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Législatives 2021
Certains partis ont ouvert
la course au trésor, avant l’heure

Ce que coûte
un parlementaire
au contribuable
Marocain
Cette analyse ne sera sans doute pas du goût de certains «grands»
parlementaires, du genre de ce ‘Mister Biliki» qui puise 75000,00 Dh
par mois dans les caisses de l’Etat, et qui estime que son «immense»
travail se fait de manière « biliki» ( gratis ) !

Al Hoceima :

Appel aux jeunes à s’engager
dans la gestion de la chose locale

U

n appel aux jeunes à s’engager activement dans la gestion de la chose
locale a été lancé par l’ « Association de
la renaissance touristique d’Al-Hoceima»
qui exhorte ces jeunes à formuler des
propositions dans ce sens, dans le cadre
du programme «Moucharaka Mouwatina»,
financé par l’Union européenne, sous la
supervision du Bureau des Nations-Unies
pour les services d’appui aux projets

(UNOPS), en partenariat avec le ministère
d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des
relations avec le Parlement, et le Conseil
national des droits de l’Homme (CNDH).
L’association appelle également les responsables locaux à donner aux jeunes
l’occasion d’exprimer leur opinion, à travers des espaces de participation, et à
accélérer l’achèvement des travaux des
Maisons de jeunesse.

Lire en page 5

Transport maritime

Le CRT-TTA et les voyageurs
s’insurgent contre les prix
du bateau

A

l’occasion des traversées maritimes
récemment autorisées par les autorités espagnoles pour rapatrier les personnes bloquées par le Coronavirus, les
prix de la traversée maritime entre l’Espagne
et le Maroc sont repartis à la hausse, allant
jusqu’à 5000 dirhams par passager, provoquant ainsi les protestations des voyageurs

et du Conseil régional du tourisme de Tanger qui considèrent ces prix exorbitants par
rapport aux tarifs habituels.
Afin de pallier ce problème, le CRT-TTA
propose une grille raisonnable qui serait à
la fois dans l’intérêt des transporteurs maritimes et des usagers dont des touristes
potentiels.
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Zones d’activités de Tanger Med

La

7.458 emplois créés
en pleine crise sanitaire

plateforme industrielle de Tanger
Med a clôturé l’exercice
2020 avec 95 nouveaux projets industriels, représentant des investissements
privés de 2,6 milliards de
dirhams.
Dans un contexte de
crise sanitaire mondiale,
les zones d’activités de
Tanger Med ont affiché
une performance globalement satisfaisante. Le volume d’affaires provenant
de ces zones a atteint 59
milliards de dirhams en
2020, en baisse de 16% par
rapport à 2019, «à cause
du ralentissement de l’activité de plusieurs unités
industrielles durant le
contexte de crise sanitaire
mondiale», explique Tanger
Med dans sa newsletter
d’avril 2021.
Dans le détail, le secteur
automobile a généré 50
milliards de dirhams de
chiffre d’affaires, en baisse
de 22% par rapport à 2019.
En revanche, les autres
secteurs industriels, notamment le textile et l’aéronautique, ont engrangé
9 milliards de dirhams, en
augmentation de 29%.
Les flux logistiques

créés dans la plateforme
industrielle Tanger Med
(incluant camions TIR et
conteneurs) se sont établis
à 322.361 unités en 2020,
en progression de 6% par
rapport à 2019, principalement grâce à l’industrie
du textile. Parallèlement,
et malgré une baisse des
flux entrants et sortants
du secteur de l’automobile,
une majorité des grands
opérateurs de Rang 1 et 2
ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires sur l’année 2020,
grâce au développement
de technologies industrielles innovantes ainsi
que l’accomplissement de
carnets de commandes
préalablement établis sur
plusieurs années.
Par ailleurs, la plateforme
industrielle de Tanger Med
clôture l’année 2020 avec
95 nouveaux projets in-

dustriels, représentant des
investissements privés de
2,6 milliards de dirhams et
7.458 nouveaux emplois.
Parmi ces nouveaux projets, le groupe français Valor, leader européen dans
le domaine de la pièce
mécanique, le groupe japonais Nippon Express, spécialisé dans la logistique et
l’assemblage de pièces automobile, Emirates Logistics, filiale de Sharaf Group
et pionnier dans la fourniture de solutions de fret et
de logistique, ainsi que le
groupe allemand Stahlschmidt, spécialisé dans le
système de câblage automobile. Parallèlement, 9 entreprises opérationnelles
au sein de la plateforme
industrielle ont lancé des
projets d’extensions de
leurs activités en 2020. Ces
extensions sont opérées
sur les zones Tanger Auto-

motive City et Tanger Free
Zone et représentent une
création projetée de près
de 900 emplois.
« Tanger Med Zones,
l’aménageur-développeur
et opérateur de la plateforme industrielle de Tanger
Med, offre des services 360°
et intégrés à ses clients.
De par ses prérogatives
d’administration publique,
Tanger Med Zones facilite
l’investissement d’opérateurs internationaux et
marocains », rappelle-t-on
dans la newsletter. La plateforme industrielle Tanger
Med compte à ce jour un
total de 1.100 entreprises
sur une surface développée de 2.000 ha et opérant
dans plus de 10 branches
d’activités différentes

l’Assemblée Générale
Ordinaire Elective,
qui se tiendra

le Samedi 05 Juin 2021 à 17h,
au siège du club sis au
port de plaisance Marina de Tanger.
Conformément aux conditions cités dans les
nouveaux statuts ; le mandataire de chaque
liste doit déposer auprés du secrétariat générale de l’associay-tion, la liste des candidatures, huit (8) jours avant le 5 juin 2021 .
ORDRE DU JOUR :

- Rapport moral
- Rapport financier
- Questions diverses
- Election du comité directeur
Le Président

Tahar CHAKER

S
COLLECTE DES DECHET

U

Le cahier des charges est à retirer sur place

Du 18 Mai 2021 jusqu’à le 24 Mai 2021
La date limite de dépôt des offres au Local
de SEBN-MA à la Zone Franche de Tanger
est le

07/06/2021
durable ou de montagne est un facteur
important pour augmenter la prise de
conscience sur la préservation de l’Environnement, en plus des opportunités
économiques et des revenus qu’il offre au
profit des zones reculées.
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Le comité directeur du Royal Yacht Club
de Tanger invite l’ensemble des membres
du club à assister à

La Société SEBN-MA (Usine de câblage)
Sise à Lot 32, Zone Franche de Tanger
Lance un appel d’offres pour :

Journée d’étude sur le Tourisme durable
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AVIS DE CONVOCATION

COLLECTE
DES DECHETS

Tétouan

ne journée d’étude sur le tourisme durable a été organisée,
vendredi 7 mai courant à Tétouan,
avec la participation d’experts, de
chercheurs, d’universitaires et de
professionnels du secteur.
Organisée par le Conseil provincial du Tourisme, en partenariat avec la Faculté des Sciences
relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, l’annexe de la Chambre
de commerce, d’industrie et de services
à la province de Tétouan, et l’Association
patrimoine, développement et citoyenneté, cette rencontre a été l’occasion, pour
les participant, d’affirmer que le Tourisme
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Tunnel marin Tanger-Gibraltar

U

ans le cadre du renforcement de leurs relations, le
Royaume-Uni et le Maroc s’apprêtent à lancer un projet
de construction d’un pont ou d’un tunnel qui unirait les villes
de Tanger et Gibraltar. Ce même projet, lancé depuis 1981 avec
l’Espagne, n’a pas encore pris forme.
Ainsi, le Royaume-Uni, après sa sortie de l’Union européenne
(UE), a renforcé ses relations bilatérales et commerciales avec
le Maroc à qui il aurait proposé un nouveau projet de construction d’un pont ou d’un tunnel à Gibraltar qui relierait l’Europe et
l’Afrique.
L’Espagne a déjà dépensé, à fin 2019, 54,9 millions d’euros en
études et rapports pour le projet de construction d’un tunnel
identique dans le détroit de Gibraltar, selon Secegsa, la société
créée en 1981 par l’Espagne et le Maroc pour conduire ce projet.
D’après ces études, le meilleur itinéraire est de relier Punta Paloma à Tarifa, avec Malabata, près de Tanger. Mais en 2021, aucune
pierre n’a encore été posée dans ce cadre. Les dirigeants de
l’entreprise évoquent un démarrage du projet entre 2030 et 2040.
Selon le rapport économique 2019 de Secegsa, 90 000 euros
ont été dépensés pour ces études et rapports dont le gouvernement de Pedro Sánchez n’a contribué que pour 50 000 euros. Les dépenses engagées pour le personnel de l’entreprise
se sont élevées à 800 000 euros cette année-là où Secegsa a
fonctionné sans président et comptait onze employés avec un
salaire moyen d’environ 72 000 euros par an.
En tout, Secegsa aura dépensé environ 70 millions d’euros en
40 ans sur un projet qui semble abandonné.
Le Royaume-Uni vient d’entrer en ligne pour propose de développer un projet similaire.

Tétouan

21ème Festival national
de musique classique
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Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Le Royaume-Uni veut
court-circuiter l’Espagne

D

SPORT

Convention pour la promotion
de l’éducation à la citoyenneté
et des droits de l’Homme

ne convention de partenariat pour la promotion
de l’éducation à la citoyenneté
et la consolidation des valeurs
des droits de l’Homme dans les
établissements scolaires a été
signée, lundi à Tétouan, entre
l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF)
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
et la Commission régionale des
droits de l’Homme (CRDH).
Cet accord, signé par la présidente régionale de la CRDH
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
Soulma Taoud, et le directeur de
l’AREF, Mohamed Aouaj, intervient dans le cadre de la mise en
oeuvre de la convention-cadre
de coopération et de partenariat entre le Conseil national
des droits de l’Homme (CNDH)
et le ministère de l’Education
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, a indiqué la CRDH.
Il vise à promouvoir la coopération entre les deux parties, en
vue de réaliser des programmes
et des projets conjoints dans
le domaine de l’éducation à la
citoyenneté et des droits de
l’Homme, diffuser et consolider
la culture des droits de l’Homme
dans les établissements scolaires, et d’instaurer les valeurs
de tolérance, de compréhen-

Ph : DR

La convention signée par la présidente régionale de la CRDH de Tanger-TétouanAl Hoceima, Soulma Taoud, et le directeur de l’AREF, Mohamed Aouaj
sion, de respect de la différence
et de rejet de la violence, tout en
oeuvrant pour le développement
et le renforcement des capacités
des cadres des clubs des droits
de l’Homme dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté, des
droits de l’Homme et de l’approche genre.
Cette convention ambitionne
également de poursuivre l’organisation conjointe de manifestations, d’activités éducatives, et de
rencontres culturelles, sociales et
artistiques dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté et des
droits de l’Homme, et de contribuer à la promotion de la scolarisation des enfants handicapés,
des mineurs en conflit avec la

loi dans les établissements pénitentiaires, des enfants placés
dans les centres de protection de
l’enfance et des élèves étrangers,
sans discrimination, sur la base
de l’égalité des chances.
Pour sa part, l’AREF a souligné que cette convention, qui
s’étale sur une période de trois
ans, devrait renforcer la coopération entre les deux parties
dans le domaine de la promotion de la culture des droits de
l’Homme au niveau de la région
Tanger - Tétouan - Al Hoceima,
notant que des projets communs seront développés et mis
en œuvre dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté et
des droits de l’Homme.

La vie associative

Poursuite de travaux de restauration
à l’hôpital Mohammed V à Tanger

L

e coup d’envoi des concours nationaux relatifs à la 21ème
édition du Festival national de musique classique, organisé par l’Association Mawazine de Tétouan, en partenariat avec
le Centre socio-culturel de la ville, a été donné par visioconférence, dimanche dernier, avec la participation d’une quarantaine
de musiciens jouant d’ instruments à cordes, tels la guitare et le
violon, et d’instruments à vent comme la flûte, outre le piano,
Selon les organisateurs, cet événement culturel vise à mettre
en valeur la musique classique, promouvoir et éveiller le sens
créatif des apprenants et du public, et donner aux jeunes le goût
et la curiosité de cet art, en leur permettant de se fonder une
culture artistique appropriée.
Les participants sont issus d’un certain nombre d’établissements culturels et de musique au Maroc, dont l’Institut Monde
musical de Tétouan, le Centre socio-culturel de Tétouan, l’Institut
municipal de musique de Témara, le Conservatoire régional de
musique de Tétouan, et les Conservatoires de musique de Tanger, Larache et El Ksar El Kébir.
Les résultats seront annoncés une fois achevée l’évaluation
technique et artistique des candidats.

Ph : DR

D

ans une précédente édition, nous avions rapporté qu’à l’occasion de la livraison de linge et de convecteurs
d’oxygène au titre d’un don
effectué, le 25 mars dernier, à
l’hôpital régional Mohammed V
à Tanger, par la section locale
de l’«Association Fès-Saîss», la
délégation représentant ladite
association caritative comptant
plusieurs Rotariens, qui s’était
déplacée, à cette occasion, à ce
centre hospitalier, avait été sollicitée par la direction du centre
pour procéder à certains tra-

vaux de remise état, notamment
des menuiseries dans les blocs
opératoires.
Aujourd’hui, c’est chose faite,
et la même délégation était de
retour en début d’après-midi
du mardi 11 mai courant, pour
constater le remplacement de
14 portes intérieures en bois
vétuste, par de nouvelles portes
en acier inoxydable, au lieu des
9 précédemment convenues.
Dans une nouvelle réunion
tenue, à cette occasion, avec la
direction de l’hôpital, la déléga-

tion de Fès-Saïss s’est engagée
à réaliser bénévolement de nouveaux travaux au profit de ce
centre hospitalier, dont le remplacement d’une nouvelle série
de portes et la restauration du
revêtement du sol, notamment
dans les blocs opératoires et au
service des urgences.
En attendant l’établissement
d’un devis de réalisation de ces
travaux, une première estimation rapide s’élèverait à quelque
250.000 DH.
Nous y reviendrons après
l’achèvement des travaux.
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@ par Meryem Cherradi

de Leïla Slimani

C

oup de cœur, cette semaine avec ce magnifique récit de
Leïla Slimani « Le parfum des fleurs la nuit » paru en Janvier
2021. L’écrivaine s’est livrée, une nuit entière, à une pérégrination
solitaire à la « Punta della Dogana », le célèbre musée vénitien. Le
récit qui en découle, relève de l’exploration de soi. Confidences.
Héritière cosmopolite de l’orient et de l’occident, Leïla se retrouve chez elle dans cette ancienne douane vénitienne qui était
l’étape obligatoire de tout échange, source d’enrichissements
mutuels. Avec l’empathie et la bienveillance qui sont sa marque
de fabrique, L’auteure partage exceptionnellement l’intimité de
ses réflexions sincères sur son passé et sur son métier d’écrivain. Surprenante parfois, elle livre ses confidences qui sont un
hymne à la liberté et à la création littéraire. Elle écrit « J’avais
aussi envie de laisser venir les fantômes. Les souvenirs sont
revenus de manière très douce, plus que dans mes romans, qui
sont assez violents, très sombres. Ce texte reflète plus ce que je
suis que mes romans. Un roman, c’est le combat. On se bat avec
soi-même, avec les mots, les personnages, l’histoire… Dans ce
livre, l’énergie est différente : je me laisse aller, je réfléchis, c’est la
première fois où je «théorise» un peu ce que j’écris.»
Leïla Slimani, se dévoile le temps d’une nuit.
Une nuit au musée assurément inoubliable !
Bonne lecture et Aïd Fitr Moubarak Saïd à tous nos lecteurs-trices de confession musulmane .
Résumé : Comme un écrivain qui pense que « toute audace véritable vient de l’intérieur », Leïla Slimani n’aime pas sortir de chez
elle, et préfère la solitude à la distraction. Pourquoi alors accepter
cette proposition d’une nuit blanche à la pointe de la Douane, à
Venise, dans les collections d’art de la Fondation Pinault, qui ne
lui parlent guère ?
Autour de cette « impossibilité » d’un livre, avec un art subtil de
digresser dans la nuit vénitienne, Leila Slimani nous parle d’elle,
de l’enfermement, du mouvement, du voyage, de l’intimité, de
l’identité, de l’entre-deux, entre Orient et Occident, où elle navigue
et chaloupe, comme Venise à la pointe de la Douane, comme la
cité sur pilotis vouée à la destruction et à la beauté, s’enrichissant
et empruntant, silencieuse et raconteuse à la fois.
C’est une confession discrète, où l’auteure parle de son père
jadis emprisonné, mais c’est une confession pudique, qui n’appuie jamais, légère, grave, toujours à sa juste place : « Écrire,
c’est jouer avec le silence, c’est dire, de manière détournée, des
secrets indicibles dans la vie réelle ».
C’est aussi un livre, intense, éclairé de l’intérieur, sur la disparition du beau, et donc sur l’urgence d’en jouir, la splendeur de
l’éphémère. Leila Slimani cite Duras : « Écrire, c’est ça aussi, sans
doute, c’est effacer. Remplacer. » Au petit matin, l’auteure, réveillée et consciente, sort de l’édifice comme d’un rêve, et il ne reste
plus rien de cette nuit que le parfum des fleurs. Et un livre.

Avis de perte
M. Abdessalem TBATOU

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

Titre foncier nº 111178 / 06
et le livret d’Etat-civil n° 40/1954

Prière à toute personne ayant retrouvé
ces documents de bien vouloir les rapporter
à la Conservation foncière.
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Conférence internationale
sur les recherches qualitatives
et quantitatives,

ubrique 		
Culturelle

Le parfum des fleurs
La nuit

SPORT

La

Tétouan du 20 au 22 mai 2021

Conférence internationale en innovation
sur les recherches qualitatives
et quantitatives « ICIQQR’21 »
se tiendra, du 20 au 22 mai courant, à l’initiative de la Faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan,
relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi.
Organisée en collaboration
avec l’Organisation européenne
de recherche scientifique et
d’études doctorales «EuRSED»,
cette conférence vise à établir
une plateforme scientifique
internationale de haut niveau,
pour discuter et échanger des
résultats expérimentaux et théoriques, de nouveaux modèles,
des études de cas et des idées
innovantes dans l’ensemble des
domaines en relation avec les
recherches quantitatives & qualitatives, a souligné un commu-

niqué de l’Université.
Ainsi, les chercheurs sont invités à soumettre leurs travaux de
recherche originaux, présentant
des résultats de recherche et de
nouveaux concepts, mais aussi
des travaux en progression.
Les papiers soumis auront la
possibilité d’être publiés sous
forme d’articles dans des revues
indexées Scopus, de chapitres
dans des livres Springer ou
bien dans des proceedings qui

seront soumis pour indexation
sur Scopus, a précisé la même
source.
Au programme de cette conférence figurent plusieurs ateliers
destinés aux doctorants, afin
d’encourager les jeunes chercheurs à soumettre leurs résultats de recherche à une évaluation externe et de les aider
à améliorer la visibilité de leurs
travaux à l’échelle nationale et
internationale.

Marhaba 2021

Opération "exceptionnelle"
pour accueillir nos MRE

L

’annonce a été faite par la
ministre déléguée auprès
du ministre des Affaires étrangères, chargée des Marocains
résidant à l’étranger, Nezha El
Ouafi, mardi 11 mai, à la Chambre
des Conseillers, en réponse à
une question orale à la deuxième
Chambre, laissant entendre que,
faute d’une reconduction normale de l’opération Marhaba, le
Maroc pourrait enclencher une
vaste opération exceptionnelle
pour recevoir nos MRE, durant
l’été prochain.
Ainsi, le retour se fera, soit
avec l’organisation de l’opération Marhaba 2021 ou d’une opération de transit exceptionnelle,
dira la ministre, expliquant :
« L’organisation de l’opération
Marhaba ne dépend pas uniquement du Maroc, mais aussi
d’autres facteurs exogènes, notamment la situation épidémiologique dans les pays d’accueil

et surtout ceux de transit (Espagne, Italie et France) » dira-telle, expliquant que la plupart de
ces pays se trouve aujourd’hui
en situation de confinement et
n’ont encore pas tranché sur les
modalités devant accompagner
une éventuelle ouverture des
frontières », dira-t-elle.
« Toujours est-il que le Maroc
se tient prêt à tous les scénarios,
a assuré Nezha El Ouafi, rappelant la tenue d’une réunion, le 19
avril dernier, du Comité national
pour l’opération transit, sous
la présidence du ministère de
l’Intérieur, qui a statué sur les
préparatifs logistiques nécessaires et les procédures liées
à l’organisation de cette opération, à différents niveaux qui ont
été revues et étudiées par les
parties prenantes ayant exprimé
leur disponibilité et leur pleine
préparation à tous les scénarios
possibles» a assuré la ministre.

Rappelons qu’en En 2019,
c’est-à-dire avant la pandémie,
3 millions de Marocains de la
Diaspora avaient regagné le Maroc dans le cadre de l’opération
Marhaba.
En 2020, cette opération a été
remplacée par une opération
exceptionnelle qui a permis le
retour de 45.000 Marocains à
travers des liaisons maritimes
reliant Tanger Med et Nador à
Sète, en France, et Gênes, en
Italie.
Nezha El Ouafi a insisté sur
le fait que la décision du Maroc
concerne la forme du processus
que prendra l’opération de cette
année, citant, en premier, l’évolution de la situation épidémiologique du Maroc et des pays
d’accueil des MRE, de l’ouverture des frontières terrestres,
maritimes et aériennes du Maroc et des capacité des pays à
gérer la pandémie du Covid 19..
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Certains partis ont ouvert la course au trésor, avant l’heure

Ce que coûte un parlementaire
au contribuable Marocain
P

@par le Dr Abdelhak BAKHAT

artant d’une pertinente analyse détaillée, récemment lancée sur les
réseaux sociaux, révélant l’un des facteurs, sinon, le principal, qui
anime une majorité de candidats à la Chambre des représentants au parlement, dont certains ont déjà lancé une campagne électorale musclée,
prématurée, pour tenter l’accès ou le ré-accès à cette poule aux œufs d’or,
généreuse envers ses poussins qui décident et s’accordent eux-mêmes
des avantages dont un gracieux salaire mensuel + indemnités.
L’aventure avait commencé en 1963, lors de la première législature
marocaine, lorsqu’un parlementaire percevait 5638,00 dirhams dont un
salaire fixe de 3000,00 dirhams, ce qui est progressivement passé, au fil
des législatures et de la volonté des députés, à 128 310,00 dirhams par
mois, dont un salaire fixe de 40 000,00 dirhams, lors de la législature actuelle qui touche à sa fin en cette année 2021.
Certains parlementaires, notamment appartenant au parti de la Justice et du Développement (PJD), battent des records en cumulant deux
ou plusieurs fonctions, touchant ainsi des salaires et des indemnités
astronomiques, tels Abdelaziz El Amari (PJD), vice-président de la première Chambre et maire de Casablanca, qui touche une rente mensuelle
de 75000,00 DH; Driss El Azami El Idrissi, alias Mister Biliki (PJD), maire
de Fès: 75000,00 DH; Amina Mae El Aïnaïn (PJD), vice-présidente de la
première Chambre et vice-présidente du Conseil régional Souss-Massa :
66000,00 DH; Abdellah Bouanou (PJD), vice-président de la commission
économique et maire de Meknès : 75000,00 DH; Aziz Rebbah (PJD), ministre et maire de Kénitra : 75000, 00 DH; Mohamed Seddiiki (PJD), maire
de Rabat : 75000,00 DH, Mohamed Bachir Abdellaoui (PJD) , maire de Tanger : 75000,00 DH; Mohamed Larbi Belkaïd (PJD), maire de Marrakech:
75000,00 DH, et cette liste loin d’être exhaustive.

Les

élections législatives auront lieu en septembre ou octobre prochains, à une date
qui n’est pas encore fixée par le ministère de l’Intérieur.
L’objectif est de renouveler, pour quatre ans, les 395
sièges de la chambre des représentants.
Alors que le scénario d’un report des élections, à
cause de la pandémie du Covid 19, s’annonçait probable, on aurait finalement opté pour le maintien du calendrier électoral prévu.
Le compte à rebours semble donc avoir déjà été enclenché pour la tenue des prochaines élections législatives qui coûteraient 1 milliard et demi de dirhams
pour le financement des campagnes électorales,
logistique, bureaux de vote, mobilisation exceptionnelle des ressources humaines, etc.
Si les autorités concernées s’occupent ainsi de
ladite logistique, certains partis politiques ont déjà
sorti,, avant l’heure, leurs batteries pour tenter de se
faire une place au soleil, séduire les électeurs «potentiels» et tenter de décourager, voire démolir les
concurrents.
Il existe dans la course des formations politiques
réfugiées depuis un certain temps dans l’ombre
pour inaptitude, d’autres ayant des erreurs à se
faire pardonner, comme ce parti qui s’est longtemps acharné et réussi à manœuvrer pour la destruction massive du système de l’Enseignement
public marocain, dans l’objectif égoïste de favoriser
les études de ses enfants à l’étranger; ou d’autres
encore qui s’enfoncent dans des querelles internes
stériles. Tous ces partis ressortent aujourd’hui la
tête de l’eau et se remettent en selle pour se relancer
dans la course au trésor et convoiter une part du gâteau
parlementaire.
A propos de «gâteau «, l’histoire toute récente nous
rappelle bien ces images hallucinantes d’élus du peuple
repartant chez eux, avec sous le bras, des sacs de « petits-fours » et autres « friandises ».
Hélas ! ces images vont passer maintenant comme
anodines face à la nouvelle bataille, plus juteuse, qui

Le plus aberrant, c’est que cela ne s’arrête pas là car, un parlementaire
coûte beaucoup plus cher que ça au contribuable Marocain, si l’on tient
compte des gâteries dont il bénéficie, comparativement aux minuscules
tâches dont s’acquittent quelques uns qui prennent la peine de se déplacer, selon leur gré, pour assister à quelques audiences parlementaires
car, en dehors de la séance officielle d’ouverture de la session législative,
présidée par le Roi, ou lors des quelques rares autres assemblées officielles convoquées à cor et à cris, la coupole du parlement ne compte,
généralement pas plus de 60 à 70 membres présents, sur les 395 qui composent l’effectif de l’hémicycle.
En effet, malgré ce rendement insignifiant et ce très peu d’engagement, de temps et d’intérêt consacrés à la mission parlementaire qui ne
pèse pas lourd dans l’agenda de la grande majorité de nos députés, de
grosses et grasses indemnités sont systématiquement accordées au parlementaire marocain pour ses déplacements, ses voyages par train ou par
avion au Maroc et à l’étranger, ses frais d’hôtels 5 étoiles et de restauration, ses locations de voiture, ses dépenses de carburant et d’ingrédients,
et jusqu’à l’achat de ses journaux pour lequel il perçoit une indemnité
mensuelle fixe de 1200 dirhams, alors qu’un grand nombre possède à
peine le niveau du primaire.
Et comme cerise sur le gâteau, le parlementaire ne quitte pas le pouvoir législatif les mains vides puisqu’il est gratifié d’une rondelette pension de retraite qu’on ne parvient pas à décimer.
Comment ne pas succomber donc à cette moelleuse tentation d’entrer
dans la course aux confortables fauteuils de l’hémicycle parlementaire ?
Cela explique l’engouement auquel on assiste déjà !

s’annonce entre des prétendants essayant de se refaire
une virginité pour participer aux prochaines noces électorales... A nous spectateurs, la lugubre fête passagère,
et aux heureux élus, la grande cagnotte durable...!

Les partis traditionnellement recensés pour la course
sont les suivants : Parti de la justice et du développement (PJD), actuellement au pouvoir; Parti authenticité
et modernité (PAM); Parti de l’Istiqlal (PI); Rassemblement national des indépendants (RNI); Mouvement
populaire (MP): Union constitutionnelle (UC); Parti du
progrès et du socialisme (PPS); Mouvement démocratique et social (MDS); Fédération de la gauche démocratique (FGD) : Parti de la gauche verte (PGV). D’autres
formations pourraient se greffer à cette liste qui n’est

pas exhaustive, vu l’exception de cette année provenant du nouveau quotient électoral qui aura un impact
sur la carte politique et la configuration de la Chambre
basse, tout comme la suppression du seuil électoral.
Théoriquement, tous les partis politiques ne seront pas
éligibles au nouveau quotient et gagneront des sièges
au plus fort reste.
Les amendements introduits aux lois électorales permettront, ainsi, à plusieurs petits partis politiques d’accéder à l’institution législative. Et, au regard des nouvelles dispositions en la matière, il est d’ores et déjà
prévisible que le score des premiers partis soit limité
en raison de la nouvelle méthodologie de calcul. Cela
donne la frousse à certaines formations traditionnelles.
Mais l’inquiétude des Marocains restera la même,
la question étant de savoir ce que pourraient bien
offrir de positif, les nouveaux élus, à la Nation et au
peuple Marocain, la tâche du parlementaire étant
lourde et exigeante sachant que le Parlement exerce
le pouvoir législatif: il vote les lois, contrôle l’action
du gouvernement et évalue les politiques publiques.
Il va de soi que cela exige un certain niveau intellectuel. Or, quand on dit «nouveaux élus», c’est
juste une façon de parler car, assurément, il s’agirait d’une reconduction d’anciens parlementaires, à
quelques unités près. On sait qu’un certain nombre
parmi eux ne possède pas ou peu de connaissances
ni un niveau d’instruction à la hauteur de la tâche.
Concernant les élus qui ont accès au gouvernement, ils devraient, certes être choisis parmi l’élite
et c’est ce qui se fait en principe, à quelques exceptions
près car, parfois, certains partis sollicités pour faire partie de la majorité gouvernementale, font avec ce qu’ils
ont sous la main et proposent des membres sans habilitation. Cela est apparu nombre de fois dans des gouvernements précédents mais aussi dans celui actuel de
Saâdeddine El Othmani.
Suite en page 6
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Al Hoceima – Nador

ne brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de la Sûreté à Nador, a mis en échec, aux premières
heures de jeudi 6 mai courant, une tentative d’immigration clandestine et procédé à l’arrestation d’un individu pour ses liens
présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation
de la migration illégale et la traite d’êtres humains.
Le mis en cause a été interpellé, en compagnie de huit candidats à l’émigration clandestine, en flagrant délit de préparation
d’une opération de migration irrégulière par voie maritime, dans
la zone Tamsamane, à quelque 80 km d’Al Hoceima.
Des perquisitions ont permis de saisir trois véhicules légers,
20 téléphones portables, du matériel de navigation maritime
dont 17 gilets de sauvetage, deux boussoles, des pompes à air,
8 jerricans contenant 200 litres de carburant et des sommes
d’argent en devise et en monnaie nationale devant provenir de
cette activité criminelle.
Le lendemain, vendredi, une opération similaire a été menée
par des éléments du service régional de la police judiciaire d’Al
Hoceima, qui ont interpellé un individu soupçonné de liens avec
un réseau criminel s’activant dans l’organisation de la migration
illégale.
Le mis en cause, âgé de 33 ans, a été interpellé dans la zone
côtière d’Al Hoceima, en flagrant délit de préparation d’une opération de migration irrégulière de 19 candidats par voie maritime.
Cette opération a donné lieu à la saisie d’équipements logistiques utilisés pour faciliter cette opération, dont deux zodiacs,
un moteur marin, des pompes à air, des gilets et des bouées de
sauvetage, outre 5 jerricans contenant 150 litres de carburants.
Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins
de l’enquête et la suite des procédures judiciaires d’usage.

Annulation de deux opérations
de trafic de drogue
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Législatives 2021

l faut néanmoins, avoir l’honnêteté de reconnaître que
dans l’exécutif actuel, certains
départements, du moins cinq
ou six, ont brillé par leur rendement satisfaisant, en dépit des
contraintes imposées par la
pandémie du Coronavirus. C’est
le cas notamment de l’Intérieur,
les Affaires étrangères, la Santé, l’Agriculture, l’Industrie ou
encore l’Economie et Finances.
D’autres se sont montrés impuissants, malgré eux, contre le
Coronavirus, comme le Tourisme,
le Transport, l’Education. Pour le
reste, quelques-uns brillent par
leur carence. Le moment viendra
où nous pourrions faire le point
et rendre hommage à ceux qui le
méritent.
Pour revenir aux prochaines
législatives, le ministère de l’Intérieur estime que la réussite
des prochaines élections représente un défi pour les acteurs
politiques, en ce sens qu’elles
sont la voie pour faire émerger
des institutions capables de
concrétiser les objectifs stratégiques escomptés et contribuer à
l’émergence de conseils élus en
mesure de mener à bien les missions qui leur sont dévolues au
regard de la Constitution.
Si de nouvelles dispositions
juridiques ont été mises en place
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Avortement de deux tentatives
d’émigration clandestine
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pour la moralisation de l’opération électorale, cela exige de tout
candidat ou tête de liste d’élaborer un compte pour sa campagne
électorale, suivant un exemplaire
défini selon un texte organique.
Tout manquement aux nouvelles
mesures conduit à la révocation
du député, qui sera aussi inhabilité
pour les élections législatives, locales ou celles des Chambres professionnelles pour deux mandats
successifs. Les députés ont introduit un amendement important : la
révocation de tout député qui s’absente des travaux de la Chambre
des représentants pour une année
législative, sans motif valable. A
ce tour de vis s’ajoute l’élargissement des cas d’incompatibilité
entre la fonction de député et celle

de président de commune ou de
conseils préfectoraux et régionaux dont la population dépasse
300.000 habitants. Les nouvelles
dispositions renforcent, par ailleurs, la lutte contre la transhumance politique, en stipulant la
déchéance du mandat de député
en cas de changement d’appartenance politique ou de groupe parlementaire en cours de mandat.
Cette mesure concerne aussi les
parlementaires de la Chambre des
conseillers. L’idée est de mettre fin
au nomadisme qui nuit à l’image
des acteurs politiques.
Les lois et les règlements
sont donc là pour améliorer et
faire avancer les choses, pourvu
que les mentalités s’améliorent,
changent et suivent… !

Lu pour vous dans

GhaliGate:
le feu vert du transfert du chef du polisario a été donné
au plus haut niveau en Espagne

S

U

n garde-côtes de la Marine Royale, opérant en Méditerranée, au large de Ras Kebdana, dans la région de Nador, a
mis en échec, dans la nuit de jeudi à vendredi 7 mai courant, une
opération de trafic de drogue, en repêchant 72 ballots de chira,
d’un poids total de 3 tonnes.
Cette cargaison illicite a été confiée à la Gendarmerie Royale
de Nador pour enquête et procédure légale d’usage.
Toujours à propos de trafic de drogue, le service de police
judiciaire, relevant de la préfecture de police de de Tanger, a
ouvert, mardi 4 mai courant , une enquête ciblant un réseau de
trafic international de drogue, qui serait impliqué dans la saisie
de 700 kg de chira (Cf. nos précédentes éditions).
Rappelons que ces stupéfiants avaient été saisis à bord d’un
véhicule utilitaire stationné à hay Bénimakada, à Tanger.
Ledit véhicule avait été placé sous surveillance policière discrète ayant conduit à l’identification d’un suspect faisant l’objet
de recherches. Une perquisition à son domicile a donné lieu à la
saisie de deux plaquettes de chira.
D’autre part, une femme soupçonnée d’entretenir une relation
avec cet individu a été également interpellée pour compléments
de l’enquête qui se poursuit toujours.
Le Journal de Tanger • N° 4158 • Samedi 15 Mai 2021

elon le périodique espagnol « El Pais » du mardi
11 mai courant, cité par « Atlas
Infos fr » le chef du polisario
Brahim Ghali a été transféré en
Espagne à la demande de la diplomatie algérienne. Le feu vert a
été donné au plus haut niveau en
Espagne, malgré des réticences
notamment celles du ministre
espagnol de l’Intérieur.
« Une faveur à l’Algérie qui
empoisonne les relations avec
le Maroc », titre le journal El Pais,
qui confirme que le chef des
milices séparatistes est arrivé
en Espagne avec un passeport
diplomatique à bord d’un avion
médicalisé de la présidence algérienne.
« C’est le ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, qui avait effectué
le 29 mars sa première visite officielle à Madrid, qui a adressé
la demande d’aide début avril”,
révèle El Pais, indiquant que Brahim Gali, était gravement atteint
du Covid-19 et Alger a demandé
son hospitalisation en Espagne.

« La délicate demande a été
analysée au plus haut niveau
et, malgré les réticences du ministre de l’Intérieur, Fernando
Grande-Marlaska, elle a reçu le
feu vert «pour des raisons strictement humanitaires», selon
des sources diplomatiques, et
compte tenu du caractère stratégique des relations avec l’Algérie., premier fournisseur de gaz
sur le marché espagnol”, poursuit le journal.
« Certaines sources indiquent
que la demande avait déjà été
rejetée par l’Allemagne; d’autres

suggèrent que l’Algérie ne voulait pas abuser de la générosité
de Berlin, le président algérien
Abdelmadjid Tebbone ayant passé trois mois sur les six derniers
dans un hôpital allemand à se remettre du coronavirus”, note-t-il.
Ghali, chef d” l’Etat autoproclamé de Tindouf “est arrivé le
18 avril à la base aérienne de
Saragosse, à bord d’un avion
médicalisé de la présidence algérienne. Il a été récupéré dans
une ambulance et emmené avec
une escorte de police à l’hôpital
de San Pedro de Logroño ».
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Tribune du Sport

COUPE DU MONDE BASKET
FEMININ 2022 A SYDNEY

L

e nouveau trophée spectaculaire de la Coupe du monde de
basketball féminin FIBA a été dévoilé, et c’est un trophée qui célèbre
à la fois la riche histoire de la compétition et les héros actuels.
Utilisant une approche unique pour annoncer son arrivée en tant que
prix convoité pour les gagnants du concours, les meilleurs joueurs
passés et présents de tous les pays se sont tournés vers les médias
sociaux pour informer leurs abonnés du nouveau trophée. Des joueuses
de la Coupe du monde de basketball féminin FIBA 2018 à Tenerife ont
participé au lancement numérique, ainsi que des légendes du football
féminin et de jeunes joueuses prometteuses représentant l’avenir. Un
certain nombre de fédérations nationales se sont également jointes à
la célébration numérique. Dans le cadre d’un message mondial pour
célébrer le basketball féminin et promouvoir les valeurs de diversité,
d’unité et de force, le lancement de ce trophée représente également le
prestige de la Coupe du monde de basketball féminin FIBA et souligne
la grandeur des nombreuses équipes qui ont rejoint l’élite du basketball.
depuis la toute première édition en 1953. Dans cette optique, le nouveau
trophée a réuni des diamants à la base et une couronne d’énergie infinie
qui coule vers le haut. Il est fabriqué à partir d’argent sterling plaqué
or, cultivé sur un composite de résine avec des détails en émail blanc
brillant. C’est un véritable symbole de la royauté du basket-ball. «Nous
sommes à la fois fiers et ravis que les stars du football féminin dévoilent
aujourd’hui ce nouveau trophée saisissant, et nous profitons également
de cette occasion pour célébrer le basketball féminin et reconnaître les
nombreuses réalisations accomplies au fil des ans», a déclaré Andreas
Zagklis, Secrétaire général de la FIBA. . «Le trophée lui-même est une
combinaison unique d’ingénierie contemporaine et de techniques
traditionnelles d’orfèvrerie et ce sera certainement un grand moment
l’année prochaine lorsqu’il sera présenté à l’équipe gagnante de la
Coupe du monde de basketball féminin FIBA en Australie.» La refonte
des trophées de la FIBA fait partie du processus continu d’amélioration
de la marque et de la position des compétitions de la FIBA, qui a débuté
en 2017. Le trophée de la Coupe du monde de basketball féminin
FIBA fait écho à la silhouette emblématique du trophée Naismith, qui
est présenté aux gagnants de la Coupe du Monde FIBA masculine de
basketball. Il partage également les détails de signature de l’argenterie
de la Coupe du monde de basketball féminin FIBA U17 et de la Coupe
du monde de basketball féminin FIBA U19. Ce magnifique trophée sera
décerné pour la première fois lors de la Coupe du monde de basketball
féminin FIBA 2022 à Sydney, en Australie, où 12 puissantes nations
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie s’affronteront du
22 septembre au 1er octobre. Les équipes nationales se qualifieront
pour l’événement via quatre tournois mondiaux de qualification pour
la Coupe du monde de basketball féminin FIBA 2022 en février 2022.
Le trophée a été conçu par l’agence créative WORKS, qui a produit le
trophée avec Ottewill Silversmiths et le film de lancement officiel.
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POINT DE PRESSE DE FLORENTINO PEREZ A DISTANCE :

« SOIT NOUS FAISONS QUELQUE CHOSE BIENTOT,SOIT PLUSIEURS
CLUBS VONT DISPARAITRE. BORDEAUX EN EST L’EXEMPLE »
Est-il vrai que la Super League est un
projet mort-né ? C’est la question qui se pose
dans les milieux footballistiques du monde
entier. Le président de la réforme Florentino
Perez a donné un point de presse à distance
avec la technique vidéo pour expliquer où en
est vraiment la situation et démentir le départ
de dix fondateurs.
LE PROJET DE SUPER LEAGUE
Q- Vous avez dit que le projet de la Super
League n’était pas mort, qu’il avançait. À quel
point est-ce?
R-La société existe et les partenaires
qui composent la Super League aussi. Ce
que nous avons fait, c’est de nous donner
quelques semaines pour réfléchir à la
virulence avec laquelle certaines personnes
qui ne veulent pas perdre leurs privilèges ont
manipulé le projet. «Les menaces de Ceferin
vont à l’encontre de la libre concurrence,
c’est quelque chose de très grave.
Q- Regrettez-vous d’avoir lancé la Super
League et la manière dont elle a été faite ?
R-«Non, parce que même si cela avait
été fait d’une manière ou d’une autre, la
réaction de ces quelques privilégiés aurait
été la même. Déjà en janvier, le président de
l’UEFA a lancé des avertissements sévères à
la Super League. Nous voulions discuter des
détails avec l’UEFA, mais elle n’a même pas
donné le temps. Une opération orchestrée
et manipulée a été organisée, comme je ne
l’ai jamais connue. Nous avons été obligés
de nous adresser au tribunal, qui a émis une
mise en garde qui dit tout. Il ordonne à l’UEFA
et à la FIFA, ainsi qu’aux ligues et fédérations
nationales, de s’abstenir d’adopter toute mesure ou action, déclaration ou communication qui empêcherait la préparation de la Super League. À mon avis, cette décision met
fin au monopole de l’UEFA. Les menaces de
son président sont des actes qui vont à l’encontre de la libre concurrence dans l’Union
européenne, et c’est quelque chose de très
grave. Le football est gravement blessé, nous
devons nous adapter à ce que nous vivons .
Q-Les principales critiques contre la
Super League sont la conséquence d’une peur
d’un possible boycottage à l’encontre des
championnats nationaux . Qu’en pensez-vous?
R-Ce n’est pas vrai, mais tout a été
manipulé. Ce n’est pas un plan exclusif
contre les ligues. Le projet Super League est
le meilleur possible et a été fait pour aider
le football à sortir de la crise. Le football
est gravement touché car son économie
s’effondre et nous devons nous adapter à
l’époque dans laquelle nous vivons. La Super
League ne va pas contre les championnats
nationaux et vise à obtenir plus d’argent
pour tout le football. Quant à la nouvelle
réforme de l’UEFA ,je pense sincèrement
qu’elle n’apportera pas de solution au
problème parce que ce qui a été présenté
n’est même pas meilleur que ce qu’il y a. Et
en plus, nous ne pouvons pas attendre 2024.
Les jeunes, entre 14 et 24 ans, abandonnent
le football parce qu’il les ennuie devant
d’autres divertissements qu’ils préfèrent. Il y
a 4 000 millions de fans de football dans le
monde et la moitié d’entre eux sont des fans
de clubs de Super League. Le football est le
seul sport mondial.
LES REVENUS DES CLUBS
Q-Comment se présente la situation des
clubs actuellement ?
R-Les douze de la Super League ont
perdu 650 millions euros en seulement trois
mois à cause de la pandémie . L’économie est
si mauvaise pour vous dire que la situation

est très grave, que le football est en train de
mourir . Passons aux données: le rapport du
conseil de KPMG, seulement dans les trois
mois de pandémie de la saison dernière, a
montré les pertes des douze clubs de Super
League pour 650 millions d’euros. Cette
année, avec la pleine saison des pandémies,
les pertes se situeront entre 2 000 et 2 500
millions d’euros. L’exemple de Bordeaux
qui vient de faire faillite donne beaucoup à
réfléchir . Soit nous faisons quelque chose
bientôt, soit beaucoup de clubs vont fermer
leurs portes.
Q-Votre projet propose une solution simple
pour obtenir plus de revenus: élever le niveau
des matchs en compétition et en excitation.
Comment cela peut-il être fait sans que les
équipes modestes ne se sentent lésées?
R-La réalité est que s’il y a des matches
plus intéressants et compétitifs, plus
d’argent ira au football. Et ce sera pour tout
le monde, pas seulement pour quelquesuns, car les ligues nationales valent bien
plus. Et nous avons également des montants
importants pour la solidarité, qui est un pilier
très important du projet.
Q-Avec le soutien de la télévision ?
R- Bien sûr car il ne peut y avoir de
réussite du projet sans le concours de
la télévision et de ses ressources. Nous
travaillons sur ce projet depuis trois ans et
nous l’avons bien étudié. Le plan est conçu
pour regagner l’intérêt des fans, et cela
rapportera plus d’argent à tout le monde:
grands, moyens et petits clubs. L’idée est
d’avoir plus de grands matchs, avec plus
de compétition et d’émotion. La clé est de
récupérer l’intérêt des fans, pour lesquels il y
a plus de matches entre Messi et Cristiano :
ceux de maintenant et ceux qui viennent plus
tard. Le Madrid-Barça a arrêté le monde. Tout
l’argent que cela génère affecte toutes les
ligues et tous les clubs.
LE GROUPE DES 12 ET LA BANQUE
AMÉRICAINE
Q -- Pourquoi pensez-vous que le Bayern et
le PSG n’ont pas pris le train en marche de la
Super League?
R-Pour des raisons différentes, le
Bayern et le PSG n’ont pas figuré parmi le
groupe des 12 fondateurs qui travaillait et
fonctionnait depuis de nombreuses années.
Mais ils devaient tous les deux être invités à
la Super League.
Q-Si les informations sont bonnes, les douze
de la Super League ont non seulement signé
un contrat contraignant, mais ils ne peuvent
abandonner le projet avant 2025 à moins de
payer des centaines de millions d’euros de
pénalités. C’est correct?
R-Je ne vais pas expliquer ce qu’est un
contrat contraignant maintenant. Mais une
chose est certaine : les clubs ne peuvent pas
sortir. Certains, sous pression, ont dû dire

qu’ils partaient. Mais ce projet ou un autre
très similaire ira de l’avant.
Q-Est-ce que JP Morgan, la banque qui
finance le projet de la Super League, est
descendu du train?
R-Ce n’est pas vrai. Il y a eu un temps
de réflexion, comme dans les douze clubs. Si
quelque chose doit être changé, ce sera fait,
mais la Super League est le meilleur projet
que nous ayons pensé pouvoir faire.
LA SOLUTION DU PROBLÈME
Q - Quand pensez-vous que la Super League
pourra commencer, si elle le peut?
R- Il faut le faire le plus vite possible,
mais il faut d’abord expliquer le projet aux
gens de bonne foi, qui ont été manipulés par
ceux qui n’avaient d’autre objectif que de
défendre leurs privilèges. Peut-être pensentils que cela va être bon pour eux, mais ils
se trompent. Dans l’Europe démocratique
dans laquelle nous vivons, personne ne peut
penser à cela.
Q-Que trouvez-vous le plus inquiétant: que
les douze clubs fondateurs de la Super League
vont avoir estimé les pertes dues à la pandémie
à environ deux milliards d’euros ou que près
de la moitié des jeunes entre 14 et 24 ans vont
perdre leur intérêt pour le football?
R-Les deux choses sont tout aussi
troublantes. C’est pourquoi des solutions
doivent être recherchées. C’est pour cela
que la Super League a été conçue. Que le
fair-play financier soit strict et fonctionne,
pour concurrencer sur un pied d’égalité
Q- La solution pour l’avenir du football est
la recherche de plus de revenus? N’avez-vous
pas envisagé un ajustement des dépenses, des
plafonds salariaux ...?
R-Le Real a baissé les salaires de ses
footballeurs de 10 pour cent et a supprimé
les primes des titres obtenus. Maintenant,
il est difficile voire impossible pour les
clubs de faire de grandes acquisitions pour
renforcer leur effectif joueurs. Il n’y plus
d’argent.
Q- Vous soutenez que la viabilité économique
du football passe par la Super League, par
une compétition qui favorise la compétitivité.
Mais le Real est en train de faire une réforme
monumentale du stade. L’Atlético en a fait de
même . ... Bref, comment expliquez-vous cela ?
N’est-ce pas contradictoire?
R-Les deux travaux ont commencé
avant l’arrivée de la pandémie, et personne
ne savait qu’elle allait venir. Mais, en plus,
l’Atlético est parvenu à un bon accord avec
le conseil municipal. Et le Real Madrid a
financé la réforme du Santiago Bernabéu
pendant trente ans avec des conditions
spectaculaires. Les « socios » ont approuvé
le projet des travaux du stade lesquels
généreront des revenus annuels compris
entre 150 et 200 millions d’euros. Ce qui sera
très rentable.
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ECONOMIE

SANTÉ

HORAIRE DES
PHARMACIES
Al-Ichae

Al-Maghrib

Al-Asr

Ad-Douhr

HORAIRES DES PRIÈRES
du 15 au 21 Mai 2021
As-Soubh

Tanger pratique

SPORT

Pharmacie de garde

Culte Musulman

Jour

TOURISME

Sam. 10

03:31 12:25 16:07 19:27 20:56

Dim. 11

04:29 13:25 17:08 20:28 21:57

Lun. 12

04:28 13:25 17:08 20:29 21:58

Mar. 13

04:27 13:25 17:03 20:29 21:59

Mer. 14

04:26 13:25 17:08 20:30 22:00

Jeu. 15

04:25 13:25 17:08 20:31 22:02

Ven. 16

04:24 13:25 17:08 20:32 22:03

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

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

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

HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 15 et Dimanche 16
Mai 2021
Pharmacie Passadena
Imm. Pasadena rte de Tétouan km1
Tél. : 05.39.36.25.25
Pharmacie Lalla Chafia
Angle rue Guetemberg et Dr. Faraj
Tél. : 05.39.94.92.28
Pharmacie Zaoudia
42, rue Chouhada Zaoudia Beni Makada
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89
Pharmacie Marche de Gros Aouama
21, Lot Amal II, rue Med Salim Bida
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia Mghogha, rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.68.39
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri Bloc A2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay ahammar
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.31.42
Pharmacie Ataallah
1518 quartier Boubana Rahrah
Tél. : 05.39.37.70.43

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 15 et Dimanche 16
Mai 2021
• SAMEDI
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 Dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Hay Al Manar
Rte Satefillage en face de l’ENCG
Tél.: 05.39.31.54.12
Pharmacie Lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah prés Roxy
Tél. : 05.39.94.11.78
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Abis
Tél.: 05.31.31.00.37
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
• DIMANCHE
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Branes II
Tél. : 06.56.41.17.87
Pharmacie Mabrouka
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Fehmi
Mghogha Sghira prés école El Waha
Tél. : 05.39.36.62.55
Pharmacie Perle de Mediterrane
Tanja Balia Cplx. Doha
Tél. : 05.39.30.27.32
Pharmacie Rahmouni
Av. Londres Imm des Palmieres 9
Tél.: 05.39.94.57.88
Pharmacie Moderne
Place du grand Socco 9 Avril
Tél. : 05.39.93.17.90

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 17 Au 21
mai 2021
Lundi 17 mai 2021
Pharmacie Ibn Barrajan
Av Cedres 41 B Branes II
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Ramses
Doha dhar kanfoud Mers El Baraka
Tél. : 08.08.56.17.57
Pharmacie Hay Al Inara
Av. Raouda entrée de Ard 11 Mesnana
Tél. : 05.39.38.34.19
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24
Pharmacie Zouhir
Mghogha kbrira, Haoumat Zaidi
Tél. : 06.07.01.48.26
Mardi 18 mai 2021

Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Anfas
Rte Malabata pés Hôtel Ibis
Tél. : 05.39.30.11.85
Pharmacie Mesnana
Route de l’aviation, hay mesnana
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64
Pharmacie Riad Medic
17 Complexe riad Essalam rte de rabat
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
Mercredi 19 mai 2021

Pharmacie Beni Makada
152, Av. Mly Slimane Béni Makada
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie Al Hanae
Rte Aouama Principale près Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Safae
Douar Branes Kdima N°1
Tél. : 05.39.31.00.27
Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.39.30.18.54
Jeudi 20 Mai 2021

Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay et Jadid Casabarata
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie La Gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre
Tél.: 08.08.55.48.51
Pharmacie Hay Gambouria
Hay Bir El Ghazi; Rte principale N°23
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Charf
Av. Yaakoub Mansour prés Hôp Roi Fahd
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Sania
Bd Aicha Al Moussafir quartier Haddad
Tél.: 05.39.36.13.30
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28
Vendredi 21 MAi 2021

Pharmacie Imam Malek
Av. Cherif Sebti casabarata
Tél. : 07.06.52.92.89
Pharmacie Complexe Hassani
Cplx. Al Hassani km 7 Rte de Rabat
Tél.: 05.39.31.61.16
Pharmacie Bab El Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina derict° sté Coca Cola
Tél. : 05.39.38.05.50
Pharmacie Salima
Madchar Aouama, prés de 19 Arrd°
Tél. : 05.39.35.58.13
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout
Tél.: 05.39.36.48.96

TANGER PRATIQUE
JEUX
DIVERS
Annonces Légales et Administratives

ASSOCIATION DES FIDUCIAIRES DU NORD
“AFINORD”
CELLAH SARL
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE
I / Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Tanger du 06/04/2021 et y enregistré le
09/04/2021 sous le numéro 202100297297049,
il a été établi les statuts d’une société à
responsabilité limitée dont les caractéristiques
sont les suivantes :
• DENOMINATION SOCIALE : La société prend
la dénomination de : CELLAH S.A.R.L.
• OBJET : La société a pour objet principalement:
- L’organisation, la gestion des ressources
humaines ainsi que le conseil juridique.
- L’assistance et le conseil en matière de
soumission dans les marchés publics.
Et en général, l’organisation des entreprises et
l’apport ponctuel des compétences dans des
volets précis tel que :
- Le consulting :
- L’organisation en général des entreprises par
l’apport ponctuel de compétences dans des
volets précis :
- l’élaboration de stratégie et des politiques
fonctionnelles,
- la mise en place d’une démarche industrielle
globale,
- la mise en place des systèmes d’information
sur des supports informatiques,
- la mise en place de tout système de gestion,
- le recouvrement des créances,
- le contentieux,
- l’organisation d’événements.
- Les services divers :
La société peut louer tout genre de service dont
les entreprises et les organisations en général
pourraient faire appel à elle.
- la mise en contact,
- la recherche d’informations,
- l’élaboration d’études,
- la recherche de nouveaux marchés à la vente
ou à l’achat,
- le support des associations professionnelles
par la réalisation des études et organisations des
évènements. etc.
- La formation : Tout genre de formation dans
les divers domaines de compétences orientés
vers tous les niveaux de l’entreprise ou de
l’organisation en général et organisation de
cycles longs permettant d’acquérir de nouvelles
compétences dans des domaines pointus.
- L’accompagnement :
Accompagner les organisations pour mener à
bien tout type de projets :
- le projet de la certification,
- la mise en place de projets d’amélioration
continue de performances,
- l’apport ponctuel en compétences pour
répondre à un besoin précis dont l’organisation
ne dispose pas de compétences.
-Le coaching :Aider les organisations à mener
à des réflexions en interne pour améliorer leur
système de prise de décision pour :
- améliorer leur efficacité opérationnelle,
- développer leurs points forts,
- bien gérer le poids des opportunités et des
contraintes de son environnement.
Plus généralement, toutes opérations commerciales,industrielles,financières,mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l’un des objets précités
ou pouvant favoriser le développement de la
société.
• SIEGE SOCIAL : Le siège de la société est fixé
à Tanger : Place Castellar, Office Farabi, 2ème
étage, Bureau n° 33.
• DUREE : La durée de la société est fixée à
quatre vingt dix neuf (99) années à dater du jour
de sa constitution définitive.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à
la somme de 100.000,- DH, divisé en 100 Parts
Sociales de 1.000,- DH chacune, lesquelles sont
attribuées à :
- M. Nouaman LOUAH : 10 Parts Sociales
- Mme Zineb BERRADA : 90 Parts Sociales
Soit au total : 100 Parts Sociales
• GERANCE : La société peut être gérée par une
ou plusieurs personnes physiques ou morales.
M. Nouaman LOUAH est nommé en qualité
de gérant unique de la société pour une durée
illimitée. La société est valablement engagée sur
tous les actes et documents la concernant par sa
seule signature.
• ANNEE SOCIALE : du 1er Janvier au 31
Décembre.
II / Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de
Commerce de Tanger le 10/05/2021 (RC n°
116313 – Dépôt n° 242282).
Pour Extrait et Mention
M. Mohammed EL YAZAJI
------------------------------------------------------CAFILIX CONSEILS SARL
Lot. Maghreb El Jadid, Res. Oued
El Makhazine, N° 307, Larache
RAMIFS TRANS SARL AU
N° 352 LOT. EL OUAFE - LARACHE
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à Larache
en date du 12/04/2021, il a été établi les statuts
d’une société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivants :
• DENOMINATION : « RAMIFS TRANS SARL
AU»
• OBJET : La société a pour objet :
TRANSPORT DE PERSONNEL POUR LE
COMPTE D’AUTRUI
• SIEGE SOCIAL : N° 352 LOT. EL OUAFE - LARACHE.
• CAPITAL SOCIAL : est fixé à 100 000,00 DH,
divisé en 1000 parts sociales de 100,00 DH chacune attribuées à : M. REDOUANE EL MRABET :
1000 parts sociales de 100 dh chacune
• DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce.
• GERANCE : M. REDOUANE EL MRABET est
désigné comme gérant de ladite société pour
une durée illimité.
• SIGNATURE : La société est valablement engagée pour tous les actes et documents par la signature du gérant M. REDOUANE EL MRABET, né
le 27/12/1981 à Laouamra Larache, de nationalité
marocaine, demeurant à DR Boucharene CR et
CDT Laouamra CLE Loukous Ksar El Kebir, titulaire de la CIN n° LB80572.
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L’immatriculation au Registre de Commerce a été
effectuée au Greffe du Tribunal de première instance de Larache, le 06/05/2021 sous le n° 6145.
POUR EXTRAIT ET MENTION
CAFILIX CONSEILS SARL
------------------------------------------------------BENMOKHTAR CONSULTING SERVICES sarl
Zone Franche d’Exportation de TangerCentre d’Affaires NORDAMI. Lot 43A, 2ème
étage. Bureau n° 221
Site : www.uhy-benmokhtar.ma
TINGIS TRANSFORMATION ET SERVICES
sarl AU
R.C. 80933
Transfert siège social
I/ Aux termes du PV de la décision en date du
5 MAI 2021 le gérant de la société « TINGIS
TRANSFORMATION ET SERVICES” société à
responsabilité limitée d’associé unique, au capital de 5.000.000,- dirhams convertibles et dont le
siège social était précédemment fixé à la Zone
Franche d’Exportation de Tanger - ilot n°14, lot
n°1. Bureau n°26; a décidé le transfert du siège
social à : Zone Franche d’Exportation de TangerLot n°40 F
Par conséquent, l’article (4) des statuts est désormais libellé ainsi qu’il suit :
Article 4 – Siège Social
Le siège social est établie à : Zone Franche d’Exportation de Tanger- Lot n°40 F
II/ Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de commerce de Tanger, le 12 MAI 2021
sous le numéro 242362
Pour extrait et mention
BENMOKHTAR CONSULTING SERVICES
Tanger Free Zone
------------------------------------------------------CAFILIX CONSEILS SARL
Lot Maghreb El Jadid, Res. Oued El
Makhazine, n° 307, Larache
C.S.G INFO SARL
N° 13 RUE RIYAD LARACHE
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à Larache
en date du 20/04/2021, il a été établi les statuts
d’une société à responsabilité limitée d’associé
unique dont les caractéristiques sont les suivants:
• DENOMINATION : « C.S.G INFO SARL »
• OBJET : La société a pour objet : MARCHAND
DE MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
Marchand des fournitures informatiques et des
appareils téléphoniques
Toutes opérations de prestation des services
informatiques
Prestations des services de programmations
La commercialisation, la distribution, la commission, l’importation, l’exportation, la représentation, la consignation et le négoce en général
de toutes denrées, matières, produits, matériels
mobiliers, machines, outillage et articles liées
directement ou indirectement à l’un des objets
précités ou pouvant favoriser le développement
de la société.
La prise de participation dans toutes sociétés
ayant un objet similaire et connexe.
La participation de la société à toutes opérations
susceptibles de se rattacher audit objet social
par voie de création de sociétés nouvelles, apports, commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location-gérance de fonds de commerce, alliance,
association en participation ou groupement d’intérêt économique.
Plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobiliers ou
immobilières se rattachent directement ou indirectement à l’un des objets précités ou pouvant
favoriser le développement de la société
• SIEGE SOCIAL : N° 13 RUE RIYAD LARACHE
• CAPITAL SOCIAL : est fixé à 10 000,00 DH,
divisé en 100 parts sociales de 100,00 DH chacune attribuées à :
- Mme. EL HAMZAOUI ILHAM : 33 parts sociales
- M. EL HAMZAOUI KHALIL : 34 parts sociales
- M.TALHA REDA.33 parts sociales
- DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce.
- GERANCE : M. EL HAMZAOUI KHALIL est désigné comme gérant de ladite société pour une
durée illimité.
• SIGNATURE : La société est valablement
engagée pour tous les actes, documents et les
opérations bancaires la concernant par la signature de gérant M. EL HAMZAOUI KHALIL, né le
27/12/1977, de nationalité Marocaine, demeurant à N° 13, Rue Riyad, Larache, Titulaire de la
CIN N° LA72908.
L’immatriculation au Registre de Commerce a
été effectuée au Greffe du Tribunal de première
instance de Larache, le 06/05/2021 sous le n°
6147.
POUR EXTRAIT ET MENTION
CAFILIX CONSEILS SARL
------------------------------------------------------SEBAANORD TRANS S.A.R.L-AU
Société à Responsabilité limitée à associé
unique
Résidence Youssef 1 Etage 3 n°30 Hay
Boukhalef - Tanger RC : 104761
Augmentation du Capital
Aux termes d’un acte sous seing privé établi à
Tanger le 14/04/2021 et enregistré le 04/05/2021
sous le numéro 37511, il a été décidé ce qui suit :
1° - L’associé unique de ladite société susdénommée décide de porter le capital social de
sa société de 20.000,00 Dhs à 300.000,00 Dhs
et ce, par apport en numéraire de 280.000,00
Dhs divisé en 2800 parts sociales de 100 Dhs
chacune. Ainsi, les 2800 parts nouvelles de
100 dirhams chacune, ont été immédiatement
souscrites par Mr. SEBAA Youssef.
2° - La mise à jour des articles 6 et 7 des statuts
de la société, le capital social devient ainsi
300.000,00 (Trois Cent mille) Dhs divisé en
3000 (Trois Mille) parts sociales de 100 (Cent)
dhs chacune, totalement libérées et attribuées à
l’associé unique.
Le dépôt légal à été effectué au secrétariat
greffe du tribunal de commerce de Tanger le
11/05/2021 sous le numéro : 4435.
Pour Extrait et Mention
Le Gérant

Le Journal de Tanger • N° 4158 • Samedi 15 Mai 2021

املوقع الإلكرتوين باللغة العربية www.lejournaldetangernews.com :

الرتقيم العاملي 0882.0851 :
الإيداع القانوين 1/90 :

العدد 4158

ال�ســبــــت � 03شــــوَّال 1442
مـوافـــــق  15مـــــــاي 2021

املدير  :عبد الحق بخـات

الربيد الإلكرتوين :

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com

�أ�سبوعيـــة �إخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات

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

م�شروع احلماية االجتماعية :
ثورة غري م�سبوقة وقفزة نوعية على طريق
مغرب النماء والرفاه والعدالة االجتماعية
اعترب العثماين يف جل�سة
م�ساءلة مبجل�س النواب،
الإثنني املا�ضي� ،أن   م�شروع
احلماية االجتماعية ،ي�شكل
«ثورة اجتماعية غري م�سبوقة
باملغرب» ويعترب مفخرة
للمغرب وللمغاربة ،و�سوف
يكون من �ش�أنه حت�سني ظروف
عي�ش املواطنني و�صيانة
كرامتهم.
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املـغـرب – �إ�سبانيـا

! Las relaciones hispano-marroquíes están en un cenagal
في الوقت الذي أعلن فيه المغرب عن استعداده لتنظيم عملية استقبال مغاربة
العالم ،الصيف المقبل ،في إشارة اعتبرها البعض داللة عن «حسن نوايا» المغرب،
بالرغم من فداحة «القرار» الذي اتخذته إسبانيا باستقبالها زعيم مرتزقة تندوف ،في
ظروف ال يمكن تفسيرها إال بكونها ال قانونية وال شرعية وأن الحكومة
اإلسبانية « تكون قد خضعت البتزاز عسكر الجزائر» ،وأمام عجز الخارجية
اإلسبانية عن تبرير موقف حكومتها من هذه القضية التي تعتبر
مسا عميقا بالشراكة المغربية االسبانية ومخاطرة
بالتعاون المستقبلي بين البلدين ،تعودت وزيرة خارجية
مدريد «ليا» أن «تتلون» في ردودها على استفسارات
اإلعالم اإلسباني واألوساط السياسية بهذا البلد ،حول
ما إذا كانت الحكومة اإلسبانية لم تقدر خطورة الموقف
على عالقاتها مع «شريك هام واستراتيجيٌ على مستوى
االتحاد األوروبي ،وقالت مؤخرا ،إنه ليس لديها ما تضيف
قبل أن تشير إلى أن إسبانيا «على اتصال دائم» بالسلطات

المغربية واكتفت بالتأكيد على أن المغرب «شريك» له أولوية  ،وأن العالقات مع هذا
البلد جيدة ! Sera possible
ردود الوزيرة على أسئلة وسائل اإلعالم ،أثارت استغراب الرأي العام اإلسباني ،بعد
بيانات ورسائل الخارجية المغربية ،الرافضة والمدينة لهذا الفعل الذي اعتبره
المغرب «خطيرا» ومخالفا لروح االتفاقيات الثنائية المؤسسة للشراكة
والتعاون وحسن الجوار ،وداعيا إلى مراجعة اتفاقيات الشراكة مع
مدريد في جميع المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وفي المغرب تتواصل ردود الفعل الغاضبة على
مستوى البرلمان واألحزاب السياسية الكبرى التي
تباشر لقاءات ومشاورات مع زعماء األحزاب اإلسبانية
ووسائل إعالم هذا البلد ،لتوضيح خطورة استقبال زعيم
مرتزقة تندوف ،على العالقات الثنائية.

(البقية ص)2

الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

“م�ساميـر مائـدة”
اال�ستحقاقات القادمة..
ال يمكــن بأي حال من األحــوال ،وإن كنا
متفائليــن إلى أقصى حدود التفاؤل،ونحن على
مشارف االستحقاقـات القادمــة ،أن نطمئن إلى
ما نتمناه من بدائل في اتجـاه القطــع مع كـل
االختالالت واألعطاب الذي استفحلت وتجـذرت
على امتداد رهاناتنا السابقة ،ما دامـت البوادر
الواعدة بذلك لم يتم اإلعالن عنها بقرار سياسي
صارم وحاسم ،أمام التحــوالت الرهيبــة التي
يشهدهــا العالم في مواجهته القاسية لوباء
كورورنا ،وانعكاس نتائج هذه التحوالت بالضرورة
على مصير بلدنا في مختلف مجاالته االقتصادية
واالجتماعيــــة ،رغم المجهــودات االستثنائيــة
المبذولة من طرف الدولة في سبيل تحقيق توازن
يتوخى استمرار الحياة بشكل طبيعي رغم الجائحة.
وقــد شـدّ انتباهي ،وأنا أعيد قراءة بعض
فصول مقـدمـــة ابن خلدون ،تلـــك اإلشارات
االستباقية لهذا المفكر االجتماعـي المذهل في
موضوع الفساد ،الذي يؤدي في حال انتشاره إلى
خراب الدولة وانهيار أركانها وزوالها ،يقول ابن
خلدون« :إن انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى
مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش،
وهو بداية شرخ يــؤدي إلى انهيــار الحضارات
واألمم».
وال يعوزنا أبدا ،وقـد شاهدنا كيف استطاع
المغرب أن يدبر شـأن تصديـه لوبـــاء الكوفيد،
بإنزال كل طاقاته ،وتوفيــر التغطيــة الممكنة،
لفئات اجتماعية واسعـــة ،كنــا نحسبها ستظل
مهمشة ومقصية أمام ضعف إمكاناته وموارده
المالية،أن نتصدى لبؤر الفسـاد ونجتث جـذوره،
بقرار حــازم ال يراعي أي اعتبار غير الدفع بالبالد
إلى ما يطمح إليه المواطن الذي تحمل الضغط
والقهر واالختناق ،وما يصبو إليه من خير للعباد
وتنمية للبالد.
إن الثقــة بمؤهالت مغربنا وإمكاناته ،وما
يتوفر عليــه من طاقـات بشرية وإنتاجية ،لقادر
ال محالة على رسم أفق بديل يقطع به مع مراحل
كانت وباال عليه ،وأدت إلى استفحــال الفســاد
المعلن والخفي في دواليب الدولة ومرافقها،
وعرقلت كل االختيارات التي كانت ستدفع بالبالد
إلى تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية فاعلة،
واقتصرنا على مزايدات تهريجية من طرف كراكيز
السياسة ومسامير مائدتها العرجاء ،بزعامات
مَن ال طموح لهم إال تحقيـق المزيد من الثروات
واالمتيازات ،على حساب أولويات البالد في ميادين
الصحة والتعليم والتشغيل.
«ح�سكم» ،أيتهـــا
لقد سئمنـا منكم ومـن
ّ
الطحالب الفاســـدة التي ما زالــت ملتصقــة
بجسمنا ،والتي تجد في كل استحقاق مجاال خصبا
لتشرع بكل وسيلة دنيئة في زحفها إلى مائدة
تكاد تهوي بها قوائمها لكثرة المسامير المزروعة
بين جنباتها.
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املغرب – �إ�سبانيا

جماعـة طنجـة  ...يف قفـ�ص االتهـام

Las relaciones hispano-marroquíes
! están en un cenagal
(تتمة ص)1

أشرفـت إدارة المحجــز وجماعــة طنجة
األسبوع قبل الماضي ،ببيع أزيد من  300سيارة
مستعملة ودراجة نارية في مدة ال تتجاوز 18
ساعة على مدى ثالثة أيام وبمبلغ مالي إجمالي
يناهز مليار سنتيم،ليس هذا هو الغريب في األمر
باألكثر غرابة هو أن هذه العربات والدراجات تم
بيعها ألربعة أشخاص فقط من خارج مدينة
طنجة ،وبمبالغ زهيدة وصلت إلى حد بيع
إحدى السيارات ب  600درهم فقط ،وهو األمر
الذي زاد الطين بلة مما دفع مجموعة من تجار
ومهنيو قطاع بيع السيارات المستعملة وقطع
غيارها إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت
فاتح ماي أمام قصر البلدية بطنجة وبحضور
نائب عمدة مدينة طنجة محمد أمحجور .وأضاف
المحتجون أنهم في وقت سابق وفي تواصل مع
إدارات المحاجز بطنجة الالئي أكدن لمهنيي
القطاع أنه ال توجد عملية بيع في الوقت الراهن،
قبل أن تطفو على السطح عملية البيع هذه
ألعداد كبيرة من العربات والدراجات وفي زمن
قياسي،حيث ورغم حضورهم إلى المزاد العلني
إال أنهم اكتشفوا أن هذه العربات والدراجات
بيعت ألربعة مشترين من خارج المدينة مما
يضع جماعة طنجة في قفص االتهام.
وبعد هـذه الضجة التي رافقـت عمليــة
البيع المشبوهـة حسب مهنيـي القطاع ،عبر
بعض المسؤولين من المحجز أن عملية البيع

تمت في ظروف سليمة،وأن بيع هذا الكم من
العربات جاء نتيجة تفكير إدارة المحجز التخفيف
من طاقته االستيعابية تمهيدا لالنتقال للمحجز
الجديد،وأن مسألة بيع سيارات بأثمنة بخسة
سببها أنها سيارت متهالكة سيستعملها
مشتري الصفقة في بيع غيارها.
هذا وأوضحت جماعة طنجة عبر بالغ بعد
أن كثر اللغط في الموضوع ،أن الجماعة عملت
على نشر طلب العروض بالبوابة المغربيــة
للصفقــات العموميــة وبجريدتــي «الصحراء
الناطقة بالفرنسية» ليوم اإلثنين  05أبريل
 2021حسب ما تقتضيه  le matinالمغربية
المسطرة المؤطـرة ،وكـذا مراسلـة المصالح
الخارجية المتدخلة (األمن،األشغال العمومية،
مصلحة التسجيل ،المحكمة االبتدائية ومحكمة
االستئناف) من أجل إبداء الرأي قبل إطالق
عملية البيع بالنسبة للمحجوزات المستوفية
للشروطالقانونية.
كما أن الجماعة وحسب البالغ نشرت
إعالنا لطلب العروض على بوابة الجماعة منذ
يوم األربعاء  14أبريل 2021م ،حيث تضمن
اإلعالن المدة المخصصة لمعاينة معروضات
البيع بالمحجز ،والثمن االفتتاحـي النطـالق
المزايدة والتي سنشرف عليها لجنـة تقييـم
مكونة من ممثلي المصالح الجماعية المعنية
(ممثل المديرية العامة للمصالح ،وكذا رئيس

قسم تنمية الموارد المالية ووكيل المداخيل،
ورئيس المستودع الجماعي ،ثم مدير المحجز).
وتابع البالغ دائما :توصلت الجماعة بسبع
طلبات عروض ،كلها ألشخاص ذاتيين اثنان
من طنجة والخمسة اآلخرون ينتمون إلى مدن
أخرى،حيث ان لجنة فتح األظرفة قامت بفحص
ملفات المشاركين للتأكد من استيفاء الشروط
المطلوبة.
وتبقى فضيحة هذه الصفقــة هي بيـــع
سيارات بمبلغ  600درهم حيث أكـد مهنيـو
القطاع والذين لهم خبرة في هذا الميدان وإن
كانت هذه السيارات متهالكة إال أن بيعها بهذه
األثمنة هو إهدار للمال العام ألن بيعها ولو تم
بالكيلو غرام الواحد يجب أن تباع بمبلغ يفوق
هذا المبلغ الهزيل.
ولتنوير الرأي طالب مهنيو القطاع بفتح
تحقيق في النازلة وإخضـاع العمليـة برمتها
لعملية افتحاص من طـرف المفتشية العامة
لوزارة الداخلية ،والمجلس الجهوي للحسابات،
والنيابة العامة ،وذلك إعماال بمبدأ الشفافية
وربط المسؤوليـة بالمحاسبة والكفـاءة في
التدبير باعتبار أن هذه األموال هي أمانة في
عهدة قاطني قصر البلدية.

م.ط.ب

وكاالت كراء ال�سيارات ...بني معاناة اجلائحة
و�أفعال خارج نطاق القانون

أصدرت جمعيتـا «أربـاب ومسيـري
وكاالت كراء السيارات» و «جمعية البوغاز
لكراء السيارات» وأزيـد من  150وكالة
كراء سـيارات غير منتميــة ،العديد من
البالغات والتحذيرات نتيجة ازدياد ظاهرة
كراء السيارات خارج نطاق القانون بمدينة
طنجة ،والذي أصبح يشكل تهديدا خطيرا
على العديد من المستويات المتباينة.
وتعتبر وكاالت كراء السيارات ظاهرة
كراء السيارات خارج نطاق القانون،سببا
في تفشي الجريمة واالتجار بالمخدرات
والسرقة ،مما يعــود سلبا على سالمــة
وأمن المواطنين ،وترجح هذه الوكاالت
مصدر هذه األفعال التي يستعملها هؤالء
لكراء السيارات خارج القانون هو وجود
سماسرة يقومون بجلب أسطول سيارات
الكراء من مدن أخرى ،وإعادة كرائها في
مدينة طنجة دون ترخيص من السلطات
اإلدارية ،كما قامت بعض الوكاالت بفتح
محالت عشوائية لكراء السيارات دون
ترخيص ،مما زاد ضررا بهذا القطاع الذي
تأثر بفعل الجائحة وزادت معه حدة األزمة،
ما دفع بعض الوكاالت إلى تسريح عمالها
أو تصفيد أبوابها إلى حين ميسرة.
كما طالبت وكاالت كراء السيارات من
الجهات األمنية القيام بواجبها إلنقاذ
قطاع مهـم يساهم في إنعـاش المدينة
اقتصاديــا ،ويحتــوي العديـد من اليـد
العاملة.

جريدة طنجـة

وفي هذا الصدد أجرى رئيس حزب
التجمع الوطني لألحرار حديثا عن بعد،
مع رئيـس الحـزب الشعبـي الذي يقـود
المعارضة ،السنيور «بابلو كسادو» الذي
اعتبر أن الحكومة اإلسبانية»لم تتحمل
بكامل الحكمة مسؤولياتها حين قبلت
استقبال ابراهيم غالي على أراضيها بهوية
جزائرية مزورة لتفادي متابعته قانونيا
بسبب الجرائم ضد االنسانية التي ارتكبها.
كمار اعتبـر رئيـس الحزب الشعبي
اإلسباني الذي يقـود المعارضة ،أن رئيس
الحكومة اإلسبانية تسبب في أزمة غيـر
مسبوقة في العالقات المغربية اإلسبانية،
وأن االنـزعــاج الكبير الذي سببــه هــذا
الحدث المؤسف ،دليل على فشل العالقات
الدبلوماسية للحكومة اإلسبانية الحالية.
وبمناسبة حواره مع زعيم المعارضة
اإلسباني ،أعلن عزيز أخنوش ،عن خيبة أمل
المغاربة وعـدم فهمهـم لظـروف استقبال

المدعــو إبراهيــم غالي ،التي تقوض
مناخ الثقة الذي ساد دائما بين المغرب
وإسبانيا.
وبالمناسبة أخبــر الزعيــم السياسي
اإلسباني نظيره المغربي أنه تم التقدم
بخمسة أسئلة برلمانية من أجل مطالبة
الحكومـة اإلسبانيـــة بتوضيحـــات في
الموضوع !.
هـذا الحـدث ،يعطي صورة واضحـة
للمكانـة «االعتباريـة» التي تضعنـا فيها
الحكومة االشتراكية االسبانية .وال مناصة
من أن يكـون الـرد المغربي على مستوى
موقــف إسبانيـا المتخـاذل والمستخـف
بعالقات البلدين ،والمسيء إلى تصورات
البلدين في إقامـة عالقات متينة تزداد
توسعا مع إنجاز الربط القار عبر المضيق
الذي عاد الحديث عنـه هذه األيام ،بعـد
دخول اإلنجليز على الخط !.
DEJALO, Manolito ! maña! na sera otro dia

النادي الملكي للزوارق بطنجة
ن.م.ز.ط

�إعــــالن
يعل��ن النادي الملكي للزوارق بطنج��ة أن الجمع العام العادي
االنتخاب��ي س��يعقد يوم الس��بت  5يوني��و  ،2021على الس��اعة
الخامسة مساء بمقر النادي الكائن بمارينا طنجة.
وطبقا للش��روط المنصوص عليها في النظام األساسي ،فإنه
يج��ب على وكيل كل الئحة أن يودع لدى الكتابة العامة للجمعية،
الئحة الترشيحات  8أيام قبل تاريخ  5يونيو .2021
جدول األعمال :

ــ التقرير األدبي
ــ التقرير المالي
ــ نقط مختلفة
ــ انتخاب المكتب اإلداري

الرئيس :

الطاهر شاكر

يقول «المجذوب»:
ِني ْد ُروب ْو َه ُامو
ا َّي ْام ْك َيال َّتا َيهْ ب ْ
وح ْم ْكتَا ْب ْك ْم ْح ُ�سو َبة..
َ�ص ْار ْت ْف ُل ْ
وفي اتصال بالسيد محمد سعيد
بوحاجة رئيس جمعية البوغاز لوكاالت
كراء السيارات بطنجــة ومالك شركــة
«بوحاجة كار» أعرب عن أسفــه لعـــدم
تدخل السلطات لمحاربة هذه الظاهرة
الخطيرة،ألن المتضرر في هذا الصدد
ليس شركات كراء السيارات فحسب،بل
الجميع سيتضرر بسبب انتشار الجريمة
في المجتمع نتيجة الكراء العشوائي خاصة
أن أغلب زبناء هذه الوكاالت هم من ذوي
السوابق المطلوبين لدى العدالة وتجار
المخدرات والقاصرين وقس على ذلك،
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وواصل محمد سعيد بوحاجة كالمه
قائال أنه قدم العديد الشكايات هو وباقي
زمالؤه في القطاع لوالي واليـة األمن
بطنجة والذي وعد بالتدخـل والضـرب
بيد من حديد على المخالفين للقانــون
والذين يسيؤون للقطاع إال أنه ولحد
اآلن لم نلحظ تغييرا ملموسا على أرض
الواقع ،ناهيك عن المشاكل المتباينــة
التي يعانـي منها القطاع كارتفاع أسعار
السيارات،وكذلك المنافسة غير الشريفة
من طرف األبناك والمؤسسات المالية
الكبرى ،وشركات بيع السيارات أيضا.

م.ط.ب

ِ�ش َ
اك ْو ْر َم ْ
يطان ْْك ْع َم ْ
اك ْب ْ�س َه ُامو

ْو ْت ّْل ْف ْك َي مْ ْ
اب ال ُّتو َبة..
ور َع ْن َب ْ
ال ْغ ُر ْ
غار ْق ْف ْذ ُنو ُبو َما ْي ْ�س رْتُو ْ�س ْل َه ُامو
ا ْل َ

ِيد ْن ْف ُ�سو مْ ْ
ال ْع ُطو َبة..
ْوال ْد َوا ْيف ْ
اق ال ُّد ْن َيا َه ُامو
وم ْفزْ َو ْ
ْ�ش َح ْال ْم ْن ُق ْ

ات ال ُّنو َبة..
وم ْن َد َامة�..إِ َذا َج ْ
َما ْت ْن ْف ُع ْ

• عبد اللطيف بنيحيى
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م�شروع احلماية االجتماعية :

فضاءاألنثـى :

ثورة غري م�سبوقة وقفزة نوعية على طريق
مغرب النماء والرفاه والعدالة االجتماعية

ملف حقوق املر�أة
يقتحم ف�ضاء اجلامعة
-

سميـة أمغـار

خبرٌ سعيدٌ حملته أخبار هذا األسبوع ،يؤكد توغل الوعي بحقوق
المرأة في ضمير الطبقة المتنورة ،ولدى بناة األجيال القادمة .فقد
تم إحــداث كرسيّ أكاديمي لتشجيع البحث العلمي بشأن التمكين
االقتصادي للمرأة ،وهو جوهر حاالت االستعباد واالستبداد التي
تتعرض إليها المرأة من طرف شريك حياتها ،وتضطرهــا إلى قبول
مختلف ضروب اإلهانة واإلســاءة والتحقيــر ،خاصة إذا «كانت أم
أوالد» !

(تتمة ص)1
العثماني اعتبر ،من جهة أخرى ،أن مهمة «تنزيل» هذا
المشروع الهام «ستكون خير خاتمة لعمل الحكومة» التي
قال إنها «حرصت على أن تكون حكومة «اجتماعية بامتياز»
األمر الذي مكنها ،يضيف ،من تحقيق إنجازات هامة في
المجال االجتماعي ،وفقا لبرنامجها الحكومي الذي تضمن
العديد من «اإلصالحات واإلجراءات» من أجل تطوير وتوسيع
الحماية االجتماعية وتحسين خدمات الرعاية االجتماعية.
على أن بعضهــا ال زال إما مشاريع لم تتخط مرحلة
الدراسة ،أو أنها تنتظر «ساعة الحسم» من أجل أن تتحول
إلى أوراش ،أو مجرد عناوين لنوايا متفائلة ،تندرج في هذا
المجال .ومــع ذلــك ،فإن العثمـــاني مقتنع بأن «إنجازات
الحكومـة في المجال االجتماعي» «أسهمت بالملمــوس
في دعـم الفئــات الهشــة وتقليـص الفـوارق المجاليــة
واالجتماعية ،أمــال فـي توفيــر شــروط العيـش الكريــم
للجميع».
يـذكــر أن جــاللــة الملـك ترأس ،األربعــاء  14أبريـل
الماضي حفل إطالق مشروع تعميم الحماية االجتماعية
وتوقيـع االتفاقيــات األولى المتعلقــة بهذا المشــروع
االجتماعـي الهــام الذي سيستفيـد منــه في مرحلة أولى
الفالحون وحرفيو ومهنيــو الصناعــة التقليديــة والتجــار،
والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلــون ،الخاضعــون
لنظام المساهمة المهنية الموحـــدة ولنظام المقاول
الذاتي أو لنظام المحاسبة ،ليشمــل في مرحلــة ثانيـــة
فئـات أخــرى ،في أفـق التعميم الفعلي لمشروع الحمايـة
االجتماعيــة الذي سيشمــل تعميــم التأمين اإلجباري
األساسي عن المرض ،وليشمــل ،بعد توسيع االستفادة
منه ،الفئات المعوزة المستفيدة من نظـام المساعــدة
الطبية ،وفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا ،حيث سيتمكن
 22مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي
تكاليف العالج واألدوية واالستشفاء.
ويشمل هذا الورش الملكي الكبير تعميم التعويضات
العائلية خالل سنتي  2023و ،2024وذلك من خالل تمكين
األسر التي ال تستفيد من هذه التعويضات من االستفادة،
حسب الحالة ،من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة
بالطفولة أو من تعويضات جزافية ،أما المرحلة الثالثة،
فتهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة
 ،2025لتشمل األشخـاص الذيــن يمارسـون عمـال وال
يستفيدون من أي معــاش ،من خــالل تنزيل نظام المعاشات
الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،ليشمل كل الفئات
المعنية ،تليها مرحلة تعميم االستفادة من التعويض عن
فقدان الشغل سنة  ،2025لتشمل كل شخص متوفر على
شغل قار.
مبادرة ثورية في المجال االجتماعي ،يعلنها جـاللـة
الملك ،في إطار اهتماماته بالعنصر البشري الذي يبقى هو
الثروة الحقيقية للمغرب ،ومكونا من المكونات األساسية
للرأسمال غير المادي ،الذي دعا جاللته ،في خطاب العرش،
لقياسه وتثمينه نظرا لمكانته في النهوض بكل األوراش
واإلصالحات ،واالنخراط في اقتصاد المعرفة ،وإن ما حققه
المغرب من تقدم ،ليس وليد الصدفة ،بل هو نتاج رؤية
واضحة ،واستراتيجيات مضبوطة يقول جاللة الملك.

يبدو واضحا أن العثماني «محظوظ» بكل المقاييس،
ألن فترة «مروره» بالمشور السعيد ،كانت غنية بمبادرات
ملكية ،في شتى المجاالت االقتصادية والتنموية والتجهيزية
و ها هو يشهد اليوم ،ثورة ملكية حقيقية في المجال
االجتماعي تتمثل في منظومة الحماية االجتماعية ،التي
خطط لها الملك ،ووضع تصورا شامال لمجاالت تطبيقها،
وآليات تنفيذها وحدد كل ذلك في الزمان والمكان ،حتى
ال يبقى على الحكومة سوى أمر «تنزيل» المشروع ،على
مستوى التشريع ،وإطار التنفيذ.
والحال أن كل ما شهده المغرب من إنجازات على مختلف
األصعدة ،سواء على عهد الراحل الحسن الثاني رحمه اهلل،
أو ولي عهده جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل ،كان
الفضل فيه يعود للمبادرات الملكية ،التي تسبق أحيانا
رغبات المواطنين واحتياجاتهم ،إال أن الحكومات المتعاقبة
لم تكن دائما في مستوى الوعي بضرورة التنزيل المحكم
لتلك المبادرات ،التي كثيرا ما تفقد بعضا من وهجها بسبب
عجز الجهاز التنفيذي عن تتبع المشاريع وعدم حرصه على أن
تكون عملية التنفيذ ،محكمة في الزمان والمكان ،فضال عن
تعدد آليات التنفيذ وتضاربها أحيانا ،مع ما يحدث ذلك من
شعور باإلحباط واليأس لدى المواطنين   .
ومــع اإلشــادة الجمـاعيــة ،للمنظمــات السياسيــة
والنقابيــة والحقوقيــة واألهليـة ،بمشـروع تعميـم الحمايـة
االجتمـــاعيــة ،الذي اعتبــرته تلك المنظمــات« ،قفـــزة
نوعية وتاريخية» من أجــل تحقيــق التنميــة الشاملــة
والمستدامة ،أولت منابـر إعالميـة دوليـة ،اهتمامـا كبيــرا
بهذا المشروع ،فكتبت مجلة «جــون أفريك» في موضوعه
أنه يشكل «ثورة اجتماعية» حقيقيـة في المغـرب« ،اعتبارا
للشريحــة الواسعـة التي ستستفيد من التغطية الصحية،
خاصة النشطة بالقطاع غير المهيكل ،مشيرة إلى استفادة
 22مليون مغربـي من التأمين الذي يغطي تكاليف العالج
واألدوية واالستشفاء.
وحسب ما أوردته جريدة «هيسبريس» ،فإن صحيفة
«لو بوان» الفرنسية ،اعتبرت أن مبادرة تعميم الحماية
االجتماعية ترمي إلى دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في
النسيج االقتصادي واالجتماعـي بالمغــرب بغايــة تحقيق
توازن اقتصادي أفضل وإنفاذ العدالة االجتماعية.
من جهتها رأت وكالـة األنـباء اإلسبانيــة «إيفــي» أن
المشروع يعد خطوة طموحة تراهن عليها الدولة المغربية
عبر تعميم التغطية الصحية على كافة ميادين المهن الحرة،
ومنها الغير مهيكلة.
أما صحيفـة «نورث أفريكا بوسط» ،فقــد الحظـــت
أن هذا المشروع «يشكــل ثــورة حقيقيــة بالمغرب اعتبارا
إليجابيتهــا بالنسبة للمواطنين ،خاصة الفئات الضعيفة.
ونقلت الصحيفــة االليكترونية فقرات من خطاب وزير
االقتصاد المغربي حول االنعكاسات اإليجابية لهذا المشروع
على حيــاة المواطنين اعتبــارا لكونـــه مشروعــا يشكــل
ثورة اجتماعيــة حقيقيــة ستكون لها إسقاطات إيجابية
على ظروف عيش المواطنين المغاربة.
فهل ستنجح حكومات ما بعد شتنبر المقبل في تنزيل
هذا المخطط ،التنزيل المحكم واألسلم بعد أن هيأت له
العناية الملكية كل ظروف النجاح؟

عزيز كنوني

جرى االحتفال بالمناسبة ،بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعيـة بالدار البيضاء ،تم خاللــه التوقيــع على اتفاقية شراكة
بين وزارة التضامن والتنمية ورئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار
البيضاء ،وجمعية مشروع «كرينتيك» تتعلق بإحداث كرسي أكاديمي
لتشجيع البحث العلمي بشأن التمكين االقتصادي للمرأة ،تحت شعار
«مغرب التمكين لتعزيز المساواة بين الجنسين» وذلك عبر تشجيع
البحث العلمي في مجال حقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة بين
الجنسين والنهوض بحقوق النساء والفتيات بالمغرب ،انطالقا من أن
التمكين االقتصادي للمرأة يحررها من «تبعية» ظالمة ،ويساهم في
تحقيق حقوق المرأة ،بنتا أوأختا أو زوجة.
خبر سعيدٌ فعــال ،ألن ملف حقوق المرأة ،لم يبق مجاال مغلقا
تنشط فيه بعض الفعاليات النسائية ،وبعض المنظمات األهلية ،التي
ال تجد ،غالبا ،التجاوب الكافي مع نشاطها ،داخل المجتمع ،بفعل تغلغل
الفكر المتحجر الذي ال زال يفرض سلطته و نظراته على المجتمع،
وإن بشكل أخف مما كان عليه خالل السنوات األخيرة ،وال شك أن
مبادرة إنشاء كرسي أكاديمي لتشجيع البحث العلمي بشأن التمكين
االقتصادي للمرأة ،ستمكن من تحقيق هدفين أساسيين ،األول فتح
مجال البحث في ملف المرأة وقضاياها الحقوقية ومنها المساواة بين
الجنسين ،أما الثاني ،وهو األهم ،فتح ملف المرأة ،إنسانة وشريكة في
الحياة والتنمية والمستقبل ،أمام طلبة الجامعة ،ألنهم يوجدون في
حالة نضج تام ،يمكنهم من اإلسهام بإيجابية في صياغـة تصور
جديـد لوضـع المرأة في المجتمـع ،ولحقوقهـا اإلنسانية واالقتصادية
والمجتمعية ،وأيضا ك «صانعة» للمستقبل .وهو دور أساسي في
استمرار الحياة واستمرار المجتمع والدولة .وال يمكن تصور مجتمع
قويم ،سليم ،متزن ،متماسك ومتكافل ،إال إذا تمكنت المرأة من
حقوقها كاملة وشاركت في كل مجاالت الحياة بنشاط واطمئنان
وتفاؤل .ألن المستقبل يعتمد بنسبة عالية على المرأة ،وعلى مدى
استعدادها النفسي والمادي والمعنوي ،لمواجهة األسرة ،لمواجهة
المستقبل ،لمواجهة الحياة !.
وكيف لها ذلك وهي تواجه ،في مجتمعنا االستثنائي «الكريم»
شتى أنواع التعنيف ،بالرغم من تأكيدات الوزيرة المصلي بأن
«جميع» المؤشرات واألرقام الوطنية ،تبين أن العنف بالمغرب في
تراجع ،األمر الذي أكده «بحث وطني» قامت به وزارة التضامن أو
البحث الذي أجرته مندوبية التخطيط .وال حاجة إلى القول بأن كال
البحثين «مشكوك» في سالمتهما ،وال يتوفر الرأي العام على عناصر
التتبع والمراقبة ،التي قد تؤكد أو تنفي نتائجهما.
وبطبيعة الحال ،أبرزت الوزيرة ،مجموعة من البرامج التي تم
إطالقها لمعالجــة هـذه الظاهــرة ،ومنها «االستراتيجية الوطنية
لمناهضة العنــف ضد النساء في بُعدها الوقائي الزجري والتكفلي
والحمائي،وإطالق فضاءات التكفل بالنساء .
المعلومة التي أهمـت الرأي العام هي رصد  60مليون درهم
لجمعيات المجتمع المدني المكلفة بمناهضة العنف ضد النساء
لتقوم بدورها في التوعية والتحسيس والمواكبة ،وطبعا يتم اختيار
تلك الجمعيات بمنتهى المسؤولية والشفافية والحياد ،ألن الوزارة ال
تتعامل بحس «إحساني» ،بل باقتناع تام بكفاءة الجمعيات المختارة
للحصول على الستين مليون درهم حتى تتمكن من القيام بدورها
«كامال» في خدمة المرأة وقضاياها ،ومنها العنف الذي تتعرض له،
وال يعلم به إال العليم ،سبحانه !

جريدة طنجـة
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كورونـا

والهـــدر املــدر�ســـي
• رميساء بن راشد

�أوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

تقنني «الكيف» بني حقائق العلم
ومنطق «البان�ضية» !....
موضوع تقنين زراعة الكيـف طفـح على السطح في الوقت المناسب،
ليكون مادة انتخابية بامتياز.
ومع استمرار العدالة والتنمية في عرقلة مرور «نص التحرير» المتعلق
بالكيف ،وليس بالقنب الهندي ،ألنه ال «قنب وال هندي» بل نبتة مغربية
استوطنت المغـرب في الغابــر من األزمــان ،وصارت متاعا مشاعا بيــن
المواطنين قبل حركة «هيبيات السبعينات» ،التي «تسلطت» على هــذه
النبتة وأخرجتها من «غشائها» الطبيعي و«محورتها» بنبتات هجينة ،لتصبح
على ما هي عليه اليوم من السمعة السيئة ،ومن المحاربة على نطاق واسع.
موقف العدالة موقف نشاز ،ألنه ال يرتكز على منطق ،حيث انصب عداء
هذا الحزب على الكيف لكونه «مخدرا» بينما تقتات ميزانيات الدولة من
مداخيل المخدرات القوية ومن الكحول والقمار ،وغيرها من الموبقات .!.في
حين تدعو جهات معنية إلى فتح نقاش حول فوائد تقنين الكيف وإسقاطات
ذلك على االقتصاد المغربي وعلى المزارعين الذين يطمحون إلى الخروج
عن «السرية» والمالحقات األمنية والقضائية ،إلى العمل الواضح المقنن،
ويساهموا في تطوير هذه الزراعة التي تشكل رافدة قيمة للنمو االقتصادي
واالجتماعي لمناطق الكيف األصلية حيث يالحق القضاء فوق ثالثين ألف
مزارع يعيشون في «سراح مؤقت»!

يعتبر الحق في التمدرس من أولى حقوق الفرد
في المجتمع ،لكن وعلى الرغم من أولويته إال أن
البالد الزالت تسجل أرقاما صاروخية في صفوف
هدرها المدرسي ،فحسب المعطيات التي أفاد
بها سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق
الرسمي باسم الحكومة ،فإن أزيد من  300ألف
تلميذ قد فارقوا المدرسة خالل الموسم الماضي
وبمختلف المستويات الدراسية .فهل هذا التراجع
هو بسبب انتشار الوباء أو أن هناك أسبابا أخرى؟
وعالقة بالموضوع وتزامنـا مـع تفشـي
فيـروس كورونا المستجــد ونظــرا
للظروف المزريـة لبعـض األســر،
اضطر العديـد من المواطنين
إليقاف أبنائهم عن الدراسة،
واألمـر راجــع دائمــا إلى
أحوالهم االقتصادية .فكما
هو معلــوم ،فإن أغلــب
سكان المعمور قد تضرروا
تضررا ملحوظــا بفعـــل
انتشار الوباء ،وبمختلف
القطاعات ،إذ أن البعض
منهم لم يعد يجد حتى قوت
يومه ،فما بالك بمصاريف
الدراسة والمصاريف التي فرضها
التعليم عن بعد ،فكيف ألسرة تتكون
من أربعة أو خمسةأطفال أن توفر لهم
جميعا الجو المالئم للدراسة وبإمكانيات من آلة أو
حاسوب واحد ،هذا في حالة توفرها ،علما أنه في
غالب األحيان تكون ساعة الدراسة المحددة ،هي
نفس ساعة جميع المستويات ،ناهيك عن المبالغ
المالية التي يجب تأديتها لخدمة األنترنت .إذا كيف
لهؤالء األشقاء أن يتناوبوا وأن يتشاركوا بل وأن
يدرسوا وسط هذه الظروف؟ وهنا البد من اإلشارة
وااللتفاتة أيضا إلى أكبر المتضررين بهذا األمر،
أال وهم أطفال القرى والبوادي الذين ال يتوفرون
على شبكة االتصال أصال ،وال يتوفرون حتى على
جهاز التلفاز ،إذ لم يتم االلتفاتة إليهم في عز أزمة
«كورونا».

جريدة طنجـة
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وفي هذا الصدد ،وحسب ما أفادنا به بعض
األسر ،فقد وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها
وسط عراقيل جمة تمنعهم من تدريس أبنائهم.
فبالنسبة للسيدة (ف.خ) فقد «كانت تنام وتصحو
كل ليلة على تذمرات أبنائها نتيجة عدم التحاقهم
بالدراسة» وعندما استفسرنا عن السبب أجابت
«في بعض األحيان لم أكن أجد ما أطعمهم حتى
فكيف لي أن أوفر لهم هاتفا أو حاسوبا أو حتى تلفازا
لدراستهم؟» وأضافت»في فترة الحجر الصحي كنا
بدون معيل وبدون أي دخل ولوال فاعلي
الخيــر لكانـوا أبنائي قــد فارقــوا
الحياة».
محمـد ،طفــل آخـــر
انقـطــع عـن الدراســـة
خالل الموسم الماضي،
بينما كان قــد انقطــع
إخوته أيضا قبل ذلك.
وفي مايخص األسباب،
وحسب ما جــاء على حد
لسانه ،فقــد اضطر إلى
العمل بدوره كباقي أفراد
أسرتــه لمساعــدة والدتهـم
خصوصا وأنها وجــدت نفسهـا،
دون أي دخل بعدما انتشر الوباء.
هي مأساة حقا ما شهدناه وعشناه مؤخرا ،بل
ومازلنا نعيشه ،ففي الوقت الذي ينبغي للبالد أن
توفر ألبنائها أبسط حقوقهم وأن تلتفت إليهم
بل وأن تمد يد العون لهم ،تجاهلتهم إن صح
القول وسط تراجع وارتفاع كبير في نسب األمية.
فمن األذى واإلساءة أن يمنع أي طفل من حقه في
التعليم ،ومن قمة العبث أن التلتفت الحكومة إلى
ظاهرة العزوف الدراسي المتواصلة ،إذ كيف لنا أن
نحلم وأن نطمح إلى غد أفضل في انعدام تام ألي
تغيير ،نتيجة إصالح فاشل؟

وقد طلعت ،مؤخرا ،وزارة الداخلية بدراسة شملت مضامين جدوى تطوير
زراعة الكيف ،زادت من عزلة البيجيديين ،الذين استمروا في معاكسة الرأي
الغالب ،المؤيد لتقنين الكيف من أجل االستعماالت المشروعة.
ومن مفارقات المناهضين لهذا المشروع ،قولهم بأن تقنين الكيف
لالستعماالت المشروعة لن يمكنه من تحقيق تنمية مناطق الشمال المعنية
بهذه النبتة ،وهو رأي «عفوي» وليس مبنيا على دراسة موضوعية وميدانية،
في حين كشفت دراسة وزارة الداخلية ،أن مستوى الدخل الصافي السنوي
للهكتار بالدرهم يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة  16ألف درهم ،و24
ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة ،و 43ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور
غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية ،ثم  55ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور
مسقية بالمياه الجوفية ،و 75ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة،
وأن المداخيل الفالحية السنوية اإلجمالية انتقلت من حوالي  500مليون
أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي  325مليون أورو حاليا ،مقابل
رقم معامالت نهائي في أوروبا مر من حوالي  12مليار أورو إلى حوالي 10.8
مليارات أورو..
وخلصت وزارة الداخلية إلى أن شبكات التهريب تستغل الفالح التقليدي؛
فهو ال يأخذ إال  3في المائة من رقم المعامالت النهائي مقابل حوالي 12
في المائة التي يجنيها الفالح في السوق المشروعة ،مع العلم أن هذا األخير
يمارس زراعة مستدامة.
ومعلوم أن البيجيدي مستميت في عرقلة المصاقة على مشروع القانون
 13.21المتعلق باالستعماالت المشروعة للكيف ملتمسا التأجيل تـارة،
واالستئناس برأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،والمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،تارة أخرى ،وكلها مناورات مكشوفة الهدف منها ،كما
هو واضح ،عرقلة المشروع والحال أن كل األحزاب الوطنية اصطفت في جانب
المطالبين بالتقنين ،وأن المزارعين أنفسهم ،يؤيدون مشروع التقنين،
ليجد البيجيدي نفسه معزوال في «معاداته» للمشروع.
ومعلوم أن تنسيقية المزارعين رحبت بالتقنين شرط أن ينحصر في
المناطق التاريخية الطبيعية بالريف وشفشاون ،وأن يصاحب ذلك اهتمام
بتنمية المناطق الشمالية ،كما طالبت بـ «العفو» الشامل عن المزارعين،
ورد االعتبار بقوة القانون لمزارعي «الكيف» المتابعين بعقوبات زجرية،
ومحو السجل العدلي ومنح هذه الفئة حسن السيرة ،مع التشديد على ضرورة
تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي
والمجاني لألمالك القروية الواقعة في المناطق األصلية لزراعة «الكيف»،
وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية”.
وأكدت الهيئة ذاتها على «توطين مراكز اإلنتاج والتحويل بالمناطق
التاريخية ،وتأهيل البنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق»،
إضافة إلى المطالبة بـ «إحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط ،وفتح
مكاتب تمثيلية في مقرات الجماعات بالمناطق التاريخية».
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األسبوع

عبد الرحيم الكمراوي
رئيــــ�س جمعيـــة نه�ضـــة طنجـــة لكرة القــــدم

محمد الطيب البقالي

يف إطار تسليط الضوء على مجموعـة من األسمــاء الوازنة والتي قدمت الكثري ملدينة طنجة ويف مجاالت متباينة ،تستضيف الجريـدة
السيد عبد الرحيم الكمراوي ،رئيس جمعية نهضة طنجة لكرة القدم ،مرحبا سيدي :
• هال قربت القـراء الكـرام من شخصيــة عبـد الرحيم الكمراوي؟
• • ألف شكر لألخ محمد الطيب البقالي على االستضافة ،وسعيد أن
أكون ضيفا ضمن قائمة ضيوف الجريدة الرائدة جريدة طنجة.
 عبد الرحيم الكمراوي. مواليد سنة 1969 أب لثالثة أبناء ،محمد سارة وعمر. فاعل مدني ورياضي. رئيس جمعية نهضة طنجة لكرة القدم. مؤسس جمعية نهضة طنجة لكرة اليد. من مؤسسي المكتب المديري لجمعية نهضة طنجة متعددالرياضات.
 عضو بعصبة الشمال لكرة القدم لفترات متعددة منذ سنة 1997 الرئيس المؤسس للدوري الدولي ولي العهد األمير الجليل مواليالحسن لكرة
 .القدم
 عضو المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين فرع طنجة. كاتب عام جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة من 2008إلى سنة .2020
 عضو نشيط بمجموعة من جمعيات المجتمع المدني.مؤلف مجموعة من الكتب «نهضة طنجة  -شهادة ميالد عادية وقصة
تحد استثنائية /
إشراقات ولي العهد األمير الجليل موالي الحسن  -طنجة في عهد
محمد السادس  -قصة ملك ومدينة.
 مجموعة من الكتب التوثيقية لفقرات الدوري الدولي ولي العهداألمير الجليل موالي الحسن لكرة القدم.
 مدون وكاتب رأي في عدة صفحات ومواقع.• ما هي أهـم األنشطـة والتظاهـرات التي قامت بتنظيمها الجمعية؟
• • في مجال التنشيط  ،قد ال أكون مبالغا في القول إن قلت أن جمعية
نهضة طنجة جمعية رائدة على المستوى الوطني  ،فقد قامت بمبادرات
وفعاليات عديدة نذكر منها على سبيل المثــال ال الحصر :
 التظاهرة الرياضية واالجتماعية التي نظمتها الجمعية سنة 2005وشارك فيها قدماء المنتخب الوطني المغربي وقدماء العبي طنجة ومنتخب
مغاربة العالم ونزالء السجن المدني سات فيالج وافتتحت بندوة رياضية
أطرها  6أعضاء جامعيين.
 الدوري المحلي لكرة القدم المصغرة الشاطئية وهو أول دوري لهذاصنف سنة.1997
 الدوري الدولي لكرة القدم الشاطئية. استضافة المنتخب الوطني المغربي لمكسيكو  86بكامل نجومهوكانت إحداها في تكريم المرحوم مصطفى الحداد.
 تنظيم ندوات دوريات وطنية كثيرة. المساهمة في نشر ثقافة التسامح والسالم من خالل مشاركاتنا فيالدوريات الدولية خارج أرض الوطن.
 تأسيس الدوري الدولي ولي العهد األمير الجليل موالي الحسن لكرةالقدم الذي بلغ نسخته الثامنة.
• أخي عبد الرحيـم ما هـي أهم الطموحـات التي تسعون إلى
تحقيقها في المستقبل؟
• • طبعا في إطار التخطيط االستراتيجي المستمر للجمعية ،هناك
عديد األشياء التي نسعى لتحقيقها ولكن الطموح األكبر لجمعية نهضة
طنجة خالل الفترة المستقبلية رهين بتنزيل مجموعة من التغييرات الجذرية
في المنظومة الكروية ،وفي مقدمتها نظام اللعب الحر وحقوق التكوين
وتجويد القوانين حتى تتماشى مع طموح كل الرياضيين.
• ما هي أهم المعيقات التي تقف حاجزا أمام مسيرة الجمعية
لتحقيق أهدافها؟ وهل المشاريع التي دشنت وخاصة مالعب القرب أعطت
اإلضافة للرياضة المحلية وللجمعيات على وجه الخصوص؟
• • في حقيقة األمر هناك عديد المشاكل التي تقف حاجزا وراء تحقيق
الجمعية ألهدافها وبرامجها ولكن يبقى مشكل البنية التحتية ومشاكل
مالعب القرب وما نراه من في الفترة الحالية من التسيير الجماعي للمدينة
في شكلها الجديد واإلمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها ( طنجة الكبرى
) بصفتها مشروع ملكي  ،أفشل فترة تسيير على مر التاريخ  ،وقد عرفت
الرياضة خالل تسيير هذا المجلس انتكاسة ما بعدها انتكاسة  ،فخالل
هذه الفترة تم إقبار معالم رياضية تاريخية  ،وخاللها تم تفقير المكونات
والجمعيات الرياضية بمختلف أنواعها ودفعها لالستجداء أو االنسحاب وهذا
في أحسن األحوال.

في هذه الفترة وافق الحزب المسير للجماعة بإقبار طموح الشباب دون
احتساب العواقب المترتبة عن ذلك  ،في هذه الفترة أيضا غابت المنح التي
تشكل العمود الفقري للعمل الرياضي المنتج والهادف.
لكن بالمقابل ،وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت
من طرف الرياضي األول جاللة الملك محمد السادس  ،وبشراكة مع
مؤسسة محمد الخامس  ،تم إحداث جيل جديد من مالعب القرب لتسهيل
ولوج الشباب إلى الممارسة الرياضية والكروية ،كما نص على ذلك الدستور
الديمقراطي الجديد  ،واجتهدت والية الجهة وعلى رأسها السيد الوالي
وكذلك قسم العمل االجتماعي الذي يقوم بعمل جبار في هذا الشأن إلخراج
هذه المرافق وجعلها في متناول الجمعيات الرياضية  ،وهنا أفتح قوسا ال
بد منه،كان من األجدر الدفع بتأسيس شركة للتنمية الرياضية من طرف
رؤساء الجمعيـات الممارسة تحت لـواء الجامعـة والعصبة  ،وإسناد مهمة
تسيير هذه المالعب إلدارة هذه الشركة وفق تصور يرضي الجميع ،وبنظام
محاسباتي عصري يتسم بالحكامة  ،حتى تستفيد جميع شرائح المجتمع
المدني والرياضي من هذه المالعب.
• كيف جاءت فكرة تأسيس جمعيـة نهضة طنجة لكرة القدم؟
وهل يمكنك أن تقرب القراء ومتابعي الجمعية من أهم بصمات التاريخ
المجيد لهذه المؤسسة الرائدة جهويا ووطنيا؟
• • في حقيقة األمر تمثل سنة  1994تاريخ تأسيس جمعية نهضة
طنجة لكرة القدم أفقا في صيرورة التحدي والعمل الجمعوي الرياضي بحي
بني مكادة وليس مقاطعة بني مكادة حسب التقسيم اإلداري الحالي.

ففي هذه السنة التأمت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالحي
ووضعت اللبنة األولى لتأسيس هذا الصرح الكروي الذي ال زال إشعاعه
ممتدا إلى اليوم  ،ووضعت منهجية رياضية تتطلع إلى تلبية متطلبات
الوضع الرياضي طيلة نشاطها  ،فكان التكوين والمنافسة والتنشيط أهم
المحاور التي أبدعت فيها الجمعية.
وعلى مستوى المنافسة  ،فقد شاركت الجمعية منذ بداية عهدها في
كل البطوالت الكروية الرسمية بعصبة الشمال  ،كما شاركت في دوريات
كثيرة داخل المدينة وخارجها وخارج أرض الوطن ،في تجسيد واضح
لترجمة الدبلوماسية الموازية التي علينا كمجتمع مدني إلى نهجها ،دفاعا
عن مصالح بلدنا األولى وترويجا كذلك للصورة المتميزة والجذابة لمدينتنا
وبلدنا ورموز وطننا ،فتجد حضور أطفال ونساء الجمعية في كل المحطات
الوطنية.
أما على صعيد التكوين  ،فيحق لنا أن نقول أننا ولحدود سنوات قليلة

ماضية كنا روادا في مجال التأطير والتكوين  ،ولعل اتفاقية الشراكة التي
عقدتها جمعيتنا سنة  2007مع الجامعة األندلسية ومؤسسة «سيديفا»
وحكومة جهة األندلس ،عنوان أبرز لهذا المجال حيث ومن خالل إحدى
الدورات التكوينية استفاد ما يفوق من  150مدرب من دبلومات الجامعة
األندلسية ومنهم من كانت هذه الشهادة انطالقتهم إلى عالم التفوق
(مدرب منتخب وطني).
واستطاع الفريق بفضل طاقم رياضي متمرس من صقل مجموعة من
المواهب الكروية منها من لعب في صفوف الفرق الوطنية ،ومنهم من
شرف اسم الجمعية بمشاركته في المنافسات اإلقصائية لدوري أبطال أوروبا
وهذا سبق متميز للجمعية  ،دون نسيان العدد الكبير لالعبين في المنتخبات
الجهوية والوطنية الصغرى وكرة القدم المصغرة.
بقيت اإلشارة إلى أن جمعية نهضة طنجة من الجمعيات القالئل التي
نهجت مجال التكوين وكانت النتيجة واضحة حيث فاز  3العبين من نشطاء
الفريق بثالث بطوالت احترافية  ،أحدهم بالنسبة للبطولة األولى والثالثة
مع المغرب التطواني وثانيهم بالنسخة الثالثة مع نفس الفريق والثالث فاز
بالبطولة مع اتحاد طنجة وهذا مكسب كبير.
كما احترف أحد الالعبين ببطولة إيطاليا القسم األول للكرة المصغرة.
ولن يفوتني التذكير بأن جمعية نهضة طنجة كانت إلى األمس القريب
ثاني أحسن مدرسة بالمدينة بفضل إدارتها التي تشتغل بأساليب احترافية
مما جعل كل مكوناتها تعطي الشيء الكثير للجمعية وللحقل الرياضي
الوطني على وجه عام  ،ونحاول أن نعيد لها توهجها في المستقبل القريب
إن شاء اهلل مع القانون الجديد.
• • ما رأيك في عمل الجامعة الملكية المغربية وباألخص السيد فوزي
لقجع رئيس الجامعة ؟ وهل الجامعة في هذه السنوات األربع األخيرة
كانت في مستوى انتظارات الفرق الوطنية وخصوصا دوري المظاليم كما
يطلق عليه أو الهواة بجميع أقسامها؟
• • أوال نثمن المجهودات الجبارة والكبيرة التي يقوم بها السيد
«لقجع» في سبيل إعادة التوهج لكرة القدم المغربية  ،وهو مجهود محمود
أعاد الحضور الكروي المغربي في القارة اإلفريقية بعدما اعتمدنا لسنوات
طويلة سياسة الكراسي الفارغة ،كما أننا وألول مرة يتوفر المغرب على عضو
نشيط باالتحاد الدولي الفيفا  ،وهذا إنجاز ومكسب للدبلوماسية المغربية
في شتى مجاالتها وتحسب للسياسة الرشيدة والحكيمة للرياضي األول
جاللــة الملك محمد السادس ،وترجمة للخطوط العريضة للرسالة الملكية
للمناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة ،وكذلك تتويجا للمجهودات الجبارة
لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،لكن هذه االستحقاقات ال
يمكنها صرف النظر عن ما تعانيه الرياضة القاعدية من حيف وتهميش
وتجاهل  ،ولعل ما تريد الجامعة فرضه عل كل أندية الهواة يدخل في هذا
اإلطار.
حيث باألمس القريب  ،وعند كل تعديل قانوني تتوصل العصب
الجهوية واألندية القاعدية بمراسلة مفادها مد لجنة تعديل القوانين
بالمقترحات واالجتهادات بغية إدخال بعضها في القوانين الجديدة  ،في
تفعيل لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة  ،وهذا لم
يعد معموال به اآلن وال نعرف السبب.
مبدئيا نحن موافقون على هذه التعديالت التي يمكن أن تحدث ثورة
في المنظومة الكروية مستقبال ،لكن ما هو مصير الفئة المقصية وهي في
ريعان شبابها  ،ويضمن لها الدستور المغربي حقها في الممارسة.
كان من األجدر التوجيه بإحياء البطولة المهنية للدفع بعدد كبير
من الالعبين لتأمين تواجدهم بالمالعب وكذلك لمحاربة نسبة البطالة
وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد.
وضمانا للنتائج المتوخاة ،كان لزاما خلق تحفيزات للفرق من أجل
تخفيض سن العبيها  ،خصوصا أن ميزانية الجامعة ميزانية ضخمة واألندية
القاعدية الممارسة على مستوى العصب ال تتوصل بمنح الدعم من الجامعة.
ومن الواجب أيضا إحياء اتفاقية األهداف الموقعة سنة  1998بين
الجامعة الملكية والعصب واألندية وهي اتفاقية هادفة تشجع األندية على
العمل المكثف والمثمر.
كلمة أخيرة :في نهاية هذا الحوار أشكـر جريدة طنجة على استضافتها
وأشكر كل العاملين بها ،خصوصا أن جريدة طنجة كانت حاضرة في أنشطة
الجمعية،كما أنني أؤكد من خالل هذه اإلطاللة أن الجمعية وبكل مكونات
مكتبها التنفيذي واإلداري عازمة على مواصلة المسير،ألننا مؤمنون بهذه
الرسالة التي نحملها على عاتقنا وهي تربية الناشئة من خالل ممارسة
الرياضة،إال أننا ننتظر من المؤسسات الحكومية والمنتخبة وكذا جامعة كرة
القدم دعم قطاع الرياضة وخصوصا الجمعيات والنوادي الرياضة باعتبار
الرياضة هي رافعة للتنمية ومجال له تموقعه في السياقات المجالية باعتبار
طنجة مدينة تعرف إقالعا على كافة الميادين.

جريدة طنجـة
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اللفظ املفيد

�أوراق و�صور من حي «الق�صبة» العريق

يتحفنـــا المواطن الغيور عبد القـادر
الحنوط ،بين الفينة واألخـرى ،بمراسالت
تنبش في الماضـي العريـق لمدينة
طنجة ،خاصة المدينــة العتيقــة وتحديدا
حي «القصبة» حي المعالــم التاريخية
والسيما «برج الكشاف الحسني» نسبة
إلى الزيارة التي قام بها ولي العهد ،آنذاك،
األميرالمولى الحسن برفقة والده جاللة
المغفورله محمد الخامس وذلك إلى مدينة
طنجة سنة  ،1947يوم استبدل ولي العهد
لباسه بلباس الكشاف ،فصارهذا البرج،
منذ تلك الحقبة الغابرة ،يحمل اسم برج
«الكشاف الحسني» (انظر ساحة البرج)،
حسب ما تضمنته مراسلة صاحبها التي
تناولت معلومات إضافية أخرى عن البرج /
المعلمة ،بل وكان مدرسة في الوطنية،
حيث تخرج منها العديد من المجاهدين
ضد االستعمارالفرنسي أو قل تكونت خاليا
للشبان الذين كانوا واعدين ومتحفزين،
خاصة بالمدينة العتيقة ،مع السر المكتوم،
كما يوضح السيد عبد القادر الحنوط ،مشيرا
إلى الديارا لتي قام سكانها بهذه المهمة
التي دوخت المستعمر ،منها دارأحمد
الحوزي ،دارعبد السالم الحماني وابنيه
أحمد ومحمد ،دار أحمد المرنيسي وشقيقه
عبد السالم ،دار محمد الطريباق ،دارأحمد
الصنهاجي وشقيقه مصطفى ودار المختار
البكوري وغيرهم ومعذرة ـ يقول الحنوط
ـ إن خانته الذاكرة .وبالمناسبة ،نرجو أن
يرزقه اهلل موفور الصحة والعافية ،لكي
يعود في أمان إلى حركته ونشاطه.
وتتضمــن مراسلــة هــذا المواطـن
الغيور اإلشارة إلى أجــواء فرحــة السكان
بأول عيد العرش مع عيد االستقالل ،سنة
( 1956انظر الصورة) يوم احتفل الناس،

عبد القادر الحنوط

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

الظاهرات السلوكية التي تطبع المجتمعات البشرية على
امتداد العالم مختلفة و متنوعة ،تتداخل في تشكيلها عناصر
مختلفة ،قد تكون ذات طبيعة عقائدية أو ثقافية ،و قد تكون
صادرة ،بشكل من األشكال ،عن طبيعة الفلسفة التي يشكل من
خاللها مجتمع من المجتمعات البشرية نظرته إلى الحياة و ما إذا
كانت قواعدها طبيعة و يستحسن أن تبقى كذلك ،أم أنها قابلة
للتبديل و في حاجة إلى تعديل.

أجواء احتفال بأول عيد العرش مع عيد االستقالل..

لقد أثبت تاريخ الوجود البشري على ظهر البسيطة أنه لم
يكن في واقع األمر سوى سلسلة طويلة و ممتدة في الزمان،
حلقاتها عبارة عن صراع مستمر في الزمان و المكان ،و الصراع
هنا ال ينظر إليه بكونه فعال سلبيا ،بل باعتباره حركة إيجابية
تصنع فعل التطور الذي ال يتوقف ،و باعتباره كذلك ،فإنه فعل
ينتج بالضرورة ظواهر إنسانية متجددة على الدوام ،ظواهر اعتاد
اإلنسان عليها وتواضع على نعتها بكونها «سلوكا بشريا» معتادا
و مقبوال في كل األحوال.

برج الكشاف الحسني
رجاال ونساء ،أطفاال وشبابا ،بساحــة حي
القصبة وكلهم منسجمون في فرح وسرور
وحماس ..إنها ذكريات ال تنسى ،ذكريات
حي القصبة العتيق الذي هودائما في حاجة
إلى الحفاظ على بناياته التاريخية والتعريف

اليد

ب
خ
ط

بخط اليد
 -محمد �إمغران
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يف ثقافة املجتمع»
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به أكثر ،بهدف تسويق المدينة سياحيا ،في
انتظارأن تتغير األحوال العامة ،نحو األفضل،
سواء على مستوى البالد أوعلى مستوى
العالم أجمع.

م .إمغران

لقد تشكلت في ذهن المثقف ،الذي يوصف أو يصف نفسه
بكونه مثقفا عضويا ،نظرة موغلة في المثالية تجاه المجتمع
البشري ،وهكذا صار هذا «المثقف»يعتقد أن تغيير المجتمع
نحو األفضل يتطلب نشر «الوعي الطبقي» في أوساط المجتمع
تمهيدا لثورة تقتلع جذور الالعدالة و إقرار العدل بين الناس ،مع
ما يرافق ذلك من محو لعالمات الالعدل بين الجمهور ،وخالل
«الحراك» المغربي ،علق «المثقف العضوي» آماال عريضة في
تحرير المغاربة من وضع غير محمود نحو وضع آمن ،و ذلك من
خالل إعادة تشكيل وعيهم بصورة أفضل مما كان عليه ،و إعادة
بناء باراديغم جديد تنتفي أو تتراجع فيه مؤشرات الخلل في
ميزان توزيع الثروة .
إن الصراع الذي ميز مسيرة الحياة بين اإلنسان و أخيـه
اإلنسان ،كان خاصية موحدة يشترك فيها مع غيره من الحيوانات
غير السياسية ،لكنها خاصية خليقة بالدراسة ،فأشكال الصراع
لدى جنس البشر مختلفة و متنوعة عن أشكاله لدى جنس الحيوان
اآلخر ،فإذا كان األخير ال يدخل في صراع مع اآلخر إال عند حاجته
لتحقيق مكسب ضمان العيش وحماية النفس من الخطر ،فإن
أشكال الصراع المادي عند اإلنسان مع أخيه اإلنسان قد يُضاف
إليها شكل آخر من أشكال الصراع ،فهو صراع غير محسوس،
لكن تمكن معاينته بشكل مستدام وهو غير عملي من وجهة
نظر الفيزياء النظرية ،لكن جوهره و غاياته مادية بشكل مطلق،
و المقصود من هذا الكالم هنا هو عادة التسول.
قد يعلم الجميع أن «التسول» سلوك عادٍ في مجتمعات فقيرة،
و قد يدرك رجال القانون أنه جنح ٌة ُفرضت له عقوب ٌة حبسية ،لكن
أن تعج شوارع المدن بـ»جيوش» من المتسولين و المتسوالت،
من مختلف األجناس و الجنسيات ،فهذا يفوق الوصف ،و يجعل من
سلوك التسول فنا جديدا من فنون الصراع بين البشر ،فالمتسول
ليس بالضرورة محتاجا و فقيرا ،بل إنه يمارس التسول و يحترفه،
في اعتقادي ،كأداة للتنغيص على حياة الجميع ،محتاجين و غير
فقراء ،فضال عن كونه مصدرا للدخل البارد و المعفي من كل
استحقاق ضريبي أو جبائي.
إن واقع التسول الذي تضاعف بشكل مخيف في المغرب ،ليس
بالضرورة دليال على وضع اقتصادي ما ،بل هو دليل يؤكد الحاجة
للمعالجة ،و هو دليل على خلل جسيم أصاب المجتمع ،و إذا كانت
القواعد المتبعة في تقسيم الثروة ،في حاجة إلعادة النظر ،عبر
الحد من مستوى المزاوجة بين السلطة و الثروة و ضرورة الفصل
بينهما ،فإن معالجة ظاهرة التسول المتنامية ،تستلزم بحثا
معرفيا و اجتماعيا عميقا ،ألن التغاضي عنها قد يكون دليال على
تحول نوعي في ثقافة المجتمع.

فرحتنا معكم

عبارة أوقفتني ،بينما أنا أمشي في الشارع ،فإذا بطفل
يصرخ بصوت عال في وجه والدته  »:ليتني كنت يتيما».
استغربت  ،كيف يمكن لطفل أن يتمنى اليتم! فحاولت
فهم ماقيل ،من خالل والدة الطفل ،ثم بعدها ،من خالل
الطفل نفسه.
فريد ،هو فعال فريد أمه وأبيه.امه لديها ثالثة أطفال
يتامى األب .تزوجت بعد وفاة والدهم بأب فريد .والد فريد
يعيش أزمة مالية خانقة.كما تم توقيفه عن العمل .يخرج
من الصباح باحثا عن عمل يعود من خالله بما يضعه في
األفواه الخمسة التي تنتظر في البيت .وعندما يتعذر عليه
األمر يبدأ بطرق أبواب أصدقائه من أجل اإلقتراض...
شهر رمضان ،شهر تكثر فيه الخيرات وتتنوع .يكثر فيه
اإلحسان ،والبحث عن المحتاجين ،وخصوصا اليتامى .هكذا
منذ بداية الشهر العظيم ،لم تتوقف مساعدات المحسنين
في بيت فريد .والجميع يسأل عن اليتامى « :هل هذا بيت
اليتامى الثالثة؟»
وهكذا تستفيد األسرة كلهــا ،ويطمئــن األب ،فأهم
ضروريات التغذية متوفرة.
اقترب العيد ،وفريد كان يحلم بهذا اليوم ويأمل أن
يشتري مالبس جديدة وحذاء رياضيا ،كصديقه هشام .على
األقل سيستطيع أن يلعب معهم يوم العيد متباهيا بمالبسه،
وبحذائه الذي يظل هشام يفتخر به ،ويحط من قيمة حذاء
فريد القديم ،المتعدد اإلصالحات ،إضافة إلى وجود ثقب
أسفل القدم! كم يتألم فريد ،وهو يمشي بهذا الحذاء،ومع
ذلك فهو صابر ،متحمس للباس الحذاء الجديد يوم العيد!!!
في كل يوم ،منذ بداية شهر رمضان  ،كان يسأل أمه »:
نعم أمي ستشترين لي مالبس جديدة ،وحذاء رياضيا كما
وعدتني؟ أليس كذلك؟» وتجيبه أمه« :إن شاء اهلل يا عزيزي».
وتقترب ليلة القدر ،فريد مع رفقائه يتحدث مثلهم ،عن
يوم العيد ،برنامجه ،مالبس العيد،أنواعها،أحسنها...وتجد
فريد يبادر دائما بالحديث عن حذائه الذي سيكون أحسن
بكثير من حذاء هشام.
في اليوم  28من رمضان ،يطرق باب منزل فريد ،وتسلم
كسوة العيد إلخوته اليتامى .تسارع األم إلى المحسن ،وتطلب
منه لباسا وحذاء إلبنها فريد .فيسألها المحسن »:وهل هو
يتيم؟» فتجيب»:ال،ولكن ياسيدي،والده اليعمل ،وكيف يلبس
إخوته الجديد يوم العيد،وأخوهم اليملك حتى القديم ؟؟؟»
ولكن لألسف يكون رد المحسن »:عفوا سيدتي ،ليس عندي
إال مالبس اليتامى ،لو كان يتيما ألعطيته،معذرة».
تدخل األم إلى بيتها ودمعة القهر والحيرة على خدها،
وإذا بفريد يصيح في وجهها »:لماذا طلبت منه ذلك؟ لماذا؟

ألم تخبريني بأنك ستشتري لي مالبسي؟ أنت أكدت لي
ذلك،لماذا؟ لماذا؟.»...
« يا عزيزي ،والدك لم يحصل بعد على عمل ،وليس لدي
مال ألشتري لك ما تريد اآلن ،لذلك آملت بأن يكون المحسن
ملبيا لطلبي».
اليتوقف فريد عن البكاء ،والصياح،وكلما حاولت أمه
تهدئته ،تزداد حدة بكائه ،وصراخه.
اليوم أخذته أمه لعلها تجد بعض المالبس بثمن
يالئمها ،وكان فريد سعيد بالخروج مع أمه ،ودخول المحالت
التجارية ،وفي كل متحر يختار ما يعجبه ،ولكن لألسف يكون
الثمن مرتفعا!!!
وفي نهاية المطاف تختار له والدته حذاء رياضيا قديما
ب 10دراهم  ،وعندما يراه فريد يصرخ ،رافضا أن يرتدي يوم
العيد مالبس قديمة،فهو يلبسها دائما!!!
«ياحسرتاه ،ما العمل ،يا فريد من اين لي ان أشتري لك
الجديد؟ لقد رأيت أثمنة المتاحر كلها!!!».
وهنا ترفع العبارة التي سمعت »:ليتني كنت يتيما»
ويهش في البكاء.
تحكي لي أمه بأن فريدا كان دائما حزينا أيام األعياد٠
ألن والديه ال يتمكنان من أرضائه ،وتوفير ما يحتاجه كإخوته.
اليتامـى كـذلـك يتـألمـون عن حال أخيهـم الصغيـر ،ولكـن ال
يملكون حوال وال قوة! فيكون العيد ،بطعم غير طعم العيد!!!
مسكينـة هي هـذه األم ! مسكيـن هو هـذا األب! إبنـه
يتمنى موته ،ليحصل على لقــب يتيم ! طفل ال يعي ،معنى
اليتم ،ومجتمع ال يرحم !
إدخال الفرحة على قلوب المحتاجين ،والمسارعة إلى
الخيرات ،من صفات المسلم ،وخصاله الحميدة الداعية إلى
التآخي ،والتآزر ،والتكافل اإلجتماعي .فريد ،ليس وحده ،بل
هناك أطفال كثيـرون لم يلبسـوا الجديد ،فلتكن أيادينا
بالجديد إليهـم واصلة ،على األقل ،يوم العيد ،يشعرون
بالفرحة ،بالمساواة،فيحبون أصدقاءهم ،ويمرحون معهم
بصفاء وارتياح.
فريد ،اليوم يلبس حذاءه الرياضي ،ويمشي به في البيت،
ثم يضعه ،فيعود ليلبسه مع بذلة العيد ،وهكذا ...يحلم بيوم
العيد ،وبمالقاة صديقه هشام...
جازى اهلل خيرا ،أهل الخير ،ذوو القلوب المؤمنة ،فلن تتم
فرحة العيد العيد إال بفرحة جميع األطفال.

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

في ظل منع إقامة صالة عيد الفطر !!..

ت�سا�ؤالت حول حافالت طنجة ..القنبلة
املوقوتة يف زمن كورونا..

قـــررت وزارة األوقـاف والشـــؤون
اإلسالمية منع إقامـة صالة عيــد الفطر
سـواء في المصليات أو المساجد .القرار
خلف استياء عارما لدى المواطنين .وعزت
الوزارة قرارها بالتوافد الذي يتم عادة
في هذه المناسبة ،ونظرا لصعوبة توفير
شروط التباعد.
إلى حدود هنا قد نعتبر القرار مقبوال،
لكن السـؤال الذي يطرح نفسـه ،لماذا
بالتحديد صالة العيد؟؟ !!.علما أن هذه
الصالة أوال تقام خارج توقيت فترة حظر
التجوال الليلي مثل صالة الجمعــة .وهنا
ينطبق «العذر أكبر مـن الزلة» .من خالل
اتخاذ قرارات ال مبرر وال منطق لها ،بل
فقط تثير الشكوك والتساؤالت حول كل
ما هو مرتبط بالدين.
وما يدفعنا لطرح مثل هذه التساؤالت
في زمن الحديث عن المجهودات
المبذولة لمكافحة الوباء ،هو أن مجموعة
من المجاالت والمرافق تسير عكس
التيار وباتت تشكل قنبلة موقوتة ،نظير
األسواق ،ومعها بشكل مثير الحافالت.
وحيــن نتطــرق إلى الحافــالت فألننا
نعيش مشاهد غريبة ومثيرة يوميـا في
شوارع مدينة طنجة من خالل االزدحام

واكتظاظ الركاب في الحافالت التي باتت
تشكل بؤرا حقيقية ،وخطيرة في تحد
صارخ الحترام بروتوكول الوقاية الذي
وعدت به شركــات النقــل الحضــري من
تقليص عدد الركاب إلى الحد األدنى مع
االلتزام بتطبيق مسافة متر على األقل
بين الراكب واآلخر ،وإلزامية استعمال
الكمامات وتركيب مطهرات األدي داخل
الحافالت وعنـد البوابــات .وهذه األشيــاء
لم تنفذ سوى لبضعة أيام ،سرعان ما تم

التخلي عنها .ما يجعل المواطن يضع يده
على قلبه خشية حدوث السيناريو األسوأ
ونحن نعيش األسبوع الحاسم بالنسبة
لتطورات فيروس «كوفيد »19بالمملكة.
أليس هذه المشاهد والصور التي نعيشها
يوميا أفظع وأخطر من صالة العيد التي
تقام مرتين في السنة في غياب الخطر
الذي يمكن أن تسببه الحافالت واألسواق
وووو؟؟ «هلل في خلقه شؤون».

محمد السعيدي
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ومضات من وحي الشهر الفضيل..

بطالة ال�شباب..
�إهدار للطاقات الب�شرية..
وتهديد لأمن و�سالمة
وا�ستقرار املجتمع..
�إلى �أين مت�ضي الأزمة ؟؟

• إدريس كردود

نعود مجددا إلثارة موضوع بالغ الحساسية وعلى جانب كبير من األهمية
اعتبارا لما له من آثار وخيمة وانعكاسات مجتمعية خطيرة ..نتحدث ضمن هذا
العدد عن بعض الجوانب السلبية لظاهرة البطالة التي تعرف ارتفاعا مستمرا
وانتشارا واسعا في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية ترك فيها الحبل على
الغارب في غياب مبادرات وإجراءات حكومية من شأنها التخفيف من آثار األزمة..
وانسجاما مع ماتنشره بعض الصحف والمنابر اإلعالمية في خضم انشغاالت
واهتمامات فئات واسعة من المواطنين ،نؤكد وفقا لمصادر رسمية أن مؤشر
البطالة في تزايد ،ذلك ما تكشف عنه المندوبية السامية للتخطيط !!..ولكم أن
تتصوروا كيف أن عشرات اآلالف من المغاربة أصبحوا معرضين للضياع بسبب ما
يعانونه من عطالة قد يؤدي استمرارها إلى نتائج كارثية! نحن أمام أرقام مهولة
وخطيرة تبعث على غير قليل من القلق والحيرة واالندهاش! تأملت جيدا في ما
أصابنا من مآسي وإحباطات ومشاكل بتداعياتها وآثارها السلبية على الوضع
واالستقرار االجتماعي واالقتصادي ،فوجدت من بين هذه اآلفات مايشكل انتكاسة
حقيقية وقنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار البلد باستمرار ،بل هي أم الكوارث
والويالت والمآسي ..ومنها تتفرع المعضالت والمشكالت االجتماعية التي تنمي
في الشخص العاطل مشاعر اليأس واإلحباط والتذمر ! ال يختلف اثنان في أن آفة
البطالة من أهم المشكالت االقتصادية في المجتمع باعتبار النتائج واالنعكاسات
السيئة المترتبة عن هذه اآلفة التي تشكل خطرا على استقرار البالد..
تأسيسا على كل هذا ،فإن منظمة العمل الدولية تورد تعريفا للعاطل «بأنه
كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه لكن دون جدوى .من منطلق
هذا التعريف الصادر عن منظمة أممية ،فإن البطالة في المجتمع المغربي
إشكالية وعقبة كأداء في وجه التنمية وآفة تكتسح البالد وتجثم بكلكلها على
ربوع الوطن ..فالكل قادر على العمل والكل يرغب في العمل والكل يبحث عن
العمل ،وهذا الكل اليجد العمل! وأصبح البلد شبه عاطل يعاني من أزمة حقيقية
تطرح الكثير من التساؤالت قد النجد لها جوابا مقنعا !..إلى أين تمضي بنا هذه
األزمة التي عطلت وتعطلت معها لغة الكالم ،بل أدخلت البالد في نفق مظلم
اليرى منه بصيص أمل!..؟ أينما حللت وارتحلت وأنت تبحث عن العمل التجد من
يصغي إليك وال من يقبل منك طلبا اسمه «البحث عن الشغل» والبطالة أنواع
كما نعلم جميعا ..وإذا كانت البطالة «المقنعة أو المخفية » كما هو الشأن في
كثير من اإلدارات العمومية التي تغض الطرف عن موظفات وموظفين معينين
«غير مرئيين» اليحضرون إلى مقرات عملهم للقيام بما يقتضيه الواجب -فبأي
وجه حق تؤدى وبصفة منتظمة األجور والرواتب التي تذهب إلى جيوب «موظفين
أشباح» دون مقابل من الجهد أو العمل ودون حسيب والرقيب؟ هم في مأمن
من التتبع والمحاسبة ..تحت مظالت المحسوبية والزبونية وتدخالت من هنا
وهناك على قاعدة «باك صاحبي» كما شرحت ذلك بغير قليل من التفصيل في
احد المواضيع السابقة بشان الدعم الموصول المخصص لبعض الفنانين..
«االستثناء والقاعدة»..
أعود ألذكر أن البطالة المقنعة ذات الوجه الخفي لها مضاعفات سلبية بل
خطيرة على االقتصاد والتنمية والمجتمع بصفة عامة بسبب انعدام اإلنتاج في
مجال من المجاالت ..الموظفون األشباح نموذج في سياق تشخيص الوضع .ولعل
أخطر أنواع البطالة كما تقدم تلك التي توجد في صفوف الشباب ،بالتأكيد ،هي
قنبلة قابلة لالنفجار في كل وقت دون سابق إشعار !!..بطالة الشباب مؤشر لقلق
اجتماعي يستمر في التمدد واالرتفاع بما ينمي مشاعر القلق واإلحباط المعنوي
في صفوف الشباب؟! بطالة الشباب ،نؤكد مرة أخرى قنبلة ،حارقة قد تأتي على
األخضر واليابس إذا لم تتدارك الحكومة األمر وتبادر بالسرعة الالزمة لنزع فتيل
هذه القنبلة قبل فوات األوان!! العاطلون من الشباب هم خريجو جامعات مغربية
وحملة شواهد ودبلومات من معاهد ومراكز التكوين المختلفة ..العاطلون من
الشباب هم المتظاهرون في الشارع العام ..الرافعون لشعارات تندد باالختيارات
السياسية «الال شعبية» للحكومة  ..المتجاهلة لمطالب المتظاهرين منذ سنوات
بدون نتيجة!! الشباب هم من يحمّل الحكومة مسؤولية تدهور األوضاع وفي
صدارتها ارتفاع مؤشرات البطالة بعد أن بلغت حدا اليمكن تصوره على اإلطالق
واليبعث على االرتياح واألمل والتفاؤل !..نقف عند هذا التوصيف العام لوضعية
الشباب المغربي العاطل الذي يئن تحت وطأة ظروف إستثنائية ،على الجانب اآلخر
فإن شريحة واسعة من فقراء الوطن ينهشهم الفقر وتخترق أجسادهم النحيلة
أمراض يطول بها المقام والتغادرهم إال إذا دقت ساعة رحيلهم ..جيوش من
العاطلين والمتسولين والمعوزين وأطفال الشوارع غالبيتهم يعيشون وضعيات
صعبة والحاملون لعاهات ميوؤس من عالجها ..والهائمات والهائمين على
وجوههم ..عنوان مرحلة تقودها وتؤطرها الحكومة الحالية ..سيتابع المغاربة
مرة أخرى تفاصيل الشأن الحكومي بما له وما عليه على إيقاع نفس التوجهات
واالختيارات السياسية التي لن تغير شيئا في هذا البلد وستستمر في ظل
الوضعية الحالية مشاكل ومعاناة الفئات االجتماعية بدرجات التقل حدة عن
معاناة الخمس سنوات السابقة إن لم أقل ستزداد استفحاال! ولن يتوقف مسلسل
الظلم واالستبداد والشطط ولن ينال البسطاء من هذا الشعب حقوقهم البسيطة
المستحقة ..وستستمر االحتجاجات ومسيرات الشجب والتنديد بسياسة الحكومة
واختياراتها ! حكايات من الواقع المعاش في تفاعالت متتالية ومستمرة لن تتوقف
إلى أن يقضي اهلل أمرا كان مفعوال ،وتبقى دعوات المواطنين من البسطاء
والمهمشبن والمحرومين ممن طالهم الظلم والقهر واالقصاء .سارية المفعول
الينتهي أجلها ..واليشملها التقادم .دعوات ليس بينها وبين اهلل حجاب..

جريدة طنجـة
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عيد ال�شغل...

بني �أزمة كوفيد وا�ست�شراف م�ستقبل �أف�ضل

ُ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.

التمسوا من يأكل معنا

لعمال الشركات الصناعية الذين تحتـم
تحتفل معظـــم دول العالم بمناسبــة
عيـــد العمــال الكونــي في فاتــح
عليهم االستمرار في العمـل تحـت
شهـر مــاي أيـار مـن كـــل
الضغــط والشعــور بالخــوف
سنـة ،وهـو يوم مخصص
والقلق من تحول المصانع
لدعم العمـال واالحتفال
إلى بــؤر تســاهــم في
بالنضـــاالت والتضحيات
انتـشـــار الفـيــروس،
التي قـدَموهـا ،ويتـــم
ياسين الريش
كما نقدم تحية الشكر
إعـالن هـــذا اليـــوم
والعرفـــان لكـل مــن
في أغلــب الدول على
أنه عطلة رسمية تكريما للعمال وتقديرا لجهودهم ،ساهم في مواجهة مباشرة للحد من انتشار الجائحة.
وتحفيزهم على المطالبــة بحقوقهــم ،إال أننا ونحن
وهي مناسبة أيضا الستحضار النضال الذي خاضه
نعيش ظروف الحجر الصحي نتيجة انتشار وباء كورونا العمال جي ً
ال بعـد جيـل دفاعـاً عن قضاياهم ،مقدمين
 19غاب االحتفال عن شوارعنا وضاعت بالتالي فرصة
تضحيات جسيمة من أجل حقوقهم األساسية ،وفي
التعبير عن مطالـب الشغيلـة التي في األصل تعاني
ولكن زادت معاناتها بفعل تضرر العديد من القطاعات سبيل العدالة االجتماعية...
نتيجة اإلغالق،وضاعت فرصة أخرى أيضا لالحتفال
• ما هي أهم المالحظات أو التوصيات التي يمكن
بعيد العمال الطريقة التي تكرم من خاللها النقابات تقديمها؟
إنجازات العمال االقتصادية واالجتماعية ،ولتسليط
•• أمام هذه األوضاع المأساوية ندعو إلى :
الضوء على الموضوع أكثر والحديث عن عيد الشغل
 .1ضرورة االمتثال واالستمرار في التدابير الوقائية
وأهم التحديات التي يواجهها المغرب في ظل الجائحة
يحضر معنا السيد ياسين الريش مندوب أجراء بشركة التي فرضتها السلطات الصحية لمواجهة كوفيد-19
خاصة.
 .2إلزامية برم عقد العمل في جميع القطاعات
• مرحبا السيد ياسين الريش ،كلمـة مفتوحـة المهنية والحرفية.
لتعريف القارئ بشخصكم؟
 .3ضرورة تسجيل وتصريــح جميـع العمـــال
•• ياسين الريش من مواليد مدينة طنجـة سنــة والمستخدمين في الضمان االجتماعي والتأمين ،بما
 ،1983مهندس دولـة خريج المدرسة الوطنية للعلوم
فيهم أصحاب المتاجر الصغرى والمطاعـم والمقاهــي
التطبيقية بطنجة في هندسـة األنظمة اإللكترونية
والصناعية فوج  ،2008حاليا أشتغل كمهندس بشركة والحرفيين السائقين.....
 .4حماية استقرار العمل والمنع الفعلي لتسريح
خاصة متعددة الجنسيات ومندوب أجراء عن فئة األطر
بنفس الشركة.
العمال..
• كيف كانت أجواء االحتفال بذكرى عيد العمال
 .5ضرورة االنتبـاه لألجور المتدنية لبعض فئات
هذه السنة 2021
العمال ،وتحسيـن ظروف بيئــة العمل السيئــة ،إلى
•• عادت علينا ذكرى عيد العمال هذه السنة في جانب التقليل من ساعات العمل الطويلة،باإلضافة إلى
مرحلة تبقى استثنائية وبكل المقاييس نتيجة استمرار تسليط الضوء على إحـدى أبرز القضايا التي يطالب
جائحة كورونا كوفيد  19 -وآثارها السلبية ،ونتيجة
الكثير بإلغائها وهي عمالة األطفال.
للسياسات الحكومية الالشعبية والالاجتماعية التي
كما ندعو الحكومة المغربية باالستجابة لحقوق
تمس حقنا األساسي في التوظيف والشغل القار ،وبرفع
اليد على مجموعة من الموارد األساسية والقطاعات العمال ومطالبهم المشروعــة والكـف عن تجاهلها،
الحيوية ،وبضرب القدرة الشرائية والقوت اليومي بل التعجيـل في تلبيتهـا لتحقيـق التنمية والعدالـة
لفئات عريضة نتيجة إجراءات اإلغالق وارتفاع األسعار .االقتصاديـــة واالجتماعيـة وتوفيــر العمــل الالئــق
كما عادت علينا األجواء هاته السنة بفقدان العديد والعيش الكريم للجميع حتى تعود بالخير والرفاه على
من مناصب الشغل ،وخصوصا في القطاع غير المهيكل ،كافة أفراد المجتمع.
دون أن ننسى فئة عريضة من النساء والفتيات اللواتي
وأخيرا ،ندعو النقابات بترك المصالح الشخصية
احتدت معاناتهن بسبب جائحة كورونا واللواتي يعشن
أوضاعا مزرية بسبب الهشاشة والفقر وعلى رأسهن والسياسية جانبا وبذل مزيد من الجهـد والتضحيــة
ومساندة نضاالت الطبقة الشغيلة.
عامالت المنازل والنساء العامالت بباب سبتة.
حاور ه  :م .ط .البقالي
وهي مناسبة ثمينة لتجديد وتقديم تحية إجالل
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كان الحجاج بن يوسف الثقفي ،على ما به من صلف وتجبر وحب لسفك الدماء ،جواداً
كريماً ،ال تخلو موائده كل يوم من اآلكلين ،وكان يرسل إلى مستطعميه الرسل ،ولما
شق عليه ذلك ،قال لهم :رسولي إليكم الشمس إذا طلعت ،فاحضروا للفطور ،وإذا غربت،
فاحضروا للعشاء .وحدث أن خرج يوماً للصيد ،وكانت معه حاشيته ،ولما حضر غذاؤه ،قال
ألعوانه  ،التمسوا من يأكل معنا ،فتفرقوا كل إلى جهة ،فلم يجدوا إال أعرابياً ،فأتوا به ،فقال
له الحجاج :هلم يا أعرابي َف ُك ْل ،قال األعرابي :لقد دعاني من هو أكرم منك فأجبته .قال
الحجاج :ومن هو؟ قال األعرابي :اهلل سبحانه وتعالى ،دعاني إلى الصوم فأنا صائم .قال
الحجاج :صوم في مثل هذا اليوم على حره؟ قال األعرابي :صمتُ ليوم هو أحرُّ منه ،قال
الحجاج :فأفطر اليوم وصم غداً .فقال األعرابي :أَوَيضمن لي األمير أن أعيش إلى غد؟ قال
الحجاج :ليس لي إلى ذلك سبيل .قال األعرابي :فكيف تطلب مني عاج ًال بآجل ليس إليه
سبيل؟ قال الحجاج :إنه طعام طيب .قال األعرابي :واهلل ما طيَّبه خبازك وال طباخك ،ولكن
طيبته العافية .قال الحجاج :أبعدوه عني.

الرجل األبيض

يحكى أن صائغا شديد التدين كان يتدبرأمورحرفته بحانوته كعادته،وفي إحدى الليالي
أقبل عليه رجل ذولحية بيضاء طويلة ،يرتدي البياض من أم رأسه حتى أخمص قدميه،
فناوله خاتما مكسورا كي يلحمه له .أخذه منه الصائغ ،والتمس منه أن يتفضل بالجلوس،
ريثما يقوم بإصالح الخاتم.
وفي تلك اللحظة دخل رجل وزوجته فشرعا يتفحصان المعروضات ثم سألت الزوجة
عن سعر عقد أعجبها ،فاعتذر لها الصائغ قائال:أمهليني سيدتي قليال ريثما ألحم خاتم الرجل
الجالس هناك.التفت الزوجان ذات الشمال وذات اليمين وقد بدت على صفحتي وجهيهما
عالمات تعجب ،فغادرا المحل وهما يبسمالن ويحوقالن .
تعجب الصائغ من أمرهما،وبدأ يتساءل مع رأسه عن سبب خروجهما دون قضاء
غرضهما.وفجأة دخل رجل وبيده سوار /دملج ،طالبا من الصائغ أن يلحمه له بسرعة لكونه
في عجلة من أمره ،إال أن الصائغ ترجاه أن ينتظر قليال ريثما يقوم بإصالح خاتم الرجل
الجالس هناك.تلفت صاحب الدملج يمنة ويسرة  ،فصاح غاضبا :أجننت يارجل ،الأحد هنا
سوانا.ثم خرج لتوه ملوحا بيديه.
كاد عقل الصائغ يطير  ،وبدأ يقرأ المعوذتين..
وحينذاك،خاطبه صاحب الخاتم قائال:
التخف أيها الرجل المؤمن  ،إنما أنا مرسل من عند ربك الرحيم ،اليراني إال عباده
الصالحين ،وقد أرسلت ألقبض روحك الطيبة.
كنت قبل قليل بالجنة في بيتك المنير.
شربت من ماء نهرك العذب وأكلت من جنانك العنب.
ومعي منديل أخذته من بيتك في الجنة.
فأبشر برائحة الجنة  ،ثم أخرج منديال من جيبه وقال له :
أيها العبد الصالح شم رائحة الجنة.
فأخذ الصائغ المنديل فشمه شمة قوية ثم قال:
آآآح ح اهلل ..إنها رائحة ال تخطر على بال بشر.
ثم أخذ شمة أخرى أقوى فأغمي عليه.وحين استفاق من «تبنيجته»وجد المجوهرات
والحلي قد طارت من حوزته،فأدرك ساعتها أن زبانية الرجل األبيض كانت بالمرصاد
لحانوته.

«طولنطية» بن طولون

جلس أحمد بن طولون يومـاً في أحد بساتينه ،وأحضر الطعام ومن يؤاكله من خاصته،
فرأى من بعيد سائ ًال في ثوب خـلـق وحال سيئة ،وهو جالس يتأمل البستان ومن فيه .فأخذ
ابن طولون رغيفـاً ،فجعل عليه دجاجة وشواء لحم وقطع فالوذج كبيرة ،وغطّـاه برغيف آخر،
ودفعه إلى بعض غلمانه وقال له :امض إلى ذاك السائل فسلّـمه إياه .وأقبل يراقب الغالمَ
في تسليمه الرغيف وما يكون من الرجل .فلم يزل يتأمل السائل ساعة ،ثم أمر بإحضاره .فلما
مـثـل بين يديه كلّـمه فأحسن الجواب ولم يضطرب من هيبته .فقال له ابن طولون :هات
الرسائل التي معك .فاعترف له الرجل بأنه جاسوس ،وأن الرسائل معه ما أوصلها بل يدبـر
أمره في إيصالها ،فوكل به حتى مضى وأُحضرت الرسائل .فقال أحدُ الخاصة البن طولون:
أيها األمير ،إن لم يكن هذا وحيا فهو سحر .فقال  :ال واهلل يا هذا ،ما هو وحي وال سحر ،ولكنه
قياس صحيح .رأيتُ هذا الرجل على ما هو عليه من سوء الحال فأشفقتُ عليه ،وعلمتُ أن
مثله ال يصل إلى مثل ما بين أيدينا من الطعام .فأردتُ أن أسـرّه بما أرسلتـه إليه ،فما هشّ
له وال مدّ يدا إليه .فنفر قلبي منه وقلت« :هذا عينه مألى وفي غنى عن هذا .هو جاسوس
ال شك فيه» .فأحضرته أحادثه ،فازداد إنكاري ألمره لقوّة قلبه واجتماع لبّه ،وأنه ليس عليه
من شواهد الفقر ما يدل على فقره.
( من كتاب «سيرة أحمد بن طولون» للبَـلَـوي)
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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

نتابع في هذه الحلقة حوارنا في جزئه الثاني مع

المحامي والروائي األستاذ بهاء الدين الطود
• أستاذ بهاء ،قرأت في المواقع االلكترونية ،أنك ترأس جمعية بشخصه ،بأنه سيمكننا من جميع إصدارات األكاديمية الملكية ،من كتب اخترنا أن ننفرد عن باقي الفروع ،بإضافة مهمة الحوار مع الضفة األخرى
باسم «الجمعية المغربية ألصدقاء مكتبة االسكندرية» ،ومقرها نادرة وأنيقة ،وهو ما وقع تنفيذه ،وأثلج صدورنا بالفرح والسعادة .
اإلسبانية وغيرها من بالد أخرى ،أي نشرك اآلخر في استماعنا لما نقول،
بالرباط ،كيف ذلك ؟ وما هي أهداف هذه الجمعية؟
باختصار شديد ،أسعد ما قمنا به ،جميع أعضاء مكتبة اإلسكندرية ونشترك معه في االستماع لما يقول  .وهو ما يسمى بالحوار الثقافي.
إن مكتبة اإلسكندرية من أهم وأشهر المكتبات العالمية وأقدمها ،ومستخدميها ،وكذا جل المثقفين العرب الذين فاجأتهم تلك اإلصدارات
وقد رأينا أن من بين أعضائنا من لهم أكثر من لسان ،فالصديق
كانت قد أسست منذ حوالي عشرين قرنا ،وتعرضت للحريق واإلتالف ،إلى المغربية .
الشاعر خالد الريسوني ،سبق أن ترجم دواوين لشعراء إسبان إلى العربية،
أن أعيد إحداثها في مكانها القديم بمدينة اإلسكندرية المصرية مطلة
مع اإلشارة إلى أننا كنا الجمعية العربية الوحيدة التي ارتبطت والصديق الشاعر مزوار اإلدريسي ،سبق أن ترجم بدوره دواوين شعرية
عام
على البحر األبيض المتوسط وبتاريخ إعادة افتتاحها في عصرنا
بصداقة مع مكتبة اإلسكندرية ،ودائمة الحضور في جميع المؤتمرات إسبانية إلى العربية ،وهما عضوان إلى جانبنا في فرع طنجة .
 ،2002صادف أن كنت في القاهرة ،وكانت الدولة المصرية قد خصصت
حضره
الذي
السنوي
العربي
اإلصالح
مؤتمر
ومنها
المكتبة،
في
المنعقدة
أستحضر في هذه اللحظة ،أن أول مؤسسة إسبانية ارتبطنا بتعاون
للصحافيين وجل من يهتم بالثقافة ،وسائل نقل بالمجان ،بين القاهرة
واالسكندرية ،منها قطارات عصرية بين المدينتين ،وأذكر أني اصطحبت المغاربة طيلة أربع سنوات أي إلى أن تغير الوضع السياسي في مصر معها ،هي مؤسسة سيرفانتيس ،أشهر مؤسسة ثقافية في إسبانيا،
برحيل الرئيس حسني مبارك .
وقدمت لنا دعما كبيرا في دعوات من نختارهم من مثقفين إسبان،
الصديق العزيز الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس األعلى للثقافة
المؤتمر
هذا
في
المشاركين
اقتراح
لجنة
وكنت من بين أعضاء
متحملة نفقة إقامتهم وسفرهم .
في سيارته رفقة صديقين لنا إلى مدينة االسكندرية .
وغيره ،مما أتاح لي اقتراح مثقفين مغاربة للمشاركة بدعوة من المكتبة
كما ارتبطنا بحوارات مع جمعيات ثقافية أخرى في كل من مالقا
مكتبة
مدير
بمشاركة
وحضرنا احتفاالت وندوات المثقفين،
أو المؤتمر.
وقادس وإشبيلية ومدريد .
االسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين ،المثقف الكبير واألستاذ
ـ أتذكر لنا أسماء المغاربة المشاركين في المؤتمر ؟
الجامعي في عدد من الجامعات ،منها ،هارفرد األمريكية وغيرها ،وكان
كنا نتعمد استضافة أصحاب األقالم الحاضرة في أعمدة االفتتاحيات
توليت
من
منهم
من الصعب تذكر جميع األسماء ،فهي كثيرة،
آخر منصب شغله نائبا للمدير العام للبنك الدولي في واشنطن ،الذي
بالمجالت والصحف اإلسبانية ،حتى يتعرف اإلسبان على ثقافتنا وسلوكنا،
المؤتمر
تولى
من
ومنهم
المكتبة،
نفقة
على
وذلك
شخصيا،
دعوتهم
انتقل منه ليصبح مديرا لمكتبة االسكندرية  .أقول هذا ألهمية الرجل
عوض ما يشاع عنا من بلد قوارب الموت والتخلف المبالغ فيه ،وفعال
.
واإلقامة
بالسفر
المكتبة
نفقة
على
ودائما
مباشرة،
دعوتهم
ولسموقه الثقافي .
تكررت الكتابة عن بلدنا بإيجابية جميلة .
؟
سمحت
لو
األسماء
بعض
لنا
اذكر
ـ
أوربية،
دول
من
مثقفين
أن
من
لقاءاتنا
أحد
في
قاله
ما
التقطت منه
أتذكر أن مدير مؤسسة { سيرفانتيس} السيد { أرتورو لورينسو}
تنتجه
بما
لدعمها
االسكندرية،
مكتبة
مع
صداقة
جمعيات
تولوا تأسيس
من الذين توليت دعوتهم ،أكتفي بذكر المفكر الدكتور محمد نور استجاب لطلبنا بإحضار مترجمين من اللغة اإلسبانية إلى العربية
.
وفنية
ثقافية
إصدارات
بلدانهم من
والناقد
الروائي
والمبدع
اللطيف،
عبد
كمال
الدكتور
والمفكر
أفاية،
الدين
والعكس ،وتحمل نفقاتهم ،الشيء الذي أغضب المسؤولين الفرنسيين
الدكتور
والروائي
والكاتب
المسناوي،
مصطفى
والناقد
الشاوي،
القادر
عبد
ما
على
االطالع
قليلي
المشرق
مثقفي
بكون
علمي
إلى
وبالنظر
في طنجة ،الذين يرفضون الترجمة في ندواتهم ،استنادا على أن اللغة
يبدعه المغاربة من أجناس ثقافية في الكتابة والموسيقى وغيرها ،فبعد مبارك ربيع ،كما دعوت مراسلين للصحافة من جريدتي االتحاد االشتراكي الفرنسية تتمتع بحضور رسمي ،مفضل في المغرب من وجهة نظرهم .
عام واحد اتصلت بالصديق الدكتور جابر عصفور ،باعتباره أحد مسؤولي والعلم وغيرهما .
ما زالت تشغل ذهني عدة ندوات ،منها تلك
الثقافة بمكتبة االسكندرية واقترحت عليه أن نؤسس
التي شاركت فيها اإلسبانية السيدة { ماريا روسا
نحن في المغرب جمعية ألصدقاء المكتبة االسكندرية .
دي مادرياغا} أستاذة في جامعة السربون بباريس،
بعد أيام قليلة أجابني الدكتور عصفور ،بأن مكتبة
مختصة في تاريخ منطقة شمال المغرب ،وصاحبة
االسكندرية ترحب بجمعية مغربية تمدها بالمنتوج
كتاب {مغاربة في خدمة فرانكو } ،وقد ترجم الكتاب
الفكري المغربي النادر الوصول إلى البالد العربية،
إلى العربية وتولى تقديم الطبعة العربية اإلعالمي،
وستكون الجمعية المغربية العربية الوحيدة المشاركة
األستاذ محمد العربي المساري ،المشارك شخصيا
في مكتبة االسكندرية بعد ست وثالثين جمعية أجنبية
في هذه الندوة .
من أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية ،في حين توقف
مما ذكرته األستاذة في هذه الندوة ،أن
قبول انضمام جمعية عربية أخرى.
الدولة اإلسبانية بعد أن أفرجت عن وثائقها السرية
ـ األستاذ بهاء ،إذن كنت أنت من اقترحت نفسك
المتعلقة بالمغرب ،اتضح وجود اتفاق سري بين
رئيسا للجمعية المغربية ؟
القنصليتين اإلسبانية والفرنسية ،تدعو إلى وجوب
أبدا أبدا ،ذلك أن مكتب جمعيتنا يضم أشخاصا
التشهير بالزعيم أحمد الريسوني ،بأنه قاطع
أكثر حضور ثقافي واجتماعي من شخصي ،مثل الدكتور
الطريق ،وذلك بسبب اختطافه للسفير البريطاني
عباس الجيراري ،مستشار جاللة الملك ،والملقب بعميد
في طنجة ،من أجل حصوله على المال لشخصه .
األدب المغربي ،وكنت من بين الذين اقترحوه للرئاسة،
وأوضحت األستاذة أن سبب االختطاف
تشريفا لجمعيتنا ولبلدنا المغرب ،لكنه اكتفى أن يصبح
من اليمين محي الدين عميمور وزير اإلعالم الجزائري في حكومة الرئيس هواري بومديان ،يليه جابر عصفور كان من أجل أن تعرف أوربا وغيرها بالحرب التي
رئيسا شرفيا فقط ،وأن يكون عبد ربه رئيسا باعتباري
صاحب فكرة تأسيس الجمعية ،ولعالقتي الوطيدة أمين عام المجلس األعلى للثقافة المصري ،والروائي بهاء الدين الطود بعده ،والروائي كمال الغيطاني ،يليه الناقد يتزعمها المجاهد المغربي ضد إسبانيا باحتاللها
لشمال المغرب  .أما المال فقد كان درجة ثانية
صالح فضل ،وذلك في مكتبة االسكندرية عام .2005
بالمثقفين المصريين .
لتمويل جهاده .
كما اقترحت أن يتولى رئاسة جمعيتنا الصديق
وما زالت جمعيتنا حاضرة ،ونحن بصدد مواصلة اللقاء وإرسال ما
أما ما قاله المؤرخ المغربي األستاذ عبد اهلل العروي عن الزعيم
الدكتور سعيد بنسعيد العلوي ،لعدة اعتبارات منها ،أنه رئيس جامعة
محمد الخامس بالرباط ،وعميد كلية اآلداب بها ،ومفكرا متميزا وروائيا جد من إنتاج مغربي إلى االسكندرية ،خاصة وأن مديرها الجديد الدكتور الريسوني بأنه قاطع الطريق ،فقد استند في قوله على مراجع فرنسية،
جيدا ،لكنه اكتفى بعضوية مستشار ،وأن أتولى شخصيا رئاسة الجمعية مصطفى الفقي ،عاشق للمغرب وثقافته .
أثبت التاريخ أنها لم تكن حقيقة .
جمعية
تأسيس
إلى
دفعكم
ما
ـ األستاذ بهاء الدين الطود ،إن
للسبب الذي أشار إليه الدكتور عباس الجيراري .
أنتقل في األخير إلى جلسة حميمية دافئة بالشاي والقهوة ،جمعتنا
وقد تم تأسيس الجمعية المغربية ألصدقاء مكتبة اإلسكندرية في مغربية ترتبط بصداقة مع مكتبة االسكندرية ،تستحقون عليه التقدير بوالي طنجة السيد محمد حصاد في مكتبه ،وكنا ثالثة أعضاء من مكتبنا،
الكبير ،إذ توليتم خدمة الكتاب المغربي ،ومن خالله الوطن ،وذلك الشاعر خالد الريسوني والشاعر مزوار اإلدريسي وعبد ربه ،فعبر لنا عن
مقر كلية اآلداب بالرباط ،في جمع عام ضم  35عضوا .
بأسلوب ووسيلة ال يقوى عليها سوى صاحب ثقافة حقيقية مثمرة ،فرحه بما نقوم به من أنشطة ثقافية ،وصارحنا بأن جاللة الملك محمد
وكان أول عمل قمت به في هذا اإلطار ،هو اتصالي بجميع دور النشر وحس وطني وحضاري .
السادس ،معجب بما نهيئه من حوارات ثقافية بين المغاربة واإلسبان .
المغربية لتمدنا بنسخ من إصداراتها إلى مقر جمعيتنا بكلية اآلداب
لذلك ،وبما أنك الشخص ذاته ،كنت رئيسا لفرع طنجة لمنظمة اتحاد
حين ذاك ،اتصل السيد الوالي ببعض أصحاب الفنادق ،وطلب منهم
بالرباط ،في شخص السيد العميد ،لنتولى إرسالها إلى الجناح المغربي
تبسطوا
أن
بإيجاز
ولو
منكم
أطلب
فإني
علمي،
حسب
المغرب،
كتاب
دعمنا بتخفيضات مهمة إليواء ضيوفنا من مغاربة وإسبان .
لمكتبة االسكندرية في مصر ،للتعريف بالمنتوج الثقافي والفكري لبلدنا لقارئنا رؤيتكم عن ذلك النشاط الثقافي المقام في مدينة طنجة خالل
في الوقت ذاته اتصل بالقنصل اإلسباني ،وحدد معه موعدا
المغرب .
توليكم رئاسة فرع طنجة التحاد كتاب المغرب ؟
الستقبالنا ،لنطلعه على برنامجنا الثقافي ،وأن يمد العون في ما نختار
كما وجهت رسائل مماثلة إلى جميع المبدعين المغاربة في الشأن
أشكرك على تثمينك اإليجابي لما سبق الحديث عنه ،وأضيف بأنه
من المعلوم أن فروع اتحاد الكتاب في جميع أقاليم المغرب ،موكول لها من مثقفي إسبانيا .
ذاته .
ذلك ما وقع وتم إنجازه ،إلى أن قدمنا استقالتنا عام  ،2014فاسحين
وأهم ما حققناه ،هو اتصالي بالبروفسور عبد اللطيف بربيش ،أمين أن تهتم بالشأن الثقافي ،وذلك بتقريب الثقافة من مواطنيها ـ بتنظيم
لقاءات وندوات تستغرق الثقافة األدبية العامة ،من إبداع في الشعر المجال لزمالئنا لتولي متابعة النشاط الثقافي لفرع طنجة التحاد كتاب
سر أكاديمية المملكة المغربية ،التي تتوفر على أهم الكتب المغربية .
المغرب .
وقد رحب السيد بربيش بما اتخذناه من مبادرة التعريف بالكتاب والقصة والرواية والرسم وحوارات بين المثقفين .
المغربي في أشهر مكتبة عالمية ،وصارحني كتابة وكذا عند لقائي
لكننا في فرع طنجة ،وباتفاق مع رئاسة منظمة اتحاد الكتاب بالرباط،
(يتبع)
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الإرهاب يرهبنا وقافلة املعرفة ت�شق طريقها ب�إ�صرار
الإرهابيون لي�س لهم وطن

اإلرهاب أصبح هاجس العصر ساد الدول واألمم ،بعضها فقد السيطرة على الوضع ،أو يهددها على الحدود ،أو في
فضاء عام يعيش أفراده التوجس من انفجار مفاجئ في محل أو تجمع بشري أمام حافالت النقل ،أو في محطات القطار.
اإلرهابيون مشبعون بفكر تدميري ،فال وطن لهم ،مقصدهم تطويق العالم من إفريقيا مرورا بآسيا وصوال
إلى أوروبا هاهم في الصومال كشباب هو مالي وفي وسط القارة اإلفريقية كجماعة بوكو حرام وفي أوروبا ينشرون
الكراهية بين األديان ،أما في أفغانستان فاقتسموا األرض مع الحكم المركزي وأصبحوا يفاوضون الدول الكبرى من
موقع القوة.
عملية غسل الدماغ يخضع لها الشباب منذ الطفولة ،وإن ما ينتظرهم عظيم بعد الموت ،فيخضعون إلى عملية
غسل المخ فيتحولون إلى آليات تخضع لألوامر منفذون لها ،مستلبون مضحون بالروح والعائلة.
اإلرهاب ليس له وطن وإن عاش منخرطوه في كنف أوطانهم وأكلوا من خيرات بالدهم ،وانتعشوا بنسمات
موطنهم ،تصبح قضية الجماعة فوق كل منبت تدرج الفرد في فضائه.
يلقونهم قبل تفجير أنفسهم ،مشحونين بالمغريات كانتظارهم من طرف حريات الجنة ويكون المضلل قبل
تفجير نفسه في سوق تجاري أو في جماعة من الناس ال ذنب لهم ويكون مصيره أن يتحول إلى أشالء.
اإلرهاب بدأ ذبيبه يسرى في أوصال بعض شبابنا والدليل إلصاق
بعض المنشورات تحث نساءنا وشاباتنا على لبس الحجاب مهددين
إياهن على ما ينتظرهن عظيم.
الدافع لهذا التحريض هم بعض الشيوخ المتطرفين أمثال أبو
النعيم في موقعه إلى الدعوة إلى دولة الخالفة وعاصمتها القدس
جهارا نهارا وتناسى أنه في بلد له خصوصيته الدستورية رغم ما
يجمعنا من عقيدة بباقي الدول.
في هذه الحلقة نتناول جماعة اإلخوان المسلمين في مصر ،والتي
ذاع صيتها في مصر وفي أقطار من العالم اإلسالمي ،وما تولد عن
الفكر اإلخواني من تنظيمات مسلحة ،كالقاعدة في أفغانستان وداعش
في العراق وسوريا ،فكانت جماعة اإلخوان ببداية تأسيسها مسلحة
اصطدمت مع الشرطة في عهد الملكية في مصر ،حتى تم اغتيال
المؤسس والداعية حسن البنا وما زلت فلوله تقاتل في سيناء إلى اآلن.
يدعو حسن البنا في إحدى منشوراته هوية الجماعة كمدخل:
أيها اإلخوان الصادقون
أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها:
[الفهم ،واإلخـالص ،والعمــل ،والجهـــاد ،والتضحـيـة ،والطاعــة
والثبات ،والتجرد ،واألخوة ،والثقة].
من خالل قراءتنا لهذه الوصفات المطلوبة لكل فرد يجب التحلي
بها إذا أصبح منخرطا في الجماعة نستنتج:
التفتح الذهني في الفهم ما يعرض عليك مع اإلخالص بدون
تردد ،والعمل لما يطلب إليك ،ثم الجهاد تتبعه الطاعة والثبات أثناء
إصدار األوامر ،والتجرد عن الذات والمحيط مع التالحم مع اإلخوة،
والثقة في القيادة.
نالحظ الصالبة فيما ينتظر المنخرط من التضحية والطاعة لقياديين من أساليب التغلغل في المجتمعات
المتوسطة والفقيرة واستقطاب أفرادها حتى يتم لهم الوالء بدغدغة اإلحساس الديني حتى يسابقون الزمن في
االستقطاب وبأعداد غفيرة وفي هذا السياق.
وسيلتنا العامة  ...بين جماعة وفكرة:
الكالم عن الوسيلة العامة لإلخوان المسلمين يقف بنا أمام هذه الدعوة كجمعية من الجمعيات التي تقوم

بالخدمة العامة ثم يقف بنا كذلك أمامها كدعوة من الدعوات التجديدية لحياة األمم والشعوب التي نرسم لها منهاجا
جديدا تؤمن به وتسير عليه.

( أ ) ال شك أن جماعة اإلخوان المسلمين جماعة تقوم بالخدمة من بناء المساجد وعمارتها .ومن فتح المدارس
والمكاتب واإلشراف عليها ومن إنشاء األندية والفرق وتوجيهها ورعايتها من االحتفال بالذكريات اإلسالمية احتفاال
يليق بجاللها وعظمتها ،ومن اإلصالح بين الناس في القرى والبلدان إصالحا يوفر عليهم كثيرا من الجهود واألموال،
من التوسط بين األغنياء الغافلين والفقراء المعوزين بتنظيم اإلحسان وجمع الصدقات ومن االحتفال بالذكريات
اإلسالمية احتفاال يليق بجاللها لتوزع في المواسم واألعياد ،وال شك أن اإلخوان يقومون بهذا كله ولهم فيه والحمد
هلل أثر يذكر ،وقد تضاعف نشاطهم في هذه النواحي مضاعفة ملموسة في هذا الدور من أدوار الدعوة بطبيعة التفات
الناس إليها وإقبالهم عليها ،ووسيلة اإلخوان في هذه الميادين التنظيم والتطوع واالستعانة بأهل الرأي والخبرة
وتدبير ما تحتاج إليه هذه المشروعات من أموال المشتركين تارة ومن المتبرعين أخرى إلى ما ينفع لمثل هذه
المشروعات ولسنا نقول أن اإلخوان قد اكتملت جهودهم في هذه الناحية ،ولكننا نقول إنهم يسيرون بخطوات واسعة
نحو الكمال ،واهلل الموفق والمستعان ،هؤالءهم اإلخوان وتلك هي دعوتهم كجماعة من جماعات الخدمة العامة.

حسـن البنـا

تتوافق بعض منطلقات اإلخوان تنظيميا وإحسانا مع حزب العدالة
والتنمية المغربي الذي تربطه بالحزب التركي السني المتعاطف
إخوانيا عالقة وطيدة حيث يقضي زعماء الحزب المغربي عطلهم في
تركيا وأبناءهم يزاولون دراستهم العليا بها.

في شأن الخالفة فإن الرئيس أردوغان يتوق إلى إحياء اإلمبراطورية
العثمانية بدليل تواجد قواته في سورية وليبيا وفي آسيا.

عودة بنا إلى محيط مشايخنا ،فإننا نرثي لبعضهم ونحذر من
اآلخر .وقد نغفر للثالث ،والمشكل أن هؤالء األفاضل تعرضوا لعملية
غسل المخ منذ طفولتهم وطرائق تعليمهم حتى أصبحوا ينظرون
من زاوية واحدة ،ويقفون عند «المحكم» غافلين أن العقل شرع كل
المحكمات أمام التقدم العلمي والتكنولوجي.

هؤالء الشيوخ سمموا العقول داخل البيوت وخارجها .ونسوق هنا
بعض النماذج ألسر مغربية:

من الطرافة أن سيدتين من حريم شيخين ،يسكنان في عمارتين
متقابلتين ،وعلى شرفتهما يفتحان الحديث صباحا:
ـ كيف أصبح األوالد وصاحب الخيمة؟؟
ـ وأنت كيف هو صاحب خيمتك من وعكته؟

تصوروا كيف أصبحت الشقتان المتقابلتان في فضاء عمارتين
خيمتين فيما يرجع لشبابهم ،فإن العروس بعد ستة أشهر من دخلتها
تخاطب زوجها قائلة بإلحاح:
ـ أريد أن تعيش معي أختي ..أي زوجتك الثانية!!.

أما داخل البيوت فالصاالت مفروشة بالزرابي توضع صينية تتناول األسرة عليها غذاءها ،أي البساطة في مظاهر
الحياة ،كان صاحب األسرة غنيا أو فقيرا.

أردنا في هذه البانوراما أن نجمل تصور عقلية هؤالء الشيوخ وتأثيرهم على أسرهم ومحيطهم وجماعتهم...
هداهم اهلل
لإلشارة فإن جل الشيوخ يؤمنون إيمانا راسخا بأن األرض مسطحة وليست كروية.

الناس
حديث
حديث الناس

n

فيض من علم

n

شراء التزكيات

n

السماسرة وسوق السمك

n

٭ صدر حديثا للكاتب المبدع والمؤرخ البحاثة األستاذ المختار محمد التمسماني المجلد األول
بعنوان «أعالم وشخصيات بين التكريم والتأبين» في حلة قشيبة نضد فيه سيرا ألهل العلم
والعرفان من أهل طنجة ،اصطف به مؤلفاته التي أثرت الخزانة المغربية ،بأسلوب تتدفق فيه
الجمل رقراقة ،دفاقة يرتشف منها كل متعطش إلى المعرفة جرعة ..جرعة ـ طنجة والدة.

٭ رغم توفر المواد الغذائية في األسواق وكذا الفواكه بمختلف أنواعها في موسمها فإنها غالية
األثمان استغالال لهذا الشهر الفضيل أليس هذا تجنيا على المستهلك ،وتساؤال عن إيمان
المضاربين.
السمسرة والمضاربة في األثمان بلغت حدها ،فالسردين سمك الفقراء بلغ ثمنه  25درهم ،وإن
المغرب يطل على البحرين بكل أنواع خيراتهما.
أين نحن من هذا التسيب؟؟
• عـدد  • 4158ال�سبـت  15مــاي 2021

حزب االستقالل يرفض تزكية شباط

٭ رفض حزب االستقالل حيث صوت أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل باإلجماع ضد
تزكيته لخوض االنتخابات المقبلة ،بحجة أنه فقد الصلة بالناخبين بعد مغادرة المغرب لمدة
تزيد عن سنتين سبق لنا أن تطرقنا إلى هذا الموضوع غيرة عن حزب تاريخي وطني عريق.
n

٭ قد يظن الفرد ،وإن بعض الظن إثم ،أن بعض مسؤولي األحزاب الصغيرة الغير منظمة،
وهياكلها على الورق ،قد يتاجرون في التزكيات لالستحقاقات المقبلة ،كما حصل فيما مضى،
ونذكر هنا أننا في أرض الشفافية ،ويجب متابعة المشبوه قانونا حتى تثبت براءته.

جريدة طنجـة

• عبد العزيز الحليمي

ال تأجيل لالنتخابات
٭ يبدو أن إشاعة تأجيل االنتخابات صادرة عن أنصار العدالة والتنمية حتى ال ينفضح أمرهم إال
بالتدريج ،ألن التضرع بداء كورونا أصبح متجاوزا.
عملية التلقيح ضد كورونا ستكون نموذجا لعملية التصويت والسيد وزير الداخلية صرح بأنها
ستمر في توقيتها.

n

تنظيم المرور
٭ بعض شبابنا الجامح يشق بدراجته النارية كتل بشرية بين ساحة  9أبريل والسوق الداخلي
وكذا شارع إيطاليا وشارع محمد الخامس وليس لقضاء أغراض.
أليست عندنا شرطة المرور؟
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«الطراك�س» يده�س عامل
�شريعة �إ�سالمي وفيل�سوف
أطلت علينا في ليالي رمضان المبارك إحدى الراقصات المغربيات
والتي تدعى ( الشيخة الطراكس) ببرنامج ديني يبث على قنوات التواصل
االجتماعي واليوتيوب ،وهو برنامج تختبـر فيه «الشيخـة الطراكس»
المعلومات الدينية للمتصلين ،إال أنه في أحد حلقاتها دخلت صاحبة
البرنامج في جدال عقيم حول اسم «ابن تيمية» مع إحدى المتصالت
والتي نطقت اسمه صحيحا إال أن الطراكس تصر على أن اسمه «ابن
تميمية» وأنها لم تسمع سابقا باالسم الذي جاء على لسان المتصلة،
واإلش��ارة لهذا الموضوع ليس من سرف القول وإنما للتذكير بأحد
أقطاب الشريعة اإلسالمية الذي ال يحتاج منا لتعريفه نظرا لغزارة علومه
وإنتاجاته الفلسفية ،ومخالفة لما قالته «الطراكس» ( أن ابن تيمية لو
كان على قيد الحياة لقبل رأسها ألنها عملتلو «البوز» على حد قولها)،
فإن ابن تيمية قبل أن تعرفه حمولته المعرفية فإن اسمه علق على
عديد البنايات شهادة لعطائه وغنى مسيرته وانتشر صيته في أرجاء
المعمورة في ذلك العصر لما له من قوة في قول الحق ولما له من حجة
عند االستدالل .فمن هو ابن تيمية ؟
«ابن تيمية» هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن
عبد السالم النمري الحراني والمشهور بابن تيمية (  661هـ  728 /هـ -
 1263م  1328 /م ) عالم شريعة وفيلسوف ولقب بشيخ اإلسالم عاش
حياته بين مصر وسوريا ودفن بدمشق في مقبرة الصوفية.
وللحديث عن «ابن تيمية» فاألسطر ال تكفي ولكن يمكن أن نلخص
أهم أعماله في ما يلي:
عندما تجد اليهود يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب كتاب «قواعد
ابن تيمية» في الرد على اليهودية...
عندما تجد الشيعة يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب كتاب منهاج
السنة للرد على الشيعة.
عندما تجد النصارى يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب «كتاب
الجواب الصحيح» لمن بدل دين المسيح..
عندما تجد العلمانيين يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب كتاب
«بغية المرتاد في الرد على الفالسفة والقرامطة»...
عندما تجد المالحدة يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب كتاب
«الرد على المنطقيين المتكلمين  ،وإبطال كالم الفالسفة»..
عندما تجد الرافضة يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب كتاب الرد
على «أهل كسروان الرافضية» وكتاب «منهاج السنة النبوية في نقض
كالم الشيعة القدرية»..
عندما تجد غالة الصوفية يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب كتاب
الرد على كتاب «االستغاثة» ،والمناظرة مع «شيخ الطريقة الرفاعية».
عندما تجد الجهميين واإلباضيين يطعنون في ابن تيمية فذلك
بسبب كتاب» تلبيس الجهمية في الرد على تأسيس بدعهم الكالمية»..
ومن يكره رسول اهلل ويشتم آل بيته وأصحابه وعرض رسول اهلل
تجد كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول».
عندما تجد غالة األشاعرة يكفرون ابن تيمية  ،فذلك بسبب تصديه
لهم  ،وتعريته لمتناقضاتهم العقدية
عندما تجد الشيوخ الكيوت يطعنون في ابن تيمية فذلك بسبب
سالمـة منهجيتـه ،وقـوة تعظيمـه للشريعـة ،ومواقفـه الشجاعـة من
السلطان  ،وشدة بأسه على أهل الهوى والبدع والطغيان.
صنف ابن تيمية أكثر من ثالث مائة مجلد وأشهر طالبه ..ابن القيم
الجوزية و ابن كثير ومحمد بن عبد الهادي المقدسي وشمس الدين
الذهبي  ....وعديد األسماء.
ومهما اختلـف العلمـاء مع مسيـرة شيـخ اإلسالم إال أن المجتمع
المغربي المتشبث بدينه وبتعاليمه ورجاالته،وخصوصا الفيسبوكيون
عبروا عن غضبهم من الطراكس ورفضهم كل من سولت له نفسه
اإلساءة لرجال الدين والعلم ،وأن الطراكس لم تكن تعلم أنها دهست
مسيرة علمية لرجل عاش االعتقـاالت ومواجهـة األطيـاف المتباينـة
إليصال صوت الحق.

م.ط.ب

ر�سائـــل
الأقـدار
الحلقة
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الزلنـا في ضيافــة فضيلة األستاذ محمد
أيوب الهسكوري ،نرصد رسائـل األقــدار ،في
محاولة لربطها بحياتنا ،واستقراء فلسفتها في
واقعنا.
فيسعدنا أن نكمل معه مشوار الفهم عن
اهلل في هذه السلسلة العرفانية التي ترقي فينا
معنى جديدا في عالقتنا باهلل سبحانه.
• هل رسائـل األقـدار التي تحملها االبتالءات
هي لها نفس المعنى والهدف ..أما أنها تأخذ أشكاال
مختلفة؟
• • الحمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه.
تحية طيبة زكية لجريدة طنجة ولقرائها األعزاء..
يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم عبر هذه
الجريدة الرائدة «جريدة طنجة» ،من خالل هذه اللقاءات
التي نحاول فيها تربية الذوق العرفاني في التعامل مع
مجريات األحداث ،وربطها باهلل سبحانه.
فرسائـل األقـدار تتوافـد عبر بريد الحيـاة ،يوزعها
القدر في أظرفة االختبار ،بختم العناية اإللهية ..فمنا
من يفتح الظرف ليعلم المراد ،ومنا من ينشغل عن
فتحه فيتيه في الوهم .لذلك ينقسم الناس في فهم
رسائل األقدار إلى قسمين:
 أهل البصيرة :وهم الواعون بمغزى هذا القدر،فرؤيتهم للمشاكل والتحديات والمنغصات ..رؤية
من فوق ..أي أنهم يرتقون فوق كل هذه الظروف
ليحللوا هدفها منهم ،هل هي رسالة ترقية في األحوال
والمقامات ،أم هي رسالة تنقية من الذنوب والزالت،
أم هي رسالة تأديب للنفس لتنضبـط على مضمـار
الطاعات.
 أهل الغفلة :وهم الغافلون عن هذه المعاني ،فإذاحل البالء بساحتهم تتيه عقولهم ،وتضطرب أحوالهم،
فيحاولون التخلص من هذا االبتالء بأي ثمن ،سواء كان
مباحا أو حراما ..المهم أن يزيلوه عن كاهلهم..
فهــؤالء هـم الذيـن يلجؤون إلى المشعوذيــن
ليتخلصوا من امتحان ربهم ،ويقدمون الرشاوى هنا
وهناك من أجل الخالص..
هؤالء هم الذيـــن يتــاجـــرون في المحــرمــات
والممنوعات ،فيتربعون على أحزان الناس ومآسيهم،
ويتاجرون بدموع األمهات وخيبة أمل اآلباء..من أجل
الخروج من وطأة الفقر والعوز ..فيحاولون الخروج من
دائرة االختبار ،فيسقطون في شباك الشيطان.
فكلما ابتعد اإلنسان عن فهم المراد من االبتالء،
كلما غرز أكثر فيه.
فربنا عز وجل يعاتب أهل النار عن عدم فهمهم
لرسائله:
َ
ِيها َر َّب َنا �أ ْخ ِر ْج َنا
ون ف َ
قال تعالى َ « :وهُ ْم َي ْ�ص َط ِر ُخ َ
َ
ُ
�ص حِ ً
مَ
ْ
ك َّنا ن َْع َمل �أ َول ُن َع ِّم ْر ُ
ي ا َّلذِ ي ُ
كم
ن َْع َم ْل َ
الا َغ رْ َ
ير فَذُ ُ
اء ُ
ك ُر فِي ِه َمن َتذَ َّ
َّما َي َتذَ َّ
وقوا
ك َر َو َج َ
ك ُم ال َّنذِ ُ
َف َما ل َّ
ِني مِن ن ِ
ري» فاطر37:
ِلظالمِ َ
َّ�ص ٍ
فالنذير رسالة إنذار تحذر اإلنسان من المسار
الذي يسلكه في البعد عن اهلل سبحانه وتعالى ،ويأخذ
أشكاال مختلفة .فقد يكون على شكل فقد (فقد المال،
فقد الجاه ،فقد األحباب ،)...وقد يكون على شكل وعظ
(خطب ،دروس ،دردشة مع شخص)....
بل وفسر ابن عباس النذير بالشيب ،لما له من
داللة على الرحيل ،فالنذير له شكل مادي ،وله شكل
رمزي.
• هل ظاهرة االنتحار التي تفشت في مجتمعنا
لها عالقة بالجهل برسائل اهلل سبحانه؟

ذ .محمد أيوب الهسكوري
• • ال شـك أن هذه الظاهـرة التي انتشـرت في
المجتمع المغربي األصيل هي راجعة باألساس إلى
الجهل بالرسائل التي تحملها االبتالءات ..فتؤدي إلى
اضطرابات نفسية حادة تدفع بصاحبها إلى وضع حد
لحياته والخروج من هذه الدنيا معلنا هزيمته..
لذلك يقول اهلل تعالى َ « :و اَل تَقْ ُت ُلوا �أَنفُ َ�س ُ
ك ْم �إِ َّن
هَّ َ
ان ب ُ
الل َ
ِك ْم َر ِحي ًما» النساء29:
ك َ
فما خلق اهلل اإلنسان يلعذبه ،إنما خلقه ليكرمه
« َو َلق َْد َ
ب َوا ْل َب ْح ِر
ك َّر ْم َنا َبنِي �آدَ َم َو َح َم ْلنَاهُ ْم يِف ا ْل رَ ِّ
ن َّ
ات َو َف َّ
�ض ْلنَاهُ ْم َع َلىٰ َ
الط ِّي َب ِ
ِري
َو َرزَ ْقنَاهُ م ِّم َ
كث ٍ
�ض اً
َّن َخ َلقْ َنا تَفْ ِ
يل» اإلسراء.70:
ممِّ ْ
فيجب على اإلنسان أن يغير نظرته للبالء ،فعوض
أن ينظر إليه على أنه انتقام من اهلل ،أو أنه سبحانه
تخلى عنه والعياذ باهلل ،أو أنه قلة حظ ..البد أن ينظر
إليه على أنه :إما سينقيه من الذنوب والعيوب فيلقى
ربه طيبا نقيا ..وإما سيرقي مقامه عند اهلل سبحانه،
فيصطف مع الصفوة.
و االبتالء يكون حسب المقام ،فكلما زاد المقام
كلما صعب االمتحان ،ليكون النوال على قدر الرجال.
فعنْ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه َق َ
ال ُ :ق ْلتُ:
َ هَّ
َالء ؟ َق َ
الل � ,أَ ُّي َّ
َاء ,
«يَا ر َُ�س
ول ِ
ا�س �أَ َ�ش ُّد ب ً
ال  :الأَ ْن ِبي ُ
الن ِ
َ
ين ِه
الر ُج ُل عَ َلى َح َ�س ِب ِد ِ
ُث َّم الأَ ْم َث ُل َفالأ ْم َث ُل َ ,فيُ ْب َت َلى َّ
ين ُه ُ�ص ْلبًا ْ
ان ِد ُ
ا�ش َت َّد بَال�ؤُهُ َ ،و ِ�إنْ َك َ
َ ,ف ِ�إنْ َك َ
ين ِه
ان يِف ِد ِ
َالء ِبا ْلعَ ْب ِد
ِر َّق ٌة ابْ ُت ِل َي عَ َلى َح َ�س ِب ِد ِ
ين ِهَ ،ف َما ي رَْب َُح ا ْلب ُ
َ
َح َّتى ي رْ ُ
�ض مَ ا عَ َل ْي ِه َخ ِطي َئ ٌة»
َت َك ُه مَ ْ
ي ِ�شي عَ َلى الأ ْر ِ
رواه الترمذي رقم 2398:
• هل معنى هذا أن الكافر ال يبتلى؟
• • االبتــالء هو اختبــار للصدق والعزيمـة .قــال
سبحانه�« :أَ َح�سِ َ
ا�س َ �أن ُي رْت ُ
َكوا �أَن َيقُ و ُلوا �آ َم َّنا
ب ال َّن ُ
ون» العنكبوت2 :
َوهُ ْم اَل ُيفْ َت ُن َ
و الكافر ابتالؤه يكون على شكل رسالة إنذارية
التي بيناها آنفا حتى يعود إلى ربه.
أما الذي تجاوز الحد وجاهر اهلل بكفره ،ولم يلتفت
لهذه الرسائل وزاد كفرا وعنادا ..فهؤالء الصنف يفتح
اهلل عليه الدنيا فال ينقص له فيها شيء.
قــال تعالــى َ « :ف َل َّما ن َُ�سوا َما ُذ ِّ
ك ُروا ِب ِه َفت َْح َنا
ُ
َع َل ْيهِ ْم �أَ ْب َو َ
اب ُ
ك ِّل َ�ش ْي ٍء َحتَّى ِ�إ َذا َف ِر ُحوا بمِ َا �أوتُوا
�أَ َخذْ نَاهُ م َبغْ َت ًة َف ِ�إ َذا هُ م ُّم ْبل ُِ�سون» األنعام.44 :
و لهذا قلنا في الحوار السابق أن العطاء ال يدل على
رضا اهلل ،وأن المنع ال يدل على سخط اهلل..و هذه اآلية
تبين ذلك بجالء .واهلل تعالى أعلى وأعلم ،والحمد هلل
رب العالمين.
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«ما بعد رمضان»
 -إعداد  :محمد أمني بنعفان

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني� ،سيدنا
حممد النبي الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد؛ عيدكم مبارك �سعيد ،وتقبل اهلل منا ومنكم �صالح الأعمال.
معا�شر القراء :تذكروا �أن الأيام �أجزاء من العمر ،فكل يوم ذهب ،نق�ص من
�أعماركم ،وقربكم �إلى قبوركم ،فاعملوا ال�صالح من الأعمال ،ف�أنتم موقوفون بني
ي محُ ْ َ
�ض ًرا وَمَ ا عَ ِم َل ْت ِم ْن
ت ُد ُك ُّل َن ْف ٍ�س مَ ا عَ ِم َل ْت ِم ْن َخ رْ ٍ
يدي الكبري املتعال« :ي َْومَ جَ ِ
ُ
ُ
هَّ
هَّ
َ
ِّ
يدا وَيُ َحذ ُر ُك ُم الل َن ْف َ�س ُه وَالل َر� ٌ
ان ب َْي َنهَا َوب َْي َن ُه� ,أمَ ًدا ب َِع ً
وء َتوَ دُّ َل ْو َّ
العبَاد»
ُ�س ٍ
ؤوف ِب ِ
�آل عمران.30 :
لقد كنتم بالأيام القليلة املا�ضية يف �شهر رم�ضان� ،شهر م�ضاعفة الأعمال
واحل�سنات� ،شهر اخلري والربكات ،فم�ضت تلك الأيام والليايل ،وطويت فيها �صحائف
كثري من الأعمال ،ويوم القيامة توفى كل نف�س ما ك�سبت و�أنتم ال تظلمونَ :
«ف َم ْن
ال َذ َّر ٍة َخ رْيًا ي ََرهُ  ,وَمَ ْن ي َْع َم ْل ِم ْث َق َ
ي َْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َ�ش ًّرا ي ََرهُ  »,الزلزلة ،8-7 :فمن
�أح�سن يف �شهر رم�ضان ،فليحمد اهلل ،وليزدد من الأعمال ال�صاحلة بعد رم�ضان،
وليوا�صل الإح�سان ،ومن �أ�ساء وظلم ،فليتب �إلى اهلل ،وليتدارك عمله مادام يف العمر
بقية ،و�أتبعوا ال�سيئات باحل�سنات ،تكن كفارة لها ووقاية من خطرها و�ضررها ،قال
ات َذ ِل َك ِذ ْك َرى ِل َّ
ات يُ ْذ ِه نْ َ
لذ ِاك ِر َ
ين» هود.114:
ال�سيِّ َئ ِ
تعالى�« :إِ َّن الحْ َ َ�س َن ِ
ب َّ
�أعزائي القراء :اجعلوا �أيامكم ولياليَكم ك َّلها ك�أيام رم�ضان ولياليه ،يف تع ُّلق
وذكره ،واملحافظة على الفرائ�ض و�إتباعها بالنوافل،
القلوب باهلل تعالى ،ودعائه ِ
ً
ً
َ
عهدكم مع ربِّ كم -
وتدبرا وعمال ،وال تنق�ضوا
وحفظا،
ومالزمة القر�آن تالو ًة
ً
َ
اَ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
�سبحانه  ،-ف�إنه تعالى ينهاكم عن ذلك بقوله« :وَل تكونوا كال ِتي نق�ض ْت غزلهَا ِم ْن
ب َْع ِد ُق َّو ٍة �أَ ْن َك ًثا» ،النحل.92:
قال مكحول  -رحمه اهلل تعالى �« : -أربعٌ
كن فيه َّ
مَ ن َّ
كن له ،وثالث من كن فيه كن
عليه؛ فالأربع الالتي له :ال�شكر والإميان
والدعاء واال�ستغفار؛ قال اهلل تعالى« :مَ ا
هَّ ُ
ي َْفعَ ُل الل ِبعَ َذ ِاب ُكم�ِ ,إ ْن َ�ش َك ْرتمُ ْ وَء�آمَ ْن ُت ْم »،
هَّ ُ
الن�ساء ،147وقال تعالى« :وَمَ ا َك َ
ان الل
َ�س َت ْغ ِف ُر َ
ون» الأنفال ،33:وقال
مُ عَ ِّذبَهُ ْم و َُه ْم ي ْ
تعالىُ :
«ق ْل مَ ا ي َْع َب�ؤا ِب ُك ْم َربِّ ي َل ْو اَل دُ عَ ا�ؤُ ُك ْم »
الفرقان ،77:و�أما الثالث الالتي عليه ،فاملكر
والبغي والنكث؛ قال اهلل تعالىَ :
«ف َم ْن َن َك َث
َف�إِ مَّ َ
نا ي َْن ُك ُث عَ َلى َن ْف ِ�س ِه» الفتح ،10:وقال
تعالى« :و اََل ي َِح ُ
ال�سيِّ ُئ �إِ اَّل ِب�أَهْ ِل ِه»
يق املَ ْك ُر َّ
فاطر  ،43:وقال تعالى� « :إِ مَّ َ
نا ب َْغيُ ُك ْم عَ َلى
�أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم» يون�س.23:
ري ال�صيام ،حتى بعدما كرب ُّ
�سنه
وكان الأحنف بن قي�س -رحمه اهلل تعالى -كث َ
ُ
ْ
ُّ
قو ُته ،فقيل له� :إنك �شيخ كبري ،و�إن ال�صيام ي�ضعفك ،فقال� « :إين �أعده
و�ضعفت َّ
ل�سفر طويل ،وال�صربُ على طاعة اهلل � -سبحانه ُ � ،-
أهون من ال�صرب على عذابه».
ٍ
فما عليكم � -إخواين القراء� -إال بالإكثار من نوافل العبادات ما يكون زادً ا لكـم
هَّ
ي ي َْع َل ْم ُه الل و ََت َز َّودُ وا
يف معادكم ،وال تنق�ضوا عهدكم مع ربكم« :وَمَ ا َت ْفعَ ُلوا ِم ْن َخ رْ ٍ
َات ُق ِ ُ
الت ْقوَ ى و َّ
الز ِاد َّ
ي َّ
َاب» البقرة.197 :
َف�إِ َّن َخ رْ َ
ون َي�أوليِ اال ْلب ِ

معا�شر القراء :كم هم الذين ال يعرفون اهلل �إال يف رم�ضان؟ ،بل هناك من
النا�س من ال يعرفون اهلل ال يف رم�ضان وال يف غريه ،فهم م�سلمون بالبطاقة ،وكفار
يف احلقيقة ،لعدم �أدائهم لل�صلوات اخلم�س يف �أوقاتها ،جحوداً و�إنكاراً لوجوبها،
ً
وك�سال عن �أدائها ،ولقد توعدهم اهلل تعالى ب�أليم العقاب و�شديد العذاب،
وتهاون ًا
َ
قال تعالىَ :
َاتبَعُ وا َّ
ال�ص َلوا َة و َّ
«ف َخ َل َ
ف ِم ْن ب َْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌف �أ َ
ات َف َ�س ْو َف
�ض ُ
ال�شهَوَ ِ
اعوا َّ
ِّ
َ
لاَ
ٌ
َّ
�صل َ
ني ال ِذ َ
�ص ِت ِه ْم
ين ُه ْم عَ ْن َ
َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا» مرمي ،59:وقال تعالى« :فوَ يْ ل ِل ْل ُم َ
اه َ
َ�س ُ
ون» املاعون ،5-4:وغي وويل؛ واديان يف جهنم �أعدا ملن ترك ال�صالة وكفر
باهلل ،فويل ثم ويل ملن قطع �صلته باهلل ،وويل ملن ترك ال�صالة ،فهي الفا�صلة بني
الإ�سالم والكفر ،والفارقة بني الإ�سالم وال�شرك ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :العَ هْ ُد
ال�صلاَ ُةَ ،ف َم ْن َت َر َكهَا َف َق ْد َك َف َر) ،فاحر�صوا  -بارك اهلل فيكم -
ا َّل ِذي ب َْي َن َنا َوب َْي َنهُ ُم َّ
على ال�صلوات اخلم�س جماعة يف بيوت اهلل تعالى ،و�أمروا بها �أهليكم ،وا�صطربوا
ب عَ َل ْيهَا» طه ،132:ولقد امتدح
ال�ص َل ِ
على ذلك ،قال تعالى« :وَامُ ْر �أَهْ َل َك ِب َّ
َا�ص َط رِ ْ
واة و ْ
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اع َ
اهلل تعالى عبده ونبيه �إ�سماعيل فقال« :و ْ
يل �إِ َّن ُهَ ,ك َ
�ص ِاد َق
ان َ
اب �إِ ْ�س َم ِ
َاذ ُك ْر يِف ا ْل ِك َت ِ
َ
َ
لاَ
ان ر َُ�س اً
َّ
ْ
َ
ول َن ِبيئا و ََك َ
ا ْلوَ ْع ِد و ََك َ
َ
ال�ص ِة وَالزك ِاة وَكان ِعند َربِّ ِه مَ ْر ِ�ض ًّيا»
ان يَامُ ُر �أَهْ َل ُهِ ,ب َّ
مرمي.55-54:
عزيزي القارئ :يف هذه الأيام الفا�ضلة� ،أيام عيد الفطر املبارك ،يح�سن
التذكري ب�صلة الأرحام ،وبر الوالدين ،فهي �سعة يف الرزق ،وبركة يف الأجل والعمر،
كما �صح اخلرب عن نبي الب�شر ،و�أما قاطع الرحم ،فهو ملعون يف كتاب اهلل ،ملعون
ين ي َْن ُق ُ�ض َ
على ل�سان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال اهلل تعالى« :وَا َّل ِذ َ
ون عَ هْ َد
هَّ ُ
هَّ
ُ
الل ِم ْن ب َْع ِد ِم َ
�ض �أ َ
و�ص َل وَيُ ْف ِ�س ُد َ
يث ِاق ِه َوي َْق َطعُ َ
ول ِئ َك
ون مَ ا �أَمَ َر الل ِب ِه �أَ ْن يُ َ
ِ
ون يِف اْال ْر ِ
وء َّ
الدار» الرعد ،25:وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي
َلهُ ُم ال َّل ْع َن ُة و ََلهُ ْم ُ�س ُ
ُ
هَّ
(خ َل َق الل َ
�صلى اهلل عليه و�سلم قالَ :
الر ِح ُمَ ،ف�أَ َخ َذ ْت
اخل ْل َقَ ،ف َل َّما َف َر َغ ِم ْن ُهَ ،قامَ ِت َّ
ال� :أَ َ
ال َل ُه :مَ ْهَ ،ق َ
الق ِطيعَ ِةَ ،ق َ
الر ْح َم ِانَ ،ف َق َ
ال ْتَ :ه َذا مَ َقامُ العَ ِائ ِذ ِب َك ِم َن َ
ال
ِب َح ْق ِو َّ
َ
َ
َ�ص َل ِكَ ،و�أ ْق َطعَ مَ ْن َق َطعَ ِكَ ،ق َ
ال ْت :ب ََلى يَا ر َِّبَ ،ق َ
َت ْر َ
اك لك)؛
�ضينْ َ �أَ ْن �أ ِ�ص َل مَ ْن و َ
الَ :ف َذ ِ
َ
َ
َ
ا�ص َر ُة؛ �أي �أن الرحم تتعلق بربها عز وجل
و«الحْ ْقوُ » هو :مَ ْو ِ�ضعُ �ش ِّد ْ ِإ
ال َز ِار ،و َُهوَ الخْ ِ
وهي تنا�شده �أن يعيذها من قاطعها ،وذلك كناية عن ت�أكد �ش�أن حق الرحم ،وتعظيم
�ش�أنها ،ف�أ�ضيفت �إلى اهلل عز وجل ،تكرميا لها وت�شريفا ،قال �أبو هريرة :اقر�ؤوا �إن
�شئتمَ :
�ض و َُت َق ِّطعُ وا �أَ ْر َحامَ ُكم� ,أُ َ
ول ِئ َك
«فه َْل عَ َ�س ْي ُتم�ِ ,إ ْن َتوَ َّل ْي ُتم� ,أَ ْن ُت ْف ِ�س ُدوا يِف اْال ْر ِ
ُ
هَّ
َ
َ
َ
َ
ا َّل ِذ َ
�صار َُهم» ،حممد( ،23-22متفق عليه) ،وقال
�ص َّمهُ ْم َو�أ ْع َمى �أبْ َ
ين َلعَ َنهُ ُم الل ف�أ َ
َ هَّ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
اح ِب ِه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :مَ ا ِم ْن ذ ْن ٍب �أ ْج َد ُر �أ ْن يُ عَ ِّجل الل تعَ الى ِل َ
�ص ِ
ا ْلعُ ُقوب ََة يِف ُّ
الر ِح ِم)،
الد ْنيَا ،مَ عَ مَ ا ي ََّد ِخ ُر َل ُه يِف ْال ِآخ َر ِةِ ،م ْث ُل ا ْلب َْغ ِي و ََق ِطيعَ ِة َّ
فاجتهدوا رحمكم اهلل يف �صلة �أرحامكم ،و�صلوا �آباءكم و�أمهاتكم ،وكل من له حق
عليكم ،ولي�س الوا�صل باملكافئ ،ولكن الوا�صل من �إذا قطعت رحمه و�صلها ،ف�صلوا
�أرحامكم ولو قطعوكم ،بر�ؤوا �ساحتكم �أمام اهلل تعالى بو�صل الرحم ،وال مينعنكم
من قطعكم ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه:
َ هَّ
ً
الل�ِ ،إ َّن ليِ َق َراب ًَة
رجال قال :يَا ر َُ�س
«�أن
ول ِ
ُ
�أَ ِ�ص ُلهُ ْم َوي َْق َطعُ ونيَِ ،و�أ ْح ِ�س ُن ِ�إ َل ْي ِه ْم وَيُ ِ�س ُ
يئ َ
ون
الَ :
ون عَ َل َّيَ ،ف َق َ
َجه َُل َ
«ل ِئ ْن
�إِليَ َّ َ ،و�أَ ْح ُل ُم عَ ْنهُ ْم َوي ْ
نا ُت ِ�س ُّفهُ ْم المْ َ َّل ،و اََل ي ََز ُ
ُك ْن َت َك َما ُق ْل َتَ ،ف َك�أَ مَّ َ
ال
هَّ
الل َظ ِهريٌ عَ َل ْي ِه ْم مَ ا دُ ْم َت عَ َلى َذ ِل َك»،
مَ عَ َك ِم ْن ِ
(�أخرجه م�سلم) ،ومعنى ُ
«ت ِ�س ُّفهُ ْم المْ َ َّل»؛ �أي:
ك�أنك تطعمهم الرماد احلار� ،إما باعتبار ما
يلحقهم من الإثم؛ ب�سبب ما يقابلون به
هذا الإح�سان وال�صلة ،و�إما �أن هذا الت�صرف
يحرجهم غاية الإحراج ،فحينما تقابل
�إ�ساءة امل�سيء بالإح�سان ،يعرق جبينه ،وهذا
لي�س لكل �أحد ،من النا�س من يكون �صفيق
الوجه ،ال ي�ؤثر فيه الإح�سان ،وال ي�ستحي.
معا�شر القراء :و�إن مما �شرعه اهلل لكم على ل�سان نبيكم �صلى اهلل عليه و�سلم،
�إتباع �صوم �شهر رم�ضان ب�صوم �ستة �أيام من �شوال ،فقد روى الإمام م�سلم عن النبي
ان َو�أَ ْتبَعَ ُه ِب ِ�س ٍّت ِم ْن َ�ش َّو ٍال َف َك�أَ مَّ َ
�صامَ رَمَ َ
�ض َ
�صامَ
نا َ
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال« :مَ ْن َ
َّ
الدهْ َر»؛ يعني :يف الأجر والثواب وامل�ضاعفة ،فاحل�سنة بع�شر �أمثالها ،فاحر�صوا
رحمكم اهلل على �صيام هذه الأيام ال�ستة ،لتح�ضوا بهذا الثواب العظيم ،ومن
كان عليه ق�ضاء من رم�ضان ،فليبادر بالق�ضاء ،ثم يتبعه �ست ًا من �شوال ،واعملوا
اخلريات ،واحذروا املنكرات ،و�صلوا خم�سكم ،و�صلوا �أرحامكم تدخلوا جنة ربكم.
فاتقوا اهلل و�أتبعوا الطاعة بالطاعة ،و�أعلموا �أن اهلل يعطي الدنيا من يحب
ومن ال يحب ،وال يعطي الدين �إال ملن �أحب ،واحذروا املعا�صي ،فال�سعيد من وفق
للأعمال ال�صاحلة ،وال�شقي من َف َت َح ْت له الدنيا ذراعيها وهوى فيها ،فعن �أبي
هَّ
َ هَّ
الل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ ي َُق ُ
ول�( :أَ اَل ِ�إ َّن
�ص َّلى
ُه َريْ َر َة ر�ضي اهلل عنه قال �َ »:س ِم ْع ُت ر َُ�س
الل َ
ول ِ
اَّ ْ هَّ
َ
ِّ
اَ
ٌ
َ
الد ْنيَا مَ ْلعُ و َن ٌة ،مَ ْلعُ ٌ
ُّ
الل وَمَ ا وَالهُ  ،وَعَ مِال �أ ْو مُ تعَ ل ٌم )» متفق عليه،
ون مَ ا ِفيهَا� ،إِل ِذك ُر ِ
هَّ
هَّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ْ
�صلى الل عَ ل ْي ِه و ََ�سلمَ ُّ :
(الدنيَا
الل َ
وعن �أ ِبي ُه َريْ َرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر َُ�سول ِ
َج َّن ُة ا ْل َك ِاف ِر)�،أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه.
ِ�س ْج ُن المْ ُ �ؤْ ِم ِن و َ
فاحذروا الدنيا ،ف�إنها غادرة ماكرة ،وال تغرنكم بهجتها وزينتها ،فما متاع
احلياة الدنيا يف الآخرة �إال قليل.
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما
كثريا �إلى يوم الدين.

13

تنظيم �أبواب مفتوحة لفائدة
ال�شباب حاملي امل�شاريع بطنجة

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع

يحتضن مركز الشباب بحي المرس
بمدينة طنجة ،يومي األربعاء والخميس،
أبوابا مفتوحة لفائدة الشباب حاملي أفكار
المشاريع وأصحاب المشاريع.
وتنعقد هذه المبادرة ،المنظمة
بتعاون بين الوكالة الوطنية إلنعاش
التشغيل والكفاءات والمركز الجهوي
لالستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
بعمالة طنجة-أصيلة وبإشراف من والية
الجهة ،تحت شعار “التقائية برامج دعم
إنشاء المقاوالت ،رافعة للتمكين السوسيو
اقتصادي للشباب” ،وذلك لتنمية الحس
المقاوالتي ومواكبة أصحاب المشاريع.
وتهدف األبواب المفتوحة ،حسب بالغ
مشترك للمنظمين ،إلى تمكين الشباب
من حاملي أفكار المشاريع وكذا الراغبين
في خلق مقاوالت ذاتية من ربط الصلة
بينهم وبين مختلف الفاعلين في منظومة
ريادة األعمال والمختصين في مواكبة
المشاريع.
كما تتيح هذه المبادرة للشباب
االستفسار مباشرة حول إمكانية التمويل،
خصوصا في إطار البرنامج المندمج لدعم
تمويل المقاوالت ،باإلضافة إلى االطالع
على مصادر التمويل األخرى المتاحة على
الصعيدين الوطني والجهوي.

وأشار المصدر نفسه أنــه تم وضــع
فضاءات خـاصــة رهــن إشــارة البنوك
والفاعلين في منظومة ريادة األعمال من
القطاعين العمومي والجمعوي ،لتمكين
الشباب من عقد لقاءات مباشرة مع
المعنيين في أفق إنجاح مشاريعهم الذاتية.
وذكر البالغ بأن البرنامج المندمج
لدعم تمويل المقاوالت ،الذي يأتي تنفيذا
للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك
محمد السادس في خطــاب  11أكتوبر
 2019بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية
للبرلمان ،يفتح آفاقا جديدة في مجال
إنعاش المشاريع االقتصادية للشباب
باعتبارها من محركات اإلقتصاد الوطني.
كما يعزز هــذا البرنامــج مختلــف
المبادرات الجماعية ،على غـرار المرحلة
الثالثة من المبــادرة الوطنية للتنمية
البشرية في برنامجها الخــاص بمحور
“تحسين الدخل واإلدمـــاج االقتصادي
للشباب” ،الذي يروم النهوض بالوضعية
االقتصادية واالجتماعية للفئات الهشة،
وخصوصا الشباب ،عبر المواكبة من
أجل التشغيل وريادة األعمال ،وكذا دعم
المشاريع التي تندرج في إطار االقتصاد
االجتماعيوالتضامني.

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
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد2020/8516/306 :
لفائدة  :البنك الشعبي ،ينوب عنه ذ /عبد اهلل منصور
المحامي بهيئة طنجة.
ضد :الشركة الصناعية ديل لوكوس ،المنطقة
المينائية ص ب رقم  13العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/06/21على
الساعة الواحدة زواال ستجرى سمسرة عمومية
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني
للعقار المدعو (لوكوس  ) XIذي الرسم العقاري
عدد  36/9501والكائن بشارع الزرقطوني ،مدينة
العرائش ،وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 410
م  ،2بنيت فوقها بناية تتكون من طابق أرضي وأربع
طوابق علوية.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 2.700.000.00
درهم.

تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد على أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي و المصاريف (479
ق م م) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون .وللمزيد
من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع
على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد26/2016/84 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :السيد عبد الغفور أحمدان
ضد :السيد رشيد بوعياد ،عنوانه شارع اسبانيا إقامة
سليمان رقم  14طنجة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/06/09على الساعة
الثالثة مساء سيجري بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (أجنوي  )1ذي الرسم
العقاري عدد  06/191769المملوك للمنفذ عليه
المذكور أعاله الكائن بالطريق الثانوية رقم 701
الزياتن طنجة ،والعقار عبارة عن فيال بالطابق األرضي
مساحتها  390م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 4.168.400درهم.
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
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المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد6201/18-3450 :
بطلب من :السيد عبد الغني حمان المودن
ضد  :السيد محمد حمان المودن ومن معه.
في يوم الثالثاء  2021-06-29على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات

بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار
الكائن بمدينة طنجة :حي البوغاز زنقة  28رقم ،05
وهو عبارة عن بناية تحتوي على سفلي وطابق واحد
ومرفق بالسطح مساحته  100متر مربع ،الحامل
للرسم العقاري عدد .G/17168
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.150.000.00
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
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المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيـــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد 1/98-2673 :
بطلب من :السيدة رشيدة بن علوش
ضد  :السيد محمد الحوزي الدردب ومن معه
في يوم الثالثاء  2021-06-29على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات رقم
 3بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة
طنجة :الواقع بحي بن حنا زنقة  95رقم  08طنجة،
وهو عبارة عن بناية تشتمل على سفلي وبناء فوق
السطح مساحته  52مترا مربعا.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ160.000.00 :
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 نقدا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

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.
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“ال �أحب ما فعله جوارديوال مع زالتان”

saidi03@yahoo.fr

تعديد �سن العبي
الهواة ..القرار ال�صائب
لتطوير اللعبة
خالل جمعها العام السنوي ،المنعقد
أخيرا بمركب محمد السادس لكرة القدم،
وفي إطار مواصلة اوراش اإلصالح للنهوض
بكرة القدم الوطنية وبسط الحكامة الجيدة
وتفعيل العمل المؤسساتي أقدمت الجامعة
على تعديل مجموعة من القوانين ومواصلة
اإلصالحات المساهمة في تطوير المنظومة
الكروية عبر تكوين علمي .حيث شمل التعديل
والمصادقة عليه ،قانون الالعب ونظام
المنافسات والنظام التأديبي ونظام الغرفة
الوطنية لفض النزاعات .ولعل من أبرز ما
صادق عليه الجمع العام في إطار التعديالت،
وباإلجماع ،تحديد سن الالعبين الممارسين
ببطولة الهواة والذي يهدف في إطار السياسة
الجديدة الرامية إلى دعم التكوين .بحيث ال
يتجاوز سنهم 25سنة ،مع السماح بتسجيل 4
العبين ال يتجاوز سنهم  28سنة ،وتخفيض سن
الممارسين ببطولة القسم الثاني هواة بحيث
ال يتجاوز سنهم  23سنة مع السماح بتسجيل
 4العبين ال يتجاوز سنهم 25سنة .حيث سيتم
تنزيل هذا التعديل الجديد بشكل تدريجي
على مدى ثالث سنوات ،فيما وافق الجمع العام
على ملتمس رئيس فريق االتفاق المراكشي
بالسماح بتعديل سن األربعة العبين فوق 25
سنة مفتوحا بدال تقييده ألقل من  28سنة.
ورغم أن هذا القرار لم يرق بعد المسؤولين
وال بعض الممارسين الذين وصفوه باإلجحاف
على المستوى االجتماعي لوجود عدة العبين
ممارسين بأقسام الهواة سنهم يتجاوز
28سنة ،ونسبتهم تصل ألكثر من  .40٪لكن
رد رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة
كان واضحا واعتبر أن الالعب الذي يفوق سنه
28سنة بإمكانه االلتحاق بالقسم الوطني
للهواة ،أو البطولة االحترافية  2عوض بطولة
الهواة 1و ،2والالعب الذي وصل لما فوق 28
سنة ولم يستطع تطوير نفسه بإمكانه الولوج
لعالم التدريب معربا عن استعداد العصبة
لمساعدته ،لإلشراف فيما بعد على الفئات.
وبكل واقعية ،يمكننا اعتبار التعديل إيجابي
ويخدم مصلحة كرة القدم المغربية مستقبال
من خالل تشجيع توسيع قاعدة الممارسين
أكثر فأكثر من خالل منح الفرصة ألكبر عدد
ممكن من المواهب الصغيرة في السن،
باعتبار أن المتضرر من الوضع القديم هو
الالعب الشاب الذي يتراوح سنه بين  18و23
سنة ويحرم من فرصة الممارسة ،والحل كان
هو تخفيض معدل سن الممارسين ،وبالتالي
ال مجال لالعبين كبار السن بالتقاعد في أقسام
الهواة التي تبقى قاعدة حقيقية لتكوين العب
المستقبل للبطولة االحترافية وللمنتخبات
الوطنية.

مستقبـل هاالنـد غيــر مرتبــط
بـ مبابي ..وال يمكنه رفـض ريـال
مدريد أو برشلونة .مينو رايوال ،وكيل
أعمال الالعبين المخضــرم ،تحــدث
لـ «آس» في نسختـها اإلسبانيـة
عن العديد من أحداث كرة القدم،
أبرزها إمكانية انتقال إيرلينج هاالند
إلى ريال مدريد أو برشلونة ،ورأيه
حول بطولة دوري السوبر األوروبي
وعالقته بفلورنتينو بيريـز ،وخالفــه
مع بيب جوارديوال ،وكذلك صراعـه
مع الفيفا .وفيما يلي تتمة الحوار :

ولكن مستقبل هاالنـــد يعتمــد بعــض
الشيء على مبابي؟
مستقبل أي العب ال يعتمد أبدًا على أي العب
آخر ،بل يعتمد على نفسه فقط ،وعلينا معرفة
أنه في األندية الكبيرة ،يمكن أن يتعايش ميسي
ونيمار سويًا أو رونالدينيو مع نجوم أخرى.
هل يظن هاالند أنه أصبح العبًا كبيرًا؟
أعتقد أن الجميع يتفهم هذا األمر ،ليس فقط
هو ،وأثبته بالفعل ،وعليك أن تكون مستعدًا
عندما تأتي لك األندية الكبيرة ،ويجب ترك سوق
االنتقاالت يتحدث عن نفسه.
كم عدد األندية التي ترغب في شراء
هاالند ،جميع أندية دوري السوبر األوروبي؟
الجميع يرغب في ضمه ،ولكن علينا معرفة
أفضل خيار له.
هل تذهب للنادي الذي سيدفع أكثر؟
ال ،وعملي يتمثل في تحقيق أقصى قدر مادي
لالعب ،ولكن يجب أن يكون مشروعًا مهمًا ،وال
يمكن بيع العب هكذا بدون وجود فكرة أو مشروع
مستقبلي.
ريال مدريد يمر بلحظة حرجة ،عليه إعادة
بناء الفريق؟
سيكون مهمًا اختيار الفريق بعناية ،ومن
المهم أيضًا شراء الالعب بسعر جيد ،وبدون هذا
ستحدث مشاكل بعد عدة سنوات ،وهذا التغيير
يجب أن يستمر لمدة  10سنوات ،ولهذا هاالند

مهم ألنه العب شاب ولكنه يقارن اآلن بالعبين
كبار ،ويحدث نفس األمر لمبابي.
رأيك في ريال مدريد وعالقتك بفلورنتيو؟
هناك حقيقة مع فلورنتينو بيريز ،استطاع
صناعة عالمة الجالكتيكوس ،والذي تفكر فيه حتى
اآلن األشخاص من جيلي ،وكانت فكرة عظيمة،
وتاريخ النادي مدهش ،ومن الرائع التواجد في
الريال كالعب ،ولكن بالمقارنة مع البارسا ،يمكننا
القول إن الريال مبني على نجوم كبار ،بينما
برشلونة على فلسفة معينة .فلورنتيو ،تربطني
عالقة مع خوسيه أنخيل سانشيز (المدير العام)،
وأنا أحب الحديث أكثر مع المدير العام أو الرياضي،
وربما أتحدث مع بعض الرؤساء لمهام معينة،
وأتحدث مع أنييلي من حين آلخر ألنه صديقي،
ولكنني أتعامل أكثر مع باراتيتشي ،ومالديني في
ميالن.
لماذا ال يلعب بوجبا في ريال مدريد؟
هذا سؤال يمكنك توجيه للريال ،وكان
هناك فترة شعر فيها بوجبا بحب وثقة كبيرة من
مانشستر يونايتد وكان هناك أيضًا أندية أخرى،
وكذلك من الصعب أن يتفاهم الريال واليونايتد
على صفقة انتقال كبيرة ،ألن األندية القوية ال
ترغب في بيع أقوى العبيها ألندية قوية ،ولعب
بوجبا مع الريال كانت دائمًا فكرة جذابة ،خاصة أن
زيدان هو قدوته منذ الصغر.
ماذا حدث مع جوارديوال؟
أعتقد أن جوارديوال مدرب كبير ،وأنا ال أكره

أي شخص ،وال يبدو لي بغيضًا ،ألنني ال أعرفه
على المستوى الشخصي ،ولكن ال أحب ما فعله مع
زالتان ،وهذا أمر في الماضي.
مــا رأيـك حول بطولــة دوري السوبـــر
األوروبي؟
مختلفة كليًا عن بقية البطوالت ،وأنا دائمًا
أخوض معركة ضد الفيفا ،وضد هذه العقلية
االحتكارية التي ال أحبها ،وال نحتاج للفيفا للعب
كرة القدم ،ولكن مالحظتي الكبيرة هو انسحاب
األندية المنظمة من بطولة التشامبيونزليج للعب
سوبر ليج ،وهذا خطأ ،وعليهم اللعب في دوري
األبطال أيضًا.
هل تعتقد أن دوري السوبـر األوروبــي
سيقضى على البطوالت المحلية؟
غير صحيح ،وبطولة التشامبيونزليج واللعب
المالي النظيف هم من خلقوا االختالفات بين
األندية الكبيرة والصيغيرة ،وبالنسبة إلسبانيا،
هم نفس الـ  6أندية التي تلعب في البطوالت
األوروبية ،ويتقاسمون كل عام أكثر من 100
مليون يورو بفضل التشامبيونزليج والدوري
األوروبي.
لماذا يرغب الفيفا في تنظيم عمل وكالء
الالعبين؟
الفيفا يتعين عليه تغطية العديد من المشاكل،
ولعمل هذا يقوم بخلق مشاكل أخرى ،والجميع
يعلم أن الالعبين هم قوة كرة القدم ،ألنهم هم
من يصنعون كل شيء ،لهذا يرغبون في تقليل
قوتهم ومدى جذبهم.
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اتفاقية ال�شراكة والتعاون لالرتقاء بالريا�ضة
املدر�سية و�إر�ساء م�سارات وم�سالك ريا�ضة
ودرا�سة يف كرة القدم
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برشلونة يعود للتفكير في أجويرو
بعد تجديد نيمار

ميندي يزيـــد مشاكـــل الريـــال
وراموس يلمح لمستقبله بتهنئة نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني ،الثالثاء
الماضي ،عن آخر المستجدات المتعلقة
بإمكانية انتقال النجم األرجنتيني سيرجيو
أجويرو ،مهاجم مانشستر سيتي ،إلى برشلونة
في االنتقاالت الصيفية .وأعلن مانشستر
سيتي رسميًا ،رحيل أجويرو بنهاية عقده
في ختام الموسم الجاري ،بينما ارتبط اسمه
باالنتقال لبرشلونة .وبحسب صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلسبانية ،ما يزال اسم أجويرو
مطروحا على طاولة برشلونة ،خاصة بعد تجديد
نيمار عقده مع باريس سان جيرمان .ويرى
برشلونة أن أجويرو اسم كبير ولن يكلف النادي
سوى راتبه ،وهو ما يبحث عنه البلوجرانا خالل
المرحلة المقبلة .ورغم امتالك أجويرو العديد
من العروض ،إال أن عرض برشلونة واللعب إلى
جوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي هو أكثر
ما يغريه .وأضاف التقرير أن أجويرو مستعد
للتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل اللعب
في برشلونة الموسم المقبل .لكن العائق الذي
يواجهه هو تفضيل رونالد كومان ،المدير الفني
للفريق ،مواطنه الهولندي ممفيس ديباي،
مهاجم ليون ،إال أن انضمام األخير سيعتمد
على بقاء كومان في كامب نو.

أعلن ريال مدريد رسميًا ،الثالثاء الماضي،
إصابة نجمه الفرنسي فيرالند ميندي ،في
المرحلة النهائية من الموسم .وغاب ميندي عن
مباراة إشبيلية األخيرة في الليجا ،رغم مشاركته
في المواجهة التي سبقتها أمام تشيلسي
بدوري أبطال أوروبا .وأصدر ريال مدريد بيانًا
رسميًا ،قال فيه« :بعد إجراء الفحوصات الطبية
الالزمة لميندي ،تبين إصابة الالعب بالتهاب
في (سمحاق الظنبوب) وهو التهاب يصيب
النسيج المغلف للعظم ،وغالبا في منطقة
الساق .ولم يفصح ريال مدريد عن موعد عودة
ميندي للمالعب ،مشيرًا إلى أن الموعد يعتمد
على مدريد استجابته للعالج .وفي خبر آخر ،هنأ
سيرجيو راموس ،قائد ريال مدريد البرازيلي
نيمار،على تجديد عقده مع سان جيرمان
حتى صيف  .2025ونشر نيمار عبر حسابه
على «إنستجرام» صورًا له ،بقميص يحمل
الرقم  ،2025في إشارة إلى موعد انتهاء العقد،
ليعلق راموس برموز تعبيرية تصفق ،ما يوحي
بإعجابه بهذه الخطوة .واعتبرت الكثير من
وسائل اإلعالم اإلسبانية ،أن هذه الرموز تشير
إلى الخطوة التالية لقائد لراموس وسط تقارير
تتحدث عن إمكانية انضمامه للنادي الباريسي،
في الموسم المقبل.

نهائي األبطال يفصـــل جارسيــا
عن برشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني ،الثالثاء
الماضي ،عن موعد توقيع إريك جارسيا ،مدافع
مانشستر سيتي ،على عقود انتقاله لبرشلونة.
وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية
الموسم الجاري ،ويبدو أنه بات قريبًا للغاية
من العودة لبرشلونة بعد رحيله قبل  4سنوات.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية،
فإن جارسيا ينوي التوقيع لبرشلونة عقب يوم
 29مايو الجاري ،وهو الموعد المحدد لخوض
نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي
وتشيلسي .وعلى الرغم ،من استبعاد بيب
جوارديوال له من المشاركة مع السيتيزنس،
منذ أن علم باتفاقه مع برشلونة ،إال أن جارسيا
يفضل عدم التوقيع إال بعد انتهاء عقده مع
السيتي تمامًا ،حيث يتمنى أن يختم تجربته في
ملعب االتحاد بلقبين مهمين مثل البريميرليج
ودوري األبطال .ولكن في الوقت ذاته ،يرغب
جارسيا في إنهاء كل األمور مع برشلونة قبل
انطالق نهائيات كأس األمم األوروبية ،كي يضع
كامل تركيزه مع منتخب بالده ،ما لم تحدث أي
مفاجآت في قائمة لويس إنريكي.

أشرف سعيد امزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة ،رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية،
وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،على
مراسم حفل توقيع مجموعة من اتفاقية شراكة وتعاون بين
كل الوزارة والجامعة الملكية ،وتهم هذه االتفاقيات االرتقاء
بالرياضة المدرسية في كرة القدم وإرساء مسارات ومسالك
رياضة ودراسة في كرة القدم بصفة عامة والنسوية بصفة
خاصة .وتم توقيع اتفاقيتي الشراكة االولى والثانية بين
الوزارة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللتان تهمان
االرتقاء برياضة كرة القدم القدم المدرسية واحداث مسارات
رياضة ودراسة في هذه الرياضة .وفي هذا االطار تم توقيع
اتفاقية شراكة ثالثية االطراف ،بين الوزارة والجامعة الملكية
المغربية للرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم ومؤسسة SPORTS EDUCATION SOLUTIONS
ممثلة في كل من بهية علي الهمة ويونس شكار مؤسسي
الشركة بخصوص احداث مسارات ومسالك رياضة ودراسة في
كرة القدم النسوية ،وفي نفس السياق تم التوقيع على اتفاقية
شراكة تندرج في اطار تفعيل االتفاقية الثانية ،وقد تم توقيعها
بين األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال
القنيطرة ونفس االطراف بخصوص احداث مسارات رياضة

ودراسة بهذه الجهة في كرة القدم النسوية .ومن شأن توقيع
هذه االتفاقيات أن يمكن من تثمين التعاون لالرتقاء بممارسة
الرياضات المعنية بهذه الشراكات محليا واقليميا وجهويا
ووطنيا ودوليا ،خصوصا بالنسبة للفتيات ،واكتشاف التلميذات
والتالميذ الموهوبين ،وذلك عبر تنظيم منافسات رياضية وفق
برنامج محدد ،وكذا تعميم ممارسة كرة القدم بالمؤسسات
التعليمية ومؤسسات تكوين االطر .كما سيمكن من إرساء
مسارات ومسالك دراسة ورياضة ،باإلضافة إلى تأهيل العنصر
البشري من خالل تنظيم تكوينات مشتركة وتبادل الخبرات
والتجارب في مجال التحكيم والتدريب والتدبير ومجاالت اخرى.
وتجدر االشارة انه تم توسيع برنامج رياضة ودراسة خالل
الدخول المدرسي الحالي ليشمل خمس أكاديميات جهوية
للتربية والتكوين اضافية هي :الرباط -سال -القنيطرة وفاس-
مكناس وبني مالل -خنيفرة ومراكش-اسفي وجهة الشرق ،من
خالل احداث  44قسما اضافيا بالثانوي االعدادي و 33قسما
اضافيا بالثانوي التأهيلي ،وذلك بعد مرحلة ارسائه التجريبية
بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسمية ،خالل
الدخول المدرسي  ،2019-2020على أن يتم تعميمه على
جميع األكاديميات الجهوية انطالقا من الدخول المدرسي
.2022-2021

فريق «اجلهة» يحرز دوري رم�ضان جلماعة
طنجة يف دروة «املرحوم اخل�صا�صي»

بيانيتــش بطل صفقـة تبادليــة
جديدة بين برشلونة ويوفنتوس
أفاد تقرير صحفي إسباني ،يوم الثالثاء
الماضي ،بوجود اتجاه لعقد صفقة تبادلية
جديدة بين برشلونة ويوفنتوس ،خالل
المرحلة المقبلة .وكان الناديان أبرما صفقة
تبادلية الصيف الماضي بانتقال البرازيلي آرثر
ميلو العب برشلونة إلى يوفنتوس ،مقابل
حصول بلوجرانا على خدمات البوسني ميراليم
بيانيتش العب بيانكونيري .وبحسب إذاعة
« »RAC1الكتالونية ،فإن هناك تفكير داخل
الناديين حاليأ لعقد صفقة تبادلية جديدة يكون
أحد طرفيها بيانيتش أيضًا .وأضاف التقرير أن
هناك مفاوضات قد تمت بالفعل بين مسؤولي
الناديين قبل أسابيع قليلة ،من أجل إعادة
بيانيتش إلى يوفنتوس وانتقال األوروجواياني
رودريجو بنتانكور إلى برشلونة .وأوضح التقرير
أن برشلونة هو من عرض عقد هذه الصفقة،
في ظل رغبته في إحضار بنتانكور إلى كامب
نو .واختتم بأن المفاوضات متوقفة حاليا بين
الناديين «لكن من المحتمل استئنافها قريبا».

أحرز فريق جهة طنجة – تطوان – الحسيمة النسخة
الخامسة من دوري رمضان لجماعة طنجة في دروة «المرحوم
محمد األمين الخصاصي» .حيث فاز على فريق مقاطعة بني
مكادة بخمسة أهداف مقابل ثالثة ،في النهائي الذي جمعهما
السبت الماضي بملعب الزياتن  .2وبلغ فريق الجهة المباراة
النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على فريق جماعة طنجة
بثالثة أهداف مقابل هدفين ،فيما تأهل فريق مقاطعة بني
مكادة على حساب فريق مقاطعة طنجة المدينة بعدما فاز

عليه بثالثة أهداف مقابل واحد .وعرفت هذه النسخة 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 .وقطع بطل
الدوري المراحل االقصائية بامتياز ،إذ فاز في جميع مبارياته،
فيما أهدر وصيف البطل فرصة التتويج لثالث مرة بعدما أحرز
نسختين سابقتين من الدوري.

جريدة طنجـة

ريال مدريد يؤمن نفسـه بصفقة
غير متوقعة
أبدى ريال مدريد اهتمامه مؤخرا بعقد
صفقة غير متوقعة من البريميرليج ،في إطار
الميركاتو الصيفي المقبل ،وفقا لتقرير صحفي
فرنسي .ويسعى النادي لتدعيم صفوفه ،خاصة
في ظل إمكانية رحيل عدد من العبيه ،إلى
جانب رغبته في تجديد الدماء ،بعد موسم
واجه فيه صعوبات كبيرة .وبحسب موقع «فوت
ميركاتو» الفرنسي ،فإن ريال مدريد مهتم
بالتعاقد مع اإليفواري سيرجي أورييه ،مدافع
توتنهام ،الصيف المقبل .ويرغب الميرينجي
في تأمين نفسه ،من إمكانية رحيل الثالثي
سيرجيو راموس وناتشو فرنانديز ورافائيل
فاران ،بالتعاقد مع أورييه الذي يجيد اللعب
كقلب دفاع ،رغم أن مركزه الرئيسي هو الظهير
األيمن .وأضاف الموقع أن أورييه سيرحب
باالنتقال لريال مدريد ،خاصة في ظل ابتعاد
توتنهام كثيرا عن المشاركة في دوري أبطال
أوروبا ،في الموسم المقبل .ومن المتوقع أن
تبلغ قيمة الصفقة  12مليون يورو ،وهو الرقم
الذي لن يجهد خزينة ريال مدريد.

االستعداد لرحيــل ثنائــي دفـــاع
الطوارئ
كشفت «ماركا» عن األسماء التي ستقود
دفاع ريال مدريد في الموسم المقبل ،سواء من
الالعبين الحاليين أو الصفقات الجديدة .ومر
دفاع الريال هذا الموسم بهزات قوية سواء
بسبب اإلصابات أو تراجع مستوى بعض
الالعبين ،مما دفعه لإلقدام على خطوة
التعاقد مع النمساوي أالبا ،مدافع بايرن
ميونخ .وبحسب الصحيفة اإلسبانية ،فإن قلب
دفاع النادي في الموسم المقبل سيضم الثالثي
أالبا (على الرغم من عدم اإلعالن عن الصفقة
حتى اآلن) وميليتاو ،ونانشو .وأضاف التقرير،
أن ثنائية راموس وفاران ،ستنفض هذا الصيف،
وسيبقى أحدهما بينما سيرحل اآلخر .وينتهي
عقد راموس مع الريال بختام الموسم الجاري،
ولم يتوصل التفاق بشأن التجديد حتى اآلن،
أما فاران فينتهي تعاقده في صيف  ،2022وإذا
لم يجدد حاليًا سيتم عرضه للبيع .ورغم حاجة
ريال مدريد لألموال لعقد صفقة مبابي ،إال أن
فرص استمرار فاران أعلى من راموس .أما في
حالة رحيل الثنائي دفعة واحدة ،سيتجه الريال
للتعاقد مع الثنائي باو توريس مدافع فياريال،
وكوندي مدافع إشبيلية ،وفقا لماركا.
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حتى نحافظ على هوية األسرة المسلمة

(اجلزء الثاين)

(جدي العزيز حفظني القر�آن)

حتى نحافظ على هوية األسرة المسلمة ،يتحتم علينا نحن اآلباء واألجداد أن
نتكلم مع األبناء المزدادون بدول الغرب بالعربية الدارجة كي ال يجدون صعوبة
في مشاركة أبناء العائلة الحديثة تبادل المعلومات وأال يهيموا بما تعلموا في
المدارس األجنبية لغة البالد إما (الفالمانية أو البلجيكية أو الفرنسية) ،وهذه
لغات يصعب التواصل بها بين أطفال يسكنون المغرب وأوالد ازدادوا بالخارج
وتعلموا لغة البالد ..فالمدارس التي يتعلمون فيها برامجها بعيدة كل البعد عن
مبادئ اللغة العربية ومبادئ اإلسالم ألن جل التالميذ بالمدارس األجنبية من
أبناء السكان ومعلموهم يدرسونهم لغة التخاطب والتعامل بلغة البالد.
لهذا كان من واجبنا أن نحافظ على هوية األسرة المغربية ومبادئها ،فنغتنم
حضورهم في العطلة الصيفية هي مناسبة للحديث معهم بلغة البالد ونحفظهم
أقصر سور القرآن الكريم.
فاألحفاد بيننا أعز نفر من أوالدنا من صلبنا
في وجودهم بيننا نتذكر عهد الصبا ونحن نقول :
هذا ما علمنا أجدادنا ..فخذوا منا ما حفظنا وما تعلمنا.
فنغتنم ليالي العطلة ونسهر معهم بحديث شيق فيه خلق ودين وتربية أسرية،
ونقص عليهم قصصا عن تاريخ بالدهم وديانة آبائهم وأجدادهم ولغة البالد
لينشؤوا على أخـالق جيـدة
ويتشبثــوا بديــن اإلسالم
ال��ح��ن��ي��ف ،ون��ك��ون بذلك
ساهمنا وأعطيناهــم أسس
ديانتنا اإلسالمية السمحاء
حتى ال يتأثروا بتوجيهات
معلميهم األجانب فجـــل
معلوماتهم سموم وعــداء
لإلسالم والمسلمين ،شاءت
األقدار اإلالهية الربانية ،أن
تنتقل ابنتي آخ��ر العنقود
لتكمل دراستها في كندا.
ما أجملهـا هي وبنتيها
المصونتين صوفيا وجود!!..
ازدادت���ا بموريال ،كندا
صوفيا
تعهدتهـــا أمهمــا الغاليــة
بالتربية الجيـدة وكل مـــا
بوسعها لتنشئتها على خلق،
وكان من حظي أني متقاعد وعلي أن ألتحق بكندا في إجازة راحة واستجمام
وحبا في رؤية األم وابنتيها ،والحضور إلى جانبهمن ،فسعادتي ال تكتمل إال في
حضورهمن.
تنام صوفيا بجانب فراشي ،أما جود تختار حضن جدتها الحنون ،محبوبتها،
وذرة قلبها ،ونور عينيها ال تفارق رحابها ليال ونهارا ،إن غابت عنها دقيقة تجدها
تهرول لتحظى بالمثول بين يديها فهي تشملها حنانا وعطفا ومودة.
فاألطفال الصغار تتوق أنفسهم األبية إلى من يتعامل معهم برفق وحنان..
فإذا حان وقت صالتي تأتيني صوفيا بالسجادة ألنها سمعت األذان يردده
هاتفي الذكي ،ثم تقف إلى جانبي األيمن تحاكيني ،وتشخص وقوفي وجلوسي
تبعا ألركان الصالة من قيام وركوع وسجود تتقمص حركاتي بدقة متناهية،
تعودت على ذلك كلما أقمتُ الصالة.
عند قراءتي الفاتحة جهرا في صالتي المغرب والعشاء تتمتم اآلية ألطرافها
حفظت ذلك وتعودت ذلك عن طريق السمع ،تهمهم كأنها تحفظ بقية اآلية،
وإذا جلستُ للتشهد تحرك أصبعها يمينا وشماال ممثلة ذلك بي فحفظت آيات
من الذكر الحكيم.
وكلما أنهيت صالتي ودعائي واستغفاري من رب العالمين تطلب مني بكل

جريدة طنجـة
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إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

إلحاح أن أحفظها بعض السور القصيرة كسورة اإلخالص وسورة الكوثر وسورة
العصر.
أما الفاتحة حفظتها جيدا أثناء قراءتي لها جهرا ،وكنت أكرر هذه السور
القصيرة عمدا لتحفظ آياتها وتحفظها جيدا.
وعند الليل وساعة النوم يخلولي المكان إال وجود صوفيا وقد أخذ النعاس
جفنيها ..وهي فرصة سانحة أكتب ما أشاء من نصوص أدبية أو مقاالت تاريخية
أو قصص من الخيال أو حكايات هزلية أشارك بها في جريدة جهوية اضطر مني
إلى تخفيف اإلنارة حتى ال تنعكس أشعتها جفني صوفيا ،وأرخت أشفارها إيذانا
بالنعاس المبكر ،تقول :
«جدتي الوقور صاحبنا لم يطفئ األنوار بعد»..
فإذا رددت وكررت المقولة أمتثل لرغبتها وأحضنها وأضع قبالت حارة على
جبينها حبا وتفضال لصراحتها..
وفي اليوم الموالي ،تستظهر علي ما حفظت عن طريق السمع ،وترغب في
إصالحي لها كلماتها المغلوطة حفظا ثم أن نطقها ال يساعدها على تالوة
اآلية على شكلها ،ألن لسانها تعود على الكالم والمحاكاة باللغة التي تتعلمها
بالمدرسة االبتدائية.
تلح أن أحفظها آيات القرآن
الكريم خصوصا سور حـــزب
األعلى الستون.
تتلـــذ بقراءتي بخشـــوع
وترتيلي بتأن يقشعر بدنها عند
سماع القرآن بصيغته المثلى
فتجدد الطلب.
جــدي حفظني آيات القرآن
الكريم
وأرك���ان اإلس�لام الخمسة
فأمـــي مسلمة متدينة مثلك
ومثل جدتي ،أراقبها كل يوم
وهـي تؤدي صالتها ،وتصوم
رم��ض��ان ،وتعطي الصدقات
بالبالد للمساكيــن والفقــراء
والمحتاجيــن ،ويعز عليهـــا
حالهم ،فأمي ق��دوة حياتي،
جودي ون��ح��ن ف��ي ال��غ��رب��ة ال نسمع
تالوة القرآن إال ساعة صالتها
وصالتك.
أسمع أمي تقول عقب صالتها :
يا رب يا رحمان استجب دعاءنا بحق التوراة واإلنجيل والزابور والقرآن الكريم.
اللهم اعطينا جميع مما سألناك به في السر والعلن ،وزدنا من فضلك الواسع
من جودك وكرمك يا كريم الكرماء ،يا مجيب الدعاء.
والحمد هلل رب العالمين.
وهي رافعة يديها إلى السماء.
أقضي أيام عطلتي برحاب الديار الكندية ألمتع نفسي بالراحة واالستحمام
وأؤدي واجبي نحو أحفادي حفظهم اهلل جميعا..
اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرءان الكريم وبارك لنا باآليات والذكر الحكيم وتقبل
منا إنك أنت السميع العليم ،وتب علينا إنك التواب الرحيم ،واشمل أوالدنا
وأحفادنا برعايتك يا حنان يا منان..
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وعزنا ،آمين يا رب العالمين.
اللهم بيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا ورقاب أبناءنا وأمهاتنا من النار
ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل مزاننا بالحسنات.

(يتبع)
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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!.
ْ

ثم أضفت:
• ما دمنا في «ضيافة» البخل فدعني أذكرك ببعض البدائع الشعرية في
البخالء.
قال الشاعر:
أتانا بخبز لـــه حامـــــض كمثل الدراهــم في رقتــه
إذا ما تنفس حول الخوان تطاير في البيت من خفته
فنحن كظـــوم له كلنــــا يرد التنفس من خشيتـــه
()54
فيكلمه اللحظ من رقــــة ويأكله الوهـم من قلتــــه
وقال األخر:
إن هــــذا الفتــى يصون رغيفـــا ما إليه لناظــر من سبيــل
هو في سفرتيـن من أدم الطــــا ئف في سلتين في منديـل
()55
في جراب في جوف تابوت موسى والمفاتيح عنـــد ميكائيـــل
وقال أبو نواس:
()56
خبز الخصيب معلــق بالكوكــــب يحمى بكل مثقـــف ومشطـــب
()57
جعل الطعام على السغاب محرما قوتا ،وحلله لمــن لم يسغـــب
فإذا هـم رأوا الرغيــف تطربــــوا طرب الصيام إلى أذان المغرب
وقال أيضا:
رغيف سعيد عنـــده عدل نفســـه يقلبه طورا وطورا يالعبــــه
ويخرجـــه مــن كمـــه فيشمــــه ويجلسه في حجره ويخاطبه
وإن جاءه المسكين يطلب فضله فقد ثكلته أمه وأقــــاربــــه
()59
يكر عليه السوط من كل جانــب وتكسر رجاله ،وينتف شاربه
وقال في ذم آل معبد:
وجدت لكل الناس في الجود خطة ولو كان سقي الماء في منتهى
سـوى المعبدين الذين قدورهـــم تحــرز فيهـــا العنكبـــوت من
هم أحرزا الرعفان حتى تكلمــــت :أمنــــا بحـــول اهلل من حــــذر
وقال:
رأيت الفضل مكتئبــا يناغي الخبز والسمكا
فقطب حين أبصرني ونكس رأســـه وبكـى
()61
فلما أن حلفـــت لــه بأني صائم ضحكــــا
وقال آخر:
أما الرغيف على الخـوا ن فمن كريمـات الحــرم
ما إن يجس وال يـــم س وال يـذاق وال يشـــم
فتراه أخضر يابســـــا بالي النقوش من الهـرم ()62
وقال:
ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت على عــوف بن خنزيـــر
()63
الحابس الروث في أعفاج بغلتـــه بخال على الحب من لقط العصافير
وقال:
ألبى نوح رغيـــــف أبدا في حجر دايـه ()64
أبدا يمسحه الــده ر بكـــم ووقــايـــه

وله كاتـــب ســــر

«فسيكفيكهم الل

خط فيه بعنــايــه:
ه »..إلى آخر اآليــه ()65

وقال:
أبو نوح أتيـت إليــه يومـــــا

فغدانـــي برائحـــة الطعــام

وقدم بيننا لحمــا سمينــــــا

أكلنــاه على طبـــق الكــالم

فلما ان رفعت يدي سقـانــي

كؤوسا حشوهـا ريح المــدام

فكنت كمن سقى الظمآن آال

وكنت كمن تغدى في المنام

()66

وآلخر:
خان عهدي عمرو وما خنت

وجفاني وما تغيـرت بعــده

ليس لي ما حييت ذنــــــب

غير أني يوما تغديت عنده!

()67

وتمطقت شايي في هدوء وأنا أجول بفكري في مطاوي حافظتي الكليلة ثم
انطلقت قائال:
• فلنبتعد عن طعام البخالء إذ ال سبيل إليه ،وال مطمع فيه ولو تمزقت
نفوسنا زفرات ونحيبا ،وتشفعنا باألنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ألن
على خبزهم مكتوب :ال تقربوه! وألن قلوبهم رانت شحا وبع معقودة! .ولنستمتع
ترويجا بوصف ابن الرومي للبخيل ،ذاك الوصف الناطق الالمع الذي ال يتعدى
كلمات هي الذروة في التشبيه الضمني  ..يقول:
إذا غمـــر المــال وجـــدتــــه

يزيد به يبسا وإن ظن يرطب

وليس عجيبا ذاك منـه فإنــه

إذا غمر الماء الحجارة تصلـب ()68

ويقول في السياق نفسه:
يزداد بخال وشحا كلما كثـــرت

أمواله فهـو ال ترجـى مواهبه

كالبحر كل مياه األرض قاطبة

تجبى إليه ويظمى فيه شاربه

ــــــــــــــــــ

()69

الهوامش :
صوت ضعيف وداع غير مسموع

يقول عند دعاء الضيق مبتدئا
 « - 54العقد الفريد» ج 188/ 6
 « - 55العقد الفريد» ج 190/ 6
 - 56المثقف= الرمح – المشطب= السيف
 - 57السغاب ج سغب= جائع
« - 58ديوان أبي نواس» 534
« - 59ديوان أبي نواس» 534
« - 60ديوان أبي نواس» 533
« - 61ديوان أبي نواس» 535
« - 62المحاسن واألضداد»  78-و – «المحاسن والمساوي» ج 421/ 1
 - 63المصدران السابقان – 76 :و –  – 418األعفاج = المصران
 - 64الداية = الحاضنة
 - 65المصدران السابقان  – -78و-420
 - 66آال = سرابا – «العقد الفريد» ج  – 187/ 6و – «الفكاهة في األدب» 224
« - 67المحاسن واألضداد»  – 79و – «المحاسن والمساوي» ج 422/ 1
« - 68ديوان ابن الرومي» ج  – 125/ 1شرم الشيخ محمد شريف سليم
« - 69جوهر الكنز» .333
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احلياة �رصاع
بني املحمود و املنبوذ
()2/2

(الباب الأول ـ اجلزء ال�سابع)

إعداد وتصنيف الباحث  :عبد الباقي التمسماني

الصراعات وتجديد وتنظيم اإلنسان لحياته وأفكاره
قال الشيخ الغزالي رحمه اهلل:
«إن اإلنسان أحوج الخالئق إلى التنقيب في أرجاء نفسه وتعهد حياته الخاصة والعامة
لما يصونها من العلل والتفكك» .هـ
نعم ،إن اإلنسان كيفما كانت وضعيته االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعلمية
عليه أن يفكر طويال وبقناعة وذكاء وفطنة في تجديد حياته بجالئل األعمال وأصلحها
وأكملها بأسلوب نظيف مهذب يمتاز بثقافة البر واإلحسان وأسمى األخالق والسلوكيات
واالستقامة واالعتدال وتوازن في التفكير حتى يتمكن من مسايرة ظاهرة الصراع
المحمود بمنهج اجتماعي دقيق واضح في إطار الثوابت والضوابط اإلسالمية.
ولتحقيق كل تجديد يقدم عليه اإلنسان يحتاج إلى ثقافة وشجاعة خلقية ثابتة
وأناة وإقدام ونباهة وعزيمة صلبة ليكتشف بوضوح خفايا وأسرار نفسه عبر مراحله
الدنيوية وحتى يتسنى له الخروج في الوقت المناسب من فتنة األخطاء والهفوات
والزالت والمتهات والخرافات والتيه ومن كل عاصفة جائحة.
قال شاعر:

األجل َ
الذي لكَ لنْ ّ
تُطاعي
على
ِ

فإنَّــكّ لو طلبتَ بقـــــا َء يـــــوم
ٍ
يا أيها اإلنسان اللبيب ال تقلق من القلق واألزمات والشدائد والمحن وشتات
األفكار ،وال تجعل الخوف من الغير والندم والتردد واالستالء على ذهنك وعقلك وذكائك
وأفكارك ،واقتحم ساحة األوهام والخيال ووباء الفراغ بقوة وحزم وعزم واجتهاد متواصل
لمواجهتها بعقل وتريث وبصيرة عقالنية ثابتة مع التوكل على خالقك ورازقك فإنك ال
تهزم بيقينك المطلق وإيمانك القوي الحق.
قال العالمة الدكتور البيهي:
«التوكل على اهلل هو مصدر الشجاعة ومصدر االعتدال واالعتزاز بالكرامة الفردية
ومصدر الحرية الفردية ومصدر النجاح والظفر ومصدر األمل في الغد القريب والبعيد
(ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه).
التوكل في الحياة كلها وليس في مرحلة دون أخرى وال سبيل لهذا التوكل إال
باإليمان باهلل جلت قدرته وعظم شأنه» هـ.
فاإلنسان المعتدل السوي الذكي والعاقل يستقبل الحياة بالبشر والسرور واألمل
والتفاؤل والطموحات وبجالئل األعمال وبرغبة وبشوق للتفاعل مع جوها اإلنساني
واالجتماعي بابتهاج وبصدر رحب ليظفر بخيراتها وبركاتها وملذاتها ومحاسنها
والتحلي بجودة األخالق اإلسالمية السامية ،التي فيها عفاف وكفاف وحياء وحسن
العالقات والتصرفات والمعامالت ومواقف شرف وصفاء ووفاء ،حيث بعناية اهلل جلت
قدرته يستطيع اإلنسان العالج بنجاح وبإصالح ما تمخض عن تلك المشاغل والمصاعب
التي صادفته عند مسايرته الحياة وعند أدائه رسالته اإلنسانية المقدسة الحقة.
وكل إصالحات وعالجات والتفوق فيها يحتاج إلى االعتدال والتوازن واالستقامة
والتمييز بين الخير والشر والمفسد والمصلح والمصيب والخاطئ والحذر والوقاية من
كل انزالق في هوة المكاره والجراثيم االجتماعية الهالكة والمدمرة للمجتمعات.
في نطاق مسايرة الحياة واالنخراط في فضاءاتها وأجوائها وما تشهد من تغييرات
وتجديدات فاإلنسان ليس بإمكانه أن يستقر على نمط واحد في حياته واالستقرار فيه
بأسلوب واحد وبمنهج واحد ،فهو دائما مقبل على حاالت التجديد والتغيير والتطور في
جميع الميادين واألوضاع والوقائع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وقد يصادفه
ما يعرقل مسيرة مسؤوليته االجتماعية ورسالته اإلنسانية المقدسة في حياته الدنيا
ترغمه على عالج وإصالح عاجل لكل خلل أو هوة قد تحدثه تلك المصادفات الطارئة
والمباغتة ،مما يحتاج إلى حسن التدبير والعمق في التفكير والضبط في الرأي والنظر
والجرأة والشهامة ورجولة اإليمان.
غير أننا نالحظ عبر هذه األلفية الغامضة ،بعض الفئات من المجتمعات تخضع في
تفكيرها وتطلعاتها إلى بلـوغ أفـق المستقبل المجهول الغامض والغائب عنها بوتيرة
سريعة عشوائية فتهمل حاضرها وتتجاهل عواقب اإلهمال ،فتخوض في مغامرات فارغة
وهمية واهية ،مغامرات الصراعات والتنافسات والتسابقات باتجاه مادي جنوني يرمي
بها إلى االختالالت في اختياراتها وإلى أزمات أخالقية وسلوكية ،فتسيطر عليها الرذائل
والمتاهات واآلثام والجرائم االجتماعية المختلفة.
فكان بودها أن تعيش حاضرها والعناية به أشد عناية لتوفير مجهوداتها واجتهادها
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استعدادا لظروف المستقبل الغائبة عنها وتظفر بما كتب اهلل العلي القدير في حاضرها،
ثم تنطلق إلى عناق شرايين المستقبل وما يحمل أسراره وخفاياه ،والتوكل على اهلل
جل وعال لكيال تنزلق في خيال المستقبل ،وتدع أمره بين يديه عظم شأنه وترفع من
إيمانها وثقتها المطلقة لقدرته وقوته ورحمته الواسعة.
قال تعالى:

َ
ـان ِ�إ اَّل َمــا َ�س َعىَٰ ،و�أَ َّن َ�س ْع َيهُ َ�س ـ ْـو َ
اه جْ َ
ف ي ـُ َرىُٰ ،ث َّم ُي ْج َز ُ
ال َز َاء
ـ�س ل ِْ إ
ِل َ
<< َو�أن َّل ْيـ ـ َ
ن�سـ ـ ِ
الَ ْو َفى >> سورة النجم.
ْ أ
قال تعالى:

الل �إِ اَّل ا ْلق َْو ُم ا ْل َ
الل ۖ�إِنَّهُ اَل َي ْي�أَ ُ�س مِن َّر ْو ِح هَّ ِ
<< َو اَل ت َْي�أَ ُ�سوا مِن َّر ْو ِح هَّ ِ
ون>>
كاف ُِر َ

سورة يوسف.

<< اَل تَقْ َن ُطوا مِن َّر ْحم ِة هَّ
اللِ>> سورة الزمر.
َ

<< َو َمن َيقْ َن ُط مِن َّر ْح َم ِة َر ِّب ِه ِ�إ اَّل َّ
ون>> سورة الحجر.
ال�ضا ُّل َ
قال الدكتور الشرباصي رحمه اهلل:
من أسباب الشقاء واليأس ،عدم تذكر النعم الكثيرة بجوار المتاعب القليلة

ولو تذكر اإلنسان هذه النعم حينذاك لهــانت عليـــه تلك المتــاعب << َو�إِن ت َُع ُّدوا
ن ِْع َم َ
الل اَل حُ ْ
ت هَّ ِ
�صوهَ ا>> ولكن اإلنسان ذو طمع ،ولو كان إلبن آدم واد من ذهب
ت ُ
لتمنى معه ثاني ولو كان معه ثاني لتمنى معه ثالث وال يمأل عين ابن آدم إال التراب،
ويتوب اهلل على من تاب ،كما يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا.
ولو آمن اإلنسان بربه واعتمد عليه وبذل جهده واحتمل ما يساق إليه وتطلع
إلى الوجود يعين األمل والرجاء لعاش عيشة السعداء.
قال بعض الفالسفة ،إن الحياة إرادة وإنها هي القوة ،وقال العالمة والفيلسوف
اإلسالمي أبو حامد الغزالي الحياة محبة وعبادة.
نعم الحياة محبة ،تعززها اإلرادة القوية الثابتة وتتوجها العبادة والطاعات
والتقرب إلى اهلل ج ّلت قدرته ،تجعل اإلنسان يشعر ويحس ويتأمل فيكتشف أنه كيان
حي في الحياة الدنيا.
قال الشاعر:
إذا خَلوت الدّهر يوم ًا فال تقل

خلوت ولكن قل ع ّلي رقيب

و ال تحسبّن اهلل يغفل ساعـة

وال أن ما تخفيه عنه يغيب

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:
<< فارض ما قسم اهلل لك تكن أغنى الناس>> ( مسند أحمد).وبهذا سيظفر
اإلنسان سالمة حياته وسالمة وجوده في الحياة وكمالها واستمرارها في ظل الكرامة
اإلنسانية الوهاجة حيث وفرّ اهلل تعالى له حياة كريمة ومنحه محاسنها ونعيمها وواعده
متع اآلخرة الباقية الدائمة.
موعدنا بحول اهلل وقدرته مع الجزء الثامن من الباب األول من هذا البحث المتواضع
<< الصراع بين المحمود والمنبوذ>>.
قراءة ممتعة.

(انتهى الجزء السابع)

