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Formation dans les Métiers des énergies renouvelables
et de l’Efficacité énergétique (IFMEREE)

Une délégation européenne
de haut niveau en visite à Tanger
Ministre de l’Éducation Nationale, de la
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
et porte-parole du Gouvernement, Saaïd Amzazi,
ainsi que les diplomates Claudia Wiedey, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc et Hélène Le
Gal Ambassadrice de France à Rabat, ainsi que le
directeur de l’Agence française de développement
(AFD), Mihoub Mezouaghi. ont effectué, mercredi 19
mai courant, une visite à l’Institut de « Formation
dans les Métiers des énergies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique (IFMEREE) » à Tanger.
Rappelons que cet institut avait été créé dans
le cadre d’un accord de partenariat signé devant
le Roi Mohammed VI, le 31 mai 2011, entre plusieurs départements ministériels concernés et les professionnels
du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, dans l’objectif d’accompagner la politique
énergétique nationale.
L’Institut IFMEREE de Tanger fait partie d’un réseau de
trois unités similaires implantées à Oujda, Ouarzazate et
Tanger, qui sont constitués en société anonyme (IFMEREE SA), et qui fonctionnent selon le modèle de gestion
déléguée par l’État aux professionnels et acteurs publics
du secteur (IGD) »,
Les partenaires concernés sont la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies
renouvelables (FENELEC), la Fédération des industries
métallurgiques, mécaniques et électromécaniques
(FIMME), l’Agence marocaine pour l’énergie durable
(MASEN), l’Agence Marocaine de l’efficacité énergétique
(AMEE) et l’Office National de l’Eau et de l’Electricité
(ONEE).

suivi, précisant que cet institut offre une capacité
annuelle de 400 places pédagogiques.
Pour sa part, Mme Wiedey a souligné que l’UE
considère le Maroc comme un partenaire clé dans
la démarche de mise en œuvre de son document
stratégique intitulé « un nouvel Agenda pour la
Méditerranée » et adopté en février 2021, et ce
compte tenu de ses très ambitieuses politiques
climatiques et énergétiques, notamment depuis sa
présidence de la COP22, notant que l’UE et le Maroc travaillent actuellement sur le partenariat vert,
pour renforcer leur coopération afin d’accompagner la transformation énergétique durable.
Les étudiants de ces instituts, sont une ressource indispensable à la bonne marche de cette transformation, puisqu’ils contribuent au transfert de connaissances et de compétences pour la mise en place et la
gestion des installations des énergies renouvelables,
a-t-elle estimé, affirmant que la réussite de ces projets
est un modèle qui peut dépasser les frontières.
De son côté, Mme Le Gal a fait savoir que l’IFMEREE de
Tanger incarne, avec pertinence, le partenariat entre le Maroc et la France, puisqu’il est l’interface de deux axes clés, à
savoir l’éducation dans laquelle les deux pays ont une coopération dense et profonde, et la transition énergétique qui
est également au centre du partenariat franco-marocain.
La France, à travers l’AFD, a développé une coopération de long terme avec le Maroc dans le secteur de la
formation professionnelle, a-t-elle indiqué, passant en
revue nombre de projets de coopération, dont l’IFMEREE de Tanger, qui consacre un modèle de la politique
de réforme du secteur de la formation professionnelle,
dira-t-elle.
P hoto : DR

Le

La création des Instituts IFMEREE a été financée par
l’État marocain avec une subvention de l’Union européenne de 10 millions d’euros, un prêt de 10 millions
d’euros accordé par l’Agence Française de Développement (AFD) et un appui technique d’autres partenaires
européens.
D’une capacité de 400 places pédagogiques, l’IFMEREE de Tanger offre une formation initiale et des formations qualifiantes et continues.
La délégation européenne a pu apprécier de visu le
fonctionnement de cet institut ainsi que son mode de
gestion.
Lors de cette visite, le ministre Saaïd Amzazi a rappelé
que «L’IFMEREE de Tanger offre une formation initiale et
des formations qualifiantes et continues au profit des
jeunes et des salariés des entreprises privées, dans le
but de renforcer leurs capacités et de favoriser leur accès aux marché de l’emploi dans les secteurs de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, a-t-il pour-

2ème session ordinaire de mai 2021 du Conseil communal de Tanger

Révision du règlement intérieur du

Le

Marché de gros des fruits et légumes

maire de Tanger, Mohamed Bachir Abdellaoui,
a présidé, dans l’après-midi de
jeudi, la deuxième session ordinaire de mai 2021, du conseil de la
ville, essentiellement consacrée
à l’approbation d’une révision du
règlement intérieur du Marché de
gros des fruits et légumes.
Ce volet visant un remaniement
du cahier des charges, fait état de
la création de deux chambres
froides, et leur gestion garantie
pour une durée de 10 années renouvelable une seule fois.
Les autres point figurant à
l’ordre du jour ont concerné le
volet économique avec la déter-

P hoto : DR

mination du budget global alloué
aux quatre arrondissements urbains de la ville au titre de l’exercice 2022, des transferts de budgets de l’exercice en cours ; de la
révision du décret d’imposition

P hoto : DR

dont les deux volets suivants
remaniés concernent le domaine
communal général et les taxes
spécifiques au marché de gros
des fruits et légumes.
Le conseil a d’autre part, ap-
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de mobilier, fournitures de bureau,
matériel et outillage de maintenance, entre autres.
L’autre point approuvé par le
Conseil, concerne la création
d’une commission de 45 conseillers communaux puisés dans la
jeunesse tangéroise.
Sur le plan culturel, le conseil
communal de Tanger s’est réjoui
d’un geste exceptionnel de la famille de feu Moulay Ahmed Loukili
faisant don à la ville d’un lot de
livres, photographies instruments
de musique et habits du regretté
maestro de la musique andalouse.
Romaïsae Ben Rachad

Membre de la

FM
E J

FÉDÉRATION MAROCAINE

Sidi Med. El Yamlahi Ouazzani
Brahim TEMSAMANI
Rachid DFOUF
DES ÉDITEURS DE JOURNAUX
Hammouda
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Patrimoine de Tanger

Le Wali M’hidia redonne une seconde vie à
La

prestigieuse villa
au jardin luxuriant, construite en 1890 par
l’Etat d’Angleterre, pour y loger le consulat britannique,
jusqu’à la fin des années 70,
se situe dans l’ancien quartier
anglais de Tanger.
Ce lieu compte aussi avec
le jardin créé dans un style architectural extra-muros, situé
au milieu de la place donnant
sur l’entrée principale dudit consulat.
Durant ses années
de gloire, ce merveilleux site portera l’appellation de «Riad
Lenglize», très familière aux Tangérois
idolâtrant leur cité..
Depuis l’acquisition par le ministère
de la Culture en
1986, pour être transformée en
Musée, « Riad Lenglize » dont
le dernier entretien remonte à
l’année 2001, est demeuré en
l’état, jusqu’à ce que sa situation délabrée attire l’attention
du Wali de la région Tanger-Té-

" Riad Lenglize "
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Ph : Infostanger
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touan-Al Hoceima, Mohammed
M’hidia, connu comme pour être
fervent protecteur des sites patrimoniaux de la région.
Avec sa superbe fontaine centrale et son perpétuel jet d’eau à
circuit fermé, harmonieusement
installé sous une corniche de

Ph : DR

tuiles vertes avec écoinçons
garnis de médaillons, perchée
sur quatre colonnes en marbre
blanc, a longtemps fait la gloire
de ce jardinet centenaire et le
plaisir visuel de plusieurs générations d’élèves de l’aussi prestigieux collège Mohammed V situé

en tête de la déclivité de la rue
d’Angleterre.
L’état d’abandon auquel s’est
longtemps exposé « Riad Lenglize » a fait de cet ancien site
paradisiaque, un lieu sinistré, à
la merci des aléas climatiques et
des badauds qui en ont fait un

Fahs-Anjra

Crise diplomatique maroco-espagnole

Le

Inauguration
d’une bibliothèque
communautaire

Rabat rappelle son
ambassadrice à Madrid

Maroc a rappelé son ambassadrice en Espagne
Karima Benyaich pour consultation.
Ce rappel qui cache un profond malaise diplomatique entre
Rabat et Madrid, intervient après
que le ministère espagnol des
Affaires étrangères a convoqué,
dans la journée du mardi 17 mai,
l’ambassadrice du Maroc.
Selon Europa Press, Mme
Benyaich a estimé que dans les
relations entre pays, il y a des
actes qui ont des conséquences,
« et il faut les assumer » dans
une référence à la décision de
l’Espagne d’accueillir pour soin
le chef du polisario. Dans la
même journée le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez est arrivé à Sebta où il a été
hué par des colons espagnols
du préside occupé, qui l’accuse
de laisser la ville sombrer dans
la crise.
Selon le ministre de l’Intérieur
espagnol Fernando Grande-Marlaska, Madrid a renvoyé 2 700 des
quelque 6 000 migrants entrés
lundi à Sebta. Lors d’une conférence de presse faisant suite
au conseil des ministres, qui a
été dominé par cette crise entre

refuge et un espace de «soulagement sanitaire » nocturne
et un libre dépôt de détritus
de tous genres.
Ce constant sinistre prendra, heureusement, fin avec
la visite au site par le wali de
la région, Mohammed M’hidia,
à la suite d’un cri d’alarme
lancé par le «Mouvement de
la jeunesse verte » dénonçant «l’état d’abandon de
cet espace vert qui
tombait dans la décrépitude, menaçant
d’effondrement, et
l’absence flagrante
d’intérêt de la part
des services communaux par rapport
à cette situation dramatique».
C’est ainsi que
les autorités locales
ont réagi, sous l’impulsion du
Wali M’hidia, pour restaurer
« Riad Lenglize » dans son
ensemble afin d’en refaire le
joyau de ses années de gloire
et la fierté de Tanger et des
Tangérois.

Photo : DR

L’ambassadrice du Maroc en Espagne Karima Benyaich, rappelée par Rabat pour consultation

l’Espagne et le Maroc, le ministre
a annoncé « le retour au Maroc
de 2 700 personnes qui étaient
entrées ces dernières heures illégalement », dans le préside.
Mardi 18 mai 2021, le porte-parole du Secrétaire général des
Nations unies, Stéphane Dujarric a indiqué qu’il est « très
important que le Maroc et l’Espagne parviennent à un accord
pour essayer de calmer la situation». Stéphane Dujarric a
affirmé avoir visionné les vidéos
sur ce flux migratoire qu’il a qualifiées de « très alarmantes ».
« Il s’agit d’une autre illustration, je pense, des défis auxquels
nous sommes tous confrontés

pour essayer de gérer la migration mondiale d’une manière à la
fois humaine et respectueuse de
la dignité humaine », a ajouté le
porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, lors de son point de
presse quotidien.
La crise migratoire à Sebta a
fait vite réagir la commissaire
aux Affaires intérieures Ylva Johansson devant le Parlement
européen. Elle a déclaré qu’il
est « inquiétant qu’au moins
6000 personnes, dont un grand
nombre d’enfants, aient rejoint
Ceuta à la nage, en mettant leur
vie en danger. Beaucoup ont dû
être secourus, une personne est
morte ».

U

ne bibliothèque communautaire réalisée par l’Agence pour
la promotion et le développement du Nord (APDN), avec une
enveloppe budgétaire de 1,3 million de dirhams, a été inaugurée,
mardi, dans la commune de Jouamaa, relevant de la province de
Fahs-Anjra, en présence du gouverneur de la province, Abdelkhalek Marzouki, accompagné du directeur général de l’APDN,
Mounir El Bouyoussfi.
Cette bibliothèque qui constitue un espace pédagogique pour
soutenir l’apprentissage de l’élève est composée d’un espace de
lecture, un espace multimédia et une salle informatique se situant
dans un pôle pédagogique abritant une école, un collège et un lycée ainsi qu’un internat et une maison de jeunes, ce projet a pour
but de créer.
Le Journal de Tanger • N° 4159 • Samedi 22 Mai 2021
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Culturelle
@ par Meryem Cherradi

CHRISTINE MANGAN
TANGERINE

« Tangerine » on se sent tout de suite attiré par son bandeau, il faut reconnaître qu’il y de quoi; imaginez un peu :
Joyce Carol Oates, Donna Tartt, Gillian Flynn, Patricia Highsmith et Alfred Hitchcock réunis dans la même phrase relative
à ce roman. On retrouve effectivement du Donna Tartt dans
la relation trouble entre Alice et Lucy, du Patricia Highsmith
dans les machinations implacables que peuvent produire
des cerveaux mal intentionnés, du Gillian Flynn dans la lente
émergence d’une vérité nébuleuse et du Hitchcock dans cette
atmosphère trouble et inquiétante.Tanger la ville de tous les
contrastes. La ville de tous les noms. La ville où tout s’oppose.
Bonne lecture !
Résumé : LA SUEUR DE VOTRE ÉTÉ
Tanger, 1956. Alice Shipley n’y arrive pas. Cette violence
palpable, ces rues surpeuplées, cette chaleur constante : à
croire que la ville la rejette, lui veut du mal. L’arrivée de son
ancienne colocataire, Lucy, transforme son quotidien mortifère. Ses journées ne se résument plus à attendre le retour
de son mari, John. Son amie lui donne la force d’affronter la
ville, de sortir de son isolement. Puis advient ce glissement,
lent, insidieux. La joie des retrouvailles fait place à une sensation d’étouffement, à la certitude d’être observée. La bienveillance de Lucy, sa propre lucidité, tout semble soudain si
fragile... surtout quand John disparaît. Avec une Tanger envoûtante et sombre comme toile de fond, des personnages
obsessionnels apprennent à leurs dépens la définition du
mot doute.Tangerine est le roman d’une ville qui happe, illumine ou détruit. Un brillant jeu de dupes, où les convictions
volent en éclats. « Le mensonge, la manipulation et l’ambiguïté sont si subtilement mis en scène que cela en devient
glaçant. » Chris Bohjalian,Washington Post. Si LeTalentueux
M. Ripley se déroulait à Tanger et que les rôles principaux
étaient tenus par des femmes, cela donnerait quelque chose
comme Tangerine. » Olivia Marks, Vogue UK«Un premier roman très convaincant, à l’atmosphère unique.»
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Ce samedi

Clôture à Tanger, du

1er Congrès marocain sur l’utilisation
des dérivés du cannabis

L

’Association marocaine
consultative d’utilisation
du cannabis organise, du 20 au
22 mai courant à Tanger, le premier Congrès marocain sur l’utilisation du cannabis et de ses dérivés, sous le thème «Y a-t-il des
limites à la recherche scientifique
sur les dérivés du cannabis ?»
Organisé sous l’égide du
ministère de la Santé, en collaboration avec la Confédération
générale des entreprises du
Maroc (CGEM), ce congrès qui
sera clôturé dans la soirée de
ce samedi, connaît la participation, notamment de chercheurs
universitaires dans différents
domaines (médecine, écologie,
économie…) et de professionnels des industries pharmaceutiques qui planchent, depuis hier,
sur la bonne utilisation du cannabis et définir l’impact socio-économique de l’utilisation de ce
produit et de ses dérivés.

A

Ainsi, les participants ont pris
connaissance des résultats
d’une étude réalisée par l’Association organisatrice de la rencontre sur “l’histoire du cannabis
au Maroc et à travers le monde”
et “les caractéristiques de la
plante du cannabis marocain”.
Les débats portent, depuis
hier, vendredi, sur “le potentiel

et les horizons de la recherche
scientifique sur les dérivés du
cannabis au Maroc” et sur “l’impact socio-économique de la
culture du cannabis au Maroc”.
Le congrès doit déboucher,
dans la soirée de ce samedi, sur
des recommandations sur lesquelles nous pourrions revenir
dans notre prochaine édition.

Projet de gazoduc reliant
Tanger à Casablanca

l’initiative de l’Office national
des hydrocarbures et des
mines (ONHYM), des études topographiques et parcellaires seront
bientôt lancées en vue de la mise
en place d’un nouveau gazoduc
reliant Tanger à Casablanca.
Un cabinet se chargera des
études précédant la pose de ce
gazoduc de 300 kilomètres.
Les prestations demandées
dans le cadre de ce marché se
feront en deux phases réparties
sur deux zones. La première
phase couvrira la zone entre la
région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et celle de Rabat-Salé-Kénitra
(100 kilomètres). La deuxième
phase concerne, quant à elle, la
zone entre la région de Rabat-Sa-

lé-Kénitra et la région Casablanca-Settat (200 kilomètres).
Pour chacune des deux
phases, le prestataire désigné
devra choisir le tracé optimal de
la zone concernée, le levé topo-

graphique par drone et dresser
une étude parcellaire détaillée.
Le délai d’exécution de cette
étude est fixé à 6 mois (deux
mois pour la phase 1 et quatre
mois pour la phase 2).

Lancement à Tanger du

Le

Plan de protection des enfants exploités
dans des réseaux de mendicité

ministère de la Solidarité, du développement
social, de l’égalité et de la famille,
et la Présidence du ministère
public, en coordination avec les
secteurs ministériels et les institutions nationales, ont lancé, jeudi à Tanger, le plan d’action pour
protéger les enfants de l’exploitation dans la mendicité.
Cette cérémonie a été marquée
par la tenue, au siège de l’Institut
national de l’action sociale (INAS)
à Tanger, de la première réunion
de l’équipe de terrain pour protéger les enfants de l’exploitation
dans la mendicité dans la préfecture de Tanger-Assilah.

La tenue de cette réunion intervient après la
formation de la Cellule
d’assistance sociale, et la
fixation par les secteurs
ministériels, les institutions nationales et la présidence du ministère public
de leurs points focaux
dans l’équipe de terrain,
qui est composée de représentants du parquet général
aux tribunaux de première instance et près la Cour d’appel, ainsi que des représentants des services décentralisés du ministère
de la Santé, et ceux de l’Éducation
nationale, de la Formation pro-
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fessionnelle, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique ; ceux de la Culture,
et de la Jeunesse et des Sports,
en coopération avec l’Entraide
nationale, la Sûreté nationale, la
Gendarmerie royale, et le Centre
d’accompagnement pour la pro-

tection de l’Enfance.
A rappeler que le ministère de la Solidarité, du
développement social, de
l’égalité et de la Famille,
ainsi que la présidence du
Ministère public, en coordination avec les secteurs
gouvernementaux concernés, avaient annoncé, le 4
décembre 2019, le lancement du plan d’action pour protéger les enfants de l’exploitation
dans la mendicité dans la ville de
Rabat, Salé et de Témara, comme
expérience pilote.
Un an après son lancement,
cette expérience a permis le

traitement de 142 cas d’enfants
victimes d’exploitation dans la
mendicité, dont 79 filles et 63 garçons.
Le ministère de la Solidarité, du
développement social, de l’égalité et de la famille, et la présidence
du Ministère public, ont annoncé, lors de la réunion du Comité
central de pilotage et de suivi du
plan, tenue le 1er février dernier,
l’élargissement de l’expérience
à quatre nouvelles provinces et
préfectures, qui abritent les dispositifs territoriaux intégrés pour
la protection des enfants, à savoir Tanger, Meknès, Marrakech
et Agadir.
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Les législatives risquent d’être houleuses

Evaluation de la scène politique
et pronostics de l’heure
@par le Dr Abdelhak BAKHAT

33

vaincre le mal, se montrent désintéressées en observant un silence rapartis pour une population de 33 millions de Marocains.
En politique nationale, le fauteuil de «Zaïm» (chef de pardio irresponsable. Au lieu de constituer une force active qui mobilise et
fédère, lors de cette tempête, ces politiciens trouvent la tranquillité au
ti) semble si confortable qu’une fois dessus, personne ne
cœur du typhon et se transforment en de simples écornifleurs.
consent à céder sa place. Ce qui n’est pas pour servir la démocratie.
Cette politique de «Silence on dort !» n’est pas tellement nouvelle
Cet amer constat est observé chez la grande majorité des partis, sachez une majorité de nos partis politiques qui observent toute l’année une
chant, tout de même, qu’une minorité de partis bien structurés dans le
longue période d’hibernation pour ne se réveiller qu’à l’occasion d’événesens du rendement fructueux, fait l’exception en fournissant un excellent
travail. Cette tranche de partis rentables pour le pays, sont connus et caments sensés rapporter gros, comme ceux des élections législatives.
Ce sont, en effet, les élections qui leur permettent de reconstituer les
talogués par la population.
réserves qu’ils puisent pendant la période
Ce qui explique cette recrudescence
de leur sommeil.
de formations politiques chez nous, c’est
Ce réveil en fanfare s’explique, en pard’abord l’aide directe de l’Etat, sachant
que, selon le dernier rapport de la Cour
tie, par le fait que les pouvoirs publics
des comptes, des partis sont financés
prennent en charge une partie substanpar un soutien public allant de 76,65%
tielle des frais d’organisation des camà 100%. Par contre, la contribution des
pagnes électorales.
membres dans le financement de leur
Nous concevons que, si certains partis
parti est très modeste, voire insignifiante.
politiques ont une chance de convaincre
Outre cette aide publique directe, les
l’électorat, parce qu’ils ont fait preuve
partis bénéficient d’avantages fiscaux
d’un rendement positif, d’autres, par
ce qui permet, entre autres, à certaines
contre, ont des boulets attachés à la
Photos : Archives
personnes physiques de frauder en
cheville qui les empêchent d’accéder, de
transférant des biens de fonds et biens
revenir ou d’évoluer normalement sur la
L’à peu près d’une scène politique ébranlée qui cherche constamment
immeubles inscrits en leur nom, à la proscène politique.
à rafistoler ses fissures
Il serait mal indiqué de citer des
priété des partis, bénéficiant ainsi de
exemples précis en cette période pré-électorale pour éviter tout semblant
l’exonération de tout impôt et taxe, en plus du non paiement des droits
de prise de parti pouvant fausser la concurrence, mais le moment viendra
d’enregistrement.
où nous n’hésiterons pas à appeler les choses par leur nom.
Sur le plan de l’encadrement et de la formation de leurs adhérents,
Il s’agit maintenant de savoir comment se présentent les choses en
deux indicateurs permettent de mesurer la défaillance de plusieurs parcette période pré-électorale, quoique nos pronostics puissent paraître intis, apparaissant notamment dans le faible taux d’abstention lors des
échéances électorales dont les dernières n’ont mobilisé que 42,29% des
certains, pour le moment, étant donné que quelques mois nous séparent
électeurs inscrits.
encore de l’échéance électorale dont la rituelle campagne n’a pas encore
Une autre lacune flagrante des partis est relevée depuis l’apparition
été officiellement ouverte.
de la pandémie du Covid 19 et les crises sanitaire et économique qu’elle
Néanmoins, ce semblant de diagnostic nous permettra, sinon d’avoir
a engendrées : de nombreuses forces actives du pays qui devaient se
une idée édifiante sur le déroulement et les résultats probables des promobiliser aux côtés des autorités sanitaires et des forces de l’ordre, pour
chaines législatives, au moins de scanner l’état des lieux politique actuel.

Les

élections législatives 2021 sont programmées pour le 8 septembre prochain.
En dépit de plusieurs incertitudes liées à la crise sanitaire et économique dont les effets semblent perdurer, le
ministère de l’Intérieur, les partis politiques et les autres
institutions concernées ont convenu de leur maintien à
l’échéance normale.
La nouveauté, c’est la tenue des élections communales, régionales et législatives à la même date, dans
l’objectif de mobiliser, une seule fois, les électeurs dans
un contexte sinistré.
La date retenue tombe exceptionnellement
un mercredi, alors qu’auparavant, les élections avaient lieu un vendredi, une date loin
d’être anodine. En effet, habituellement, les
élections législatives se jouent entre fin septembre et début octobre, alors que la rentrée
parlementaire a lieu le deuxième vendredi
d’octobre. Cette fois-ci, les Marocains verront
donc se dessiner la carte politique nationale
en amont de cette rentrée et sauront donc très
vite quelle majorité émergera pour gouverner
le pays.
Cette journée s’inscrit, par ailleurs, dans un
véritable marathon électoral. Elle sera précédée par les
élections professionnelles, le 6 août, et suivie, le 21 septembre, par les élections indirectes pour la constitution
des conseils provinciaux et préfectoraux, réservées aux
nouveaux élus communaux. Enfin, les élections indirectes auront lieu le 5 octobre à la Chambre des conseil-

lers, quelques jours avant la grande rentrée parlementaire inaugurée par le Roi Mohammed VI.
En liaison avec leurs enjeux, toutes les formations
politiques commencent d’ores et déjà à se préparer à
ce précieux rendez-vous à travers des communiqués,
sorties médiatiques, réunions et autres meetings par
visioconférence.
A travers la multiplication de ces sorties médiatiques,
les formations politiques veulent se positionner dans
l’objectif de séduire un maximum d’électeurs

A priori, cela entre dans le rôle et les activités normales des partis, mais le contenu englobe des déclarations et des orientations qui dégagent le parfum d’une
campagne électorale prématurée.
Selon un enseignant universitaire politologue, « c’est
une pratique courante dans tous les pays, y compris

dans les démocraties les plus développées. Outre la
promotion des idées du parti, l’objectif est d’attaquer
les autres formations, surtout concurrentes. Il est question de baliser le terrain en séduisant le maximum de
citoyens en prévision des prochaines élections».
Nous allons commencer en partant de constats sur le
terrain, concernant la formation qui tient le gouvernail de
l’exécutif du pays depuis bientôt une décade : le parti de
la justice et du développement (PJD).
La question récurrente est celle que se posent la plupart
des Marocains, serait celle de savoir si le PJD
est «grillé» ou toujours apte après les hauts et
les bas de ses 10 années de gouvernance ?
Le 25 novembre 2011, les législatives donnaient, en effet, la majorité aux Islamistes, qui
promettaient de changer la façon de gouverner et de réformer le pays.
Aujourd’hui, ce parti a-t-il une chance de
rempiler pour un troisième mandat en septembre 2021 ? Séduira-t-il autant les électeurs
qu’il ne l’a fait lors des deux précédentes
élections législatives ? Difficile de répondre à
ces interrogations pour l’instant. Ce que l’on
sait, par contre, c’est que les autres partis
politiques comptent également se mobiliser en force,
mais les Islamistes, quoiqu’affaiblis par des dissensions
internes et l’adoption du nouveau quotient électoral, ne
s’avouent pas vaincus, pour autant.
Suite en page 6
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Les législatives risquent
d’être houleuses

En fait, le PJD est dans une posture moins favorable que lors des
précédentes élections et, après dix
ans au pouvoir et des compromis
que certains jugent douteux, voire
à l’opposé de leurs références idéologiques, les Islamistes n’ont plus
leur verve d’antan.
En outre, contrairement à ce qui
a toujours fait la force des Pjdistes,
c’est à dire leur unité et une adhésion unanime autour des valeurs
qu’ils incarnaient dont certaines
ont été bafouées en public par certains membres qui ont fait preuve
de légèreté dans les mœurs ou
dans le comportement personnel,
qui ont fait scandale, le PJD offre
aujourd’hui l’image d’une formation
politique divisée, où les dissensions
et les querelles intestines, quoique
parfois discrètes, sont de plus en
plus nombreuses, avec, en toile de
fond, une guerre de deux clans :
d’une part celui de Saâd Eddine El
Otmani, secrétaire général du parti
et actuel chef du gouvernement,
et d’autre part, celui soutenu par
l’ex-SG Abdelilah Benkirane, qui, le
moins que l’on puisse dire, a «pourri» la législature de son successeur,
allant jusqu’à l’inciter à démissionner des responsabilités qu’il assume, n’ayant, apparemment jamais
digéré le fait qu’il ait pris sa place à
la tête du parti et du gouvernement.
Ainsi, avec une ligne aussi fortement décriée en interne, et tant de
fractures dans ses rangs, le PJD
a-t-il une chance de rempiler pour
un troisième mandat, surtout que
plusieurs autres éléments devraient
jouer en sa défaveur, notamment
la grogne sociale qui sévit actuellement et qui touche de nombreux
secteurs, ou encore la gestion de
certains dossiers comme ceux relatifs à la libéralisation des hydrocarbures et aux enseignants contractuels.
Le seul atout positif qui pourrait
encore jouer probablement en faveur des Islamistes, c’est la force
de frappe que constituait leur base
électorale. Une base longtemps fidèle, qui a su se mobiliser lors des
échéances importantes. A moins
qu’à force de déceptions, cette
force ne se reconnaisse plus dans
les idéaux véhiculés par le PJD, les
considérant comme périmés.
«Force est de constater que leur
bilan n’est pas brillant» écrit notre
confrère Jeune Afrique, sous le titre:
« Grandeur et décadence du PJD»
Dans la course à la Primature, on
trouvera, entre autres, aux côtés du
PJD, le Rassemblement national
des indépendants (RNI) ; le Parti
authenticité et modernité (PAM) ; le
Parti du progrès et du socialisme
(PPS) ; le Parti de l’Istiqlal (PI);
l’Union socialiste des forces populaires (USFP) qui sont d’ores et déjà
tousdans les starting-blocks.
Néanmoins, pour les observateurs
avertis, ce sont le Rassemblement
national des indépendants (RNI) et
probablement le Parti de l’Istiqlal (PI)

qui seraient les grands favoris des
prochaines législatives.
Le RNI, dont le leader, Aziz Akhannouch, ne cache pas ses ambitions
de tenir les rênes du prochain Exécutif, a lancé une grande offensive
pour toucher la masse populaire, à
travers notamment son programme
«100 jours 100 villes», dont l’objectif est d’être à l’écoute des vraies
préoccupations des citoyens et de
connaître les problèmes des villes,
ce qui permettrait à l’avenir de faciliter la tâche aux élus du parti en
termes d’accomplissement et d’efficacité, sur la base d’un ensemble
d’indicateurs tels que le chômage,
la pauvreté et la densité de population.
Cela suffira-t-il cependant à séduire l’électorat populaire ? Difficile
à dire, d’autant que le RNI risque
de souffrir d’un handicap psychologique, celui de trainer derrière lui
l’image d’un parti élitiste, avec des
hommes d’affaires symbolisant la
réussite; tout ce que semblent honnir certains citoyens, encore davantage en ces temps de crise.
En outre, le programme «100
jours 100 villes» est freiné net par la
pandémie.
De son côté, le Parti de l’Istiqlal
déploie méthodiquement, sa stratégie de reconquête de l’électorat,
avec comme postulat «l’égalitarisme social et économique».
Pour les connaisseurs versés
dans l’histoire profonde du pays,
ce slogan serait en flagrante contradiction avec certaines précédentes
démarches imputées, à tort ou à
raison, au parti de la Balance, dont
celle de la présumée conspiration
contre l’école publique marocaine.
Il s’agirait d’un cas de conscience
dont n’arriverait pas à se défaire le
parti de la Balance, affirment ses
adversaires, au vu du désastre dans
lequel se débat aujourd’hui encore
le système de l’Education nationale
qui a du mal à s’en relever.
Le pire c’est qu’il existe encore de
nos jours, des voix qui continuent
à crier au maintien de l’arabisation
des matières scientifiques dans
l’école publique. Un désastre !
La course aux législatives tiendra,
sans doute, compte de ce genre de
faiblesses historiques dans le parcours de chaque parti candidat.
Ceci se voit dans la fièvre préélectorale qui semble s’être emparée
des protagonistes qui essaient, chacun, de jeter le discrédit sur l’autre
sans tenir compte de la logique majorité-opposition.
Déjà, dans des accusations et
des contre-accusations, des escarmouches verbales, des guerres larvées menées par réseaux sociaux
interposés, les différentes formations politiques ne se font pas de
cadeaux, s’affrontent, s’accusent et
chaque acteur attaque et cherche à
discréditer l’autre, au fur et mesure
de l’approche des élections législatives.
Nous y reviendrons !
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La justice espagnole rouvre les dossiers de plaintes contre

La

Ghali-Benbattoche

justice espagnole
essaie de rattraper
son retard et de réactiver le
processus judiciaire à l’encontre du chef du polisario,
Brahim Ghali ALIAS Mohamed Benbattoche.
Le 18 mai 2021, le juge
espagnol Santiago Pedraz a
ouvert un dossier visant ce
suspect, relatif à une plainte
déposée en 2008 par l’Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme.
Elle concerne des crimes
contre l’humanité, génocide,
assassinats, disparitions et
torture. Brahim Ghali est déjà
cité à comparaître le 1er juin
2021 suite à une plainte déposée par Fadel Mhidi Breïka
pour torture.
Néanmoins, Ghali - Benbattoche, aurait refusé
d’accuser réception de
la convocation du tribunal avant de consulter
ses maîtres algériens.
Assassin, terroriste,
violeur, tortionnaire…,
voilà que se révèle, à la
face du monde, l’autre
facette du chef des séparatistes, celle d’un voyou
en chef, commandant
une bande de voyous.
Ainsi, l’étau se resserre, jour après jour,
autour de Brahim Ghali,
hospitalisé en Espagne.
Et les plaintes contre lui
continuent d’atterrir sur
les bureaux des magistrats espagnols.
À celles de ses victimes marocaines et espagnoles, par centaines, vient
s’ajouter la plainte du politologue Pedro Ignacio Altamirano, porte-parole du «Groupe
international de soutien à la
réunification sahraouie».
Dans cette plainte, déposée le 24 avril dernier auprès
du tribunal de Malaga et qui
vient d’être jugée recevable, le
politologue espagnol montre
Brahim Ghali du doigt comme
étant l’instigateur et le principal responsable de menaces
de mort proférées contre lui
par des membres du polisario suite à un voyage aux
provinces du Sud. Et surtout
pour le courage de ses idées,
à savoir, en gros, que le séparatisme n’a pas d’avenir et
que l’avenir des Sahraouis
réside en une réunification
dans le cadre de l’intégrité et
de la souveraineté du Maroc
sur son Sahara.
Le juge d’instruction près le
tribunal de Malaga vient d’estimer que le politologue espagnol est bel et bien victime de
menaces de morts proférées
à son encontre par les milices
du polisario.

De ce fait, il a décidé de
transférer cette affaire devant
l’Audience nationale, la plus
haute juridiction pénale espagnole. «Il s’agit d’une nouvelle
affaire qui s’ajoute à celles
déjà instruites par la justice
espagnole contre le dénommé Brahim Ghali pour des
accusations de violation des
droits de l’homme, violence et
menaces», souligne l’avocat
du politologue espagnol.

Un autre dossier brûlant,
parmi d’autres : celui d’une
jeune femme née dans les
camps des séquestrés de
Tindouf et qui vit en Espagne,
avec sa famille adoptive.
L’arrivée du séparatiste Brahim Ghali/ Ben Battouche en
Espagne a réveillé les mauvais
souvenirs de Khadijatou Mahmoud et ce qu’elle raconte à
la Razon est tout simplement
inouï. Depuis qu’elle a su que
Brahim Ghali est en Espagne,
elle est perturbée.
« Je n’ai pas dormi depuis
plusieurs jours», reconnaît
la jeune femme, en revoyant
mentalement l’épisode le
plus dur de sa vie. «Je ne
comprends pas comment
cet homme peut entrer en
Espagne en toute impunité»,
dit-elle: «C’est un criminel».
Pour la jeune femme, ce serait
le bon moment pour les autorités espagnoles « de l’arrêter
ou du moins de ne pas lui
permettre de quitter le pays
en attendant ses affaires pendantes devant les tribunaux,
puisque je ne suis pas la seule
personne à l’avoir dénoncé en
Espagne.», espère-telle.

Khadijatou Mahmoud affirme qu’elle a été violée par
celui qui était ambassadeur
du polisario en Algérie et
qui est aujourd’hui chef de
ce front.
«Quand j’ai dû demander
un visa pour rentrer en Europe, il m’a violée», raconte
Khadijatou Mahmoud, dans
la Razon. La jeune femme
est née dans les camps de
Tindouf, en Algérie, en juillet
1991, et depuis 1997 elle faisait partie du projet de solidarité connu sous le nom de
«Vacances en paix». Comme
beaucoup de Sahraouis, enfant, elle a passé des étés
dans le sud de l’Espagne
avec une famille d’accueil de
Séville. Mais elle est revenue
voir ses parents biologiques,
précise La Razon.
Après son viol par
Brahim Ghali, «saignante et complètement
désorientée, une amie
qui l’avait accompagnée à son étrange rendez-vous consulaire à
19 heures, l’a emmenée
chez un médecin privé».
Après s’être rétablie,
Khadijatou Mahmoud
se souvient qu’elle en
avait parlé à sa mère
biologique, qui lui avait
recommandé de ne pas
le signaler, «pour ne pas
avoir d’ennuis et plus
encore, des ennuis qui
la déshonoreraient».
Mais une fois en Espagne, de nouveau avec
sa famille d’accueil, elle n’a eu
aucun doute et a été encouragée à demander justice. Elle a
trouvé un avocat et, en 2013,
la jeune femme a déposé une
plainte pénale auprès de la
Haute Cour nationale, souligne La Razon.
«Je n’ai confiance qu’en l’Espagne, pays où les droits de
l’homme sont respectés, justice sera rendue », affirme Khadijatou Mahmoud, qui choisira
une avocate « pour mieux comprendre son traumatisme».
Rappelons que Brahim
Ghali, âgé de 73 ans, est entré
en Espagne sous une fausse
identité et un faux passeport
délivré par les services algériens. Il a été admis à l’hôpital
de Logroño, à La Rioja pour
des soins liés au Covid et au
cancer du colon mais aussi
dit La Razon, « pour des blessures récentes liées à un attentat à la bombe ».
Une source du ministère
des Affaires étrangères a déclaré à La Razon que «Ghali a
été transféré en Espagne pour
des raisons strictement humanitaires pour recevoir des
soins de santé… ! ».
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Six mois de prison
avec sursis pour Samir
Abdelmoula

TANGER PRATIQUE

Saisie de drogues
et arrestation de deux
trafiquants à Tanger
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Achekar

Disparition en mer

D

P

oursuivi sur la base d’un mandat d’arrêt national pour l’émission de chèques sans provision
d’une valeur de 160.000 dirhams et pour avoir refusé,
à plusieurs reprises, de répondre aux convocations de
la police, le parlementaire péjidiste Samir Abdelmoula
qui avait été interpellé, jeudi 18 février 2021 dans un
barrage près de l’aéroport de Tanger et longuement auditionné par la police avant d’être libéré sous caution,
vient de comparaître devant un juge du Tribunal de première instance de Tanger, qui l’a condamné à une peine
de 6 mois de prison avec sursis et à une amende de
3.000 dirhams.
A signaler que l’accusé avait été déjà condamné,
l’année dernière, suite à une plainte de l’Office des
changes,à une amende de 15 millions de dirhams à
verser aux services des douanes pour lancement de
projets d’investissement et acquisition de biens immobiliers à l’étranger sans les autorisations réglementaires nécessaires.
Rappelons que le nom de Samir Abdelmoula est également lié à l’affaire de la faillite, il y a quelques années,
de la compagnie maritime familiale « Comarit » et de la
branche du transport des passagers de la « Comanav
», ces deux compagnies ayant subitement arrêté leurs
activités alors qu’elles faisaient un bon chiffre d’affaires. Les navires des deux compagnies ont fini par
être vendus aux enchères.

D

eux présumés trafiquants, placés sous surveillance discrète de la police à Tanger, ont été interpellés, dans la soirée de dimanche, avec en leur possession un lot de drogues dures dont 3753 comprimés
psychotropes de type “Ecstasy” et 10 grammes de cocaïne, ainsi que 25 tuyaux courts habituellement utilisés pour snifer la drogue en poudre.
Les mis en cause, âgés, tous deux, de 29 ans, ont été
appréhendés lors d’une opération coordonnée par la
police judiciaire, au moment où ils s’apprêtaient à quitter Tanger à bord d’une voiture légère, pour une direction non révélée.
Ils ont été placés en garde à vue pour les besoins de
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.
uuuuuu

Larache

A

la suite d’une plainte déposée par une jeune
femme auprès des services de police de Larache,
affirmant avoir fait l’objet d’enlèvement, séquestration
et viol avec violence, de la part de deux individus dont
elle a donné le signalement, la police judiciaire de la
ville a aussitôt pris les choses en main en ouvrant une
enquête qui n’a pas tardé à l’identification des deux présumés agresseurs.
Ces deux individus âgés de 24 et 38 ans, ayant des
antécédents judiciaires en matière de trafic de drogues,
ont été placés en garde à vue, avant d’être présentés,
dans la matinée de jeudi, au Parquet de Larache qui aurait ordonné la mise en détention préventive des deux
présumés agresseurs.
uuuuuu

D

Un policier mordu,
tire sur un chien méchant

T

Autoroute Tanger-Kénitra

es policiers relevant de la préfecture de la Sûreté
nationale à Kénitra, ont intercepté, samedi dernier,
une voiture circulant sur l’autoroute en provenance de
Tanger, trois individus supposés être des trafiquants de
drogue.
Les mis en cause, âgés entre 26 et 31 ans, dont
l’un faisait l’objet d’avis de recherche au niveau national, se sont effectivement révélés être des criminels,
puisqu’une perquisition de leur véhicule a donné lieu
à la découverte de 1435 comprimés psychotropes dont
900 de type “Ecstasy” et 535 “Nordaz”.
Les trois trafiquants ont été placés en garde à vue ont
été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête
et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu

Interpellation
de deux individus pour
enlèvement, séquestration
et viol avec violence

uuuuuu

Arrestation de trois
trafiquants en provenance
de Tanger

ans la soirée de dimanche dernier, un jeune
homme qui s’adonnait à la nage dans les eaux
du littoral de la zone de Bouhendia à Achekar, se serait
profondément aventuré en mer et ne serait pas parvenu
à regagner la terre ferme.
Malgré les longues recherches effectuées par des
plongeurs, ces derniers n’ont pu repérer le nageur vivant, ni repêcher son corps.
Quoique le jeune homme est déclaré « disparu en
mer », et tant que so corps n’est pas rejeté par la mer,
tout espoir n’est pas perdu, et on s’attendrait à ce que le
jeune nageur puisse réapparaître d’une façon ou d’une
autre.

D

Suicide à Tétouan

ans la nuit du vendredi deuxième jour de l’Aïd AlFitr, un homme quinquagénaire, propriétaire d’une
résidence située au quartier Saniat R’mel, à Tétouan, a
mis fin à ses jours en se jetant de la fenêtre de son appartement situé au quatrième étage.
La police judiciaire qui s’est déplacée sur les lieux
du drame a ouvert une enquête pour déterminer les
causes de ce geste tragique. Les témoignages recueillis tournent autour de deux versions.
Le premier fait état d’un différend qui opposait le défunt à des membres de sa famille au sujet d’un héritage,
et le second serait en lien avec la dégradation de sa
situation financière suite à la crise de la pandémie du
Covid-19.

ôt dans la matinée de jeudi, un policier a été attaqué et blessé par un gros chien alors qu’il poursuivait, avec d’autres éléments de sa brigade affectés au
maintien de l’ordre dans le quartier Inbi3at, à Salé, un individu, apparemment drogué, qui semait la terreur dans
le quartier, avec son chien menaçant les passants..
Tentant de maîtriser l’animal, le policier qui s’est fait
mordre, s’est vu contraint de faire usage de son arme
de service pour se débarrasser de la bête.
Le délinquant a fini par être maîtrisé et conduit au
commissariat où il a été placé en garde à vue.
Le policier blessé a été évacué à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.
uuuuuu

Tétouan

Quatre interpellations pour
vol dans un bureau de change

L

es éléments du service préfectoral de la police
judiciaire de Tétouan ont interpellé, dernièrement,
quatre personnes âgées entre 19 et 46 ans, dont une
femme, pour leur implication dans une affaire de vol
perpétré dans un bureau de change.
Parmi les accusés, deux s’étaient présentés au préposé, en prétendant vouloir transférer une somme d’argent
en devises, avant de mettre la main sur un montant de
15.000 euros et de prendre la fuite à bord d’une voiture
portant une fausse plaque d’immatriculation.
Les investigations menées par la police ont rapidement permis l’identification et l’interpellation des deux
mis en cause et la récupération d’une grande partie de
la somme d’argent volée. La femme qui détenait aussi
une autre partie du butin et le quatrième complice qui a
changé les plaques d’immatriculation de la voiture, ont
été également mis sous les verrous.
Les quatre mis en cause ont été placés en garde à
vue, pour complément d’enquête et instruction du dossier judiciaire d’usage.
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Tribune du Sport

LE FC BARCELONE
EST-IL EN CRISE ?
Samedi 8 mai : une date à oublier
Samedi 8 mai n’a pas été une bonne journée pour Joan Laporta et pour
Barcelone. Le Barça a perdu une belle opportunité de mener le tableau, en
faisant match nul face à l’Atlético, et le PSG a annoncé le renouvellement de
Neymar jusqu’en 2025. Cette prolongation de contrat représente un sérieux
revers pour le président du Barça car il avait pour le retour de l’international
brésilien un grand atout pour la continuité de Leo Messi au Camp Nou. Le
président culé a été, dans les dernières heures, contraint de changer de
stratégie pour que son capitaine et son symbole ne quittent pas l’entité à
compter du 30 juin.

Neymar : changement d’avis
Messi n’a pas encore d’offre formelle et officielle de Barcelone pour
son renouvellement car le club poursuit l’audit pour connaître l’état de
sa trésorerie, mais les deux parties ont entretenu plusieurs contacts au
cours desquels le Barça a essayé de convaincre Messi père représentant
en expliquant son futur et grand projet sportif avec le retour de Neymar.
Laporta avait eu des conversations avec l’international brésilien, qu’il
avait vu prédisposé à porter à nouveau le maillot du Barça et l’avait donc
transféré au capitaine argentin. Le retour de l’ex culé a été considéré par
le Conseil comme un argument de grand poids pour la continuité du
capitaine, qui comprend qu’avec son ami et ancien coéquipier l’équipe
gagne en compétitivité et un projet ambitieux est possible. C’est ainsi
que le PSG et Neymar ont annoncé leur renouvellement: «Ici c’est Paris»
Mais le renouvellement de Neymar, qui a surpris et provoqué une gêne au
sein du Conseil d’administration catalan, fait échouer la grande astuce de
Laporta pour retenir Messi. Le PSG lui a fait une offre économique que le
Barça ne pouvait en aucun cas égaler et le Brésilien a choisi de continuer
en France. «Je suis très heureux, très heureux de rester à Paris. La vérité
est que je suis très satisfait de rester ici pendant de nombreuses années»,
a-t-il commenté à la stupéfaction de Laporta.

La continuité de Messi incertaine
Maintenant, le président doit convaincre son capitaine avec d’autres
astuces. Mais ce n’est pas facile car son autre grande ambition, la signature
de Haaland est également compliquée. L’opération, dans l’hypothèse où le
Borussia Dortmund changerait d’avis et accepterait de le vendre cet été,
serait d’environ 200 millions: 180 commissions en plus. Au Camp Nou, ils
sont conscients que ce chiffre est très élevé, quel que soit le nombre de
transferts qu’ils effectuent. Ils n’abandonnent pas encore le Norvégien,
mais ils assument sa grande difficulté, d’autant plus qu’il y a d’autres clubs
qui le veulent aussi et qui ont une économie plus saine, comme c’est le cas
du Real Madrid. Ainsi les choses se compliquent pour Barcelone qui voit
actuellement un peu plus difficile la continuité de Leo Messi, qui est libre le
30 juin. La signature de Kun Agüero ne serait pas un atout suffisant.. Mais
Laporta, de toute façon, n’abandonne pas.
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Le changement

Florentino Pérez l’a publiquement
reconnu. Le Real Madrid a besoin d’un
changement et ce qui s’est passé en
demi-finale de la Ligue des champions
l’a clairement montré. La décision en
ce sens était prise depuis longtemps
; elle commencera à être exécutée dès
la fin de la saison le 23 mai, que le titre
de champion ait été conquis ou non. Le
comité madrilène pense d’abord : « Vous
devez terminer le championnat national,
puis trouver ensuite la clé de ce dont le
Real Madrid a besoin, en commençant
par le banc de touche ».

L’entraineur

«Partirai, ne partirai pas» :
Zinedine Ziadane est décis Des offres
intéressantes pour travailler, ne lui
manquent pas. Dans son entourage,
il a expliqué plusieurs fois qu’il
souhaitait fuir la pression des grands
clubs exigeants. Pour lui, la meilleure
solution est de signer à la sélection
française surtout après la fin du contrat
de Didier Deschamp. Cette semaine, le
président et l’entraîneur, vont se réunir
pour aborder le sujet. L’entraîneur
a la parole, mais le club étudie des
alternatives pour le poste d’entraîneur
logiques et nécessaires. L’ancien
joueur et entraineur actuel de Castilla
Raúl González semble le remplaçant
le plus naturel(ce qui pourrait être une
flagrante erreur). Le marché propose
aussi d’autres solutions comme Allegri
ou Löw (déjà libres), puisque d’autres
comme Pochettino, Nagelsmann et
même Mourinho, sont déjà engagés.
Depuis le rez-de-chaussée, il est très
clair que le temps d’ouvrir les fenêtres,
de peindre les murs et de changer les
photos des casiers est arrivé. Ce n’est
pas à cause de l’élimination contre
Chelsea mais à cause de l’expérience
et des signaux que le groupe a émis
tout au long de la saison et que le
dévouement et le courage meringue
ont servi à toucher la finale de la Ligue
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Mauvaise situation financière
La trésorerie connait de grandes difficultés pour subvenir aux besoins
de l’équipe dont l’effectif joueurs nécessite un remaniement total pour
la constitution d’un onze type susceptible de jouer les premiers rôles en
championnat, coupe et en Champions league. A vrai dire, il n’y a plus
d’argent surtout avec la crise de la pandémie. Les recettes ont disparu avec
le covid 19 car les guichets du stade (billets des rencontres officielles, des
visites touristiques du stade et du musée) couvraient plus de 70 pour cent
des dépenses. Maintenant avec les droits TV et publicité seulement, le FC
Barcelone ne peut se permettre le luxe d’opter pour les grands transferts.
En parallèle avec l’absence du public, les banques réclament leur argent
des crédits :le dettes s’élèvent à 1000 millions d’euros et déjà la trésorerie
se retrouve affrontée à l’audit pour mauvaise gestion financière de l’ancien
comité de Bertomeu. Selon les experts catalans dans le domaine des
finances, la seule solution pour l’assainissement de la gestion du club
consiste à se séparer de son stratège et patrimoine Léo Messi afin de
réduire les dépenses.

L’AVENIR DU REAL MADRID

des champions et à rester en vie dans
le combat de La Liga. . La présence
en demi-finale européenne a valorisé
si possible ce qu’ils ont été et ce que
sont encore certains des joueurs qui
ont conduit l’actuel Real Madrid à écrire
plusieurs pages d’or dans l’histoire du
football européen. Personne ne peut
le nier et ils ont toujours fait preuve de
réserves pour arriver ici, jouer avec les
facultés affaiblies et jouer à la Liga avec
toutes les options avec quatre matchs
à jouer. Florentino Pérez, président du
Real Madrid pense : « L’équipe du Real
Madrid a atteint la limite à la fin de cette
saison. La charge de minutes chez de
nombreux joueurs de la soi-disante clé
a été décisive, ce qui a provoqué de la
fatigue et des blessures à répétition, ce
dernier aspect qui inquiète beaucoup.
Les 58 blessures subies par les joueurs
résultent d’une erreur.

Le retour des « prêtés »

Prêts Bale, Jovic, Brahim,
Ceballos, Odegaard, Kubo et plus
que probablement Reinier, dont le
rôle au Borussia Dortmund a été un
témoignage, doivent retourner au
Real Madrid dès la fin de la saison. A
l’exception de Odegaard à l’Arsenal
et de Brahim à l’Ac Milan,les autres
footballeurs ont beaucoup déçus mais
Ils ont tous un contrat en vigueur .Seul
le Norvégien pourrait avoir une place,
tant que Zidane serait dans l’équipe.

Kubo et Reinier continueront d’être des
paris futurs après une saison ratée pour
les deux.

Les sorties

Avec Modric renouvelé pour une
saison de plus, Lucas Vázquez et Sergio
Ramos sans le faire, il y a des joueurs
qui sont sur le marché. Hazard, Marcelo
et Isco ne rentrent pas dans les futurs
plans du club, mais leur départ ne sera
pas facile, encore moins en raison du
montant de leurs contrats. Avec le Belge,
sa performance est décevante, rires
à part. L’image de Hazard riant après
l’élimination a scandalisé le madridismo
.Ayant couté une fortune à l’équipe, le
belge est en vente après deux saisons
de déception.

Les arrivées

Le plan du début, avec Alaba
déjà signé, passe par l’arrivée d’une
référence, avec Mbappé comme favori.
La volonté du Français est de jouer pour
le Real Madrid, mais tout se passe bien
car il ne renouvelle pas son contrat avec
le PSG et que le Qatar veut vendre. Le
cas de Haaland est de l’argent simple.
On dit que le point de départ peut
être 150 millions d’euros, un montant
dépassant les possibilités financières
du comité. Avec le grandes dépenses
de la restauration du stade Santiago
Bernabeu qui sera le meilleur du
monde avec ses modernes installations,
Florentino et ses proches collaborateurs
n’ont plus d’argent.

LA FEDERATION PAKISTANAISE
SUSPENDUE PAR LA FIFA
La FIFA a suspendu la Fédération pakistanaise de football (PFF) avec effet
immédiat en raison de l’ingérence de tiers. Dans un communiqué, l’organisme
mondial a déclaré que l’inférence de tiers constituait une grave violation des
statuts de la FIFA. Cette situation a été provoquée par la récente prise de
contrôle hostile du siège de la PFF à Lahore par un groupe de manifestants
et une décision présumée de certains individus de révoquer le comité de
normalisation de la PFF nommé par la FIFA, dirigé par Haroon Malik, et de remettre
la direction de le PFF à Syed Ashfaq Hussain Shah », ajoute le communiqué. La suspension ne
sera levée qu’une fois que la FIFA aura reçu la confirmation de la commission de normalisation
indiquant que ses locaux, ses comptes, son administration et ses canaux de communication
sont à nouveau sous son plein contrôle et qu’elle peut continuer à s’acquitter de son mandat
sans autre entrave.
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Al-Ichae

Al-Maghrib

Al-Asr

Ad-Douhr

HORAIRES DES PRIÈRES
du 22 au 28 Mai 2021
As-Soubh

Tanger pratique

SPORT

Pharmacie de garde

Culte Musulman

Jour

TOURISME

Sam. 22

04:23 12:25 17:08 20:32 22:04

Dim. 23

04:22 13:25 17:09 20:33 22:05

Lun. 24

04:21 13:25 17:09 20:33 22:06

Mar. 25

04:20 13:25 17:09 20:34 22:07

Mer. 26

04:19 13:25 17:09 20:35 22:08

Jeu. 27

04:18 13:26 17:09 20:36 22:09

Ven. 28

04:18 13:26 17:10 20:36 22:10

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 22 et Dimanche 23
Mai 2021
Pharmacie Hay Bouhout
Hay Bouhout derrière souk beni Makada
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Souk Msallah
127, Bis rue Msallah Tanger
Tél. : 05.39.93.36.94
Grande Pharmacie Branes
Av. Fayçal Ibn Abdelaziz Casabarata
Tél. : 05.39.31.19.71
Pharmacie Ben Abbou
Rte Aswak Assalam avant Bayt Sahafa
Tél. : 05.39.38.83.90
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata, Rés. Al Hanae
Tél. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Annassiha
Av. el Koweit haoumat Haddad Bohout
Tél. : 05.39.95.45.05
Pharmacie Noran
Complexe Abdalass Tanja Balia
Tél.: 05.39.30.28.74
Pharmacie Tarik El Moujahidine
Hay El Moujahidine rés. Omar bloc B
Tél.: 05.39.31.40.79
Pharmacie Cap Spartel
Complexe Al Irfane Boukhalef
Tél. : 05.39.39.50.62
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la baie de Tanger
Tél. : 05.39.32.59.31

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 22 et Dimanche 23
Mai 2021
• SAMEDI
Pharmacie Al Kantara
Kantara Bendibane en face mosqué Florencia
Tél. : 05.39.95.94.86
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Imm Monopolio
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie El Aouama
Av Royaume Arabie Saoudite Beni Makada
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Aouama Charkia
Hay Loudaya Zaouia, Aouama Charkia
Tél. : 05.39.95.56.33
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30
• DIMANCHE
Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chif
Tél. : 05.39.31.84.58
Pharmacie Al Ghazali
73; Haroun Errachid Colonia souani
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Complexe Boutour
Tél.: 06.22.02.99.32
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av. des Nations Unies Marchan
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat rés. Habiba prés Ahlen
Tél. : 05.39.31.13.00
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Imm. Boughaz
Tél. : 05.39.94.42.88

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 24 Au 28
mai 2021
Lundi 24 mai 2021
Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie Place des Arenes
Rte de Tétouan entré quartier Draoua
Tél. : 05.31.00.55.77
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie Iqrae
Tél.: 05.39.31.40.15
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad prés café Jamal
Tél. : 05.39.30.72.30
Pharmacie Belkacem
Jirari 2 prés 7e Arrondissement
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb)
Tél.: 05.39.33.00.72
Mardi 25 mai 2021

Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10
Pharmacie El Hadri
Sidi Driss en face café Jamal Achenad
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie Hay Mrabet II
Rondpoind bureau Doha hay Mrabet II
Tél.: 05.39.35.69.67
Pharmacie Jebari
Rte entre Mesnana et Branes Kedima
Tél.: 05.39.31.41.00
Grande Pharmacie Zeroual
Rue de Fés N° 67-69
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II
Tél.: 05.39.31.18.59
Mercredi 26 mai 2021

Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Jnan Marjane
Derrière Marjane en face Doha Lwafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Aouama Gharbia
Rte Aouama en face dispensaire
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja El Balia entre carrefour et sania
Tél. : 05.39.30.06.90
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89
Jeudi 27 Mai 2021

Pharmacie Nouvelle
Kantara Bendibane prés Mly abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers Bir chifae Achenad
Tél. : 05.39.38.94.98
Pharmacie Hamza
Av. Yemane en face av Suria béni Makada
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual Cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28
Pharmacie Tanja Al Koubra
Rontpoint Mesnana, imm Santa Clara
Tél. : 05.39.42.27.05
Vendredi 28 MAi 2021

Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Pharmacie Zaoudia
Quartier Zaoudia prés Bendibane
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie du grand stade
Rte de rabat en face City club
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie Al Ihssane
Début rte Rahrah prés mosqué Rahma
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie les Palmiers
Rue Antaki, derrière grande poste
Tél.: 05.39.32.57.63
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Annonces Légales et Administratives
CABINET COMPTABLE ABDELHADI EL ISSAOUI
ROUTE DE LARACHE IMMEUBLE AJAOUN N°
7 2EME ETAGE - KSAR EL KEBIR
TEL/0 5 39 90 70 88
PREPARCOLOR.ME.YASSIR SARL
MODIFICATION STATAUIRES
Aux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaires en date à KSAR EL KEBIR du
05/05/2021, les associés de la société dénommés*
PREPARCOLOR. ME. YASSIR SARL *. Société à
responsabilité limitée au capital de dirhams ont décident les modifications suivantes :
- AUGMENTATION DU CAPITAL : L’Assemblée
Générale Extraordinaire décide le principe d’une
augmentation du capital social de la société de 10
000.00 DHS soit une augmentation de capital de 90
000.00 DHS Le capital sera reparti ainsi qu’il suit :
- Monsieur MEZZOUZ SAID : 40 000.00 DHS
- Monsieur, MEZZOUZ YASSIR : 20 000.00 DHS
- Madame,ZOUHRI SOUAD : 40 000.00 DHS
TOTAL : 100 000.00 DHS
- L’EXTENTION DE L’ACTIVITEE ; l’activité principale de la société sera :
- PREPARATON ET VENTE EN DETAIL LA PAINTURE POUR CARROSSERIE
- VENTE ACCESSOIRES ET STICKAGE AUTO-MOTO
ET IMPRESSION DES PLAQUES D’IMMATRICULATION AUTOMOBILES.
Transfert de siège : L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’accepter la décision de transfert de
siège social conformément aux lois DU : ROUTE
DE RABAT LOTISSEMENT OUED EL JADID N 14
RDC KSAR EL KEBIR A : RDC QUARTIER SIDI
RAIS RUE 17 N° 23 KSAR EL KEBIR
Le dépôt légal a été effectué au Secrétariat-Greffe
du Tribunal de commerce de KSAR EL KEBIR le
21/05/2021 sous le N° 374 RC N° 2285.
Pour Extrait et Mention
CABINET COMPTABLE
EL ISSAOUI ABDELHADI
----------------------------------------------------« FIPROF s.a.r.l »
Fiduciaire des Professionnels
Avenue Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tachfine 88 Etage 5 N°2-Tanger
Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
E-mail : contact@fiprof.ma
BMN SUD TRAIDING S.A.R.L AU
AU CAPITAL SOCIAL : 10.000,- DH
SIEGE SOCIAL : 10,3éme Etage, Résidence
Mèriem, Route De Tétouan -TangerRC : 100825 -I F : 37724537
PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES
EXTRAORDINAIRES DES ASSOCIES
CHANGEMENT STATUTAIRE
Assemblée Générale Extraordinaire
du 09 Avril 2021
Aux termes d’une délibération en date du 09 Avril
2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé :
- Mr. Hassan BASSAM, détenteur de CENT (100)
parts sociales de CENT (100,-DH) dirhams chacune dans la société dite « BMN SUD TRAIDING
S.A.R.L A U» ; cède et transporte, sous toutes les
garanties ordinaires et de droit CENT (100) parts
sociales à Mr. Aiman HICHOU.
* Mr. Aiman HICHOU, devient le seule associe.
Par conséquent l’article 6 et 7 des statuts ont modifiés comme suit : ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL ET
PARTS SOCIALES
Le capital social est fixé à la somme de DIX
MILLES (10.000,- DH) DIRHAMS, il est divisé en
CENT (100) parts sociales de CENT (100,- DH)
DIRHAMS chacune, attribuées à l’associe unique
comme suit :
- Mr. Aiman HICHOU : 100 Parts Sociales
Tota l=100 parts sociales
Les associés ont constaté que la société reste une
société a responsabilité limitée a associe unique ;
et autant que besoin, l’associe unique à décidé :
D’accepter la démission du gérant unique de ses
fonctions : Mr. Hassan BASSAM, titulaire de la
CIN N°J466505, et demeurant à Martil : Complexe
Riad Sofia, Groupe 26, Immeuble 04 Etage 02,
APPT N°09 ; En lui donnant quitus entiers et définitifs durant sa gestion.
De nommer en qualité de gérant unique de ladite
société pour une durée indéterminé:
- Mr. Aiman HICHOU, de nationalité Marocaine, né
le 22/05/1999 à TAGHRAMT FAHS ANJRA, titulaire du CIN N° KB182858, et demeurant : DR BEN
LOUIDAN TAGHRAMET FAHS ANJRA.
Et par conséquent l’article 13 des statuts est modifié.
la société est valablement engagé pour tous les
actes et documents la concernant par la seule signature du gérant unique.
Et par conséquent l’article 16 des statuts est modifié.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal
de Tanger, en date du 20/05/2021 Sous le numéro
242505
Pour extrait et mention.
FIPROF
----------------------------------------------------« FIPROF s.a.r.l »
Fiduciaire des Professionnels
Avenue Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tachfine 88 Etage 5 N°2-Tanger
Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
E-mail : contact@fiprof.ma
BOUHOU TRANS S.A.R.L AU
AU CAPITAL SOCIAL : 100.000,- DH
SIEGE SOCIAL : 14,3éme Etage Complexe
PanoramiqueInes 1, - Tanger RC: 53845 - IF: 40473374
CHANGEMENT STATUTAIRE
Assemblée Générale Extraordinaire
du 27 Avril 2021
Aux termes d’une délibération en date du 27 Avril
2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé :
- Mr. Farid BOUHOU, détenteur de CENT (100)
parts sociales de MILLE (1.000,-DH) dirhams
chacune dans la société dite« BOUHOU TRANS
S.A.R.L AU ». Cède et transporte, sous toutes les
garanties ordinaires et de droit CENT (100) parts
sociales à Mr. Salahddine BOUHOU.
- Mr. Salahddine BOUHOU, devient le seule associe. Par conséquent l’article 6 et 7 des statuts ont
modifiés comme suit : ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL
ET PARTS SOCIALES
Le capital social est fixé à la somme de CENT
MILLES (100.000,- DH) DIRHAMS, il est divisé en
CENT (100) parts sociales de MILLE (1.000,- DH)
DIRHAMS chacune, attribuées à l’associe unique
comme suit : - Mr. Salahddine BOUHOU : 100
Parts Sociales
Total = 100 parts sociales
Les associés ont constaté que la société reste une
société à responsabilité limité a associe unique ; et
autant que besoin, l’associe unique à décidé :
- D’accepter la démission du gérant unique de ses

fonctions : - Mr. Farid BOUHOU, Marocain né en
1971, titulaire de CIN N° K210671 et domicilié à
Tanger : Complexe Panoramic Etage3 n° 14 Hay
Sonia ; En lui donnant quitus entiers et définitifs
durant sa gestion.
De nommer en qualité du gérant unique : Mr. Salahddine BOUHOU, Marocain, né en 1982, titulaire
de CIN N°R256858 et demeurant à Tanger : COMPLEXE IBRAHIM EL KHALIL IMM C 8 N°22.
Et par conséquent l’article 12 des statuts est modifié.
la société est valablement engagé pour tous les
actes et documents la concernant par la seule signature du gérant unique.
Et par conséquent l’article 15 des statuts est modifié.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal
de Tanger, en date du 21/05/2021 Sous le numéro
242554
Pour extrait et mention.
FIPROF
-------------------------------------------------SOCIETE ABA TRANS SARL
Société A Responsabilité Limitée au capital de
100.000,00 dirhams
Siège social : Av de la résistance Imm Al
Hanae Etage 1 n°2 TANGER
Numéro RC : 63015
I/Aux termes d’une assembleé générale extraordinaire en date du 03/05/2021 L’associée unique
décide de transferer le siège social du: AV DE LA
RESISTANCE IMM AL HANAE ETAGE 1 N°2
TANGER à la nouvelle adresse: SIDI BOUKHARI ETAGE 1 N°61 TANGER, à compter de
03/05/2021.
II/l’article 4 des statuts sera modifiée en conséquence.
III/ Le dépôt légal a été effectuè au Greffe du Tribunal de Commerce de Tanger le 07/05/2021 sous
le numéro 4353.
--------------------------------------------------AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE
« RÉSIDENCE LES CRÊTES SARL AU»
ICE : 002828576000040
Aux termes d’un acte sous sein privé en date à
Tanger du 06/05/2021, il a été établi les statuts
d’une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
- DENOMINATION : La société prend la dénomination de RÉSIDENCE LES CRÊTES
- OBJET SOCIAL : La société a pour objet tant au
Maroc qu’à l’étranger tant pour son compte que
pour le compte des tiers :
• Promotion Immobilière ;
• La réalisation des opérations de lotissement des
terrains, de construction des bâtiments à usage
d’habitation commerciale, industrielle ou administrative en vue de leur vente ou location ;
• Construction et exploitation des centres ;
• Construction des centres de loisirs et complexes
touristiques ;
• Construction des bungalows en vue de leur vente
ou location ;
• Exploitation motels et hôtels ;
• L’achat, vente ou location de toute sorte de matériel de construction ;
• Acquisition des terrains et toutes propriétés bâtis
ou à bâtir et leur vente ;
• Import- Export de toute sorte de produit et matériel ;
- SIEGE SOCIAL : 5 AV YOUSSEF IBNOU TACHFINE 2 EME ETAGE N°3 TANGER
- DUREE : 99 années à compter du jour de sa
constitution définitive.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève à
CENT MILLE (100.000,00) Dhs, divisé en MILLES
(1000) parts sociales de CENT (100) DHS chacune, attribuées en totalité à l’Associé Unique
• Mme. BOUDIH RANIA, et sont toutes intégralement libérées.
- ANNEE SOCIAL : Elle commence le 1er Janvier
et se termine le 31 décembre de chaque année.
- GERANCE : Mme. RANIA BOUDIH de nationalité Marocaine, né le 31/01/1994 à TANGER, demeurant à BRANES LOTS LIBERTE 3 AV MARGUARETE N°17 à TANGER, titulaire de la CIN
N°K502606, a établi ainsi qui suit, les statuts d’une
société à responsabilité limitée à Associé Unique.
- BENEFICES : Les bénéfices nets après prélèvements légaux ou statutaires peuvent être inscrits à
un ou plusieurs postes de réserve.
- Dépôt légal : Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de Commerce de Tanger le 21/05/2021.
Pour Extrait et Mention
La gérance
-------------------------------------------------CABINET COMPTABLE ABDELHADI EL
ISSAOUI
ROUTE DE LARACHE IMMEUBLE AJAOUN N°
EME
7 2 ETAGE - KSAR EL KEBIR
TEL/05 39 90 70 88
TRANSPORT ENNAJI SARL AU.
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE
A ASSOCIEE UNIQUE
1-aux termes d’un acte sous-seing privé en daté
à KSAR EL KEBIR, le 13/04/2021, a été établi
Les statuts d’une société à responsabilité limitée a
associée unique dont les caractéristiques sont les
suivantes
• Dénomination : La Société prend la dénomination
de : « TRANSPORT ENNAJI SARL AU ».
• OBJET: La société a pour objet tant au Maroc
qu’à l’étranger principalement :
TRANSPORT DU PERSONNEL
• SIEGE SOCIAL: le siège social est fixé à KSAR EL
KEBIR. DOUAR AIN LAABID RDC CR ZOUADA .
• DUREE : 99 années à compter de sa constitution
définitive.
• CAPITAL SOCIAL: Il est fixé à la somme de (100
000,00 DH), divisé en Mille parts (1000) de cent
dirhams (100,00 DH) chacune.
- Mr. ENNAJI LARBI : 100 000.00 DHS
TOTALDHS 100 000.00
• GERANCE : Mr. ENNAJI LARBI est nommé gérant de la société pour une durée illimitée.
• ANNEE SOCIAL : Du 1er janvier au 31 Décembre
de chaque année.
• BENEFICE : sur les bénéfices nets, il est prélevé
5% pour constituer la réserve légale tant que celleci est inférieure à 10 % du capital.
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a été effectué au
Secrétariat-greffe du Tribunal de première instance
de KSAR EL KEBIR le 21/05/2021 Sous le numéro
375 RC N° 2975 .
Pour Extrait et Mention
CABINET COMPTABLE
EL ISSAOUI ABDELHADI
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10ECONOMIE
Jeux
ECONOMIE SANTÉ
SANTÉ TOuRISME
TOURISME jEux
SPORT
TANGER
PRATIQUE
DIVERS19
SPORT
ACTuALITÉS
TANGER
PRATIQuE JEUX DIVERS
par MOURAD BOUKHATEM
MOTS CROISÉS
(grille (grille
N° 1130)N° 830)
MOTS FLECHES
N° 1561
MOTS
FLECHES
N° 1257
MOTS
CROISÉS
Horizontalement.— I. Victorieux. - II. Port de France. Tunique de
l’œil. - III. En les. Tragédie. - IV. Epoux d’Isis. Nid d’espions !. - V. Défunte.
Une défunte Lady. - VI. Monnaie nordique. Intangible. - VII. Défini. Note.
Semblable. - 8. Absurde. Petite terre. - IX. Vieille équipe. Pauvre cardinal.
- X. Vitaux.
Verticalement. — 1. Instrument de mesure d’angles. - 2. Calmées.
- 3. A moitié ivre. Glace. Crible. - 4. Organisation. Pagaie. - 5. Ligne
géographique verticale. - 6. Fils de Jacob. Existe. - 7. Un peu d’humour.
Epoque. Au milieu de la nuit. - 8. Préposition. Protection. - 9. Eclos.
Rêvé. - 10. Tourmentées.
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Solutions du précédent numéro

NOTE
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LIAISON

Motscroisés
croisésN°
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•• Mots
Horizontalement. — I. Vermifuges. - II. Enéide. Uno. - III. Rafle. Vêtu.
- IV. Eloge. RB. - V. Arc. Gerber. - VI. Tater. Tope. - VII. Isolas. IRT. - VIII. Lei.
Méprit. - IX. Rom. Base. - X. Stérée. Ses.
Verticalement. — 1. Versalités. - 2. ENA. Rasé. - 3. Réfectoire. - 4. Mill.
El. Or. - 5. Idéogramme - 6. Fe. Ge. Se. - 7. Vert. PB. - 8. Gue. Boiras. - 9.
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A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez
la grille en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots
croisés.
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الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

�أو «لعبة القفز» على املعابر!  

املالءمة ..بدل املالكمة!!

ُ
دبابات اجلي�ش الإ�سباين يف مواجهة
«�أطفـال املـوج» !

شهدت شواطئ مدينة الفنيدق  ،بداية األسبوع الفارط« ،هروبا» جماعيا نحو مدينة سبتـة  ،شارك فيه مئـات
من سكان تلك المدينة  المنكوبة ،اختلفت المصادر في أعدادها ،حيث قيل إن «الهاربين»  كانوا خمسة آالف ،وقيل
ثمانية ،وقيل فوق العشرة آالف ،ألفان منهم أطفال قصر غير مرافقين ،ومنهم  ،أيضا ،أسرٌ بالكامل   .
المشهد كان مؤثرا جدا ،حيث رحلت الجماهير باآلالف إلى الشريط الفاصل بين المدينتين والمطل على البحر،
لتوديع المغادرين المغامرين ،ولسان حالهم يقول :لو أنهم أدركونا بتدبير سليم ،ما فارقنا أهال منا وقطعا من
أكبادنا...ولكن «الغالب اهلل»! .....خاصة ،وال أحد كان بإمكانه التكهن بخاتمة الرواية ،حيث إن أهل الفنيدق ،والمغاربة
بوصف عام ،ممن زاروا سبتة ،يعرفون بطش رجال «ال وارديا سيفيل»(  الحرس المدني) وبطشهم وصفاقتهم   .! ...
الذين ألقوا بأنفسهم إلى «التهلكة» ،لم يكونوا يجهلون مخاطر المغامرة ،وما قد تسبب لهم من معاناة،
سواء هناك ،على يد «الوارديا سيفيل»  ،أو هنا  ،حيث قد ينتظرهم الركل والرفس والسب الذي يبرع فيه  أولئك
الذين «تعرفــون» من «الخــوت» الذين يجعل بعضهم من إهانـة المواطنيــن ،وليس  تكريمهم  ،ممارسة
«عادية» تدخل في دورهم «التأديبــي والزجري المباشر ،ولوال فضل مواقع التواصل االجتماعي  التي فضحت
«معذب»  طفل  الفنيدق  ،لما تم توقيفه ومتابعته وإدانته بسنة حبسا نافذا ،وهو قليل مما يستحق !  
(البقية ص)2

()2/1

عندما تكالب عليه الداء ،وانفض من حوله
األصدقاء واألعداء ،انزوى في ركن بيته الواطيء
بحومة الزيتونــة ،ضاربا على نفسه عزلة تقيــه
مغبة الدخـول فيما كان يخــوض فيه من جدل،
يفضي في الغالب إلى خصام سرعان ما يطويه
النسيان ،وتعود المياه التي تكدر صفوها إلى
مجاريها أكثر عذوبة وصفاء .وكان النقاش الذي
يحتد بين مرتادي سدة مقهاه الضيقة عند بداية
جنان قبطان ،ينصب في الغالب على تلك التحوالت
السريعة التي عرفتها مدينــة طنجة عند نهاية
خضوعها لمرحلة النظام الدولي ،وعن تلك األفواج
من الوافدين عليها من كل فج عميق من ربوع
المغرب الذي «لنا وال لغيرنا».
وقبل أن يفارق هذه الدار الفانية ،مستسلما
إلرادة المــوت الذي كان متربصــا به في كــل
لحظة وحين ،لم يعد يهتم بما كان يخوض فيه
مع شلة األنس ،وصار زاهدا في الكالم ،ويقتصر
على رد التحية الصباحية التي كان يستقبلها من
جارته «فطومة» التي عاشت مثله وحيدة ،حاملة
أعباء السنين على كاهلها راضية مرضية ،وهي
على مشارف العقــد التاسع من عمرها ،وينتشي
بتغريد الحسـون القابع في قفصه الصغير منذ
عشر سنوات ،سيما عندما يجود عليه ببذور القنب
الهندي التي صار الحسون مدمنا عليها.
وكم تألمت عندما وصلني خبر وفاته صبيحة
شتاء كئيب ،وكأنه كان على يقين تام بأنه لن
يعمر بعد تلك الليلـة الباردة يوما واحدا ،فقد ترك
باب بيته الواطيء مواربا ،بعد أن مأل معلفة قفص
الحسون بالزوان وحبات من بذور القنب الهندي،
وتوضأ وصلى ،سائال اهلل سبحانه أن يغفر له ما
تقدم من ذنوبه وما تأخر منها،ثم استسلم لنوم
هاديء أسلم بعده الروح لبارئها ،فبكت فراقه جارته
فطومة،وبكينا نحن أصدقاءه القليلين الذين كنا
نزوره عندمـا يتيــح لنا هذا الزمن الرديء فرصة
لذلك ،قبل أن نحمـل جثتــه الذاوية إلى مرتفع
مقبرة سيدي عمار التي أوصى أن يدفن بها ،تحت
صفصافتين متعانقتين.
وسوف لن أفصل الحديث المرتبط بعنوان
هذا «الزائد الناقص» ،قبل تقديم هذه اللمحات
السريعة المميــزة لهــذه الشخصية المحبوبة
من طرف كل من جالسه أو تجاذب معــه أطراف
الحديث ،من مرتادي سـدة مقــهى «خاي احمــد
أَوْ أَوْ» ،الذي كان يمتعنا بتلك اللكنة التي ميزت
لسانـــه عن كل اللكنــات المحلية أو الدخيلــة
الوافدة ،خصوصا عندما يحتدّ به النقــاش في
موضوع هذا الرهط المتكالب على مصالحه في
مواسم االنتخابات ،والذي يقتات من موائد الفساد
واإلفســـاد ،من مهربين ويسارييـــن انتهازيين
وزعنفات سمك فاسد وحقوقيين (يهرفون) حقوق
أصحابها المغلوبين على أمرهــم ،فيرفعون على
أكتاف البلداء وهم يصرخون مثل ذئاب أصابها
السعار باسم فلسطين.
ولنا عودة في الزائد الناقص القادم إلى ما
كان يح ِّول «المالكمة» في اللكنـة األوْئية إلى
«مالءمة»!!..

جـريـدة طنجــة ـ الإدارة ،التحريــر ،الإ�شهار  7 :مكرر ،زنقـة عمر بن عبد العزيـز  .الهاتـف  . 06.62.19.15.54 - 05.39.94.30.08 :الفاكـ�س 05.39.94.57.09 :

2

الفنيدق:

من داخل محكمة االستئناف

�أو «لعبة القفز» على املعابر !
(تتمة ص)1

ولعله من باب «تحصيل الحاصل» أن نتساءل عن أسباب هذا
النزوح الجماعي إلى مدينة سبتة ،وقد أغلق المغرب المنفذ الوحيد إليها
من حيث كان «يتعيش» سكان المدينة والجوار ،ألن الجواب سنجده ،
ال محالة ،في طريقة تعامل الحكومة مع السكان ،حيث إنها حين أغلقت
المنفذ إلى سبتة ،وهو إجراء  ينتصر للصناعة الوطنية ضد المنافسة الغير
عادلة ،للصناعات األجنبية التي يتم تهريبها إلى المغرب  ،أغفلت االهتمام
بأوضاع السكان الذين يشكل معبر «طاراخال» المنفذ الوحيد الذي
يعبر الرزق منه إليهم وإلى أسرهم  ،والثروة إلى «الحيتان الكبار» التي
«تجلس على رأس هرم «التوزيع» على األسواق ،انطالقا من العواصم
االقتصادية الكبـرى بالبـالد .ومعلـوم أن ما كان يسمـى بـ «التهريب
المعاشي» ال تقتصـر االستفادة منه على «الحماالت» و«الحمالين»،
الذين ال يصلهم إال الفتات ،بل إن «بركته» كانت تصل إلى العديد من
المتدخلين في «المنظومة» التهريبية  ،وهذا الموضوع غير خاف على
«الممارسين»  والمرتفقين والسياح المغاربة على حد سواء !     
ولم تتحـرك «ماكينـة» الحكومـة ،إال بعد أن تحركت همم السكان
المتضررين ونزلوا إلى الشـارع للمطالبة بحقهـم في الحيـاة ،ورددت
الصحافة في الداخل والخارج أصداء ذلك «الحراك» الذي أبرز وجود شباب
وفتيات على قدر كبير من الوعي ،للتعبير بهدوء  ورزانة وسلمية ،ولكن
بقوة وشجاعة  ،عن حالة الفقر والتشرد والضياع التي آلت إليها أوضاعهم
بسبب قرار «قطع الرزق» الذي اتخذته الحكومة الموقرة في حقهم ،دون
تقديم بديل يقيهم شرّ الفقر وحكرة مدّ اليد .وال عجب أن يردد شباب
الفنيدق في إحدى تلك«  الخرجات»  نشيد جماهير «الرجاء» « :فبالدي
ظلموني» ! ...تعبيرا عن معاناتهم ومطالبين بتحسين أوضاعهم وتأمين
حياة أفضل لهم !   ....
وحتى حين «اهتمت» الحكومة بالقضية ،لم تتعامل معها بطريقة
«االستعجال» واألولوية ،بل في إطار المخططات «التنموية» التي تنظمها
في مختلف جهات المغرب ،حيث «األوضاع روتينية» وال توجد في حالة
«استعجال» أو أولوية ،إال ما تطلبته ظروف التنمية العادية ،التي قد تتطلب
سنوات إلنجازها .ومن ذلك ،فيما يخص «تدابير اإلنعاش» للفنيدق  ،إنشاء
«منطقة الصناعات» بدل المشروع األول الذي ارتعدت له فرائص رجال
األعمال بسبتة وإسبانيا بوجه عام ،وهو مشروع المنطقة الصناعية الحرة
بالفنيدق المرتبطة بالمناطق الصناعية الحرة بميناء «طنجة المتوسط»   .
المسؤولون عن ملف الفنيدق تقدموا باقتراحات«  سطحية» ،تخص
«تشغيل» بعض العامالت والعمال في «النشاط القديم»   .
في مشاريـع صناعيــة محــدودة ،وذلك بمــوازاة مــع برنامـــج
«مدعـــم»   ،لــ«  التشغيــل الذاتـي»  لفائـدة شباب  ال يتـوفــرون على
المؤهالت الضرورية البتداع المشاريع االقتصاديـة  وتدبيرها ،بل ،وال
يملكون ثمن «نص خبزة» في جيوبهم «المنفوطة»  ،لسد رمق الجوع،
في أيامهم التعيسة هذه !   
وال شك أن فكرة «العودة» إلى«  المنبع» ،ليس عن طريق المعبر
المغلق ،منـذ مارس   ،2020بل عن طريق  ركوب الموج ،والمجازفــة
بالحياة...ال شك أن تلك الفكرة راودت  ،وتراود العديد من «المضيقيين»
وسكان الجوار كل يوم ،حتى أنه بمجرد شيوع خبر نجاح شباب الفنيدق في
العبور نحو الثغر المنشود ،حتى حجت جحافل المواطنين من مختلف جهات

المغرب ،على عجل  ،لتطوان ،للمشاركة في «لعبة االنتحار» غرقا ،من أجل
الوصول إلى عالم «إيل دورادو»  الوهمي  .أما أفارقة جنوب الصحراء فلم
ينتظروا نهاية اللعبة ،ليباشروا لعبة القط والفأر مع «ال وارديا سيبيل» سواء
بسبتة وحتى بمليلية التي وصلها «فيلق» من ثمانين فردا منهم    .
وصول تلك األعداد الكبيرة من المغاربة ،أدهش األسبان إدارة وأمنا
وروع السكان الذين سارعوا إلى إغالق محالتهم ،واالحتفاظ بأبنائهم
بالبيت بدل مرافقتهم إلى المدارس ،خوفا من «المورو» الذي ال زال في
مخيلتهم يمثل «القبح» الجسدى والخلقي واألخالقي  ،ومنهم من صرح
لوسائل األعالم أن األمر مخيفٌ بل ومروعٌ  ،وأنهم يخشون على حياتهم
من اعتداءات «المورو»  ،وعلى أمتعتهم من السرقة    .
إال أن تعامل رجال األمــن مع الوافدين الذين «قطفـوا» العديــد
منهم من داخل البحر ،ليوجهوهم تحت الحراسة إلى مكان تجمعهم،
بينما شرعت كاميرات التلفزات اإلسبانية في تقديم مشاهـد اآلالف
من «الزاحفيــن» ،برا وبحرا على شاطئ «طاراخال»؛  وتحت «هول»
الفاجعة ،وضغط الشارع اإلسباني ،وتنديد األحزاب السياسية بما اعتبروه
«تهاونا» من الحكومة في الدفاع عن مدينة سبتة «اإلسبانية»  ،التي
تشكل مع مليلية «حدود االتحاد األوروبي الجنوبية»  ،تمت دعوة الجيش
للتدخل  ،وتغيرت كليا طريقة التعامل مع النازحين ،خاصة بعد أن قام عدد
منهم برشق بعض رجال األمن بالحجارة   .
الوافدون تم تجميعهم في عين المكان ،في انتظار «األوامر» التي
قضت بإعادتهم «للمغرب» عبر المعبر المغلق .ولم تتم هذه العملية
دون مناوشات بين «الفارين» إلى سبتة ورجال القوات العمومية الذين
استعملوا «هراواتهم» ثم استخدموا القنابل المسيلة للدموع تحت مراقبة
دبابات العسكر المصطفة ،في حالة تأهب  على رمال الشاطئ في مواجهة
«كمشة» من «أطفال الموج»  ،الوافدين من برّ «مرويكوس» !    .
إال أن العديدين منهم نجحوا في التسلل إلى داخل المدينة ،حيث
خلق منظر مجموعاتهم «النشيطة»  هلعا كبيرا بين السكان ،بينما تصدت
لهم القوات العمومية لتتحـول الشوارع الرئيسية إلى حلبـة كرّ وفـرّ  بين
النازحين ورجال األمن الذين  تعاملوا مع المتسللين بمنتهى القساوة
والعنف     .
وبينما تفرغت الصحافة االسبانية  إلعداد تقارير ضافية عن الحدث
معززة بالصور مع تعاليق تعتبر أن هذه العملية ردة فعل من المغرب
على استقبال إسبانيا لرئيس انفصاليي تندوف ،نظمت المحطات التلفزية
االسبانية ،فضال عن تغطيات واسعة ومتواصلة ،لقاءات مع شخصيات
تنتمي إلى مجاالت اجتماعبة مختلفة ،منها اإلعالم ،والقانون ،والجامعة،
والسياســة ،واألمن ،حـول «الهجرة الجماعية للمغاربة» التي اعتبرها
أغلبهم عملية مدروسة من الحكومة المغربية الستفزاز إسبانيا والضغط
عليها ،واإلعالن عن رفع يدها عن االتفاقيات المغربية اإلسبانية والمغربية
األوروبية  ،في مجاالت األمن ومحاربة الهجرة السرية ،لمجرد أن دوال من
االتحاد األوروبي ومنها إسبانيا وألمانيا ،رفضت االعتراف بمغربية الصحراء،
بعد االعتراف األمريكي  بسيادة المغرب على « األقاليم الجنوبية للمملكة».
ولم تخل تلك المداخالت من إشارات «ساخرة»  إلى مخططات  المغرب
«لالستيــالء» على مدينتــي سبتــة ومليليــة  التي تعتبرهما مملكة
«قشتالة»  إسبانيتينحتىالنخاع  ......( ! (  

عزيز كنوني  

املجل�س احل�ضري ي�صادق على مراجعة النظام الداخلي
ملرفق �سوق اجلملة للخ�ضر والفواكه
عقـد المجلـــس الجماعي
لمدينة طنجة يوم الخميس
جلسته الثانية من دورته العادية
لشهر ماي  ،2021بحضور عمدة
المدينة ،البشير العبدالوي.
خصصت الدورة للمصادقة
على مجمــوعـــة من النقـــاط
المدرجة في جــدول األعمـال
والمتعلقة بالقطاع المالي ،من
تحديد مبلغ المنحة اإلجمالية
المخصصة للمقاطعات األربع
برسـم سنـــة  ،2022وإجــراء
ت�صوير  :حمودة
تحويالت بميزانية سنة ،2021
ومراجعة القـرار الجبائــي الذي
أدخلت عليه بعض التعديالت
في محورين أساسيين ويتعلق األمر بالتنصيص على واجب شغل الملك
الجماعي العام والتغيير الذي مس الواجبات المستخلصة بسوق الجملة.
كما تمت المصادقة بإجماع األعضاء الحاضرين على بيع المنتوج
الغابوي وعلى دراسة تحويالت حساب النفقات من المبالغ المرصودة
لمقاطعة السواني التي ستصرف على أثاث المكاتب وعتاد الصيانة ولوازم
المطبوعات وغيرها من األمور ...بقيمة مالية إجمالية تقدر بتسع مائة ألف
درهم « 900 000.00درهم».
أما في مايخص النقاط المتعلقة بالمرافق ،فقد تمت المصادقة على
نقطتين أساسيتين متعلقتين بسوق الجملة للخضر والفواكه والتي تصب
في مراجعة النظام الداخلي للسوق ،وتعديل دفتر الشروط والتحمالت
الخاص بإحداث وتجهيز وتدبير وحدتين للتبريد والتخزين بنفس المرفق،
والذي أصبح يتعلق بوحدة للتبريد بدل وحدتين ،وقد حدد هذا المشروع
الوثائق اإلدارية والمالية التي يجب على المتعهد اإلدالء بها وفق مدة
استغالل حددت في  10سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،تحتسب من
تاريخ األمر بالشروع في استغالل هذه الوحدة ،مع ضمانة قدرها 100.00
ألف درهم.
أشغال هذه الدورة خصصت أيضا للمصادقة على الئحة الهيئة

جريدة طنجـة
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االستشارية للشبــاب بجماعــة
طنجة ،بحيث تضمنت الئحة
المقبولين  45شخصا ،باإلضافة
إلى المصادقة على قبول هبة
عائلة موالي أحمد الوكيلي لفائدة
جماعة طنجة والتي تتضمن كتب
وصور وبعض اآلالت الموسيقية
ومالبـس الفقيد موالي أحمـــد
الوكيلي.
وعلى هامـش هذه الدورة،
وفــي تصــريــح للنائــب األول
للعمدة ،محمد أمحجور ،للجريدة
فقد أشاد بسوق الجملة للخضر
والفواكـه الجديد ،الذي يحتوي
على منظومة غير مسبوقة على
الصعيد الوطني .هذا وقد أرجع نجاح هذا المرفق للمهنيين الذين انخرطوا
واستجابوا وشاركوا في هذا المشروع ،فضال عن جميع األطراف المشاركة
من جماعة وشركاء ووالية جهة طنجة تطوان الحسيمة والسلطات
المحلية...كما نوه بالمنظومة المعلوماتية التي حلت محل البون التقليدي
اليدوي ،موضحا أن السوق قد بات اليوم يعتمد على الوصوالت اإللكترونية
فقط.
وعن أرباح سوق الجملة ،فقد أوضح أمحجور أن المشروع له عائدات
مهمة على مداخيل المدينة رغم ظروف الجائحة والظروف االقتصادية
الصعبة ،مضيفا أن المداخيل الحالية قد ارتفعت إلى حوالي  50في المئة،
ومن المنتظر أن ترتفع مداخيل السوق بعد انتهاء الوباء وتصبح بذلك
المدخول األساسي للرسوم الذاتية.
ومن جانبه فقد أشار المستشار الجماعي ،حسن السماللي ،لبعض
مشاريع المدينة التي عرفت مؤخرا تراجعا وإهماال ملحوظا نتيجة غياب
التتبع لها ،كملعب مرشان ومرافق «مالباطا» وحديقة «بييرديكاريس»...
مطالبا عمدة المدينة وجميع مهتمي الشأن المحلي ،على رأسهم السلطات
المحلية والمجالس المنتخبة ومندوبية الشبيبة والرياضة ونيابة التعليم،
بالتدخل العاجل إلعادة رونق وجمالية هذه المشاريع.

ر .ب .ر

هيئة املحامني ترفع �شعارات
ت�ضامنية مع ال�شعب الفل�سطيني

تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي ،نظمت هيئة
المحامين بمدينة طنجة يوم األربعاء ،وقفة
تضامنيـة مع الشعـب الفلسطينـي بمحكمـة
االستئناف .وقد عرفت هذه الوقفة حضورا وازنا
لمحاميات ومحامي المدينة .وحسب بيان لهيئة
المحاميين بطنجة والذي توصلت الجريدة
بنسخة منه ،فإنها تتابع «بقلق شديد االعتداءات
المتكررة ،طيلة شهر رمضان المبارك والتي
تنفذها قوات االحتالل الصهيونـي وقطعــان
مستوطنيــه في بــاب العامــود وباقي أحيــاء
القدس ،خاصــة حي الشيخ جراح ،في محاولة
تهجير قسري ألكثر من  500عائلة مقدسية
من سكان الحي األصليين وهي االعتداءات التي
وصلت حدتها باقتحام المسجد األقصى وباحته
إلخراج المصلين بالقوة ».
كمــا اعتبــرت الهيئــة ذاتها تصرفــات
االحتالل «انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي
والقرارات األممية ،وانتهاكا لحرمـة األماكن
المقدسة ودور العبادة وتضييقـا على حريــة
المعتقد» .ونتيجة لهذه التصرفات الال إنسانية،
أعلنت هيئة المحاميين بطنجــة« ،إدانتهــا
الشديدة لما يتعرض له المقدسيون من اعتداء
آثم وممنهج ،ورفضها القاطع لعمليات التهويد
الممنهجة التي تستهدف المدينة المقدسة»،
باإلضافــة إلى مطالبتــها المنتظـم الدولــي
بالتدخل الفوري لوقف االعتداءات وحماية حقوق
الشعبالفلسطيني.
كما دعت الهيئـة في البيان ذاتـه الدول
العربية واإلسالميـة إلى اتخاذ موقــف قــوي
وصريح تجاه هذه االعتداءات ،مع تقديم الدعم
الضروري للمقدسيين ،ودعوة جماهير األمة
العربية إلى مزيد من الحشد والتعبئة.

وعلى هامش هذه الوقفــة وفي تصريح
لنقيب هيئة المحاميين بطنجة ،هشام الوهابي،
أفاد به الجريدة ،فإن هذه الوقفة جاءت لتأكيد
وقوف الشعب المغربي عامة والمحامين خاصة
مع القضية الفلسطينية ،باعتبارها قضية
رئيسية ووطنية .وأضاف ،أن هذه األخيرة قد
جاءت أيضا للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي الغاشم
على إخواننا في فلسطين والذي استعمل في
جرائمه أعتى وأقوى أسلحة الدمار التي وصلت
مداها بهدم البيوت والمدارس والبنيات التحتية
المدنية وباالعتداء على المواطنين المدنيين
اآلمنين من أطفال ونساء...
هذا وقد أوضح النقيب أن الهيئة ستقاضي
قوات االحتــالل اإلسرائيلـي بجميع المحاكم
الدوليــة على جرائمه المرتكبة ،موضحــا أن
هيئة المحامين بطنجة تعمل على التنسيق
مع الفعاليات الحقوقية لتقديم دعاوى ضد هذا
العدوان ،قصد معاقبته ومحاسبته على جرائمه
وطغيانه.
ومن جانبه ،فقد ندد خالد عاشور النقيب
السابق لهيئــة المحامين بطنجــة بالجرائـم
المرتكبة في فلسطين ،مشيرا إلى أن الهيئة قد
تعودت على الوقوف ضد هذه االعتداءات وضد
كل من يقف خلفها .فيما أشار المحامي بهيئة
المحامين بطنجة ،محمد كريم مبروك ،إلى أن
الهيئة تقف اليوم وقفة رجل واحد لدعم الكفاح
الفلسطيني عقب الهبة المقدسية التي شملت
كل األراضي الفلسطينية ،كما أنها تقر بأن
الكيان الصهيوني هو كيان عنصري ال إنساني،
بحكم المواثيق الدولية والشرائع السماوية.

رميساء

يقول «المجذوب»:
ْعيِي َنا ْو َما ْق ِّدي َنا..
ُف َ
وج
وق ْ
ا�ش َه ْاد مْ ُ
ال ْ
ال ْي ِّدي َنا..
لْل ّْثل ْْث خْ َ
ال يِ
الو ْك
ْك ْ
الو يِن ْو ْك َ
ال ْزل ْ
ُوط ْب «الله ْي ْه ِدي َنا»
َي مْ ْ
ْو ْه ْر ُفوا ْعلَى الْغْ َلّة
اها ْب ِي ِّدي َنا..
ا ِلّلي ْج ِني َن َ

• عبد اللطيف بنيحيى
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إعادة هيكلة المدينة العتيقة لطنجة
من إعداد  :د .عبد الحق بخات واإلعالمي عبد اللطيف بن يحيى وجريدة طنجة وأنفو طونجي

ترميم وت�أهيل ريا�ض الإجنليز

تعرف مدينة طنجة حاليا ،عملية إعادة تأهيل كبرى ،شملت معظم فضاءاتها
العتيقة ومعالمها األثرية التي تؤرخ لرصيدها الحضاري المتوسطي والكوني عبر
مختلف محطاتها التاريخية.
ولقد خ َّلفت هذه العملية ارتياحا عميقا لدى سكان هذه المدينة ،بعد طول
انتظار لمبادرة سامية تعيد االعتبار لما كان مهددا بالنسيان واإلهمال والتالشي
من فضاءات ومعالم ،حيث رصدت اعتمادات مالية ضخمة تتوخى زرع بذور الجمال
والبهاء وإعادة التأهيل بكيفية شمولية لهذه المدينة التي يوليها صاحب الجاللة
الملك محمد السادس نصره اهلل أهمية قصوى.
والشكر موصول بهذه المناسبة ،للسيد محمد مهيدية ،والي جهة طنجة ـ
تطوان ـ الحسيمة ،على مواكبته الميدانية في قلب هذا الورش الضخم،لمعاينة
تقنية دقيقة لكل األعمال التي أنجزت لحد اآلن أمام انبهار وإعجاب أبناء المدينة،
والمقيمين بها ،أو الوافدين عليها،حيث أصبحت تضاهي في بهائها ورونقها
أجمل مدن حوض البحر األبيض المتوسط.
وال مناص من التوقف عند ترميم وإعادة تأهيل معلمة لها خصوصيتها ،من
بين معالم مدينة طنجة الشاهدة على ما عرفته من إشعاع حضاري في أزهى
مراحلها التاريخية ،أال وهي معلمة «رياض اإلنجليز» المتميز بخصته التي وصفها
الدكتور رشيد العفاقي بقوله :
«أودُّ هنا أن أتكلم عن تلك الخصة الكائنــة برياض اإلنجليز ،فوق التلة
المشرفة على البلدة القديمة ،فقد صممت على طراز الخصات األندلسية ،أنشئت
في بداية العقد الثاني من القرن 20م ،ويقوم حوضها المرمري على عمود من
الرخام،نقشت بدائرته كتابة أعجمية تفيد أنها أنشئت بعد وفاة السير ريجنالد
عُين مفوضا
ليستر  ،Sir Rginald Listerتذكارا له .والسير ريجنالد المذكور ِّ
لبريطانيا بطنجة سنة 1908م ،ولبث في هذا المنصب إلى غاية وفاته في طنجة
سنة 1912م .وتحتضن الخصة من أعالها قبة مرفوعة على أربعة أعمدة،جوانبها
مثلثة ،ومسقفة بألواح خشبية من الداخل ،ومن الخارج بالقرميد األخضر على
شاكلة ما نراه في (صحن الريان) بقصر الحمراء بغرناطة ،وعلى الرغم من أنها
فقدت الكثير من أصالتها وجمالها ،إال أن بعض (حروف الزين) ال تزال بادية على
محياها ،من ذلك تلك الكتابة الموجودة على الشريط الخشبي للقبة ،فقد نقش
عليه هاذان البيتان من الشعر لشاعر من القيروان ،هو خلف بن أحمد القيرواني :

أال قل لسكــان بيـــت الحمى
أفيضوا علينا من الماء فيض ًا

مواكبة �أورا�ش الإ�صالح باملدينة العتيقة
قام ،مؤخرا ،مبعوثو جريدة طنجة وموقع أنفو طونجي بزيارة استطالعية إلى المدينة العتيقة،
خاصة أن هذه األخيرة شهدت حركة غير عادية تتجلى في الخضوع لمجموعة من اإلصالحات والترميمات،
بما فيها أشغال الصباغة التي أضفت على بنايات المدينة العتيقة مسحة جمالية ،طالما وقف عليها
السكان والمارة على حد سواء .وأثناء تجول الموفدين اإلعالميين بين أحياء المدينة ،استفسروا السكان
والتجار حول إبداء رأيهم بخصوص اإلصالحات أو إعادة الهيكلة ،فإذا بهم يعبرون ،الواحد تلو اآلخر،
عن ارتياحهم العميق لألوراش التي شهدتها أحياؤهم وهي ترمم وتصلح وتتزين ،حيث باتت في حلة
جديدة ورونق جذاب لم يعرفوا له مثيال ،منذ سنين ،مضيفين أنهم بهذه المناسبة يوجهون رسالة
شكروامتنان إلى السلطات المحلية وعلى رأسها محمد مهيدية ،والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
الذي لم يبخل بوقته وجهوده المضنية ،بل تجند شخصيا ،أثناء تفعيل هذا البرنامج اإلصالحي ،مخصصا
للمدينة العتيقة زيارات ميدانية ،استهدفت أزقتها ودروبها ،بشكل يومي وذلك لتفقد سير األشغال بها
وكذا للرفع من وتيرة هذه األوراش ،بشكل عام والتي عرفت مد شبكة التطهير السائل ،بعد إصالحها،
هذه الشبكة التي تأخذ أشغالها الكثيرمن الوقت كما تتطلب إمكانيات مادية ليست باليسيرة.

هنيئ ًا لكم في الجنان الخلود
فنحــن عطاش وأنتـــم ورود».

ارتسامات المواطنين
نحــن مـــوجــودون فــي المدينــة
القديمة التي كما ترون قد أدخلت عليها
إصالحــات لم تحــظ بهــا ،منـذ عقـــود
والفضــل في ذلك يرجـع إلى السيد الوالي
الذي كـرس أوقاتـه في خدمــة الصالح
العام.

عبد اللطيف المريني
ما تم إصالحه بالمدينة العتيقة أمر
يثلج الصدر ونشكـر السيد الوالي على
سهره وتتبعـه لسير هذه األشغـال ،منذ
بدايتها ،فقط ما ينقص حاليا هو الجانب
األمني الذي نتمنى تعزيزه بأحياء المدينة
العتيقة.

مصطفى زكود

عبد العزيز العكوني
كما ترون ،فإن المدينة العتيقة باتت
أحياؤها تشبه أحياء مدن غرناطة وإشبيلية،
حيث التنقصها إال «المحابق».
وصراحة يجب الحفاظ على هذه البيئة
وكفى من أعمال التخريب والتكسير .كما
نسأل اهلل أن يحفظ لنا هذا الوالي الخدوم
الذي يبدو عاديا ومتواضعا ويتميز باإلصغاء
إلينا ،عكس الوالة السابقين الذين كان من
الصعب الوصول إليهم.

جريدة طنجـة
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مثير للجدل :

• رميساء بن راشد

االنتخابات على الأبواب
ودور امل�ست�شارين لي�س �إيجاد
حلول للمواطن..

�أوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

«عَ ـ َّي ْقـ ُتـو» !...
منطق المسؤولين في هذا البلد يحتاج إلى «منطق» «يمنطقون»
به تدابيرهم فيما يخص مواجهة الجائحة التي ضربتنا نحن وألزمتنا
بما فوق طاقتنا ،و «عفت عنهم» .فهم ليسوا ملزمين بأن يضربوا
الصف في أبـواب المقاطعــات حتى يحصلوا على رخصة تمكنهم
من التنقل بالليل والنهار ،وهم غير معنيين أصال بالوقـوف في
«الباراجــات» ،وال بالعودة إلى منازلهم ،عفوا ،إقاماتهم ،قبــل غروب
الشمس بأزيد من ساعة ،كما أن ال قانون يمنعهم من أخذ «قسط»
أو أقساط من الراحة ،في منتزهات «خمسة نجوم» على بعد مئات
الكيلومترات من مكان عملهم وسكناهم الرسمية ،وأن يتجولوا
بكامل حريتهم في جبال البلد وسهوله ووديانه وبحاره  ،خاصة في
«كابو نيكرو» ،و«مارينا سميـر» والمضيــق ،وطنجــة .وإذا تكرموا
فقبلوا التلقيح ضد الفيروس اللعين ،فإنهم غير مجبرين على المرور
عبر محطة  ،1717وانتظار «النوبة» ،بل تنظم على شرفهم احتفاالت
إعالمية ،وقـد يتكرم أحدهم فيدلي بتصريح صحافي يقنعنا فيــه،
ضمنيا ،أن «ال حدا أحسن من حد» كما يقول إخواننا اللبنانيون،

الزالت معاناة حي مسنانة مستمرة إلى يومنا هذا،
فبالرغم من الشكايات المتواصلة والالمعدودة ،إال أن
مطالبه البسيطة لم تلق أي استجابة بعد .فحسب (م.ن)
فإن الحي يعاني من مجموعة من المشاكـل التي لم
تلق أي حلول إلى حد اآلن ،منهـا وجـود «مزبلة خطيرة
عند باب مؤسسة تعليمية ،باإلضافة إلى وجود منحدر
يشكل لسكان الحي عرقلة في العديد من المصالح،
خصوصا عند المرض ،هذا فضال عن االنجراف الموجود
بالغابـة والذي يهدد البعض في الوصول إلى منازلهم».
وعن هـذه المعانــاة وحســب ما أفادنــا بــه (خ.ب)
فإن السكان قــد سبـق لهم أن وجهوا وكتبوا شكايات
وعرائض عديدة للجهات المختصة ،مطالبة بوضع
حلول لهم إال أن آذان الجميع كانت والزالت صماء.
ولإلشــارة ،فإنه قد سبــق للجنــة مشتركــة بيـــن
مجموعة من مسؤولــي المدينــة من واليـة جهة
طنجة تطوان الحسيمة والوقاية المدنية .أن حلــت
بعيــن المكــان لالطالع على الوضع ،إال أنها وبعــد أن
غادرت مرفوقة بتقريرها وصورها لم تحرك أي ساكن
استجابة لمطالب المواطنين.
مشاكــل جمـة وأوضـاع مزريـة تلك التي يعيشها
سكان حي مسنانة العليا ،فبمجرد أن تطلع على المكان
سيتراءى لك كأنه بادية مهمشة ،ال وجـود لشيء فيه
يوحي بأن الحي يوجد بمدينة حضارية ،بحجم طنجة.
وهنا وجب طرح العديــد من التساؤالت واالستفهامات
حول دور المنتخبين والمسؤولين في هذا األمــر ،هل
من المنطقي أن ال تتوفر بعض أحياء المدينة على خط
رابط يمكنهم من االنتقال في حافالت النقل الحضري
في الوقت الذي ال تتمكن سيارات األجرة بدورها من
الوصول إلى هذه األحياء؟ بل وكيف لمواطن أن يعيش
في حي جميع أرجائه ملوثة بسبب عدم وصول شركات
النظافة إليه؟ وهذا بحد ذاته يشكل خطرا جسيما على
حياة وصحة سكان منطقة مسنانة التي تضم عددا
مهما من األفراد واألسر .وتجدر اإلشارة إلى أن سكان
المنطقة ولوضع حلول لهذه النفايات ،ولو كانت حلوال
ترقيعية مؤقتة ،اتفقوا على تأدية مبلغ  30درهما لكل
أسرة بهذا الحي وتكليف أحد المواطنين بجمع النفايات
خالل كل أسبوع ،حفاظا على صحتهم وصحة أطفالهم
الذين يدرسون قرب هذا المطرح.
مشكل خطيــر آخــر تعانـي منه هذه الساكنــة ،أال
وهو مشكل انجراف التربة وتشقق الطريق الذي وصل
إلى أبواب المنازل ،والذي يشكل تهديدا لهم عند كل
تساقط لألمطار ،خصوصا وأن الحي يقع في منطقة
مرتفعة جدا.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4159ال�سبـت  22مــاي 2021

وجدير بالذكر ،أن سكان الحي المذكور قد طالبوا
المسؤولين مرارا وتكرارا ،ومنذ سنوات عدة ،بإنشاء
طريق تربط ما بينهم وبين حي الرهراه ،حتى يتسنى
للحافالت وسيارات األجرة نقلهـم ،إال أنه وكما العادة لم
تتـم االستجـابـة لمطالبهـم ،رغـم أن مسـافـة الطريـق
ال تتعدى  300متر ،وال تكلف الجماعة ميزانية كبيرة.
وعالقـة بالموضوع وعلى إثـر هذه المعانـاة ،قمنا
باالتصال بالمستشـــار (ح.ب) ،للحصول على بعــض
المعلومات حول مآل هذا الحي المهمش ،لنتفاجأ
برده الصادم الذي أوضـح من خاللـه إلى أن الوقـت
الحالي اليسمح بوضع حلول لهذا الحي ،نظرا القتراب
موعد االنتخابات ،مضيفا أن ميزانية الجماعة ال تتحمل
ميزانية إضافية.
كما اعتبر المستشار نفسه أن الحي ليس بحاجة
إلى فتح الطريق ذي  300متر فقط ،بل أن الحي يتطلب
إصالحه بالكامل...
وفي كلمة أخرى مثيرة للجدل ،أشار بل اعتبر أن
المستشارين ال عالقة وال دخل لهم بهذه المواضيـع
ودورهم ليــس إيجــاد الحلــول ،بل البحث وإيصــال
المعلومة للجهات المسؤولة ،ال أكثر وال أقل!
إذن ،إذا كانت مجالس الجماعات الترابية قد توقفت
عن عملها ،وانطالقا من جواب السيد المستشار ،فلماذا
الزالت مستمرة في العمل إلى يومنا هذا ولم تعلن
عن توقيفها وتقديم تاريخ االنتخابات؟ بل ولماذا الزال
هؤالء المستشارون يتقاضون تعويضاتهم التي هي
في األصل تعويضات عن العمل المقدم للمواطن؟
مادام أنه قد انتهى دورهم ،وفعال ليست هناك ميزانية
لدى الجماعـــة ،كما جــاء على حد لســان المستشـــار
المذكور ،فحبذا لو يتم صرف تعويضاتهم على السكان
المتضررين الذين سئموا انتظار حقوقهم.
مؤســف حقــا ما أصبحنــا نعيشــه ونشاهــده من
سلـوك وأفعـال «بعــض» المستشاريـن الذين يفكرون
ويتسابقون على الكراسي والمناصب فقط ،دون مراعاة
ظروف المواطن المزرية ،المواطن الذي صدق وعودهم
الكاذبة وحلم بغد أفضل.
وآخرا ،إذا كان هـذا المنتخـب لن يلبـي حاجيــات
ومتطلبات المواطن فلماذا سيشارك هذا األخير في هذه
المسرحية السياسية؟ وماهي اآلليات المعتمدة لتشجيع
المواطنين على االنخراط الفعلي في العمل السياسي؟
وماهي التحفيزات المقدمة للناخب لكي يتشجع على
االنخراط في العملية االنتخابية؟ وكيف سنساهم
في رفع عدد األصوات المقبلة وتنزيل الديموقراطية
الصحيحة؟ هذا ما على األحزاب التفكير فيه أوال.

وبالتالي ،فكيف نصدقهم حينما يحاولون إقناعنا بأنهم يشعرون
بمعاناتنا و «عذاباتنا» مع الحجر الصحي الذي جرّ على بعضنا أمراضا
نفسية مكلفة ،ماديا ومعنويا ،وعلى البعض اآلخر ،ويــالت الفقر
والجوع والتشرد ،والدفع ببعضهـم إلى مذلــة «مد اليد» ،بعـد أن
انقطعت بهم سبل العيش ،في انتظار «اإلحصاء االجتماعي» الذي
تسعى الحكومة ،جادة ،إلى إقامته  ،في إطار مخطط «استثنائي» يرمي
إلى تحقيق التوزيع العادل والكريم للثروة ،حتى يعم الخير الجميع،
حتى ال يبقى بالبلد من يدفع رشوة أو يقبضها ،أو من يرهن حاضر
البلد ومستقبله بمائتي درهم ،يبيع بها صوته لمترشح يعلم أنه فاسد
مسترزق ال يفرق بين «الواو والزرواطة» !.
نحن ال نغبط أحدا على ما به من النعيم ،وال نحمل أحدا مسؤولية
«توابع» الجائحة بفيروساتها المتحورة والمتحولة والمتطورة ،ولكن
ال يوجد ما يمنعنا من أن نالحظ« ،قصر نظر» بعض المسؤولين في
تدبير الجائحة ،الذي انطلق من طريقة «انسخ ولصق» العتيدة ،ليتيه
بعد ذلك في مسلسل «التمديد» شهرا بعد شهر ،بدعوى «بعبع»
الجائحة ،حتى حين تخلصت دول من جوارنا ،من «جبروت» التمديد،
وأعلنت بداية تعافيها من الجائحة  ،بقينا نحن نشد أنفاسنا عند كل
تصريح لرئيس الحكومة أو لوزير الصحة ،الذي أتعبنا بتعاليقه عن
الجائحة ،فتارة إن حالتها «مقلقة» ،و تارة إنها تحت السيطرة ،وأن
الرأي راي اللجنة العلمية.
وها هو البروفيسور عز الدين اإلبراهيمي ،عضو اللجنة العلمية
يبشر المغاربة ب «التخفيف» الممنهج ،بعد العيد ،والعودة إلى
الساعة «الرسمية» (اقرؤوها :المفروضة) ،ويضيف أنه «ال يمكننا أن
نبقى «سادين» على الناس إلى ما ال نهاية له !!!»....
كالم في الصميم ،وهو يطابق في المعنــى والمضمـون ،رأي
البروفيسور غسان األديب أستاذ الطب والصيدلة بمراكش ،الذي
«دون» ما معناه أن معدل تكاثر فيروس كورونا بالمغرب بلغ 0،63
وهو أقل رقم منذ ظهور أعراض الجائحة ببالدنا ،وأضاف « :وخا بان
لي قليل اللي باقي مسوق «لتلك التدابير»!
وهو مل حصل بالضبط في طنجة أيام العيد حيث اكتظــت
شوارع مركزية بآالف المواطنيــن ،ما بين ساحة  9إبريل بالسوق
البراني وشــارع المكسيــك وراس المصلى ،مرورا بشارع الحريــة
وساحة فرنسا ،بغاية شراء مالبس العيد من القساريات والمتاجر
وخاصة من «الفراشة» الذين وقع التغاضي عنهم فكثرت أعدادهم
واتسعت مساحات األرصفة التي يستغلونها ،ليتحــول وسط المدينة
إلى «سوق عام» عشوائي ،غابت فيه ،وأليام ،شروط المحافظة على
التدابير االحترازية ،حتى أن ال أحد أصبح «يتسوق للحجر الصحي» الذي
إن صحت فعاليته ،فأبشروا بـ «بؤرة» تغزونا كما غزتنا ،بسببكم ،بؤر
أسواق الماشية التي «أمنتم» عليها في عز الجائحة ،السنة الماضية،
وقد تكررون المهزلة هذه السنة ،جبرا لخاطر «البرايم مينيستر»
المرتقب !

الوزير نا�صر بوريطة :

“مدريد حتـاول ا�ستغـالل �أحـداث
�سبتـة كـ «مطية للهروب من النقا�ش
احلقيقي» حول الأزمة”

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،السيد
ناصر بوريطة ،أن إسبانيا تحاول استغالل ما حدث في الثغر المحتل لسبتة كـ”مطية
للهروب من النقاش الحقيقي” حول األزمة المغربية -اإلسبانية المتعلقة باستقبال مدريد
للمدعو إبراهيم غالي ،المتابع مع ذلك ،بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
واالغتصاب وانتهاكات لحقوق اإلنسان.
وأوضح السيد بوريطة ،في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء ،أن “سجل المغرب
في محاربة الهجرة السرية معروف” ،مؤكدا أن ما حدث في ثغر سبتة المحتل يأتي للتذكير
أوال بالتكلفة التي تتحملها المملكة للحفاظ على حسن الجوار.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية ،شدد الوزير على أن “المغرب ال يحتاج إلى
تقييم من إسبانيا ووسائل إعالمها” ،مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أجهض  13ألف
محاولة للهجرة غير شرعية منذ  ،2017وفكك  4163شبكة تهريب وسجل  48محاولة
اقتحاملسبتة.
وأكد أن “هناك حقيقة ،هناك أرقام تستحق االعتراف” ،مشيرا إلى أن ما حدث في
الثغر المحتل يذكر أيضا بـ “التكلفة المالية التي يتحملها المغرب لحسن الجوار ،والتي
أساء البعض استغاللها في األيام األخيرة”.
وقال السيد بوريطة ،الذي رفض اتهامات إسبانيا للمغرب باالبتزاز” وهو الذي يعبئ
قواته األمنية ويدفع من ميزانيته للحفاظ على جواره” ،إن “أوروبا ال تمنحنا حتى  20في
المائة من التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية” ،مضيفا أن
األحداث التي وقعت خالل األيام األخيرة أظهرت أن  99في المائة من جهود المكافحة
يقوم بها المغرب مقابل “ال شيء من الجانب اآلخر”.
وأكد أن المغرب ليس دركيا لكنه يظل دائما فاعال مسؤوال في محاربة الهجرة غير
الشرعية ،مشددا على أن من حق المملكة أيضا أن تطالب شراكاءها بنفس المسؤولية
ونفس االلتزام ونفس الثقة.
وقال إن “حسن الجوار والشراكة ليسا مجرد شعارات .بل يجب أن نجسدها .ولألسف
فإن ما حصل عليه المغرب منذ  17أبريل ليس دليال على حسن الجوار أو الشراكة .فمغرب
اليوم لم يعد يقبل هذا النوع من ازدواجية الخطاب.
واعتبر السيد بوريطة أن إسبانيا تجعل أوروبا تدفع ثمن رعونتها ويجب أن تشرح
ألوروبا كيف تسمح دولة عضو في االتحاد األوروبي بدخول أشخاص يحملون هويات
مزيفة إلى األراضي األوروبية.
وأضاف أنه يتعين على مدريد أن تشرح أيضا لنظرائها األوروبيين كيف يمكنها إيواء
شخص فوق التراب األوروبي متابع بتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
واغتصاب وانتهاكات لحقوق اإلنسان ،وكيف أن امرأة تعرضت لالغتصاب ،تطالب بحقها،
يجب أن تنتظر حتى يقوم وزيرا الخارجية اإلسباني والجزائري بالتنسيق.

احلكومة متدد فرتة الإغالق
الليلي �إلى احلادية ع�شرة ( )11لي ًال
ابتداء من اجلمعة  21ماي 2021
أعلنت الحكومة ،الخميس ،أنها قررت ابتداء من يوم الجمعة الفارط ،حظر التنقل
الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليال إلى الساعة الرابعة والنصف
صباحا.
وأضافت الحكومة ،في بالغ ،أنها قررت أيضا إغالق المحالت التجارية والمطاعم
والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليال ،واإلبقاء على جميع القيود االحترازية األخرى
التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية ،والخاصة بالحفـالت ،التجمعات
والتظاهرات ،قاعات السينما الجنائز.
وتابع البالغ ذاته ،أن هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة جاءت تبعا لتوصيات
اللجنة العلمية والتقنية ،وأخذا بعين االعتبار خالصات التتبع اليومي المستمر للوضعية
الوبائية بالمملكة خاصة التراجع المسجل في منحى اإلصابة بفيروس كورونا.

5

بوخبزة “ :احلكومـة الإ�سبانيـــة �سقطـــت
يف �أخطــاء فادحــة �أ�ضرت بالعـالقـــات
اال�سرتاتيجية مـع املغـرب”
أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون
العام بجامعة عبد المالك السعدي ،محمد
العمراني بوخبزة ،أن الحكومة اإلسبانية الحالية
سقطت في أخطاء فادحة أضرت بالعالقات
االستراتيجية مع المغرب.
وقال محمد العمراني بوخبزة ،في حوار
مع وكالة المغرب العربي لألنباء ،إنه “لألسف
الشديد ،أساءت الحكومة اإلسبانية الحالية،
والمكونة من خليط غير متجانس من توجهات
سياسية مختلفة وفي بعض األحيان متعارضة،
تدبير عدد من القضايا والملفات مع المغرب”،
مضيفا أنها “سقطت في أخطاء فادحة ال يمكن
قبولها وفق الوضعية الحالية المتسمة بتحوالت
عميقة في طبيعة الملفات المشتركة بين
البلدين”.
وتابـع األكاديمــي أن “المغــرب ،فــي
مواجهة هاته األخطاء الفادحة ،طالب بأجوبة
واضحة من الطرف اإلسباني على مجموعة من
األمور” ،موضحا أن األمر يتعلق على الخصوص
ب “انزعاج مدريد من اعتراف الواليات المتحدة
بمغربية الصحراء” ،و “استقبال المدعو إبراهيم
غالي ،زعيم ميليشيات (البوليساريو) بهوية
مزورة ودون إخبار وإخطار للمغرب بشكل
مسبق”.
عن العالقات الثنائية بين البلدين ،اعتبر
المحلل السياسي أن “هناك سحب تعكر صفو
العالقات المغربية اإلسبانية ،المتشعبة والتي
تحكمها اعتبارات تاريخية وملفات ثنائية
عديدة” ،مسجال على الخصوص “عدم قدرة
الطرف اإلسباني على استيعاب التحوالت الكبرى
التي طرأت على الواقع اإلقليمي ،وخاصة على
مستوى طبيعة الملفات الجديدة بين البلدين
ووزنهمااإلقليمي”.

محمد العمراني بوخبزة
وأضــاف “تغــيــرت طبيعــة الملفــات
والمواضيع في العالقات الثنائية ،كما تغيرت
أيضا مواقع الدول ،إذ أن مغرب األلفية الثالثة
يختلف جذريا عن ما قبله ،مصالحه تفرض
نفسها وهو يشتغل على هذا األساس” ،داعيا
الطبقة السياسية بإسبانيا إلى ضرورة استيعاب
هذه التحوالت وتصفية األجواء وطرح القضايا
الخالفية مع المغرب على طاولة النقاش.
واستبعد أن تغامـر إسبانيــا بالعالقات
االستراتيجية مع المغرب ،الذي يعتبر الشريك
االقتصادي األول إلسبانيا خارج االتحاد األوروبي،
مبرزا أننا “ربما بصدد مرحلة أو محطة جديدة
في العالقة الثنائية ،وعلى اإلسبان استيعاب
التحوالت الجارية والتأقلم معها  ،خدمة للقضايا
الثنائية والمصالح المشتركة “.

في هذا السياق ،شدد األكاديمي على
أن إسبانيا ال يمكنها لوحدها مواجهة الهجرة
السرية وال الجريمة العابرة للحدود ،مشددا
على أن مواجهة هذه التحديات يقتضي عالقات
متوازنة قائمة على الثقة المتبادلة بين الرباط
ومدريد  ،والتي تعتبر ركنا أساسيا في بناء أية
عالقاتاستراتيجية.
وخلص إلى أن المغرب ،البلد الرائد في
إفريقيا في مجال الهجرة والذي يعتبرها عامال
إيجابيا للنماء ،ال يمكن أن يلعب دور “الدركي”
في ضبط تدفقات الهجرة ،موضحا أن المغرب
طالب ،غير ما مرة ،بضرورة تبني مقاربة شمولية
لمعالجة قضية الهجرة ،تأخذ بعين االعتبار
األبعاد األمنية والتنموية على حد سواء.

(و.م.ع)

حقوقيون يدينون املمار�سات العنيفة لل�سلطات
الإ�سبانية جتاه مهاجري �سبتة
أدانــت المنظمة المغــربيــة لحقـــوق
اإلنســان الممارســـات العنيفـــة للسلطات
اإلسبانية تجاه مهاجريي سبتــة ،معبرة عن
شجبها لـ ”أي توظيف آلمال شابات وشباب
وبؤسهم من أجل تصفية حسابات سياسية بين
المغرب وإسبانيا”.
وقالت المنظمة ،في بالغ لها ،إنها “تتابع
بقلق كبير األحداث التي يعرفهما الثغران
المحتالن شمال المملكة (مليلية وسبتة خاصة)،
والتي اندلعت منذ يوم اإلثنين األخير”.
ونددت المنظمة ،حسب المصدر ذاته،
بـ”الممارسات الحاطة بالكرامة اإلنسانية ،التي
نهجها الجيش اإلسباني ،وما قام به الصليب
األحمر اإلسباني بخصوص طالبي اللجوء”.
وأشـــارت المنظمـــة إلى أن “الجيـــش
اإلسباني استعمل العنف المفرط ،من ضرب
بالعصي وركل ورفس ،بل وباستعمال الغازات
المسيلة للدموع والرصاص الحي ،حسب بعض
اإلفادات إلى جانب الممارسات الحاطة بالكرامة
اإلنسانية”.
كما استهجنت المنظمة الحقوقيــة ما
“قامت به السلطات اإلسبانية بخصوص طلبات
اللجوء التي تقدم بها يمنيون وسوريون ومن
دول جنوب الصحراء التي تعاني من االضطرابات
السياسية” ،مشيرة إلى أن “ترحيل مجموعة من
طالبي اللجوء ،رغم تقدمهم بهذه الصفة لدى
الهالل األحمر اإلسباني ،وكذا ترحيل المآت من
األطفال بدون اعتبار مصلحتهم الفضلى”.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان،
السلطات اإلسبانية إلى “االلتزام باتفاقية 1951
الخاصة باللجوء ،وقبول طلبات الباقين ممن
ولجوا إلى المدينتين”.

كما دعت السلطات اإلسبانية ،أيضا ،إلى
“ضرورة احترام المصلحة الفضلى للطفل سواء
بالنسبة للمعامالت الالإنسانية التي عومل بها
األطفال أو بالنسبة لعملية ترحيلهم”.
من جهــة أخـــرى ،دعــت المنظمـــة
المغربيةلحقـــوقاإلنســان،السلطاتالمغربية
إلى “بذل المزيد من الجهــود بجهتــي طنجـة
ـ تطــوان ـ الحسيمة والشرقية إليجاد حلول
جذرية للمتضررات والمتضررين المباشريـن
وغير المباشرين للتهريب المعيشي ،والتعامل
اإلنساني ،ووفق القوانين الجارية والمكتسبات
التي راكمتها بالدنا بخصـــوص المهاجرات
والمهاجرين غير النظاميين”.
وارتكزت المنظمة المغربيــة لحقــوق
اإلنسان ،في بالغهــا ،على تقارير أعضائها
بكل من تطوان وطنجة والناظور ووجدة
من جهــة ،ومن جهــة ثانيــا انطالقا من
األفالم التي سجلها المواطنات والمواطنون
والمهاجرات والمهاجرون وطالبو اللجوء في
محيط المدينتين أو من داخلهما ،إضافة إلى

الشهادات الحية لبعض الضحايا والئحة أولية
من طالبي اللجوء المرحلين.
وسجلـت المنظمة المغـربيــة لحقـوق
االنسان غرق شاب في مياه البحر المحادية
لمدينة الفنيدق ،وترحيل اآلالف من المهاجرين
والمهاجرات وطالبي اللجوء من طرف الجيش
اإلسباني ،واستعمال العنف المفرط من طرف
الجيش اإلسباني من ضرب بالعصي وركـل
ورفس ،بل وباستعمال الغازات المسيلة للدموع
والرصاص الحي حسب بعض اإلفادات إلى جانب
الممارسات الحاطة بالكرامة االنسانية ،وترحيل
مجموعة من طالبي اللجوء رغم تقدمهم بهذه
الصفة لدى الهالل األحمر اإلسباني ،وترحيل
المآت من األطفال بدون اعتبار مصلحتهم
الفضلـى ،واالقتصار على بعض الموظفين
الستقبــال هذه الفئـــة ،من الشباب المغربي
والمهاجرات والمهاجريــن من جميــع أنحـاء
المغـرب على مــدن الشمـال ،توظيـف إشارات
غير رسمية من أجل تعميق الخالفات بين
المغرب وإسبانيا ،بل واالتحاد األوروبي.

جريدة طنجـة
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اللفظ املفيد

بنـي مكـادة  ...بعيـون حمـاميـة
أطل على برنامج « أهل المدينة» الذي
يبث على القناة اإللكترونية « طنجة »24
محمد الحمامي بصفته مستشار برلماني
عن مدينة طنجة ومستشار جماعي عن بني
مكادة
ولألسف وفي خضم الحوار وصف بني
مكادة األبية بكالم غير الئق وبتاريخ مزور ال
أساس له من الصحة ،حيث لخص المستشار
البرلماني تاريخ بني مكادة وأهلها يعتمدون
على القنب الهندي وعلى أعمال حرة كالبناء
على سبيل المثال ال الحصر كمورد رئيسي
في عيشهم ،هو تصريح غير مسؤول جر
معه سيال من االنتقادات وكثير من اللغط
على صفحات فيسبوكية عديدة من أبناء
بني مكادة بجميع أحيائــها ،وخصوصا
الكوادر والمثقفيــن والذيــن أبدعوا في
العديد مـن المهــن والتخصصات ،ســواء
داخل الوطن أو خارجه.
كما عبر البعض على أن بني مكادة
كانت دائما تخلق الحــدث محليا ووطنيا
بمواقفها النضالية التي خلدها التاريخ عبر
مظاهرات ومسيــرات تضامنية وتنديدية
ومسيرات عزة وكرامة.
بني مكادة أنجبت أساتــذة ودكاترة
وخلدت أسماء شامخــة في تاريخ طنجة
رياضيا ،ثقافيا .اجتماعيا وسياسيا والزالت
كذلك ،بني مكادة التي كانت دائما الحصان
األسود في كـل المعادالت السياسيـــة
واالقتصادية،بني مكادة المعروفة صناعيا
وتجاريا.
فهل يعقل أن يصـدر كالم مثـل هذا
على لسان برلمانـي ومستشـار مجرب
ومتمرس ويستعد لدخول غمار االنتخابات
المقبلــة وسبــق أن كـان رئيسا لهــذه
المقاطعة الصامدة والوالدة لرجاالت أعطت
الكثيرللوطن؟
كيف تسمح السلطات بتمرير مثل
هذه الخطابات للشارع والمصفوفة لغويا

«جزء من وطن
املغرب»

atlati.mohammed@gmail.com

محمد الحمامي

بمصطلحات االحتقار والتنقيص والتشويه ؟
مـــاذا .وراء تصريــح (أنـــا مرضــــي
المخزن)؟
بني مكادة تنتظر اعتذارا سريعا من
السيــد «الحمامي» على هـذا التصريح
والرجوع عنه ألنه أحـد أبنائها ،وحتى إذا
كان اقتصاد المقاطعة مبنيا على تجارة
المخدرات فعليه أن يكون أول المبادرين
لمحاربته.
بني مكـادة الصامـدة والمجاهدة
تصـــدرت لعـقـــود النضــال الشعبــي
الديموقراطي وعملت على تنشئة وتخريج
الكثير من األطر والكفاءات التي تتموقع
اليــوم في كثيــر من مفاصـل الدولــة
والقطاعات الحكومية والجامعات المغربية ،
ليس فقط في المغرب  ،بل أيضا في دول
أوروبية عديدة.
بني مكادة كانت دائما عصية على
التركيع وقادت إضراب  14دجنبر  1990و6
نونبر  1996وحتى عندما عانت مسيرات
 20فبراير  2011من التضييق احتضنتها
بني مكادة بصدر رحب.
بني مكادة التي احتضنـت يـد عاملـة
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بخط اليد
 -محمد �إمغران
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مغربية عديدة لجأت إليها طلبا للرزق
فأسكنتها في فسيح أرضها رغم ما عانته
من استغالل في رخص البناء غير القانوني
والتي استنزفت جيوب القادمين إليها
وشوهت وجهها العمراني.
أن يخرج السيد «الحمامي» ويصف
اقتصاد بني مكادة أنه قائـم على القنب
الهندي فهاته سبة وكالم جارح في حق
هاته المنطقة األبيــة ،فكل المعطيات
والمؤشــرات التي تخص شــق التنميـة
بالمقاطعة ال ترتبط ال من قريب وال من
بعيد بتجارة القنب الهندي.
لألسف كـالم غير موفق بتاتا حسب
كل الذين عبروا عن غضبهم وغيرتهم
لألرض التي سمعت صرختهم األولى ،وما
يجب على « الحمامي» وهو الملتحق قريبا
بحزب الميزان إال أن يتراجع عن كالمه
ويعتذر ألهل منطقة بني مكادة الصامدة
ولساكنتها المحترمة ،خصوصا وأنه مقبل
على محطة انتخابية قادمة مهمة باعتبار
أن للرجل منافسة قوية في ظل وجود
أسماء تلقى ترحيبا من فئات عريضة من
المجتمع.

م.ط.ب

تسارعت األحداث بباب سبتة ،األيام الماضية ،بشكل غير متوقع،
رغم أنها كانت منتظرَة ،على األقل ،بالنسبة ألحد طرفي موضوع
النزاع ،مملكتي المغرب وإسبانيا ،ولعل أبرز تلك األحداث ما تضمنته
فيديوهات وصور تناقلتها وسائل اإلعالم الكالسيكي ،ووسائل
اإلعالم الحديثة ،فيديوهات وثقت عمليات عبور جماعي نحو ثغر
سبتة المحتل ،تارة سباحـة عبر البحر ،وتارة أخرى تسلقا عبر مسالك
البر ،عمليات قام بها شباب من جنسيات مغربية وأجنبية ،كما وثقت
تسجيالت أخرى وكانت بذلك شاهدة على األشكال التي تعاملت بها
َّ
المُشك َلة على عَجَل بالمدينة ،من الحرس المدني
لجنة االستقبال،
والشرطة وقوات الجيش اإلسبانية والصليب األحمر.
و بالطبع والعادة ،فقد اختلفت وجهات نظر الجمهور ومواقفه
إزاء تلك األحداث ،سواء بالنسبة لجهة المغرب أو بالنسبة لجهة
إسبانيا ،فهناك من ناصر طرفا وناهض آخر ،وهناك من برر تصرف
هذا الطرف وتغاضى عن فعل ذلك بالنسبة لطرف آخر ،وهي بالطبع،
في جميع األحوال ،مواقف ذاتية طبيعية تعكس طرق ومستويات
التفكير المختلفة لدى الجمهور.
األحداث التي شهدتها مدينة سبتة ربما كانت نتيجة منطقية
لسُنّة تطور العالقات بين المغرب وجارته الشمالية إسبانيا ،وهي
عاكسة لموضوع سياسي في جوهره وموضوعه ،فإسبانيا الزالت
تنظر للمغرب كبلد لم ينشأ إال أواسط خمسينات القرن العشرين،
بينما يعتبر المغرب نفسه دولة عريقة يعود تاريخ تأسيسها ألواخر
القرن الثامن الميــالدي ،وهذا موضوع قــد يطول المقال بسرد
تفاصيله وإشكاالته ،لكن ،بصرف النظر عن أهمية الموضوع
وتعقيده ،وضرورة تقديم إجابات عمليـة وفعالة عن أسئلته ،فإن
السؤال المستتر ،الذي لم ينتبه له معظم الناس ولم يكلفوا أنفسهم
عناء البحث عنه واستكشافه ،هو السؤال المتعلق بــ  :موضوع
الوطن وماهيته ؟ وماهية طبيعة العالقة التي تجمع المواطن به؟
ً
لغة ،الوطنُ يعني المكان ،ولذلك يُقال «يَطِنُ» وطنـاً ،أي
َ
َ
ووَطنَ بالبلد اتخذه مسكناً
المكان ،اتخذهُ وطناًّ ،
َ
يقيمُ ِبهِ ،وأوْطنَ
ومح ً
ال ،وجاء في لسان العرب أن الوطن هو المنزل تُقيم فيه .وفي
االستخدام الحديث للكلمة فإن مصطلح «الوطن» يعني الداللة على
إقليم جغرافي ما معلوم الحدود ،وتحكمه «سلطة سياسية» تحظى
بقبول الجمهور ،وهذا يعني ،بالنتيجة ،أن وجود جماعة بشرية استقر
بها المقام في هذا اإلقليـم منـذ أمـد ضرور ٌة ال غنى عنها ،أي أن
َ
يُصْط َلح على
لهذا اإلقليم لواء تعيش في ظله جماعة من الناس
تسميتهم  :المواطنون.
َ
يُنْظرُ إلى ترتيب
الوطن كواقع مادي أو كمفهوم قانوني،
العالقات معه من طرف المواطن ككائن مثل باقي الكائنات ،مادية
ِّ
المُشَك َلة
كانت أم رمزية ،وبالطبع ،فمما يدخل في جملة العناصر
لهذه العالقات ،تلك العالقة الربحية بمفهومها المتكامل أي الربح
المادي والنفسي ،فمن طبائع اإلنسان التي جُ ِبل عليها أنه ال يميل
إلى الخسارة ،بل يعشق الربح ،وبهذا المعنى فإن المواطن ينظر إلى
الوطن بمقدار ما يوفره له من رخاء ،وهذا ما يعزز تبني فكرة «أنا
مواطن في وطني طالما أنا رابح» ما يعني ،بحكم مفهوم المخالفة،
ظهور فكرة جديدة مفادها « :الخسارة في وطني تدفعني للبحث عن
وطن آخر» .
لعل الفكرة هذه ،هي من أوحى ألفواج من المغاربة ومن بعض
األجناس األخرى بالنزوح ،نحو مدينة يحتلها مُحتل أوروبيِ ،ب ِنيَّةِ
اتِّخاذها مدخال للحصول على «وطن جديد» في الضفة األخرى،
«وطن» تشكلت عنه في ذهن النازح صورة مثالية ال تتبدل إال بعد
خضوعها لالختبار والتجريب.
الخالصة ،بحسب اعتقادي ،أن المغرب مُ ْلزَمٌ بإنجاز إصالحات
جوهرية وضرورية يكون من نتائجها تصحيح الخلل الموجود في
عالقة المواطن بوطنه ،تصحيح من شأنه أن يعيد للمواطن ارتباطه
بوطنه ،أما سبتة فهي «جزء من وطن المغرب».
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ظاهــرة غريبـة تنامــت بشوارع المدن ،وأحيائها :نساء
جالسات على حافة الطريق ،بجوار المحالت التجارية ،أو بين
السيارات عند عالمات الوقوف ...نساء يحملن أطفاال ،يراقبن
أطفاال يؤدون مهاما أنيطت بهم من طرف أمهاتهم!!!
هذا نوع أول فرض نفسه في سوق العمل ،وأصبح أكثر
درا للمال! والمفجع في األمر أن هؤالء النسوة لسن جميعهن
أمهات لهؤالء األطفال ،بحيث هناك مهنة دخيلة أخرى  ،أال
وهي كراء األطفال وفق برنامج زمني ،ومالي محدد!
وأنا في طريقي ،تألمت من مشهد يندى له الجبين :طفل
،وطفلة،في المرحلة اإلبتدائية ،في ساعة ينتظر أن يكونا في
القسم ،ولكن الطفلة تجري نحو السيارات المتوقفة ،كما هو
الشأن بالنسبة للطفل ،وكالهما يسأالن الناس المساعدة.
قررت أن أنزل من سيارتي،وأحاول مساعدتهما.
ال الطفل وال الطفلة يرغبان االقتراب مني ،طلبهم فقط
هـو أن أقـدم لهما ما يحتاجانـه .فعلت ذلك لكي يطمئنا،
وبدأت أطرح بعض األسئلة مؤكدة أنني سأساعدهما.
في البداية ،أخبراني بأنهما يتيمان ،وليس لديهما بيت،
ويعيشان بالتسول ...سألتهم عن الدراسة ،فأخبروني أن من
يذهب للمدرسة البد أن يكون لديه مال كثير...
لكل سؤال جواب عندهما ،بل وباإلقناع .أخذت المبادرة،
وفتحت باب سيارتي وقلت لهما:
«سوف أساعدكما ،ستدخالن للمدرسة ،وتحضون بأسرة
تحبكما ،وتتمتعان بطفولتكما وبجميع حقوقكما ،تعالوا.»...
كم كانـت دهشتـي لفرار الطفلين!!! ومع ذلك اقفلت
السيارة وصرت أجري خلفهم ،وأصيح:
«تعاال ،ال تخافــا ،لدي جمعيــة ،وأطفــال وأعــرف من
سيساعدكما.»...
استدار الطفل تجاهي قائال :
«لسنا يتيمين.»...
وإذا بامرأة ملتحفة ،اليظهر منها إال عيناها ،رأيتها عندما
انعرجت في الشارع ،وكانت تجلــس في أحد األركان ،اتجهت
نحو الطفلين وأخذتهما .لكنني لحقت بها ،ووبختها ،عن
عملها هذا ،وجرمها،في حق هؤالء األطفال.
السيدة تدعي أنها أمهما ،والدهما مجهول ،عملها هو
توظيف أطفالها فـي حرفــة التسول .اليهمها تمدرس وال
مستقبـل ،بل هي شغوفة بحيــاة الشارع ! حاولـت نصحها،
وتوعيتها بحقوق اطفالها ،وحقوقها ،وقدمت لها بطاقتي مع
كل الحلول المتاحة ،بدءاً بتسجيل األطفال في سجل الحالة
المدنية ،باإلضافة إلى تأهيلها وإدماجها في سوق الشغل...
وعدتني خيرا ،ورأيت فرحة غريبة في أعين الطفلين ،وأنا
اتحدث مع أمهما عن كل اإلمكانات والمستقبل الواعد بكل
صدق وإخالص...
مر أسبوع ،ولم تتواصل! أخــذت سيارتــي وذهبــت
لمكانها ،ولم أجدها!!! في كل مرة عندما أتوقـف عند إشارة
المرور،أبحث عنها وعن أطفالها ،ولكـن بدون جدوى ،البد
أنها غيرت مكانها!!!
ولم يبق مكانها فارغا ،ألن الوافدين عددهم في تزايد.
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من صميم المجتمع

هذا ،هو الصنف األول الذي اختار الحياة السهلة ،والتقاط
الفتات ،بتطوير آليات التسول ،وخلق شبكات نفعية ،لألمهات
في البيوت! أمهات تعد طفلها صباحا لتسلمه كي يمثل دور
اإلبن الضحية،مع أم ليس بأمه!!!
صنف آخر ،اليقل خطورة عن األول ،عندما تزج األم بابنتها
في براثن الرذيلة ،ابنتها القاصر!
التهتم بتمدرسها ،وال يهمها سوى المبلغ المالي الذي
تعود به إليها! تشجعها ،وتعلمها كل الحبائل اإلبليسية،إلغواء
الرجال ،بل وتتعدى ذلك  ،إلى إيصالها ليد الحبيب!!!
وضع الفتاة الصحي ،أو النفسي ،أو اإلجتماعي ...عرض
الحائط ،وال ترى األم وفي كثير من الحاالت الجدة إال العائدات
المالية!
طفلة ،ذات الخمســة عشـر سنـة ،حامل! وما المشكل؟
سيقل الربح بضعة شهور ،ليتضاعف عند الوضع!!! خصوصا
إذا كان الحميل أنثى!
جيل يتوارث الخبائث! جيل يورث ألبنائه،وأحفاده الرذيلة!
ويكتمل الحمل ،ويصل وقت الوضع .تحمل األم حقيبة
من األرقام الهاتفية للكافلين المغفلين ،الذين وضعوا
ثقتهم في هذه األم .جلهم سهروا على أن يمر الحمل في
ظروف صحية جيدة،ليكون الطفل سليما معافى!!!
اليوم هذه األم تختار أثقل صندوق لتهبه الطفل بدون
رحمة ،وال رأفة! غير مبالية بطفلتها «األم» وال بنفسيتها ،وال
بصحتها! سيتكرر األمر كما كان مع أختها.أين المشكل؟؟؟
الطفلة القاصر يعفيها القانون ،والجانـي الذي تخفــي
تعرفها عليه في أغلب الحاالت.
من يجب أن يتابع؟
حسب عدد الملفات ،والالوعي والال مسؤولية ،لهؤالء
األمهات ،الراشدات ،العاقالت ،الغير منكرات لهذا الواقع ،بل
والداعمات له ،والمشجعات عليه ،البد أن يتم مقاضاة مثل
هؤالء اإلناث!
كلمة نساء وكلمة أمهات ال تليق بهن! األم ليست من
تلد! األم مدرسة تعد األجيال!
دعوة للمسؤولين لتشديد المراقبة ،لوقف هذا الزحف
من المتسولين ،والمتاجرين بالبشر ،المنتهكين لحقوق أبناء
هذا الوطن .ودعوة للمجتمع المدني ،بعدما عبر في شهر
الرحمة عن تضامنه ،ومؤازرته للمحتاجين ،ومد يد المساعدة
إليهم ،البد أن تستمر هذه الحمالت بآليات جديدة ،تمكن
من تحقيق اإلستقاللية المالية ،من خالل التكوين والتأهيل،
والتوعية بقانون الحماية اإلجتماعية.
حلمي أال أجد طفال ،أو طفلـة ،في الشارع ،يتسوالن
في مواقف السيارات ،بعيدا عن مكانهـما الطبيعي أال وهـو
المدرسة ،واألسرة.

األستـاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة
مدربة ،مرشدة اجتماعية ووسيطة أسريـة
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(�صدق اهلل العظيم)

عن عمر يناهز  56سنة ،لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل
المرحوم

العربي ال�سالوي �أكوا�س

يوم الخميس  13ماي ( 2021صباح عيد الفطر السعيد) وفي اليوم
الموالي شيع جثمانه الطاهر ،بحضور األهل وأبناء حي سوق الداخل
الذين لم يبخلوا بواجبهم االجتماعي واإلنساني تجـاه الفقيـد الذي
قدر له أن يدفن قرب قبر والدته ،بمقبرة «المنار» بعد صالة الظهر
بالمسجد األعظم (الجامع الكبير) بالمدينة العتيقة.
وبهذا المصاب الجلل ،تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى
شقيقتي الفقيد ،عواطف وسعيدة وإلى عمته خدوجة ،باإلضافة إلى جميع أفراد عائالت ،بن جلون وبن
سريعة وأقلعي وأمدون ،راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر
والغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

مو�سم الهجرة اجلماعية..
يف غياب حلول على �أر�ض
الواقع !؟
• إدريس كردود
بغير قليل من الحيرة واالندهاش وبين الخجل واالستغراب تابعنا
جميعا في اآلونة األخيرة األطوار المثيرة لهجرة جماعية ضمن طوابير
بشرية ضخمة على شاكلة نزوح داخلي كما لو أن األمر يتعلق بأزمة
الجئين يبحثون عن الخالص !!.الهجرة التي نحن بصدد الحديث عنها
تضم فئات واسعة من شباب وأطفال ونساء الوطن في اتجاه الثغر
المحتل ..موجة من السخرية العارمة الممزوجة بانبهار كبير فوجئنا
بها ونحن نتابع في نشرات األخبار لقنوات فضائية وعبر مواقع التواصل
االجتماعي نقلت إلينا بكثير من االستغراب والغموض والتناقض مشهد
نزوح بشري غير مألوف ..ومهما اختلفنا حول أسباب ودوافع وحيثيات
هذا النزوح الجماعي ،فإن المشاهد والصور التي استأثرت باالهتمام
العام كانت معبرة ،بل هناك ماهو أكثر تعبيرا منها في رحلة ضمت آالف
المغاربة توزعوا بين المشي والسباحة والتسلق !..صور صادمة وكارثية
توضح الكثير من المعاني والمقاصد ..تتناسل حولها األفكار وتتزاحم
في العقول بحثا عن جواب سريع يضع حدا لكل التأويالت والتساؤالت
المطروحة ..صور صارخة النجد نظيرا لها سوى في قاموس هجرات
القادمين من تخوم وأدغال إفريقيا ..ومهما تعددت أساليب وصور
وتفسيرات الهجرة المثيرة التي فوجئنا بها أياما قليلة بعد انتهاء شهر
رمضان ،فال يمكن تحت أي ذريعة من الذرائع أن ندين جيشا بأكمله
غالبيتهم شباب ال يتوفر على وسيلة لكسب لقمة العيش في وطنه!..
دعوني أقول لكم أن الهجرة التي انطلقت من مدينة الفنيدق
الشمالية في ظروف استثنائية ،أي في زمن الجائحة وبشكل جماعي بحثا
عن الكرامة قبل لقمة العيش ،إنما تحمل الحكومة مسؤولية سياستها
وبرامجها واختياراتها الالمسؤولة ،هي إدانة شعبية واسعة للبرامج
الحكومية التي لم تحقق من النتائج ما يبعث على األمل ويفتح آالفاق
لهؤالء المهاجرين الغاضبين ..وعلى الحكومة ،أمام هذه المؤشرات
غير اإليجابية ،أن تمعن النظر وتتأمل جيدا في مشهد هؤالء النازحين
علها تهتدي إلى األسباب والدوافع والنتائج ..على الحكومة أن تقدم في
ضوء قراءتها ألسباب المغامرة تقييما وتشخيصا واقعيا لسياستها في
مجال التشغيل الذي يعتبر فشله جزءا من فشل التدبير الحكومي للشأن
العام ..على الحكومة أن تقرأ في موسم حصادها القريب جدا نتائج
وخالصات سياستها المرتبكة في مكافحة البطالة ،وال يمكن تفسير
الفشل إال بكونه وجها من وجوه عجز الحكومة وعدم قدرتها على توفير
فرص الشغل ألبنائها !!..فإشكالية التشغيل ومعضلة البطالة وجهان
لعملة واحدة ..وعلى الحكومة الحالية ،على غرار باقي حكومات العالم
التي تؤمن بقيم الديموقراطية والعدالة والشفافية ،أن تقر وتعترف
بفشل سياستها وعشوائية اختياراتها قبل انتهاء واليتها.
ملف التشغيل الفارغ في الحكومة السابقة والحالية يطفو إلى
السطح في هذه النازلة ويفرض نفسه بقوة ،باعتباره أكثر المجاالت
أهمية وحيوية ،إذ لم تتمكن الحكومة من النجاح في فك شفراته عبر
إجراءات وسياسة وخطط واقعية كفيلة بإخراج البالد من أزمة البطالة؟!
وبسبب ذلك ازدادت الضغوط االقتصادية واالجتماعية التي خلفت
آثارا سلبية انعكست على الوضعيـة االقتصاديــة واالجتماعية بصفــة
عامة وعلى الشباب المعطل بصفة خاصة وبالرغم من كل التفسيرات
التي أحيطت بالهجرة الجماعية المبنية على خلفيات معينة لها عالقة
بالتوتر المغربي اإلسباني بعد استقبال هذا األخير لزعيم مليشيات
البوليساريو بجواز سفر وهوية مزورة ..وبالرغم من كل التأويالت دعونا
نقول الحقيقة والشيء غير الحقيقة لنؤكد على أن ليس للوضعية الحالية
إال وجه واحد ،وأن ما يزيد على أربع سنوات ونصف من عمر الحكومة
برزت فيها الصورة بشكل أوضـح للمواطن المغربي ..مضمونها تردي
الوضع االقتصادي واستفحـال البطالـة واتساع دائرة الفقــر والتســول
واالنحراف االجتماعي وغياب العدالة االجتماعية وازدياد هموم الشباب..
إلى جانب انتشار ظواهر اجتماعية موغلة في السلبية ،تطرقنا إلى الكثير
منها بغير قليل من التفصيل في سلسلة مقاالت ومواضيع تم نشرها
في وقت سابق..
ننهي كالمنا بالقول إن الصورة التي وضعَنا فيها اإلعالم الدولي
على خلفية الواقعة غنية عن كل تعليق وتأويل وتفسير ..وهجرة الشباب
الجماعية بأسبابها ودوافعها وحيثياتها هي نتاج سياسة واختيارات
التجيب على انتظارات المواطنين والتستجيب إطالقا لتطلعاتهم
وآمالهم في العيش الكريم ..وقريبا جدا ،أي بعد أقل من أربعة أشهر،
سترحل الحكومة غير المأسوف عنها كما رحلت سالفتها وتترك الجمل
بما حمل ..ونهاية الحكاية هي بداية لحكاية جديدة.
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“مول الفالحة” يرتبع على عر�ش �أثرياء املغرب
تربع عزيز أخنــوش وعائلتــه ،على
عرش األغنياء ببلدنا وفقا لقائمة األثرياء
بالمغرب في مجلة فوربس الشهيرة،
بعدما تعدت ثروته  1.9مليار دوالر ،وذلك
حسب تصنيف السنة الحالية.
وحسب التصنيــف ذاته ،فقـــد زادت
ثروة وزير الفالحة والصيد البحري ورئيس
حزب التجمع الوطني لألحرار إلى نسبة
الضعف بزيادة فاقت  900مليون دوالر،
خالل سنة ،حيث كانت تقدر سنة 2020
بمليار دوالر ،حسب نفس المجلة السالفة
الذكر.
وصعد أخنوش إلى المرتبة  13بين
أغنياء العرب ،وتقدم إلى المرتبة 1664
في التصنيف العالمي ،متبوعا بالمليادير
«عثمان بنجلون»  ،في المرتبة الثانية
وطنيا ،و  18عربيا ،و 2263في التصنيف
العالمي ،وذلك بصافي ثروته سنة 2021
يقدر ب 1.3مليار دوالر.

ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

وتصاعدت ثروة وزير الفالحة والصيد
البحري من خالل امتالكـه الحصة األكبر
في المجموعة العمالقة «مجموعة أكوا»
والتي أسسها والده بمعية أحمد وكريم
سنة 1932م،كما أن هذه المجموعة لها

استثمارات تقدر بالماليير من الدوالرات
في قطاعات البترول والغاز والكيماويات
عبر شركتـي «غــاز إفريقيــا» و «مغـــرب
أوكسجين» واللتان تتداوالن في ســوق
المال.

م.ط.ب

احلديث واجلدل من جديد حول الأجور
والتعوي�ضات بالإدارات العمومية..
تناولت ،مؤخرا ،قنوات ومنابر إعالمية مختلفة موضوع األجــور والتعويضات باإلدارات العمومية والمؤسسات
والمقاوالت العمومية وبالضبط مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى لهذه األجور والتعويضات والذي كان تقدم
به الفريق االشتراكي بمجلس النواب والذي يعرف عرقلة من طرف فرق نيابية وهو المقترح الذي أثار الجدل والحديث
حول التعويضات المالية السمينة التي يتلقاها برلمانيون عن مهام متعددة ،فتجد أن كل نائب قد يشغل منصب عمدة
مدينة ونائب لرئيس مجلس النواب وعضو في مؤسسة دستورية ونائب لرئيس الجهة وغيرها من المهام التي يأخذ
عنها تعويضا شهريا غليظا .والشك أن هذا هو الهدف الذي يسعى أغلب السياسيين إلى بلوغه والمتمثل في شغل
المناصب ومراكمة األموال الطائلة ،بشتى الطرق.واألغرب هوأن يتصدرالحزب الحاكم الئحة الشخصيات األكثر جمعا
لألموال ،بينما كان هذا الحزب ،منذ سنين ومن خالل حمالته االنتخابية األسبق« ،معروفا ومميزا» بشعار «محاربة
الفساد والمفسدين» ،قبل أن يصل ويجلس على مقاعد الحكم ويذوق «عسله» وبالتالي يرفع شعار «عفا اهلل عما سلف»
في وجه بعض المفسدين السابقين الذين تحملوا المسؤولية في شغل مناصب مختلفة ،خالل واليات سابقة.ذلك
أنه عند مقارنة األجورالمنتفخة للبرلمانيين والمسؤولين عندنا مع نظرائهم في بعض الدول المتقدمة والتي لها
إمكانيات مادية كبيرة ،نجد أن هذه األخيرة تحترم دافعي الضرائب من مواطنيها ،بعدم النفخ في أجورالمنتخبين
أوالمسؤولين السياسيين وأيضا بعدم منحهم امتيازات ،ترش عليهم يمينا وشماال على الرغم من أنهم يتفانون
في تسيير وتدبيرشؤونهم المحلية والعامة ،عكس النواب عندنا ،حيث ارتبطوا دائما بنعوت من قبيل أنهم كسالى،
الينفعون الناخبين في شيء ،أوأنهم مكثر والنوم ،وذلك بشهادة عدسات الكاميرا المغربية التي وثقتهم ،غيرما مرة
وبعضهم يغطون في نوم عميق .وهذه الئحة باألسماء والمهام التي يتقاضى عنها مجموعة من الشخصيات تعويضات
شهرية سمينة والذين ينتمون إلى أحزاب في األغلبية والمعارضة ،ننشرها ،اختصارا ،للعبرة وللتاريخ:
عبد العزيز العماري ،عن العدالة والتنمية ،عمـــدة
الدار البيضاء ،يحصل على  3ماليين سنتيم ،إضافة
إلى  4ماليين ونصف..
إدريس األزمي اإلدريسي ،يحصل على  7ماليين
ونصف شهريا مثله مثل عمدة الدار البيضاء .
أمينة ماء العينين ،عن العدالة والتنمية ،تحصل
على ما مجموعه  6ماليين و 600درهم شهريا وهي
تعويضات..
عبد اهلل بوانو ،العدالة والتنمية ،يحصل شهريا
على  7ماليين ونصف ،تعويضات عن مناصب..
عزيز الرباح العدالة والتنمية يحصل شهريا على 7
ماليين ونصف ،تعويضات عن مناصب..
محمد الصديقي العدالـــة والتنمية ،يـزاوج بين
تعويضات نائب برلماني وعمدة الرباط وهو ما يوصل
مبالغ التعويضات التي يحصل عليها إلى  7ماليين
ونصف سنتيم.
محمد البشير العبدالوي ،العدالة والتنمية ،يحصل
على نفس التعويضات التي يتلقاها سلفاه عن مهامه..
محمد العربي بالقايد ،العدالة والتنمية ،يتلقى ما
مجموعه  7ماليين ونصف ،تعويضا عن مهام..
محمد إدعمار ،العدالـــة والتنميـــة ،يــزاوج بين
تعويضاته ...ما مجموعه  36ألف درهم عن مهام..
وهو ما يوصل تعويضاته إلى قرابة  7مالييـــن ونصف
عن مهام...
خالد البوقرعي ،عن العدالة والتنمية ،يحصل على
ثالثة تعويضات تصل إلى  6ماليين شهريا،
نبيل الشيخي ،رئيس العدالـة والتنميـة بمجلس
المستشارين ،يحصل شهريا على  6ماليين تعويضات
عن مناصب...
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عبد العالي حامي الدين ،عن العدالـة والتنميـــة،
يحصل على تعويضات شهرية تقـدر ب  5ماليين
و.1000
عبد اإلله الحلوطي ،يحصل شهريا على ما يزيدعن
 5ماليين سنتيم.
محمد يتيم ،عن العدالة والتنمية ،وزيرالتشغيل،
يحصل شهريا على  7ماليين ..
حكيم بن شماس ،عن األصالة والمعاصرة ،حيث
يتوصل ب  9ماليين عن مهام و 7142درهم عن
عضويته بالمجلس األعلى للتعليم.
العربي المحرشي ،عن األصالة والمعاصرة يحصل
على تعويض شهري يصل إلى  6ماليين سنتيم عن
مهام...
محمد أشرورو ،عن األصالـة والمعاصـرة ،تصل
تعويضاته إلى قرابة  6ماليين.
أحمد التويزي ،عن األصالة والمعاصرة ،يحصل
على  6ماليين عن مهام..
نور الدين مضيان ،عن حزب االستقـالل ،يحصل
على ما يقارب  6ماليين سنتيم عن مناصب ..ورئيس.
رفيعة المنصوري ،عن حزب االستقالل تحصل على
تعويض يتجاوز 5ماليين شهريا..
محمد مبديع ،القيادي في الحركة الشعبية يحصل
شهريا على  5ماليين سنتيـم ونصــف المليون عن
مهام..
حمو أوحلي ،عن الحركة الشعبية ،يحصل على 6
ماليين ونصف عن مهام...
محمد جودار ،عن االتحاد الدستوري ،يحصل شهريا
على  6ماليين ونصف بثالثة تعويضات عن مناصب..
إدريس الشطيبي ،عن االتحـاد االشتراكي ،يراكم
تعويضات تقارب  6ماليين سنتيم عن مهام...

محمد وطـا�ش

قطنت وأسرتي بمدينــة الدار البيضاء لمـدة ست سنوات من أسعــد
السنوات أشرق خاللها بيتنا بميالد ثالثة أبناء عاشوا في بحبوحة وهناء ..وفي
ربيع سنة ستة وستين أخبرنا السيد الوالد إثرعودته بعد غياب دام لشهور
بأننا سننتقل إلى مدينة الحاجب حيث الثكنة العسكرية التي التحق بها
لتدريب الجنود المبتدئين على الدفاع وتلقينهم فروض الطاعة واالمتثال..
كنت آنذاك جديـد العهـد بالدراسـة في القسم الثالث االبتدائي بمدرسة
الشهيـد «محمد الزرقطونـي» بالحي المحمدي ..وبعد مرور شهرين من
انطالق الموسم الدراسي سحب والدي من إدارة المؤسسة شهادة االنتقال
التي ستخول لي التسجيل بإحدى المدارس االبتدائية بالحاجب ..ولن أنسى
ماحييت لحظة الوداع األخير لمدرستي «الحلوة» التي تربيت فيها وعشقت..
وفي جلسة عائلية استعدادا للرحيل بسط والدي خريطة جغرافية فوق
مائدة مستديرة موضحا لنا الطريق الذي ستسلكه شاحنة الرحيل وصوال إلى
مدينة الحاجب التي وصف لنا ماتزخربه من خيرات فائضة و فضاءات طبيعة
ساحرة وعيون جارية ..كما أخبرنا عن مناخها الجبلي البارد شتاء والمعتدل
صيفا.
كنت ساعتها أصغي إلى والدي بفضول كبير وهو يبدي محاسن هذه
المدينة األطلسية الجميلــة المتربعــة عرش الجمال بين حاضرتي فاس
ومكناس ،بينما والدتي كانت تبدي امتعاضا وكأنها في ريبة من أمر والدي
الذي تغار عليه و تخشى أن تطيربه إحدى بنات بني مطير ذوات الحسن
الخطير ..خاصة وأنها قد سبق لها أن عثرت في جيب سترة شريك حياتها
،والد أبنائها األربعة ،على صورة إحدى بنات حواء ممن تربطه بهن عالقة
حين كان مقيما بالحاجب لمدة بضعة شهور ،مما أثار غيض والدتي التي
«بردت جنونها» في تمزيق الصورة ،إربا إربا ،متجرعة مرارة الخيانة في صمت
مرير دون أن تمطر بعلها بوبيل من األسئلة ،على غرار نظيراتها المطعونات
بخنجر الخيانة ،وذلك رأبا للصدع حفاظا على ماء الوجه وضمانا الستقرار
فلذات كبدها.
انتابني في البداية إحساس كئيـب لما تناهى إلى علمي خبر الرحيـل
ومغادرة مراتع الصبا بقشلة «جانكير» لكن طموحي نحو التغييير وفضولي
الطفولي الكبير الستكشاف خبايا «أقشمير» جعل وجداني على جناح الفرحة
يطيرمحلقا في أجواء حاضرة قبيلة بني مطيرذات الخير الوفير والشأن الكبير.

• نبذة من تاريخ المدينة :

يرجع تاريخ مدينة الحاجب ـ حسب ويكيبيدا ـ إلى العصر الموحدي (القرن
 )12حيث عرفت بتسمية جامع الحمام وكانت عبارة عن قصبة عسكرية بالغة
األهمية بحكم موقعها الجغرافي االستراتيجي في طريق القوافل المتجهة
أو القادمة من تافياللت..فقد الموقع أهميته ابتداء من القرن  ،15حيث
تعرض للتخريب ،وقد أتى ذكره في رحلة الحسن الوزان الذي وجده عبارة عن
أطالل وأسوار دون تواجد بشري ..ظهرت تسمية «الحاجب» في عهد المولى
إسماعيل حيث كان الموقع العسكري ،وتضاريس المنطقة يشكالن حاجبا
وقائيا للعاصمة مكناس ضد هجمات قبائل األطلس المتوسط.
أعيـد بنـاء القصبـة في عهـد الحسن األول ،سنة  ،1880كمركز مراقبة
للطريق السلطانية الرابطـة بين مكناس وتافياللت ،وأيضا لصد هجمـات
قبائل المنطقة (بني مطير وكروان) ضد مكناس وهي القصبة التي شكلت
النواة األولى لمركز حضري بهذه المنطقة.
عند احتالل الموقع من طرف القوات الفرنسية ،سنة  ،1911اكتسب
الموقع أهمية كبرى في المراقبة السياسية والعسكرية لقبائل األطلس
المتوسط التي استمرت في مقاومة االستعمار إلى غاية ثالثينيات القرن
العشرين .قامت الحماية الفرنسية بتقسيم منطقة قبيلة بني مطير إلى
منطقتين ،شمالية (تحت قيادة القايد حدو نهموشة) وجنوبية (عين على
رأسها القايد إدريس أورحو) .حافظت الحاجب على أهميتها العسكرية ،بعد
االستقالل ،باحتضانها إلحدى أكبر ثكنات القوات المسلحة الملكية للتدريب
العسكري ،وهي التي تعتبر المحرك الرئيسي القتصاد المدينة.

(يتبع)

9

ال�شبيبة االحتادية ت�ؤمــن
بالكفـــاءات وتقــف باملر�صــاد
لإدريـــ�س ل�شكــر

الت�سول والت�شرد
بني
التجرمي والعقاب
• األستاذ محمد الخراز

أكدت الشبيبة االتحادية على تزكية ودعم «إبراهيم مراكشي» عضو الكتابة
االقليمية السابقة وعضو الكتابة اإلقليمية الحالية بالصفة باعتباره كاتب فرع الحزب
بمقاطعة السواني مرشحا لألجهزة الحزبية والقواعد االتحادية والتنظيمات الموازية
وكيال لالئحة االتحاد االشتراكي لخوض غمار االنتخابات التشريعية المقبلة بالدائرة
النيابية طنجة أصيلة.
وعبرت الشبيبة االتحادية عن «رفضها الستغالل النفوذ وتجاوز السلطة
والشطط في استعمال السلطة لفرض كائنات انتخابية غير مؤهلة أكاديميا وفكريا
وسياسيا على االتحاديات واالتحاديين بعمالة طنجة أصيلة» ،رافضة كذلك ما اعتبرته
“المناورات التدليسية والتضليل لتبرير هذه السلوكات الصبيانية غير المسؤولة.
وعبرت الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة عن تشبثها باألجهزة الحزبية الشرعية
وعلى رأسها الكتابة اإلقليمية لالتحاد االشتراكي بعمالة طنجة أصيلة وترفض قرار
الكاتب األول ومن معه الفاقد للشرعية القانونية والتنظيمية والفاقد كذلك للشرعية
األخالقية والسياسية؛ ونذكر هنا أن مدة انتداب الكاتب األول لالتحاد االشتراكي
ومن معه تنتهي بتاريخ  19ماي  2021وعليه فإن كل القـرارات التنظيميــة في هذه
المدة تعتبر الغية أخالقيا وسياسيا وتنظيميا.
وذكرت الشبيبة االتحادية «أن ما يسمى بالكاتب الجهوي للحزب بجهة طنجة
تطوان الحسيمة وعضو المكتب السياسي (ما يسمى بفريق المكتب السياسي
المكلف بالجهة ،طرف في كل الصراعات الحزبية بالجهة) وبالتالي فكل القرارات
المتخذة بناء على تقارير ومواقف هؤالء غير شرعية وال يمكن قبولها ،إضافة إلى أن
الكتابة الجهوية للحزب بالجهة كيان تنظيمي غير موجود ولم يجدد هياكله منذ
تأسيسه بمارتيل سنة  2006وما بني على باطل فهو باطل وفق القاعدة».
ونوهـــت منظمــة الشبيبــة االتحادية «المجهودات الجبارة التي قامت بها
الكتابة اإلقليمية والتنظيمــات الحزبيـــة المحليــة والفعاليات االتحادية بعمالة
طنجة أصيلة من أجل الحفاظ على استمرار الحزب المشروع والتنظيم وتحييهم عاليا
على تأطيرهم الدائم والمستمر لمنظمة الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة أصيلة في
مرحلة إعادة البناء التي كلفت مجهودات جبارة ماديا ومعنويا وحتى على مستوى
تدبير الوقت لكل المساهمات والمساهمين في ورش إعادة بناء التنظيمات الحزبية
والتنظيمات الموازية بما فيها منظمة الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة أصيلة.
وأعلنت الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة أصيلة عن “تضامنها المطلق مع محمد
كمال مهدي عضو الكتابة اإلقليمية للحزب بتطوان وعضو المجلس الوطني للحزب
ومنسق القطاع الوطني للمحامين االتحاديين ،الذي يتعرض لإلقصاء الممنهج
ولحملة تشهير مسعورة من طرف نفس الجوقة المفروضة على الحزب بجهة طنجة
تطوان الحسيمة.
وأضاف بيان الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة أصيلة ،على أنها «تضع نفسها
رهن إشارة األجهزة الحزبية الشرعية بعمالة طنجة أصيلة وتعلن عن تجندها
لمواجهة كل محاوالت هدم رصيدها التنظيمي والنضالي واستمرار انخراطها في
الدينامية التنظيمية والتأطيرية».
وأدانت الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة أصيلة اإلقصاء والتهميش المفروضين
عليها ،مذكرة الكاتب األول بمراسلة الشبيبة االتحادية والقطاع الطالبي بعمالة
طنجة أصيلة له في الموضوع بتاريخ  ،2021/02/12معتبرة عدم الرد على
المراسلــة وعدم فتــح الحوار حـــول مضامينها دليال على عدم حياد وموضوعية
مؤسسة الكاتب األول.
وشجبت الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة أصيلة بأشـد عبارة الشجـب واإلدانـة
سلوك الكاتب األول عندما قام بزيارة طنجة يوم  02أبريل  2021ونظم لقاء
تواصليا لم يستدع له األجهزة الحزبية وال التنظيمات الموازية ولم يكلف نفسه
عناء حتى السالم على مناضالت ومناضلي الشبيبــة االتحاديــة الذين كانـوا بصدد
تنظيـم ندوة بمقر الكتابـة اإلقليمية للحزب بشراكة مع المكتب اإلقليمي للمنظمة
االشتراكية للنساء االتحاديات بعمالة طنجة أصيلة ،وبحضور الرئيسة الوطنية
للمنظمة «خدوج سالسي»باإلضافة إلى مشاركة ثلة من األساتذة المؤطرين
وممثلي مختلف التنظيمات الحزبية والتنظيمات الموازيـــة والفعاليـــات الحزبية
حيث أبان الكاتب األول بالحجة والدليل من خالل سلوكه أنه ليس كاتبــا أوال لكل
االتحاديات واالتحاديين وأنه بعيد كل البعد عن القامات االتحادية التي تداولت
وتعاقبت على تدبير وقيادة االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.
وأعلنت الشبيبة االتحادية بعمالة طنجة أصيلة عقدها لندوة سياسية وطنية
سيكون موضوعها إنقاذ حزب االتحاد االشتراكي من التدبير الكارثي وأزمة قيادة
االتحاد االشتراكي الحالية.

م.ط.ب

إن كان التسول والتشرد آفة من اآلفات االجتماعية الخطيرة
تهدد األسر والمجتمعات ،فهي تعود ألسباب كثيرة ومتعددة،
من بينها المشاكل التي تتخبط فيها األسر ،والسيما ما يترتب
عن الطالق من التخلي عن األطفال وإهمالهم ،أو غياب أو
وفاة الوالدين ،أو سوء المعاملة ،أو التحرش الجنسي ،إلى غير
ذلك من العوامل واألسباب المؤثرة على الحياة االجتماعية،
كتدني المستوى المعيشي واالنكماش االقتصادي وانخفاض
القوة الشرائية لألسر ،وتدهور مستويات التعليم واختفاء
القيم ..ونرى في مقدمة ذلك العوامل االقتصادية المرتبطة
بانتشار مدن الصفيح التي أصبحت تفرز بالدرجة األولى تشرد
األطفال والمتسولين ،فضال عن عوامل أخرى المتمثلة في
التعود على التسول ،أو االنتماء إلى األسر المحترفة له ،والتي
تهمل أطفالها بسبب الهشاشة والفقر ،وصعوبةالحصول على
عمل ،كما هو الحال بالنسبة للهجرة القروية نحو المدن ،التي
تساهم بنسبة أكبر في التسول والتشرد؛ فالبدوي عندما
ينتقل إلى المدينة بهدف تحسين وضعه االقتصادي يصطدم
بصعوبات جمة في التكيف مع األوضاع الجديدة وفي الحصول
على عمل ،وحتى وإن حصل عليه فعندما يفقده يصبح عالة
على نفسه وعلى المدينة ،فيأخذ القدوة السيئة في التسكع
والتشرد والتسول ،أو قد تقوده الظروف الصعبة إلى التسول
لجني المال بدون عناء ،ويصبح مالذا له ويستمر في مشوار
التسول ومن هنا تبدأ معاناته مع المجموعة التي أصبح
ينتمي إليها مع قانون العقوبات الذي يجرم هذه األفعال،
فتقوم مصالح الشرطة القضائية واألجهزة األمنية تحت
إشراف النيابة العامة بحمالت تطهيرية لألزقة والشوارع
لمالحقة المتسولين ،ويتابعون بتهم مرتبطة بجنح التسول،
وأحيانا تكون هذه التهم مقترنة بجنح السرقة ومحاولتها
والتهديد واالبتزاز.
لكـن حسبمـا يبـــدو أن هــذه
المتابعـات تفتقــر إلى الصرامــة
والضرب على األيد نظرا لكون
جل الملفات في هذا الصدد
يتابع فيها المتسولون في
حالـة سـراح ،وقــد تصــدر
تعليمات بنقلهم إلى مراكز
الرعاية االجتماعية ،وال يتم
اعتقالهم إال في حالة ما إذا
كانت الجنح المنسوبة إليهم
قد اقترنت بالتهديد أو السرقة أو
االبتزاز أو استغالل األطفال ،وبسبب
هذا االقتران يواجهون شبح العقوبة السالبة
للحرية وغرامات مالية لفائدة الدولة.
وبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي ،فإن هناك فصول
تعاقب المتسولين بعقوبة حبسية سالبة للحرية .وحسب
الفصل  326فالعقوبة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر حبسا،
كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول
على عمل لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية،
وهناك فئة أخرى من المتسولين تواجههم عقوبة حبسية
تتراوح ما بين ثالثة أشهر حبسا إلى سنة نافذة حسب
الفصل  ،327في حالة ما إذا ارتبطت األفعال بالتهديد أو
التظاهر بمرض أو عاهة ،وتُشدد العقوبة في الحد األقصى
إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير
فروعه ،أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه
أو شاغله ،كما يعاقب القانون التسول بشكل جماعي إذا كان
يتكون من الزوج أو الزوجة أو األب أو األم وأوالدهما الصغار،
أو األعمى أو العجوز أو من يقودهما.
وهناك عقوبات حبسية تضمنها الفصل  327من القانون
الجنائي وتنطلي على المتسولين الذين يستخدمون أطفاال
تقل أعمارهــم عــن  13سنة ،غير أنه رغـــم هذه العقوبات
الزجرية المنصـوص عليها في القانــون الجنائــي المغربي،
فهناك إكراهات تواجه المصالح األمنية في مالحقة المتسولين
بسبب غياب اآلليات والوسائل الناجعة لمحاربة الظاهرة ،مما
يجعل هذه المصالح وكأنها أمام لعبة القط والفأر ،فسرعان
ما يعود هؤالء المتسولون إلى زوايا وأركان األزقة والشوارع
بعد إطالق سراحهم من طرف النيابة العامة أو إصدار عقوبات
حبسية مخففة في حقهـم ،والغريــب في األمر يتبيـن من
هذه الشريحة أنها ترفض البقـــاء في المؤسسات الخيرية

التي يحالون عليها ،ولعل ذلك يرجع إما لكون دور الرعاية
االجتماعية ال تستطيع إيواء جميع المتسولين المحالين
عليها من قبل المصالح األمنية وهيئات المحاكم وإما لضعف
وافتقار إدماجهم في فضاء هذه المؤسسات بشكل يضمن
لهم االستقرار والتحسس بالكرامة والعناية ،وإما لكون هذه
المراكز غير مفعمة بالحياة حتى يجد المتسولون مالذهم
فيها ،وال يفكرون في العودة لألزقة والشوارع ،ألنهم يكونون
في حالة إدمان على التسول ،وهذا يتطلب توفير شروط
خاصة من شأنها أن تجعلهم في مأمن مريح يساعدهم على
البقاء في مراكز اإليواء.
ومن جهة أخرى ،يبدو أن األمور تزداد صعوبة لمواجهة
هذه الظاهرة رغم التدخل السريع لألجهزة اإلدارية بجميع
مقوماتها وتزويدها لهذه اآلليات بأسطول يدخل في إطار
المبادرة الوطنية للتنمية البشريـــة لمالحقــة المتسولين
والمتشردين بالشوارع العمومية قصد نقلهــم إلى مراكز
اإليواء ،إال أن كل اإلجراءات المتخذة تبقى غير كافية بسبب
التزايد المستمر للمتسولين ،وكذا تزايد المهاجرين األجانب
المنحدرين من دول إفريقيــا جنـــوب الصحراء والالجئين
السوريين.
ومن هنا نتساءل عــن الوضــع الحالـــي لالنكمــاش
االقتصادي ،وتراجع التنمية البشرية والسياسة العمومية
التي نهجتها الدولة والذي أظهر تشريحها تزايد الهشاشة
االجتماعية وسط فئات عريضة من المجتمع المغربي ،وغياب
العدالة االجتماعية الناتجة عن سوء التوزيع العادل للثروة.
ولنا عودة مع النص التشريعي فيما يخص التشرد ،فقد
نص عليه المشرع في الفصل  329من القانون الجنائي،
وعرفه بكون المشرد ليس له محل إقامة معروف وال
وسائل للعيش ،كما أنه ال يمارس أي عمل
رغم قدرته عليه.
ومن هـذا الفصــل تبـــرز
العناصر المكونــة للجريمــة
كالتالي:
عـــدم التـوفـــر على
مسكن إليـوائـــه وال على
وسائــل للعيـــش ،وعــدم
مزاولته ألي عمل رغم قدرته
عليــه ،وهــو نفس المقتضى
المتعلق بجريمة التسول.
ويالحظ أن جريمة التشرد تتشابه
إلى حد ما بجريمــة التسول ،إال أنها تختلف
عنها في بعض الجوانب ،في كون التسول ينصب عادة على
طلب اإلعانـة والمساعـدة على التعيش رغم القدرة على العمل
والتحصل على وسائل العيش بطرق مشروعة ،في حين أن
التشرد ينصب حول عدم توفر الشخص على مأوى ووسائل
العيش ،وكونه ال يزاول عادة أي عمل رغم القدرة عليه.
والعقوبة المقررة لجريمة التشرد هي الحبس من شهر
إلى ستة أشهر.
غير أن هناك جرائم مرتبطة بالتسول والتشرد وتتداخل
فيما بينها من حيث العقوبة الزجرية ،وذلك حسب مقتضيات
الفصل  330الذي يعاقب بالحبس من  6أشهر إلى سنتين
األب أو األم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل،
ولكل من له سلطة على طفل ،أو من كان يقـوم برعايتـه،
وقام بتسليمه لمتشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين،
وتطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم
المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم ،أو حمل غيره
على تسلمه للمتسولين أو للمتشردين ،أو حرضه على مغادرة
مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله
أو الشخص الذي يقوم برعايته ليتبع متسوال أو متسولين أو
متشردا أو متشردين.
ويعاقب الفصل  332كل متشرد يرتكب أو يحاول
ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على األشخاص أيا كان
نوعه ،إال إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه
األفعال ،تطبيقا لنص قانوني آخر ،بعقوبة حبسية تتراوح
بين سنة و 5سنوات ،باالضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من
اإلقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المنصوص
عليها في الفصل  331و 322من القانون الجنائي المغربي.
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املرتد �سلمان ر�شدي
يف كتابه «الآيات ال�شيطانية» بقلم ال�شيخ محمد علي الن�سخريي

أثار كتاب «آيات شيطانية» جدال واسعا بين نخبة من المثقفين ،وتفاعل الكتاب في أوساط الدول والحكومات،
وتعرض صاحبه سلمان رشدي إلى عدة انتقادات ،كما أفتى اإلمام الخميني بإعدامه ،وظل حبيسا لمدة عدة سنوات،
تحرسه الشرطة في مجيئه ورواحه ،بالمقابل نال الكتاب عدة جوائز من منظمات دولية وأممية.
لم نطلع على الكتاب ،بل سايرنا الشيخ «محمد علي النسخيري» في نقده وبين السطور نستنكه مضمونه ،و في
نفس الوقت مسايرين طروحاته النقدية ألن التعرض والنيل من المقدسات الدينية يعد عمال ال أخالقيا ،سواء كان
موجها للمسيحية أو اليهودية أو البودية ،أو اإلسالم أو حتى لنحلة أو طائفة ،ألن المس بالعقيدة ألي دين فهو مس
للماليين من أتباعه.
نقتبس من نقد كتاب «اآليات الشيطانية» لمعرفة كنه هذا الرجل المؤلف ،ودوافعه ،نستعرضه من جانبه النقدي.
اعتبارا من منظور المؤلف سلمان رشدي أن مادة تأليفه تدخل في نطاق حرية التعبير وأن مادته أدبية روائية فإن
الشيخ «محمد علي النسخيري» بنى انتقاده على نصوص دينية جهلها الرجل لكن باألساس هو موجه لقارئ الكتاب
من أجل التبيان والتصحيح من جانب المنتقد ،نستعرض مع المؤلف:

حول كتاب «اآليات الشيطانية»

من هو سلمان رشدي؟
إنه كاتب هندي األصل ،ولد عام  1947في عائلة مسلمة بمدينة بومباي ،ورحل إلى انكلترا ودرس في جامعاتها،
وهو عضو في مؤسسة إنتاج األفالم البريطانية ،وعضو
مشاور في منظمة الفنون الحديثة ،وعضو الجمعية الملكية
األدبية البريطانية ،وله كتب ،منها كتاب (الحياء) وهذا
الكتاب الذي نركز عليه هو كتاب «اآليات الشيطانية».

حقيقة الكتاب:

والمالحظ بكل دقة أن هذا الكتاب صيغ صياغة أدبية
محكمة على شكل رواية خيالية ،تبدأ من حادثة طائرة،
وتنتهي إلى أنماط من الحوار الوهمي ،وقد حاول الكاتب
أن يدس فيه الكثير من الخرافات والطعن ،وينسب الكثير
من الرذائل ألقدس الشخصيات الدينية بدءا من جبرئيل
األمين وإسماعيل وانتهاء بشخصية الرسول الكريم «ﷺ»
وزوجاته الطاهرات وأصحابه المنتجبين ،ناسبا لهم الكذب
والزور والقبائح وناعتا إياهم بشتى النعوت القبيحة ومشبها
صدر اإلسالم بمواخيـر الدعارة الغربية!! والعياذ باهلل.
ومركزا على أسماء الرسول وزوجاتـه وأصحابـه كل تركيز،
ومستهينا بكل آيات القرآن الكريم ،ساخرا من العبادات
اإلسالمية ،ومستهينـا محرفـا لألحكـام اإلسالمية ،وهـو
بالتالي يعمل على إعطاء صورة كالحة ألعظم سيرة إنسانية
مقدسة وذلك هدف صهيوني لئيم يسعى أعداء اإلسالم
لتركيزه عبر هذه الصورة الرذيئة.

أبعاد المؤامرة الكافرة:

وتتجلى أبعاد هذه المؤامرة إذا الحظنا في :
1ـ الجهد الضخم الواسع الذي بذلته األوساط الغربية والصهيونية إلعداد هذا الكتاب وترجمته إلى مختلف
اللغات ونشره بسرعة في أقصى نقاط األرض ،والدعم المالي السخي الذي القاه من قبل الكثير من الرأسماليين
الكبار.
2ـ الجوائز التي منحت له في الدول الغربية ومنها اعتباره كتاب العام في بريطانيا لسنة 1988م.
3ـ الوقوف السياسي واإلعالمي لدول المجموعة األوروبية ،وكل المعسكر الغربي خلف هذا الكتاب ،وعدم
استماعها لكل أنماط االحتجاج ضده واتخاذ شتى اإلجراءات البوليسية والسياسية واإلعالمية والتهديد باتخاذ
اإلجراءات القضائية واالقتصادية ضد كل من يدين هذا الكتاب ويعلن حكم اهلل تعالى فيه.
4ـ تجنيد العشرات من دور النشر والكتاب للعمل على الدفاع عن الكاتب تحت شعار (حرية الرأي) وإدانة كل ما
يقال حوله.

n

سينما الكازار

خالصة الفصل السادس من كتاب «اآليات الشيطانية»:

لقد سعى المرتد المجرم سلمان رشدي لتشويه اإلسالم ،والطعن بمقدساته من خالل روايته القذرة الشيطانية
«اآليات الشيطانية» وتعرض فيها لكل المقدسات ،وانتهك فيها جميع الحرمات ،ولم يستثن باستهانته وسخريته
أحدا من رموز اإلسالم وحرماته ،بدءا بالرسل العظام ،والمالئكة الكرام ،ومرورا بالكتب السماوية الخالدة ،وانتهاء
بزوجات الرسول أمهات المؤمنين ،وأصحابه الميامين.
لقد تعرض هذا المرتد إلى الرسول األكرم «ﷺ» بالخصوص ،وإلى زوجاته وأصحابه بالسب الفاحش والكالم
الجارح البذيء ،الذي يأنف منه صاحب أدنى خلق ،وركز على أن القرآن الكريم ليس كتابا سماويا ووحيا إالهيا بل هو
من مختلقات النبي ،وقد عمل أحد أصحابه ،الذي هو سلمان الفارسي ،على تحريفه ،وكل ذلك كان بمسمع ومرآى من
النبي ،كما هو صريح في روايته التافهة..
يبتدئ المرتد الفصل بذكر مكة المكرمة التي يسميها «المدينة الجاهلة» ثم يتطرق إلى طبيعة الحياة فيها
مدعيا أن أحد تجارها ويدعى «ماهوند» قد ادعى النبوة ،وأنه قام بتأسيس دين جديد في تلك المدينة.
ثم يتطرق إلى العالقة بين الرسول األكرم «ﷺ» وأحد أصحابه األجالء وهو «سلمان الفارسي» «ض» واصفا
تلك العالقة بأنها عالقة مزيفة ،نابعة من خبث طوية عند سلمان ،وعن ال مباالة ،وعدم اكثرات عند الرسول ،واصفا
سلمان بأنه كان سكيرا معاقرا للخمرة ،وكان يتعاطاها بكثرة في جميع أوقاته.
ﷺ
يدعي المجرم أن الرسول األكرم « » لم يكن غير رجل
غارق في الشهوة والجنس ،من خالل عالقته مع النساء ،التي
تتعدى األمهات إلى البنات وأنه كان متسلطا جبارا في بيوته،
وكان ال يرغب في أن تناقشه زوجاته ،وأنه كان غالبا ما يلتقي
بالمرأة التي يرغب فيها ،وقد عملت النساء على ابيضاض
نصف لحيته خالل سنة ،وينفي أن يكون الرسول «ص» نبيا
ورسوال بل يدعي أنه ملك متغطرس يفرض القوانين الظالمة
والصارمة على أتباعه ،ويكره نساءه على طاعته ،واإلذعان له
من خالل تلك القوانين التي يسنها ويشرعها ،وكذلك فقد كان
يريد من أتباعه أن يكونوا عبيدا له طائعين ،يحنون رؤوسهم
له خضوعا وإذعانا واستسالما...
يصل األمر إلى زوجات النبي «ص» فيبتدئ قصة جديدة،
هي قصة «بعل والحجاب» وبعل هذا هو الشاعر المختلق الذي
جعل المرتد له عالقة مع سليمان ،والحجاب إسم ألشهر بيوت
الدعارة في المدينة الجاهلية وأنه كان يدار من قبل امرأة
فاجرة تدعى «سيدة الحجاب».
لقد كـان هـذا الحجـاب يضـم بين جدرانـه فتيـات
فاجـرات حـاول المجـرم أن يجعـل منهن نمـاذج لزوجـات النبـي
األكــرم «ﷺ»...
وعندما عرف «ماهوند» أن فاجرات الحجاب قد أطلقن على أنفسهن أسماء زوجاته ،أمر بإغالق كافة مراكز الرذيلة،
واعتقال تلك النساء ،وتنتحر «سيدة الحجاب» .وتوضع الفاجرات في كيس ثم يرجمن ،ثم يأتون ببعل إلى الرسول
فيأمر بضرب عنقه.
أقوال فقهاء أهل البيت «ض»:
قال الشيخ الصدوق «ض» المتوفى سنة 381ه في الهداية:
«ومن سب رسول اهلل «ﷺ» وأمير المؤمنين «ض» أو أحد األئمة «ض» فقد حل دمه من ساعته».
وجاء في النهاية للشيخ الطوسي المتوفى في سنة 460ه:
«ومن سب رسول اهلل «ﷺ» أو أحدا من األئمة «ض» صار دمه هدرا وحل لمن سمع منه قتله ما لم يخف في
قتله على نفسه أو على غيره».
وقال القاضي ابن البراج المتوفى سنة 481ه في المهذب:
«وإذا سب إنسان النبي «ﷺ» أو أحدا من األئمة كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله إن لم يخف على نفسه
أو على غيره».

هل تتدخل تركيا هذه المرة إلنقاذ الشعب األفغاني؟ أم أن أفغانستان ليست دولة بترولية مثل
ليبيا ؟!

n

مركز اإلرهاب يتعزز
٭ بجالء الجيش األمريكي عن أفغانستان بدأت كتائب طالبان تزحف إلى «كابول» إلسقاط نظام
الحكم ،عنونت هذا الزحف بتفجير ثانوية للبنات في العاصمة كابول حيث أسفر االنفجار عن
موت  50طالبة والمئات من الجرحى ،كما فجر مسجد بمصليه في ضواحي العاصمة.

جريدة طنجـة
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أوراق ثبوت العمل

٭ احتفل العالم في  10ماي بيوم تحرير اإلنسان من العبودية ولكن للعبودية عدة أوجه ،فكيف
نفسر أن عدة اآلالف من العاملين يعملون بدون أوراق ثبوتية العمل و«الباطرون» وحسب
مزاجه يشغل من يشاء ويطرد من يشاء ؟!
أليست هذه عبودية بيضاء؟؟

الصاروخ الصيني
٭ فوجئت البشرية بوباء كورونا والذي لم يعرف لحد اآلن أبعاده وخصوصا أنه يتوالد ،وظلت
األمم والشعوب مدة  10أيام متجهة عيونها إلى السماء خوفا من سقوط الصاروخ ،والحديث
اآلن متجه إلى الخوف من ماليين التنين الصيني للهجوم من البحر على الشواطئ العالمية.
الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية ،لهذا المنتظم الدولي كاألمم المتحدة تتجنبها من أي
إدانة ،أو محاسبة ،أو تتخذ في شأنها عقوبة.

n

فلنالحظ ما كتبه هذا المجرم في الفصل السادس من كتابه الشيطاني ملخصه ما يلي:

الناس
حديث
حديث الناس

٭ في اللمسات األخيرة تساءل الناس عن إسمها الجديد ،منهم من قال يترك إسمها القديم
السترجاع ذاكرة أهل طنجة وآخرون اقترحوا إطالق إسم «مسرح وسينما عبد اهلل شقرون»
تكريما لهذا الكاتب المسرحي اإلذاعي ،ومنهم من اقترح اإلسم التاريخي «طنجيس».
n

• عبد العزيز الحليمي

n

العثماني والحذر

n

حقوق المرأة

٭ يبدو أن حكومة العثماني تسير بتخطيط حزب العدالة والتنمية والحكيم «عفا اهلل عما سلف»
بدؤوا الحملة االنتخابية قبل أوانها باستشعارنا بأن عدالة الحكومة تتالحق بساعات الحذر تخوفا
على أمتنا.
ال محالة أن السحر سينقلب على الساحر.
٭ من األولويات التي يجب على االتحادات والجمعيات النسائية التوعية من أجل «المناصفة
في الميراث» ألننا دولة يطبق فيها القانون الوضعي ،ال تطبق فيه الشريعة ،وذلك مسايرة مع
العالم المتحضر .وهنا ال يمكن االستثناء إال حيفا.
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امل�شي بني هواته و«هواة البالكات»
بقلم  :حممد زهري َحمّ ان
رئي�س جمعية الرحالة لهواة امل�شي بطنجة

حوار مع كاتب مغمور

أنس سعيد محمد
حاوره  :محمد العودي

كيف تُعرف نفسك في مجال األدب؟
مسافر أمتطي قلمي ،أطارد في صحراء الكلمات
سراب المعاني ،عسى أن أجد يوماً مرآ ًة أتعرف بها
على مالمح وجهي.
	
  

هوايات جمع الطوابع البريدية والتحف
والعمالت وعلب الثقاب...إلخ ،هي هوايات
تقليدية أصيلة ال زالت تكافح ما حمله الزمن
من تغيرات قيمية ومن اهتمامات وسلوكات
جديدة مع جيل برزت معه هوايات جديدة مثل
هواية المشي الطويل ،وهواية صعود القمم،
التي شوهتها ،خالل المرحلة األخيرة ،سلوكات
دخيلة ،جعلتها تتخذ شكال مختلفا وغريبا يحيد
بها عن أصولها .وقد يكون ذلك ألسباب
متباينة ومتشابكة ،وقفنا على بعض منها في
جوالتنا ودردشاتنا ،وكنا نفضل عدم التداول
فيها ،لكن لألسف الموجة عاتية عالية.
نحن اليوم في بليونش ،متوجهين صوب
قمة جبل موسى -حفظه اهلل ،-فجأة نجد حالنا
وكأنه يوم «العمارة د جبل موسى» أو موسم
الصعود لجبل موسى او محج جبل موسى...
مشاهد لم أرصدها خالل زياراتي العديدة
والمتكررة السابقة لمحمية بليونش ،إنه يوم
استثنائي وغير مسبوق ،بحسب ما أكده بعض
أبناء المنطقة ،فقـد اكتـظ مسار قمـة جبل
موسى بصف طويـل من هـواة المشي حتـى
(نَيْسَب نمل) .دردشنا مع بعض
بدى مثل
ِ
المشاة ،وتسربت آلذاننا أصوات من حوارات
البعض اآلخر ،فتيقننا أن زوار الجبل اليوم ليسوا
كزواره باألمس ،فكثير منهم من هواة النسخة
المتحورة لهوايتي المشي الطويل والترحال،
ذلك أن التقاط صورة فوتوغرافية أو سيلفي مع
اللوحة بالقمة هو أقصى ما يسعى إليه أغلبهم،
أما إمتاع الذات واستكشاف جمال المنطقة
والتدبر في ملكوت اهلل  ...كل ذلك ال يعرفون
إليه سبيال.
بــادر مؤخــرا عدد من اإلخـوة ،وضحــوا
بمالهم وجهدهم ووقتهم وصحتهم ،وحمَّلوا
على عاتقهم وأكتافهم أهدافا نبيلة ،ال يبتغون
منها سوى التعريف بالجبل ،والمساهمة في
التنمية المحلية عبر الترويج للدواوير المجاورة
له ،فنصبوا في عدة قمم بمناطق الشمال لوحات
تعريفية تحمل اسم الجبل وطول ارتفاعه .غير
أن هاته المبادرة النبيلة تحول مغزاها ،مع
بعض الهواة الجدد للمشي ،إلى ظاهرة مالحقة
هذه اللوحات والتقاط صور فوتوغرافية معها،
والتّلهُّف في عدِّ وتعداد القمم التي تمت
زيارتها واالفتخار بذلك والتنافس فيه .وإن كنا ال
ننكر أن ذلك يبقى في األصل حقا مشروعا لهم،
فإننا مع ذلك نقدم مالحظة حول سلوكهم غير
المحمود ،خاصة حين يتعلق األمر بما يخلفونه
من آثار سلبية في مسالكهم وعلى القمم.
وإليكم أمثلة لبعض هذه السلوكات المشينة،
والتي رصدناها بخرجة جبل موسى:
• عدم االمتثال ألعراف هواية المشي
وتسلق الجبال :اللباس ،المعرفة بالجبل،
االستعانةبالمرشدينالجبليين...؛
• الغاية هي فقط الوصول للقمة والتقاط
الصورة مع اللوحة ،حتى أن إحداهن قالت (ادا
ما وصالتشي وما تصوارتشي كنت نبقى ناعسة
فالدار)؛
• تشغيل الموسيقى العالية أثناء المشي؛
• رمي األزبـال أثنـاء المشـي وفي القمـة
بجانــب المسجــد المعلمـــة  Mezquitaبل
وبداخله أيضا؛
• طهي الطاجين داخل المتعبد المبارك
«معلمة القمة» المهدد بالسقوط؛
• لعب البارتشي في القمة؛
• تدخين المخدرات «دجوينطات»...
ونعتقد أن هذه السلوكات وليدة اإلقبال
المتزايد من طرف من هب ودب ،خالل السنوات
األخيرة ،على رياضة المشي الطويل وصعود

القمم ،والذي تسبــب فيــه التداول االعالمي
المتكرر ،وتقاســم صــور وفيديوهــات حــول
الرحالت ولوحات القمم بمواقع التواصل ،وكذا
استعمال وكاالت اإلشهار لصور وفيديوهات
هواة المشي في إعالناتها وحمالتها الترويجية،
وأيضا تواجد محالت تجارية متخصصة في
الرياضات الجبلية ،ثم تناسل عدد من الهيئات
والمجموعــات الفايسبوكيــة الربحيــة التي
تستهدف هؤالء الهواة وتستقطبهم عبر حيل
دعائية متنوعة .وسأتوقف معكم قليال عند هذا
السبب األخير ألننا نعتبره من العوامل األساس
التي تساهم في تردي هواية المشي .فمن بين
هذه الحيل الدعائية الترويجية التي تلجأ إليها
بعض المجموعات الفايسبوكية الربحية نذكر
على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
عرض أجمل صور وفيديوهات الرحــالت
مرفقة ببرنامج الخرجة ،ويدرج التصوير من
أهم محاور البرنامج ،إذ نجد منشور إعالن الرحلة
يتضمن عبارات من قبيل؛ (التقاط الصور خالل
المسار  -التقــاط الصور في القمــة  -التقاط
الصور مع اللوحة التعريفية بالقمة  -يرافقكــم
مصور محترف خالل الرحلة ) ...وغير ذلك من
العبارات التي ال تخاطب في «الزبون» سوى
رغبته في نيل إعجابات األصدقاء الفايسبوكيين
والواتسابيين واالنستغراميين .وهكذا تحولت
وظيفة الصورة من أداة لتوثيق الذكرى
واللحظات الجميلة الى معيار لنجاح الخرجة أو
فشلها ،فإذا تم الوصول إلى القمة وتم التقاط
صورة جميلة هناك فالخرجة ناجحة وإال فال،
دون أي اكتراث لما يكون قد تسبب في عدم
الوصول (تغيرات مفاجئة في أحوال الطقس
ـ صعوبة المسار ـ تفاوت المستوى البدني
للمشائين ...إلخ) .إن هذا التهافت نحو التقاط
الصور ،وخصوصا مع لوحات القمم ،Placas
جعل بعض الهواة الجدد أو زبناء الوكاالت
الفايسبوكية الربحية يمارسون -غالبا دون
قصد -بعض التصرفات الدخيلة على هواية
المشي ،فتحولت معهم إلى موضة وموجة .إن
المشاء في أصله نظيف الفكر والسلوك والنظر،
ال يخلف وراءه إال األثر الطيب ،لكن بعضا من
هؤالء الجدد بدال من المشي يخبطون خبط
عشواء .وهو الخبط الذي عايناه في سلوكهم
في الكثير من المناسبات ،خاصة في خرجتنا
لبليونش أو ما سميناه مجازا «يوم الحج الى
قمة جبل موسى».
كان هذا بعضا من السلوكات الرديئة
(الخبط) التي رصدناها يوم حج «الحجيج» الى
جبل موسى ،أكيد انها ممارسات تتكرر في
كثير من األمكنة والمسارات والجوالت والقمم
األخرى ،لدرجة أن الساكنة المحلية أصبحت في
كثير من األحيان تمتعض من تواجد المشائين،
(وهي لألسف ال يمكنها التمييز بين النوع
األصيل منهم وبين النوع المتحوّر) وغيَّرت من
تعاملها مع المشائين بسبب سلوكاتهم.
أملنا ان تعود الهواية الى أصلها ،فالمشاء
كما قلنا ال يترك اال األثر الطيب ،ال يسبّ وال
ينهب وال يرمي االزبال وال يخرب اآلثار التاريخية
ويحترم ساكنة المنطقة وأعرافها ،ينبغي على
المشاء ان يكون مصلحا في ممشاه ،في أسرته
ومجتمعه وان يحترم الحجر والشجر والبشر...

حازت مجموعتك القصصية «ساتر البلور» على
المركز األول ضمن مسابقة كتوبيا للنشر ،وهو
أول عمل لك سينشر ورقياً رغم أنه لديك محاوالت
جـادة عديـدة من قبـل لم تـر النـور ورقيـاً بعـد،
ما السبب وراء ذلك؟
يعود سبب ذلك إلى تقييمي الخاص لكتاباتي السابقة،
إذ طالما شككتُ في استحقاقها للنشر الورقي ،وكنت أرى بأن
النشر الرقمي يغني عن الورقي ألنه أسهل انتشاراً ،كما كنت
أعتقد أيضا بأن النشر الورقي سيقيدني إبداعياً وسيكلفني
ما ًال ليكون كل ما أحصل عليه في نهاية األمر كتاب مهمل
في رفوف بعض مكتبات مدينتي ،لكنني راجعتُ أفكاري هذه
الحقا بعد أن تبين لي ْ
أن ال سبيل للكاتب إلثبات وجوده
واالعتراف به ضمن فئة الكتَّاب إال من خالل النشر الورقي.
هل يمكنك أن تحدثنا عن بعض تجاربك مع دور النشر،
وما هي الصعوبات التي اعترضت طريقك؟
حتى اآلن ،معظم تجاربي مع دور النشر سلبية ومحبطة.
كانت التجربــة األولى عـام  2013حين استجبتُ إلعالن
مغر ألحد الناشرين في بلد آخــر .تقدمتُ بأحد
فيسبوكي ٍ
أعمالي المنشورة رقمياً فجاءتني رسالة موافقة فورية على
النشر ،شريطة المساهمة بمبلغ  5000درهم مغربي ،لكني
اصطدمتُ بحقيقة أن المغرب يمنع منعاً كلياً إرسال األموال
إلى الخارج ،لتُحبَط بذلك أولى محاوالتي للنشر الورقي .وفي
الحقيقة حين أتذكر ذلك اآلن -بعد أن صارت لدي فكرة حول
واقع النشر في العالم العربي -أحمد اهلل حمداً كثيراً على أن
األمر لم يتم.
التجربة الثانية كانت في مطلع عام  ،2020وكنتُ قد
أتممتُ محاولتي الروائية الكاملة األولى .أرسلتُ مخطوط
الرواية لعدد كبير من دور النشر في العالم العربي ،وكانت
النتيجة أن بعضها لم يردَّ علي إطالقاً ،وبعضها اآلخر أرسل
رسالة اعتذار دون تحديد األسباب ،فيما أرسلت دُور أخرى
موافقتها على النشر لكن على حسابي .أحياناً تكاد تحملني
هذه اإلحباطات المتالحقة على التشكيك في موهبتي األدبية
وفي أن ما كتبتُه ال يستحق النشر ،لكني أقاوم هذا الشعور
بما أعرفه من أن قبول نشر األعمال أو رفضها ليس مقياساً
صحيحاً لجودتها ،وأن الناشرين في الغالب تحركهم اعتبارات
تجارية بحتة ،لذلك قد يبدو مفهوماً إعراضهم عن النشر
لكاتب مغمور مثلي.
كتبتَ أكثر من مائة مراجعة لكتب وروايات مهمة
وقد لقيت استحساناً واهتماماً واسعين سواء من طرف
الكتاب أو القراء أو حتى بعض دور النشر وربما بعض النقاد
أيضاً ،ما هو الدافع وراء كتابتك لهذه المراجعات؟
كتابة المراجعات هو بمثابة نشاط ثقافي تواصلي تحركه
الرغبة في تبادل اآلراء حول ما نقرؤه من كتب وروايات .الدافع
وراء كتابتي لتلك المراجعات هو إحداث زخم تفاعلي وحراك
أدبي يَخرج بالقارئ من كونه قارئاً سلبياً صامتاً ،ويدعوه إلى
أن يستخرج من مقروءاته أفكاراً وانطباعات وآراء أدبية ،وذلك
لكي يصير فعل القراءة فع ًال تفاعلياً مثمراً وربما يسهم حتى
في «المواكبة النقدية» لإلصدارات األدبية.
باعتقادك هل مجرد التمكن من قواعد اللغة وفن
الكتابة الروائية كافيان ألن يصبح الكاتب روائياً ناجحاً؟
ال ،هما ضروريان للرواية لكنهما ليسا كافيين .ثمة
مواصفات ومهارات أخرى يحتاجها الروائي؛ منها أن يكون
واسع المخيلة ،فالخيال عنصر محوري في الرواية حتى لو كانت
واقعية .ومنها أن يكون مفتوح الحواس عميق المالحظة،
قادراً على التقاط التفاصيل الدقيقة .وأيضاً أن يكون متمتعاً
بالتفكير المنهجي المنظم ،وأن يكون ذا ن َفس طويل في

الكتابة .واألهم من هذا كله أن يتمتع بحاسة درامية متطورة،
وأعني بها تلك القدرة على النظر إلى الحياة بأكملها كما لو
كانت مسرحية أو رواية أو مسلس ًال أو فيلماً (ال بد أن يكون
الروائي مصاباً بقدر معين من متالزمة ترومان) .الحاسة
الدرامية المتطورة هي ما يعين الروائي على بناء شخصياته
وتحديد مصائرها ،وأيضا معرفة متى يبدأ ومتى ينتهي ،متى
يسهب في الوصف ومتى يقتصد فيه ،متى يعتمد على السرد
ومتى يعتمد على الحوار ...إلخ.
بعد كل التجارب التي خضتها في القراءة والكتابة
والنشر ،كيف يمكن بنظرك أن يصبح الكاتب المغمور كاتباً
مشهوراً ومقروءاً؟ ما هي تلك الوصفة السحرية التي تدفع
الكاتب إلى مصاف ُ
الكتاب المرموقين؟
بداي ًة يجب أن نؤكد على أن النجاح بمعناه الحقيقي غير
مرتبط بالشهرة والمقروئية ،بدليل أن الرداءة األدبية باتت
ظاهرة شديدة االستفحال ،وغالباً تكون األعمال الرديئة هي
األكثر شهرة ومقروئية.
إن كانت الشهرة هي كل ما يريده الكاتب فما أكثر
طرقها من أساليب اإلثارة الرخيصة ،وأما إن كان الكاتب ذا
همٍّ أدبي حقيقي فهو لن يعتبر الشهرة أولوية له؛ لن يكتب
ما يريده الجمهور ولن يقارن نفسه بأحد ،وهكذا سيضع
نصب عينيه معايير جودته الخاصة ،والصارمة جداً ،والتي لن
يسمح لنفسه بالتنازل عنها مهما كلف األمر .ليست هناك
وصفة سحرية إال العمل الجاد ،وفي النهاية ال بد للعمل الجيد
أن يفرض نفسه ولو بعد حين.
هاو ،وما
هل تعتبر نفسك كاتباً حقيقياً أم أنك مجرد ٍ
هو الفرق بينهما بنظرك؟
أعتقد بصراحة أن هذا السؤال سابق ألوانه ،ونعود هنا
للحديث حول إشكالية النشر الورقي ،هل أنا كاتب أص ًال أم
ليس بعد؟ إن كان األمر بقياس الكمية فقد كتبتُ المئات
والمئات من الصفحات ،لكن ما دام عملي الورقي األول لم ير
النور بعد فما زلتُ غير مستحق للقب الكاتب.
وأما الفرق بينهما فليست هناك معايير موضوعية
صارمة .ربما يظن الكاتب الهاوي نفسه محترفاً ،كما لن
نعدم وجود كتاب حقيقيين يبخسون حق أنفسهـم ،لكن
عموماً هناك قرائن يُستأنس بها للتفريق بين الهاوي
والمحترف ،وتتعلق بطبيعة النتاج األدبي نفسه ومدى أصالته
وعمقه وقدرته على إحداث التأثير والنفاذ إلى األعماق .إذا
سلمنا بأن العمل األدبي ينقسم إلى لفظ ومعنى ،إلى لغة
ومضمون ،فشتان بين من يكسو أفكاراً عميقة بثوب قشيب
من التراكيب البليغة ،وبين من ليس في جعبته إال أفكار
سطحية مستهلكة يصوغها بأسلوب ركيك مهلهل.
ختاما ،هل تريد أن تضيف شيئا؟
أجل ،أريد أن أقول إنه بخصوص النشر ورغم كل ما يقال
حول تدهور صناعة النشر في العالم العربي إال أن األعمال
األدبية مستمرة في الصدور ،لذلك يحزُّ في النفس أن يكون
المغرب رغم توفره على طاقات أدبية هائلة متأخراً عن ركب
الناشرين .وهنا أختم بأمنية عزيزة لدي ولدى كل كاتب
مغربي؛ أن تكون لدينا دور نشر مغربية جادة وطموحة،
تتجاوز محليتها نحو آفاق أرحب في التوزيع واالنتشار ،وذلك
لكي تنطلق اإلبداعات األدبية المغربية من بلدها األم نحو
أقطار العالم العربي ،وليس العكس.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4159ال�سبـت  22مــاي 2021

8
12

ضيافة كاتب
في
في ض
يافة()3/3كاتب

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

في هذا الجزء الثالث واألخير ننهي حوارنا مع

المحامي والروائي األستاذ بهاء الدين الطود
أما تجربتي الروائية في تقديري ،فهي تنهل من مكونات متشاكسة ،ففي
طفولتي كنت مهووسا بالسرد ،أحول كل ما أقوله إلى بنيات سردية دون أن
أعرف السبب ،وكنت أكثر أشقائي ممن يكبرني ويصغرني ،إلتصاقا بوالدي في
أسفاره ،وعند زيارة أصدقائه في أفراحهم وأقراحهم ،دون أن أعرف السبب أيضا،
ولربما كان سبب ذلك جرأتي وعدم انطوائي .
ولكوني أقدمت على دراسة الصحافة قبل القانون ،فقد صار اهتمامي وما
يزال باإلعالم والفنون أكثر قليال من القانون ،خاصة بالفن التشكيلي والمسرح
والسينما والشعر وغيره ،ألكتشف بعد ذلك أن التعبير السردي الروائي ،أقرب إلى
نفسي من أي شكل تعبيري آخر ،وأن الرواية هي األقدر كشفا عما يجيش به
صدري من قلق ومشاعر وأحالم .
كما أن قسماتي النفسية في أساسها ،تتمثل في الرؤية الكلية لألشياء،
والنفاذ إلى األشياء الصغيرة والتفاصيل الدقيقة التي هي جوهر الرواية ومادتها
التصاقا بها .
ـ سؤال  :روايتك األولى « البعيدون « حظيت باهتمام وترحيب في
الصحافة العربية ،ومما قرأته أنها أكثر الروايات المغربية مبيعا ،وأن كل طبعة
شملت ثالثة ألف نسخة ،وعدد الطبعات إلى اليوم وصل إلى أربع طبعات ،فيكون
مجموع ما طبع قد وصل إلى اثنا عشرة ألف نسخة .
يضاف إليها الطبعات المصرية التي تزداد باآلالف ،بسبب توزيعها على
جميع ثانويات جمهورية مصر العربية .
فهل الروائي المغربي يتاح له العيش من مداخيل أعماله ؟
من جهة أخرى ،هل السبب في نجاح رواية البعيدون ،هو الموضوع الذي

األستاذ الطود ،هل سبق لك أن درست األدب من قبل ؟
جوابا على سؤالكم ،أخبركم أن نقادا كثيرون أكدوا أن كتابتي للرواية جاءت
في وقت متأخر من عمري ،بذلك فلستم المحاور األول من أثار هذا التساؤل .
إذن فعال ،فقد كتبت روايتي األولى البعيدون وأنا في سن األربعين ،وقد
ال يختلف معي أي مهتم بهذا الموضوع ،بأن الرواية هي أكثر األجناس األدبية
استنادا على ثقافة عامة متنوعة كإلمامه بعلم النفس واالجتماع والتاريخ والشعر
وغيره .
هذه العلوم لإلحاطة بها ال تكتسب في وقت قصير ،ودليلي على ما أقول،
أن شيخ الرواية العربية الحاصل على جائزة نوبل في األدب ،نجيب محفوظ،
قد بدأ كتابة الرواية في سن األربعين ،أي بعد أن كتب مقاالت فكرية وأدبية
وسيناريوهات سينمائية متنوعة .
كما أن الروائي المغربي المفكر عبد اهلل العروي ،حين كتب أولى روايته
«الغربة» عام  ،1971كان قد اشتهر بكتابة التاريخ المغربي والفكر العربي
والغربي ،ولم يأت لكتابة الرواية إال حين اقترب عمره من األربعين .
بذلك فإني أيضا قبل أن أكتب الرواية ،قدر لي أن أمارس الكتابة في
مواضيع متنوعة .
بقدر ما أسعدني هذا االهتمام الكبير بروايتي األولى ،سواء في البالد
العربية ،أو في إسبانيا ،وأمريكا الالتينية بعد ترجمتها إلى اإلسبانية ،ففي الوقت
ذاته أصابني االرتباك ،إذ صرت أهاب الكتابة في مستوى أقل إبداعا من روايتي
األولى ،فانشغلت بقراءة األعمال اإلبداعية وغيرها لمدة تقرب من عشر سنين،
قبل أن أكتب روايتي الثانية « أبو حيان في طنجة « ،ألجعلها إن صح تعبيري إبحارا
في الثقافة العربية ،بعد أن كانت رواية « البعيدون « إبحارا
في فضاء الثقافة الغربية ،وشخصيا أراهن على الكيف أكثر من
مراهنتي على الكم ،عمال بالمقولة العربية ،شاعر بقصيدة .
بعد ذلك أنجزت عملين سرديين ،األول يحمل عنوان «
رسائل بيالر « وهو قيد الطبع ،والثاني بعنوان « سارق اآلسفار
« يقترب من مذكرات تمزج بين سيرة ذاتية ،وسرد فكري
يتماهى مع اليوميات .كما أن الروائي المغربي المفكر عبد اهلل
العروي ،حين كتب أولى روايته « الغربة « عام  ،1971كان
قد اشتهر بكتابة التاريخ المغربي والفكر العربي والغربي ،ولم
يأت لكتابة الرواية إال حين اقترب عمره من األربعين .
بذلك فإني أيضا قبل أن أكتب الرواية ،قدر لي أن أمارس
الكتابة في مواضيع متنوعة .
ـ األستاذ الفاضل ،كيف انتقلت من مهنة المحاماة إلى
الكتابة الروائية ؟
عن سؤالكم كيف انتقلت من المحاماة إلى الرواية ،الروائي بهاء الدين الطود
فإني أرى أنه ليس حتما أن يكون التطور أفقيا ،بل قد يكون مع شيخ الرواية العربية
عموديا ،أي أن ينبع من مكونات متعددة ومتنوعة نفسية نجيب محفوظ في أحد
واجتماعية وثقافية  .فالذين أتوا إلى الرواية من خارجها ،لم شوارع القاهرة
يأتو من انشغاالت مغايرة على مستوى جوهر اإلبداع وعمقه ،سنة .1989
وهو ما يفسر أن كبار الروائيين ،عربا وأجانب ،جاؤوا إلى هذا
الفن من خارجه ،فيوسف ادريس جاء من مهنة الطب ،وعبد
الرحمان منيف من علم الهندسة ،والروائية المغربية فتيحة مرشد ،جاءت من تطرقت إليه ،بتيمة إشكالية األنا واآلخر ،وقربه من سيرة ذاتية في مدريد
مهنة طب األطفال ،والروائي اإليطالي أمبيرطو إيكو ،جـاء من السيميائياـت ،وباريس ولندن والقصر الكبير ،وقد سبقك قديما للتطرق إليه الروائي توفيق
الحكيم في روايته « عصفور من الشرق» والروائي سهيل ادريس في روايته
وعبد ربه من القانون .
« الحي الال تيني » ،وكذا الروائي الطيب صالح في روايته « موسم الهجرة»  .أم
بذلك فإن القدوم إلى الرواية من خارج الرواية ،ال يجب أن يدعو إلى أي
ترى أن نجاحها يعود إلى اللغة الشاعرية التي تجذب القارئ إليها ؟
تساؤل أو استغراب ،فاإلنسان ال يأتي إلى الشيء إال من خارجه .
أشكرك على تثمينك اإليجابي لروايتي ،وأنقل لك إعجابي باطالعك على
أستطيع أن أختصر كل هذا ،بأن الروائي يصنع حقا بالثقافة بمعناها الواسع،
لكن يجب أن يكون مفطورا على الحكي والسرد ،ومنتبها إلى الكيف قبل الكم ،روايات عربية جيدة .
لكني أجيبك بأني ال أرى أن هناك مواضيع قديمة وأخرى حديثة ،فكل
فهناك من كتب عشرات الروايات دون أن ينجذب قارئه إلى واحدة منها .
إن جدلية االستعداد الفطري مع االكتساب الثقافي ،هي ثنائية تصنع كاتب المواضيع والتيمات قابلة للرؤية من زواية أو زوايا مختلفة ،وفي أزمنة مختلفة،
الرواية ،سواء جاء من الطب أو القانون أم اإلعالم ،فال بد للقادم أن يأتي من فقضايا الحب مثال ،أو الوطن ،أو عالقة الرجل بالمرأة ،ما زالت إشكاالت وتيمات
مطروقة من عهد « حمورابي» أو امرئ القيس إلى عصر « نجيب محفوظ « وعبد
جهة ما .
ـ األستاذ الطود ،هل تعني بما قلته ،أن ثقافتك العامة هي من رفعك اهلل العروي وفاتحة مرشيد وغيرهم  .إن جميع الثنائيات الضدية ،من خير وشر،
ومحبة وكراهية ،كلها كانت وستظل مواضيع مطروقة إلى ما شاء اهلل .
إلى كتابة الرواية ؟
أما استفادتي المادية من مبيعات الطبعات المغربية التي تصل إلى اثنا
ليست الثقافة وحدها من يصنع الروائي ،بل هي شرط أساسي يضاف إلى
عشرة الف نسخة ،فجلها ما يزال في األسواق بأمل أن تتولى تغطية مصاريفي
الموهبة والرغبة ،والترحيب بما هو جميل في الطبيعة والبشر ،ففي الليل تفتح
العين تتأمل السماء ونجوم مصابحها ،وتغمضها عن تأمل الظالم ،وفي بني عنها .
أما بشأن الطبعات المصرية ل « البعيدون « ،فقد تنازلت عن أي تعويض
البشر ،إبداء اإلعجاب بالسلوك الجميل الصادق ،والمواقف اإلنسانية ،مع اإلحجام
حتى عن اإلنصات للشر ،فالكتابة الجميلة تستند على اإلحساس بالجمال وتذوقه .مادي عنها .
وحين توصلت بكتاب من مؤسسة دار الهالل ألوقع معها عقدا .سافرت
إن الروائي صاحب الذوق الجميل ،يبدع ما يزخر بالمتعة والجمال ،وذا الذوق
فعال إلى القاهرة وكان أحدهم قد أوصاني أن أطالب المؤسسة بتعويض مادي
السيء ال يبدع أبدا .

جريدة طنجـة
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مهم ،لكون روايتي ستوزع على جميع ثانويات الجمهورية المصرية ،كما نصحني
أقارب لي أن أتنازل عن أي تعويض مادي للمؤسسة مقابل دعمها ألول رواية لي،
أوصلتني إلى مصاف كبار الروائيين العرب .
في القاهرة ،قابلت األستاذ أكرم محمد أحمد ،رئيس مجلس إدارة دار
الهالل ،فكاد ال يصدق نية تنازلي عن أي تعويض مادي.
واشتعلت بيننا صداقة جميلة في القاهرة ،وفي المغرب بعد أن زار أصيلة
بدعوة من مهرجانها الثقافي السنوي .
إن نيتي الحقيقية بتنازلي عن التعويضات ،تؤكد تقديري لإلبداع وعشقي
واستمتاعي بما أكتب .
أما عن استفادة المبدع ماديا من مداخيل أعماله ،فعلي توضيح هذا بإيجاز،
أن جميع المبدعين العرب في أجناس إبداع الرواية أو الشعر أو الفكر عموما ،ال
أحد منهم يقوى على العيش من مدخرات مبيعات أعماله ،إذ البد من مصادر
أخرى لعيشه ،وأسوق لك أمثلة عن هذا .
فالروائي المرحوم محمد شكري من طنجة ،عانى فقرا من مبيعات أعماله،
لكن بعد أن ترجمت هذه األعمال إلى اللغات األجنبية ،انتعشت ظروفه المادية
وأصبح ميسور الحال ،فمن عادات األجنبي اطالعه المستمر على ما ينشر ،حتى لو
كان ذلك بثمن مرتفع ،فهو يخصص قسطا من ماليته للقراءة  .إن ما ينشر في
مدينة مدريد وحدها يفوق ما ينشر في جميع أقطار البالد العربية .
كما أن الروائي اللبناني ،سهيل ادريس ،ال يقيت نفسه مما يبدعه ،بل
مما تديره عليه دار نشره بمداخلها المعروفة بدار األدب للنشر في بيروت ،وقد
حدثني عن هذا شخصيا ،وأتذكر أول لقاء لي به ،كان يوم احتالل العراق لدولة
الكويت عام  ،1990ليتجدد اللقاء في القاهرة واالسكندرية.
عودتي إلى استفادة المبدع ماديا من أعماله ،فمن
وجهة نظري أقول  :بأن دور النشر في األقطار العربية ،هي
المستفيد األكبر من عرق جبين المبدع ،إذ يجني نصف
أرباحه ،وتجني دور التوزيع ربعا من أرباحه عن وساطتها
في البيع ،وال يتبق للمبدع سوى ربع اإلنتاج ،الذي يتبخر
في الهدايا ،إذ كل صديق أو قريب أو زميل ،يطلب منك
إهداء نسخة له موقعة من طرفك .
بذلك يصعب على المبدع أن يقتات من مداخيل
أعماله .
ألكون واضحا أقول لك ،إن عملي األول « البعيدون
« ،المترجم إلى اإلسبانية ،فاقت مبيعاته جميع ما بيع
من الطبعات المغربية باللغة العربية ،وذلك في كل من
إسبانيا وأقطار دول أميركا الجنوبية ،مع أن سعر النسخة
المترجمة ،يفوق ثمنها سعر أضعاف العربية .
وهذا ليس معناه أن كل عمل مترجم سيلقى نجاحا
ودعما ،فاألجنبي في الغالب يختار ما سيقرأ .
مما يدعوني ألقدم لك تجربتي في هذا الموضوع .
بعد أن تولـى ترجمــة روايتــي «البعيدون» إلى
اإلسبانية صديق إسباني من أصل مصري ،يعمل أستاذا
للنقد بإحدى جامعات مدريد ،برفقة صديق له شاعر
إسباني ،توقف حمار الشيخ في العقبة ،بحثا عن دار نشر تقبل نشرها ،إذ كان
اقتراحي اختيار دار متميزة ثقافيا .
في األخير اهتدينا إلى دار نشر تسمى « المرآب» ،قيل عنها أنها في مستوى
دار الهالل المصرية أو كاليمار في باريس .
ألكتشف عن طريق الصدفة أن صاحبها « مانويل بالنكو تشيفطي « ،وقد
درسنا معا بمعهد الصحافة وسكنا سويا مدة عام كامل في شقة بمدريد مع
رفيقين آخرين من المعهد ذاته .
عند لقائنا ـ مانويل وأنا ـ اقترب سلوكنا من فرح األطفال تعبيرا عن اشتياق
كل منا لآلخر .
انتقى مانويل طبعة جيدة للرواية ،زينها بغالف به صورة لفتيان في عامهم
الدراسي األول من معهد الصحافة بمدريد لعام  1966ونحن من بينهم في
عمرينا التاسع عشر ،وجل أصحاب الصورة يعمل اليوم في الصحافة بأنواعها
المختلفة .
وستعمل دار النشر « المرآب» على تقريب الرواية من القراء ،سواء في
إسبانيا أو أمريكا الجنوبية .
في األخير ،ال أعرف من لعب دوره في هذه التفاصيل التي أذكرها ،هل
الصدفة أم الحظ ،ويحضر بيت من قصيدة األطالل للشاعر إبراهيم ناجي ،التي
يقول في آخرها :
ال تقل شئنا فإن الحظ شاء .
وهذا تساؤل مني ،إن كان للصدف دور في مسارنا!

(يتبع)
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ر�سائـــل
الأقـدار
الحلقة
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القضية الفلسطينية
تشغل القضية الفلسطينيــة بال األمـة العربيــة

سيرا على نهج السنة الحميدة في إحياء
مجالس القرآن الكريم وانطالقا من قوله تعالى
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان» وفي أجواء ثقافية
وإيمانية ،أحيت كل من جمعية أمهات اليوم
والغد للتربية والتواصل وجمعية ملتقى الشمال
للتنمية والتكوين وجمعية العوامة الغربية
للتنمية بمنطقة العوامة بطنجة ،العشر األواخر
من شهر رمضان المبارك بمسابقة رمضانية
مميزة ،حيث قسمت المسابقة إلى فرعين ،فرع
تجويد القرآن الكريم وفرع المسابقة الثقافية.
وقد مرت المسابقة من مرحلتين:
 مرحلة اإلقصائيات عن بعد ،والتي شاركفيها ما يقارب  50مشارك ومشاركة داخل مدينة
طنجة وخارجها ،حيث استمرت اإلقصائيات لمدة
 4أيام من التباري وذلك عبر البث المباشر عبر
صفحات الفضاء األزرق «الفايسبوك».
ثم تأهل للمرحلة النهائية  12مشاركا
ومشاركة ليتنافسوا حضوريا عن الرتب األولى
في فرعي المسابقة ،حيث مرت أجواء المسابقة

في مناخ روحاني وفي أجواء ربانيــة عاشهــا
المتبارون الذين شنفوا أسماع من حضر هذا
اللقاء القرآني من ساكنة المنطقة والضيوف
الحاضرين مع منافسة قوية وأداء مميز لكل
المتبارين في المسابقة الثقافية ليتم تكريمهم
في الحفل النهائي الذي نظم يوم اإلثنين 27
رمضان  1442بمركز التربية والتكوين للمرأة
العوامة الشرقية بجوائز قيمة ،حيث تم تتويج
الفائزين بحضور أولياء أمورهم وفعاليات
المجتمع المدني في احترام ت��ام للتدابير
االحترازيةوالوقائية.
وتهدف المسابقة حسب اللجنة المنظمة
إل��ى تشجيع وتحفيـز التالمذة على التميز
واالجتهاد ،وخلق أجواء إيمانية ثقافية وترفيهية
بمنازل األطفال المشاركين في فرعي المسابقة،
كما تهدف أيضا الى اكتشاف المواهب الصاعدة
وتشجيعها على االستمرار في حفظ القرآن
الكريم إيمانا منها بأن يكونوا باكورة إنتاج هذه
المسابقة.

م.ط.ب

�أمعا�شو...
«كورونا قتلت
الإبداع و�أٌوقفت
م�سرية ال�شباب»
يحتل اإلبداع مساحات كبيرة في حياة المجتمعات عبر األنشطة الفنية التي تعتبر مسلكا
لمواجهة «مجتمع المشاهدة» وغزو الصورة للرفع من جودة حياة الشباب ،فالسينما عنصر
أساسي في تربية الشباب على التجديد والتغيير واالختالف والمهارات اإلبداعية وسينما
الشباب شكل من أشكال تشجيع اإلبداع وجعله ممكنا في حياة الشباب يتفاعل باستمرار مع
طموحاتهم وتمثالتهم للواقع والمستقبل ،فاسحا آفاقا واسعة وإمكانيات للتجديد واالبتكار.
وتأتي فترة الحجر الصحي الذي رافقها إغالق لدور الثقافة ودور الشباب ومراكز الشباب
كخطوة احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد،إال أن هذا اإلغالق واكبه قتل
لإلبداعات بجميع أشكالها وعلى رأسها اإلبداعات السينمائية الشبابية ،وحسب المخرج
السينمائي الشاب عبد الباري أمعاشو إن فترة الحجر الصحي تعتبر أصعب مرحلة في مسيرة
الفنانين باختالف تالوينهم وخصوصا المبدعين الشباب في السينما ،باعتبار السينما ضرورية
في تربية الشباب وليس ترفا،ويجب على وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة فتح دور
الشباب والمراكز الثقافية في أقرب اآلجال ألن هذا اإلغالق التام قتل الحياة الثقافية في وطننا،
ألن السينما وخصوصا سينما الشباب لطالما استهوت العديد من الشرائح االجتماعية على
اختالف مشاربهم وتباين انتماءاتهم على حد قوله ،وتابع «أمعاشو» أن الفئات الشبابية
بطنجة قالت كلمتها في السينما ،حيث تدرجت بين كتابة السيناريوهات واختيار مواضيع
االشتغال إلى تقنيات التصوير واكتشاف المواهب ،وهو تعبير عن قدرة الشباب على اإلبداع
وإدخال المتفرج في لحظة معايشة وتفاعل مع قضايا تهمه أو تلفت اهتماماته وتطلعاته.
وختم «أمعاشو»  :إن للشباب في السينما انتظارات كبرى وهو تمرين مفتوح النقاش
في ثنايا ساحاته ،وذلك الكتساب الشباب الذوق الجمالي الذي فقده في فترة الحجر الصحي
التي دخلت سنتها الثانية ،وأن على الجهات المختصة والمسؤولة على قطاع السينما من
وزارة وصية و المركز السينمائي المغربي دعم الحركة الشبابية السينمائية في ربوع الوطن
كخطوة رصينة لحماية المعرفة اإلبداعية لدى الشباب،ودعم أيضا اإلبداعات السينمائية
الشبابية إلعادة مكانة السينما وثقافتها داخل فضاءات الشباب لترسيخ حضورها في حياتهم
وانشغاالتهم باستمرار باعتبارنا نعيش في محيط متحول ومتجدد.

واإلسالمية وكل مهتم بالقضايا اإلنسانية ،وبما أننا بصدد
سلسلة استقراء رسائل األقدار ،التي نحاول من خاللها سبر
خبايا أسرار القدر مع فضيلة األستاذ محمد أيوب الهسكوري،
سنحاول في هذا اللقاء معرفة الرسالة اإللهية التي تضمنتها
القضية الفلسطينية.
• ما هي مكانة المسجد األقصى في اإلسالم؟
••• الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه و بعد،
تحية طيبـة متجـددة لجريــدة طنجــة منارة الصحافـة
المغربية ولسائر قرائها األعزاء.
اعلم – يرعاك اهلل – أن المسجــد األقصى له مكانــة
شامخة في اإلسالم ،فهو أولى القبلتين ،فقد صلى المسلمون
إليه نحو سبعة عشر شهرا قبل أن تتحول قبلة المسلمين إلى
الكعبة ،كما ال يخفى على شريف علم القراء.
و هذا له أكثر من داللة :فالتحول الذي طرأ على القبلة
ليـس تحـول أفضليـة لمكــان على مكــان ،إنما هــو لربـط
السابق بالالحق ،والمطلق بالنسبي ،والجزئــي بالكلــي..
بمعنى أوضح ،أن عالقة الكعبة بالمسجد األقصى هي عالقة
وطيدة منسجمة أزلية ،يمثالن داللة على انسجام روح األمة
وجسدها ..فكما خلقت الروح قبل الجسد ..كان وجود الكعبة
قبل المسجد األقصى ،كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر
الغفاري رضي اهلل عنه قال « :قلت  :يا رسول اهلل ..أي مسجد
وضع في األرض أول؟ قال :المسجد الحرام .قلت :ثم أي :قال
المسجد األقصى .قلت :كم بينهما؟ قال :أربعون سنة» حديث
رقم .520 :
و األربعون سنة المذكورة هنا لها سر عجيب ..وهو
أن آدم (عليه السالم) – كما جاء في األخبار  -بقي صلصالاً
كالفخار أربعين سنة ،ثم نفخ اهلل فيه الروح فسَرَتْ في
جسمه  ..فافهم عن ربك
ثم نجد أغلب الروايات تقول بأن اهلل تعالى بنى الكعبة،
وأوكل مهمة بناء المسجد األقصى إلى سيدنا آدم عليه
السالم...
لهذا تولى اهلل حماية المسجد الحرام ،وأوكل حماية
المسجد األقصى للمؤمنين لذلك أقول :المسجد الحرام
يمثل بقاء األمة ،أما المسجد األقصى فهو يمثل وجود األمة..
فالبقاء ضد الفناء ..أما الوجود فهو مشروع إرادي قائم على
الفكر والفعل ،الدين والحضارة..
إذا فرمزية عالقة المسجد الحرام بالمسجد األقصى
تعني عالقة روح األمة بجسدها ..وأضيف :أنها تعني العالقة
المنسجمة والمترابطة بين الدين والحضارة في أمة اإلسالم.
فمتى رأيت أن المسجــد األقصـى والمسجـد الحــرام
ترفرف فوقهما راية اإلسالم الوارفة الظالل ..يسود فيهما
العدل والحق ..تجتمع تحت سدتهما مختلف األطياف واألديان
واألجناس ..فاعلـم أن المسلمين ارتبطـوا بدينهم وبنوا
حضارتهم ..ومتى رأيت عكس ذلك فاعلم أنه وقع عكس
ذلك..
وما معجزة اإلسراء إال تتويج لهذا المعنى ،بحيث أن اهلل
سبحانه ذكر أكثر من رمزية في طليعة سورة اإلسراء تعزز هذا
ن
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فهذه اآلية تجمع بين حقيقة المسجدين وداللتهما ،كما
تبين سر الجمع بينهما بتحقيق العبودية هلل تعالى ..ولعلنا
سنعود قريبا في عدد الحق لبسط هذه اآلية ونقف على
أسرارها العجيبة..
• ما هو واجبنا نحو المسجد األقصى؟
••• نصرة المسجـد األقصـى ليـس فقـط مسؤوليـة
الفلسطينيين أو الحكام أو القادة أو جهة معينة ..بل هي
مسؤولية أمة ..و حق على كل مسلم على وجه األرض ..لكن
كيف ذلك؟
ال تظن أن نصرة المسجد األقصى تتوقف على الخطابات
الحماسية البراقة ..أو بتدوينة باردة على شبكة التواصل
االجتماعي ..أو حتى بالخروج في المظاهرات ورفع الالفتات ..

ذ .محمد أيوب الهسكوري
وكفى ،فالقرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة سنة تكلم عن هذه
األزمة ،وعن حلها كذلك..
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ريا (  » ) 7اإلسراء.7 - 6 – 5 – 4 :
َما عَ ل ْوا َت ْت ِب ً
فتكلم اهلل عن إفساد بني إسرائيل العظيم في األرض،
وأن كيانها لن يزول حتى يكتمل فسادها ..وأن اهلل عز وجل
نصر أمته التي حققت العبودية الخالصة هلل سبحانه ،وأعادوا
فتح المسجد األقصى كما فتحه الصحابة رضوان اهلل عليهم..
فواجبنا الحقيقي نحو المسجد األقصى هو تحقيق
العبودية هلل ،ومعناها التحرر من رقبة التبعية لغير اهلل ..فأمة
ال تصنع ما تركب ،وال تنتج ما تلبس ،وال تقرر فيما تريد لم
تحقق بعد العبودية هلل..
فكما أن المسجد الحرام وجهة العبادة ..فإن المسجد
األقصى وجهة العبودية.
لذلك نجد أن اهلل تعالى استهل سورة اإلسراء بوصف
ان � َّٱلذِ يٓ
«�س َ
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم بـالعبدُ :
بح َ
رسىٰ ِب َعبدِ هِ ۦ» ،ثم عندما ذكر الفاتحين للمسجد األقصى
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وصفهم بالعبادَ « :ب َعثنَا عَ ل ْيك ْم عِ َبادً ا لنَا».
فخالصة القول وزبدة الكالم :أن النصر مرتبط بإخالص
العبادة هلل ،وتخليص العباد من االستبداد واالستعباد..
• من أين نبدأ إذا أردنا أن نحرر المسجد األقصى؟
••• الجواب على هذا السؤال مسطر في القرآن الكريم
للهَّ َ
ي َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى
بأوجز العبارات ،قال سبحانه �ِ « :إ َّن ا ال ُي َغ رِّ ُ
يوا َما ِب�أَ ْن ُف�سِ هِ ْم » الرعد.11 :
ُي َغ رِّ ُ
فربنا عز وجل جعل تغيير الوضع مرهونا بتغيير الحال ،فإذا
تغير حال األمة تغير وضعها ..والتاريخ خير شاهد على هذه
الحقيقة القرآنية ،فالصحابة عندما تغير حالهم الجاهلي غير
اهلل وضعهم من رعاة لإلبل والغنم إلى قادة للدول واألمم في
مدة ال تساوي في حساب التاريخ شيئا على اإلطالق ..وكتبت
أسماؤهم على أضخم الصروح العلمية واألدبية..
فإذا تغير حال األمة من السلبية إلى اإليجابية ،من الكسل
إلى العمل ،من الجهل إلى العلم ،من االنهزامية إلى الطموح،
من التواكل إلى التوكل ،من الذل إلى العز ،من الخوف إلى
الشجاعة ..سيغير اهلل وضعها من مؤخرة األمم إلى القيادة..
من التسول على موائد التقدم العلمي والتكنولوجي ..إلى
اإلنتاج واإلبداع والنجاح ..فحقيقة النصر في فلسفة اإلسالم
تأتي من داخل الكيان المجتمعي وليس من خارجه..
ين �آ َمنُوا �إِن
ثم قال سبحانه في آية أخرىَ « :يا �أَ ُّيهَ ا ّ َالذِ َ
تَن�صرُ وا هّ َ َ
ك ْم َو ُي َث ّ ِب ْ
ت �أَ ْق َدا َم ُ
الل َين�صرُ ْ ُ
ك ْم» محمد7 :
ُ
فاشترط اهلل سبحانه وتعالى على المؤمنين نصره كي
ينالوا نصرته ..لكن كيف ننصر اهلل؟
نصر اهلل يكون بنصرة دينه ،وذلك بأن نكون قدوة
للعالمين في سلوكاتنا ،وإبالغ دينه القويم للناس بالحكمة
والرحمة ،تأسيا باألسلوب المحمدي الرؤوف الرحيم ،والعمل
على إعمار األرض ونفع العباد والبالد.
فإذا علمت األمة هذا هكذا ،وضعت قدمها في أول
الطريق نحو النصر والتمكين.
و الحمد هلل رب العالمين.
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الت�صويت مقابل احل�صول
على «ملعب»!!!!
اشتكت مجموعة من األندية المنضوية
تحت لواء عصبة الشمال لكرة القدم (التسمية
القديمة) ،العصبة الجهوية لطنجة تطوان
الحسيمة (التسمية الجديدة) ،خالل الجمع
العام االنتخابي للعصبة ،المنعقد يوم الثالثاء
الماضي بقاعة الندوات بالملعب الكبير بطنجة،
من ضعف البنية التحتية وأزمة المالعب ،سيما
مدن العرائش وشفشاون والقصر الكبير.
لماذا اشتكت هذه المدن بالضبط؟
ألن العصبة خــالل جمعهــا العام وبعد
مالءمة القانون األساسي مع قانون التربية
البدنية الجديد  ،09-30والمصادقــة على
النظام األساسي الجديد .أصبحــت مضطــرة
التخاذ مجموعــة من اإلجراءات التنظيميــة
حملتها توصيات اختتم بها الجمــع العــام.
ولعل أبرزها قانون تحديــد سن الالعبيـــن
ببطولة العصب وتأهيلهم ،وحماية العبي
الفئات الصغرى في غياب عقود تضمن حقوق
النادي المكون ،والخصاص في البنية التحتية
الرياضية الذي تعاني منه ويؤثر على برامج
التكوين علما أن الفرق ستكون مضطرة
للتوفر على الفئات الصغرى إن أرادت المشاركة
في بطولة العصبة.
ومن هنا ناشدت أغلـب الفــرق العصبة
الجهوية المسؤولين بتأخيـر تنفيـذ هذه
اإلجراءات لعــدة عوامــل ،أبرزها انعدام
البنية التحتية التي تمنحها فرص االهتمام
بالتكوين .سيما  -كما قلت -مند العرائش
والقصر الكبير وشفشاون ووو القائمة طبعا.
والمثير أن رد ممثل الجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم جمال السنوسي ،على طريقة
نقاش المقاهي ،حيث طلب من المتدخلين
من ممثلي األندية التي أبدت تحفظها على
سرعة تنفيذ القرارات ،أن يستغلوا االنتخابات
ويضغطوا على رؤساء الجماعات لحل مشكل
ازمة المالعب التي تشكو منها!!!.
سبحان اهلل ..ولماذا ال يقـوم المكتــب
المديري للجامعــة الملكية المغربية لكرة
القدم بهذا الدور ،بصفته جهاز وازن ويرأسه
رئيس له وزن ،بهــذا الدور ويضغــط ..أو
على األقل ليطرق أبواب السلطات المحلية
والمنتخبة لهذه المدن ،ويقترح عليها شراكات
من أجل توفير فضاءات لبناء المالعب ،وعرض
اإلمكانيات التي يمكن للجامعــة توفيرهــا
بالمقابـــل ،وكفــى األندية شر المواجهـــة
واستجداء المنتخبين .الن هذا هو أصال دورهم
من خالل برامج التنمية ،وتوفير المرافق
الرياضية جزء ال يتجزأ من المشاريع المنوطة
بدور الجماعات الترابية .أما النادي فدوره هو
التأطير والتكوين.

حوار السبت

عادل الحسناوي

“حتويل حلار�س �سيبقى خالدا والتتويج
بالك�أ�س حلم يراودين”
الرباط وطنجة وفاس الستقبال ضيوفنا
في منافسات البطولة ،في ظل اغالق
ملعب سانية الرمل بتطوان ،من أجل
اإلصالحات ،ما أثر على ادائنا خالل مرحلة
الذهاب ،خالفا لما كان عليه الحال ،عندما
نستقبل بتطوان .على كل نسعى جاهدا
لتخطي هذا اإلكراه بالعزيمة واإلرادة
القويتين ،وبالتالي الوصول الفريق إلى بر
األمان ،إلى حين العودة إلى ملعبنا.

قال عادل الحسناوي ،العب المغرب
التطواني لكرة القدم ،إن «سيناريو»
مباراة «المــاص» في ربــع نهائــي
كأس العرش سيبقى األبرز طيلة
مشواره الكروي .وأضاف الحسناوي،
في حوار مـع يوميـة «الصبــاح» ،أن
الثقة الزائدة لالعبي المغرب الفاسي
ساعدت فريقه بشكل كبير على
حسم الضربات الترجيحية ،مؤكدا
أن األجواء بالملعب الكبير بطنجـة
افتقدت إلى الجمهور بالمدرجات.
وأكد الحسناوي أن غيـاب الضغـط
جعله أكثر تركيـزا في التصــدي
لضربتين ترجيحيتين ،متمنيا إنهاء
مساره مع المغرب التطواني متوجا
بكأس العرش .فيما يلي نص الحوار:

هل تتوق إلى العودة مجددا
للمنتخب المحلي؟
طبعا ،أي العب بالبطولة تحدوه رغبة
قوية في الدفاع عن القميص الوطني في
االستحقاقات القارية والدولية ،إال أن ذلك
رهين بمستواه ومدى تقديمه اإلضافة
المطلوبة للمنتخب .واألكيد أن باب
المنتخب الوطني يظل مفتوحا أمام جميع
الالعبين ،طالما هناك إدارة تقنية قريبة
جدا منهم ،وتتابع كل العب على حدة
للوقوف على أدائه ومستواه .ما أتمناه
هو الحفاظ على عطائي الجيد لنيل ثقة
المدرب الحسين عموتة .وسأبذل قصارى
جهدي حتى أحقق أمنيتي بالعودة مجددا
إلى المنتخب.

كيف عشت لحظات الضربات الترجيحية؟
سيبقى «سيناريو» مباراة المغرب الفاسي وتحقيق
التأهل لنصف نهائي كأس العرش ،بعد اللجوء إلى الضربات
الترجيحية ،األبرز في مسيرتي الكروية ،عشت لحظات تنفيذها
دون ضغوطات ،بما أنني العب ولست حارس مرمى ،األمر
الذي ساعدني على التركيز أكثر ،وبالتالي التصدي لضربتين
ترجيحيتين ،وبمساعدة باقي زمالئي ،الذين نجحوا في
تسجيل خمس من أصل ست .وال أخفيك سرا أن فرحتنا
بالتأهل افتقدت إلى الجمهور بالمدرجات ،وأتمنى عودته
سريعا.

هل أنت من اخترت تعويض الحارس الفياللي؟
أنا من طلبت من زمالئي تعويض الحارس يحيى
الفياللي ،بعد تلقيه البطاقة الحمراء في اللحظات األخيرة،
لم تكن لدي أي تجربة سابقة خالل بداية مسيرتي حارسا
للمرمى .أردت فقط تحمل المسؤولية ،وبذل كل ما في
وسعي ،من أجل مساعدة زمالئي للتأهل لنصف النهائي.

هل ساعدتك الثقة الزائدة لالعبي «الماص»
على التصدي لضربتين ترجيحيتين؟
صحيح ،ألن األمر يختلف بين حارس مرمى مختص
والعب خط الوسط ،وربما األسباب نفسها ،التي جعلت العبي
المغرب الفاسي ينفذون الضربات الترجيحية بثقة زائدة،
لعلمهم مسبقا أن من يقف أمامهم العبا وليس حارسا .كما
أن التوفيق والحظ وقفا إلى جانبنا في هذه المباراة ،بعدما
نجحنا في تسجيل خمس ضربات ترجيحية في مرمى حارس
مختص في التصدي لها.

وماذا عن نصف النهائي أمام الوداد الرياضي؟
أعتقد أن الوداد الرياضي أظهر مردودا جيدا في جميع
المباريات ،سواء في البطولة ،التي يتصدرها حاليا ،أو عصبة
األبطال اإلفريقية ،كما لديه تجربة في مسابقة الكأس.
ستكون مهمتنا أمام الوداد الرياضي صعبة ،إال أننا واثقون
بإمكانياتنا وقدرتنا على بلوغ المباراة النهائية ،التي تبقى حلما

هــل تقنيــة «الفـار» أنصفت
الفرق؟

بالنسبة إلينا .لن نذخر جهدا في تحقيق مبتغانا ،المتمثل في
التتويج باللقب ،خصوصا بعد وصولنا إلى المربع الذهبي،
وأتمنى أن أنهي مسيرتي بالفريق التطواني ،متوجا بلقب
الكأس ،وبالتالي إهداؤه إلى الجماهير التطوانية الغيورة.

إلى متى يمتد عقدك مع المغرب التطواني؟
يمتد إلى نهاية الموسم الحالي ،بعدما جددت عقدي
لموسم إضافي العام الماضي .أتمنى أن أوفق في تحقيق
اللقب ،الذي سيكون أفضل هدية للجمهور ،قبل مغادرة
النادي.

هل النتائج المتذبذبة في البطولة جعلتكم
أكثر تركيزا على الكأس الفضية؟
لم يكن أداؤنا جيدا طيلة مرحلة الذهاب من منافسات
البطولة ،ولم يكن في مستوى تطلعات كافة مكونات النادي،
إذ لم نفز سوى في ثالث مباريات مقابل ثمانية تعادالت وأربع
هزائم ،ما جعلنا نجمع  17نقط فقط ،في انتظار أن تتحسن
نتائجنا في اإلياب .سنخوض المباريات المقبلة برغبة أقوى
في االرتقاء في سبورة الترتيب ،من أجل ضمان البقاء بالقسم
األول ،وبالتالي تفادي حسابات النزول .أما مسابقة كأس
العرش ،فإننا سنخوض نصف النهائي أمام الوداد الرياضي،
أمال في الوصول إلى المباراة النهائية ،لهذا فطموحنا كبير
للتتويج باللقب رغم صعوبة المهمة.

هــل أثـر غيــاب الملعــب بتطوان على أداء
الفريق؟
بكل تأكيد ،ألننا نضطر إلى التنقل باستمرار بين

بكل تأكيد ،خصوصا أن “الفار” كان
حاسما في التصدي لألخطاء المؤثرة ،إذ
قلت بشكل ملحوظ ،مقارنة مع السابق،
وذلك راجع لهذه التقنية الجديدة ،التي
أنصفت الفرق المتضررة في العديد من المباريات .لكن تبقى
األخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم ،رغم وجود تقنية
الحكم المساعد ،كما أن األمر ال يقتصر على البطولة المحلية
فحسب ،بل شملت كذلك العديد من الدوريات األوربية .إن
األخطاء جزء ال يتجزأ من لعبة كرة القدم ،ألن الحكم في
نهاية المطاف بشر يصيب كما يخطئ.

هل تأثر «الماط»بغياب الجمهور؟
أعتقد أن جميع الفرق الوطنية تأثرت بغياب ودعم
ومساندة جماهيرها خالل المباريات ،بسبب جائحة كورونا،
التي ضربت العالم بأسره ،لكن كل فريق تبقى نسبة تأثره
مرهونة بحجم وقوة جمهوره ،الذي يسانده سواء بملعبه ،أو
خارجه ،وجمهور المغرب التطواني كما يعلم الجميع يمنح
دائما الفريق والالعبين قيمة إضافية كبيرة ،خالل وجوده
بمدرجات ملعب سانية الرمل بتطوان ،أو خالل تنقالتنا.

هل أصبح ضروريا التعاقد مع مرافق ذهني؟
إن وجوده أصبح ضروريا وال مناص منه بالطاقم التقني،
ألنه السبيل الوحيد لتجنب الضغوطات ،التي غالبا ما يتعرض
لها الالعبون قبل أي مباراة مصيرية .ومما ال شك فيه أن
المختص في اإلعداد الذهني مؤهل لمنح الالعب الثقة في
النفس والرغبة في تحقيق المزيد من االنتصارات ،وهو ما
عايناه لدى مجموعة من األندية الوطنية ،التي استنجدت
بمختصين ذهنيين في الفترة األخيرة .وجاءت النتائج إيجابية
جدا.
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قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،إن
األرجنتيني أجويرو مهاجم مانشستر سيتي،
اقترب من االنتقــال بشكـــل نهائي لصفوف
برشلونة ،هذا الصيف .وأكدت مصادر مقربة
من الصحيفة اإلسبانية ،أن انتقال أجويرو
لبرشلونة تم بنسبة  ،80%ومن المتوقع حل
بعض األمور خالل األيام المقبلة .وأضافت
الصحيفة»:أجويرو سيوقــع على عقد لمـــدة
موسمين حتى يونيو  ،2023وهــو نفــس
تاريخ انتهاء عقد ميسي حال قرر التجديد هذا
الصيف» .وتابعت« :أجويرو سيكون مع سيتي
في بورتو لخوض نهائي دوري األبطال يوم
 29من الشهر الجاري وسيطير عقب المباراة
ليكون األحد  30مايو ببرشلونة ،على أن يخضع
يوم اإلثنين للفحص الطبي وتوقيع العقد».
وسيكون التقديم الرسمي بعد بطولة كوبا
أمريكا ،حيث سيضطر أجويرو للسفر فورا إلى
األرجنتين لالنضمام لمعسكر منتخب التانجو،
حيث ينتظرهم مباراتين في تصفيات المونديال
قبل البطولة.

بيانيتش يدخــل أجنــدة باريس
وتشيلسي
أكــد تقريــر صحفـــي ،رغبة باريس سان
جيرمان وتشيلسي ،في التعاقــد مع العب
برشلونة ،في الميركاتــو الصيفـــي المقبل.
وبحسب موقع « ،»le10sportفإن ماوريسيو
بوكيتينو مدرب باريس ،وتوماس توخيل المدير
الفني لتشيلسي ،يرغبان في ضم ميراليم
بيانيتش .وانضم بيانيتش إلى برشلونة بعقد
يمتد لصيف  ،2024في صفقة تبادلية نقلت
آرثر ميلو إلى يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف
 .2025وفشل الالعب البوسني في ترك بصمة
حقيقية مع برشلونة منذ انتقاله للكامب نو،
ولم ينجح في كسب ثقة المدرب رونالد كومان.
ويشترط برشلونة ،الحصول على مبلغ مناسب،
من أجل السماح برحيل بيانيتش ،خاصة
وأن القيمة السوقية لالعب ،كانت  70مليون
يورو .ونوه الموقع أن بيانيتش سيضطر إلى
تقليص راتبه ،من أجل زيادة عدد الراغبين في
ضمه.

مقايضة جريزمان بجواو فيليكس
كشف تقرير صحفي إسبانــي ،األربعــــاء
الماضي ،عن ترحيب برشلونـــة بعقد صفقة
تبادلية مع أتلتيكو مدريــد خالل االنتقاالت
الصيفية المقبلة .وتقضــي الصفقــة ،بعودة
الفرنسي أنطــوان جريزمــان العــب برشلونة
إلى «واندا متروبوليتانو» ،مقابل انتقال جواو
فيليكس إلى «كامب نو» .ورحل جريزمان عن
أتلتيكو مدريد قبل موسمين ،ليتم تعويضه
في نفس الفترة بفيليكس ،قادمًا من بنفيكا.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،فإن
برشلونة لن يمانع إتمام تلك الصفقة ،خصوصا
أن جريزمان لم يقدم المستوى الذي ظهر به
مع أتلتيكو مدريد ،كما أن فيليكس يعتبر من
أفضل المواهب الشابة في العالم .وأضافت
الصحيفة ،أن قيمة انتقال جريزمان إلى برشلونة
مشابهة إلى حد كبير لقيمة انتقال فيليكس
إلى أتلتيكو ،حيث انتقل األول بعد قيمة الشرط
الجزائي ( 120مليون يورو) ،بينما انتقل الثاني
مقابل  126مليونــا .وتابعــت الصحيفة ،أن
أتلتيكو اقترح بالفعل على برشلونة إتمام تلك
الصفقة الصيف الماضي ،لكن اقتراحه قوبل
بالرفض من قبل المجلس السابق ،الذي حارب
على صفقة جريزمان .وصرح إنريكي سيريزو،
رئيس أتليتكو مدريد ،خالل الساعات الماضية،
برغبته في استعادة جريزمان ،لكنه أشار إلى
صعوبة موافقة برشلونة على ذلك.

حث جمال السنوسي ،اندية الشمال على استغالل االنتخابات
والضغط على رؤساء الجماعات لحل مشكل ازمة المالعب التي تشكو
منها األندية.
وطالبت مجموعة من األنديـــة ،سيما ،من العرائش وشفشاون
خالل الجمع العام االنتخابي للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة
لكرة القدم المنعقد يوم الثالثاء الماضي بقاعة الندوات بالملعب
الكبير بطنجة ،بتاخير تنفيذ قوانين جاءت بها التوصيات المرفوعة في
ختام الجمع العام ،سيما الشق المتعلق بقانون تحديد سن الالعبين
ببطولة العصب وتأهيلهم ،وحماية العبي الفئات الصغرى في غياب
عقود تضمن حقوق النادي المكون ،والخصاص في البنية التحتية
الرياضية الذي تعاني منه ويؤثر على برامج التكوين.
ورد السنوسي ،ممثل الجامعة في هذا الجمع العام وقال» عليكم
ان تستغلوا فترة االنتخابات القريبة ،يمكنكم الضغط على رؤساء
الجماعات لتوفير فضاءات إلقامة المالعب» .وتابع السنوسي» وفي
هذه الحالة يمكنكم ربط االتصال برئيس الجامعة ومعكم دفتر
التحمالت يضمن التزام الجماعة بذلك ،والجامعة بإمكانها دعم
مثل هذه البرامج سيما أن البنيات التحتية الرياضية بالنسبة للجامعة
والعصب تعد من األولويات».
وكما توقع «الصباح الرياضي» توصلت الجامعة بالئحة ترشيح
واحدة النتخاب المكتب المديري للعصبة الجهوية طنجة تطوان
الحسيمة لكرة القدم ،حيص صادق عليها الجمع العام باإلجماع ،بعد
المصادقة على التقريرين األدبي والمالي ،وتضم عبد اللطيف العافية،
رئيس العصبة ونادي أجاكس طنجة وكيال لالئحة ،و محمد بوخنيس
،أولمبيك وزان ،وعمر غيالن ،طلبة تطوان ،وعبد النبي بورزين،
أهلي العوامة ،وعبد اللطيف زكود ،اتحاد طنجة البالية ،وعبد الصمد
اخريبش ،كوكب طنجة ،والبشير الترفوس ،أطلس طنجة ،ومحسن
بروحو ،النصر الرياضي ،وأحمد عمرو ،رجاء بني مكادة ،ومحمد الطيب
الشاوي ،النادي القصري ،وعمر عباس ،نادي طنجة ،وسميرة مرصو،
اتحاد طنجة لإلناث ،وسفيان بنعلي ،شباب ميرادور ،ومحمد منصور
الصبيحي ،نادي الفنيدق .كما ضمت الالئحة رضوان النادي من

لكوس القصري ممثال لكرة القدم المتنوعة ،وحسن بغار من نادي
جوهرة العرائش ممثال كرة القدم النسوية.
والتمس عبد المجيد السنوسي ،ممثل الجامعة ،من رئيس
العصبة رفع عدد ممثلي أندية الحسيمة بالمكتب المديري الجديد
بعدما تضمنت الئحته اسما واحدا فقط .وستشارك أندية الحسيمة
في بطولة العصبة الجهوية انطالقا من الموسم المقبل.
ورفع الجمع العام عدة توصيات تخص مقتضيات من بعض
القوانين التي سيتم تعديلها .تخص الالعبين المرخصين لكل نادي.
حيث يسمح الندية بطولة العصبة بجميع أقسامها خالل فترات
التسجيل برسم الموسم الرياضي المقبل ( )2022 / 2021تأهيل 30
العب في كل فئة كحد أقصى .بالنسبة لفئة الكبار  4العبين من 23
سنة إلى  30سنة مواليد ( 1991إلى  ،)1998و 26العــب أقـل مـن
 23سنــة مـواليــد ( .)2001 - 2000 – 1999وبالنسبة لفئة الشبان،
فرق النخبة أقل من  18سنة ،مواليد  .2005 / 2004وبالنسبة لفرق
الهواة واألقسام الشرفية  18و 19وأقل من  20سنة ،مواليد / 2002
 .2004 / 2003وبالنسبة لفئة الفتيان ،فرق النخبة أقل من  16سنة
من مواليد  .2006وفرق الهواة واألقسام الشرفية 16 ،سنة وأقل من
 17سنة ،مواليد  2005و .2006وبالنسبة لفئة الصغار ،جميع األقسام،
مواليد  2007و.2008
وبخصوص تصنيف الالعبين من فئة الفتيان إلى فئة الكبار،
سيسمح بتصنيف أكثر من ثالثة العبين في السنة الثانية من فئة
الفتيان ،مواليد  2005برسم الموسم الرياضي 2022 / 2021
وإشراكهم في المباريات الرسمية شريطة اإلدالء بالملف الطبي
لالعب (نموذج  ،)pcmaإضافة إلى باقي الوثائق المكونة لملف
التصنيف .كما حملت التوصيات احالة على لجنة االخالقيات بالجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم أي العب او حامل للترخيص او مسير قام
بنشر معطيات غير صحيحة او مسيئة في حق أي شخص اخر ينتمي
الى المنظومة الكروية .وبخصوص الملف اإلداري والقانوني لالندية
سيحرم أي نادي من المشاركة في الموسم الرياضي 2022 / 2021
في حالة عدم تحيين ملفه اإلداري والقانوني وعدم ايداعه داخل
اآلجال القانونية بإدارة العصبة.

منتخبات الع�صبة تت�ألق وت�شارك يف بطولة
الع�صب يف �شهر يوليوز

شارك منتخبي العصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة ،لفئتي
الصغار مواليد  2006/2007وفئة البراعم مواليد  ،2008في الدوري
الثاني لمنتخبات العصب بمدينة بوزنيقة تحت قيادة المدير التقني
المكلف تطوير اداء الالعبين حكيم الداودي ومساعدة اإلطار محسن
أجان واالشراف االداري لرئيس اللجنة .وابانت المواهب الشمالية
للفئتين معا عن علو كعبها في هذا الدوري بتحقيقها العالمة الكاملة.
حيث انتصر منتخب العصبة لفئة مواليد  ،2007 / 2006على منتخب
عصبة مكناس تافياللت بنتيجة ( ،)1 – 4وعلى منتخب عصبة الجنوب
بنتيجة ( .)1 – 3كما فاز منتخب العصبة لفئة مواليد  2008على

منتخب عصبة مكناس تافياللت بنتيجة ( ،)3 – 4وعلى عصبة الجنوب
بنتيجة ( .)2 – 3وأظهر ممثلو الشمال عن انضباط وروح رياضية
كبيرين طيلة مرحلة المنافسات ،ووفرت لهم العصبة كل الدعم
وكافة اإلمكانيات للظهور بمظهر مشرف.
يذكر أن منتخبات العصبة ستشارك في شهر يوليوز في بطولة
منتخبات العصب حسب برنامج االدارة التقنية الوطنية .يسبقها
تنظيم تجمعات ببعض المدن التي لم تحظى سابقا بحقها في
البرمجة لظروف جائحة كورونا.

جريدة طنجـة
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ال�سنو�سي يدعو �أندية ال�شمال ال�ستغالل
االنتخابات حلل م�شكلة �أزمة املالعب
انتخاب العافية رئي�سا للع�صبة اجلهوية وحتديد
�سن الالعب يربك ر�ؤ�ساء الأندية
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م
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كروس سيكون جاهزا لليورو
قال األلماني كروس ،نجم ريال مدريد ،إنه
يشعر بالضعف واإلرهاق منذ إصابته بفيروس
كورونا ،مؤكدا أنه ال يتمنى أن يعيش أحد تجربة
اإلصابة بالعدوى .وغاب كروس عن المباراة
األخيرة في الليغا ضد بيلباو ،بعد مخالطته
أحد األشخاص المصابين ،قبل أن يتم اإلعالن
عن التقاطه العدوى .وانتهى موسم كروس
مع ريال مدريد ،قبل المباراة الختامية للفريق
في ضد فياريال اليوم السبت .وقال كروس
في تصريحات نقلتها «موندو ديبورتيفو» حول
ظروف إصابته بكورونا»:بالعادة أتوخى الحذر
بشدة ،لكن الفيروس تسلل لبيتنا من خالل
إحدى العامالت في المنزل ،ونقلت العدوى إلى
زوجتي التي كانت أول من أصيب والتقطت
العدوى من خاللها» .وأضاف« :إذا تم الوفاء
بالمواعيد النهائية ،سأتمكن من االنضمام
بشكل طبيعي إلى منتخب ألمانيا في تحضيرات
كأس األمم األوروبية (يورو  ،)2020وإذا تأخرت
العودة ليومين أو  ،3فال بأس .ال يجب القلق،
سأكون جاهزا ،ولكن يجب أن يحدث ذلك في
أفضل حال ممكنة وهذا ما نريده جميعا».
وختم« :أشعر بتحسن طفيف ،الحمى انخفضت
قليال ،لكن حتى لو كنت شديد الدقة وتأخذ
احتياطاتك ،سيلحق بك الفيروس أيضا».

صفقة مبابي مهددة
كشفت صحيفــة «لو باريزيان» عن آخر
مستجدات مستقبل مبابي ،نجم سان جيرمان
الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل،
وسط محاوالت من ناديه للتجديد بعد تجديد
عقد نيمار ،ورغبة من ريال مدريد في التعاقد
معه .وبحسب الصحيفة الفرنسية ،فإن سان
جيرمان عرض التجديد حتى عام  2025مع
إمكانية الرحيل في صيف  .2024وأضافت
أن هذا الخيار ال يروق لمبابي الذي سيقبل
التجديد حتى عام  ،2023ولكن بهدف الرحيل
في صيف  .2022وتابعت أن هذا األمر سيكون
بمثابة ضربة قوية لريال مدريد الذي يرغب في
الحصول على مبابي هذا الصيف .باإلضافة إلى
مدة العقد ،يريد مبابي ضمانات رياضية من
أجل المنافسة على دوري األبطال ،حيث يرى
أن الفريق بحاجة إلى ظهير أيمن واحد على
األقل ،باإلضافة لالعب وسط يجمع بين التأثير
واألسلوب الفني مفقود ،خاصة وأن أفلورينزي
وباريديس وهيريرا وجاي لم يقدموا المستوى
المأمول.

ريال مدريد يجدد لبنزيما
زف اإليطالي فابريزيو رومانو ،خبير سوق
االنتقاالت في أوروبا ،خبرا سعيدًا لجماهير
ريال مدريد ،بشأن مستقبل النجم الفرنسي
كريم بنزيما .وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال
مدريد بنهاية الموسم المقبل ،لكن على ما
يبدو أنه سيمدد إقامتــه في مدريـد .وأعلن
ديدييه ديشامب ،المدير الفني لمنتخب فرنسا،
استدعاء بنزيما لقائمة منتخب الديوك ،ألول
مرة منذ  6أعوام ،استعدادًا للمشاركة في كأس
األمم األوروبية هذا الصيف .وكتب رومانو عبر
حسابه على «تويتر»« :وتستمر لحظة بنزيما
الساحرة ،يخطط ريال مدريد لمنحه عقد جديد
حتى يونيو  2023في األسابيع المقبلة».
وأضاف رومانو»:ال داعي لالستعجال ،العالقة
بين الطرفين رائعة ،ريال مدريد سيناقش
العرض مع بنزيما في اللحظة المناسبة ،ألنهم
سعداء جدا معه» .جدير بالذكر أن بنزيما يحتل
المركز الثالث في ترتيب هدافي الليجا ،برصيد
 22هدفا ،خلف كل من ليونيل ميسي ولويس
سواريز.
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ثانوية عالل الفا�سي بطنجة تنظم
برنامج الأمم املتحدة يف محطته الرابعة
طنجة أيام  11،10و 12ماي 2021

نظمت ثانوية عالل الفاسي برنامج األمم المتحدة في دورته الرابعة والذي اختير
له شعار «نموذج يتجدد لعالم يتغير « أيام  11،10و 12ماي  2021بقاعة عبد اهلل كنون
وثانوية عالل الفاسي ،وذلك في إطار تعزيز ودعم الدور القيادي للتالميذ ،وتنشيط الحياة
الثقافية بطنجة من خالل تزويدهم بالمهارات األساسية للقيادة ،باإلضافة إلى تمكن
التالميذ من كال الجنسين بميكانيزمات البحث والدفاع عن األفكار واستعمال الحجج.
وحسب األستاذة «فاطمة إيكانون» فإن برنامج األمم يأتي ليعزز الثقة في النفس
لدى التالميذ والتلميذات ،ناهيك عن اكتسابهم للثقافة الديبلوماسية الدولية من خالل
التعرف على السياسات الدولية واألحداث الكونية المتباينة التي تطغى على الساحة
العامة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حقوقية أو بيئية.
ويتضمن البرنامج العام للدورة الرابعة لموسم  2020/2021ثالثة أيام جاء على
الشكل التالي:
• اليوم األول  :الجمعية العامة لألمم المتحدة.
• اليوم الثاني :أشغال اللجان ومحكمة العدل الدولية.
• اليوم الثالث :التصويت على القرارت والنطق بحكم المحكمة الدولية.
وقبل الحديث عن تفاصيل هذا البرنامج أكد المشرف العام وهو ناظر بثانوية عالل
الفاسي السيد « الهواري بوطرادة» لجريدة طنجة أن هذا البرنامج يأخذ أهميته من خالل:
• تجويد الحياة المدرسية وتنشيطها.
• قدرة استعمال الذكاء العاطفـي وقـوة التأثيـر على اآلخريـن بالنسبـة للتالميـذ
في محيطهم .
• التوفر على شخصية قوية مبنية على أسس الثقة والمهارات.
• أن تكون شخصية القيادية محفزة ولها دراية بالمستجدات.
• خلق إشعاع وطني ودولي لثانوية عالل الفاسي.
• أن يتمكن التالميذ من آليات كتابة الخطاب وخصوصا الخطاب الديبلوماسي.
• أن يتشبع التالميذ من كال الجنسين بقيم الحوار وبالقيم الكونية عموما.
• محاولة إشراك التالميذ القدامى في التكوين بالناظر للتالميذ الجدد.
أما على مستوى فقرات هذا البرنامج الذي اختير له موضوع «العنف» فإن تفاصيل
هذا البرنامج تتضمن ما يلي:
• اليوم األول :
 عرض فيديو الموضوع العام « العنف». كلمة المنسقة العامة. كلمة األطر اإلدارية والتربوية للمؤسسة. كلمة ضيف الشرف « ذ.عدنان معز» رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات واألبحاث. خطابات السفراء ( موقف دولته واإلجراءات التي اتخذتها في محاربة العنف).• اليوم الثاني :
 يخصص لعمل اللجان ( مندوبي الدول المشاركة). اللجان وهي لجنة البيئة  /منظمة الصحة  /اللجنة االقتصادية واالجتماعية  /لجنةحقوق اإلنسان  /لجنة نزع السالح  /محكمة العدل الدولية  /مجلس األمن.
• اليوم الثالث :
 الخروج بقرارات يتم عرضها في اليوم األخير للتصويت عليها لتتبناها منظمة األممالمتحدة ،حيث تعرض هذه القرارت للتصويت وتكون إما مقبولة أو مرفوضة.
 تعرض هذه القرارت على محكمة العدل الدولية التي تلعب دور االستماع ثم النطقبالحكم.
وتجدر اإلشارة أن برنامج األمم المتحدة عالل الفاسي في دورته الرابعة الذي أسدل
الستار على فقراته بقاعة عبد اهلل كنون بطنجة ،عرف مشاركة  118تلميذ وتلميذة
يمثلون  12دولة من الدول المنضوية تحت لواء منظمة األمم المتحدة،حيث تقلص عدد
المشاركين بالمقارنة مع الدورة األولى والثانية إلى النصف تقريبا نظرا للظروف الصحية
التي تعرفها بالدنا وباقي دول المعمورة وعمال أيضا باالحترازات الوقائية للحد من تفشي
فيروس كورونا المستجد.

جريدة طنجـة
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�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات
ELASTIS
تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة

العنوان و مقرها االجتماعي:
المنطقة الصناعية مغوغة الممر رقم  3القطعة
األرضية رقم  109طنجة
 تسمية الشركة متبوعــة عنـــد االقتضاءبمختصر تسميتها .ELASTIS
 غرض الشركة :بإيجاز إنجاز األعمال المتعلقةبصناعة النسيج.
 المـدة التـي تأسسـت من أجلهـا الشـركـة 99سنة.
 مبلغ رأسمال الشركة  90 000درهم مقسمكالتالي:
 السيد محمد أبضالص  45حصة بقيمــة 1000درهم للحصة.
 السيد إياد ترجمان  45حصة بقيمة 1000درهم للحصة.
 األسماء الشخصية و العائليـــة و صفــاتومواطن الشركاء:
 السيد محمد أبضالص طريق سيدي عمارجامع المقراع فيال أبضالص طنجة.
 السيد إياد الترجمان إقامة بيلير رقم  5طريقكاب سبارطيل طنجة.
 اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية تم تحترقم  116421بتاريخ .2021-05-18
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسمالتبليغ
إعذار 2019/6708/1982

إشهار حكم قضائي
طبقا للفصل  441من ق م م

يعلــن رئيـس مصلحـة كتابـة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن محكمة االسئناف
أصدرت حكمها بتاريخ  2018/10/31تحت عدد 990
في الملف عدد .2018/1201/206
بين  :السيدة مينة بنت الطيب اغبالو ،الساكنة
بحي نجيبة زنقة  88رقم  23طنجة بصفتها مستانفة.
وبين :
 -1السيد محمد بن احمد الجوهري ،عنوانه
طريق بوعراقية رقم  16و  17طنجة.
 -2السيد عبد اللطيف الزيــدي ،عنوانــه حي
اإلنعاش زنقة  61رقم  16بني مكادة طنجة ينوب عنه
ذ/بديع محمد العربي المحامي بهيئة طنجة.
 -3السيد المختار االشهب عنوانه دوار كركر
اجوامعة ،قرب حكامـة طنجـة بصفتهم مستانف
عليهم.
االتي نصه :ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل  :بعدم قبول االستئناف وتحميل
المستانفةالصائر.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال
للتنفيذ بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسمالتبليغ
إعذار 2020/6708/3851

إشهار حكم قضائي
طبقا للفصل  441من ق.م.م

يعلن رئيس مصلحــة كتابـة الضبـط لـدى
المحكمـة االبتدائيـة بطنجـة بأن هذه المحكمـة
أصدرت حكمها بتاريخ 2017/04/25:تحت عدد
 1172في الملف عدد.2015/1201/658 :
بين :السيد لحسن بن علي الهموشة  ،عنوانه
حي ازغار رقم  47سيدي قاسم.
وبين :شركة تمورت برومو ش م م ،في شخص
ممثلها القانوني ،ينوب عنها ذ/الزعيم عبد التواب
المحامي بهيئة طنجة.
بحضور السيد المحافظ على األمالك العقارية
والرهون بطنجة.
 اآلتي نصه :ابتدائيا وحضوريا.بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال
للتنفيذ بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بــيــع عقـــار

ملف تنفيذي عدد6201/20-1801:
بطلب من :ورثة ادريس بن لحسن معاوية
ضد  :السيدة امهاني معاوية ومن معها
في يوم الثالثاء  2021-06-22على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار
الكائن بمدينة طنجة :الواقع بمنطقة العوامة حي
الكنبورية زنقة  31طنجة ،وهو عبارة عن قطعة أرضية
تسمى «العنيصار» تشتمل على بناء سفلي متالشي
وبناء اخر يشتمل على بناء سفلي وطابق علوي واحد،
مساحة المنزل األول  92.25م م والثاني  32.20م م
والمساحة االجمالية للعقار هي  350م م.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ1.628.000.00 :
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

وعلى كـل من يريـد معلومـات إضافيـة في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بــيـــع عقـــار

ملف تنفيذي عدد1/08-2389:
بطلب من :السيدة حبيبة بنجحر
ضد  :السيد أحمد الشقروني
في يوم الثالثاء  2021-06-29على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن
بمدينة طنجة ،الواقع بمدشر البرانص قبالة المركب
الرياضي طنجة وهو عبارة عن بناية تشتمل على
سفلي واخر علوي ،مساحته  122م م.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ732.000.00 :
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كـل من يريـد معلومات إضافيـة في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بــيــع عقـــار

ملف تنفيذي عدد6201/19-3265:
بطلب من :السيد محمد القجال ومن معه
ضد  :السيدة حبيبة القجال ومن معها
في يوم الثالثاء  2021-06-22على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة
طنجة ،الواقع بحي بني مكادة بحي الجيراري  1زنقة
 22رقم  ،24الحامل للرسم العقاري عدد G/18550
المسمى «قجال» وهو عبارة عن منزل مساحته 96
مترا مربعا يشتمل على سفلي به مستودع وطابق
علوي ومرافق.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ900.000.00 :
درهما.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كـل من يريـد معلومـات إضافيـة في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ

إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد 26/2014/03
لفائدة  :التجاري وفابنك ش م ،تنوب عنه ذات/
بسمات والعراقي محاميتان بهيئة الدار البيضاء.
ضد  :شركة كامبليكس أرينا ديل كابو ش م م،
في شخص ممثلها القانوني بمقرها االجتماعي
بالمنطقة الصناعية رقم  29بتطوان .
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/06/22 :على
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (سلطان)
ذي الرسم العقاري عدد  19/41730المملوك للمنفذ
عليها المذكورة أعاله ،وهو عبارة عن أرض عارية،
مساحته  5هكتار و 86آر و 1سنتيار ،الكائن بالمنطقة
الصناعية رقم  29على بعد  200متر من مشروع
تطوان أوف شور بلدية مرتيل تطوان.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 34.740.900.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص داخل
أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض
يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي و
المصاريف (الفصل  479من ق م م) .ويؤدى الثمن
ناجزا مع زيادة  3في المائة ،وللمزيد من المعلومات
يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمدبنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد2017/8516/67 :

إعالن عن بيع عقار

لفائدة :الشركة العامة المغربية لألبناك ش م ،ينوب
عنها ذ /العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.
ضد :السيد طه المتيوي ومن معه ،عنوانهم لدى
شركة المتيوي والضامني لألشغال العقارية 23
شارع الوحدة الطابق الثاني تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/06/22على الساعة
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (طه) ذي الرسم
العقاري عدد  19/11605المملوك للمنفذ عليهم
المذكورين أعاله ،و هو عبارة عن أرض بها بناية
تتكون من سفلي وأربعة طوابق علوية ،مساحته  2آر
و 22سنتيار ،الكائن بشارع الوحدة تطوان.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 4.200.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويمكن لكل شخص
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي
والمصاريف (الفصل  479من ق م م) ،ويؤدى الثمن
ناجزا مع زيادة  3في المائة ،وللمزيد من المعلومات
يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمدبنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

نداء �إلى ذوي القلوب الرحيمة
يعاني المواطن ( ياسن.ع) البالغ من العمر  35سنة من مرض في القلب ،بعد
أن أجرى عملية جراحية في وقت سابق ،حيث أصبح حاليا عاجزا عن العمل ودون مورد
مالي ،علما أن أسرته ضعيفة الحال ،في حين يجد نفسه مطالبا بشراء األدوية وإجراء
التحاليل والتنقل من حين إلى آخر ،إلى المستشفى الجامعي «ابن سينا» بالرباط،
لمتابعة عالجه واالطمئنان على صحته ،تتوفر الجريدة على ملفه الطبي ،األمر الذي
أجبره على نشرهذا النداء ،الموجه إلى المحسنين وذوي القلوب الرحيمة ،متوسال
إليهم ،بعد اهلل سبحانه وتعالى ،أن يساعدوه ،حسب قدرتهم ،وذلك لمواجهة محنته
الصحية والمادية ،واهلل اليضيع أجر المحسنين.

لالتصال0600730288 :

العنوان  :حي بوحوت الزنقة  27رقم  34العوامة ـ طنجة

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف

االتصال على الرقم 0539943008
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اإليمان بمشيئة اهلل
 إعداد  :محمد أمني بنعفاناحلمد هلل رب العاملينن وال�صالة وال�سالم على خامت الأبياء واملر�سلني� ،سيدنا
حممد النبي الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد؛ عباد اهلل :يقول اهلل تعالى يف حمكم كتابه(:و اََل َت ُق َ
اع ٌل
ول ّ َن ِل َ�ش ْي ٍء ِ�إ ِ يّن َف ِ
هّ َ ُ
َ
َذ ِل َك َغ ًدا �إِ اّ َل �أَ ْن ي َ
ْ
الل*و ْ
َاذ ُك ْر َر ّ َب َك �إِ َذا َن ِ�س َ
اء
لق َر َب
يت*و َُق ْل عَ َ�سى َ�أ ْن يَهْ ِدي َِن ر ِ َّبي ِ أ
َ�ش َ
ِم ْن َه َذا ر ََ�ش ًدا) الكهف.24 - 23:
روى ابن عبا�س قال« :بعثت قري�ش َّ
الن ْ�ض َر بْ َن الحْ َ ِار ِث ،و َُع ْقب ََة بْ َن �أَ ِبي مُ عَ ْي ٍط- ،
وكالهما عا�شا على الكفر و�أ�صرا عليه وعلى حرب اهلل ور�سوله ،وقد مكن اهلل نبيه
من رقبتيهما ،وقتلهما �صرباً يف غزوة بدر ،عندما جاءا مثريين لأهل مكة ،من قبل
ود ِبالمْ َ ِدي َن ِة ،و ََق ُالوا َلهُ ْم�َ :س ُل ُ
وه ْم عَ ْن
�أعداء اهلل ور�سوله اليهود� ،-إِ َلى �أَ ْحب َِار ا ْليَهُ ِ
َ
محُ َ َّم ٍد ،و َِ�ص ُفوا َلهُ ْم ِ�ص َف َت ُهَ ،و�أَ ْخبرِ ُ ُ
ال َّو ِل ،و َِع ْن َد ُه ْم
اب َْ أ
وه ْم ِب َق ْو ِل ِهَ ،ف�إِ َّنهُ ْم �أهْ ُل ا ْل ِك َت ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َاء ،فخ َر َجا َح َّتى ق ِدمَ ا المْ ِدي َنة ،ف َ�س�ألوا �أ ْحبَا َر
�س ِع ْن َد َنا ِم ْن ِع ْل ِم َْ أ
ال ْن ِبي ِ
ِع ْل ُم مَ ا َل ْي َ
�ض َق ْو ِل ِه،
�ص َّلى اهلل عليه و�آله و ََ�س َّلمَ َ ،وو َ
اهلل َ
ا ْليَهُ ِ
ول ِ
ود عَ ْن ر َُ�س ِ
َ�ص ُفوا َلهُ ْم �أَمَ َرهُ ِبب َْع ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
لاَ
َ
َف َق َ
ُ
ُ
ُ
َار اليَهُ ودَ �َ :سلوهُ عَ ْن ث ٍث َن�أمُ ُرك ْم ِب ِه َّن ،ف ِ�إ ْن �أ ْخبرَ َك ْم ِب ِه َّن فهُ وَ َن ِب ٌّي
ال ْت لهُ ْم �أ ْحب ُ
مُ ْر َ�س ٌلَ ،و ِ�إ ْن مَ ْ
َّ
الدهْ ِر
الر ُج ُل مُ َت َقوِّ ٌلَ ،ف َر ْوا ِف ِ
ل ي َْفعَ ْل َف َّ
يه َر�أْي َُك ْم�َ ،س ُلوهُ عَ ْن ِف ْتي ٍَة َذ َهبُ وا فيِ
َ
َ
ان َلهُ ْم َح ِد ٌ
ان ِم ْن �أ ْم ِر ِه ْم ،ف ِ�إ َّن ُه َك َ
ل ،مَ ا َك َ
يب( -،يعنون �أ�صحاب الكهف،
ْ أ
يث عَ ِج ٌ
الَ َّو ِ
ٌ
ٌ
ّ
بالد كان يحكمها ملك ظامل م�ستبد ،حاول �إكراههم على
فتية م�ؤمنون عا�شوا يف ٍ
كهف
فقرروا اخلروج من بالدهم فرارا بدينهم ،فلجئوا �إلى
اعتناق دينه املبتدع،
ٍ
ّ
ثم �شاء اهلل �أن يبعثهم من
قريب من املدينة ،وناموا فيه ملدة ثالثمائة وت�سع �سنواتّ ،
ٍ
ّ
ويعظموا �أمرهم ّ
نومهم ،فيعلم القوم حالهم
ويتخذوا على قربهم م�سجدا) ،-و ََ�س ُلوهُ
�ض وَمَ َغ ِار َبهَا ،وَمَ ا َك َ
ان نب�أه – (يعنون ذا القرنني؛
اف َق ْد ب ََل َغ مَ َ�ش ِار َق ْ أ
عَ ْن ر َُج ٍل َط َّو ٍ
الَ ْر ِ
مكن اهلل له يف الأر�ض و�آتاه من ّ
امللك العادل الذي ّ
�شيء �سببا ،كما ذكرت الآيات
كل
ٍ
لل�س ّد الذي يحجز قوم ي�أجوج وم�أجوج ،ومينع �إف�سادهم عن القوم
الكرمية ،بنا�ؤه ّ
وح مَ ا ُهوَ َ ،ف�أَ ْقب ََل َّ
الن ْ�ض ُر و َُع ْقب َُة َح َّتى َق ِدمَ ا مَ َّك َة عَ َلى
الر
ن
ال�صاحلني) ،-و ََ�س ُل
عَ
وهُ
ّ
ِ ُّ ِ
ُق َريْ ٍ�شَ ،ف َق اَ
ال :يَا مَ ْع َ�ش َر ُق َريْ ٍ�ش َق ْد ِج ْئ َن ُ
اك ْم ِب َف ْ�ص ِل مَ ا ب َْي َن ُك ْم َو َبينْ َ محُ َ َّم ٍدَ ،ق ْد �أَمَ َرناَ
اءوا ر َُ�س َ
ورَ ،ف َ�أ ْخبرَ ُ ُ
�ص َّلى اهلل عليه
�أَ ْحب ُ
اهلل َ
ول ِ
وه ْم ِبهَاَ ،ف َج ُ
َار يَهُ ودَ �أَ ْن َن ْ�س�أَ َل ُه عَ ْن ُ�أمُ ٍ
وه ْم ِب ِهَ ،ف َق َ
ال َلهُ ْم ر َُ�س ُ
و�آله و ََ�س َّلمَ َ ،ف َق ُالوا يَا محُ َ َّم ُد! �أَ ْخبرِ ْ َناَ ،ف َ�س�أَ ُلوهُ عَ َّما �أَمَ ُر ُ
اهلل
ول ِ
ُ
اهلل عَ َل ْي ِه و�آله و ََ�س َّلمَ �( :أُ ْخبرِ ُ ُك ْم مِبَا َ�س�أَ ْل ُت ْم عَ ْن ُه َغ ًدا) ،و مَ ْ
�ص َّلى
�ص َر ُفوا
َ
َ�س َت ْث ِنَ ،فا ْن َ
َل ي ْ
ُ
ً
َ
َ
اَ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
�س عَ �ش َرة ل ْيلة ،ل يُ ْح ِدث اهلل
اهلل َ
�صلى اهلل عليه و�آله و ََ�سلمَ خ ْم َ
عَ ْن ُه ،ف َمكث ر َُ�سول ِ
َل َي�أْ ِت ِه ِجبرْ ِ ُ
يلَ ،ح َّتى �أَ ْر َج َ
َحيًا ،و مَ ْ
ف �أَهْ ُل مَ َّك َة ،و ََق ُالوا :وَعَ َد َنا محُ َ َّم ٌد
ِ�إ َل ْي ِه فيِ َذ ِل َك و ْ
َ
َ
َ
َ
اَ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ما َ�س�أ ْلناهُ عَ ْن ُهَ ،حتى
َحنا ِفيهَا ،ل يُ ْخبرِ ُ نا ِب�ش ْي ٍء مِ َّ
َغ ًدا ،وَا ْلي َْومُ َخ ْم َ
�س عَ �ش َرة ق ْد �أ ْ�صب ْ
�أَ ْح َز َن ر َُ�س َ
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و ََ�س َّلمَ مُ ْك ُث ا ْلوَ ْح ِي عَ ْنه ُ ،و ََ�ش َّق عَ َل ْي ِه مَ ا َي َت َك َّل ُم ِب ِه
ول ِ
َ
اءهُ ِجبرْ ِ ُ
اب ا ْل َكهْ ِف،
اهلل عَ َّز و َ
�أَهْ ُل مَ َّك َةُ ،ث َّم َج َ
ال�سلاَ مُ ِ -م َن ِ
يل -عَ َل ْي ِه َّ
َج ّل َِ ،ب ُ�سور َِة �أ ْ�ص َح ِ
ِفيهَا مُ عَ َ
اتب َُت ُه �إِيَّ اهُ عَ َلى ُح ْز ِن ِه ،ثم �أنزل عليه اجلواب عن الأ�سئلة الثالثة ،قال يف
َ
َ
ُ
َ
ُ
لاً
َ
ُ
اَّ
َ
وت ُ
يتم مِّ َن ا ْل ِع ْل ِم �إِل ق ِلي )
الر ُ
وح ِم ْن �أ ْم ِر َربِّ ي وَمَ ا �أ ِ
وح*ق ِل ُّ
َ�س�ألونك عَ ِن ُّ
الروحَ (:وي ْ
الر ِ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
ُ
َّ
لحْ
ُ
ُ
�ص عَ ل ْيك ن َب�أهم ِبا ق)الكهف�،18 13-:إلى
الإ�سراء ،85:وقال يف الفتية(:ن ْحن نق ُّ
َ�س�أَ ُلو َن َك عَ ن ِذي ا ْل َق ْر َنينْ ِ ُ
*ق ْل َ�س�أَ ْت ُلو عَ َل ْي ُكم
�آخر ق�صتهم ،وقال يف الرجل الطوافَ (:وي ْ
مِّ ْن ُه ِذ ْك ًرا)الآيات من� 83:إلى �آخر ق�صته� ،أخرجه ابن �إ�سحاق يف ال�سري واملغازي،
�ص ،201:والطربي يف تف�سريه ،)143/ 15(،والبيهقي يف دالئل النبوة. )269/ 2( ،
هّ َ ُ
اع ٌل َذ ِل َك َغ ًدا ِ�إ اّ َل �أَ ْن ي َ
فقوله تعالى(:و اََل َت ُق َ
اء الل )؛ �إر�شاد من
َ�ش َ
ول ّ َن ِل َ�ش ْي ٍء ِ�إ ِ يّن َف ِ
اهلل لر�سوله �صلوات اهلل و�سالمه عليه �إلى الأدب فيما �إذا عزم على �شيء ليفعله يف
الزمان امل�ستقبل� ،أن يرد ذلك �إلى م�شيئة اهلل عالم الغيوب ،الذي يعلم ما كان وما
يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون ،و�أن ال يجزم على ما يحدث من الأمور �أنه كائن
َ
بقوله(:غ ًدا)؛ لي�س
ال حمالة ،واجعل الأمر بيد ربك ،فله الأمر وله النهي ،فاملراد
اليوم الذي يلي يومك ،ولكنه م�ستعمل يف معنى الزمان امل�ستقبل؛ لأن الغد لي�س
َ اَّ َ ْ َ للهَّ ُ
اء ا )الإن�سان ،30:فيجب على
اءون ِ�إل �أن يَ�ش َ
لنا ،و�إمنا هو هلل ،قال تعالى(:وَمَ ا َت َ�ش ُ
ً
ً
طاعة وعبادة� ،أال يتحدث عن �شيء �إال ويحيل علمه �إلى
امل�ؤمن املوحد املخل�ص هلل
ً
ف�ضال عن عمله ،فال تقولن �إين فاعل �أمراً ما� ،إال �أن تقول معه�« :إن �شاء اهلل» ،ف�إن
اهلل،
الإن�سان �إذا قال� :س�أفعل كذا غداً ،مل يبعد �أن ميوت قبل جميء الغد ،ومل يبعد �أي�ضاً
حيا �أن يعوقه عن ذلك الفعل �شيء من العوائق ،وفيه رد الفعل �إلى م�شيئة
لو بقي ًّ
ً
العبد ا�ستقالال ،وذلك حمذور حمظور؛ لأن امل�شيئة كلها هلل وحده ،فهل �ضمنت �أن
تعي�ش �إلى غد؟� ،أ�ضمنت حياة فالن هذا �إلى الغد؟� ،أ�ضمنت �أن املو�ضوع باق ال يتغري
فيه �شيء ،وال يطر�أ عليه طارئ؟� ،إذن :فكيف تقطع بالقول �أنك �ستفعل غداً كذا؟،
قل�»:إن �شاء اهلل» ،واخرج من دائرة احلرج هذه ،ف�إذا مل يقل�»:إن �شاء اهلل»� ،صار كاذب ًا
يف ذلك الوعد؛ وذلك ال يليق بالأنبياء عليهم ال�سالم ،فلهذا ال�سبب �أوجب عليه
تعليق الأمر بامل�شيئة ،فلو ُق ِّدر �أن تعذر عليه الوفاء بذلك املوعود ،مل ي�صر كاذب ًا،
فلم يح�صل التنفري.
فالآية و�إن كانت نزلت على �سبب خا�ص ،وهو �س�ؤال النبي �صلى اهلل عليه

و�سلم� ،إال �أنها خطاب عام للمومنني ،و�إر�شاد من اهلل لعباده �إلى الأدب بتعليق الأمر
بامل�شيئة ،لمِ َا يف ذكرها من تي�سري الأمر وت�سهيله ،وحتقيقه مراده ،وح�صول الربكة
فيه ،واال�ستعانة من العبد لربه ،ومن فوائد «�إن �شاء اهلل»؛ �أن الإن�سان �إذا قالها يف
ميني �أو ق�سم ،ف�إن تلك اليمني ال يلزم كفارة ،ب�سبب بركة هذه الكلمة ،وهذا �أمر يف
غاية الأهمية ،روي عن ابن عبا�س يف الرجل يحلف ،قال :له �أن ي�ستثني ولو �إلى
�سنة ،ويكون قوله هذا كافي ًا يف دفع احلنث عنه ،وهذا الأدب يغفل عنه كثري من
امل�سلمني ،وهذا ال �شك �أن فيه نق�ص ًا يف مقام التوحيد.
ومما يدل على �أهمية هذا الأدب وعلو �ش�أنه؛ هو �أن اهلل �سبحانه وتعالى قد
�ص َد َق اللهَّ ُ ر َُ�س َ
الر�ؤيَا ِب َ
َ
احل ِ ّق َل َت ُ
�سج َد
ا�ستثنى يف كالمه
فقال(:ل َقد َ
ول ُه ٌّ
دخ ُل َّن املَ ِ
َ للهَّ ُ
ين ال َت َخ ُ
َ
ّ
َ
َ
اف َ
و�س ُكم وَمُ َق ِ ّ�ص ِر َ
ني
ن
آم
�
ون)الفتح ،27:فاهلل
ء
ر
ني
ق
ل
اء ا
ُُ َ
احل َرامَ �إن �ش َ
ِ ِ محُ َ ِ ِ
ا�ستثنى فيما يعلم ،لي�ستثني اخللق فيما ال يعلمـون ،قال �سيد قطب « :ولكن اهلل
�سبحانه ي� ِ ّؤدب املومنني ب�أدب الإميان ،فالدخول واقع حتم؛ لأن اهلل �أخرب به،
�إنه �أدب يلقيه اهلل يف ُروع املومنني لي�ستقر منهم يف �أعماق ال�ضمري وال�شعور» ،يف
ظالل القر�آن:ج�،6:ص ،3330:فلي�س املق�صود من الآية الكرمية نهي الإِن�سان عن
التفكري يف �أمر م�ستقبله ،و�إمنا املق�صود نهيه عن اجلزم مبا �سيقع يف امل�ستقبل ،لأن
ما �سيقع علمه عند اهلل تعالى وحده ،والعاقل من النا�س هو الذي يبا�شر الأ�سباب
التي �شرعها اهلل تعالى� ،سواء �أكانت هذه الأ�سباب تتعلق باملا�ضي �أم باحلا�ضر �أم
بامل�ستقبل ،ثم يقرن كل ذلك مب�شيئة اهلل تعالى و�إرادته ،و�أن يوقن ب�أن �إرادة اهلل
فوق �إرادته ،وتدبريه فوق كل تدبري ،و�أنه �سبحانه القادرعلى خرق هذه الأ�سباب،
فاهلل �سبحانه هو املالك احلقيقي للحا�ضر وامل�ستقبل ،فعلى الإن�سان �أن يتوا�ضع
الَ »:ق َ
هلل ،فيُ علن �أنه ال ميلك امل�ستقبل وال يفعل يف امل�ستقبل ،فعَ ْن �أَ ِبي ُه َريْ َر َةَ ،ق َ
ال
لَ ُط َ
ام َر�أَ ٍة ُغ َ
ال�س َ
ُ�س َل ْي َم ُ
المً ا
المُ  َ :أ
ام َر�أَ ٍةَ ،ت ِل ُد ُك ُّل ْ
با َئ ِة ْ
ان بْ ُن دَ اوُ دَ عَ َل ْي ِه َما َّ
وف َّن ال َّل ْي َل َة مِللهَّ ِ
ُ
للهَّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
اء ا » ،فل ْم يَقل َون ِ�س َي ،ف�أطاف ِب ِه َّن،
يل ا ِ » ،فقال له امللك« :قل �إِ ْن �ش َ
يُ َق ِات ُل فيِ َ�س ِب ِ
ُ
َ
�ص َّلى اهلل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ َ :
(ل ْو َق َ
ان»َ ،ق َ
ام َر�أ ٌة ِن ْ�ص َ
و مَ ْ
ال َّ
ال:
الن ِب ُّي َ
َل َت ِل ْد ِم ْنهُ َّن ِ�إ اَّل ْ
ف ِ�إ ْن َ�س ٍ
ُ
للهَّ
َ
َ
َ
مَ
َ
َ
ْ
ْ
َحنث ،وَك َ
اج ِت ِه)رواه البخاري( ،)5242وم�سلم(،)1654
ان �أ ْر َجى لحِ َ
اء ا ل ي ْ
�إِ ْن �ش َ
ف�إذا علمت هذا ،فاعلم �أن هذا احلديث ال�صحيح بني معنى قوله تعالى( :و ََل َق ْد َف َت َّنا
اب)�ص� ،34:أي :اختربناه ،ب�أن �سلبناه امللك
ُ�س َل ْي َم َن َو َ�أ ْل َق ْي َنا عَ َلى ُك ْر ِ�سيِّ ِه َج َ�س ًدا ُث َّم َ�أ َن َ
مرة ،و�ألقينا على كر�سيه ج�سدا ،قال ابن عبا�س وجماهد و�سعيد بن جبري واحل�سن
وقتادة :يعني �شيطا ًنا ،وقيل غالما غري كامل ،ب�سبب تركه قوله�»:إن �شاء اهلل» ،و�أن
ذلك اجل�سد الغري الكامل هو الذي �ألقي على كر�سيه بعد موته.
يت)؛ مبعنى التدارك ،وهو م�شتق من ُ
وقوله تعالى(:و ْ
َاذ ُك ْر رَبَّ َك �إِ َذا َن ِ�س َ
(الذكر)
ب�ضم الذال؛ كناية عن الزم التذكر ،وهو االمتثال ،واملعنى :لو �أنك ن�سيت هذه
امل�شيئة يف كالمك ،ف�إن عليك �إذا تذكرتها �أن تقول�»:إن �شاء اهلل»؛ ليح�صل املطلوب،
ويندفع املحذور ،وي�ؤخذ من عموم هذه الآية ،الأمر بذكر اهلل عند الن�سيان ،ف�إنه
يزيله ،فهذه �إذن حقيقة ينبغي �أن تكون حا�ضرة يف الفكر والقلب ،و�إذا ح�صلت غفلة
َ
وذهلت عن هذه احلقيقة ،فاذكر ربك الذي خلقك ورزقك وهداك ،فالآية يف حد
ذاتها دليل على �صدق ر�سول اهلل وعلى �أدبه ،و�أمانته يف البالغ عن ربه ،وقد �أراد
احلق �سبحانه �أن يكون هذا الدر�س يف ذات الر�سول ليكون منوذج ًا لغريه ،وحتى ال
ي�ستنكف �أحد �إذا ا�ستدرك عليه �شيء ،فهاهو حممد ر�سول اهلل ي�ستدرك عليه ربه،
وفيه تربية للأمة يف �شخ�صية ر�سولها حتى ال ي�ستنكف املربى من توجيه املربي،
مادام الهدف هو الو�صول �إلى احلقيقة ،ف�إياكم �أن ترف�ضوا ا�ستدراك ر�أي على ر�أي،
حتى و�إن كان من اخللق ،فما بالك �إن كان اال�ستدراك من اخلالق ،والتعديل والرتبية
من ناحيته؟ ،فتقدمي امل�شيئة الإلهية على الفعل؛ �سلوك و�إر�شاد رباين ونبوي.
وملا كان العبد مفتقراً �إلى اهلل يف توفيقه للإ�صابة ،وعدم اخلط�أ يف �أقواله و�أفعاله،
ل ْق َر َب ِم ْن َه َذا ر ََ�ش ًدا)؛ و»ع�سى» من اهلل
�أمره اهلل �أن يقول(:و َُق ْل عَ َ�سى �أَ ْن يَهْ ِدي َِن َربِّ ي َِ أ
حتقيق ولي�ست للرتجي ،ويبقى القلب متعلق ًا باهلل تعالى ،فهو واهب العقل والقلب،
وهو الهادي �سواء ال�سبيل  ،ولن يبلغ �إن�سان كمال الر�شد ،ولكن ميكنه �أن يرتقي يف
معارج الهداية والر�شد ،واملعنى؛ �إذا ُ�سئلت عن �شيء ال تعلمه ،فا�س�أل اهلل وتوجه �إليه
يف �أن يتبثك ويوفقك لأقرب الطرق املو�صلة لل�صواب والر�شد ،و�أن ي�سددك يف جميع
�أمورك ،فكل �شيء مرهون ب�إرادة اهلل ،وعقل الإن�سان مهما عال ،قا�صر عن �إدراك ما
قدره اهلل تعالى.
�أعزائي القراء :فهذه جملة من التوجيهات نحن بحاجة �إليها ،تبني حاجتنا �إلى
اهلل وفقرنا �إليه ،ونق�صنا عن التمام ،وهو �سبحانه املو�صوف بالكمال ،بيده الأمر
كله ،املت�صرف يف كونه ويف خلقه ،يختار لهم ما ي�شاء �سبحانه ،فالأمر هلل �أوال و�آخرا،
فتنبهوا لهذا بارك اهلل فيكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وجيه وجوا ُب ُه � ْأ�ص ُ
ُ�س� ٌ
ؤال ٌ
دق!!..
(�إن وعد الله حق ل ٍآت)

يا خالي :

خالي سامحني إن ذكرت نقائص بعض البنات اليوم.

 ال يخفى عليك بنات األمس وفتيات اليوم.. بنات األمس محتشمات وقورات وبنات اليوم بعضهن منحالت ومشاكسات.. كان بيت اآلباء قديما ستر وغطاء للبنت ،وبيت اآلباء اآلن مفتوح على مصراعيه.. زوج اليوم شاب رأسه في شبابه.. كل جنس أليف لجنسه.. من تزوج بأجنبية مظلمة في حقها وحقه.. التسكع والخالعة والخيانة أحيانا.. أسعد اهلل الرجل بالمرأة الصالحة هي الدنيا بأجمل محاسنها.. المرأة المتدينة كنز ثمين بدار الزوج ال يجحد وجودها إال المغبونون الجاحدون.. المرأة القنوع التي تخاف اهلل ،حالل عليها مهرها ولو كان جبال من ذهب.. المرأة الخنوعة حرام في حقها مهرا بدرهم واحد.. عصرنة البنت اليوم ،أضاعت حقها وأخفت سمعتها.. قيل إنها تساير العصر بل أعجبتها الخالعة.. نظرة وجيزة بالشارع تجد أكثر المارة بنات يافعات.. في الطابق العلوي للمقهى وكر لبنات في مقتبل العمر بحجة المراجعة والحفظرفقة الشباب..
قال ناس زمان :
 الموت حق والزواج نصيب.. الزواج هم ال يفوت.. كل بنت يأتيها اهلل من يخطبها.. البنت إذا بارت على سعدها دارت..طوبى لمن دعا له والداه بزوجة صالحة هي السعادة في الدنيا..
 المرأة الصالحة أجمل محاسن الدنيا.. البنت المشاكسة زين لها الشيطان طريقها ال تهتدي سبيال.. بنات العصر غلبت عليهن ثقافة الغرب.. أين عزة األنثى بحفظ بكارتها؟ الزوج اليوم أصبح أرجوحة ترقص به الزوجة..فحْوى السؤال الوجيه وجوابه أصدق قيال..
سألت ابن أختي رحمها اهلل تعالى وأسكنها فسيح جناته ،أمك توفيت في عز شبابها
إثر عملية جراحية فاشلة وترمل والدك.
يا ابن أختي المؤمنة ،قد تقدم بك السن ،وأقفلت الخمسين سنة ،تطاردك األيام
يوما بعد يوم وسنة بعدها سنة ،وأنت الزلت عازبا ،لم تفكر يوما في االرتباط بآنسة
تتزوجها على سنة اهلل ورسوله ..ألن الزواج ستر وغطاء ونجاح من الفساد..
قال :
خالي العزيز ،استحيي من اهلل ومنك أن أصدقك جواب سؤالك .أنتم عشتم أيام
صدق ومودة واحترام وحشمة ،تلتزم البنت بدار والديها تتعلم أشغال البيت وسر
الحياة الزوجية ،تنظر عريسا أهل لها ،ووالديها ال يدخران جهدا في تربيتها دينا وخلقا،
وإسعادها ،وغرس الثقة في نفسها .دار الزوج هي دارك قد تجدين فيها المودة والمحبة
إن أحسنت المعاملة ،وآمنت بربك فشارك الزوج على دروب العيش الهني الرغد ،علينا
الحرص عليك إن خرجت مع أمك في جلباب يستر مفاتنك ،وحجاب يغطي ثغرك.
أما بنات اليوم يلبسن لباس الرجال ..سراويل ضيقة يجلن بالشوارع ،يرمين
شباكهن لصيد فيه حاجة ألنفسهن وأنت وهلل الحمد مصونة ،محافظة على شرفك،
تحت أحضان والديك معززة مكرمة ال تغرنك الحضارة الغربية ،هن عاريات الصدر
كاشفات السيقان حتى نصف الفخذ ،شعرهن طويل حتى الخصر وأخريات حلقن
رؤوسهن يلبسن الشورط الضيق أو سروال (الجين) ال تكاد تفرق بينهن وبين الرجال
إال بصدورهن وأردافهن ..تخرج الواحدة منهن إلى العمل ألسباب واهية تقول سأزور
عمتي وصديقتي وأحضر عرس جارتي ،أبيت عند ابنة خالتي ،فاألسباب متعددة وغالء
المهور ،وإحضار من شيئين اثنين ،وتشترط السكن من غير سكن عائلته ،طلباتها
تعددت..

جريدة طنجـة

إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

• عـدد  • 4159ال�سبـت  22مــاي 2021

قال الخال :
يقول اهلل تعالى في الحديث القدسي « : 1448أنا مع عبدي».
وقال عليه السالم :
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه أغض للبصر وأحسن
للفرج ،ومن ال يستطع فعليه الصوم فإنه وجاء» (رواه البخار).
وقال عليه السالم :
«من استطاع منكم مؤونة الزواج فليتزوج»
خالي المبجل،
الحياة اليوم كلها مغريات ،والتلفزة علمت الجيل الخمول والكسل واالتكال على
اآلباء وأنا يتيم ويدي قاصرتان إال من شغل بسيط يدر علي بعض الدراهم ..إن عملي
ودخلي أسدد به كراء البيت والنفقة على أخي الشبه مقعد الذي ال يحرك ساكنا..
فإن صادفت بنتا ترضى بحالي ،قد تملي علي شروطا ما بوسعي تحقيقها إال بشق
األنفس.
األرزاق متفاوتة
وأنا ال أتحمل الزواج ،هل أبتغي العذاب والمهانة البنة عاشت تحت أحضان أبويها
مصونة ،تربت في عزة ،تأتي إلى بيتي للبهدلة والجوع أحيانا ،وأنا عزيز النفس أبي
الهمة ال أطلب مساعدة أحد ،أبحث عن رزقي الحالل.
ثم إن قبلت حالتي فهي ال تقوى على خدمة أخي المقعد صاحبي في الدنيا ،ومؤنس
وحدتي وجزائي عند اهلل أعظم جزاء..
والحديث الشريف يقول :
«من سره أن يكون أكرم الناس فليتق اهلل في النساء».
وأنا أحب أن ألقى اهلل تعالى بأحسن حال وعمل ،وإال سأكون بزواجي عالة على
نفسي وعلى المرأة.
قال عليه السالم :
«استوصوا بالنساء خيرا ،فإنهن خلقن من ضلع أيسر معوج يصعب تقويمه».
خالي أنا ال أكثر جدال ،وإنما أخاف اهلل ،وال أتردد على مكاتب محكمة األسرة.
اللهم استرنا وادفع عنا بالءهن ،إن كيدهن عظيم ،أتذكر العجوز الشمطاء كيف
غلبت الشيطان اللعين وأغلقت عليه الباب.
خالي..
فجمال الحال  :الصبر في هذه الدنيا..
فزواجي من حورية الجنة في انتظاري..
ال مهر وال مصاريف وال شروط..
أسكن وإياها قصرا بهيجا في جنة ذات أفنان ،قطوفها دانية ،بها فاكهة ،أشرب من
عين آنية وأروي ضمإي من نهر يجري بلبن وعسل مصفى جزاء اإلحسان بأخي ،يُطوف
علينا ولدان مخلدون..
كلما أرجو أن يقبل اهلل عذري ،ويدخلني جنة النعيم مع والدي ورحمة ربي خير من
متاع الدنيا.
قال تعالى :
« َيا عِ َبادِ اَل َخ ْو ٌ
ك ُم ا ْل َي ْو َم َو اَل �أَنت ُْم حَ ْ
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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!.
ْ
ويقول في السياق نفسه:

لئن نثرت درا عليه خواطــري

يزداد بخال وشحا كلما كثـــرت

أمواله فهـو ال ترجـى مواهبه

كالبحر كل مياه األرض قاطبة

تجبى إليه ويظمى فيه شاربه

وسكت وأطرق سرعة وعلى وجهه حمرة الخجل وهي حيي الطبع! فلما تملكن
أن ضحكت ،ثم قلت:

()69

فقال:

• وإن تجمع اآلفات فالبخل شرها!

• أستسمحك في أن أعود بك قليال إلى تراغيف البخالء ،فإني أتوجس بصوت
ابن الرومي يحثني على أال أهمل بائيته في هجاء أحد «أصدقائه» لفرط بخله.
فهززت برأسي مبتهجا ...فأنشد:

()79

فرفع رأسه وتبسم ،وارتشف شايه في تمهل وكنت قد أصفقت كأسه ،ثم قال:
• من الحجامة انتقلنا قفزا إلى البخل وقد ربط بينهما الشهاب ابن أبي حجلة
مضمنا المثل العامي السائر« :اتعلم الحجامه في ريوس ليتامى» ..

أكلت رغيفا عند عيـــسى فملنــــى

وكان كهمي من محب مقرب

رآني قليل الخـــوف من لحظاتــــه

وذلك من شأني له غير معجب

يريـــد أكيـــال رزؤه من طعـامــــه

كرزء كتاب من تراب مترب

إذا لحظته عينه عنـــــد مضغــــــه

طوى األنس طي الخائف المرتقب

يحب الخميص البطن من أكـالئــه

ويضحي ويمسى بطنه بطن مقرب

وما أنس ذي أنس لعيسى بمؤنس

وال وقع أضراس األكيل بمطرب

تــــزود إذا آكلتــــه فهـــي أكلــــة

وما أختــها إال كعنقـــاء مغـــرب

يقول:

()70
()71
()72

()73

فقلت:

وذي بخل يروم المدح منـي

وال كـــرم لديه وال كرمـــه

أكارمه بدر بحــور شعــــري

وأغرق منه في البحر الالمـه

وكم جربت شعري في أناس

أحلوا منه ما عالفوا حرامــه

كأنهم اليتامى حيث شعـري

تعلم في رقابهـم الحجامــه

()80

ثم ثنى عنان حديثنا صوب ما جرى له عند ذاك الحجام ،فقال:
ــــــــــــــــــ

• فهناك هذا الرسم الساخر الكاريكاتوري الذي أبدعته قريحة الحطيئة
الخالقة:
كدحت بأظفاري وأعملت معولي

فصادفت جلمودا من الصخر أملسا

تشاغل لما جئت في وجه حاجتي

وأطرق حتى قلت :قد مات أو عسـى

وأجمعت أن أنعاه حين رأيتـــــه

يفوق فراق الموت حتــى تنفســـــا

فقلت له :ال بأس لست بعائـــد،

فأفرخ تعلــوه السماديـــر مبلســـا

• وهذا وصف آخر للبخيل أتحفنا به الشاعر المهجري عبد اللطيف الخشن
في صورة حركية تبدي لنا إخالص هذا الحصير لعبادة المال ..قول:
يسيــــــح للريــــال إذا رآه

ويسجد في الصباح وفي المساء

يبيع ألجله عيسى وموسـى

وأحمد ،بــل جميـــــع األنبيــــاء

إذا طالبته يومـــا بفلـــس

لمنكـــوب أصــيـــب بألـــف داء

وإن وافيته ظمـــآن يومـــا

لتشرب لم يفثك بكـأس مـــــاء

الهوامش :
« - 69جوهر الكنز» .333
 - 70رزأه ماله أي أصاب منه شيئا
 - 71طوى األنس أي طوى األكيل األنس ،يعني أخفاه خشية األذى .والمراد أن عيسى يريد أنه إذا
وقعت عينه على أكيله أن يخمد ويسكت ويسكن كأنه يخاف أذى وترقب ضررا 72- .الضمير في «
يضحي ويمسي» يعود على عيسى .والمقرب هي المرأة التي قربت والدتها فبطنها يكون مرتفعا
جدا ،والمعنى أن عيسى يريد أن يكون بطن أكيله ضامرا ،وبطنه هو ممتلئا بالطعام.
« - 73ديوان ابن الرومي» ج 146/ 1
 - 74السمادير :ما يتراءى لإلنسان وهو سكران – «ديوان الحطيئة» – 262و« -أمالي القالي» ج 159/ 2
و «فن الهجاء» إيليا حاوي 46

ثم أضفت:
()75

 - 75عيد اللطيف الخشن (1904-؟ )-شاعر رشيق األسلوب مرح سريع الخاطر قوي الشخصية .هاجر إلى
األرجنتين وفيها أسس جريدته «العلم العربي» له ديوان سماه «أصفار على اليسار» قدمه هدية
للمرحوم الملك فيصل بن العزيز ،من شهره.
يطالبني بنظم الشعر صحبي

كأني من بهاليــل الزمـــان

إذا خطرت لنفسي خاطـــرات

تلجلج في إباحتهــا لسانــي

وكم شعر إذا أمــاله قلبــــي

توقف عن كتالتـــه بنانـــي

حبست على ثمانية صغـــــار

شعوري والقريحة والمعاني

« - 76أدب المهجر» 620
 - 77من كلمات ألم البنين أخت عمر بم عبد العزيز رضي اهلل عنه وزوج الوليد بن عبد الملك.

()76

« - 78المخالة» 262

فتهانف وقال:

 « - 79هو خدر بيت الالقيسر األسدى وعجزه :وشر من البخل المواعيد والمطل ..وقبله في «ديوانه» :38

• أف وتف للبخل..فو اهلل لو كان طريقا لما سلكته ،ولو كان ثوبا ما لبسته!
إيه:..
وذي بخل يبغي الرياسة ضلة

فكم نثر القطر الغمام على الخ..

()78

()77

وال خير في غمد إذا لم يكن نصل

أال إنما اإلنسان غمد لقلبــه
« - 80األمثال العامية» أحمد تيمور – .9

(يتبع)

وأين الثريا ممن افترش الثرى

جريدة طنجـة
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احلياة �رصاع
بني املحمود و املنبوذ
()2/1

(الباب الأول ـ اجلزء الثامن)

إعداد وتصنيف الباحث  :عبد الباقي التمسماني

نهج الحياة والرصيد النفسي واألخالقي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
و الصالة والسالم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:
إن نهج الحياة السعيدة ومقياسها ومعالمها وأبعادها ومظاهرها
وحركتها وتقدمها وازدهارها يتجسد في الرصيد النفسي والرابط الروحي
واألخالقي والعلمي الذي يكتسبه اإلنسان في حياته العملية واالجتماعية
وجودة نشاطه االجتهادي واإلدراكي البناء وإبداعاته القيمة وإتقانها
وطاقته العقلية والجسدية والفكرية التي تؤهله لتحقيق تأمالته وطموحاته
وتفاؤلتها المتعلقة بمشارعه االجتماعية واالقتصادية واإلنمائية وغيرها
مع اهتمامه ووقاية ورعاية مسؤوليته الجسيمة في الحياة وأداء رسالته
اإلنسانية بأمانة وإخالص ونزاهة واحترام قدسيتها وهدفها وغايتها كما
نصت عليه الثوابت والضوابط اإلسالمية العالية.
إن هذا الرصيد النفسي النموذجي الخالق هو القوة الدافعة والدعامة
القوية الستقرار واستمرار الحياة اإلنسانية وتعزيزها وحمايتها ووقايتها من
أطماع وحزازات وشرور والجهل والغرور والبالدة.
فالحياة لها فضاءات كثيرة ومجاالت واسعة وشاسعة ّ
تمكن اإلنسان
من توظيف رصيده النفسي الزاخر بكنوز الحكمة والمعرفة وبخفايا وأسرار
الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية.
إن هذا اإلنسان المكلف والحامل لألمانة قد يعاني كثيرا عبر مرحلته
في الحياة الدنيا من صراع عنيف غير منقطع مقلق بين الخير والشر،
والسعادة والشقاء ،وحب وكراهية ،ومحاسن الحياة وأتعابها فيهتدي بذكاء
وفطنة وبتأمل هادئ إلى ما معنى ومغزى ذلك الصراع ومفعوله في حياته
بعد طوافه وجوالته وقناعته إنها مرحلة مباركة ميمونة إجتماعية إجتهادية
وجهادية وفعلية هدفها ومزاياها السامية بناء مجتمع قوي منيع في كيانه
ومقوماته ومؤهالته وإمكانياته وجعلها موطن التعايش والتضامن والتعاون
والتقارب والتسامح وعذوبة البر واإلحسان في إطار الوحدة اإلنسانية.
و من جهة أخرى لقد اختلفت المجتمعات في مفهوم الحياة ومعانيها
وعالقتها مع اإلنسان ،العنصر النابض لها ،هناك من رءاها رائعة جميلة
كاملة بمجموعها وأجزائها وخفاياها وأسرارها وجمالها الفاتن وتوفرها على
جميع المحاسن والملذات والمتع ومقومات عديدة غريزية وفطرية تظفر بها
جميع فئات وأصناف وطبقات البشرية.
كما أن هناك من يرى الحياة كيانا واسعا وفضاء هادءا ينطوي على
عجائب وغرائب وأسرار وطموحات وحكم وتصورات .فهي امتداد للحضارات
القديمة وجعلوها نبراسا ألسلوب العيش والتعايش وهدف يليق ويالئم
مجتمعهم وسالمته.
فالحياة جعلها اهلل العلي القدير الرحمن الرحيم جلت قدرته أزمنة
وأعمارا وتعايشا وتضامنا وتعاونا وخطوات ثابتة ومسؤولية جليلة ورسالة
ذهبية كريمة ممتعة إنسانية واجتماعية وتمتزج في وحدة متماسكة
ومتناسقة في تركبتها ومقوماتها وكيانها ومؤهالتها.
فإذا تأملنا في خفايا وأسرار الحياة نلمس جيدا أنها أذواق وإبداع
وإنتاج وتنظيم وتهذيب ومنهج التربية واألخالق والسلوك وقوة في التسيير
والتدبير والتكوين والتوجيه والتهيىء.
و اإلنسان في حياته الدنيا قد يعتريه ارتباك أو ضعف أو غموض أو تيه
في خلجات نفسه الماكرة من حرارة الحياة تؤدي به إلى المغامرات والطيش
وقد يفتقد كل اطمئنان وأمان وهدوء وهناءة وتشغله عن كل إرادة وإدراك
ودوره الحقيقي في الحياة ،وقد يضعف إيمانه وتعانقه األنانية واالستعالء
واالستكبار فيصيبه صراع عنيف مع نفسه يجرّه إلى االنكسار والشك
واليأس مع روح تائهة تأخذه الدهشة من شباح خياله لجهله حقائق الحياة
السعيدة واستعابه مضمونها ومعاليمها ووظيفتها اإلنسانية حتى يمكن
صرف عنه كابوس الصراع المنبوذ ،الشيء الذي جعله ينصرف إلى معظلة
الصراع المنبوذ وزحزحة وضعيته الفكرية واألخالقية واالجتماعية ،ويفقد
نشاطه وأمله وتفؤالته وهدفه وغايته في الحياة.
قال العالمة الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل:
اإلسالم يرى الحياة نعمة ،ويطلب منا أن نشكر اهلل على ما وهبنا من
روح وإحساس وسخر لنا من ليل ونهار ومكن لنا بين األرض والسماء ،إن
هذه الحياة الممتازة الراقية تكريم خاص ينبغي أن نعتز به وأن نبصر حق
اهلل فيه.
قال تعالى:

ك ْي َ
كنت ُْم �أَ ْم َواتًا َف�أَ ْح َي ُ
ون ِباللهَّ ِ َو ُ
<< َ
فت ْ
اك ْم
َك ُف ُر َ
َ
ُ
ُ
ُك ْم ث َّم ُي ْح ِي ُ
ۖ ُث َّم مُيِيت ُ
ون>> سورة البقرة.
يك ْم ث َّم �إِل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ

و قال أيضا أن ما في الحياة من منغصات ومتاعب تجيء من فوضى
الناس ونزق غرائزهم وطيش مسالكهم أكثر مما يجيء من طبيعة الحياة
نفسها.

جريدة طنجـة
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إن الدّين حقوق وواجبات وأن الدنيا حقوق وواجبات ،فأدّ واجبك
واشعر بعبئه على كاهلكّ ،فإذا و ّفيت بما عليك ،فانتظر حقك ،فلكل إنسان
مذهب في الحياة أو اتجاه خاص يتجه إليه بحسب ما يجد في نفسه من ميل
طبيعي أو مالئم بخصائص ذاته ولمواهبه العقلية والفكرية واإلدراكية.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:
<< حا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن حتا�سبوا وزنوا �أعمالكم قبل �أن توزن
عليكم>> الرتميذي.
َ
<< َ
َ
ْ
لمْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َعَ
َاج ُز مَ ْن �أَ ْتبَعَ
ع
َال
و
،
ت
ا
د
ب
ا
ل
م
و
،
ه
�س
ف
ن
ان
د
والكيِّ �س مَ ْن
لمِ
ِ
َ
عْ
وْ
ِ
ِ
للهَّ
واهاَ ،
َن ْف َ�سه َه َ
ومت َّنى عَ َلى ا ِ >>
قال تعالى:

ِن َح ْي ُ
<< َو َمن َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َعل َّل ُه خَ ْ
ث
م َر ًجاَ ،و َي ْر ُز ْق ُه م ْ
ك ْل َع َلى اللهَّ ِ َف ُهو َح�سب ُه ۚ �إن اللهَّ َ
اَل َي ْحتَ�سِ ُ
ب ۚ َو َمن َي َت َو َّ
َ ْ ُ ِ َّ
ُ
للهَّ
َبال ُِغ �أَ ْم ِرهِ ۚ َق ْد َج َع َل ا ل ُ
ي ٍء َق ْد ًرا>> سورة الطالق.
ِك ِّل َ�ش ْ
قال تعالى:

ك ُم ا ْل ُف ْل َ
<< َو َ�س َّخ َر َل ُ
ي يِف ا ْل َب ْح ِر ِب�أَ ْم ِرهِ ۖ َو َ�س َّخ َر
ك لِت َْج ِر َ
ك ُم َّ
ارَ ،و َ�س َّخ َر َل ُ
َل ُ
ي ۖ َو َ�س َّخ َر
ك ُم ْ أ
الَن َْه َ
ال�ش ْم َ
�س َوا ْل َق َم َر دَ ا ِئ َب نْ ِ
َ
ِّ
َ
ك ُم َّ
َاكم ِّمن ُ
ارَ ،و�آت ُ
َل ُ
كل َما َ�س�أ ْلت ُُم ُ
وه ۚ َو ِ�إن
الل ْيل َوالن ََّه َ
للهَّ
اَ
حُ
ْ
َ
�صوهَ ا>> سورة إبراهيم.
ت َُع ُّدوا ن ِْع َمت ا ِ ل ت ُ
قال تعالى:

<< َوهُ َو ا َّلذِ ي َ�سخَّ َر ا ْل َب ْح َر لِ َت�أْ ُ
ك ُلوا ِم ْنهُ لحَ ْ ًما َط ِر ًّيا
َوت َْ�ست َْخ ِر ُجوا ِم ْنهُ ِ
ح ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سون ََها>> سورة النحل.

الحياة والحضارة:
قال العالمة الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل:
<< القرآن كتاب اهلل العزيز الحكيم حدد مجتمع الحضارة ومجتمع
الجاهلية .يحدد هذا وذاك من خصائص اإلنسانية نفسها دون اعتبار للزمن
والمكان واألجيال أصفر وأسود وأبيض>>.
فصالحية هذا التحديد للمجتمع الحضاري مستمرة وليست مؤقتة،
فالقيمة الذاتية تقرر حضارة المجتمع فهي من خصائص اإلنسانية والقيمة
الحضارية اإلنسانية.
و نقرأ في كتاب << اإلنسان العربي والحضارة لمؤلفه أنور الرافعي>>
بتصرف.
الحضارة ليست صفة نضفها على شعب ونمنعها على آخر ،وليست
مقياسا نقيس به األعمال واآلثار ،لكنها مراسيم الحياة اإلنسانية على
لوحة الزمن ،فلكل السالالت البشرية حضارة ولكنها تختلف بدرجة التحضر
والتقدم والتمدن كما تختلف في اتجاهاتها ،كما لها صفات مشتركة،
كالتقدم التقني والفني واألدبي واالجتماعي في إطار التحضر والتمدن.
فاإلنسان يتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها ويحاول أن يكيفها
لمصلحته ويستعمل مصادر القوة والثروة فيها ويستجلي غوامضها.
فالحياة الحضارية إبداع وذوق وو ليدة البيئة الطبيعية وميول وتفاعل
وإشعاع وميزات في اإلبداع واالبتكار واإلنتاج الحضري.
الحضارة اإلسالمية تمتد من الخليج إلى المحيط ،تظم مساحتها آسيا
العربية وإفريقيا العربية ،فموقعها الجغرافي يعتبر حزام يقع في المنطقة
المعتدلة من النصف الشمالي للكرة األرضية في العالم القديم وفي منطقة
مقابلة من النصف الجغرافي لألرض في العالم الحديث ،ويحتل الوطن
العربي منها مركز القلب من جهة ويجمع بين حدوده العدد األكبر من
مواطنها فهو يقع في مركز متوسط بين حضارة الهند والصين وفارس
وحضارات جنوب أوروبا وبالد الشام واليمن وقرطاجة حيث أجمع المؤرخون
أن أرض الوطن العربي موطن الحضارات األولى وملتقى حضارات العالم
القديم ومهدها ،فهي تنتج وتأخذ وتمزج وتختار وتشع.
أكد السادة علماء التاريخ أن المجتمعات البشرية تتركب من صنفين
أساسين.
1ـ مجتمع إنساني حضاري.
2ـ مجتمع جاهلي ( ال حضاري وال إنساني)
فاألول مصدره الوجدان السليم والتفكير الصائب والقيم الثابتة
السامية وإنتاجات متقدمة وابتكارات عميقة واختراعات مدهشة ومصدره
أيضا العفة والحياء والفضيلة واألمانة ومكارم األخالق والصفاء النفسي

والسلوك المثالي مع احترام قيمة اإلنسان ومؤهالته ومكوناته وشخصيته
وخصائصه وتفكيره ووجدانه وإرادته ومميزاته وأهدافه وغايته في الحياة
الدنيا.
فقد تميز المنتوج الحضاري اإلنساني باالنهماك في البحوث العلمية
والتطبيقية والصناعية والعقالنية واالجتماعية والتكنولوجية الباهرة،
تفضل في انتاجها السادة العلماء والخبراء والمهندسون وطائفة من ذوي
االختصاص عبر الحضارات لدعامة المجتمعات ورقيها وازدهارها واستمرارها
وبقائها.
فلم تكن تلك البحوث تنطوي على إساءة البشرية وتدميرها وهالكها
وفنائها حيث أن الحضارة اإلنسانية أسرعت إلى التوجيه والتكوين واإلبداع
والتقدم البشري والرفع من مستواه الفكري والعلمي واالجتماعي.
فباغتتها حضارات أخرى تقدمت علومها وبحوثها فجعلت في إنتاجاتها
وسائل التخريب واإلبادة البشرية ال أخالق فيها وال أمانة وال عصمة وال
اعتبار وال استقرار ،فهذه حضارة ال أخالقية وجاهلية.

الحضارة اإلسالمية والصراع المحمود

أيتها الطيبات أيها الطيبون:
إن طائفة من المجتمعات اإلسالمية تعيش نكبات وأزمات حضارية
وروحية وأخالقية وثقافية وعلمية وإنتاجية وإنمائية واجتماعية قسوى
ومخجلة ،وذلك لتجاهلها ولتخليها عن توجيهات وجيهة وتوصيات قيمة
ومنهجية نموذجية جاء بها اإلسالم وأقرها لبناء حضارة باهرة خالدة
على قواعد ثابتة متقدمة سليمة أبهرت وباغتت وباهتت جميع الحضارات
البشرية ،بنهضتها الموفقة القوية بعلومها وثقافتها وبحوثها المختلفة في
جميع الشعب العلمية والدينية والتاريخية واألخالقية والسلوكية.
حيث فقدت تلك الطائفة الغافلة (سيطر عليها الكسل والجمود)،
العزيمة واإلقدام والتفكير والتدبير والتذكر واإلبداع وإحياء بناء وتطوير
وتعزيز الحضارة اإلسالمية في كيانها ومقموماتها وتقدمها ورقيها،
فأصابتها (الطائفة) خشونة التفريط واإلحباط لجهلها الشديد والمؤلم
بأصول اإلسالم وتاريخ ومناهج حضارتنا الخالدة الراقية العريقة.
كما أنها لم تستوعب ما آلت إليه النهضة الحضارية اإلسالمية من
التحديث الحضاري الرائع والتغييرات الحضارية الواضحة والتجديدات
الحضارية الناطقة والتطورات الملفتة والتصورات البديعة الصائبة التي
امتازت به هذه النهضة الحضارية اإلسالمية النموذجية الخالدة.
و ألفت نظر هذه الطائفة أن حضارتنا اإلسالمية قامت وتميزت بالدين
اإلسالمي الحنيف وعلى حسن التضامن والتعاون والتقارب والتعايش
وتوثيق الروابط والبر واإلحسان والحوار المعتدل وتثبيت العدل والمساواة
والرفق والمودة والود والمحبة والدعوة إلى جالئل االعمال والخير.
و أن الحضارة اإلسالمية هي منبع ومصدر كل تقدم وازدهار ورقي
لألمم الغربية وغيرها ،وشهد بذلك الصحفي البريطاني << بودولي>>
حيث قال:
المسلمون كانوا كالغيث الذي أخصب المكان الذي ينزل فيه ،وأن عصر
إحياء أوروبا ليرجع إلى أحفاد صحابة محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
تسليما كثيرا الذين حملوا المشعل الثقافي حيث كانت أوروبا غارقة في
ظلمات العصور الوسطى.
إن حضارتنا عاشت صراعات محمودة جميلة متقدمة كانت تحتاج إليها
األمة العربية واإلسالمية وعناق مزاياها السامية وهدفها البناء وغايتها
الحميدة للرفع من المستوى االجتماعي واإلنساني لألمم ومجتمعاتنا بجميع
أصنافها وفيئاتها.
إنه حدث تاريخي حضاري نموذجي أنقد مصير تلك المجتمعات من
األهواء والنزعات والتطاحنات والتنافسات الفارغة كان يتخبط فيها إنسان
تلك العصور مع ميوالت خاطئة ومنازعات ومغامرات عشوائية في كسب
المال وعناق المظهر والجاه والسلطة وسوء التدبير والتسيير وهو يتباها
بها ويفتخر.
قال الدكتور راغب السرجاني:
البد أن نبذل جهدا كافيا لمعرفة أصولنا وجذورنا ،فال يكفي في
هذا الصدد كتيب صغير ،وال وريقات معدودة ،بل ال يكفي في ذلك مجلد
من المجلدات ..إننا نحتاج ببساطة إلى تفريغ أوقات ،بل أعمار لقراءة هذا
التاريخ المجيد ،ودراسة مراحله وكل جوانبه حتى نغوص في التراث الهائل
الذي تركه لنا العلماء المخلصون ،والمفكرون األجالء ،نحتاج أن نقرأ في
أبواب األسرة ،والحقوق ،والسياسة ،والفكر ،واالقتصاد ،والقضاء ،والفنون،
والجمال ،وغير ذلك من أبواب وفصول ...نحتاج أن نتعرف على أعالمنا
األفذاذ ،وأسالفنا األمجاد ،وكيف كانت حياتهم ،وكيف فهموا الدين ،وكيف
ساسوا به الدنيا ،إن التاريخ يحوي كنوزا ال حصر لها وثروات ال تنتهي ،وإذا
كان هذا الكالم صحيحا في وصف كل تاريخ ،فهو في حق تاريخ اإلسالم
أصحُّ وأدقُّ وأعمقُ.

(يتبع)

