والتطهيــر ،وتجويد التأهيـــل الحضري ،مع
تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر
المدرسي ،وتعزيز البنية التحتية الرياضية
وتنشيطهــا ،ناهيــك عن دعــم المجـال
الثقافي وتنشيطه والمحافظة على البيئة
والموارد الطبيعية والمساهمة في تقليص
التفاوتــات االجتماعية والمجاليــة ،فنجذ
أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة المدينة قـد ساهمـت
ب  50مليون درهم ،ووزارة الثقافة والشباب
والرياضة ب  45مليون درهم ،ومجلس
جهة طنجة تطوان الحسيمــة ب 52.4
مليون درهم ،ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم
الشمال ب  5ماليين درهم ،واألكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين ب  47.4مليون
درهم،ومجلس جماعــة اكزنايــة ب 360
مليون درهم،والسلطة المفوضة لقطاعات
الماء والكهرباء والتطهير السائل ب 92.2
مليون درهم.
وسيعهد لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم
الشمال اإلشراف على المشروع والقيام
بجميع اإلجراءات الضرورية والالزمة لتفعيل
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تفاصيل المشروع الذي سيتضمن مشاريع
تتوزع على  11قطاع ضمن  4محاور:
 قطاع الطرق  /قطاع الماء والكهرباءوالتطهير السائل  /قطــاع تهيئة الساحات
العمومية والمناطــق الخضراء والتأثيث
الحضري  /قطاع النقــل الحضري  /قطــاع
البيئة  /قطاع أسواق القرب  /قطاع التكوين
لفائدة المرأة  /قطاع الثقافة  /قطاع الشباب
والرياضة /قطاع التربية والتعليم .
ويأتي برنامج تأهيل منطقة اكزناية
هو امتدادا للدينامية السريعــة والنشاط
التنموي الذي تعرفه مدينة طنجة ،إذ غدت
الحاجة ملحة لالهتمـام بالمنطقة نظرا
للتفاوتات السوسيـــو مجاليــة التي تطغى
على الصورة ،باإلضافة إلى التعجيل في حل
اإلشكاالت الناجمة عن التوسع العمراني
وتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير مختلف
التجهيزات الحضرية  ،التي ال محالة ستخلق
ارتياحا بين صفوف السكان وخصوصا فئة
الشباب ،التي تنظر للمستقبل بعين من
اليأس نظرا للتهميش الذي يطال أبناء
المنطقة من طرف الشركات التي تنشط
في أكبر المناطق الصناعية في الجهة وهي
المنطقة الصناعية اكزناية.

م .ط .البقالي

لماذا تتصارع األديان فيما بينها ؟ ولماذا ال تعترف األديان
السمائية باألديان األرضية؟ ولماذا مازالت بعض الجماعات ال تنظر
بعين الرضا إلى فصل مجال عمل الدين عن مجال عمل الدولة ؟
ولماذا الزال الناس يقتلون ويُقتلون بسبب دواع دينية ؟ و هل
يمكن اإلقرار بأن الدين الفالني أفضل من الدين الفالني؟
اإلجابة عن هذه األسئلة ،يفرض إعادة قراءة التاريخ اإلسالمي
قراءة نقدية رصينة ،فاإلسالم ،بخالف الديانات األخرى ،السمائية
واألرضية ،يحمل ،بحسب المسلمين ،خصوصية تميزه عن غيره،
والخصوصية المزعومة من طرف هؤالء جرى تقريرها عبر بابين
اثنين  :أولهما أن اإلسالم آخر دين ينزل على البشرية وأن الرسول
الذي جاء به من عند اهلل هو خاتم النبيئين ،وثانيهما أن اإلسالم
ليس مجرد دين بل هو أيضا دولة ،والدولة ،في نظر هؤالء ،ال يمكن
أن تقوم إال على دين واحد هو اإلسالم.
بالطبع ،فإن هذا الفهم ،رغم كونه محال آلراء مناقضة ،لم يأت
من فراغ ،بل بُ ِنيَ على أسانيد يعتبر أصحابها أنها شرعية وهي
من قبيل «المعلوم من الدين بالضرورة» .وإذا تأملت آية مثل « ِ�إ َّن
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هو «اإلسالم» ،أي ال دين بإمكانه أن يحل محله ،وثانيها فكرة أن
«الذين أوتوا الكتاب» ،أي النصارى واليهود ،قد انحرفوا عن الدين
الحق بعدما «جاءهم العلم بغياً بينهم» ،أما ثالث الدعائم فهو
الحكم العام الذي تقرره اآلية « :من يكفر بآيات اهلل فإن اهلل سريع
الحساب».
إن النصوص الدينية ال تعتبر اإلسالم مجرد شعائر تربط العابد
بمعبوده ،بل تعتبره نظاما للدولة ،ما كرس االنطباع لدى المسلمين
بأن دينهم هو الدين الحق ،وأن غيره من األديان ليس سوى باطل.
من هذا المنطلق ابتدع الفقه اإلسالمي ما يمكن وصف<ه
ب«نظرية جهاد الدفع» ،أي أن «المسلم» عليه الذود عن دينه في
حال شعوره بخطر يحدق باإلسالم ،وذلك قبل االنتقال إلى «نظرية
جهاد الفتح» ،أي غزو بالد الكفار وتخييرهم بين «اعتناق اإلسالم»
والعدول عن الكفر باهلل ،أو «دفع الجزية وهم صاغرون».
البد من التذكير ،في هذا السياق أن مخرجات «نظرية الجهاد»
هذه لم تنحصر على مواجهة حاملي الديانات األخرى ،بل تعدتها
لمن هم مسلمون فعال ،إذ وردت في تاريخ اإلسالم روايات تفيد أن
ْ
تُستَثنَ منها قيادات كبرى في تاريخ الخالفة
«تهمة التكفير» لم
اإلسالمية كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ،بل إن عصر خالفة
بني أمية عرف «تنظيما محكما» لإلساءة إلى الخليفة علي بن أبي
طالب ،كما أكدت روايات متواترة أن «معاوية كان يدعو لعثمان في
خطبة يوم الجمعة ويسُبُّ عليا».
إن التناقض الحاصل فعال بين «الثقافة اإلسالمية» وبين ثقافة
الغرب «العلماني» تناقض بَيِّنٌ وضخم ،ويجد أصوله في التراث
والموروث ،فإذا كانت «الدول الدينية» ،لم تنشأ فعليا إال بعد
«نزول الدين» إلى دنيا األرض ،فإن األمر كان مغايرا بالنسبة لدين
اإلسالم ،إذ ترافق ظهوره مع تأسيس مشروع دولة ،وهكذا اختلط،
منذ البداية ،مفهوم الدولة بمفهوم الدين وظل مرافقا لها إلى يوم
الناس هذا ،ومن هذا المنظور الموغل في االختالط يعتقد «المسلم»
أن نجاته وخالصه لن يتأتى إال بإقامة دولة اإلسالم وإقامة ما يعتقد
أنه شرع اهلل .ولذلك ،فإن فك االرتباط بين «الدولة» و «اإلسالم»
أمر في غاية الصعوبة والتعقيد ،ويتطلب بذل جهد نظري وفكري
عظيم من أجل «تحرير الدين» من «براثن» الدولة وألجل فرض
«استقالل الدولة» عن الدين ،والحال أن اإلسالم الذي نزل كدين،
كان في ذات الوقت مشروعا سياسيا في المقام األول.
هل بإمكان مسيحي أن يقيم شعائره الدينية في ساحة وسط
مدينة مكة ويدعو المؤمنين إليها؟ وهل باستطاعة اليهودي الدعوة
العتناق الشريعة الموسوية في المدينة المنورة؟ وهل باستطاعة
البوذي أن يقوم بالدعوة لعقيدته؟ ما لم تتم اإلجابة عن هذه
األسئلة ،سيظل المسلمون معتقدين أن اإلسالم هو المنقذ الوحيد
للبشرية.
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ومضات من وحي الشهر الفضيل..
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في حلقة سابقة تحدثنا عن دور المؤسسة األسرية
في حماية أفرادها ،وتربيتهم باإلستماع ،والتوجيه ،وغرس
القيم اإلنسانية النبيلة ،واعتماد الحب كأهم قيمة.

ال تقسوا على أبنائكم ،هكذا عنونت المقال السالف،
واليوم ،أمام الكم المتزايد من ضحايا اإلكراه ،والنسخ
الوالدي ،كان من الالزم الوقوف معكم ،إلثارة اإلنتباه
ألخطاء يرتكبها الكبار ،كآباء ،عن غير قصد ،وال يفهمون
ردود أفعال أبنائهم .
أن تعيش مع ثالثة أجيال متعاقبة ،بثقافات وعادات
وقناعات مختلفة ،ليس باألمر الهين !
كانت أولى أولويات األم داخل البيت ،أن تخرج شابة،
ماهرة في أعمال البيت بكل أنواعها :طبخ ،حلويات ،أعمال
منزلية ،إعداد الخبز والفطائر ...مما يجعل الفتاة تستعد
منذ طفولتها لتتحمل مسؤولية الزواج ،خصوصا في شقه
المتعلق بالتدبير المنزلي .وهكذا يقال عن بنت فالنـة:
«تبارك اهلل عليها حادكة».
فكانت الفتاة التي تختــار للزواج في أغلب الحاالت،
تتميز ب «الحادكة» ،وكان الزوج يتباهى بزوجته ،ويتحدث
عن إنجازاتــها المنزليـــة ،ويفتخـــر بأنواع المخبوزات
والفطائر ،والحلويات التي تصنعها...
عقلية األجيال تتطور بتطور التكنولوجيا واحتياجات
المجتمع وأولوياته.
هذه األم ،صارت لديها أسرة اليوم ،وأصبحت ملزومة
بتلقين ما ورثته عن أمها ،وبالتالي أن تجتهد في تعليم
بناتها أشغال البيت ،وكل مايجعلهن زوجات «حادكات».
أين المشكل؟

األم ،والجدة ،وجدة الجدة ،لم يكن لديهن حضور
ضروري للمدرسة ،أو ال يتوفرن على تلفاز ،وبالتأكيد
بعيدات كل البعد عن عالم التكنولوجيا ،ولم يسمعن
بالمواقع اإللكترونية.
إضافة إلى ذلك ،لم يعد البيت المصدر الوحيد إلنتاج
الطعام! أصبحـت هنـاك بدائـل غذائية ،أكثـر جاذبيــة،
وتنافسية .

اليوم ،تتساءل الفتاة ،لمذا أقف في المطبخ كل هذه
الساعات ،وألزم بغسل األواني ،وتنظيم البيت ،وغسل
الحمامات...؟ لماذا؟ ليس لدي متسع من الوقت؟ لماذا
أخبز ،والخبز ألذ في المخبزات؟؟؟

مــن األمهـات من ال تراعـي ظـروف بناتهــا ،إيمانا
منها بأن الفتاة البد أن تتعلم شؤون البيت! نعم ،فكل
علم مفيد .ولكن البد أن يكون التعلم بالحب ،بالرغبة،
وليس باإلكراه! البد أن تصاحب األم ابنتها ،وتحبب إليها
ماهو ممكن فعله ،من أجل التعاون ،وإشراك جميع أفراد
األسرة في تدبير شؤون البيت .اليجب أن يتحمل فردا
واحدا جميع المسؤوليات ،من باب المنزل إلى المطبخ،
بينما اآلخرون أمام هاتفهم ،أو يتابعون المسلسالت!
وهي تشرح لي سبب هروبها من المنزل ،بعدما قضت
يومين خارجه ،أكدت سميرة أنها لم تعد تتحمل إكراهها
على كل األعمال المنزلية ،بما في ذلك إعداد الطعام،
والخبز ،وأشغال البيت ،علما أن لديها أخوات ،وإخوة،
اليلزمون بأي شيء! بل أكثر ،هي من تنظف غرفهم!!!
«لقد تعبت أستاذتي ،تعبت كثيرا ،وعندما أرفض
القيام بعمل أو تأجيله دائما أتلقى ضربات مؤلمة،
باإلضافة إلى اإلهانات ،والتحقير...لم أعد أتحمل ،لن أعود
للمنزل ،يمكنهم ان يستأجروا خادمة ،وينسوني تماما.»...
مراهقة تتحدث بلغة المراهقين ،لغة الزمان ،لغة تبوح
من خاللها إلى عوز فيتاميني مهم جدا! تحتاج إلى من
يحضنها ،ويستمع إليها،هي ككل المراهقات ،والمراهقين،
يحتاجون إلى الحب! إلى أم تحنو ،وأب يغض الطرف...إلى
أم توقف عقارب الزمان من أجلها! وتشبعها حبا وحنانا.
تعلمنا الكثير في حياتنا ،وما استطاع أن يرافقنا ،هو
فقط ،ما تعلمناه بحب!

• إدريس كردود
حينما وصل نبينا الكريم صلوات اهلل عليه وسالمه إلى سدرة
المنتهى ،وأوحى إليه ربه «يامحمد ،ارفع رأسك» وسل نعط -قال يارب
إنك عذبت قوما بالخسف ..وقوما بالمسخ ..فماذا أنت فاعل بأمتي؟ قال
اهلل تعالى مجيبا نبيه الكريم ..أنزل عليهم رحمتي ..وأبدل سيئاتهم
حسنات ..ومن دعاني أجبته ..ومن سألني أعطيته ..ومن توكل علي
كفيته ..وأستر على العصاة منهم في الدنيا ..وأشفعك فيهم في اآلخرة..
ولوال أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم يامحمد «إذا كنت أنا
الرحيم وأنت الشفيع فكيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع؟» انتهى
قول رب العزة..
أتيت على ذكر حادثة اإلسراء والمعراج لكونها من أعجب وأغرب
الرحالت البشرية على اإلطالق ..ولم تكن حدثا عاديا ،بل كانت معجزة
إلهية ربانية بكل المقاييس« ..باسم اهلل الرحمان الرحيم سبحان
الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» صدق اهلل العظيم.
والتذكير بالرحلة المعجزة في غمرة هذا الشهر المبارك الكريم إنما
هو استحضار للمعاني والعبر والدالالت العميقة في تاريخنا اإلسالمي
العظيم سواء تعلق األمر بحادثة اإلسراء أو بشهر رمضان المبارك..

الزمان كأهله ،وأهله يفهمونه ،بل وإنهم بارعون فيه.
نحن من جيل آخر ،ولكننا كذلك أهل هذا الزمان!
الحل السليم والناجح ،أن نتأقلم مع زمننا ،ونحرص
على الحضــور لضمــان استمرارية الحفــاظ على القيــم.
حضورنا اإليجابي ،مسؤولية وواجب للحفاظ على تماسك
خاليا المجتمع.
اآلبـاء مدعـوون اليوم أكثر من قبـل ،إلى اإلنخـراط
الفاعل مع أبنائهم في كل البرامج ،والتكنولوجيات التي
يعتمدونها .منهم يتعلموا ،فاليضيع ماضي األجداد !
هناك ما سيتم إدماجه ،وهناك ما سيسود ،ويتغلب على
المتنحي .ودائما تكون الغلبة للذكاء القيمي ،المفضي إلى
اإلستيعاب ،واإلشباع العاطفي الوالدي.

«ربوا أبناءكـم لزمن غير زمانكـم» صدق عمر بن
الخطاب رضي اهلل عنه.

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

ف�ضاء �سوق اجلملـة القديـم بطنجـة ...
حتـت املجـهــر

عرف مقر والية جهة طنجة ـ تطوان ـ
الحسيمة يوم الخميس  29أبريل 2021م
لقاء مهمـــا يــروم إلى توقيــع اتفاقية
شراكة بين والي واليـة جهـــة طنجة
تطوان الحسيمة والمدير العام لوكالــة
إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ورئيسة
مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
ورئيس جماعة طنجـة ورئيس المجلس
الجهوي باإلضافــة إلى رئيس المجلس
الجهوي لهيئــة المهندسين بمنطقة
طنجة وتطوان الحسيمة ،من أجل إنجاز
الدراسات المتعلقة بتأهيل سوق الجملة

ولنا يف ر�سول اهلل القدوة
والإ�سوة احل�سنة..

القديم الذي يقـع بمنطقة العوامة قرب
الدائرة األمنيـة الثانيــة لألمـن الوطني
بطنجة.
وحسب االتفــاق الموقــع فإن هناك
عدد من األفكار المقترحة حول استغالل
مساحة هذا الفضــاء ،من بينهــا مركــز
تجاري ومطاعم متنوعة لمأكوالت ووجبات
عالمية،وهناك مقترح آخر بتحويل الفضاء
إلى حديقـة عمومية لأللعاب،أو تشييد
قاعة مغطاة للرياضات والمسابح يستفيد
منها أبناء المنطقة على وجه الخصوص،
بيد أن هناك مقترح سالـف من طــرف

فعاليات جمعوية اقترحت إحـداث فضـاء
جمعوي كبير بالمكان.
وأي كان المقترح الراجـح ال محالـة
سيعطي المنطقة إضافة نوعية ستعود
على الحي وباقي األحياء المجاورة بالخير
العميـم ،خصوصــا أن هـــذه المنطقـــة
تعرف حركية خاصة نظرا لعديد اإلدارات
المهمة الموجودة على ترابها،وبذلك مرة
أخرى سينتظر أبناء بني مكادة ما ستجود
به رشاحة شباب المجلس الجهوي لهيئة
المهندسين بجهتنا.

م.ط.ب

ال أريد أن تفوتني الفرصة فأشير بسرعة إلى أنه أثناء مراجعتي
لحادثة اإلسراء والمعراج العظيمة وقفت على أوجه االختالف الحاصل بين
العلماء الذين تحدثوا بغير قليل من التفصيل عن طبيعة وخصائص
وعجائب هذه الرحلة المعجزة وعن توقيتها غير المضبوط..في أي شهر
من الشهور أسري برسولنا الكريم..؟ وقد أشار بعض العلماء بخصوص
هذا الحدث العظيم إلى أن إسراء النبي المصطفى كان ليلة السابع عشر
من رمضان ..فيما أشار البعض اآلخر إلى أن الرحلة كانت بعد البعثة
بنحو عشر سنين ..ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة ..وقيل ليلة السابع
من ربيع األول ..إجماال فإن اختالف العلماء حول توقيت الحدث ظل
مبهما ،وبالتالي فإن االحتفال بليلة اإلسراء على مستوى العالم اإلسالمي
إنما هو اجتهاد وتقدير وإقرار العلماء ..فأصبحت العادة في إحياء الليلة
واالحتفاء بها من طرف المسلمين منتظمة توارثها الخلف عن السلف،
زمنا بعد زمن ،ومازال األمر قائما على حاله إلى قيام الساعة..
وإذ نتهيأ وأمامنا أيام قليلة فقط لتوديع شهر الرحمة والخير
والبركات« ..شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان» ..نؤكد على أن الليالي الربانية التي أكرمنا اهلل بها
في ظل أجواء إيمانية روحانية تعبدية خالصة ..ستنتهي قريبا المحالة
وكأن الشهر الكريم لم يكن شهرا بأيامه ولياليه ،وقد فاز فيه من فاز
وخسر فيه من خسر ..فهنيئا لمن صامه إيمانا واحتسابا امتثاال ألمر
الخالق عز وجل وابتغاء لمرضاته..
خالصة القول ،فإن ما يجمع بين معجزة اإلسراء والمعراج وشهر
الصيام والقيام وتالوة القرآن هي الروح اإليمانية الخالصة برمزيتها
وسمو معانيها وعمق دالالتها ..أيام فقط وينقضي شهر العتق والغفران
والصدقات واإلحسان ..فاللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من
المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين ..وصلى اهلل على سيد
األولين واآلخرين نبي الرحمة المصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى
التسليم..
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من�سيون ...
يف معبد القانون

ُدرر النوادر
واحلكم
محمد وطـا�ش
تختزن الذاكــرة العربية اإلسالميـــة رصيدا نفيسا من درر الحكايات
وفصوص النوادر وتحف األخبـــار مما جمعـــه الرواة ووثقـه األدبـاء
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
عـــن هـــذا الكـنـــز املطمـــوس بيـــن طيــات الكتـــب والكنــانيـــش
والطـــــروس ،أمـــال فـــي استلــهـــام ما يحفـــــل بــــه مـــن عبــــر
ومواعـظ ودروس.
فمن قبــس هــذه الحكايـات والنـوادر واألخبـار نقتبـس ما يهــذب
الوجدان وينري النهج القويم لإلنسان.

كأنني أكلت

قد ال نضيف جديدا إذا ما أكدنا أن الكثير من المهن بدأت تعرف حضورا متميزا في العديد من القطاعات ،ومن هؤالء
كتاب وكاتبات المحامين بالمغرب ،وال غلو في القول أنه أصبحت مطالب هذه الشريحة ضرورة ملحة ومستعجلة ،وذلك من
خالل «تقنين مهنة كتابة المحاماة» والتي وجب العمل على إيجاد إطار قانوني لهذه المهنة،باعتبارها جزءا ال يتجزأ من مهنة
المحاماة،كي يكون إطارا قانونيا يكفل تنظيمها وتقنينها وحماية مستخدميها الذين يعيشون في هذا المجال أوضاعا غير
مهيكلة وغير محمية بأي قانون تنظيمي.
وال سرف في القول أن فئة كتاب وكاتبات مهنة المحاماة تعاني في صمت ،ألنهم ال يتمتعون بأبسط الحقوق والضمانات
التي ستحميهم من مخاطر الممارسة اليومية لمهامهم ،فيما يتعلق بالحماية القانونية أو االجتماعية.
وعبرت الكاتبة «هـ.ب» عن أسفها وهي تعمل في مهنة تنهك بدنها لكثرة المهام التي تقوم بها ،وعلى سبيل المثال
ال الحصر «ترتيب إجراءات المكتب واستقبال الموكلين وكتابة المقاالت والعديد من المهام األخرى» ،والعمل في ظروف أقل
ما يقال عنها شبه مزرية ،حيث تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسـة مســاء وإلى ساعــات متأخرة من المساء،
وأنهــا تقضي طوال اليوم بين المحاكم «االبتدائية ،االستئناف ،واألسرة والتجارية ،وفي بعض األحيان مشيا على األقدام
أو عبر وسائل نقل عمومية من مصروفها الخاص،مما يجعلها معرضة للمضايقة واالعتداء من طرف المتسكعين ،وأضافت
أن كثرة التنقل تجعلهن معرضات لحوادث السير ،التحرش الجنسي ،والسرقة خصوصا أن تلك الملفات التي تحملها كاتبة
المحامي لها قيمتها ،كما يمثل العمل على الحاسوب لساعات طويلة قد تصل لثمان ساعات في اليوم عبئا آخر يضر بصحة
الكاتبة خصوصا أوجاع الرأس والتهابات في العين نتيجة غياب الزجاج الواقي من أشعة الشاشة على الحاسوب والذي ال يكلف
أكثر من خمسين درهما ،وأيضا في غياب حقوق ومحفزات مادية مالئمة لعملها ،شأنها شأن العاملين في مجاالت أخرى،
وفي غياب تام لظروف عمل إنسانية ،في حين أنها ال تستفيد هي وأغلب زميالتها وزمالئها من التغطية الصحية واالنخراط
في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،ناهيك عن هزالة األجور التي ال تقترب حتى من الحد األدنى ،بحيث أن
معظم األجور تتراوح بين  1000درهم و 1500درهم ،كما أضافت «هـ.ب» أن المهنة في السنوات األخيرة عرفت بما وصفته
بممارسات ال تليق بالوسط المهني ،والتي ترتبط أساسا بالفوضى والتسيب في ولوج كتابة المحاماة ،والتعرض للتحرش
الجنسي ،مما ترتب عن ذلك آثار سلبية تسيء بالدرجة األولى إلى مهنة المحاماة وإلى كتابة المحاماة.
ومن أهم الحقوق التي جاءت على لسان مجموعة من الكاتبات الالئي عبرن بمرارة عن ظروفهن في هذه المهنة:
 التمتع بالحقوق االجتماعية الكاملة وخصوصا الحمايـــة االجتماعيــة من خــالل التصريح بمؤسسة الصندوق الوطنيللضمان االجتماعي وبنفس األجر الذي يتقاضاه كاتب المحامي واالستفادة من التعويضات العائلية والتعويض عن المرض
وراتب الزمانة.
 تمكين كتاب المحامين من االستفادة من التأميــن الصحـــي واالستفــادة من التعويضات عن األمراض المزمنةوالعارضة إضافة إلى التغطية الصحية.
 الحصول على أجور على األقـل تكون معقولة تراعي الشهادة التعليمية ،وأن تخضع لنظام األقدمية ،وأن يشمل األجرالتعويضات عن األعباء ومنــح األعيـاد والعطـل السنوية والساعات اإلضافيـة والشغـل خـارج الدائـرة القضائية.
فإذا كانت هــذه الفئـة تخضع لمشروع تنظيمي يحدد المسؤوليات والواجبات من قبيل احترام النظام العام الذي
تسير عليه المحاكم واإلدارة ،واحترام المسؤولين القضائيين ،وكل الموظفيــن في اإلدارات العدليــة ،والتقيــد بالنصوص
والقوانين المنظمة لمهنة المحاماة والمحافظة على سرية الوثائق والسر المهني ،فلم لم يتم التفكير في حماية هذه
الفئة المنسية في معبد القانون من أبسط الحقوق المشروعة التي ستحفظ لها كرامتها كحقوق إنسانية كونية بعيدا عن
انتمائها لمهنة المحاماة التي تخدم العدالة.
وإلى متى ستبقـى هـذه الفئة عرضة للتهميش واالحتقار؟ وكيف السبيل لتحقيق مطالب كتاب وكاتبات المحامين حتى
تصير مهنة لها وجاهتها؟ باعتبارها فئة تتوفر على ثقافة قانونية عميقة وشواهد علمية وخبرة ميدانية رصينة تفوق خبرة
المشغل لكونها فئة تتمرس في الميدان مما يكسبها ثقافة تواصلية مهمة مع كل فئات المجتمع،مع المفوض القضائي،مع
المحرر القضائي وكتاب الضبط ووووو.
فهل ستصل رسالة معاناتهن/م إلى كافة المنتمين لقطاع العدالة والوزارة الوصية حماية لهم/ن وصيانة لحقوقهن/م
المشروعة والعادلة؟ أم أن حقوق هذه الفئة ستشيع إلى مقرها األخير ويطالها النسيان ؟
وإذا كان فضاء المحاماة ميدانا حقوقيــا بامتيــاز ،فحري بهؤالء الذين يحملــون على عاتقهم مهمة الدفاع عن الحقوق
االجتماعية والسياسية والمهنيــة أن يبادروا إلى إخراج قانون تنظيمي يحمي ويصون حقوق العاملين في مجال المحاماة
وخصوصا كتاب المحامين الذين وقبل مزاولتهم لمهامهم داخل مكتب المحامي ،فإن كل واحد منهم يمر بفترة تمرين
قبل عمله بصفة رسمية،كما أنه يتم قبوله من طرف لجنة ثالثية تضم الهيئة وجمعية كتاب المحامين وعضوا من النقابة
الممثلة لكتاب المحامين ،فعلى النقابة الديمقراطية لكتاب المحامين أن تدافع باستماتة عن أهدافها السامية كي ال تظل
أهدافها حبرا على ورق.

م.ط.ب
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في كتابه «روائع من التاريخ العثماني» كتب األستاذ أورخان محمد علي عن قصة
تسمية جامع صغير في اسطنبول باسم «صانكي يدم» وترجمته من التركية إلى العربية
«كأنني أكلت» أو «افترض أنني أكلت» قال:
كان يعيش في منطقة «فاتح» شخص ورع اسمه «خير الدين كججي أفندي».وكان
صاحبنا هذا عندما يقوم بجولة في السوق ،وتتوق نفسه لشراء فاكهة  ،أو لحم  ،أو حلوى،
يقول في نفسه :
«صانكي يدم»«/كأنني أكلت» ثم يضع ثمن تلك الفاكهة أو اللحم أو الحلوى في
صندوق له.مضت السنوات وهو يكف نفسه عن الملذات  ،ويكتفي بما يسد به الرمق
فقط ،وكانت النقود تزداد في صندوقه شيئا فشيئا ،حتى استطاع بهذا المبلغ الموفور
القيام ببناء مسجد صغير في بلدته ،ولما كان أهل البلدة يعرفون قصة هذا الشخص
الورع الفقير ،وكيف استطاع أن يبني هذا المسجد ،أطلقوا على الجامع اسم جامع «صانكي
يدم».

******

الصابر والشاكر في الجنة
دخل عمران بن حطان يوماً على امرأته  ،وكان قبيح الشكل ،ذميماً ،قصيراً ،و كانت
امرأته حسناء.
فلما نظر إليها ازدادت في عينه جما ًال و حسناً ،فلم يتمالك أن يديم النظر إليها
فقالت « :ما شأنك ؟».
قال « :الحمد هلل لقد أصبحت واهلل جميلة».
فقالت « :أبشر فإني و إياك في الجنة».
قال « :و من أين علمت ذلك» ؟؟
قالت « :ألنك أُعطيت مثلي فشكرت  ،و أنا ابتليت بمثلك فصبرت ،والصابر والشاكر
في الجنة».

******

زوجة أبي حمزة
تزوج شيخ من األعراب جاري ًة  ،وطمع أن تلد له غالماً فولدت له بنتا ،فهجرها وهجر
منزلها وصار يأوي إلى غير بيتها  ،فمر بخبائها بعد حول وإذا هي ِّ
تُرَقص بُنَيَّتَها منه
وهي تقول:
ما ألبي حمزة ال يأتينـا ** يظل في البيت الذي يلينا
غضبان أن ال نلد البنينا ** تاهلل ما ذلك في أيدينــــا
فلما سمع الشيخ األبيات مَرَّ نحوهما حتى ولج عليهما الخباء وقبل بُنيّتها وقال :
«ظلمتكما ورب الكعبة».

******

حذاء المزارع
يحكى أن شيخاً عالماً كان يتجول مع أحد تالمذته بين الحقول،وأثناء سيرهما شاهدا
حذاء قديما يبدو أنه لمزارع فقير يعمل في حقل مجاور،فالتفت التلميذ إلى شيخه قائال:
«لماذا ال نخفي هذا الحذاء ونختبئ ،وعندما يأتي صاحبه ليلبسه يجده مفقوداً فنرى
مدى دهشته وحيرته؟».
فأجابه الشيخ الوقور:
«يابني ،أليس من األفضل أن تضع قطعا نقدية بداخل حذائه كي نشاهد مدى تأثير
ذلك عليه».
أعجب التلميذ االقتراح فقام بوضع قطع نقدية في جوف حذاء ذلك المزارع ثم اختبأ
هو وشيخه خلف شجيرات؛ ليراقباه في غفلة منه.
وبعد هنيهة أنهى المزارع عمله وقصد حذاءه  ،وحينما وضع قدمه في الفردة اليمنى
أحس بشيء ما بداخلها ،إنها نقود ،التفت حوله يمينا وشماال ،فوضع النقود في جيبه ثم
خر على ركبتيه رافعا أكف الضراعة إلى السماء وهو يناجي ربـه باكيا:
«أشكرك يا رب ،علمت أن زوجتي مريضة وأوالدي جياع؛ فرزقتني من حيث اليحتسب».
استمرعلى حاله ،لزمن غير يسير،حامدا شاكراالوهاب الرزاق.
تأثر التلميذ كثيرا واغرورقت عيناه بالدموع.
عندها قال له الشيخ:
«ألست اآلن أكثر سعادة مما لو خبأت حذاء الرجل ؟»
أجاب التلميذ مطئطئا رأسه:
«لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت».

ضيف
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محمد املريني �أجناح
رئي�س جمعية �سكان وجتار رن�شهاو�سن للتنمية الب�شرية

• من هو محمد أجناح المريني؟

• • مرحبا بك أستاذي ومرحبا بجريدة طنجة في جمعية
سكان وتجار رنشهاوسن للتنمية البشرية،
قبل أن أقدم نبذة عن شخصي فأنا أؤمن دائما بأن األعمال
المبذولة والخدمات المنجزة هي أكبر متحدث عن الشخص ،أعتبر
نفسي من الناس الذين يحبون العمل في صمت تاركا النتائج
هي الفيصل والحكم ،وإن كان ال بد من سرد نبذة عن بعض
مراحل حياتي بصفتي محمد أجناح المريني فأنا مواطن مغربي
من مواليد  1953م حفظت ما تيسر من القرآن في المسجد
بعدها التحقت بالمدرسة اإلسبانية «رامون كاخال».
قضيت طفولتي بين مسترخوش ،حي المتـرو ،عشابــة،
واد اليهود ،الرميالت ،المجاهدين ،السواني ،كان زمالئي من
المغاربة واإلسبان يقطنـون في هذه األحياء وكنا نلتقي مع بعضنا
في آخر األسبوع للتمتع بالعطلة ،التحقت بالعمل بالمستشفى
اإلسباني بطنجة التابع لوزاراة الشـؤون الخارجيـة اإلسبانيـة
سنة  ،1976كما التحقت بالعمل النقابي سنة  1983من هنا
ستبدأ رحلتي كمندوب للعمال وكاتب عام نقابي لمستخدمي
المستشفى اإلسباني لمدة ثالثين سنة وستنتهي ككاتب عام
لالتحاد الموحد لمستخدمي المصالح االسبانية بالمغرب.

• كيف جاءت فكرة تأسيس الجمعية ؟
• • إن الدافع األول إلنشاء الجمعية هو حماية مصالح السكان
والتجار ،لكن بعد تصنيف البناية كمعلمة «رنشهاوسن» كمعلمة
تاريخية توثق ذاك��رة مدينة طنجة ،بدأت الجمعية في تبني
استراتيجية أكبر وأعمق فقد أقامت شراكات مع جمعيات محلية،
وآخدة على عاتقها كل ما هو تنويري ثقافي واجتماعي يشهد
على هذا كثرة الورشات التي نظمناها كاليوم العالمي للبيئة،
واليوم العالمي للمرأة ،والذاكرة المئويـة لمعلمـة رنشهاوسن،
واليوم العالمي للكتاب ،ويوم دراسي الذاكرة والتراث والثقافة.
كما ال أخفي عنك أن ولوجي للعمل النقابي في سن مبكر أعطاني
إلماما ودروسا في التضحية والبذل والعطاء وكيفية االستماع
لآلخر والمحاولة الدائمة للبحث عن الحلول والحمد هلل فقد
وظفـت هـذه الخبـرات المتراكمـة في تسييـر
جمعيتنا منذ بدايتها سنة  1992م.

• ما هي أهم البرامج التي اشتغلت
عليها جمعية «رنشهاوسن» ؟
• • ينتاب الجمعية كثير من الفخر والحبور
كونها كانت السبب في تصنيف البناية سنة
 2005فرغم اإلمكانيات المحدودة أنذاك فقد
قامت بتبليط البنايات في إحدى زيارات جاللة
الملك لمدينة طنجة والذي استحسن الوضعية
التي آلت إليها البناية وأعطى أوامره السامية
المطاعة بتصنيف البناية كمعلمة تاريخية.
ومن بين برامج جمعية رنشهاوسن كذلك
عقد شراكة مع عمالة طنجة – أصيلة في إطار
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 05
يونيو  ،2011ومشروع تهيئة وتجهيز ورشة
للتكوين في مجال خياطة المالبس الجاهزة
بمقر الجمعية وذلك في إطار تعزيز التكوين
في مجال الخياطة لفائدة الفتيات المنقطعات
عن الدراسة وإدماجهن في سوق الشغل،
وذلك تجسيدا و تفعيال لسياسة القرب طبقا
لمبادئ وأه��داف المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية.
من بين برامج جمعية رنشهاوسن كذلك
اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لمحاربة
األمية ونيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني بطنجة – أصيلة وجمعية سكان وتجار
رنشهاوسن للتنمية البشرية بطنجة سنة
 2015اعتبارا « للتوجيهات السامية بخصوص االعتناء بالتربية غير النظامية والتعبئة الوطنية للحد من
تفشي ظاهرة األمية.

محمد الطيب البقالي

• هل يمكنـك أن تقربنـا أكثر مــن تاريــخ معلمـة
«رنشهاوسن»؟
• • رنشهاوسن هي معلمة تاريخية وإرث تاريخي حضاري
لمدينة طنجة تم بناؤها حسب بعض الروايات في بداية القرن
الماضي سنة  1889والتي بناها ألماني من ماله الخاص يسمى
«أدولف رنشهاوسن» ذي الجذور الروسية الجرمانية ،إنها تراث
يحيل على اإلنسان العبقري المبدع ،بناية رنشهاوسن شاهدة
على هذه العبقرية وهذا الرأسمال الالمادي الذي يمكن إدراجه
ضمن التعدد اللغوي والثقافي الذي عرفته مدينة طنجة لما
كانت عاصمة دبلوماسية لإلمبراطورية الشريفة منذ 1856
وكذلك تندرج ضمن الرؤية المرجعية التي تخص حفظ وتثمين
هذا التراث وهي الرؤية المقترحة من بعض الهيئات الدولية
كالبنك الدولي واليونسكو والسياسات الوطنية ،ومن أجل الرقي
بالمنطقة المحتضنة لهذا التراث والتربية التي تجذر ونشأ فيها
والبيئة المحيطة به من ميناء ترفيهي ومرافق سياحية تابعة له،
نعتبر معلمة رنشهاوسن «هـذا التراث الالمادي» وماله من آثار
اقتصادية وعائدات مادية ـ يمكن الظفــر بها نتيجـة طبيعتـه
اإلنسانية المشتركة ـ باعتبارها تحفة فنية تحكي تاريخ مدينة
طنجة وذاكرتهـا الحيـة والتقاليـد التي تتوارثها األجيـال عبر
التاريخ.

• ما هي أهم المشاكل التي تعترض هذه البناية؟
• • إن أهم مشكل يواجه البناية هو اإلهمال المتعمد من
طرف مالكها ،الشيء الذي نتج عنه تسريب مياه فصل الشتاء
إلى داخل البنايات لمدة عشرين سنة ،ما خلف انهيار بعض
أسقف البنايات الفارغة من السكان ،وتوجد كذلك شقق أخرى
جد متردية ال تبشر بالخير ،فطالء الواجهة ال ولن يخفي األضرار
المترتبة عن اإلهمال الممنهج للبنايات ،لذا أضم رأيي ومخاوفي
كرئيس الجمعية إلى انشغاالت الساكنــة وأصحـاب المحــالت
التجارية ،وكل الغيورين على المآثر التاريخية سيما وأنها تعتبر
ذاكرة جماعية ومعلمة من المعالم التي تؤرخ بوضوح للمراحل
الزمنية التي قطعتها المدينة عبر عصور من تالقح الحضارات
المتعاقبة والديانات المتعايشة والثقافات المتنوعة داخل هذا
الصرح المعماري المتميز.

• ما رأيك في تأهيل المدينة القديمة؟
• • بصفتي رئيس جمعية سكان وتجار
رنشهاوسن للتنمية البشرية ال يمكنني إال أن
أنوه باإلصالحات الجارية في المدينة العتيقة
والحلة الجديدة التي أصبحت عليها مما أضفى
على المنطقة والمدينة ككل جمالية متميزة
ارتاح لها كل من عاينها وتمتع بمشاهدتها،
لكن يبقى هاجــس الجمعية كبير وتخوفها
عميق لعدم إدراج بنايات رنشهاوسن ضمن
مشروع التهيئة الجديدة للميناء الترفيهي
والمدينة العتيقة.

• كلمة أخيرة :
في نهايـة هـذا اللقـــاء أشكر باسمكم
جريدة طنجة على االستضافة ،كذلك يمكنني
أن أقول إن هــذه المبانـي التاريخية لمدينــة
طنجة تصنف ضمن الكنوز الوطنية الحية،ألن
اإلنسان يمتلك مهـارات ومعـارف فنية مما
يجعلهـا تحكـي التاريخ وتغـذي اإلب��داع من
خ�لال خدمات رمزية تؤسس عليها قاعدة
المجتمع،نحن إذن بصدد قيمة ال مادية متوارثة
تدخل ضمن حكم المباني التاريخية من حيث
التقييد أو ترتيب الصور المنقوشة والرسوم
الصخرية واألحجار المكتوبة والكتابات على
المباني التاريخية أو القبور أو غيرها ...وبناء
على القانون رقم  22.80المتعلق بالمحافظة
على المباني التاريخية نتمنى أن يعاد االعتبار
لهذه المعلمة « رنشهاوسن » كمثيالتها من
المباني األخرى التاريخية بوصفها رأسماال ال ماديا اكتسبته المدينة عبر التاريخ ضمن األنسجة الحضرية
العتيقة والقديمة.

جريدة طنجـة
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 2ـ ال�شهيدة ثريا ال�شاوي
• عبد العزيز الحليمي

إذا افتخر المصريون «بلطيفة النادي» أول طيارة مصرية ،وافتخر األتراك «بصبيحة» أول طيارة تركية فالمغرب العربي
يفتخر«بثريا الشاوي» أول طيارة مغربية.
في حلقة سابقة سمونا مع روح ثريا في جرد لذكرياتها منذ طفولتها اليانعة ،واستقرأنا عبر مواقفها ،ذكاءها المتقد،
وشجاعتها ،وجرأتها أمام المحققين الفرنسيين ،وهي في السابعة من عمرها ،وواكبنا مدى طموحها ،وتخطيها الصعاب مع
والدها ،ثم تفوقها الدراسي من المراحل األولى إلى بلوغها إلى معهد الطيران ،وما عانته من قريناتها الفرنسيات وأقرانها
من مضايقات ألنها مغربية مسلمة ،وألنها كانت متفوقة عليهم في مراحلها الدراسية ،إذ توج اسمها في المعهد باألولى
في جميع المواد.
جاللة الملك محمد الخامس طيب اهلل مثواه كان راعيها ،واألسرة الملكية كانت دائما عاطفة عليها.
قدرات ثريا كانت فائقة في عدة ميادين ،نقتصر منها على الفن والسياسة والعمل الجمعوي.

سبيل نهضة البالد وتحررها من االستعمار وأذنابه .فوجدت أذانا صاغية من األحرار وطار لها صيت التفتت إليه األنظار.

حياة ثريا االجتماعية :في عيد العرش  1947ألقت ثريا أول خطاب لها في هاته المناسبة في حفلة جمعية قدماء التالميذ
بمدينة مكناس فصادفت الخطبة استحسان الحاضرين وتقدم لها األستاذ المحامي السيد المحمدي ،وقبلها وخاطب أباها
قائال« :إني أرى مالمح العبقرية تظهر على جبين هاته الفتاة ،فإنني أتنبأ لها بمستقبل زاهر ،ثم شجعها على ولوج ميادين
النشاط كلها».

وفي سنة  1951أسست ثريا «مؤسسة أخوات اإلحسان» وجعلت لها فروعا في جل مدن المغرب بمعونة صديقتها
الحميمة الست أمينة السراج ،وبنت الوطني الغيور المعلم بوشعيب صاحب المدرسة الحرة بدرب الكبير بالدار البيضاء.

وقدمت الجمعية برنامجها وأهدافها للقصر الملكي ولألمانة العامة لحزب االستقالل ،وقد تلقت الجواب اآلتي من
األمانة:
حزب االستقالل

ثريا الشاوي

األمانة العامة
الحمد هلل وحده

الفنانة ـ السياسية ـ الجمعوية

الفنانة :في سنة  1945كان أبوها يشتغل بفن التمثيل ،فألف تمثيليات اجتماعية ،ومسرحيات لطيفة كان يقدمها
لمحطة فاس لإلذاعة العربية وقد اغتنم أبوها هذه الفرصة فقدمها
للمذياع ،وكانت أول فتاة مغربية ألقت كلمة في اإلذاعة بعنوان:
«العلم واألخالق».
ثم قدم أبوها مشروعا لجاللة الملك المعظم يحتوي على
مسرحيات اجتماعية أراد أن تقوم فرقته بتمثيلها على مسارح
المغرب لفائدة التعليم الحر ،فأذن له جاللة الملك وأوصى الباشوات
ولجن التعليم به خيرا ،وكانت ثريا تقوم بدور البطولة في الروايات
فصار لها صيت وعال نجمها إلى سماء المسرح المغربي.
وبعد جولة الفرقة في مدن المغرب اتصل أبوها رئيس
الفرقة بإحدى الشركات السينمائية ،ووقع معها على تحضير
شريط« :الباب السابع» فلعبت ثريا الدور األول في النص العربي
وفي النص الفرنسي لعبت نفس الدور «ليان دايرى» أكبر نجمة
سينمائية.
ألتقطت مناظر الفيلم باألطلس والصحراء ،فكان الممثلون
يسكنون الخيام ويتحملون بصدر رحب مشقة الترحال.
تحملت ثريا رغم صغر سنها المصاعب ،وبرهنت عن روحها
الفنية ،فلم يجد معها مخرجو الفيلم أي صعوبة في التمرن على
القيام بالدور فركبت الفرس وسقطت منه تحت أضواء «الكاميرا» ببراعة فائقة وشجاعة نادرة ،ثم أخذت المناظر الداخلية
للفيلم في إحدى قاعات االستوديو الذي كان يوجد على ضفة نهر أبي رقراق.
وقد زارت األميرات المصونات االستوديو وقدمت لهن ثريا باقة من الزهور بعدما كانت ستقوم بتقديمها البطلة
الفرنسية وبعدما هددت ثريا الشركة باالنسحاب .فكان هذا أول لقاء بين ثريا واألميرات الجليالت.
انتهى الفيلم وقامت بجولة في إفريقيا الشمالية صحبة فرقة أبيها وأثناء مقامها في الجزائر ألقت محاضرة براديو
الجزائر وكلمة أمام جمعية النساء المسلمات.
أقيمت حفلة كشفية وخرجت ثريا حاملة الراية المغربية ،وقد قامت الفرقة حفلة تمثيلية لفائدة جمعية الميلودية
الجزائرية فأمرت اإلدارة الفرنسية الفرقة بمغادرة الجزائر لقيامها بهذا «الهيجان» ورجعت الفرقة خائبة دون تتميم
برنامجها المملوء بالمفاجآت السارة.
حياتها السياسية :عند عودتها من القطر السويسري قامت ثريا برحلة عبر فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا،
وكانت تتصل باألندية النسوية وخصوصا منها أندية العرب القاطنين ،فكانت تتحدث إليهم عن كفاح اإلفريقيين في سبيل
العزة والكرامة ،وما يعانونه من مكر الغزاة ،ونهب الطغاة ،وما قام به ويقوم به جاللة الملك المعظم محمد الخامس في

الرباط في  14نونبر 1951

جناب اآلنسة الفاضلة ثريا الشاوي
تحية وسالما

وردت على األمانة العامة رسالتك المتعلقة بإنشاء
جمعية نسوية إحسانية وإننا لنقدر فيك وفي أخواتك تلك
الروح النبيلة التي دفعتكن للتفكير في هذا العمل اإلنساني
راجين منك االتصال باألستاذ الهاشمي الفياللي ليشرح لك
رأينا في الموضوع .والسالم عليك ورحمة اهلل.

األمانة العامة

أما أهداف الجمعية فهي محاربة األمية ،والعوائد
الضالة ،وإلقاء محاضرات في شتى المواضيع االجتماعية،
وإعانة المرأة المغربية على نهوضها.

وكانت الجمعية تنشر مبادئها حتى في البادية
وخصوصا في ناحية أزرو .وفي ظرف سنتين أتت الجمعية
بثمرات أتت أكلها ،وكان لها صدى في جميع األوساط
المغربية ،زيادة على هذا سعت الجمعية في االتصال مع
الجمعيات النسوية الشرقية وغير الشرقية ،وحصل االتصال،
ولكنه أعقبه انفصال بانحالل الجمعية لفقد رئيستها
العاملة.

فلتت ثريا من االغتيال أربع مرات

1ـ في أوائل نونبر  1954وضع إرهابيون فرنسيون قنبلة بباب «الفيال» التي كانت تسكنها بشارع أليسكاندار مالي
فألحقت بها خسائر جسيمة ولم يصب أحد.

2ـ وفي يوم من أواخر دسنبر ،بعدما أدخلت سيارتها إلى المستودع برفقة والدها واتجها إلى منزلهما الكائن بين طريق
بير جوراك وطريق تميرال أطلقت عليهما ثماني طلقات من رشاشة أتماتيكية ولكنهما لم يصابا.

3ـ وفي غشت  1955حاوال شرطيان فرنسيان إطالق النار عليها وهي بداخل سيارتها صحبة والدتها ولكن الجماهير
احتشدت فاختفى المجرمون وأخذوا ذيل الفرار.

4ـ وفي شهر شتنبر  1955أوقفها شرطيان لما كانت مارة في سيارتها وأمراها بأن تحملهما إلى المكان الذي يريدانه.
فامتنعت فهدداها فأبت فاجتمعت الجماهير فقلبوا لها ظهر المجن واتهموها بمخالفة قانون المرور ثم أخليا سبيلها وتحقق
فيما بعد أن الشرطيين إرهابيان وإنما ارتديا بذلة الشرطة لينفذا خطتهما عالنية.
سيظل إسمك محفورا في تاريخ نضال المغاربة من أجل سيادة الوطن
خلدت في جنة الخلد مع الشهداء والصديقين.

الناس
حديث
حديث الناس

n

برلماني سابق في حملة سابقة

n

البعثات الطالبية

n

الكرم اليهودي المغربي

٭ برلماني سابق معروف عنه في طنجة أنه لم يتكلم بكلمة واحدة أثناء واليته البرلمانية لمدة
ست سنوات إذ كان ينتمي آنذاك لحزب يساري في زمانه ،وحكي عنه أنه كان أسدا في النقابة
وأرنبا في السياسة ،إلى أن افتضح أمره من فلتة لسانه في تجمع واسع إذ قال بلهجته الغمارية:
«أنا بعدا قضيت حاجة» ويقال عنه أنه باع مفتاح مقر السوق الداخل مرتين لنقابتين
اآلن ،ربما وعد بالتزكية ..شوهد يلبس ثيابا رثة كمقدمة للحملة االنتخابية المقبلة.
٭ صحيح أن جامعاتنا متفرعة العلوم في الطب ،والهندسة ،واألدب ،فال يمنع هذا من إرسال
بعثات طالبية إلى إيطاليا لتلقي معارفها في اإلخراج السينمائي والمسرحي ،وكذا في فنون
التشكيل والنحت ،وكذا بعثة أخرى إلى النمسا لتلقي فنون الموسيقى وتكوين قادة األوركسترا.
٭ اقتداءا بالهبة الملكية إلى المعوزين والفقراء بمناسبة الشهر الفضيل ،وكذا بعض الميسورين،

جريدة طنجـة
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أبت الممثلية اإلسرائيلية في المغرب إال أن تساهم بدورها في هذا العمل اإلنساني ،فشاركت
بدورها برمزية توزيع المواد الغذائية على المحتاجين في نظام بديع.

n

تمثيلية إسرائيلية بالعيون

٭ المعروف عن اليهود المغاربة بأجيالهم ،والقاطنون اآلن في إسرائيل أنهم عاشوا في جميع
أنحاء المغرب ،وأتقنوا لغته العربية إلى جانب جميع اللهجات حيث توزعوا في جميع أنحاء
المغرب.
سيفتح قريبا المجال الجوي بين المغرب وإسرائيل ومن المنتظر أن يزور المغرب 200.000
يهودي إسرائيلي ،وال شك من بينهم من يتقن اللهجة الحسانية وله الحنين لزيارة الصحراء
التي عاشوا في كنفها.
منطقي إذن أن تفتح تمثيلية إسرائيلية في العيون.

n

اهدار المال العام

٭ حزب ال هياكل وطنية له إال في األوراق ،وال مواقف له ،أمينه العام على األوراق كذلك يتقاضى
 50مليون كل سنة ،ومنذ سنوات وهو أحمد بلغازي ،همه الوحيد زيارة مركزية األحزاب
السياسية طلبا للتزكيات المعنوية مع تواجده في الجنائز واألفراح.
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�إ�صدار جديد لباحثني
مغربيني يف جمال الرتجمة
والأندل�سيات وحوار الأديان
صدر حديثا (عام  )2021عن مركز نماء للبحوث والدراسات ببيروت –
لبنان الترجمة العربية لكتاب (ابن حزم القرطبي وتاريخه النقدي لألفكار
الدينية) لمؤلفه المستعرب اإلسباني الكبير ميغيل آسين بالثيـوس
 Miguel Asin Palaciosالمعروف بشكل واسع في الدوائر العلمية
العالمية بإنجازاته الجادة .ترجمه عن اإلسبانية اثنان من الباحثين
المغاربة المختصين باالستعراب اإلسباني والدراسات األندلسية هما:
نْجزَتْ هذه الترجمة برغبة كريمة من
محمد القاضي ،محمد العمارتي .أُ ِ
أمير قطري مهتم بشكل كبير بالتراث الحزمي وبالدراسات التي تناولت
أعماله في كل اللغات اإلنسانية ،وكذا الدكتور عبد اهلل نعمان الحاج الذي
كان رئيس تحرير مجلة ( المجلة العربية) بالمملكة العربية السعودية،
الذي نبهنا إلى ترجمة الكتاب لما له من قيمة علمية عظيمة ،والفضل
كل الفضل يرجع أيضا في إخراج هذه الترجمة بوجهها العلمي الرفيع
الذي أردناه لها جميعا إلى أستاذنا العالمة والخبير بالحضارة األندلسية
وتجلياتها المرحوم الدكتور محمد مفتاح ،فقد راجعها مراجعة دقيقة،
وأح��اط بكل ما يرتبط بإشكاالت النص األصلي وبترجمة مضامينه
وقضاياه إلى اللسان العربية .فلهم جميعا خير الجزاء على كل ما بذلوها
من جهود وما قدموه من توجيهات.
وق��د ن��وه بهـذا
الكتاب النفيـس قبــل
أكثر من ثالثين سنة
ال��دك��ت��ور ال��م��ص��ري
المختص بالدراســات
األندلسيــــة الطاهــر
أح���م���د م���ك���ي ف��ي
مقدمته لكتاب ابن
حزم األخالق والسير،
وذكر أنه أعظم دراسة
خصصـت ح��ول ابن
حزم بأي لغة حتى ذلك
الحين.
هذا الكتاب هو في
األص��ل ق��راءة ميغيل
آسين بالثيوس لمسار
اب��ن ح��زم وألعماله
ولحيــاتـــه ولمنجــزه
العلمي والفكري ،مــع
ترجمته إلى اإلسبانية
لكتاب (ال��ف��ص��ل في
ال��م��ل��ل واأله������واء
والنحل) .جعل آسين بالثيوس كتابه هذا في خمسة مجلدات .وقد مر
عليه قرابة قرن من الزمن ( )1927-1932ولم يترجم للعربية إال اآلن.
وهو مؤلف نفيس وجدير باالهتمام في إطار خلق معرفة بموضوع
حيوي ويكتسي راهنية كبرى وهو موضوع حوار األديان باألندلس في
العصر الوسيط من وجهة نظر غربية إسبانية استعرابية .فهو لشهرته
العالمية ال يمكن االستغناء عنه في دراسة الفكر الديني ومقارنة األديان
بإسبانيا اإلسالمية (األندلس) في العصر الوسيط من خالل بعض أعمال
ابن حزم القرطبي ،وكذا إبراز مدى نجاح آسين بالثيوس في دراسة
شخصية ابن حزم العلمية والموسوعية ،وتحليل مشروعه العلمي في
مقارنة األديان السماوية والوضعية ونقد الفكر الديني ،مع بيان جهوده
الكبرى في تأسيس علم نقد الكتاب المقدس ،حيث اعتبره بالثيوس
قمة العلماء المسلمين األندلسيين المؤسسين لنقد الكتاب المقدس،
مع دراسته لكتاب «الفصل في الملل واألهواء والنحل» الذي يعد من
أبرز األعمال اإلسالمية في تاريخ علم األدي��ان ،وبداية ظهور األعمال
الموسوعية ودوائر المعارف في مجال مقارنة األديان والفرق اإلسالمية
في العالم قبل ظهور أعمال المستشرقين األوربيين أمثال فلهاوزن
وسبينوزا وغيرهما .
كما أن الذين تمكنوا من االطالع على عمل بالثيوس هذا -الكتاب
الذي ترجمناه -أشادوا بمستوى الدقة العلمية والصرامة المنهجية التي
ألف بها بالثيوس هذا الكتاب  .وتأسيسا عليه فقد اعتبر هذا العمل
(دراسة بالثيوس عن ابن حزم ) أعظم عمل علمي ينجز في حق ابن حزم،
كما اعتبر أيضا أهم دراسة وأشمل عن هذا المفكر األندلسي المتميز التي
نعرفها حتى اآلن في أية لغة بما فيها اللغة العربية حيث تكشف لقارئها
الجهد الكبير والنفس الطويل الذي بذله بالثيوس في إعطاء ابن حزم
المكانة الكبيرة التي تليق به كمفكر وفقيه وفيلسوف وموسوعي عظيم،
لهذه األسباب قمنا بترجمته من اللسان اإلسباني إلى اللسان العربي.
طموحنا العلمي األول من وراء هذه الترجمة هو أن تسد الخصاص الذي
تعرفه المكتبة العربية في مثل هذا اللون العلمي اإلسالمي األندلسي.

ر�سائـــل
الأقـدار
لقد غيرت جائحة كورونا شكال كبيرا من أشكال
استقبالنا لشهر رمضان ،فبسبب قانون الطوارئ
الذي انتهجته الحكومة من أجل الحد من انتشار
الفيروس ،والذي دفع إلى غلق المساجد ساعة
صالة التراويح ،ومنع الدروس في المساجد ،ومنع
التجوال في الشوارع بعد الساعة الثامنة مساء فلم
نعد نجتمع مع العائلة واألقارب واألصدقاء ساعة
اإلفطار ..فنقص االبتهـاج برمضـان ..مما دفـع
البعض إلى قول أن اهلل سبحانه سخط على هذه
األمة فحرمها بسبب معاصيها ..فحصل نوع من
الشوشرة عند الناس.

• ما هي الرسالة التي حملتها لنا كرونا في شهر
رمضان؟

فهل ما نحن فيه عقاب من اهلل ؟ أم رسالة
منه سبحانه؟

• • في حقيقة األمر أنها جاءت برسالتين ..رسالة
موجهة لألمة ،ولرسالة موجهة لكل فرد من هذه األمة.

و لفهم الموضوع أكثر كان لنا حوار مع فضيلة
األستاذ محمد أيوب الهسكوري خطيب مسجد الكوثر
بطنجة.

فرسالتها لألمة :هذا الفيروس الذي ال يرى بالعين
المجردة والذي قد يؤدي إلى الموت ..هو رسالة من
اهلل تعالى كي نستأصل فيروسات معنوية فتاكة أكثر
من هذا الفيروس.

• يقول البعض أن اهلل عاقب هذه األمة بمنعها
من التراويح ..لما ظهر فيها من الفساد؟
• • الحمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا وموالنا
رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد؛ فتحيـة طيبة لك سيدي محمد الصحفي
الموهـوب واألديـب األريــب ،ولجريدة طنجـة منـــارة
الصحافة بالمملكة ،حفظها اهلل وسائر قرائها األعزاء.
اعلم  -يرعاك اهلل -أن قول حرمان األمة من بعض
الشعائر التعبدية في شهر رمضان ومن بعض العادات
والتقاليد المغربية الجميلة عقابا لها على معاصيها
وبعدها عن اهلل...أو هو عالمة على سخط اهلل ..فهذا
تكلف مذموم ..ألنه تدخل سافر في الشؤون اإللهية
والعلوم الربانية ..ولم يدرك هؤالء أن العطاء ال يدل
دائما على رضا اهلل ..وأن المنع ال يدل دائما على
ان �إِ َذا َما ا ْبت اََل ُه
سخط اهلل؛ قال تعالى »:فَ�أَ َّما ْ إِ
ال ْن َ�س ُ
َ
َ
ك َر َمهُ َون ََّع َمهُ َف َيقُ ُ
ول َر ِّبي �أ ْ
َر ُّبهُ فَ�أَ ْ
ن وَ�أ َّما
ك َر َم ِ
َ
ُ
َ
اَ
َ
َ
َ
َن
�إِ َذا َما ا ْبتَل ُه فق ََد َر َعل ْي ِه ِرزْ قهُ ف َيقُ ول َر ِّبي �أهَ ان ِ
َ
ك اَّل» [الفجر]15-16:
و قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  »:إذا قال
الرجل :هلك الناس ،فهو أهلكهم» [رواه مسلم ،في
صحيحه ،عن أبي هريرة ،الرقم ]2623 :بضم الكاف.
أي :هو أشدهم هالكا .فيجب على اإلنسان أن يتورع
عن هذه األقوال السلبية التي ال تزيدنا إال هزيمة
نفسية ،ورؤية سوداوية تعتم صورة الواقع.
فعوض أن نشيع بيننا هذه األفكــار الهدامـة
والمتشائمة ..لما ال نحاول استقراء رسائل األقدار التي
جاءت بها هذه الوقائع من انتشار الجائحة العالمية..
فأدى إلى الحجر الصحي ..وإغالق المساجد ...إلى آخر
هذه اإلجراءات االحترازية التي تبنتها الحكومة في
مواجهة الجائحة ..فتأمل معي نقطتين:
• البد أن نعلم علم اليقين أن كل هذا كان فعل
اهلل تعالى؛ قال تعالى عن نفسهَ « :ف َّع ٌ
يد».
ال مّ ِلَا ُي ِر ُ
[سورة البروج.]16:
فال يمكن لقوة على وجه األرض أن تعارض قدرة
اهلل تعالى فتخالف إرادته.
• الدين ثالثة مراتب :إسالم وإيمان وإحسان.
فالصبر على ابتالء القدر هو من اإلسالم .أما الرضا
بالقدر هو من اإليمان كما جاء في حديث جبريل عليه
السالم .وإن فهم رسالة اهلل في هذا القدر هو من
مرتبة اإلحسان.
فعباد اهلل الصالحين ال ينشغلون بظاهر االبتالء..
إنما يتجاوزون ذلك إلى فهم مراد اهلل من هذا االبتالء..
فإذا فهموا ذلك كذلك ..أصبح البالء مطية لهم في
التنقل بين المقامات العلية واألحوال الزكية .لذلك
أقول :من أعظم كرامات أهل اهلل ،الفهم عن اهلل.

ذ .محمد أيوب الهسكوري

فإن كان هذا الفيروس قاتل ..فهناك فيروسات
مدمرة تنخر في جسد األمة ؛ كالجهل ،والظلم ،والغفلة،
والبعد عن اهلل...
فكما تسعى الدول إلى تلقيح شعبها من الكورونا،
البد لألمة أن تلقح نفسها ضد هذه الفيروسات الفتاكة،
التي تفتك بها جيال بعد جيل ،بالدين والعلم والوعي
واألخالق .فهذه القواعد األربعة ،هي أساس النهضة
الحضارية لكل أمة.
أما رسالتها إليك أيها المسلم :فسنوات وأنت ترى
المساجد مفتوحة كل الصلوات ..وعندما يقبل رمضان
تجد المساجد تشذو بتالوات عطرة في صالة التراويح
بعد صالة العشاء وقبل صالة الفجر ..والمساجد
مزدحمة  ..وصلة الرحم ..والصدقات....
فحصل لك ألفة بهذه الشعائر فأصبحت تراها
عادية .وهذا سيصرفك عن اغتنام كنوز رمضان ..فكان
البد أن تشعر قليال بغصة الفقد ،حتى تشتاق لنسمات
الوصل.
و ما أنزلت سورة قريش على المشركين إال لتزيل
غشاوة اإللف عن أعينهم ليشهدوا فضل اهلل تعالى..
فاالبتالء يجلي عين القلب إلبصار النعم .فكما
اختبرنا سابقا بامتحان الجفاف حتى أسقط عنا عيد
األضحى ..فكذلك نختبر اآلن بامتحان الوباء حتى سقط
عنا حضور صالة التراويح جماعة  ..فافهم عن ربك..
فيجب على كل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة
صادقة يستقرئ فيها مراد اهلل من هذه الجائحة
خصوصا في شهر رمضان.
و أن يوطن نفسه أنه عبد هلل تحت كل ظرف ومع
كل حال.
• كيف يمككنا االستفادة من رمضان في ظل
الجائحة؟
• • سؤال جميل ..أوال البد أن نعلم أن ربنا عز وجل
يغير نواميس هذا الكون في هذا الشهر الكريم تحفيزا
لك أيها المسلم ..فإذا أقبل رمضان أغلقت أبواب
النيران وفتحت أبواب الجنان ،وصفدت الشياطين،
وتضاعفت أجور الطاعات...
فالكيس من اغتنم هذه الفضائل للتزود للقاء اهلل
تعالى..
و بما أننا تحت وطأة هذه الجائحة -أسأل اهلل أن
يسرع بإجالئها عن اإلنسانية -نرى أن اهلل قدر علينا
أن تحد حركاتنا حتى نتفرغ للعبادة والتبتل ،التي طالما
تعللنا عنها بااللتزامات والشواغل والظروف...
فعلى المسلم أن يستغل هذه الظروف لإلقبال على
اهلل واالشتغال بالعبادة استعدادا للوقوف بين يدي اهلل
تعالى.

جريدة طنجـة
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سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم
والمعرفة ،إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ،والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق
معرفتهم ،وموسوعية علمهم ،تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسـور التالقـح بين المفكرين وبني عصرهم ،وبين المفكرين وطبقــة
قرائهم ،وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.

• إعداد  :عمر قربـاش

يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة :

المحامي والروائي األستاذ بهاء الدين الطود
ال وسه ً
أه ً
ال بك ضي ًفا عزيزًا في هذه الفسحة الحوارية .

• في البداية نود أن تقدم للقارئ الكريم بطاقة
حياتك الشخصية والمهنية واألدبية؟
اسمي بهاء الدين الطود ،من مواليد مدينة القصر الكبير ،بعد
وفاة والدي انتقلت إلى بيت جدتي في مدينة أصيلة وعمري عشر
سنوات .هناك درست المرحلة الثانوية ،وبعدها درست الصحافة لمدة
أربع سنوات في مدريد بإسبانيا .وتابعت دراستي العليا القانونية في
كل من باريس والرباط .
أمارس مهنة المحاماة مند قرابة أربعين سنة في طنجة .
أما فيما يخص نشاطي األدبي ،فقد كنت كاتب فرع اتحاد كتاب
المغرب بطنجة ،حين كتبت المقالة الصحفية واألدبية في منابر
وطنية ودولية  .كما نشرت القصة القصيرة في مجاالت عربية.
صدرت لي  :رواية « البعيدون» ،عن دار الهالل المصرية سنة
 .2000وترجمت إلى اإلسبانية بمدريد سنة . 2014
• ثم صدرت لي رواية «أبو حيان في طنجة» ،سنة  2010وهي
الرواية التي أعرض فيها من خالل شخصية «أبو حيان» قضية الهجرة
السرية التي أصبحت خالل السنوات األخيرة تؤرق أوروبا بسبب انتشار
الفقر والجهل في بلدان جنوب المتوسط.
• بعد ذلك صــدر لي كتـاب {كدت أعترف} وهو عبــارة عن
مذكرات.
لي قيد اإلعداد والطبع كتاب « رسائل بيالر» ،سيرة ذاتية .
ثم كتاب « سارق األسفار» قيد اإلعداد .

• ممكن أن تقدم لنا صورة عن أسرة آل الطود
وكيف استقر بها المقام بمدينة القصر الكبير ؟

سؤالك عن آل الطود ،أخبرك بأني أفضل الحديث عن أعمالي وعن الثقافة عموما ،إال أني لن أرفض
لك سؤالك ـ لذا أرحب بك وأجيبك مختصرا بما يلي :
آل الطود ،ويعني هذا اإلسم الجبل الشامخ ،وهي أسرة مقيمة في القصر الكبير منذ قرون طويلة،
تؤرخ لها ظهائر سلطانية كثيرة ،من بينها ظهير سلطاني كرمها بأحد
فنادق المدينة هبة لها عن مواقفها وجهادها في معركة وادي المخازن،
أو معركة الملوك الثالثة التي انتصر فيها المغاربة على البرتغاليين،
الذين كانوا يسعون لتمسيح المغرب بمساعدة الكنيسة وبالد مسيحية
أخرى ،كان ذلك في شهر غشت من عام  1578ميالدية .
بعد ذلك تسلمت األسرة ظهائر أخرى من بينها ظهير السلطان
عبد المالك بن موالي إسماعيل في شخص أحد شيوخ آل الطود ،الفقيه
العالمة موالي مسعود الطود ،وذلك في شهر رمضان من عام 1140
هجرية الموافق 1727م .
ويذكر هذا السلطان ما جدده أسالفه من ظهائر وجهت لهذه األسرة،
ومما أشار إليه رفعا من مكانة أسرة الطود ،ما قاله حرفيا بما يلي « ..ولو
أعطيناه ماء األرض ذهبا ،قليل في حقه  ..وجعلنا داره حرما من دخلها
كان آمنا ،ألنه منا وعلينا ومن أقرب ما لنا في أمناء أعمامنا ،ألجل دينه
وحسبه ومرتبته لدينا ،ومن كان خائفا وجاءنا مرافقا معه آمناه وسامحناه،
إذ شفاعته عندنا ال ترد ومكانته لدينا ال تحد» ...إلى آخر الظهير .
أسلم صورة من هذا الظهير إلى محاوري األستاذ عمر قرباش قصد
االطالع عليه ،تأكيدا وحجة لقدم هذه األسرة في مدينة القصر الكبير .
وال أرى بأسا من اإلشارة إلى أن جذور هذه األسرة تعود إلى األندلس،
حسب مراجع تشير إلى أحد القضاة من العلماء اسمه الطود ،كان قد
اشتهر في مدينة قرطبة األندلسية .
أما عن تعليمي ،فبعد الشهادة الثانوية ،درست الصحافة في مدريد،
ودرست القانون في الرباط وباريس .
وأقيم في طنجة منذ انتسابي لهيئة المحامين عام . 1977
في هذا الوقت ذاته ،صرت آنجذب إلى الكتابة في الصحافة الوطنية بطنجة والرباط ،وكذا خارج
المغرب ،كمجلة «اليوم السابع» الصادرة بباريس آنذاك ،و «أخبار األدب» الثقافية الصادرة إلى يومه في
القاهرة .
و إن الفضل في انجذابي إلى الكتابة أول األمر ،يعود بصراحة إلى أحد عشاق اإلعالم في طنجة،
الصديق الدكتور عبد الحق بخـات ،الذي تبنـى أول صحيفـة أسسهـا اإلسبـان في عهد الحمايـة تحت
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اسـم «إسبانيا» ،فاحتضنها وفرنسها ،ثم بعد ذلك تولى تعريبها
تحت عنوان «جريدة طنجة» ،ولم يكتف بهذا بل قام بتأسيس نشرات
صحفية أخرى ،مثل «الخضراء» وأتبعها بجريدة «الشمال» الحاضرة
إلى يومه بقوة في المشهد اإلعالمي المغربي منطلقة من طنجة .
دون أن أنسى اإلعالمي ،الصديق العزيز أحمد ايفزارن ،الذي ما
إن أسس أسبوعية «الخضراء الجديدة» حتى عمل على إقناعي بجمال
ما يخطه قلمي ،وبموهبتي اإلبداعية ،مما جعلني أواصل الكتابة في
صحيفته ،مدة فاقت عاما كامال .
كما أذكر أنه ذات يوم حدد لي موعدا مع إعالميين شهيرين ،هما
األستاذ محمد العربي المساري ،والكاتب المبدع األستاذ عبد الجبار
السحيمي المسؤولين عن جريدة «العلم».
وجلسنا نحن األربعة في صالون بفندق فالندريا ،أستمع إلى
اقتراح اإلعالميين بالكتابة في جريدتهما «العلم» بمقابل مادي ،إال
أني اعتذرت بسبب ضيق وقتي والتزامي بملفات وقضايا المحاكم .
ما أتذكره اليوم ،ما قاله عبد الجبار السحيمي عن كتاباتي ،بأنها
تجلب قارئي إلى ما أكتبه ،من تفاصيل أسفاري في مدن المشرق
وقراه ،وحواراتي عمن التقيت بهم من شخصيات أوربية ومشرقية
أصحاب حضور ثقافي متميز أو بسيط ،وذلك في مواضيع تثير االنتباه
واإلعجاب .
إن أول قصة قصيرة كتبتها ،كانت بعنوان « صيف هيلكا في
أصيلة « ،ونشرتها أول األمر في «أخبار األدب» المصرية ،وأتذكر اآلن
حكاية عنها أجيزها في ما يلي  :كنت ذات مساء في منزل صديقي
الشاعر المغربي المهدي أخريف ،وسلمتني ابنته الصغيرة «ندى»
كتاب تالوتها المقرر في مدرستها ،ألفاجأ بقصة قصيرة بعنوان
«غروب» ،لكاتبها بهاء الدين الطـود ،ألكتشف أنها مقتبسـة من
قصتي األولى «صيف هيلكا في أصيلة» ،وقع تغيير عنوانها إلى
«غروب» ،وحذفت منها بضع فقرات .لم يكن لي أي علم بهذا ،إنما أسعدني نشرها في مادة مقررة دراسيا،
مختارة من طرف وزارة التعليم المغربية .
أضفت هذا التشجيع بإقدامي على الكتابة من طرف وزارة التعليم المغربية ،إلى سعادتي ،بأني أسير
في طريق سليم بعد أن اختارت وزارة التربية والتعليم المصرية روايتي
األولى «البعيدون» لتدريسها في الثانويات في وطنها ..
في ذلك التاريخ ،كنــت نشـرت روايتـي األولى «البعيدون» ،في
مؤسسة روايات الهالل المصرية ،وكانت ثالث رواية مغربية تنشرها هذه
الدار ،أما الرواية المغربية األولى التي نشرتها دار الهالل ،كانت للروائي
والفيلسوف محمد عزيز الحبابي المغربي تحت عنوان «أكسير الحياة»،
تلتها رواية األديب الروائي المغربي عبد الكريم غالب ،ال يحضرني
عنوانها اآلن ،بعد ذلك بسنوات جاءت روايتي المغربية «البعيدون»
لتنشرها هذه المؤسسة العتيدة ،هي أقدم دار نشر عربية ،وأوسعها
انتشارا .
بعد ذلك بأقل من شهرين تولت وزارة التربية والتعليم المصرية
اختيار « البعيدون» نموذجا للرواية المغربية المعاصرة ،وقررتها بثانويات
جمهورية مصر العربية ،لتصير من أشهر الروايات قراءة ومبيعا ،في مصر
وبعد ذلك في الوطن العربي .
كان أروع نجاح ثقافي حققته ليكشف لي أني خلقت ألكون روائيا،
حسب ما اجتمعت عليه آراء جل النقاد الكبار ،مثل جابر عصفور ،وصبري
حافظ ،والمغاربة مثل أحمد السطاتي وسعيد بنكراد وغيرهم .
بقدر ما أسعدني هذا االهتمام الكبيـر بروايتي األولى ،سـواء
في البالد العربية ،أو في إسبانيا ،وأمريكا الالتينية بعد ترجمتها إلى
اإلسبانية ،ففي الوقت ذاته أصابني االرتباك ،إذ صرت أهاب الكتابة في
مستوى أقل إبداعا من روايتي األولى ،فانشغلت بقراءة األعمال اإلبداعية
وغيرها لمدة تقرب من عشر سنين ،قبل أن أكتب روايتي الثانية «أبو
حيان في طنجة» ،ألجعلها إن صح تعبيري إبحارا في الثقافة العربية ،بعد أن كانت رواية «البعيدون» إبحارا
في فضاء الثقافة الغربية ،وشخصيا أراهن على الكيف أكثر من مراهنتي على الكم ،عمال بالمقولة العربية،
شاعر بقصيدة .
بعد ذلك أنجزت عملين سرديين ،األول يحمل عنوان « رسائل بيالر « وهو قيد الطبع ،والثاني بعنوان
«سارق اآلسفار» يقترب من مذكرات تمزج بين سيرة ذاتية ،وسرد فكري يتماهى مع اليوميات .
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هذا املوظف �ضحية
ل�شركة «�أماندي�س»
و�أعمالها االجتماعية

زارنا بمقرالجريدة المواطن عبد النبي
العبدي راغبا في نشرشكايته التي مفادها
أنه توقف عن العمل بشركة التدبير
المفوض للماء والكهرباء بطنجة ،جراء
عجزه الصحي وذلك منذ حوالي  10سنوات،
حيث فقد بصره وأجرى أربع عمليات جراحية
لم تكلل بالنجاح على مستوى نظره،
تتوفرالجريدة على ملفه الطبي.
والغريب في األمرأن الضحية الذي
أحيل على المعاش وإلى حد كتابة هذه
السطوريتم االقتطاع له بالنسبة للتأمين
عن الوفاة وكذا بعض االقتطاعات ورغم
أنه تواصل جيدا مع مصلحة األعمال
االجتماعية للشركة ،أوال بأول ،منذ بداية
مرضه ،حيث زود هذه المصلحة بملفه
الطبي وبكل ما يثبت حالته وظروفه
الصحية.كما راسل المعني باألمرالشركة
المذكورة عدة مرات ،تتوفرالجريدة على
نسخ من مراسالته وذلك بهدف النظرفي
ملفه العادل وإنصافه ،بتسوية وضعيته

األستاذة فاطمة الزهراء كطاية

بشكل عام ،إال أن هذه المراسالت ،تظل
مهملة ودون إجابات شافية.
وحول هذه القضية ،يشير الضحية
عبد النبي العبدي في تصريحه لجريدة
طنجة إلى أنه تم التالعب بملفه من طرف
أشخاص مسؤولين بالموارد البشرية وكذا
مسؤولين باألعمال االجتماعية ،منهم من
لم يعودوا يزاولون العمل في مناصبهم،
مضيفا أنه سيفضحهم بأسمائهم
وسيتابعهم إلى أبعد نقطة ،بما في ذلك
طرق أبواب أعلى سلطة في البالد .ولكن
هذا سيكون في اليوم الموعود ،عندما
ينتهي المشتكي من ضبط جميع أموره
وحججه ووثائقه القانونية التي لها عالقة
بملفه ،ألن «الظلم ما كيبغيه حتى واحد»
كما أن دعوة المظلوم الحجاب بينها وبين
اهلل ،يشيرالمتحدث ذاته.
وآخرا ،نتساءل من جهتنا هل مثل هذه
المشاكل الزالت تقع في مغرب  2021؟

م.إ

حـار�س لل�سيــارات يطالــب
ب�إن�صـافـــه

هذا الرجل معروف لدى
سكان حي «ميسترخوش»
والمارة بأنه الحارس القديم
للسيارات بالحي المذكــور،
وبالضبط بفضـاء إقامــة
السالم  Aحيث يتوفرعلى
شهادة إدارية مسلمة له
من طرف رئيس مقاطعة
طنجة المدينة ،تثبت هذه
الحقيقـــة ،إال أن مجموعة
من األشخــاص ذكرهــم
بأسمائهم كانوا ،فيما بعد،
السبب في التشويــش عليه ومضايقته
إلى درجة حرمانه من الحراسة ،في الوقت
الذي يحتاج إلى العمل من أجل إعالة
أفراد أسرته.ويقول المتضررالمسمى
التهامي الزكندوف أن هؤالء األشخاص
الذين يوجد ضمنهم موظفون ،بعضهم
يعمل بالبلدية وبعضهم يزاول عمله

بملحقة إدارية ،كائنة بحي
ســوق البقــر ،مكنـوا أحــد
األشخـــاص من الحصول
على ثالث رخص ،اثنتان
سلمت له للحراسة بالليل
بحـــــي « ميستر خو ش »
لوحـده ،قبــالــة إقامـــة
السـالم  Aو ،Bليقـــوم،
فيمــا بعـــد ،بتسليمهما
إلى شخصين آخرين من
أجل أمورالحراسة ،بعين
المكــان ،مقابــل اقتســـام
المدخول بينهم جميعا ،بينما يجد الضحية
المذكورنفسه مقصيا ومهمشا ،آمال أن
يتم إنصافه من طرف الجهات المختصة
وبالتالي القطع مع الزبونية والمحسوبية
وحتى مع السمسرة ،ألن المواطنين
سواسية أمام القانون.

م.الهنداوي

رسالة إنسانية
من ي�أخذ بيد هذه الرباءة
املري�ضة واملحتاجة ؟
حلت ،مؤخرا ،الطفلة آية مرفوقة بوالدتها وكان الغرض من زيارة مقر
الجريدة ،بعد تردد ،هو نشر هذا النداء اإلنساني ،طلبا لالستشفاء بالدرجة
األولى ،بمساعدة المحسنين وذوي القلوب الرحيمة ،جزاهم اهلل خيرا.
وتعاني الطفلــة ،المتفوقة في دراستها ،المتميــزة بالذكاء ،أمراض
الروماتيزم والمناعة الذاتية ،إذ تشكو من ارتفاع نسبة ميكروب كبيرة في
دمها ،مما يتطلب توفير أدوية باهظة الثمن ،شهريا ،باإلضافة إلى مطلب
األكل الصحي المكلف ،بينما تقف هذه األسرة الصغيرة ،القاطنة بغرفة
واحـدة ،عاجـزة جدا عن التغلـب على احتياجاتها الطبيعيـة ،حيث إن والدة
الطفلة التي تلعب دور األم واألب في وقت واحد ،لم تستفد من المساعدات
الممنوحة لألرامل وكذا من بطاقة «راميد» بل التجد إرشادا أو إصغاء من
طرف مصالح السلطات المحلية المختصة أوجمعيات المجتمع المدني ،لمد
يد العون لها ،خاصة أنها فقدت عملها بالمطاعم ،منذ بداية انتشار الوباء.

لالتصال 0631740389 :
العنوان :زنقة عين التواتي رقم  7حي المصلى

موثقة بطنجة 20 ،زنقة عالل بن عبد اهلل
إقامة ياسمين الطابق الرابع ،رقم  16طنجة.
تغيير المقر االجتماعي لشركة « SOKKARA
 » MALAKش.م.م  ،شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد ،رأسمالها ( 100.000،00درهم)،
الكائن مقرها االجتماعي بطنجة ،37 ،إقامة الفارابي
س زنقة أبو العالء المعري ،المحالت رقم  56و،57
ساحة كاسطيار ،المقيدة بالسجل التجاري لدى
المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد .106729
بمقتضى محضر الجمع العام بطنجة بتاريخ 22
أبريل  ،2021والمسجل بماليتها في ،26/04/2021
تحت المراجع التالية :األمر باالستخالص،31559 :
سجل المداخيل ،35220 :نسخة في األرشيف
.34794
تم تغيير المقر االجتماعي للشركة من طنجة،
 ،37إقامة الفارابي س زنقة أبو العالء المعري،
المحالت رقم  56و ،57ساحة كاسطيار ،إلى المقر
االجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية اكزناية البقعة
 ،90000 ، 25طنجة.
اإليداع القانوني :تم بالمحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  04ماي  .2021تحت عدد  4139للسجل
التحليلي.
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موثقة بطنجة 20 ،زنقة عالل بن عبد اهلل
إقامة ياسمين الطابق الرابع ،رقم  16طنجة.

تغيير المقر االجتماعي لشركة « POLLO
 » MAGICOش.م.م  ،شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات شريك وحيد ،رأسمالها (100.000،00
درهم) ،الكائن مقرها االجتماعي بطنجة ،المحالت
رقم  1 ،9 ،8 ،7 ،2 ،1مجمع باب البوغاز  1بلوك د
العمارة  ،1مدشر أحمار ،المقيدة بالسجل التجاري لدى
المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد .106801
بمقتضى محضر الجمع العام بطنجة بتاريخ 27
أبريل  ،2021والمسجل بماليتها في ،30/04/2021
تحت المراجع التالية :األمر باالستخالص،32958 :
سجل المداخيل ،36764 :نسخة في األرشيف
.36338
تم تغيير المقر االجتماعي للشركة من طنجة،
بطنجة ،المحالت رقم 1 .9 ،8 ،7 ،2 ،1مجمع باب
البوغاز  1بلوك د العمارة  ،1مدشر أحمار ،إلى المقر
االجتماعي الكائن بطنجة ،مجمع باب البوغاز  ،2بلوك
س ،1الطابق  1رقم .11
اإليداع القانوني :تم بالمحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  05ماي  ،2021تحت عدد  4256للسجل
التحليلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـــع عـقــار

ملف تنفيذي عدد6201/21-987 :
بطلب من :السيد محمد اكردان
ضد  :السيدة اميمة بنمسعود
في يوم الثالثاء  2021-06-15على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار:
الحامل للرسم العقاري عدد  61/14373المسمى
األندلس ،الواقع بمدينة طنجة طريق الركايع وهو
عبارة عن شقة بالطابق الثاني مساحتها  58متر
مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 300.000.00 :
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
ملف تنفيذ عدد 2019/6201/39:

إعالن عن بيع قضائي

لفائدة  :السيد ابراهيم اسماعيلي
ينوب عنه :ذ/علي علوش المحامي بهيئة طنجة
ضد  :السيدة لبنى اربيلة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
اإلبتدائية بأصيلة للعموم بأن بيعا قضائيا سيتم
بهذه المحكمة بتاريخ  2021/05/20على الساعة
 10:00صباحا بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للعقار
التالي :
منزل يقع بزنقة معركة انوال ،زنقة االطلس
المتوسط رقم  5أصيلة.

 طابق سفلي  :واسطة ومطبخ ومرحاضينوغرفتينوباتيو

على سرداب وطابق أرضي وطابق علوي مساحة األول
 484م 2ومساحة اآلخير  514م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقارين في مبلغ
 5.977.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مساحة الدار  66.5 :متر مربع.

ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا مع
زيادة  03في المائة لفائدة الخزينة العامة ،وللمزيد
من المعلومات االتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه
المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مواصفاتها  :لها واجهة واحدة حيث المنزل
مشرفة على زنقة عرضها مترين وتتكون من:

 غرفة في السطححدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 600.000.00 :
درهم (ستمائة ألف درهم).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد26/2012/20 :

إعالن عن بيع عقار

لفائدة :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد :السيد رضوان بن ميري ،عنوانه حي البرانص
زنقة ابن عرضون رقم  129طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/06/09 :على
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو
(ميموزا  )55ذي الرسم العقاري عدد 06/66605
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بمدينة
طنجة شارع موالي يوسف ،والعقار عبارة عن متجر
بالطابق األرضي من العمارة مساحته  11م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 180.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة .وللمزيد من اإليضاح يمكن الٳتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد26/2012/13 :

إعالن عن بيع عقارين
لفائدة  :البنك الوطني لإلنماء االقتصادي ش م.
ضد  :السيدة إقالل ططري ،عنوانها تجزئة كاردن
كوطاج ،زنقة لي كريت ،قرب مسجد ومدرسة
اإلدريسية رقم  30طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/06/09 :على
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقارين
المدعوين (كوثر) و (مريم) ذوي الرسمين العقاريين
عدد  06/23269و  06/23270المملوكين للمنفذ
عليها المذكورة أعاله الكائنين بعنوانها المذكور
أعاله ،والعقاران عبارة عن أرض بها فيال تشتمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع

ملف عدد 2021/50:
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة ،أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في:
 ، 2020/11/25باع السيد طارق الخمليشي ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية عدد K409652والساكن
بطنجة زنقة ابن شهيد  39رقم  ،18والمسجل
بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد  ،74124جميع
حصته في األصل التجاري الكائن بطنجة حي مسنانة
حومة بوطريقة  2رقم  ،13الذي هو عبارة عن محل
لبيع لوازم الهاتف ،لفائدة السيد قاسم البقالي
الطاهري الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد
 ،K9642وحددت قيمة حصة األصل التجاري موضوع
البيع في مبلغ إجمالي قدره ( 270.000.00مائتان
وسبعون ألف) درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل  15يوما ابتداء
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل  84وما يليه من
مدونة التجارة.
اإلمضاء
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـــع عقـــار

ملف تنفيذي عدد6201/19-495 :
بطلب من السيدة نجاة بنخليفة.
ضد  :السيدة أنيسة بنخليفة.
في يوم الثالثاء  2021-06-15على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات رقم
 3بالمحكمة الٳبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة
طنجة :الطابق األول من العمارة السكنية الواقعة عند
زاوية نهج مارسيليا وماسينيت الجماعة الحضرية
لطنجة الحامل للرسم العقاري عدد 06/40679
المسمى باليا  ،54وهو عبارة عن شقة سكنية
مساحتها  107مترا مربعا.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.070.000.00
درهما.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة . % 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

�إعـالن عـن �ضيــاع
ضاع في ظروف غامضة
نظير الرسم العقاري عدد 61/ 4123
للملك المسمى «القرين  »2الكائن بج ح للقصر الصغير ،المتكون
من أرض عارية مساحتها  7آر و  83سنتيار ،وهو في إسم األخوان
محمد العربي الوزاني التهامي وعبد اهلل الوزاني التهامي.
فالمرجــو ممـن عثـر عليـه أن يسلمه للمحافظـة العقاريـة
بطنجـة ــ بني مكـادة .

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية
يف
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«�سلطانة» ...ريا�ضي وفاعل
جمعوي ي�ستحق التكرمي
بعض فعاليات المجتمع المدني ،سيما
النشيطة في الحقل الرياضي لم تأخذ حقها من
التكريم ،ولو المعنوي .أذكر هنا الرياضي والفاعل
الجمعوي رشيد يسري المعروف ب (سلطانة).
العب سابق بفرق عدة ،أبرزها رجاء السواني واتحاد
طنجة في مرحلة التأسيس.
رشيد يسري لعب دورا مهما في تنشيط
جمعية األعمال االجتماعية للوكالة المستقبلة
لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة قبل أن تصبح
«أمانديس» .من خالل تنظيم رحالت رياضية،
اجتماعية إلى الضفة األخرى ،بلجيكا ،هولندا،
وباألخص جنوب إسبانيا ،حيث نسج عالقات
كبيرة مع مسؤولين رياضيين وسياسيين إسبان
بمنطقة األندلس تطورت إلى عقد شراكات باسم
جمعية الصداقة والتعاون التي أسسها مع الجامعة
األندلسية لكرة القدم .ومن خاللها استفادت أطر
رياضية من الشمال من دورات تكوينية في مجال
التدريب .كما تم تنظيم رحالت رياضية وترفيهية
متبادلة بين جمعيات إسبانية ومغربية استفادت
منها شريحة كبيرة من األطفال .واستقبل بطنجة
العديد من نجوم الرياضة اإلسبانية وممثلي
المجالس المنتخبة باألندلس ،ولألسف لم تستغل
مثل هذه المبادرات بالشكل المطلوب ،خصوصا
من طرف مسؤولي المجالس المحلية بطنجة ،حيث
كانت فرصة لتوقيع شراكات وعقد اتفاقيات كان
باإلمكان أن تستفيد منها مدينة طنجة.
الفاعل الرياضي والجمعوي والنقابي ،رشيد
يسري حظي بالتكريم في العديد من المناسبات
بإسبانيا ،من طرف بعض البلديات أو جمعيات
قدماء الالعبين باألندلس ،ضمنها قدماء العبي
الجزيرة الخضراء ،بينما في طنجة لم يلتفت أحد
لهذا الشخص الذي يستحق أكثر من تكريم ،ونرفع
له بالمناسبة القبعة على ما أسداه للمدينة من
خدمات .مجندا معه اسرته الصغيرة التي تكبدت
معه متاعب استقبال الزوار بمدينة طنجة على
حسابه الشخصي ،وكان له دور كبير في تغيير
فكرة خاطئة لدى الجيران بجنوب األندلس حول
واقع المغرب بعدما اعتقدوا أنه مجرد صحراء
قاحلة يسودها الجوع ،جراء توافد قوارب الموت
على الضفة األخرى ،لكن من خالل الزيارات
التي أشرف عليها باسم جمعيته وربط جسور
التواصل ،فكان خير سفير لبلده من خالل تغيير
الفكرة الخاطئة ،واسدى خدمة للسياحة المغربية،
وأصبحت مجموعة من العائالت اإلسبانية تتوافد
على مدينة طنجة بكثرة في زيارات سياحية
متعددة ..هذا قليل من الكثير الذي يمكن سرده
حول هذا الشخص المحبوب لدى الجميع .تحياتي
أخي وصديقي العزيز رشيد يسري.

حوار السبت

رايوال يف حوار خاص لـ «آس»

()2/1

ال�سفر �إلى بر�شلونة ومدريد مع والد هاالند
كان لغر�ض �آخر
مستقبـل هاالنـد غيــر مرتبــط
بـ مبابي ..وال يمكنه رفض ريال
مدريد أو برشلونة .مينو رايوال ،وكيل
أعمال الالعبين المخضــرم ،تحــدث
لـ «آس» في نسختها اإلسبانية
عن العديد من أحداث كرة القدم،
أبرزها إمكانية انتقال إيرلينج هاالند
إلى ريال مدريد أو برشلونة ،ورأيه
حول بطولة دوري السوبر األوروبي
وعالقته بفلورنتينو بيريز ،وخالفه
مع بيب جوارديوال ،وكذلك صراعه
مع الفيفا .وفيما يلي نص الحوار :
حدثني عن هاالند؟
مثل جميع النجوم ،يضع كرة القدم في المقام
األول وال يوجد أي طريقة أخرى ،يفعل هذا رونالدو
وإبراهيموفيتش ،يجعلون كرة القدم محور حياتهم،
وهاالند ال يعرف أي مطاعم موجودة في دورتموند،
ويدرس كثيرًا كيف يمكنه التحسن ويتدرب بشكل
قوي ،وبالنسبة لي األبطال هم أبسط األشخاص.
فاجئت الجميع بالسفر إلى برشلونة ومدريد
مع والد هاالند؟
لن تصدق السبب إذا أخبرتك الحقيقة ،كان
يرغب والد هاالند في الذهاب إلى ماربيال ،وأنا
أيضًا كنت أريد السفر ،لتهنئة البورتا وكذلك
مدريد ،وقمنا بجميع األمور سويًا ،وأسافر بنسبة
 99%وال يعرف أحد وجهتي.
يبدو وكأنها جولة إعالنية؟
األغرب هو عدم وجود بوابة خاصة في مطار
برشلونة ،وهناك يتواجد الصحفيين  24ساعة،
وأعتقد أنهم كانوا ينتظرون فنانة مشهورة ،ليسوا
مصورين رياضيين ،ولكن في نفس الوقت ال يوجد
شيء إلخفائه ،وأنا أتحدث كثيرًا مع مدير برشلونة
وخوسيه أنخيل سانشيز في الريال.
هل أخبرك هاالند أين يريد اللعب؟
ال ،ألنني ال أهتم بهذا اآلن ،ويتعين عليه
إخباري بهذا عندما تكون األمور واضحة وحينها
سنجهز قائمة باألندية ،وتقديمها له ،ولكن اآلن ال
نستطع فعل هذا ،ما نعرفه حاليًا هو أن دورتموند
تحدث معًا بشكل صارم وأخبرنا بأنه ليس للبيع
وهذا أمر مؤكد.

ال يرغبوا في بيعه في الميركاتو الصيفي
المقبل؟
هذا ما قالوه ،لهذا علينا االنتظار لمعرفة هل
ستستمر هذه الرغبة حتى  1سبتمبر.
ولكن األمر يعتمد أيضًا على مشاركتهم
في دوري أبطال أوروبا؟
هذا ما تقوله أنت ،وأنا أتخيل العديد من
األمور ،وحاليًا هذه هي رؤية النادي ،ولكنني
أمتلك رؤية أخرى ،وأعتقد إذا قدمت فرصة جيدة،
وأصبح الطرفين سعداء ،علينا وضعه على طاولة
المفاوضات.
أرى أنك موافق على رحيل هاالند؟
نعم أفكر في هذا ،على عكس إدارة دورتموند.
هل هناك شيء موقع لتسهيل خروج
هاالند في 2022؟
في وكالتي ،هناك بعض القواعد مثلما يحدث
في مكاتب المحامين ،وقبل أي بند ،هذا يعتمد على
رغبة الالعب ،وإبراهيموفيتش لم يكن لديه شرط
جزائي ،وفي إسبانيا هناك شروط جزائية بـ 400
مليون يورو.
من سيدفع لهاالند أكثر ،أندية البريمير
ليج أم الليجا؟
هاالند يروق له أمرين :تسجيل األهداف
ألنه مثل رونالدو أو زالتان ،ولديه هوس إيجابي
بالفوز باأللقاب ،وبالطبع سيختار أين سيحصل
على هذه األشياء ،وعندما يصل عرضًا من نادي
مثل برشلونة أو ريال مديد بهذا التاريخ الكبير،

ال يمكن رفضه ،وباريس سان جيرمان بدأ في
الدخول لمجموعة الكبار ،والسيتي يحاول الوصول
ويوفنتوس دائمًا متواجد ،وكذلك يهمه البطولة
التي سيلعب فيها ،وسان جيرمان يلعب في أسوأ
ليجا بين الكبار ،وفي إسبانيا هناك صراع بين 3
أندية على اللقب ،وفي ألمانيا يوجد دوري قوي،
ولكن دائمًا نعرف من يفوز.

هل يمكن لريال مدريد تحمل نفقات
هاالند والتعاقد معه؟
ال أعلم في الحقيقية مسألة تحمل نفقاته،
ألنني لم أدرس أموره المالية ،ولكنني أعتقد أنه
يستطيع شرائه ،ولكن السؤال هل يستطيع الريال
تحمل عدم شراء هاالند؟ وماذا عن برشلونة؟
ولكن األمور بالنسبة لبرشلونة تعتبر أكثر
تعقيدًا؟
نعم هي معقدة ولكن ليست مستحيلة ،وهذا
يعتمد على عمل مدير النادي ،واألمر متساوي
بالنسبة لجميع األندية وكذلك الالعبين ،مثلما يمر
القطار ،وأنت بين خيارين اللحاق به أو تجاهله.
ريال مدريد يميل أكثر لضم مبابي في
الصيف الجاري؟
هذه مشكلة األندية الكبيرة ،مبابي يتبقى
له عام آخر في عقده ،وسان جيرمان يمكنه فعل
أمرين ،أو مثلما فعل دورتموند مع ليفاندوفسكي
منذ عند سنوات ،عدم بيعه وتركه يرحل بالمجان،
وهذا أمر شجاع للغاية ،أو يمكن بيعه اآلن ،وكل
هذا يعتمد على النادي والالعب( .ترقبوا الجزء
الثاني من الحوار في العدد المقبل إن شاء اهلل).
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اتخذ نادي برشلونة أول إجراء تجاه الحفل
الذي أقامه ميسي ،قائد البارسا ،لزمالئه
في الفريق وعائالتهم .وجمع ميسي العبي
برشلونة ،اإلثنين الماضي في منزله ،من أجل
االحتفال بالفوز على فالنسيا ،والتعهد بالفوز
بلقب الدوري اإلسباني هذا الموسم ،وقررت
رابطة الليجا فتح تحقيق في الواقعة .ووف ًقا
لبرنامج «كواترو» ،أجرى برشلونة اختبارات
لالعبي الفريق ،صباح اليوم األربعاء ،للتأكد
من عدم وجود أي حالة إيجابية ،وتجنب انتشار
فيروس كورونا .وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن
كل االختبارات جاءت سلبية .وأوضح أن العبي
برشلونة سيخضعون الخميس (أول أمس)،
الختبارات كورونا الروتينية من رابطة الليجا.
من ناحية أخرى ،كشف برنامج «الشيرنجيتو»
اإلسباني ،يوم األربعاء الماضي ،عن تطور
جديد ِبشأن مستقبل البرازيلي نيمار ،نجم
سان جيرمان .وينتهي عقد نيمار مع باريس
في صيف  ،2022ولم يوافق الالعب البرازيلي
على التجديد حتى اآلن .ووفقا للبرنامج ،فإن
نيمار منح وعدًا لخوان البورتا ،رئيس برشلونة،
بأنه سينتظر عرض النادي الكتالوني .وسبق أن
ذكرت تقارير صحفية أن البورتا يسعى لترميم
الفريق بالعديد من الصفقات القوية خالل
الفترة المقبلة ،لتدشين مرحلة جديدة له على
رأس النادي الكتالوني .ومن ضمن الصفقات
التي يسعى البورتا إلبرامها ،إعادة نيمار إلى
الكامب نو مرة أخرى .وأوضحت أن البورتا أجرى
االتصاالت األولى مع سان جيرمان حول نيمار،
لكن الرد جاء سلبيا.

بيانيتش على ردار تشيلسي وإنتر
ميالن
ينال العب وسط برشلونة اهتمام بعض
األندية األوروبية الكبرى ،لضمه خالل فترة
االنتقــاالت الصيفيــة المقبلــة ،وفقا لتقريــر
صحفي كتالوني .وبحسب صحيفة «سبـورت»،
استفسر تشيلسي من مسؤولي البارسا عن
إمكانية ضم البوسني ،ميرالم بيانيتش ،رغم أن
تدعيم مركز المهاجم الصريح يأتي على رأس
أولويات النادي اللندني .وأضافت الصحيفة:
«إنتر ميالن ،بطل الدوري اإليطالي الجديد،
استفسر أيضًا عن موقف بيانيتش من أجل
التعاقد معه» .وأشارت إلى أن إدارة برشلونة،
تفضل إعارة بيانيتش في الصيف ،بدال من
بيعه بشكل نهائي .وانضم بيانيتش لصفوف
النادي الكتالوني ،الصيف الماضي ،قادمًا من
يوفنتوس ،لكنه عانى من أجل ترك بصمته مع
الفريق ،ولم يشارك أساسيا في الليجا سوى في
 6مباريات فقط.

برشلونة يستعيد برايثوايت
ظهر المهاجــم الدنماركــي ،مارتن
برايثوايت ،في مران برشلونة صباح أول أمس
الخميس ،ألول مرة بعد غيابه منذ  20أبريل
الماضي ،بسبب اإلصابة بالتواء في كاحله
األيمن .وغاب برايثوايت عن المشاركة في
آخر  4مباريات ،ضد خيتافي وفياريال وغرناطة
وفالنسيا ،وسيكون من الصعـب الدفــع به
ضد أتلتيكو مدريد في الليجا ،اليوم السبت،
بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.
وأضافت الصحيفة« :برايثوايت سيكون في
جاهزيمة تامة للسفر إلى فالنسيا ،لمواجهة
ليفانتي بالجولة  .»36ومع تعافي الدنماركي،
ستبقى الئحة مصابي برشلونة تضم كال من:
أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في
لشبونة ،وفيليبي كوتينيو الذي يعاني من
إصابة أيضًا في ركبته ،وأجرى عملية جراحية
ثانية ويتعافى حاليًا في البرازيل.

«اجلهة» و « مقاطعة بني مكادة « يف نهائي دوري
«املرحوم اخل�صا�صي»

ينازل فريق جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ،فريق
مقاطعة بني مكادة اليوم السبت بملعب الزياتن  2انطالق
من الساعة الرابعة عصرا .وبلغ األول المباراة النهائية بعد
فوزه في نصف النهائي على فريق جماعة طنجة بثالثة أهداف
مقابل هدفين ،فيما تأهل الثاني على حساب فريق مقاطعة
طنجة المدينة بعدما فاز عليه بثالثة أهداف مقابل واحد .وجرت

مباراة الترتيب أمس الجمعة بين فريقي جماعة طنجة ومقاطعة
طنجة المدينة .وعرف الدوري مشاركة ثماني مؤسسات منتخبة
متواجدة بالمدينة ،ممثلة في جماعة طنجة ،مقاطعة المدينة،
مقاطعة بني مكادة ،مقاطعة مغوغة ،مقاطعة السواني ،جهة
طنجة تطوان الحسيمة ،غرفة التجارة والصناعة والخدمات،
وغرفة الصناعة التقليدية.

اجلمع العام االنتخابي للع�صبة اجلهوية طنجة
تطوان احل�سيمة لكرة القدم يوم  18ماي
أشعرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رؤساء أندية
كرة القدم المنتمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،بعقد الجمع
العام االنتخابي للعصبة ،إذ سيعقد الثالثاء  18ماي الجاري،
وسيتم خالل الجمع انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري
للعصبة بتسميتها الجديدة عن طريق االقتراع بالالئحة .وفتحت
الجامعة باب الترشح لرئاسة المكتب المديري طبقا لمقتضيات
المادة  24من النظام األساسي للعصب الجهوية لكرة القدم.
فيما أكدت مصادر إمكانية وضع الئحة واحدة بدون منافس،

يترأسها الرئيس الحالي ،عبد اللطيف العافية .وعقدت عصبة
الشمال جمعا في عشر دقائق في فاتح أبريل عبر تقنية الفيديو،
صادق خالله المكتب المديري على مالءمة القانون األساسي
مع قانون التربية البدنية الجديد  ،30-09والمصادقة على
النظام األساسي الجديد .وهكذا ،بعد  62سنة من الممارسة
باسم عصبة الشمال سيصبح االسم الجديد هو عصبة طنجة
تطوان الحسيمة مع تغيير الشعار القديم .وستصبح أندية كرة
القدم بالحسيمة تحت لواء العصبة الجديدة.

جريدة طنجـة

ريد

أخ

أول إجراء من برشلونة تجاه حفل
ميسي ونيمار يمنح وعدًا للنادي

هاجم المكتب المديري
التحاد طنجة جامعة كرة السلة
على خلفية إقصاء العبيه من
منتخب أقل من  15سنة ذكورا
وإناثا للمشاركة في اإلحصائيات
الجهوية االفريقية «تحدي
المهارات فيبا  2021ألقل من
 15سنة .وقال بالغ للفريق
«غير خاف على أحد الوضعية
المتشرذمة التي مازالت تتخبط
فيها الجامعة الملكية المغربية
لكرة السلة على جميع األصعدة
وال أدل على ذلك هو حلول قضاة
األسبوع الماضي بوزارة الشباب
والرياضة المتواطئة مع المسيرين
المفسدين والمتابعين قضائيا
بتهمة اختالسات وتبديد أموال عمومية وأيضا إبطال الجمع
العام العادي االنتخابي من قبل القضاء والذي سبق لهذا األخير
األمر بإيقاف عقده» .وتابع البالغ» وفي غياب الشرعية لألجهزة
المدبرة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ولمديرية تقنية
وطنية فعلية ،أقدم الرئيس غير الشرعي للجامعة الملكية
المغربية لكرة السلة بمعية موظفة من وزارة الشباب والرياضة
التي سبق أن تم إبعادها من مديرية الرياضة بعد أن كانت من
بين المسؤولين عن اختالالت ،على اختيار اعتباطي وانتقائي
بمنطق فئوي ضيق وغير رياضي إلناث وذكور المنتخبات
ألقل من  15سنة للمشاركة فيما سمي باإلقصائيات الجهوية
االفريقية (تحدي المهارات فيبا  2021ألقل من  15سنة») .حيث
ثم اختيار العبات والعبين من اندية حديثة التأسيس وموالية
لرئيس الجامعة غير الشرعي على حساب العبات والعبي األندية

الكبيرة والتاريخية والرائدة وطنيا
ودوليا في مجال تكوين وتأطير
الفئات العمرية الصغرى» .وأضاف
البالغ» ووعيا بمسؤوليته كمكون
أساسي في منظومة كرة السلة
الوطنية للدفاع عن المصلحة
العليا لرياضتنا المفضلة فإن
المكتب المديري التحاد طنجة
لكرة السلة يستنكر العملية
البشعة الختيار عناصر المنتخب
الوطني ألقل من  15سنة في
غياب البطوالت الجهوية والوطنية
للفئات العمرية الصغرى المنعدمة
منذ سنوات على مستوى العصب
الجهوية التي هي بدورها توجد
في وضعية غير قانونية .وال يفوت المكتب المديري للجمعية
تحميل المسؤولية للوضع المتردي للجامعة الملكية المغربية
لكرة السلة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة المتواطئة
مع المسيرين المفسدين والمتابعين قضائيا والتي لم تكلف
نفسها عناء إشعار الوكالة القضائية للمملكة المغربية لكي
تنوب عن الوزارة من أجل استرجاع أموال عمومية تقدر بأزيد
من ثالثة ماليير سنتيم» .وطالب المكتب المديري لسلة اتحاد
طنجة في ختام البالغ ،الوزارة الوصية بالدعوة لعقد جمع عادي
جديد من قبل لجنة جديدة بعد البث في الملفات القانونية
للجمعيات والعصب التي عرفت إنزاال وتزويرا دون انتظار حكم
قضائي استئنافي لبطالن الجمع ،مادام أن الجمع العام العادي
ليوم  20دجنبر  2020تم إيقاف عقده من قبل القضاء وفق
مقررين قضائيين تم تحقيرهما.
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قطـار تشيلســي يدهــس ريال
مدريد في الصحافة اإلسبانية
أجمعت الصحف اإلسبانية ،الصادرة أول
أمس الخميس ،على تفوق تشيلسي على
ريال مدريد ،في نصف نهائي دوري أبطال
أوروبا ،وتأهله عن جدارة للنهائي ،بعد فوزه
أمس بثنائية نظيفة إيابا ،عقب التعادل (1-
 )1في الذهاب .فجاء عنوان صحيفة (ماركا)
على غالفها لعدد اليوم «القطار دهس ريال
مدريد» ،بينما كتبت في عنوان فرعي «انتصار
مستحق لتشيلسي المتفوق والريال خارج
النهائي» .وأضافت «العبو زيدان المنهكون
قدموا كل ما لديهم ،لكن هذا لم يكن كافيا..
المدرب أخطأ في خطته وفي دفعه براموس
وهازارد» .وأجمعت صحيفتا (موندو ديبورتيفو)
و(سبورت) الكتالونيتان على عنوان واحد وهو
«إلى الخارج» .وأضافت (موندو ديبورتيفو) في
عناوين فرعية «الريال ظهر دون المستوى
أمام تشيلسي المتفوق ولم يبلغ النهائي»
متابعة «تشيلسي سينافس السيتي على
اللقب ،ومستقبل الريال محل شك» .ومن
جانبها ،ذكرت (سبورت) «الريال خارج نهائي
التشامبيونز ،بعدما اكتسحه تشيلسي الذي فاز
عن جدارة» .وتابعت «ال يتبقى أمام فريق زيدان
سوى لقب الليجا ،إذا لم يرغب في إنهاء الموسم
خالي الوفاض».

الغموض يــزيــد حــول مستقبل
زيدان
أعرب الفرنسي زيدان ،مدرب ريال مدريد،
عن حزنه من الخسارة بنتيجة ( )2-0ضد
تشيلسي ،مساء األربعاء ،بإياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا ،واإلقصاء من البطولة .وقال
زيدان ،خالل تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»:
«يمكننا القول إن تشيلسي استحق الفوز ،نحن
حاولنا خالل المباراة ،لكنهم في النهاية استحقوا
الفوز والتأهل» .وأضاف« :لقد لعبنا في نصف
النهائي ،والالعبون كانوا جاهزين ،ويمكننا أن
نفخر بالالعبين ،فنحن حاولنا .كنا على بُعد
خطوة واحدة من النهائي ،وتشيلسي لعب
بأداء رائع وتأهل لذلك يجب تهنئتهم» .وتابع
زيدان« :لقد افتقرنا للقوة في الخط الهجومي،
حيث لم يكن لدينا فرص للتسجيل ،عكس
تشيلسي الذي كان لديه العديد من الفرص،
وهذا هو الحال ،لكنني فخور بالعبي الريال .اآلن
علينا الراحة والتفكير في الليجا» .ورد المدرب
الفرنسي على سؤال حول مستقبله مع الفريق،
حيث قال« :متأكد من أن ريال مدريد سينافس
دائما على لقب دوري األبطال» .واستطرد قائال:
«لن أتحدث عن هذا األمر حاليا ،ألننا نقترب
من نهاية الموسم وأمامنا  4مباريات فقط في
الليجا ،وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك» .وأتم:
«اآلن نحن لسنا سُعداء ،فحين تخسر نصف
نهائي دوري األبطال ال يمكنك أن تكون سعيدا
وهذا أمر طبيعي .إنها لحظة صعبة ،لكن غدا
سنعود للتدريبات مرة أخرى».

ضحكــات هــازارد تفجــر جـدال
بعـــد سقوط الريال
ظهر البلجيكي هازارد ،نجم ريال مدريد،
في لقطة مثيرة للجدل ،عقب خسارة فريقه أمام
تشيلسي ( )0-2في إياب نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا .وودع الريال البطولة بإجمالي
نتيجة مباراتي الذهاب واإلياب ( ،)3-1بعدما
تعادل الفريقان في مدريد بنتيجة ( .)1-1وظهر
هازارد عقب صافرة نهاية المباراة يضحك
ويداعب كورت زوما ،مدافع تشيلسي .ويذكر
أن هازارد كان العبا سابقا في صفوف تشيلسي،
قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صيف .2019
ولم يظهر هازارد أي حماس خالل اللقاء ،حيث
كان بال خطورة تذكر على مرمى البلوز حتى
استبدله زيدان في الدقائق األخيرة.
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الملحق الرياضي

البطولة االحرتافية :

املغرب الفا�سي يقلب الطاولة على احتاد طنجة
واملرابط ينتقد التحكيم
لم يستغل اتحاد طنجة فرصة السبق
إلى التسجيل في مباراتــه أمــام مضيفه
المغرب الفاسي لينهي المباراة بهزيمة
بهدفين لواحد ،في مباراة جمعتها بملعب
الحسن الثاني بفاس لحساب الدورة  14من
البطولة االحترافية للقسم الوطني األول.
وتمكن اتحاد طنجة من افتتاح التسجيل من
ضربة جزاء أحرزها يوسف أنور منذ الدقيقة
 73سددها هدافه الغابوني ،أكسيل مايي
وردها الحارس البورقادي في البداية قبل
أن يتممها الالعب نفسه داخل الشباك.
وتمكن الفريق الفاسي من إحــراز هــدف
التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 81
اثارت جدال ،وسجلها محمد الفقيه .قبل أن
يحرز البديل لحسن كربي هدف االنتصار في
الدقيقة  87من هجمة مرتدة مستغال تفكك
دفاع اتحاد طنجة .وأهدر الفريق الطنجاوي
فرصة الظفر بثالث نقط كانت في متناوله،
أو الخروج بالتعادل على األقل ،لولى سوء
التركيز والتهاون من جهة ،وبعض األخطاء
التحكيميــة مــن جهــة ثانيــة .حيــث
انتقــد إدريس المرابط مدرب الفريق قرارات
الحكم الجعفري ،بطل المباراة وقال» أتأسف
لهذه الخسارة .ليس من عادتي انتقاد
التحكيم وال أريد ان أقدم األعذار ،لكن الحكم
كان يكسر العديد من محاوالتنا ،كما أنه لم
يحتسب لنا ضربة جزاء واضحة» .وأضاف
المرابط» المدرب قد يخطئ ،الالعبون
بدورهم قد يخطئون ،لكن المهم أن نستفيد
من األخطاء ،طلبت نسيان هذه المباراة
والتركيز على المواجهة المقبلة .نلعب مباراة
بمباراة ،فزنا في المواجهة السابقة وخسرنا
اليوم ،هذا هو حال كرة القدم .المهم أن
ننهض سريعا من هذه السقطة» .وبهذه
الهزيمة ،تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 20

نقطة في المركز الخامس.
نتائج الدورة :14
أول أمس الخميس:

الوداد الرياضي  /شباب المحمدية1 – 1 :
حسنية أكادير  /مولودية وجدة0 – 1 :
المغرب الفاسي  /اتحاد طنجة1 – 2 :
أولمبيك أسفي  /الجيش الملكي3 – 0 :
يوسفية برشيد  /د .الحسني الجديدي1 – 0 :
المغرب التطواني  /سريع وادي زم1 – 1 :
نهضة الزمامرة  /الرجاء الرياضي1 – 1 :
الفتح الرباطي  /نهضة بركان1 – 3 :
برنامج الدورة (15الساعة العاشرة ليال):
أمس الجمعة

اتحاد طنجة  /يوسفية برشيد
اليوم السبت
سريع وادي زم  /نهضة الزمامرة
مولودية وجدة  /أولمبيك أسفي
شباب المحمدية  /الفتح الرباطي
د .الحسني الجديدي  /حسنية أكادير

غدا األحد

الرجاء الرياضي  /المغرب الفاسي
نهضة بركان  /المغرب التطواني
الجيش الملكي  /الوداد الرياضي

الترتيب العام:

 - 1الوداد الرياضي 30 :نقطة
 - 2الرجاء الرياضي// 26 :
 - 3حسنية أكادير// 23 :
 - 4الجيش الملكي// 23 :
 - 5اتحاد طنجة// 20 :
 - 6نهضة بركان// 18 :
 - 7المغرب الفاسي// 18 :
 - 8أولمبيك أسفي// 18 :
 - 9مولودية وجدة// 17 :
 - 10الفتح الرباطي// 17 :
 - 11يوسفية برشيد// 17 :
 - 12شباب المحمدية// 16 :
 - 13المغرب التطواني//16 :
 - 14د .الحسني الجديدي// 14 :
 - 15نهضة الزمامرة// 12 :
 - 16سريع وادي زم// 12 :

رئي�س الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم
يف زيارة عمل باملغرب

حل باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم
زوال يوم الجمعة  23أبريل  2021بالمغرب ،حيث إلتقى برئيس الجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم ،فوزي لقجع .وتأتي الزيارة تطبيقا لما أعلن
عنه خالل الجمعية العمومية للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم التي
أقيمت بالرباط في  12مارس ،حيث أكد على الدور الكبير واألساسي
الذي يلعبه المغرب من خالل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

برئاسة لقجع ،في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة
كرة القدم في القارة اإلفريقية بالنظر الى األشواط الكبيرة التي قطعها
المغرب في هذا الشأن ،خاصة على مستوى البنيات التحتية ،الهيكلة
االدارية والحكامة الجيدة ،مشيرا إلى ضرورة االهتمام بأكاديميات كرة
القدم الخاصة بالفئات الصغرى وعقد شراكة مع القطاع الخاص لجعل
كرة القدم اإلفريقية من بين األفضل في العالم.

املباريات املتبقية للفر�سان الأربعة املتناف�سة على «الليغا»

اشتعلت منافسات الدوري اإلسباني»الليغا»
في الجوالت األخيرة بين أربعة أنديــة وعلى
عكس العادة في السنوات الماضيــة .حيـــث
اشتد الصراع بين أتلتيكو مدريد ،وريال مدريد،
وبرشلونة ،وإشبيلية .وتعد دورة هذا االسبوع
( )35األقوى من خالل المواجهات المباشرة،
حيث يستقبل برشلونة صاحب المركـز الثالث
للمتزعم أتلتيكو مدريــد ،ويستقبــل ريـــال
مدريد صاحب المركز الثاني إلشبيلية صاحب
المركز الرابع .ومن شأن هذه الدورة أن تفرز
أولى مالمح بطل الموسم .وفيما يلي برنامج
مواجهات الدورات األربع المتبقية:
الدورة 35
برشلونة  /أ.مدريد
ريال مدريد  /إشبيلية

جريدة طنجـة

الدورة 36
أ.مدريد  /ريال صوصيداد
غرناطة  /ريال مدريد
ليفانطي  /برشلونة
إشبيلية  /فالينسيا
الدورة 37
أ.بلباو  /ريال مدريد
أ.مدريد  /أوصاصونة
برشلونة  /سلطا
فيا الريال  /إشبيلية
الدورة 38
إيبار  /برشلونة
ريال مدريد  /فيا الريال
إشبيلية  /أالفيس
بلد الوليد  /أ.مدريد
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خبر األسبوع
تلويح مبعاقبة الأندية امل�ؤ�س�سة
لبطولة دوري ال�سوبر الأوروبي
خالل الفرتة املقبلة
كشفت شبكة « »ESPNالعالمية عن نية االتحاد األوروبي لكرة
القدم «يويفا» ،لمعاقبة بعض األندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر
األوروب��ي ،خالل الفترة المقبلة .وبحسب الشبكة ،فإن اليويفا يدرس
معاقبة األندية بعدم مشاركتهم في بطولتي دوري األبطال والدوري
األوروب��ي لمدة عامين ،حيث يريد رئيس االتحاد تشيفرين ،تطبيق
إجراءات أكثر صرامة ضد األندية وأضافت الشبكة« :ستكون العقوبة
مرتبطة بالمادة رقم  51من قوانين االتحاد األوروبي لكرة القدم ،والتي
تنص على أنه ال يمكن إنشاء أي تحالفات أو مجموعات بين األندية ،دون
موافقة صريحة من اليويفا» .وأشارت إلى أن تشيفرين ،عقد اجتماعات مع
األندية اإلنجليزية (مانشستر سيتي ،اليونايتد ،ليفربول ،آرسنال ،توتنهام،
وتشيلسي) والتي انسحبت مبكرا ،لتقليل هذه العقوبة المحتملة ،إذا
تم التأكيد أنهم جميعا قد اتخذوا خطوة للوراء .وأفاد التقرير ،أن أندية
ريال مدريد وبرشلونة وميالن ويوفنتوس ،التي لم تعلن انسحابها من
البطولة ،هي التي سيتم معاقبتهم بهذه اإلجراءات.

الدوري اإلسباني
الرب�سا �ضد �أتلتيكو والريال
�ضد �إ�شبيلية ..قمتان يف �أ�صعب
جولة لتحديد مالمح بطل املو�سم

تتجه أنظار عشاق الليغا اليوم السبت نحو ملعب «الكامب نو» الذي
سيحتضن قمة الجولة  35من الليغا تجمع برشلونة بعدما أحيا آماله في
المنافسة على اللقب وأتلتيكو مدريد صاحب الصدارة .كما ستكون جماهير
الكرة على موعد مع لقاء آخر ال يقل أهمية عن سابقه وسيجمع ريال مدريد
صاحب المركز الثاني بمطارده إشبيلية الرابع في الترتيب .ومن مصادفات
القمة األولى أول مواجهة ستتم بين ميسي سواريز .ولم يكن النجمان
مجرد ثنائي شكل أحد أهم الشراكات الهجومية في كرة القدم على
اإلطالق خالل السنوات الست التي قضياها معا في برشلونة ،ولكنهما
كانا أيضاً أصدقاء مقربين جداً خارج الملعب .ولم يشارك سواريز في
اللقاء األول بين الفريقين هذا الموسم بسبب إصابته بفيروس كورونا
وقتها ،لكنه سيكون قادراً على مواجهة ناديه السابق وصديقه هذه
المرة ،وبالنظر لشخصيته التنافسية التي يتميز بها ،سيكون حريصاً على
ترك بصمته .ولم يتواجه ميسي وسواريز ضد بعضهما البعض في كرة
القدم على صعيد األندية ،لكنهما التقيا على المستوى الدولي مع منتخبي
بالدهما ،لذا ستكون هذه معركة رائعة بين أفضل الهدافين في صفوف
برشلونة وأتلتيكو مدريد بالوقت الحالي .وكانت المرة األخيرة التي فاز بها
أتلتيكو مدريد بلقب الدوري اإلسباني في موسم  ،2013-2014عندما
سجل غودين هدف التعادل  1-1على ملعب كامب نو في الجولة األخيرة،
وكان ذلك كافياً للفوز باللقب ،فيما كان الفوز سيكفي برشلونة للتتويج.
وهذه المرة ستتبقى ثالث جوالت بعد المباراة المقبلة بينهما اليوم
السبت ،ولكن هذه المواجهة تعيد بالتأكيد ذكريات لقاء  ،2014نظراً
لمدى تأثيرها الكبير على حسم اللقب ،وعلى الرغم من فوز سيميوني
باللقب في ذلك اليوم في كامب نو ،فإنه لم يسبق له تحقيق أي فوز في
مسيرته كمدرب هناك .كما تعد هذه مباراة فريدة بالنسبة لغريزمان الذي
سيواجه فريقه السابق حيث كان يقود هجومه ،ومنذ انتقاله من أتلتيكو
إلى برشلونة في  ،2019فإن الفرنسي واجه «لوس كولتشونيروس» أربع
مرات وحقق الفوز مرة واحد فقط ،مقابل خسارتين وتعادل .ومن اقوى
مباريات األسبوع اصطدام ريال مدريد بإشبيلية وترقب الطرفين سقوط
اآلخرين ،خاصة ريال مدريد الذي ينتظر هدية من برشلونة لتمنحه
الصدارة في حال الفوز على إشبيلية ،فيما ينتظر برشلونة النادي األندلسي
منحه فرصة االنقضاض على الصدارة في حالة فوزهما.
ريال مدريد  /إشبيلية (الساعة
نتائج الدورة :34
سلطا  /ليفانطي0 – 2 :
إيبار  /أالفيس0 – 3 :
إلتشي /أ.مدريد1 – 0 :
ويسكا  /ريال صوصيداد0 – 1 :
ريال مدريد  /أوصاصونة0 – 2 :
بلد الوليد  /بيتيس1 – 1 :
فيا الريال  /خيطافي0 – 1 :
غرناطة  /قاديس1 – 0 :
فالينسيا  /برشلونة3 – 2 :
إشبيلية  /أ.بلباو1 – 0 :

برنامج الدورة :35
أمس الجمعة

ريال صوصيداد  /إلتشي (الساعة
الثامنة مساء)
اليوم السبت
أالفيس  /ليفانطي (الساعة
الواحدة ظهرا)
برشلونة  /أ.مدريد (الساعة
الثالثة والربع مساء)
قاديس  /ويسكا (الساعة
الخامسة والنصف مساء)
أ.بلباو  /أوصاصونة (الساعة
الثامنة مساء)

غدا األحد

خيطافي  /إيبار (الساعة الواحدة
ظهرا)
فالينسيا  /بلد الوليد (الساعة
الثالثة والربع مساء)
فيا الريال  /سلطا (الساعة
الخامسة والنصف مساء)

الثامنة مساء)

بعد غد اإلثنين

بيتيس  /غرناطة (الساعة الثامنة
مساء)

الترتيب العام

 - 1أ .مدريد 76 :نقطة
 - 2ريال مدريد// 74 :
 - 3برشلونة//74 :
 - 4اشبيلية//70 :
 - 5ريال صوصيداد// 53 :
 - 6فيا الريال// 52 :
 - 7بيتيس// 51 :
 - 8غرناطة//45 :
 - 9أ.بلباو// 45 :
 - 10سلطا// 44 :
 - 11أوصاصونة// 40 :
 - 12قاديس//40 :
 - 13ليفانتي// 38 :
 - 14فالينسيا// 36 :
 - 15خيطافي// 34 :
 - 16أالفيس// 31 :
 - 17بلد الوليد// 31 :
 - 18ويسكا// 30 :
 - 19إلتشي// 30 :
 - 20إيبار// 26 :
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

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

ك ِ َف�إن َ
ا�س َت ْم ِ�س ْ
َّك َم ْع ُد ٌو ِبك!.
ْ

قد نالني منك من فرط الصدور
إن البياض إذا ما جـــاز غايتــــه

وكل شيء إذا ما زاد ينتقص
فال محالة فيــه أنــه بـــرص

***
صغار الناس أكثرهم فسادا وليس لهم لصالحة نهوض
()39
ألم تر في سباع الطير سرا تسالمنا ،ويأكلنا البعــوض؟
***
تحملت أعباء الزمان ولم أكـــــن ألحملها فيما لدي من الوهــن
()40
كما حملت ثقال من األرض نملة وما هي منه في قياس وال وزن
وتمايل صاحبي وقد استرقصته هذه األبيات  ..فزدت قائال:
من طريف ماحدث له أنه كان يوما على فرس في غاية الضعف والرذالة وقدأهلك الوجي ( )41حوافره ،فمر على جماعة فيهم الشاعر الخطيب الطبيب أبو
حاتم الحجاري الذي قال له :يا أبا تمام ..أنشدني قولك:
وتحتــــي ريــــح إن جــــــــــرت
لها في المدى سبق إلى غايــــة
وهمة نفسي نزهتها عن الوجى

وما خلت أن الريح ذات قوائـم
كأن لها سبقـا يفـوق عزائمــي
فيا عجبا حتى العال في البهائم

فلما أنشده إياها رد رأسه أبو حاتم إلى الجماعة وقال :ناشدتكم اهلل ،أيجوز
لحجام على فرس مثل هذه الرمكة الهزيلة العرجاء أن يقول مثل هذا؟ ! .فضحك
()42
جميع من حضر ،وأقبل أبو تمام في غيظه يسبه !
وضحكنا نحن أيضا ..ثم قلت:
()43
 فرس أبي تمام األندلسي ،هذا النقد المذك العثور ،تشبه في هزالهابغلة صديق للبهاء زهير ،تلك الزارحة الخاسفة )44( ..رآه ذات يوم راكبا بغلته هذه
فخاطبه قائال:
لـك يا صديقــي بغلـــة ليست تساوي خردلة
تمشي فتحسبها العيون على الطرريق مشكله
وتخـــال مــــدبـــرة إذا ما أقبلت مستعجلــــه
مقدار خطوتها الطويلة حين تسرع أنملـــــه
()45
تهــتــز وهـــي مكانـها فكأنما هــي زلزلــــه
فتبسم صاحبي وقال:
 ومثل أبي تمام الحجاج في تبجحه بما ال يملك كمثل الشاعر ابن هرمة فيادعائه الكرم في شعره ،وهو المسيك اللحز ( )46المنوع الهلوع ! .كفه جامدة..
صوبه محبوس ..نفسه ال تهتز لمعروف ..قلبه ال يندب لخير! .أتاه يوما جماعة،
فقال لهم  :ما جاءكم؟ .قالوا:
شعرك حيث تقول:
أغشى الطريق بقبتي ورواقها

وأحل في الربـى وأقيـم

()47

إني امرؤ جعل الطريق لبيتــه

طنبا ،وأنكر حقه اللئيم

()48

فنظر إلينا وقال :ما على األرض عصبة أسخف منكم عقوال ! أما سمعتم قول
اهلل سبحانه:
«وأنهم يقولون ما ال يفعلون» في الشعراء؟! واهلل إني ألقول ما ال أفعل،
()49
وأنتم تريدون أن أفعل ما أقول! .واهلل ال عصيت ربي في رضاكم!

قلت:
 عجبا من شاعر كابن هرمة فكه مزاح مداعب كظه المال من عطاءاتممدوحية يكون أمره سرابا بقيمة ونيله حجرا محجورا ! إيه ..ما أبدع يراع إلياس
فرحات ! لقد صور اضطراب الغني البخيل أمام الفقير تصويرا فنيا هو غاية في
دقة التحليل النفسي:
كم من غني بخيل كلما لمحت عيناه وجه فقـيـــر خف يستتــر
()50
ترنو إلى مالـه الوراث قائلــــة «ال يؤكل الجوز إال حين ينكسر»
قال:
لقد أوسع الشعراء في ذم البخل وأجدوا  ..ومن أروع ما وقفت عليه في وصفبخيل وصفا ترى العين تفاصيله ،ويدرك الحس حركاته قول كشاجم وقد نزل
ضيفا على مائدة أحد أصدقائه:
صديق لنا من أبرع الناس في البخل
فتبسمت  ..فأسرع قائال:
 هذا صديق ،أما أنت – يا شريف -فالصاحب ،وليس الصديق كالصاحب !وارتشف شايه وتابع إنشاده:
صديق لنا من أبرع الناس في البخل
دعاني كما يدعو الصديــق صديقـه
فلمـــا حضرنـــا للطعـــام رأيــتــــه
فأقبلت أستـــــل الغــــذاء مخافــــة
أمد يدي ســـــرا ألســـــرق لقمــــة
ويغتاظ أحيانـــــا فيشتــــم عبـــده
إلى أن جنت كفي لحتفــي جنايـــــة
فجرت يدي للحيـن رجـــل دجاجــــة
وقدم من بعــــد الطعــــام حـــالوة
وقمت  ..لو أني كنــت بيــــت نيـــة
فقلت:

وافضلهم فيه وليس بذي فضـــل
فجئت كما يأتي إلى مثلـه مثلـــي
يرى أنه من بعض أعضائـه أكلــي
وألحاظ عينيه رقيــب على فعلـــي
فيلحظني شزرا فأعبـــث بالبقــــل
وأعلم أن الغيظ والشتم من أجلي
وذلـك أن الجـوع أعدمنـــي عقلــي
فجرت كما جرت يدي رجلها رجلــي
فلـم أستطــع فيها أمـر وال أحـلــى
ربحت ثواب الصوم من عدم األكل

 فكأني بكشاجم أسمعه يردد بعدما قام من مائدة صديقه ساغبا سنونا:()53
ولو عليك اتكالي في الغذاء إذا لكنت أول مدفون من الجوع

()52

ــــــــــــــــــ
الهوامش :

« - 40الذخيررة» ق 837 /3
 - 41رقة في القدم أو الحافز أو الخف من كثرة المشي
« - 42نفح الطيب» ج 417 /3
« - 43النقد :أن يكون حافره منقشرا -المذك = أن يكون عمره قد تناهى
« - 44الشاسبة= الضامرة – الرازحة= التي ال تكاد تنهض لهزالها – الخاسفة= الضعيفة
« - 45أحلى طرائف ونوادر الشعراء» جروس برس -91
 - 46اللحز :الشحيح البخيل
 - 47أي أنه يقيم بيته في طريق القاصدين
 - 48الطنب= حبل يشد به الخباء
« - 49أحلى طرائف49 »..
« - 50أدب المهجر487 »..
« - 51جوهر الكنز»  - 334و « -الفكاهة في األدب» أحمد الحوفي -223
 - 52أي جائعا كأشد ما يكون الجوع
« - 53المخالة» – 514و« -العقد الفريد» ج  182 /6وفيه بعده:
يقول عند دعاء الضيق مبتدئا

صوت ضعيف وداع غير مسموع
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سلسلة المجتهد
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(اجلزء الثاين)

بِ ُّر الوالدين

بر الوالدين أحد أسمى التعاليم اإلسالمية واإلنسانية..
فاحترامهمما وحسن التعامل معهما من القيم اإلنسانية
األخالقية بالدرجة األولى ،ولها أهمية خاصة لدى المجتمعات
العربية واإلسالمية ،حيث تعد هذه القيم من اللبنات األساسية
في التربية والتعليم.
فغياب احترام اآلباء أصبح ظاهرة منتشرة ،ومن مظاهر
عقوق الوالدين عدم طاعتهما في غير معصية اهلل ،مع القدرة
على ذلك ،أو التثاقل من طاعتهما بالتضجر أو التأفف ،وسبهما،
وإس��اءة القول لهما ،والعبوس في وجههما ،وعدم االحترام
في معاملتهما ومخاطبتهما ،والغياب عنهما دون عذر ،وعدم
اإلنفاق عليهما ،وعدم االستغفار والدعاء لهما في حياتهما وبعد
مماتهما.
ومن كان بارّا بوالديه كان هان ًئا رضيّا تقيّا متواضعا ،فبر
الوالدين شيمة من شيم أهل الفضل الكرام ،وباب يقود إلى
الجنان..
يا بني  :العاصي لوالديه ،تغلق في وجهه أبواب الجنة ،وتفتح
في وجهه أبواب جهنم ،يقيد بالسالسل ويصب على
رأسه الحميم ويقول له خزنة جهنم « :دق شطرا من
عذاب أبويك في صغرك ،لم يدخرا جهدا وسعيا في
عيشك وهنائك ،ولكنك تنكرت لجهودهما ،فهذا جزاء
من عصي والديه» .وقال لهما « :أف لكما هذا قضاء
اهلل عليك في اآلخرة ،أما حكم قاضي الدنيا فعليك
النفقة عليهما ،كما أنفقا عليك مذ كنت صغيرا.»..

(من ر�ضا الله تعالى)

ان ِب َوال َِد ْي ِه ِ�إ ْح َ�سانًا َح َم َل ْتهُ �أُ ُّمهُ ُ
ك ْرهً ا
�ص ْينَا ْ ِإ
« َو َو َّ
ن�س َ
ال َ
ُ
َو َو�ضَ َع ْتهُ ُ
ون �شَ ْه ًرا َحتَّى �إِ َذا
ك ْرهً ا َو َح ْملهُ َو ِف�صَ ا ُلهُ َث اَل ُث َ
ب �أَ ْو ِز ْع�� ِن��ي �أ ْنَ
َب َل َغ �أَ� ُ��ش َّ��دهُ َو َب َل َغ �أَ ْربَ�� ِع�ينَ َ�س َن ًة ق َ
َ��ال َر ِّ
َك ا َّلتِي �أَ ْن َع ْم َ
ك َر ن ِْع َمت َ
�أَ ْ�ش ُ
ي وَ�أَ ْن
ت َع َل َّي َو َع َلى َوال َِد َّ
�أَ ْع��م َ
َ��ل �صَ حِ ً
���ص�� ِل ْ��ح يِل يِف ُذ ِّر َّي�� ِت��ي �إِ يِّن
الا ت َْر�ضَ اهُ وَ�أَ ْ
ت ُْب ُ
ت ِ�إ َل ْي َ
ِني» [س األحقاف .]15
ِن المْ ُ ْ�س ِلم َ
ك و َِ�إ يِّن م َ
وقال تعالى في سورة األحقاف [اآلية ]18
وقال تعالى في سورة الطور [اآليةّ19
وقال تعالى في سورة المجادلة [اآلية ]17
وقال تعالى في سورة التعابن [اآلية  14و]15
وقال تعالى في سورة الجمعة [اآلية ]9
وقال تعالى في سورة لقمان [اآلية .32
وقال صلى اهلل عليه وسلم :
«إن اهلل حرم عليكم عقوق األمهات ووأد البنات ومنع وهات،
وكره لكم قيل وقال ،وكثرة السؤال وإضاعة المال»..

يا بني  :إن عصيت أمر والديك فقد عصيت اهلل
الذي خلقك..
يا بني  :كيف يكون موقفك أمام خالقك العظيم؟
يا بني  :إن رضا اهلل في رضا الوالدين ،وسخطه
في سخطهما ،فطاعتهما من أولى الواجبات عليك..
يا ببني  :كتاب اهلل تعالى مليء بذكر الطاعة هلل
وللوالدين..
قال تعالى :

اج َت َباهُ َر ُّبهُ
« َو َع�صَ ى �آدَ ُم َر َّبهُ َف َغ َوى ُث َّم ْ
َفت َ
َاب َع َل ْي ِه َوهَ َدى» [س طه .]118
وقال تعالى :

« َوب ًَّ��را ِب َوال َِد ْي ِه َو مَ ْ
ل َي ُ
كن َج َّبا ًرا َع ِ
�ص ًّيا»

[س مريم .]13

وقال تعالى :

وقال تعالى :

َ��د َ
اك
���ص ْ��ي��نَ��ا ْ ِإ
َ��ان ِب�� َوالِ َ��د ْي�� ِه ُح ْ�سنًا وَ�إِن جَ��اه َ
« َو َو َّ
الن�����س َ
َ
ُط ْع ُه َما ِ�إ يَ َّ
�س َل َ
ُ�ش َ
ك ِب ِه عِ ْل ٌم َف اَل ت ِ
ل
ي
ل
ا
م
ِي
ب
ك
َ ْ َ
لِت رْ ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ون» صدق اهلل العظيم
َم ْرجِ ُعك ْم فَ�أ َن ِّبئُكم بمَِا كنت ُْم ت َْع َمل َ

[س العنكبوت .]7
وقال تعالى :

ِي َل ُهم ِّمن ُق َّرةِ �أَ ْعينُ ٍ َج َزا ًء
�س َّما �أُ ْخف َ
« َف اَل ت َْع َل ُم نَفْ ٌ
بمَِا َ
ون» [س السجدة .]17
كانُوا َي ْع َم ُل َ
وفي سورة األحقاف اآليتين :
قال تعالى :
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 قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى :أطِع اإلاله كما أمر

وامأل فؤادك بالحــــذر

وأطع أباك فإنــــه

رباك من عهد الصِّغر

واخْضع ألمك وأرضها

فعقوقها إحدى الكبر

وعن الشاعر رضا عواضة :
أمي يا مالكي

يا حُبّي الباقي إلى األبد

ولم تزل يداك

أرجو حتى ولم أزل ولد

من األمثال :
الشائعة في الوسط المغربي
أ  -إذا ماتت األم وسد الحجرة ونعس على التراب..
ب  -وإذا مات األب قف وراء الباب ألن زوجة األب بالداخل.
(عبدو)
اعلم يا بني  :أن اهلل ال يخفى عليه شيء في السماء واألرض
فكيف تخفي طاعتك لوالديك أو عصيانهما..
من األقوال المأثورة :
 الفوز بدعوى الوالدين  :تجلب التوفيق فيالدنيا والنجاة من النار في اآلخرة..

يا بني  :العاصي والديه ال تُجبَرُ معصيته..

ون َر َّبنَا هَ ْ
ِن �أَزْ َواجِ نَا
« َوا َّلذِ َ
ب َلنَا م ْ
ين َيقُ و ُل َ
َ
ِني �إِ َما ًما
اج َع ْلنَا لِ ْل ُم َّتق َ
َو ُذ ِّر َّيا ِتنَا ُق َّ��ر َة �أ ْع�ُيننُ ٍ َو ْ
حَ
َ
اَ
ً
�أو َلئ َ
ِ
ِيها ت َّية و ََ�سل ًما
بوا َو ُيلق َّْو َن ف َ
ِك ُي ْج َز ْو َن ا ْل ُغ ْر َف َة بمَِا �صَ رَ ُ
ُ
ْ
ِيها َح ُ�سن ْ
َت ُم ْ�س َتق ًَّرا َو ُمقَا ًما ُقل َما َي ْعبَ�أ ب ُ
ِك ْم
ين ف َ
َخالِدِ َ
اَ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
ون
َر ِّب��ي ل َْ��ول ُدعَ��ا�ؤك ْ��م فق َْد كذ ْبت ُْم ف َ�س ْوف َيك ُ
ِل َزا ًما» صدق اهلل العظيم [س الفرقان .]77/73

إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

وقال عليه أزكى السالم ،عن عائشة سألت النبي الكريم  :أي
الناس أعظم حقا على المرأة ،قال «زوجها» ،قلت  :فعلى الرجل
قال أمه.
فقد قدم الوالدين على حق الزوج..
وقال عليه السالم « :من الكبائر شتم الرجل والديه».
وقال تعالى :
«وَصَاحبْهُما في الدنيا معروفا» صدق اهلل العظيم [س
لقمان .]15
وجاء في الشعر :
هذا لعمري في القياس
تعصي اإلله وأن تظهر حبه
بديع
لو كان حبك صادقاً ألطعته إن المحب لمن يحب مطيع
(كتاب الشفا ،ص .)926
من الشعر :

 بر الوالدين سبب سعة الرزق.. من العقوق أن يتعاظم الولد عن تقبيليدي والديه..
 ومن العقوق أن يعتبر الولد نفسه مساوياألبيه..
 من العقوق ال ينهض الولد لوالديه احتراماوإجالال..
 ومن العقوق أن يستحيي الولد من حالةوالده ،وقد تفوق هو ونسي والده..
 ومن العقوق أن يرفع صوته فوق صوتهماأو يوديهما بكالم جارح أو إهانة..
قال عليه السالم :
«من سره أن يعظم اهلل رزقه وأن يمد في
أجله فليصل رحمه (رواه البخاري)
لن يحرم العبد من المزيد حتى ينقطع في
شكره هلل ولوالديه.
بر الوالدين كفارة للكبائر
إن أقرب عمل إلى اهلل البر بالوالدين..
من عاش على بر الوالدين مات على طاعة
اهلل..
قال رجل في حضرة الرسول صلى اهلل عليه
وسلم  :هل بقي علي من بر أب��وي شيء بعد
موتهما أبر بهما به؟
قال  :نعم.
خصال أرب��ع  :الصالة عليهما واالستغفار لهما وإنفاذ
عهدهما وإكرام صديقيها ،وصلة الرحم التي ال رحم لك إال من
قبلهما (حديث أبو داوود).
وآخر القول :
«احفظ ود أبيك ..ال تقطعه فيطفيء اهلل نورك».
أيها األبناء البررة ،اعملوا بنصائح أبويكم ،فقد سبقوكم
إلى الدنيا الفانية واجتازوا مطباتها ،وقيل في المثل :من سبقك
بليلة سبقك بمعلمة..
إن اآلباء في حاجة إلى صلة الرحم بهما ،فإن ماتا فترحم
عليهما واستغفر لهما اهلل ،وادع لهما بالرحمة إنكم أقرب
إليهما من دمهما ولحمهما والدنيا ال تدوم ألحد ،اعمل خيرا
لوالديك تجده في أبنائك..

(يتبع)
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ف�ضل الع�شر الأواخر من رم�ضان
وف�ضل ليلة القدر

 -إعداد  :محمد أمني بنعفان

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت
الأنبياء واملر�سلني� ،سيدنا حممد النبي املختار ،وعلى �آله
الأخيار و�صحابته الأبرار.
�أما بعد:
مع�شر القراء ،هاهي الع�شر الأواخر من رم�ضان قد
� ّ
أطلت علينا �إيذانا بختام �شهر رم�ضان املبارك ،وقد خ�صها
ربنا  -جل وعال  -بوافر الف�ضل ،وجزيل الإكرام ،وعظيم
الربكةً ،
َ
رم�ضان
ليلة واحدة متر مرة يف العام ،وهي يف �شهر
املبارك� ،إنها ليلة القدر ،وما �أدراك ما ليلة القدر؟ ،ليلة
عظيمة ال�ش�أن ،لها مكانة كبرية يف نفو�س امل�سلمنيُ ،خ ّ�صت
بخ�صائ�ص عظيمة ،وميزات كرميـة ،مل تكن لغريهـا من
الليايل.
فمن ف�ضائل هذه الليلة املباركة� :أن اهلل اخت�صها ب�أن
جعلها وقت نزول كالمه العظيم ،وذكره احلكيم ،قال
تعالى�(:إِ َّنا �أَ ْن َز ْل َناهُ فيِ َليْ َل ٍة مُ بَار ََك ٍة) ،ويقول اهلل تعالى:-
( ِ�إ َّنا �أَ ْن َز ْل َناهُ فيِ َليْ َل ِة ْال َق ْد ِر وَمَ ا �أَدْ ر َ
َاك مَ ا َليْ َل ُة ْال َق ْد ِر) ،قال
ابن عبا�س :نزل به جربيل جملة واحدة يف ليلة القدر،
من اللوح املحفوظ �إلى �سماء الدنيا� ،إلى بيت العزة ،و�أماله
جربيل على ال�سفرة ،ثم كان جربيل ينزله على النبي
جنوما جنوما ،وكان بني �أوله و�آخره ثالث وع�شرون �سنة.

عزيزي القارئ :ومن ف�ضائل هذه الليلة ،ما ثبت عن
نبينا الكرمي �أنه قال( :من قام ليلة القدر �إميانا واحت�سابا،
غفر له ما تقدم من ذنبه) ،فهي ليلة عظيمة ال�ش�أن ،رفيعة
املكانة ،عالية القدر ،كثرية اخلريات والربكات� ،إذ الواجب
علينا �أن نقدر لهذه الليلة قدرها ،و�أن نعرف لها مكانتها
وف�ضلها وبركتها ،و�أن جنتهد يف حتري خريها وبركتها
باجلد واالجتهاد يف العبادة ،والإقبال على اهلل بالطاعة،
وهذا هو ما ينبغي �أن نهتم به يف ليلة القدر ،مع الإكثار من
الدعاء العظيم الذي علمه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لل�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -حيث قالت :يا ر�سول
ُ
علمت ليلة القدر �أي ليلة هي ،فماذا �أقول؟،
اهلل� ،أر�أيت � ْإن
قال( :قويل :اللهم �إنك عفو حتب العفو فاعف عني) ،وهي
كلمات جتمع للإن�سان خريي ُّ
الدنيا والآخرة ،ب� ْأن ي�سلم من
البالء يف ُّ
الدنيا ،ومن العذاب يف الآخرة ،فما �أعظمها من
دعوة مباركة يف ليلة مباركة! ،وهي دعوة منا�سبة لليلة
َ
يم)؛ �أي
القدر غاية املنا�سبة؛ ل ِ
أن(:في َها ُيفر َُق ُك ُّل �أمْ ٍر َح ِك ٍ
يكتب فيها ما هو كائن �إلى ليلة القدر الأخرى ،فما �أجمل �أن
ُيقبل العبد يف ليلة الكتابة على اهلل ي�س�أله العافية! ،ومَ ن
�أعطي العافية يف هذه الليلة ،فقد �أعطي اخلري َّ
كله.
مع�شر القراء :واحلكمة يف �إخفاء ليلة القدر ،كاحلكمة
يف �إخفاء وقت الوفاة ،ويوم القيامة ،حتى يرغب املكلف يف

ومن عظيم مكانة هذه الليلة؛ �أن اهلل جعلها
ليلة مباركة ،كما قال � -سبحانه�ِ ( : -إ َّنا �أَ ْن َز ْل َناهُ
فيِ َليْ َل ٍة مُ بَار ََك ٍة) ،وبركة هذه الليلة :بركة يف
الوقت ،والعمل ،وبركة يف الثواب واجلزاء عند
اهلل(،وَمَ ا �أَدْ ر َ
َاك مَ ا َليْ َل ُة ْال َق ْد ِر)؛ �أي وما �أعلمك ما
ليلة القدر؟ ،وهذا ا�ستفهام يق�صد به التفخيم
والتعظيم وتقدير الأمور يف هذه الليلة ،والعلو
من �شرف الأعمال والطاعات فيها.
ومن بركة هذه الليلة وعظيم مكانتها عند
اهلل� :أن جعلها خريا من �ألف �شهر ،م�صداقا
َ
تعالى(:ليْ َل ُة ْال َق ْد ِر َخيرْ ٌ ِم ْن �أَ ْل ِف َ�شهْ ٍر)؛ �أي
لقوله
ليلة واحدة ،العمل فيها يف�ضل على عمل �أكرث
من ثالث وثمانني عاما! ،فما �أعظمها بركة! وما
�أوفرها مكانة! وما �أعظم ثواب اهلل فيها ،و�سبب
نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن جماهد
قال « :كان يف بني �إ�سرائيل رجل يقوم الليل
َّ
بالنهار حتى
حتى ُي�صبح ،ثم يجاهد العدوَّ
يمُ �سي ،ففعل ذلك � َ
ألف �شهر» ،فت�ساءل الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم مع نف�سه ،وقال :كيف
هذا الرجل من بني �إ�سرائيل مل يع�ص اهلل هذه
املدة ،ونحن منا من مل ي�صل لهذا ال�سن ،حتى
و�إن و�صل البد �أن يخطئ؛ لأن ال�شيطان يجري
يف الإن�سان جمرى الدم ،كيف هذا واهلل يقول:
(كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س) ،فظهر من هو
�أح�سن منا يف العبادة لربه ،ف�أنزل اهللَ :
«ليْ َل ُة
ْال َق ْد ِر َخيرْ ٌ ِم ْن �أَ ْل ِف َ�شهْ ٍر»؛ �أي قيام ِتلك الليلة ،خريٌ من عمَ ل
ذلك الرجل ،فاهلل �سبحانه تف�ضل بها على هذه الأمة ،التي
هي خري �أمة �أخرجت للنا�س ،ب�أن جعل العبادة فيها ب�أجر
يفوق �أجر عبادة �ألف �شهر.
ومن ف�ضائلها� ،أن املالئكة تتنزل فيها ومعهم جربيل،
لقوله تعالىَ :
َالروحُ ِفي َها ِب�إِ ْذ ِن ر َِّب ِهمْ ِم ْن
(ت َن َّز ُل المْ َلاَ ِئ َك ُة و ُّ
ُك ِّل �أَمْ ٍر)؛ �أي يتنزلون �أفواجا ب�إذن ربهم بكل خري ورحمة
وبركة ،ومن �أجل كل �أمر قدر من رزق و�أجل؛ �أي يفرق فيها
كل �أمر حكيم ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل يقدر
املقادير يف ليلة الرباءة  ،ف�إذا كان ليلة القدر ي�سلمها �إلى
�أربابها).
ومن �ش�أن هذه الليلة وبركتها؛ �أنها �سبب �سالمة وجناة
من املهالك ملن قامها �إميانا واحت�سابا ،لقوله تعالى�( :سَ لاَ ٌم
ِه َي َح َّتى مَ ْط َل ِع ْال َف ْج ِر) ،فهي ليلة �ساملة ال �شر فيها ،بل كلها
خري و�أمن ونعمة وف�ضل وبركة.

الطاعات ،ويزيد يف االجتهاد يف العبادة ،ومن حكم �إخفائها
كذلك :الإ�شفاق بنا ،فاهلل مل يعرفها لنا بعينها ،ليال
يكون باملع�صية فيها خاطئا متعمدا ،فيكون الذنب �أعظم
والعذاب �أ�شد ،و�إذا اجتهد العبد يف طلب ليلة القدر ب�إحياء
الليايل املظنونة ،باهى اهلل تعالى مالئكته ويقول لهم،
كنتم تقولون فيهم�(:أَتجَ ْ ع َُل ِفي َها مَ ن ُي ْف ِ�س ُد ِفي َها َو َي ْ�س ِف ُك
ــد ُ�س َل َ
ــن ُن َ�سبّ ِـحُ ِب َح ْم ِـد َك و َُن َـق ِّ
ِّ
الدمَ ـاءَ و ََن ْح ُ
ــك) ،فانـظــروا
يا مالئكتي هذا جدهم واجتهادهم يف الأمر امل�ضنون،
فكيف لو جعلتها لهم معلومة ،ومن هنا يظهر �سر قوله�ِ (:إ يِّن
�أَعْ َلمُ مَ ا اَل َتعْ َلمُ َ
ون) .
ومن عالمة ليلة القدر �أعزائي القراء :قوله �صلى اهلل
عليه و�سلم�( :أن تطلع ال�شم�س يف �صبيحة يومها بي�ضاء ال
�شعاع لها) ،و�أنها( :ليلة �سمحة طلقة ،ال حارة وال باردة،
ت�صبح ال�شم�س يومها حمراء �ضعيفة) ،وزاد يف رواية
�أخرى( :ك�أن فيها قمرا ،ال يخرج �شيطانها حتى مطلع

الفجر) ،وروي �أن النبي عليه ال�سالم خرج ليخرب النا�س
عن ليلة القدر ،فوجد رجالن يتنازعان ،فن�سي اخلرب،
ُ
القدر يف
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث �آخر:
(ليلة َ ِ
َّ
ح�سبت َّ
َّ
اهلل
إن
�
ف
،
هن
الع�شر البواقي ،من
قامهن ابتغاءَ
يغفرُ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
خام�سة �أو
�سبع �أو
أو
�
ت�سع
ليلة
وهي
ه،
ذنب
من
م
تقد
له ما
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ليلة) ،والذي عليه �أكرث العلماء �أنها ليلة �سبع
�
أو
�
ثالثة
آخرُ
ٍ
ٍ
وع�شرين.
ولأجل هذا الف�ضل العميم واخلري العظيم ،فقد خ�ص
الر�سول هذه الع�شر مبزيد من االجتهاد يف العبادة ،وكان
له هدي و�سنة يف �إحيائها ،فعن ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل
عنها � -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :كان يجتهد يف الع�شر
الأواخر ماال يجتهد يف غريه» « ،وكان النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �إذا دخل الع�شر� ،شد مئزره ،و�أحيا ليله و�أيقظ �أهله»،
داللة وا�ضحة على اجتهاده وتفرغه للعبادة واعتزاله
الن�ساء ،وكان من رحمته ب�أهله �أن يوقظهم للم�شاركة يف
هذا الف�ضل العظيم ،قالت ال�سيدة عائ�شة « :ف�إذا كان الع�شر
ّ�شمر ّ
و�شد املئزر».
وكان من هديه �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إحياء تلك الع�شر
بقيام الليل� ،إمتاما لقيام رم�ضان الذي ّ
ب�شر فاعله باملغفرة
والر�ضوان ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :من
قام رم�ضان �إميانا واحت�سابا غفر له ما تقدم
من ذنبه) ،فقيام الليل  -معا�شر القراء � -شرف
امل�ؤمن ،ورفعة يف منزلته عند اهلل تعالى ،ويف
قيام الليل لذة و�أن�س ي�ست�شعرها امل�ؤمن ،قال
عنها بع�ض العلماء« :لي�س يف الدنيا وقت ي�شبه
ُّ
التملق يف
نعيم �أهل اجلنة� ،إال ما يجده �أهل
قلوبهم َّ
بالليل من حالوة املناجاة» ،ويف قيام
الليل يدرك امل�سلم �ساعة الإجابة التي يتنزل
فيها ربنا يف الثلث الأخري من الليل ،فينادي
ون َف�أَ ْ�س َت ِج َ
يب َل ُه ،مَ ْن
�سبحانه( :مَ ْن َي ْد ُع يِ
َ
َي ْ َ
�س�أ ُل ِني َف�أُعْ ِطي َُه ،مَ ْن َي ْ�س َت ْغ ِفرُ يِن َف�أ ْغ ِف َر َل ُه)،
تلك ال�ساعة التي ّ
ب�شر بها النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بقوله�ِ ( :إ َّن فيِ َّ
الليْ ِل َل َ�س َ
اع ًة اَل ُيوَ ِاف ُق َها ر َُج ٌل
هَّ َ
َ
ْ
ْ
ُّ
مُ ْ�س ِل ٌم َي ْ�س�أَ ُل الل َخيرْ ًا ِم ْن �أمْ ِر الدنيَا وَال ِآخر َِة
ِ�إ اَّل �أَعْ َطاهُ ِ�إيَّ اهُ  ،و ََذ ِل َك ُك َّل َليْ َل ٍة) ،هكذا كان حال
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم يف االجتهاد يف
الطاعات والقربات يف تلك الع�شر املباركات ،فعل
هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر،
فكيف بنا ونحن املذنبون املق�صرون ،كيف
يليق مبن ي�ؤمن باهلل واليوم الأخر �أن يتغافل
عن تلك الف�ضائل� ،أو يتكا�سل عن تلك املكارم،
�أو ين�شغل بدنياه يف مو�سم التجارة الرابحة
مع اهلل تعالى ،ما �أعظمَ ها خ�سارة �أن متر هذه
مفرطا يف ما فيها من خري
الليلة م�ضيَّ عة مهملة َّ
�أو بركة! ،متر عليه ،وال �ش� َأن لها عنده وال مكانة لها يف
قلبه ،فيُ حرم من خريها وبركتها! ،متر عليه هذه الليلة،
واملرء م�ستمر يف غيِّ ه ،مداوم على تفريطه و�إ�ضاعته ،فما
�أعظمها من خ�سارة ،فحري بنا �-إخواين القراء� -أن جنتهد
يف حتريها ،و�أن ّ
جند يف طلبها ،فهي واهلل الغنيمة الباردة،
فاز من ظفر بها وقبل ،وحرم من �ضيعها وفرط  ،كما �أخرب
�صلى اهلل عليه و�سلم بقوله( :فيه ليلة هي خري من �ألف
�شهر ،من حرم خريها فقد حرم).
فاللهم �إنا ن�س�ألك العفو والعافية يف الدين والدنيا
والآخرة ،كما ن�س�ألك يا موالنا �أن ِّ
تبلغنا ليلة القدر ،و�أن
تعيننا على حت�صيل �أعظم الثواب ،و�أجزل الأجر ،و�أن ال
جتعلنا من عبادك املحرومني يا ذا اجلالل والإكرام.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.

جريدة طنجـة
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حوار مع

عبد المالك أصريح
مستشار تقوية القدرات :

أقول لألحزاب واملنتخبني واملنتخبات التستغلوا
األشخاص املعاقني

حاورته :خولة الناصري

عاشت قاعات االجتماعات بفندق «سوالزور» بمدينة طنجة ،بحر هذا األسبوع ،على وقع ندوة اختتامية ملشروع «برنامج سياسات الرتابية
دامجة...مجتمع مدني موازي» الذي أنجزته جمعية الحمامة البيضاء بدعم وتمويل من الوكالة األمريكية لتنمية الدولة .وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث
سبل إدماج ألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك ملعرفة وضعيتهم الراهنة واآلفاق املستقبلية.وعلى هامش أشغال هذه الندوة ،أجرت جريدة طنجة حوارًا
مع السيد عبد املالك أصريح ،مستشار تقوية القدرات لجمعية الحمامة البيضاء واملنسق الوطني ألرضية التنسيق للشبكات العاملة يف مجال حقوق
األشخاص ،ذوي إعاقة باملغرب وحاولت من خالله التقرب مما تواجهه الجمعية من معيقات وتحديات ،فكان معه هذا الحوار:
• باعتبارك أحد الفاعلين الذين قدموا الكثير في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفي
العمل الجمعوي ومن خالل تواجدكم الدائم والمستمروترافعكم على مجموعة من القضايا الذي
تهم هاته الفئة ،كيف تقيمون الوضع في المغرب وبالخصوص تزايد أرقام هذه الفئة ؟
• • بطبيعة الحال ،الوضع يمكن تلخيصه كعنوان عريض بأن هناك جهدا وأشياء تتحرك
وتتغير ،غير أنه على مستوى الوضع واآلثار الفعلي على األشخاص ،ذوي اإلعاقة ،خاصة على
صعيد المعيش اليومي ،يتبين لنا أن هناك خصاصا كبيرا ووجود اختالف ،مما يجعل
الجهد المبذول ،منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي ،الينعكس على أرض
الواقع بشكل كبير.وهذا يعود باألساس في تقديري الشخصي إلى تأثرنا لإلشتغال
على موضوع اإلعاقة من ناحية السياسة الرسمية ،باإلضافة إلى المنهجية التي
نهجناها تاريخيا مع موضوع اإلعاقة من كال الجانبين والحديث هنا عن
الجمعيات والدولة ،فأغلب الجمعيات هي ذات طابع خيري ،وبالتالي أغلبها
كانت تنطلق من هذا المنطلق ،ولم يكن هناك وعي حقوقي وسياسي في تلك
الفترة ،إضافة إلى أن الدولة نفسها كانت تأخذ الموضوع على أنه إحسان لهذه
الفئة ،ولم تكن الدولة تأخد هذا األمر بمبدأ سياسة المواطنة،
السياسة التي تقول بأن الموضوع هو أساسا حقوقي ،إنساني،
تنموي.
وإذا أردنا اإلجابة على موضوع األشخاص المعاقين
اليمكننا اإلجابة عنها إال داخل الميزانيات والبرامج
والسياسات ،وبالتالي وقع تغيير جوهري في هذه المسألة
سنتي  2008و ،2009بحيث بدأ الوعي خالل هاتين
السنتين ،إضافة إلى أنه مع بداية دستور  2011الذي
دستر التمييز على أساس اإلعاقة ،باإلضافة للفصل
 34من الدستور الذي يلزم على السلطات وضع
سياسات عمومية في مجال حقـوق المواطن،
الشيء الذي أدى بالحكومة إلى تغيير تعاطيها مع
مواضيع األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعلى الرغم من
ذلك الزالت هنالك اختالالت ،بحيث ليست جميع
القطاعات تعلم معنى اإلعاقة ،وليست جميعها تضع
برامج ،إضافة إلى غياب التنسيق فيما بينها ،أما على
الصعيد المحلي ،فهناك انعدام التواصل مع السياسة
الحكومية المركزية ،ناهيك عن وجود تمثالت سلبية
حول الموضوع ،مما يجعل األمور تبقى متشعبة،
وهو ماينعكس على وضعية المعاقين ،وإذا عدنا إلى
وضعيتهم ،وفق آخر بحث أقيم سنة  ،2014نجده
يتحدث عن كون أكثر من  % 90اليتوفرون على دخل،
معدل البطالة للمعاقين يفوق المعدل الوطني بست
مرات األشخاص العاديين ،نسبة التمدرس إلى حدود
سنة  2014كانت في حدود  ،% 40لألطفال الذين هم
في سن التمدرس ،وعند الوصول لإلعدادي ينخفض
العدد ل 11و ،% 13وينحدر أكثر في مرحلة الثانوية
إلى أن يصل ألدنى مستوياته في المرحلة الجامعية
لتصل النسبة ل  ،% 2وهذا اليتزحزح ،منذ سنة  ،1995وهذا هو الواقع.
بالنسبة لولوج التغطية الصحية ،ونحن اليوم نتحدث عن الحماية اإلجتماعية %3 ،فقط من
يتوفرون على التغطية الصحية في إطار االنخراط والبقية اليتوفرون عليها ،ألن االنخراط قائم
على العمل ،التشغيل ،الدخل وما إلى ذلك .إذن هذا هو الوضع كما هو ،وبدورنا نحاول اآلن داخل
حركة اإلعاقة تحريك الوضع القائم ،مع تقديم االقتراحات ،نظرا لكون الجمعيات تطورت وظهرجيل
جديد منها وظهرت شبكة اإلعاقة ،وأشخاص معاقون قائدون تمكنوا من الملف ولديهم تكوين،
خبرات وصيت دولي وإقليمي ،فاالتفاقية الدولية لألشخاص ،ذوي اإلعاقة ،بفضلنا تمت وعبد
ربه كنت ضمن الوفد المغربي الذي سافر إلى مدينة «نيويورك» لتقديم وصل التفاوض على
االتفاقية الدولية ،فهذا التحول له أثر إيجابي ،ونتيجته تظهر جليا اليوم من خالل مانسمعه من
مرافعة الحقوق ،المطالبة باإلدماج .وأكثر من هذا ،فاألشخاص المعاقون هم من يقودون ملفهم
المطلبي...
• قلتم أن التربية ذات أهمية قصوى ،إال أنه في العديد من األحيان نجد أن دور المؤسسات
التربوية والتعليم ترفض األطفال ذوي اإلعاقة أوخلل ــ وهذا راجع إلى عدم التربية ،بينما هذه
األخيرة هي من مسؤولية األسرة ،العائلة ،المدرسة والمجتمع ،فما قولكم؟
• • أكيد ،فهناك تربية في شقها البسيط ،المتعارف عليه داخل األسرة والمدرسة ،بأن الفرق
بين األطفال عموما وهناك التربية على حقوق اإلنسان والتربية على المساواة ،بمعنى أن الدولة
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مطالبة بتفعيل هذه التربية وإدخالها في ذهنية وعقلية الناس الساهرين على تنفيذ القوانين
وصياغتها وتنفيذ البرامج ،بحيث إن ذلك المعلم أو المدير الذي يرفض تسجيل الطفل ذي اإلعاقة
هو في الحقيقة اليحترم القانون والدستور معا ،بل يرخي العنان لسلوكه الشخصي ويسقط تمثله
حول اإلعاقة ،معتقدا أن ذلك الطفل المعاق ،بغض النظر عما تقوم به الدولة ،عليه أن يلج مكانه
الطبيعي بمركز خاص باإلعاقة ،ألن وجوده بالمدرسة العمومية لن يفيده في شيء ،غير إضاعته
للوقت ،وأما خطورة هذا التمثل السلبي ،فإنه يتحول إلى فعل تمييزي ،إما في الموقف
منه كشخص معاق أو في بعض اإلجراءات التمييزية ،كمنعه من اجتيازاالمتحان
أوعدم تمكينه من قاعة معينة ..وهذه مسؤولية الدولة وهؤالء األطرهم موظفون
عموميون للدولة .إذن يجب عليهم إدخال في برامجهم مسألة التربية على
حقوق اإلنسان والتربية على المساواة ،باإلضافة إلى ضرورة زجرهم في حالة
تقصيرهم وإصرارهم على ممارسة سلوك تمييزي ،إذ هناك قانون جنائي يعاقب
على هذه التهمة بسنتين سجنًا نافذتين.وكذلك على ذوي الحقوق االتجاء إلى
آليات االنتصاف،اآلليات الوطنية لحقوق اإلنسان ،آليات حقوق المعاقين ،المحاكم
وآلية لجنة األمم المتحدة ،علماً أن بها عضوية مغربية وذلك لتقديم
شكاياتهم.
• مراكز التكفل بهؤالء األشخاص هل هي كافيــة
بالمغرب وباحتياجاتهم ؟
• • طبعا المراكز موجودة وتاريخيــا فالعمل مــع
األشخاص المعاقين هو عمل يكون مع المراكز،التابعة
للجمعيات .وهنا سأعيد طرح سؤال بطريقة أخرى ،هل
نحتاج إلى مراكز اليوم ؟ فعطفاً على ما سبق قولي،
أعتقد أن معالجة حقوق المعاق يجب أن تكون في
السياسات والبرامج والميزانيات ،هذا السؤال األول.
وبعبارة أخرى ،ماطبيعة البرامج التي نحتاج اليوم؟
هل مراكزنهاية الخمسينيات من القرن الماضي؟ أم
هي مراكز السبعينيات؟ أم الثمانينيات؟ على كل حال،
فعندما يتعلق األمربالمناطق النائية ،فليس هناك حل
غير توفيرالمراكز ،خاصة بالنسبة للحاالت العميقة
واإلعاقات المركبة ،إذ البد من التربية المختصة
والمصلحة الفضلى للطفل ،البد من مراكز الترويض
والمرجعية الدامجة وتطوير الممارسات وإنتاج
اقتراحات وبالتالي تسويقها لمراكز البحث والتوثيق
ومراكز الترصيد وتثمين الممارسات الجيدة ،ذلك أن
الوزارة تراهن على مراكز تكوين وخبرة ومراكز مواكبة
الفاعلين المتدخلين في التربية الدامجة ،مراكز لتقديم
بعض الخدمات المركزة في بعض اإلعاقات .وأعتقد
أن التحوالت التي وقعت في الوطن والعالم تفترض
هذا النوع من التغييرعلى مستوى المراكز ،إذا هذا
هو نوع المراكز التي نطمح إلى أن تكون بالمغرب.
أيضا هناك ظاهرة أخرى أو إشكال حقيقي ،يتمثل في
مجموعة من األطفال واليافعين المعاقين المتخلى
عنهم ،مستشفى القرطبي نموذجا وكذلك يوجدون
بتطوان وتارودانت وأكادير ،حيث يحتاجون إلى مراكز ومؤسسات شبه أسرية ،أي وضع  5أفراد في
كل منزل بالقرى ،مثال ،فتعتبرمربيتهم أما لهم والمدير أبا لهم كذلك ،وقد ينسجون عالقات مع
أبناء الدّوار يكونون من غير المراكز .وهكذا تستحسن خدمة اإلعاقة العميقة.
• باعتباركم منتميا إلى المجال ومترافعا قويا فما هي أهدافكم ؟
• • األهداف واضحة ،فعلى المستوى الشخصي هناك دوافع إنسانية ،فنحن عشنا إعاقة في
ظروف معينة أضاعت منا أشياء كثيرة ،لكن استطعنا إثبات ذواتنا ،بفعل العائلة وبفعل المدرسة،
نحن مجموعة من القياديين بمن فيهم ،رشيد الصباحي ،أي أتحدث عن نهاية الستينات والنريد
أن يتكررماوقع في المغرب ،خالل السبعينات.
كلمة أخيرة :
الزالت الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وذلك بالنظرإلى المنهجية التي يتم االشتغال بها
لفائدة المعاقين وأختم بكلمة المواطنة ،ثم المواطنة .وأقول دائما التبخس نفسك والتتنازل
عن مواطنتك وال تقدّم نفسك في وضعية دونية .صحيح أن هناك ظروفا معينة وتحديات وكذلك
هشاشة بنيوية ،لكن هناك حداً فاص ً
ال يتجلى في الكرامة .ونحن على مشارف االنتخابات ،أقول
لألحزاب وللمنتخبين وللمنتخبات ،إذا أردتم استغالل األشخاص المعاقين ،فعلى األقل استغلوا
طاقاتهم وكفاءاتهم وليس هشاشة بنيتهم.

