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Avec un cumul pluviométrique en hausse
de 42 % cette année

Une campagne
agricole optimum
en perspective !
Les moissons qui commencent en cette deuxième quizaine d'avril 2021 s'annoncent favorables

Région d’Al Hoceima

La terre a tremblé
à Driouch

Le

Réseau National de Surveillance et d’Alerte
Sismique de l’Institut National de Géophysique (ING) a signalé qu’une secousse tellurique dont l’épicentre était situé au large de Oulad
Amghar, près de Driouch, dans la province d’Al
Hoceima, s’est produite samedi 17 avril 2021 à 09h
51min 29sec (GMT), à une profondeur de 06 km, une
latitude de 35.584°N et une longitude de 3.609°W..

Lire en page 5

Quartier Aréna

Braquage d’une agence bancaire
L

undi 19 avril courant, en milieu
de matinée, deux individus
cagoulés ont fait irruption dans
une agence bancaire située dans
le quartier Arena à Tanger, juste
après l’ouverture des portes, vers
10 h, pour commettre un braquage.
Munis d’armes blanches, les
deux malfaiteurs ont menacé la
seule employée, arrivée la première à l’agence et sont repartis
avec 70 000 DH qu’ils ont dérobés
dans des tiroirs caisses. Une fois le vol commis,
les deux braqueurs ont pris la fuite.
A l’aide des caméras de surveillance qui ont filmé toute la scène, la police a ouvert une enquête
qui a vite abouti à l’identification des voleurs.
Ainsi, dans la soirée du lendemain, mardi, la
police est parvenue à interpeler les deux mis en
cause présumés au quartier de Tanja-Balia.

Ph : DR

Des perquisitions effectuées à leur domicile ont
donné lieu à la saisie de 57.800 dirhams, reliquat
de la somme volée, en plus d’armes blanches et
de téléphones portables.
Les deux supposés criminels, âgés de 26 ans,
ont été placés en garde à vue pour les besoins de
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire requis par le parquet.
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ne annonce a été faite
concernant une possible
conversion de l’ancien siège du
tribunal de première instance de
Tétouan, en deux musées.
Pour cette raison, le ministre
de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, accompagné du président de la Fondation nationale
des musées (FNM), Mehdi Qotbi,
et du gouverneur de la province
de Tétouan, Younes Tazi, a effectué une visite, jeudi, à cet ancien
tribunal en vue de s’arrêter d’examiner la possibilité de réhabiliter
les lieux et de les doter des équipements nécessaires dans le
dessein de les convertir en deux
musées.
Le premier bâtiment devrait
abriter le musée national de la
justice en tant que mémoire nationale dans ce domaine, où seront exposés des meubles, des
vêtements, des équipements et

des moyens de travail des magistrats, des avocats, des notaires,
des adouls, des experts et des
traducteurs, ainsi que des documents, des manuscrits et des
documentaires en relation avec
le domaine de la justice.
La deuxième structure serait
convertie en musée de la mémoire historique et culturelle de

la ville deTétouan, sous ses différents aspects au niveau des
documents historiques.
Ces deux bâtiments, érigés
sur des superficies respectives
de 2.680 m2 et de 3.050 m2, ont
été construits dans les années
30 et 40 du siècle dernier, selon
des normes d’architecture maroco-andalouse.

Du déjà vu !

Le réveil sporadique d’un serpent de mer
projet de liaison fixe via
le Détroit de Gibraltar
Le
est de nouveau ressorti des tiroirs, suscitant, une nouvelle fois,
l’intérêt du Maroc et de l’Espagne.
C’est dans ce cadre que s’est
tenue, mercredi, par visioconférence, une réunion entre le ministre marocain de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique et
de l’Eau, Abdelkader Amara, et
le ministre espagnol des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Abalos, qui
ont évoqué une « probable »
redynamisation de ce projet mis
en veilleuse depuis de très longues années. L’objectif serait de
pouvoir organiser une nouvelle
réunion mixte intergouvernementale, la dernière ayant eu lieu
à Tanger en 2009.
Pour Abdelkader Amara,
comme pour ses prédécesseurs,
la réalisation de ce projet permettrait de relier, non seulement
deux pays, mais également deux
continents et le Maroc servirait

ainsi de trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.
« Il s’agit d’un projet structurant pour les années à venir et
d’un chantier stratégique pour
les deux pays », dira le ministre
marocain, révélant que deux
sociétés seraient en charge
d’analyser certains aspects techniques du chantier ».

C’est du déjà vu à maintes
reprises et la leçon est bien apprise !!!
Mais, ce qui est sûr c’est que le
dossier du « serpent de mer » du
détroit de Gibraltar sera, de nouveau remis dans les tiroirs pour y
sommeiller de nouveau pendant
quelque temps, avant d’être de
nouveau réveillé… !
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Les différents examens
auront lieu entre
le 27 mai et le 12 juin 2021

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé le calendrier des examens de fin d’année scolaire.
Ainsi, les épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat
2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin 2021.
Un communiqué du ministère annonce également que l’examen régional unifié (1re année du baccalauréat) se déroulera
du 27 mai au 1er juin 2021, alors que les épreuves des branches
scientifiques, techniques et professionnelles de l’examen national sont programmées entre le 8 et le 10 juin, tandis que les
filières littéraires et de l’enseignement originel auront lieu les 11
et 12 juin 2021.

Le 3ème Forum
des zones industrielles
se tiendra à Tanger

La troisième édition du Forum des zones industrielles et leur
rôle dans l’attractivité des investissements et le développement
des exportations se tiendra à Tanger, du 14 au 16 décembre prochain, sous le signe « l’importance des zones industrielles dans
le développement national à la lumière des changements économiques mondiaux ».
L’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et Cet évènement sera organisé par le ministère de
l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique,
en coopération avec la Chambre de commerce, d’industrie et de
services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations
(AMDIE), les zones industrielles de Tanger et le Centre islamique
pour le développement du commerce (CIDC).
Le forum a pour finalité de mettre en exergue la réalité et les
perspectives des zones industrielles et leur défi à la lumière des
évolutions économiques et internationales, ainsi que leur rôle
dans l’attractivité du capital, la promotion des investissements
dans les zones industrielles afin de soutenir la fabrication de minerais locaux, leur intégration dans les chaines d’approvisionnement pour les industries clés, la création de nouvelles opportunités d’emplois et l’augmentation des exportations.
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Les vertus du jeûne
D

mois sacré de Ramadan est généralement
associé à l’offre abondante des produits de
consommation et leur variété dans les marchés et
les grandes surfaces.
La faim et l’envie aidant, pendant la journée de
jeûne, les désirs se déchaînent et la bourse se délie.
Le consommateur se trouve, ainsi, enclin à effectuer des achats excessifs qui dépassent souvent les
besoins quotidiens de sa famille.
Dans certains cas, une personne pourrait même
contracter un crédit afin de satisfaire sa faim avec
des produits alimentaires, le plus souvent consommés à moitié. L’essentiel, c’est de nourrir les yeux
autour d’une table bien colorée et bien garnie.
Peu importe que cela puisse contribuer à l’épuisement de sa santé et à l’affaiblissement de son pouvoir d’achat.
Le fait de justifier la dilapidation par le proverbe
voulant que « L’œil se rassasie avant le ventre » est
une illusion, rappelant que ce genre de concept a
favorisé l’émergence d’une nouvelle culture et des
rituels alimentaires qui découlent de la volonté de
surmonter les aspects de la privation, alors que cette
méthode a dépassé le domaine de la nutrition pour
inclure d’autres manifestations et des traditions socioculturelles.
Ce gaspillage, lié à la satisfaction des désirs alimentaires incontrôlés, laisse émerger certaines manifestations ainsi que des comportements nuisibles
et en violation flagrante avec les principes du jeûne
qui constitue l’un des cinq piliers de l’Islam.
L’abondance des déchets alimentaires, d’une manière qui rompt avec les habitudes observées durant
les autres mois de l’année, figure parmi ces manifestations, et cela apparait clairement à travers le
volume des déchets qui s’accumulent chaque nuit,
rendant la tâche des éboueurs difficile et contribuant
à la pollution de l’environnement.
Dans ce cadre, les habitudes de se nourrir restent
pour la majorité des fidèles loin de la sagesse derrière le jeûne qui est un mois de solidarité, de générosité et d’entraide où l’on doit penser aux couches
vulnérables et aux nécessiteux.
Il est triste de voir des tas de pain et dérivés alimentaires gaspillés à un moment où le Maroc est
parfois contraint d’importer plus de 50% de ses besoins en blé.
Le concept de la nutrition, en général, a beaucoup
changé avec le temps et traduit une sorte d’excès, de
profusion et de compétition autour des repas d’une
manière qui mène à la dilapidation, ce qui, par ricochet, impacte négativement la santé, l’état psychologique et l’aspect économique.
La sagesse et la logique voudraient que l’on s’attache à une consommation rationnelle, mais aussi
au partage des valeurs qui caractérisent le peuple
marocain.
Le Ramadan, en tant que mois de générosité, ne
tolère pas la dilapidation qui n’est acceptée ni par la
raison ni par la religion, notamment en cette période
de pandémie qui nous a appris une leçon importante, celle de « la bonne gestion ».

JEUX

Spécial Ramadan 2021

Consommation
excessive pendant
le Ramadan

Le

TANGER PRATIQUE

epuis une douzaine de jours,
le Monde Musulman vit pleinement le mois sacré du Ramadan
dans ses aspects : spirituel, familial, gastronomique et social.
Le jeûne est un moyen de se rapprocher de Dieu. Comptant parmi
les Cinq Piliers de l’Islam, le mois sacré fait suite à une
prescription coranique explicite. Le jeûne est également
perçu comme un moyen de se détacher de ses préoccupations matérielles, et de se mettre à la place des né-

Au-delà du jeûne,
le Ramadan
est d’abord un acte
spirituel

Ce mois de jeûne est régi par un
ensemble de préceptes coraniques
visant la maîtrise de soi et à l’exercice de la foi dans sa profondeur.
Ainsi, il est recommandé de veiller durant une partie de la nuit pour
s’adonner à la récitation du Coran.
D’où l’institution des « Tarawih »
dans les mosquées (ou à domicile,
comme c’est le cas depuis la survenue de la pandémie du Covid
19), permettant une récitation quotidienne partielle du Coran. L’usage
est de terminer ces récitations pour
la date à laquelle est fixée la « Nuit
du Destin » célébrée le 27ème jour
du Ramadan), commémorant, avec
ferveur, la révélation du Coran reçue par la Prophète Sidna Mohamed
(PSL). Cet épisode sera développé
dans l’une de nos prochaines éditions ramadaniennes.
Spirituellement, le Ramadan est
une invitation à la maîtrise de soi
et à l’exercice intégral de la foi, afin
que les actes du croyant soient vecteurs de la miséricorde divine. Ainsi,
le jeûne du corps doit conduire au
jeûne du cœur et rapprocher l’âme
de Dieu. Le croyant doit développer
ses qualités de bonté, bienveillance,
patience, persévérance, justice, solidarité, fraternité, et lutter contre ses
défauts d’égoïsme, d’hypocrisie, de
médisance et de jalousie.

Sur le plan santé

Les bienfaits attribués au jeûne
se traduisent par un rééquilibrage
pour le corps. Lorsque l’organisme
reste longtemps sans consommer
de nourriture, il puise dans ses

cessiteux. Ainsi, le jeûne permet
d’expérimenter la faim et la soif. Il
rappelle aux croyants l’existence
des pauvres, ce qui est renforcé par
la prescription de la Zakat el-fitr (aumône de la rupture du jeûne) : «La
meilleure des aumônes est celle qui
est faite au mois du Ramadan», énonce un Hadith.
De nos jours, les nécessiteux bénéficient de dons
sous forme de « paniers du Ramadan » ( Cf notre précédente édition).

réserves : durant les quatre à six
premières heures suivant le dernier
repas, il va assimiler les nutriments
ingérés, puis il va commencer à piocher dans les sucres stockés dans le
foie, dans les graisses de le corps,
dans les protéines des muscles et va
même, lorsque le jeûne est très long
comme c’est le cas en été, chercher
de l’énergie dans la moelle osseuse.
L’avantage, c’est que lorsque l’organisme puise ainsi dans ses réserves,
il élimine (en partie) ce qui pouvait
s’y trouver de toxique. Le foie et les
parois de l’intestin se régénèrent, le
pancréas et l’estomac sont mis au
repos et la flore intestinale se rééquilibre. De nombreux bienfaits peuvent
en découler, entre autres :
- La peau se régénère et devient
plus lisse ;
- Les cheveux sont fortifiés ;
- Le système digestif régénéré ;
- Réduction des risques cardiovasculaires ;
- Sentiment de légèreté et de sérénité pour l’esprit.
Plusieurs chercheurs étudient
d’ailleurs la possibilité d’utiliser le
jeûne dans le traitement de certaines
problèmes de santé : maladies des
articulations, cas d’inflammations
chroniques et d’allergies, maladies
cardiovasculaires, troubles du foie et
du tube digestif, fatigue chronique..
D’autres envisagent le jeûne comme
un moyen d’appuyer la chimiothérapie contre certains cancers.
Quoique le jeûne est obligatoire
pour tout Musulman sain, cela n’empêche pas qu’en cas de doute, on
peut consulter un médecin qui nous
dira si nous avons des contre-indications nous empêchant de jeûner.
Dans ce cas, l’Islam nous dispense
du jeûne.

prière d’ «Al Moghrib», marquant le
coucher du soleil et la rupture du
jeûne ; le second, Al Ichae, (dîner),
plus consistant, une ou deux heures
plus tard ; et le troisième et dernier,
Assohor, riche, avant le lever du soleil.
L’Iftar est le repas de la rupture du
jeûne. Il est indiqué de privilégier une
alimentation saine lors de ce premier
repas de la journée et ne pas se jeter
sur les pâtisseries et sucreries qui,
même en grande quantité, ne combleront pas la faim et perturberont
l’organisme.
Il faudrait plutôt leur préférer :
- Une boisson naturelle pour l’hydratation, de préférence un jus de
fruit fraîchement préparé; surtout,
éviter les jus industriels .
- Quelques dattes, figues ou
autres fruits sucrés, accompagnés
d’un demi-verre de lait froid, pour refaire le plein de glucose et de fibres
et fournir de l’énergie rapidement à
l’organisme ;
Un ou, à la rigueur, deux bols de la
traditionnelle « Harira », réputée être
une soupe délicieuse, complète et
revigorante ;
- Pain, céréales, pour «caler» et tenir jusqu’au prochain repas.
- Café très léger ou écrémé, thé ou
tisane ;
- Une à deux heures plus tard, on
peut consommer un repas riche,
mais pas trop consistant à base de
protéine, légumes et fruits.
- Patienter avant de se mettre au lit ;

Une alimentation
saine et équilibrée

Le jeûne s’étend du lever au coucher du soleil, les fidèles consommernt généralement trois repas au
cours de la journée ou plutôt la nuit:
le premier, Al Iftar, assez léger mais
riche, à l’appel du muezzin pour la

Pour le Shor, dernier repas à consommer avant de repartir pour une journée de jeûne, il est recommandé des
sucres lents tels que de la semoule
et des céréales ( Baghrir, Rghaïf , et
autres délices du terroir) des protéines (œufs, poissons, viandes) ,des
fibres et des fruits pour l’apport en
vitamines, pour fournir à l’organisme
de quoi tenir une journée sans boire
ni manger.
- Entre tous ces repas, boire de
l’eau à volonté.
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@ par Meryem Cherradi

d’Asma LAMRABET

Resumé : ll est évident, aujourd’hui, que la thématique des
femmes en Islam reste tributaire d’une vision binaire très réductrice. Entre la vision islamique traditionaliste, qui refuse
toute réforme par peur de perdre des valeurs identitaires idéalisées à outrance, et la vision dite « moderniste », qui inculpe
le religieux et particulièrement l’Islam de tous les maux, c’est
d’abord et avant tout la voix de la grande majorité des Femmes
Musulmanes que l’on marginalise.
Une véritable troisième voie prisée par une certaine dynamique de Femmes Musulmanes est déjà en marche, aujourd’hui, et privilégie, entre autres, des voies d’émancipation
à partir d’une relecture féminine, voire féministe, et réformiste
du référentiel musulman. Cette troisième voie réformiste est
aujourd’hui, au sein des sociétés musulmanes mais aussi des
communautés musulmanes en Occident, une des rares voies
qui permettent de contribuer significativement à la dynamique
de réconciliation.
Nul besoin, en effet, de démontrer encore comment la thématique « Femmes et Islam » reste le maillon faible de la grille
de lecture de l’Islam et combien, à force d’à priori simplistes,
on a fini par réduire l’Islam – sous toutes ses composantes – à
sa relation inégalitaire envers les Femmes. Oubliant, au passage, que l’inégalité Hommes-Femmes est – bien sûr à des degrés variables – une donnée universelle qui transcende toutes
les cultures, toutes les religions et toutes les idéologies.
Asma Lamrabet, médecin, écrivaine et directrice du Centre
d’études et de recherches féminines en Islam (Cerfi) au sein de
l’institution « Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc ».
Bonne lecture !

Exposition

Vernissage de l’exposition
«De l’étranger à l’extraordinaire»
de l’artiste Laila Benhalima

TANGER PRATIQUE
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Nouveau portail
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Les Femmes et l’Islam :
une vision réformiste

SPORT
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Ce qui va changer

portail national des
procédures et des
formalités administratives “Idarati”, s’inscrivant dans le cadre
de la mise en œuvre des dispositions de la loi 55-19 relative à la
simplification des procédures et
des formalités administratives,
a été lancé le 21 avril à Rabat,
conformément aux orientations
royales visant l’amélioration de la
qualité des services rendus par
l’administration aux usagers, et
l’instauration d’une nouvelle relation fondée sur la confiance et
la transparence, et dans le cadre
de la mise en œuvre des dispositions de la loi 55.19 relative à la
simplification des procédures et
des formalités administratives.
Le portail Idarati constitue une
interface d’information unifiée,
intégrée et multi-espaces, qui
met les informations administratives à la disposition de l’usager.
Ce portail permettra d’accompagner les questions des
citoyens, au Maroc ou à l’étranger, ainsi que des étrangers résidant dans le royaume. Le centre
peut être contacté via le numéro
de téléphone 3737 et le numéro
économique 0802003737, depuis l’étranger sur le numéro
0537679906, et par e-mail pour
une réponse dans les 48 heures.
L’espace d’information de ce
portail constituera une référence
nationale officielle pour l’usager,
lui permettant de consulter les
procédures et formalités administratives qu’il doit effectuer
auprès des administrations, des
établissements et des entreprises publiques, ainsi que des

collectivités territoriales et toute
personne morale assujettie au
droit public.
Les administrations ne peuvent
exiger dorénavant que les actes
administratifs et les documents
stipulés dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur,
tels qu’ils ont été approuvés par
la Commission nationale de la
simplification des procédures et
des formalités administratives et
publiés sur le portail national.
Les actes administratifs publiés dans le portail ont été recensés, documentés et transcrits
par les administrations concernées, conformément aux dispositions de la loi 55.19 qui a arrêté
plusieurs règles en matière de
simplification, dont l’interdiction de demander à l’usager de
fournir plus d’un exemplaire du
dossier de demande d’un acte
administratif.
Les actes administratifs publiés dans le portail ont été
recensés, documentés et transcrits par les administrations
concernées, conformément aux
dispositions de la loi 55.19 qui
a arrêté plusieurs règles en matière de simplification, dont les
plus importantes:

– L’interdiction de demander
à l’usager de fournir plus d’un
seul exemplaire du dossier de
demande d’un acte administratif
– L’abolition des demandes
de légalisation de signature des
documents composant le dossier de demande de l’acte administratif;
– L’interdiction de demander
à l’usager de fournir des documents à caractère public ne le
concernant pas personnellement;
– La suppression de la certification des copies conformes
des documents composant le
dossier de demande de l’acte administratif;
– La possibilité de la substitution de certaines pièces ou
informations requises pour l’accomplissement d’un acte administratif par une déclaration sur
l’honneur produite par l’usager
concerné;
– L’obligation pour l’Administration de délivrer un récépissé
lors du dépôt de la demande.
Le citoyen peut déposer une
plainte auprès du chef du service
concerné dans le cas où il serait
obligé d’apporter un document
qui ne figure pas dans la liste.

Association Régionale des agences de voyages
Tanger - Tétouan - Al Hoceima (ARAVTTA)

Communiqué

L

Le vernissage de l’exposition « De l’étranger à l’extraordinaire »
de l’artiste Laila Benhalima, a eu lieu, jeudi à la Galerie du Centre
socio-culturel de la Fondation Mohammed VI à Tétouan, en présence d’une pléiade d’artistes, d’acteurs culturels et de férus de
la culture et de l’art. Organisée par la Fondation Mohammed VI de
promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, cette
exposition qui se poursuivra jusqu’au 13 mai prochain, présente
au public une quinzaine d’oeuvres de cette artiste plasticienne
s’intéressant à l’inconscient.
Laila Benhalima avait présenté ses œuvres dans plusieurs
expositions individuelles et collectives aux niveaux national et
international, et remporté plusieurs prix, tels que le 2è prix de la
meilleure carte de voeux de l› »Artiste magazine » (1998) et le prix
de la meilleure bande dessinée comique (2000).
Le Journal de Tanger • N° 4155 • Samedi 24 Avril 2021

’Association Régionale des Agences de Voyages Tanger - Tétouan - Al Hoceima (ARAV-TTA)
relève, avec regrets, que certaines personnes physiques ou morales dans notre région,
s’octroient, indûment, le titre d’ « Agent de voyage », sans pour autant appartenir ni à la profession, ni à notre association.
Ces individus dont certains se sont révélés être des escrocs, cherchent à tromper des voyageurs en leur faisant de fausses promesses ou de faux engagements dans le seul but de leur
soutirer de l’argent. Certains de ces escrocs font circuler de fausses informations publicitaires
à leur profit, sur les réseaux sociaux, et de fausses informations sur les agences de voyages
régulières
Notre association scandalisée par ces comportements marginaux et illégaux, tient à attirer l’attention des voyageurs dont nos braves Marocains résidents à l’étranger (MRE), sur ces
comportements irréguliers, et les prient de s’adresser aux agences de voyages agréées par le
ministère du Tourisme et régulièrement établies dans la région, seules habilitées à vendre des
billets de voyage en bonne et due forme.
L’ARAV-TTA réfute catégoriquement toutes les fausses allégations qui lui sont attribuées injustement de nature à nuire à son image de marque, et se réserve le droit de porter cette affaire
en justice.
Le Président
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Avec un cumul pluviométrique en hausse de 42 % cette année

Une campagne agricole
optimum en perspective !
@par le Dr Abdelhak BAKHAT
Lors d’un exposé exhaustif fait lundi 19 avril courant, sous la coupole du
parlement, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, s’est montré plutôt optimiste, affirmant que grâce aux dernières pluies, le cumul des précipitations
a atteint l’équivalent de la pluviométrie d’une année normale, ce qui, selon
le ministre, représente une augmentation de 42% par rapport à la même
période de la campagne précédente.
C’est une aubaine, si l’on tient compte de la précédente campagne agricole 2019-2020 lors de laquelle le Maroc a vécu une conjoncture inédite
marquée par un double-choc retentissant : les aléas climatiques dominés
par une forte sécheresse et la pandémie du Covid-19 qui ont, non seulement
provoqué une chute des récoltes pour presque toutes les filières agricoles,
mais ils ont également anéanti la capacité financière des agriculteurs qui
se sont retrouvés sans moyens conséquents, d’où la mobilisation de 4,5 milliards de dirhams par le Fonds de développement aux agriculteurs au titre
de 2021, en hausse de 7% par rapport à 2020.
Cette année, le spectre de la sécheresse a disparu et les prémices d’une
bonne campagne agricole se précisent, favorisés par le niveau abondant
des précipitations qui a donné, à fin mars 2021, un cumul pluviométrique
s’élevant à 272,4 mm, en hausse de 23,6 % par rapport à la moyenne des
cinq dernières années, et un taux de remplissage des barrages à usage
agricole s’établissant à 49,4%, contre 46,4%, une année auparavant.
Ainsi, ces bonnes conditions climatiques, pour le moins exceptionnelles,
ont favorisé le développement des cultures, le maintien du potentiel de la

production céréalière et l’amélioration du couvert végétal, ce qui augure
une bonne campagne agricole qui s’annonce d’ores et déjà sous de bons
auspices, et qui se veut supérieure de 12,2 % comparée à la moyenne des
cinq dernières années.
Néanmoins, malgré tout, les effets réels sur la situation matérielle des
agriculteurs ne seront perceptibles qu’à la fin de la campagne agricole, si
l’on tient compte des problèmes de logistique et de moyens qui planent à
l’heure des moissons devant démarrer dans les régions sud du Royaume à
partir de cette deuxième quinzaine d’avril courant.
Il faut tenir compte, également de l’abondance de l’offre qui donne, habituellement, lieu à une baisse des prix à la vente.
A ce propos, il faut savoir que l’hypothèse avancée par la Loi de Finances
2021 pourrait être nettement dépassée et la récolte nationale qui pourrait
totaliser 80 à 90 millions de quintaux est plus que plausible, ce qui est, en
soi très réjouissant.
Quoique cette profusion soit un facteur favorisant la baisse des prix de
vente des produits, nous n’avons pas à nous en plaindre parce que l’agriculteur trouve son compte dans la masse des produits récoltés, et le consommateur dans la baisse des prix.
Nous devons plutôt remercier la providence pour cette bonne année agricole et célébrer l’essentiel qui réside dans le fait réjouissant que le royaume
laisse derrière lui le spectre des dernières années de sécheresse et l’agriculteur retrouve ses moyens et son sourire, et avec lui toute la Nation !
Examinons les choses dans le détail !

La

campagne agricole de cette année a bénéficié de tous les ingrédients nécessaires
pour sa réussite, notamment un bon apport en eau
avec un cumul pluviométrique en hausse de 42%
par rapport à la même période de la campagne précédente.
Cependant, la saison agricole a démarré dans de
mauvaises conditions puisque l’effet de deux années successives de sécheresse a impacté sérieusement la trésorerie des agricultures, qui ont trouvé
beaucoup de difficultés pour entamer les différents
investissements d’exploitation de leurs terres.
En outre, selon les régions, les précipitations ont
pris du retard, entre trois à quatre semaines, générant, au cours des mois d’octobre et novembre
2020, de vives inquiétudes.
Mais l’apport en eau au cours du mois de janvier était
si important qu’il a, fort heureusement, comblé le déficit
hydrique.
D’un autre côté, on sait que les coûts de production
augmentent sensiblement lors des campagnes favorables.
Par ailleurs, la faiblesse du parc des engins agricoles
crée une pression au cours de la période des moissons,
sachant que le nombre de moissonneuses-batteuses
au Maroc dépasse à peine 5.000 unités. Ce parc s’avère
insuffisant pour répondre aux besoins du territoire national, où la surface dédiée à la céréaliculture dépasse 5
millions d’hectares.
Par ailleurs, une bonne partie de ces engins a une
moyenne d’âge dépassant 20 ans, ce qui impacte la
qualité des produits.
Ces éléments conjugués sont à l’origine d’une augmentation des prix des prestations et, de ce fait, le prix
de la moisson par hectare va être revu à la hausse.
Pour ce qui est de la vente du produit, bien que l’Etat
fixe un prix-plancher pour le blé, les effets sur les produits vendus restent limités, puisque le soutien ne
touche que le blé tendre, alors que l’orge, le blé dur et les
autres céréales ne sont pas concernés. La paille, autre
produit de la moisson, voit son prix chuter vertigineusement, passant de 20 ou 30 DH pendant une saison aride,
à moins de 5 DH lors d’une année humide. Mais il faut
tenir compte du fait que cela constitue une aubaine pour
les éleveurs.
Le ministère de l’Agriculture devrait livrer, dans les

semaines à venir les résultats prévisionnels de la campagne agricole qui sont habituellement annoncés au
cours des Assises de l’Agriculture organisées au courant du mois d’avril, en marge du SIAM à Meknès. Ce ne
sera pas le cas, cette année, à cause de la crise sanitaire,
l’événement étant annulé en 2021, comme ce fut le cas
pour 2020.
Les chiffres qui seront donnés permettront assurément de bien cadrer les projections de croissance dans
le Royaume, d’autant que l’économie nationale table sur
l’agriculture pour assurer la relance. On s’attend à plusieurs indicateurs devant conforter la saison.
Il faut noter que la nouvelle stratégie agricole, «Génération Green», lancée par le Roi Mohammed VI en février
2020, a prévu la mise en place de nouvelles incitations
pour la progression des investissements.
Depuis avril 2020, sous la présidence du ministre de
l’Agriculture, des Pêches maritimes, du Développement
rural, des Eaux et forêts Aziz Akhannouch, cette stratégie est centrée sur l’agriculteur. Les investissements
agricoles réalisés, sont passés de 8,6 milliards de dirhams en 2019 à 9,7 milliards de dirhams en 2020 et se
poursuivent en 2021, avec un niveau prévisionnel de 10
milliards de dirhams.
Les projets réalisés permettront la création d’environ
19.850 emplois à temps plein et de générer un chiffre
d’affaires additionnel de 22,2 milliards de dirhams, dont
28% à l’export.
Les incitations distribuées ont également permis
l’équipement, à ce jour, de près de 647.000 hectares en
irrigation localisée. Il s’agit aussi du renforcement du
niveau de la mécanisation des exploitations agricoles à

travers l’acquisition de 2.600 tracteurs en moyenne
par an et de l’amélioration du cheptel national par
le soutien à la production de reproducteurs ovins
de races sélectionnées, dont le nombre est passé
de 54.000 têtes en 2010 à 234.000 têtes en 2020.
Pour ce qui est des légumineuses, les cultures
s’étalent sur 173.000 ha, soit 4 % de hausse par
rapport à la campagne précédente. S’agissant des
légumes d’automne, elles concernent 100.000 ha,
soit 96% du programme tracé au cours de cette
saison. Parallèlement, le programme des légumes
hivernaux a été déjà activé. Il concerne 15.000
ha, soit 18 % du programme qui cible 85.000 ha.
Cette superficie produira l’équivalent de 2,7 millions de tonnes alors que les cultures fourragères
concernent 5.400 ha.
Rappelons que les principales espèces de cultures
maraichères d’hiver sont : la pomme de terre (38 % de
la superficie programmée), l’oignon (21 %), la pastèque
et melon (11,5 %), carotte et navet (6 %), légumineuses
en vert (5 %) et la tomate (3 %). S’agissant de la culture
sucrière, elle a connu une contraction en raison de la
pénurie d’eau (barrage à usage agricole), passant de
53.600 ha programmés lors de cette année contre 56.400
ha au cours de l’année précédente. Déjà, une superficie
de 46.000 ha a été déjà plantée, ce qui représente 86 %
du programme prévu.
En matière d’exportations, le Royaume a exporté
474.900 tonnes de fruits et légumes du premier septembre 2020 au 20 janvier 2021.
Selon le ministre Akhannouch, cette quantité représente une hausse de 9% par rapport à la saison précédente. Il s’agit notamment de 260.100 tonnes de tomates, soit 1% d’évolution de cette culture et 286.300
d’agrumes avec une augmentation de 12%. De plus, le
jus de fruits et nectar se sont soldés sur 21.200 tonnes
à l’export, soit 28 % de progression en plus de 69.800
tonnes de fraise congelée (+2 %).
Bref, d’une manière générale, en dehors des aléas
climatiques qui sont indépendants de la volonté de
l’homme, le secteur de l’agriculture se porte bien et cela
fait la fierté, non seulement de nos braves agriculteurs,
mais de l’ensemble des Marocains.
En témoignent les marchés nationaux qui regorgent,
à profusion, de produits entièrement marocains, vendus
au consommateurs à des prix stabilisés.
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rappelée à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une
immense consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 20 avril 2021, de la très chère
regrettée Rahma EL KAJDARI.
La dépouille de la défunte a été inhumée,
après salat Addohr, au cimetière de «Kerziana» à Tanger, où elle a été convoyée au
milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint, eu égard aux contraintes des mesures
sanitaires imposées par la pandémie du Covid 19 . Seuls quelques proches ont tenu à
l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage
posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances
les plus attristées à son époux Ahmed Hamoutiba ; à ses enfants Malika,
Amina, Radia, Aziz, Saïd, Mohamed, Mustapha et Tarik ; à l’ensemble des
membres des familles El Kajdari, Hamoutiba et familles alliées ; ainsi qu’à
tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont
associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur
présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères
remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et
à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure épreuve et les
protéger de tout malheur. Amine.

Nécrologie

Mohamed Larbi SAÏDI

C

rappelé à Dieu

’est avec une profonde affliction et
une immense consternation que
nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 17
avril 2021, à l’âge de 76 ans, du très cher
regretté Mohamed Larbi SAÏDI.
La dépouille du défunt a été inhumée, après salat Al3assr, au cimetière
de Sidi Amar où elle a été convoyée au
milieu d’un émouvant cortège funèbre
restreint eu égard à l’observation de mesures sanitaires imposées par la pandémie. Ainsi seuls quelques proches ont
été autorisés à accompagner le regretté
disparu à sa dernière demeure pour lui
rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances
les plus attristées à la veuve du défunt, Mme Kenza Chaïri, à ses enfants Salima, Bouchra, Adil, Hasna, Mariem et Zakaria ; à l’ensemble des membres
des familles Saïdi, Chaïri et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches
du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très
nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et
partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et
à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure épreuve et les
protéger de tout malheur. Amine.

JEUX

A

Ce que risque
Mekki El Hannoudi

ucune ambiguïté
dans la loi : celui
qui incite à la violation des dispositions de
l’état d’urgence sanitaire
risque des sanctions qui
varient, selon la gravité
des faits, et le président
de la commune rurale de
Louta, dans la province
d’Al Hoceïma, Mekki El
Hannoud n’échappe pas à
la règle.
Ladite loi stipule que
« toute personne qui appelle à violer ces dispositions est passible d’un
à trois mois de prison et
d’une amende de 300 à
1.300 dirhams ou de l’une
de ces sanctions ».
C’est donc ce que risquerait Mekki El Hannoudi, maire de Louta, commune rurale située dans
la province d’Al Hoceïma,
qui avait décidé d’autoriser les habitants de sa
commune à se rendre au
café jusqu’à 23 heures
pendant le Ramadan, au
lieu de 20 heures fixées

C

pour le début du couvrefeu nocturne. L’intéressé
s’est même vanté qu’il
serait en mesure de répondre de ses actes devant la justice,
Après cette malencontreuse sortie, Mekki El
Hannoudi s’est rétracté,
expliquant que son post
Facebook était juste une
manière de «faire de l’humour», en cette période
pré-ramadanesque, et que
les décisions des autorités élues devaient être diffusées par écrit et non sur
les réseaux sociaux.
Cependant, outre ses
explications fantaisistes,

notamment un responsable, il était trop tard et
le mal était fait : le parquet
de la ville d’Al Hoceima
avait déjà décidé l’ouverture d’une enquête à l’encontre du maire de Louta,
jugeant que sa décision
constituait un appel à la
désobéissance civile. Une
enquête a été confiée à la
gendarmerie royale.
Aux dernières nouvelles, El Hannoudi aurait
supprimé son appel à braver le couvre-feu nocturne
et aurait même affirmé
que son compte Facebook, avait été piraté par
ses opposants.

Avis de décès et de remerciements

’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous
annonçons le décès survenu à Tanger le jeudi 2 Ramadan 1442, équivalent
au 15 avril 2021, à l’âge de 85 ans, suite à une courte maladie, du très cher regretté

HADJ DRISS ALI BJIBJOU
BOUCHTA BENAISSA

ancien cadre de la délégation de l’Artisanat à Tanger,
connu, aimé et respecté par les Tangérois
La dépouille du défunt a été inhumée le lendemain, après salat Al Dohr, au cimetière Al Moujahiddine où elle a été conduite au milieu d’un émouvant
cortège funèbre qui, en respect des consignes sanitaires, ne comptait que les membres des familles
proches et alliées de Tanger, d’Ouazzane et de Salé,
outre quelques amis et collègues fidèles qui ont
tenu à l’accompagner à sa dernière demeure.
Très profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et de compassion
qui leur ont été témoignées à la suite de cette douloureuse circonstance et, étant dans l’impossibilité de répondre individuellement aux centaines de personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé
leur douleur, l’épouse du défunt Mme Rkia Ben Azzouz, ses enfants Mohamed,
Meryem, Amine et Hanane ainsi que son frère Hadj El Hadi, frères du défunt, ainsi
que son beau-fils Nabil Ifzeran, ses belles-filles, ses neveux Pr Sidi Mohamed El
Yamlahi Ouazzani, My Ali, Sidi Othmane et Tawfik, ses nièces Fatima, Bouchra,
Ghizlaine, Nadia, Karima et Sanae ainsi que les petits-enfants du défunt, William
Mehdi, Sami, Dylan, Chrtistopher Amine, Lewis Driss, Leila, Isabel, Nour et Nouha, expriment, ici, leur profonde gratitude à toutes les aimables personnes qui
se sont manifestées par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et
leurs messages de condoléances, de compassion et d’affection. Ces derniers
les prient, au nom des familles Bjibjou Bouchta Benaissa, Ben Azzouz, ElYamlahi
Ouazzani, El Hadbi, Ifzeran et autres familles alliées, de bien vouloir trouver ici,
leurs sincères et chaleureux remerciements.
Puisse Allah, le Tout Haut, avoir le défunt en Sa Sainte Miséricorde, l’accueillir
en Son Vaste Paradis, apporter soutien et patience à ses proches et nombreux
amis dans cette douloureuse épreuve et les protéger de tout malheur. Amen.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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Une Marocaine a tenté
d’embarquer pour Tanger
avec 2,7 kilos de cocaïne
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Tétouan

Interpellation d’un faux
prédicateur
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La Marine Royale porte
secours à 100 candidats
à la migration clandestine

D

U

L

a Garde civile espagnole, en fonction à l’aéroport
de Málaga, a procédé, dernièrement, à l’arrestation d’une passagère Marocaine qui tentait de prendre
l’avion pour Tanger, avec 14 sachets totalisant 2,7 kilos
de cocaïne, soigneusement attachés autour de sa taille.
La passagère, âgée de 50 ans, a été interpellée alors
qu’elle montrait des signes d’agitation et de nervosité
au moment où elle faisait passer ses bagages au scanner avant l’enregistrement pré-embarquement.
En effet, des agents de sécurité l’ont suspectée de cacher quelque chose pace qu’elle s’efforçait de prendre
ses distances avec les autres passagers qui faisaient
la file devant les comptoirs d’enregistrement des bagages, reculant à chaque fois, sans raison apparente.
Les forces sécuritaires ont alors procédé à une fouille
minutieuse de ses bagages qui n’a rien révélé de suspect ; l’intéressé a ensuite été confiée à des policières
qui l’ont soumise à une fouille corporelle , ce qui a permis de découvrir qu’elle portait 14 petits sachets de cocaïne autour de la taille, totalisant 2,7 kg.
La mise en cause a été, aussitôt placée en garde à
vue, dans les locaux de la police de l’aéroport et soumise aux formalités d’usage.

n individu cagoulé, se présentant sous le pseudonyme d’«Ibn Mohamed», apparemment influencé
par un prédicateur saoudien qu’il tentait d’imiter dans
son aspect vestimentaire et son discours, a créé une
page sur les réseaux sociaux où «il publiait et partageait des contenus à caractère théologique, donnant
l’impression d’être un prédicateur vêtu en blanc, prononçant des commandements de vertu, de répression
du vice, et promettant des formes du châtiment dans la
tombe».
Mais là où le bât blesse c’est que l’intéressé, toujours
cagoulé, a commencé à appeler les citoyens à manifester contre la fermeture des mosquées pendant la nuit
durant le Ramadan, incitant les Marocains à organiser
un mouvement de colère de Tanger à Lagouira, pour
protester contre les mesures prises pour endiguer la
pandémie du Covid-19.
En moins de vingt-quatre heures, l’individu a été identifié, interpellé et placé en garde à vue.
Il s’avérera que cet individu n’a ni savoir religieux ni
connaissances correctes, et encore moins de la langue
arabe qu’il utilise de façon lamentable.
L’individu devait être déféré devant le parquet de Tétouan sous le chef d’accusation d’incitation à la violation des consignes et des mesures prises dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire.
uuuuuu

Rass M’sallah

uuuuuu

Une bijouterie
mise à sec

Charf-Moghogha
et Khandak Al Ward

Deux opérations
de trafic de drogue

es unités de la Marine Royale opérant en Méditerranée ont dernièrement porté secours à 100 candidats à la migration irrégulière.
Les personnes secourues, en majorité subsahariennsess, dont des femmes et des enfants, étaient en difficulté à bord d’embarcations de fortune.
Après avoir reçu les premiers soins à bord des unités
de la Marine Royale, les personnes secourues ont été
ramenées aux ports les plus proches du Royaume et remises à la Gendarmerie Royale pour procédures d’usage.
uuuuuu

Littoral tangérois

Saisie de 1,3 tonne
de chira : interpellation
de 9 trafiquants

L

a police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger, a procédé, dans la matinée de lundi
dernier, à la saisie d’une tonne et 354 kg de chira, répartis en 38 ballots, et interpellé neuf individus soupçonnés d’entretenir des liens avec un réseau actif dans le
trafic international de drogue.
Les mis en cause, âgés entre 24 et 55 ans, ont été
appréhendés sur le littoral tangérois, alors qu’ils s’apprêtaient à mettre en exécution une
Les suspects ont été placés en garde à vue pour les
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage
uuuuuu

Tragédie de Tanger :

réaction des familles
des victimes

P

endant le week-end dernier, la police judiciaire
relevant de la préfecture de police de Tanger a
interpellé, dans l’arrondissement de Charf-Moghogha,
deux repris de justice, âgés de 38 et 40 ans impliqués
dans une affaire de trafic de 76 capsules de cocaïne et
28 comprimés psychotropes.
Cette opération a également donné lieu à la saisie
chez les trafiquants, en plus de ces drogues dures,
d’une voiture, trois smartphones, une balance électrique et une importante somme d’argent provenant du
trafic de drogues.
Le vendredi d’avant, la police a interpellé un trafiquant
de drogue dure, âgé de 39 ans, au quartier Khandak Al
Ward situé à hay Al Aouama, à Tanger en possession de
40 grammes de cocaïne, une voiture légère utilisée pour
le trafic de drogue et une importante somme d’argent.
Le suspect faisait l’objet de deux notes de recherche
à l’échelle nationale

T

rès tôt dans la matinée de mercredi dernier, des
inconnus se sont infiltrés dans une bijouterie,
dont la façade solidement cadenassée ne laissait rien
entrevoir dans le quartier Rass-Msalla, à Tanger, et emporté un gros butin de bijoux en or, se chiffrant, apparemment, à plusieurs millions.
Selon les premiers témoignages, les voleurs se seraient introduits dans la bijouterie à travers une ouverture aménagée, durant la nuit, dans un mur d’une
maison mitoyenne vide. Les voleurs ont pu ainsi opérer
tranquillement profitant du vide total dans le quartier en
raison du couvre-feu nocturne.
Les polices judiciaire et scientifique relevant de la
préfecture de police de Tanger, ont ouvert une enquête
pour tenter de dénouer les fils de ce cambriolage.

L

es familles des victimes de l’inondation de l’usine
de Tanger, qui a fait 29 morts, demandent « un soutien urgent » du gouvernement.
Dans une lettre adressée au chef de gouvernement,
ces familles estiment que « que les responsables de
cette tragédie doivent rendre des comptes à la justice
et que le gouvernement doit assumer ses responsabilités ». Les familles requièrent également le soutien de
l’État, rappelant qu’elles ont perdu les leurs qui étaient
leurs seules sources de revenus »
Rappelons que 29 personnes avaient péri, lundi 8 février 2021, dans l’inondation d’une unité de textile située dans la cave d’une villa à Hay El Mers à Tanger.
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LA COLERE D’ALEXANDRE
CEFERIN PREIDENT DE L’UEFA

ait
Portrtif
spor

LA SUPER LEAGUE MORT-NEE

(Manifestations en Europe contre la Super-league)
Nous sommes tous contre cette décision
Alexandre Ceferin, président de l’UEFA, qui est en colère, ne cèdera pas à la
création de la Super League. «La qualification pour les compétitions européennes
doit se faire au mérite et que tout le monde peut rivaliser contre tout le monde.
Je ne peux m’empêcher de montrer mon rejet de la décision prise. Nous sommes
tous contre cette décision.» L’avertissement est clair et retentissant de la part du
président maximum du football européen. «Tous ces footballeurs qui jouent dans
cette compétition ne pourront pas le faire avec leur équipe nationale. Toutes les
confédérations sont d’accord avec cela. «Quatre-vingt-dix pour cent de l’argent de
l’UEFA revient au football et pas seulement à l’élite.

L’UEFA et l’argent
L’UEFA ne bouge pas seulement pour l’argent. Elle développe le football. La
Super League n’est pas comme ça. Elle réduit tout aux affaires. Cela n’intéresse
que les poches et non la solidarité. . Les valeurs du football sont différentes.
Nous n’allons pas le permettre. « Et il a ajouté: «Nous avons préparé une Ligue
des champions moderne et attractive, à laquelle tout le monde peut participer et
gagner. La « bombe » est désormais officielle: la Super League européenne est
née! Alexandre Ceferin n’a aucun doute qu’il pourrait concevoir une compétition
de Champions league êt sans les équipes qui ont signé l’accord de Super League.
«Vous pouvez jouer une Ligue des champions sans ces clubs. En Europe, il y a
beaucoup d’équipes et de très bonnes. La Ligue des champions se jouera, avec ou
sans elles.

Message à Agnelli de la Juventus
«C’est celui qui m’a le plus déçu» Il ne fait aucun doute que les équipes
seront sanctionnées. «Dès que possible et après avoir étudié la situation, nous
devrons retirer les équipes des compétitions. Je n’ai jamais vu des gens comme
ça, à commencer par Ed Woodward de Manchester united, il m’a dit qu’il était très
favorable aux changements. Pour Andrea Agnelli ,patron de la Juventus de Turin,
c’est lui qui m’a le plus laissé tomber. Je n’ai jamais vu une personne qui a menti
autant de fois. Le samedi après-midi, il m’a dit que c’était toutes des rumeurs. Il m’a
dit « Je vais vous appeler dans une heure »et il a éteint le téléphone. La situation
que je n’avais jamais vue de ma vie aujourd’hui. La cupidité est énorme. Nous
savons tous qui est Agnelli. Woodward, Agnelli et Pedro López étaient dans la salle
où la réforme a été approuvée vendredi. Il a confirmé que la question de la Super
League n’est pas nouvelle et vient de loin. «L’idée de la Superliga est une idée d’il
y a des années. Elle n’a rien à voir avec le covid. Elle a été préparée par des gens
comme Florentino Pérez et Agnelli. Ils auraient pu nous parler. Nous avons reçu une
proposition intéressante, mais ils ont dit qu’ils en parleraient. cette semaine. Cela a à
voir avec la cupidité de certains. J’ai rencontré des gens mauvais et extraordinaires.

Les clubs français et anglais
«Je fais confiance aux clubs en France et en Allemagne qui ont résisté à
cette tentation. Tout le football n’est pas corrompu. Il est une petite partie qui est
dirigée par la cupidité » a déclaré Alexandre Ceferin. Les sites de l’Eurocup seront
confirmés cette semaine. «Nous avons reporté la décision à vendredi. Nous devons
clarifier certaines questions sur les sites qui pourraient ou ne pourraient pas être
exclus. Je n’ai pas dit quand les joueurs seraient sanctionnés. Des mesures seront
prises prochainement, mais elles doivent être étudiées «.Bien que l’invitation à la
participation à la Super League d’Europe attire le Bayern ,Paris SG et bien d’autres
pour éviter l’isolement, les dirigeants allemands et français ont fait d’une grande
maturité et d’une compétence sportive en refusant la création ded la nouvelle coupe
européenne.
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Le départ des clubs anglais
Les clubs espagnols et italiens ont l’intention d’aller de
l’avant avec la Superliga .Le football anglais met en crise le
projet de la Super League. Tous les clubs anglais, les six qui
ont signé l’accord pour la nouvelle compétition, reculent
devant la fureur de leurs propres fans et se désengagent
de la Super League. Manchester City, Manchester United,
Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham descendent du
bateau. Malgré la déroute, le reste des équipes, espagnoles
et italiennes, ont annoncé par un communiqué leur intention
de poursuivre le projet. Manchester City l’a d’abord annoncé
officiellement: «Le Manchester City Football Club peut
confirmer qu’il a officiellement engagé des procédures
pour se retirer du groupe qui élabore des plans pour une
Super League européenne.» Avec à peine deux jours, la
Super League européenne s’effondre. L’équipe dirigée par
Pep Guardiola est la première à se retirer du projet qui a
confronté douze des clubs les plus puissants d’Europe au
reste du football européen et mondial. Et la nuit est venue
avec la cascade de communications du reste des clubs, qui
ont également entamé les procédures pour quitter ce groupe
de Florentino qui, il y a à peine 48 heures, a communiqué sa
décision de lancer une nouvelle Super League européenne.
Les supporters de Chelsea étaient venus dans les environs
de Stamford Bridge pour empêcher le bus de l’équipe
d’arriver au stade par mesure de protestation, mais lorsqu’ils
ont appris la décision du club de quitter la Super League sur
les réseaux sociaux, il y a eu une réaction festive et de joie.
Liverpool et Arsenal ont franchi le pas du départ pour dire
adieu à la nouvelle coupe.

Les impressions des footballeurs
Les joueurs de Liverpool ont publié une déclaration
commune dans laquelle ils disent de la Super League:
«Nous ne l’aimons pas et nous ne voulons pas que cela se
produise. C’est notre position collective. Notre engagement
envers ce club de football et ses supporters est absolu et
inconditionnel.» Bellerín, joueur d’Arsenal, a également
laissé un message sur ses réseaux sociaux avec une
phrase d’Arsène Wenger. «Aux amoureux d’Arsenal, prenez
soin des valeurs du club.» Dès que la décision a été connue,
Raheem Sterling, l’une des grandes stars de Manchester
city, a tweeté un simple «Ok bye» d’une main pour dire au
revoir. Un message simple mais puissant qui réaffirme que
les joueurs des clubs anglais n’étaient pas enthousiasmés
par l’idée de la Super League et qu’ils se sont alignés sur
le sentiment général des fans. Avant même de publier son
message Kevin de Bruyne, dans lequel il assure: «Avec tout
ce qui s’est passé ces jours-ci, le plus important est que
nous soyons ensemble et essayons de trouver une solution.
Nous savons que c’est une entreprise et que je j’en fais

partie., mais je suis aussi toujours le petit garçon qui voulait
juste jouer au football».

Les démissions
Plus tard, après minuit, les trois équipes espagnoles
(Real Madrid, Barcelone et Atlético) et les trois Italiens
(Juventus, Inter et Milan) ont annoncé dans un
communiqué conjoint leur intention d’aller de l’avant avec
la Super League devant l’abandon des anglais forcé par les
pressions gouvernementales devant d’éventuelles pénalités
importantes et de sanctions économiques. De plus, certains
d’entre eux, comme ce fut le cas avec Arsenal, se sont
publiquement excusés pour la décision prise. De son coté
le capitaine de Liverpool Henderson, a fait une déclaration
en se positionnant contre, autre facteur qui a pesé sur la
décision des équipes anglaises ainsi que sur la réaction de
nombreux capitaines. Tous ces mouvements ont également
été rejoints par la démission d’Ed Woodward, vice-président
de United et qui selon les informations a avancé ses adieux
déjà convenus. Quant à Andrea Agnelli, président de la
Juventus de Turin,il a déjà présenté sa démission comme
mandataire de l’Association des clubs italiens (ECA) .

La sagesse du Bayern et du PSG
Le Bayern Munich et le PSG ont rejoint la position du
Borussia Dortmund et disent «non» à la Super League par
des déclarations séparées. Herbert Hainer, président de
l’entité allemande affirme: «Nos partenaires et fans rejettent
la création de la Super League. Comme le Bayern, notre
désir et notre objectif est que les clubs européens vivent
cette merveilleuse et passionnante compétition qu’est la
Ligue des Champions et la développent ensemble. avec
l’UEFA «. En France, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG
est avec l’UEFA, il a rejeté hier la création de la Super Ligue
européenne et a été donné en exemple par Ceferin: « Toute
proposition sans le soutien de l’UEFA ne résout pas les
problèmes du football car elle est motivée par des intérêts
personnels. Nous pensons ,que sans le soutien de l’UEFA, il
ne peut être question de faire avancer les intérêts du football
européen .Depuis 70 ans, les dirigeants des grands clubs ne
sont pas arrivés à résoudre les problèmes du football, bien
au contraire, ils n’ont fait que créer une crise motivée que
par des intérêts personnels ».Maintenant,il est difficile de
concevoir une Super league européenne avec seulement six
formations :le Real, l’Atlético et le FC Barcelone, Juventus,
Inter de Milan et Milan. Aux toutes dernières minutes, la
Rédaction sportive du Journal vient d’apprendre que,
toujours sous pression des autorités du pays, l’Atlético et les
trois équipes italiennes viennent de retirer leur candidature
à la participation à la Super League.
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Pharmacie de garde

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 24 et Dimanche 25
Avril 2021
• SAMEDI
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, bd Mly Ali Chérif beni makada
Tél. : 05.39.95.67.74
Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Cplx. Hassani Bayti Sakan
Tél. : 05.39.31.11.64
Pharmacie Bab El Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie Beni Ouriaghel
Rte Sidi Driss hay Beni Ouriaghel
Tél. : 05.39.31.52.17
Pharmacie du Golf
Lot Flandria Boubana rte Rmilat
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés station Total
Tél. : 05.39.31.07.74
Pharmacie Hay Mrabet II
Rompoind Doha hay Mrabet II Aouama
Tél.: 05.39.35.69.67
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia au dessus Moutamid
Tél. : 05.39.34.26.35
• DIMANCHE
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22
Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 lot 23 Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64
Pharmacie Tanja Al Koubra
Rte Mly Rachid Rompoint Mesnana
Tél. : 05.39.42.27.05
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30
Pharmacie Mountassir
Lot Al Majd Al Aouama
Tél. : 05.39.95.23.11
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam avant Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri prés Carrefour California
Tél.: 05.39.94.99.14
Pharmacie Mosque El Fath
Rue Chatarra en face mosqué El Fath
Tél. : 05.39.35.31.98
Pharmacie La Vie
Hay Gambouria prés école Guennoune
Tél.: 06.49.47.55.32

2021_1442 رمضان كريم

Al-Ichae

Al-Maghrib

Al-Asr

Du lundi au vendredi :
de 10 h 00 à 17 h 00
Samedi :
de 10 h 00 à 14 h 30
HORAIRE DES PHARMACIES
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 17 h 00 à 10 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
21 h 00 à 10 h 00 du lendemain
HORAIRE DE GARDE
PENDANT LA JOURNÉE
Samedi :
de 14 h 30 à 21 h 00
Dimanche :
de 10 h 00 à 21 h 00

Ad-Douhr

HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

Culte Musulman

HORAIRES DES PRIÈRES
du 24 au 30 Avril 2021
As-Soubh

Samedi 24 et Dimanche 25
Avril 2021
Pharmacie Jamie Al Azhar
Av. Abdererrahman kawakibi Branes
Tél. : 05.39.31.44.07
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie Brooks
A côté du 3é Arrd° prés hôp. italien
Tél. : 05.39.94.85.35
Pharmacie Moncef
Entre azib hadj kaddour et kharba
Tél. : 06.75.10.81.18
Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda Av Tunisie
Tél. : 05.39.36.05.00
Pharmacie Hay Gambouria
Aouama hay El Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Sekka Aouama
Quartier Sekka Mrabet Charkia Aouama
Tél. : 05.20.28.35.90
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rte des Abattoires, Imm. Monopolio
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels les fleurs
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie Mediterrannee
Tanja Balia rue au dessus Attijari wafa
Tél. : 05.39.94.50.46

HORAIRE
DES PHARMACIES
DU ramadan 2021

Sam
04:00 12:26 16:05 19:09 20:32
24
Dim
25

03:58 12:26 16:05 19:10 20:33

Lun
26

03:57 12:26 16:05 19:11 20:34

Mar
27

03:55 12:26 16:05 19:11 20:35

Mer
28

03:54 12:26 16:05 19:12 20:36

Jeu
29

03:52 12:26 16:05 19:13 20:37

Ven
30

03:51 12:26 16:06 19:14 20:39

PHARMACIE DE GARDE JOUR ET NUIT
Semaine du 26 Au 30 Avril 2021
Lundi 26 Avril 2021

Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira rte de Tétouan
Tél. : 05.39.36.30.94
Pharmacie Tanger Ville
Quartier Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23
Pharmacie La Plage
7, Av. Youssef Ibn Tachefine
prés hôtel Rif corniche Tanger
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Zineb
45, rue Aicha Moussafir entre
souk Hadda et Ard. Haouma
Soussi
Tél.: 05.39.36.25.34
Pharmacie Hay Al Inara
Av.Raouda entrée de l’arrondissement 11, Mesnana
Tél. : 05.39.38.34.19
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata; Rés. Al hanae
derrière hôtel Cesar (à côté de
Marbel)
Tél. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la baie de Tanger
derrière le club Mouving
(la baie panoramique)
Tél. : 05.39.32.59.31
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri (derrière maison
SEAT) Bloc A2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Mardi 27 Avril 2021

Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie Bir Chifa
Rue Principlae Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.64.75
Pharmacie Aouama Gharbia
Rte Aouama en face dispensaire
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Socco Alto
Mall Socco Alto (Carrefour)
Tél. : 05.39.94.77.08
Pharmacie Moderne
32, place du 9 Avril grand Socco
Tél. : 05.39.93.17.90
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 Dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Mesnana
Hay Mesnana en face 11° Ardd°
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Complexe Irfane 2
Route Achakar Complexe Al Irfane 2
Tél.: 05.39.39.58.57
Mercredi 28 Avril 2021

Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chif
Tél. : 05.39.31.84.58
Pharmacie Sara
Lot Randa derrière l’école BP
Tél. : 05.39.38.20.12
Pharmacie Narjis
Rte de Rabat stop aprés centrallitiére
Tél. : 05.39.31.57.69

JEUX

DIVERS

9

TELEPHONES UTILES

Jour

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

TANGER PRATIQUE

Pharmacie Boukhalef
Av. Mly Rchid cplx. EL Irfane Doha
Tél. : 05.39.39.53.05
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32
Pharmacie La Source
Lots Al Majd Rue Al Kadissia
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.36.05.93
Pharmacie Homrani
Av. Med 6 Complexe IRIS Malabata
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél.: 05.39.95.69.26
Jeudi 29 Avril 2021
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64
Pharmacie les Palmiers
Rue Antaki, derrière grande poste
Tél.: 05.39.32.57.63
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat Rés. Marjane
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie Val Fleuri
Route de l’aviation Val Fleuri
Tél.: 05.39.37.23.81
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama a côté bureau Doha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Ibn Annafis
Rte de Rabat Kantara sghira Mouadafine
Tél. : 05.39.95.81.25
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie Chair
Satfilage cplx Al Anouar N°29
Tél.: 05.39.30.26.52
Pharmacie Al Irfane
Lotissement Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29
Vendredi 30 Avril 2021
Pharmacie Imam Mouslim
87, Av. Imam Mouslim Dradeb
Tél.: 05.39.94.71.85
Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta en face Abbes Sebti
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Aouama Charkia
Hay Loudaya Zaouia, Aouama
Tél. : 05.39.95.56.33
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana Rte Satefillage en face l’ENCG
Tél.: 05.39.31.54.12
Pharmacie Al Boustane
Rte Rmilat à côté café Al Boustane
Tél. : 05.39.37.67.68
Pharmacie Charf
Av. Yaakoub Mansour prés Hôp Roi Fahd
Tél. : 05.39.94.60.34
Pharmacie Ajial
Groupe résidentiel Ajial Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
Pharmacie Al Amana
JAMAI I Cplx Al Irfane Rte de Rabat
Tél.: 05.39.39.44.01
Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Béni Makada
Tél.: 05.39.95.00.63

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

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

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : Vous avez le ressort essentiel pour vous mettre à l’abri des conflits
et partager d’agréables moments.
Amour : Le climat astral invite à fuir les excès sentimentaux mais incite à
reprendre goût à des ressentis émotionnels sobres.
Argent : Évitez à tout prix en effet de surestimer vos moyens si vous ne
voulez pas bientôt vous retrouver en difficulté !
Travail : Pas de fausses excuses, vous devez vous reposer sans quoi vous
arriverez toujours aussi fatigué au bureau le lundi.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Le moment est donc idéal pour sortir de votre routine et saisir
toutes les occasions d’échanger qui vont se présenter.
Amour : Le plaisir amoureux vous rendra joyeux et paisible. Vous transformant en une personne que tout le monde voudrait fréquenter.
Argent : Votre rigueur et votre efficacité vous apportent tous les encouragements dont vous avez besoin.
Travail : Les meilleures pistes de progression pour votre créativité vous
sembleront tout à fait évidentes.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Vous voilà stressé, nerveux et un peu dépassé par des infos
qui jaillissent de partout et surtout de nulle part.
Amour : Vous vous dépensez beaucoup pour les gens que vous aimez,
car vous comptez sur votre énergie inépuisable.
Argent : Il y a de la continuité dans votre gestion financière : c’est une
bonne nouvelle, vos comptes apprécieront !.
Travail : Les astres vous soutiennent, vous agissez très vite. Cela vous
permet d’obtenir un bon rendement et de vous mettre à jour.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Grâce à votre bonne humeur votre quotidien vous semblera
moins fastidieux que d’habitude.
Amour : Vous voilà parti dans une ronde de délices propres à réparer votre
pauvre coeur un peu émoussé par certaines rigueurs.
Argent : Évitez les achats imprudents et ne vous laissez pas aveugler par
votre matérialisme.
Travail : Les constructions, projets collectifs sont clairement favorisés, les
rencontres sont fécondes en accords au long terme.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : Vous traversez décidément un pic d’effervescence et seriez bien
inspiré de canaliser une impatience grandissante.
Amour : Vous qui adorez tout contrôler, choisir vos amis, choisir vos
amants, vous vous laisserez prendre à votre propre piège.
Argent : Vos comptes sont florissants, il y a des rentrées d’argent que vous
n’aviez pas prévues. Du coup, vous commencez à penser investissements.
Travail : C’est le moment de vous fixer des objectifs à long terme pour vous
permettre d’améliorer les bases de votre vie professionnelle.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Vous êtes capable d’assumer de multiples tâches, n’en doutez pas
! Votre énergie va faire des merveilles et vos compétences seront reconnues.
Amour : On a le coeur généreux avec vous. Vous ne faites pourtant rien de particulier mais votre simplicité naturelle a de quoi rendre exalté tout un chacun.
Argent : Vous avez vu juste en écoutant votre raison et en ne mettant pas
tout votre argent dans le même panier, les faits vous le prouvent.
Travail : Si vous avez des accords à négocier ou des affaires à conclure,
prenez des initiatives, elles seront bien reçues.
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Plus question de rester dans le rang, de sacrifier à la routine et de
vous enliser dans des relations qui vous ennuient.
Amour : Soyez mesuré dans vos aspirations et vos demandes, les énergies astrales ne favorisent pas les excès de mots ou de comportements ni le superflu !.
Argent : L’harmonie s’installe, cela peut vous donner un sentiment d’ennui
dans le cadre de votre vie matérielle.
Travail : Si vous recherchez du travail, il est peut-être préférable de maintenir une certaine tension qui vous motivera à trouver une situation professionnelle décente.
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous aspirez à porter un message différent, à rompre avec un
conditionnement qui finit par vous étouffer.
Amour : Vous plaisez grâce à un ciel qui dope vos énergies, magnifie votre
aura et vous assure une cote d’amour à la hausse.
Travail : Vous pouvez vous attendre à de l’avancement, à la reconnaissance de
votre travail et de vos efforts, votre sérieux vous attire la confiance des autres.
Argent : Vous avez de l’énergie pour mener à bien tous vos projets. C’est
une excellente nouvelle pour vos finances.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : Nerveux, un peu stressé, vous tentez de convaincre qu’on vous
laisse agir à votre guise.
Amour : Il est temps de reprendre les choses dans le bon ordre et c’est
exactement ce que vous savez faire le mieux.
Argent : Cela ne vous passionnera pas mais il sera probablement nécessaire de faire un inventaire de vos ressources.
Travail : Vous devez protéger votre vie privée. Le meilleur moyen est
d’avoir le réflexe de laisser un petit mot ou d’appeler rapidement.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Une originalité de ton, une créativité qui explose et une envie folle
de transgresser les limite habituelles !
Amour : Vous recevez de bonnes nouvelles, votre vie quotidienne affective
ou familiale en est modifiée.
Argent : Vous aurez les meilleures chances de vous voir accorder une augmentation ou une promotion, vous saurez présenter les bons arguments.
Travail : Les échanges qui en découlent peuvent vous aider à améliorer
votre situation professionnelle et vous permettent de vous détendre..
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : Attention au ton qui monte, qui monte et à la tension qui s’installe
où vos propos pourraient éveiller l’hostilité de vos proches !
Amour : Si vous avez des problèmes, c’est parce que vous ne tenez pas
assez compte de vos besoins personnels et que vous endossez trop de
responsabilités.
Argent : Vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous lancer pleinement
dans vos visées financières...
Travail : Beaucoup de pain sur la planche et même une légère tendance à
l’hyperactivité.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Votre sens des priorités tend à vous faire défaut mais il y a de
l’activité en perspective. Votre soif d’apprendre est en hausse.
Amour : Vous êtes sur tous les fronts du service ! Vous séduisez par votre
comportement prévenant, rassurant.
Argent : Plus rien ne vous empêche d’avancer pour agrandir vos acquisitions matérielles, même les obstacles vous semblent comme des événements nécessaires pour vous permettre de gagner du terrain.
Travail : Certes, vous allez réussir à jongler entre travail et vie privée, mais
vous avez besoin d’un peu de temps devant vous.
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قفة َرم�ضان
«قفة رمضان» ،سن ٌة حميدة أطلقها جاللة الملك ،منذ سنة   ،1999كمساهمة من الدولة ،في التخفيف ،نسبيا ،من معاناة
فقراء المغرب ،خالل المناسبـات الدينية ،خاصة في شهر رمضان المعظم ،لتنتقل هذه «المكرمة» إلى عدد من المنظمـات
األهلية عبر تراب المملكة ،حيـث ينشط متطوعون شباب في التحضيـر لهذه العملية وتنظيمها بكامل الحماس واالندفـاع
واإلقدام.
«قفة رمضان» لهذا العام تضمنت مساعدات غذائية لفائدة ستمائة ألف أسرة بالوسطين الحضري والقروي ،مع األخذ
بعين االعتبار الفئات الهشة ،واألرامل واليتامى وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة الذين تم تحديد هوياتهم من قبل
لجان إقليمية مختصة .وأعلن كذلك ،أن تمويل هذه العملية تم من ميزانية وزارة الداخلية ووزارة األوقاف.
(البقية ص )3

طنجة حتت�ضن الن�سخة الثالثة مللتقى املناطق ال�صناعية
تحتضن مدينة طنجة ،خالل شهر دجنبر المقبل ،النسخة
الثالثة لـ «ملتقى المناطق الصناعية» التي سوف يتمحور
حول «دور المناطق الصناعية في جذب االستثمار
وتنمية الصادرات».
  وجاء في بيـان للمنظمة العربيـة للتنميــة
الصناعية والتقييس والتعديـن ،التابعـة لجامعـة
الدول العربيـة والتي يوجــد مقرهــا بالرباط ،أن
هـذا الملتـقى سينظــم ما بين  14و  16دجنبر
المقبل ،تحـت شعــار «أهميـة المناطق الصناعية
في التنمية الوطنيـة في ظل التحوالت االقتصادية
العالمية» ،بهــدف تسليــط الضـوء على واقــع وآفاق
المناطــق الصنـاعيــــة وتحديــاتـهــا في ظـل التطـورات
االقتصادية والعالمية وبيان دورها في جذب رؤوس األمــوال ،إلى
جانب الترويج لالستثمار في المناطق الصناعية لدعم تصنيع الخامات

المحلية ودمجهــا في سالســل التوريد للصناعات الرئيســة
وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
كما تروم هـذه التظاهرة تعزيز دور المناطـق
الصناعيـة في عصر االقتصاد الرقمـي وتطبيقات
الثورة الصناعية الرابعة ،والترويج للجيل الجديد
من هذه المناطق في ظل التحديات الحالية ،عالوة
على إبراز أهمية المناطق الصناعية المستدامة
في دعم التجارة العربيـة البينية ودمج الصناعة
الوطنية ضمن سالسل القيمة اإلقليمية والدولية.
ومعلوم أن هذا الملتقـى ،الذي يعد أحـد أهـــم
فعاليـات المنظمـة ،يحظى باهتمام صانعي القرار في
الدول العربية ،إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الصناعة
واألعمال والمستثمرين واألكاديميين.
(البقية ص )2
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زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

�إذاعة طنجة
على مدار ال�ساعة
شرعت إذاعة طنجة ،مع مستهل شهر رمضان
األبرك الحالي ،في بث برامجها على مدار الساعة،
كما هو الشأن بالنسبة لبقية اإلذاعات الجهوية
التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون ،وهو
رهان صعب سيجعل هذه المحطة اإلذاعية التي
تميزت برصيدها اإلعالمي الجاد والمسؤول ،أمام
اختبار عسير سيؤدي بها ال محالة إلى السقوط
في معيار تراكمـي ،على حساب مراعاة شروط
المصداقية و الجودة ،التي جعلت المستمعين
بمختلف مستوياتهم االجتماعية والثقافية داخل
رقعة الوطن وخارجه ،يرتبطون بها ويؤازرونها.
وال أريد هنا أن أثبط من عزيمة طاقم هذه
األسرة اإلعالمية التي قضيت في كنفها زهاء أربعة
عقود،قبل أن أغادرها عن طيب خاطر ،وبوازع
أماله عليَّ موقفي من مغرضين متواطئين مع
الفساد في قطاع الصيد البحري،تنكروا للخدمات
االجتماعية التي قدمها لهم «صباح الخير يا بحر»
على امتداد حلقاته المباشرة الساخنة المنتقدة
لسياسة الوزارة المدبرة لشأن هذا القطاع ،إذ
ما زلت على صلة وتواصل مع الطاقم اإلداري
لهذه الدار التي أعتز باالنتماء إليها ،والتي يشرف
عليها حاليا صديق عزيز ،أتمنى أن يجد المؤازرة
والسند الكافييـن لتنزيــل هذا االختيار الصعب،
أمام أكراهات قاهرة لن تمكنه من كسب هذا
الرهان إال بتوفير كافة الشروط واإلمكانيات التي
بها يمكن تحقيق ما نتمناه جميعا لهذه اإلذاعة
الرائدة.
وقد تابعـت عن كثـب ،ذلك السيل الزائد
عن الحـد من التبريكـات بهذه المناسبـة ،أدلى
بها من ال يدركون طبيعـة الصعوبات التي
ستواجه الطاقم التقني واإلداري لهـذه اإلذاعة،
وكذا أسرة إنتاج وتقديم البرامج ،حيث سيصبح
عنصر الجودة مقصيا من أجل بث نهاري وليلي
على مدار الساعة ،وهو األمر الذي جعلني أشفق
من باب االنتماء لهذه الدار ،وأضـرب أخماســا
في أسـداس ،ولسان الحال يردد الدعــوات في
هذا الشهر المبارك أن يجد الزمالء لهذا الرهان
مخرجا.
وأمام هذه اإلكراهــات والصعوبات التي
ستواجه إذاعـة طنجــة بطاقمهــا المتواضـــع
حاليا ،فإن اإلجراء المستعجل الذي على الشركة
الوطنية لإلذاعة والتلفزيون أن تبادر به قبل كل
شيء ،يتمثل أساسا في توفير مزيد من اآلليات
التقنية التي قد يتم بها تشغيل عشرات المئات
من األشرطة القديمة التي يزخر بها األرشيف
الغني لهذه اإلذاعة ،من أجل استثماره ضمن
هذه المساحــة من البــث على مدار الساعـــة،
وتزويدها بطاقم مؤهــل من المنتجين األكفاء
القادرين عل بلورة دور الرسالة اإلعالمية التي
تميزت بها إذاعة طنجة في أبهى وأزهى مراحل
مسيرة عطائها الزاخر.
وللحديث عن إذاعة طنجة ومستوى برامجها
حاليا بقية..
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طنجـة حتت�ضــن الن�سخـة الثالثـة مللتقــى
املنـــاطـــق ال�صناعيـــة

الزفزايف يتخلى عن قيادة
حراك الريف

(تتمة ص)1

وتأتي هـذه الدورة ،في ظــل التحــوالت
االقتصادية العالمية واستمرار تداعيات الجائحة
التي أسفرت عن تحديات غيـر مسبوقة تتمثل
في االنكماش االقتصادي وتعطل سلسلــة
التوريد العالمية ،على أن استمرارية الصناعة
المحلية هي الضامن األساسي لتأمين احتياجات
سالسل التوريد باألسواق من السلع والمنتجات
التـي يحتاجها المواطنون ،برأي الخبراء الذين
يرون أن التحوالت الراهـنة تستدعي ضرورة
تدعيم دور المناطـق الصناعيـة في تأميــن
احتياجات الدول من السلع والمنتجات الصناعية،
باعتبارها إحدى اآلليــات التي تساهــم في
تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة
وتعميق التصنيع المحلي وتوفيـر الخدمات
والبنية التحتية الداعمة للصناعات الوطنية
وزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية وتعزيز
تنافسيتها في األسواق باإلضافة إلى توفير
مناصب شغل جديدة.
• وسيعقـد النسخــة الثالثــة من ملتقــى
المناطق الصناعية بطنجة ،بتعاون مع وزارة
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،
وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-
تطوان – الحسيمة ،والوكالة المغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات ،والمناطق الصناعية
« طنجة المتوسط »،والمركز اإلسالمي لتنمية
التجارة.

المنصة الصناعية طنجة
المتوسط تصنف أفضل منطقة
صناعية في العالم

ومعلوم أن مجلة (،)FDI Intelligence
التابعة للفايننشـال تایمــز ،صنفت المنصة
الصناعية طنجــة المتوسط كثانــي أفضــل
منطقة اقتصادية في العالم ،في التصنيف العام
للمناطق االقتصادية األكثر جذبا في العالم

لسنة  ،2020بعدما كانت قد صنفت بالمرتبة
الخامسة خالل سنة .2019
وهذه المرة األولى التي تحتل فيها منطقة
إفريقية مكانة جد متقدمة في هذا التصنيف
العالمي ،وهو ما يدل على الصعود الهائـل
لشبكة مناطق األنشطة التي طورتها منطقة
طنجة المتوسط ،التي تعتبــر أكبر مركـــب
مينائي وصناعي في إفريقيا ،على مضيق جبل
طارق ،وقد حازت المنطقــة الصناعيــة طنجة
المتوسط جوائز اعتبارية أخرى أخرى في هذا
التصنيف العالمي ،بعد حصولهـا على المرتبة
األولى عالميا في فئـة المشاريع االستثمارية
الكبرى  ،وعلى تنويه المتخصص العالمي في
قطاع السيارات ،وذلك بفضل دينامية المنظومة
القوية لصناعة السيارات بوجود حوالي مائة
مصنـع ،فضـال عن الجائـزة اإلفريقيـة األولى
للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة بفضل عرض
البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه
الفئة من المقاوالت.
ومعلوم أن هذه المنصة الصناعية الكبرى

تضـم سـت منـاطـق لألنشطـة تتمحور حول
مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك
والنسيجوالتجارة.
كما تضم المنطقة الصناعية أزيد من ألف
مقاولة توفر  80ألف منصب شغل ،كما تتوفر
هذه المنصة للتنافسية ،المحاذية ألكبر مركب
مينائي بإفريقيا والمتوسط ،على مؤهالت مهمة
وتضمن عرضا للقيمة يلبي متطلبات الفاعلين
العالميين.
وتوفر هذه المنصة ذات المعايير الدولية
والموقع الجغرافي الفريد ،والتي تتميز بجودة
خدماتها المندمجة ،للمستثمرين جسرا بحريا
على مدى  14كيلومترا نحو أوروبا وربطا بحريا
دوليا نحو  180ميناء بـ  70بلدا .ويأتي هذا
االعتراف لتعزيز الموقع التنافسي للمنصة
الصناعية طنجة المتوسط في إعادة هيكلة
سالسل التموين العالمية ،وبشكل خاص في
الفضاء األوروبي والمتوسطي في أفق االنتعاش
االقتصادي العالمي بعد الجائحة.

أعلن المعتقل ناصر الزفزافي في رسالة
نشرها والده على موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» ،عن تنحيه من قيادة حراك الريف.
وقد استهل ناصر رسالته ب «لقد تحملت
المسؤولية كناشط في حراك الريف لما يزيد
عن أربع سنوات ،وكنت دائما حريصا على أن أرى
أبناء جلدتي كالبنيان المتراص ال كما يريد لهم
أعداء الريف».
وأضاف لكن تبخرت أحالمي واصطدمت
مع صراعات الجاهلية التي ما كانت لتكون لوال
أنانية المهووسين بالزعامة والشهرة وحب
الذات».

ليعلـن بعد ذلك للرأي العام الوطنـي
والدولي انسحابـه من قيـادة الحراك ،موضحا،
«لقد تنحيـت عن المسؤولية الجسيمة التي
فرضتها الظرفية حينهـا وباركتها الجماهير
الحـرة حتـى أترك المجـال لغيــري لعلهــم
ينجحون فيما فشلت فيه أنا».

هذا وقد أعرب الزفزافي عن شكره لكل من
سانده في «ما تعرضت له من مصائب وويالت،
وذرف علي دموعه الغالية ،ومن صلى ألجلي،
ومن ناضل في سبيل حريتي ،ومن كان عونا
لعائلتي في السراء والضراء”.

�سرقة محل لبيع املجوهرات
برا�س امل�صلى

ع.ك

عندليب البوغاز ي�صدح من جديد
أصدر الفنـان الطنجــاوي ذو اإلحساس المرهف والصوت الشجي محمد العربي
مشكور عندليب البوغـاز كما يلقبه محبوه «كوفر» منفرد بطابع رومانسي ذي األصل
الموسيقي العراقي ،بعنوان «ما نسيتك» بتوزيع جديد ،والتي كان يؤديها سابقا الفنان
العراقي عادل عكلة سنة  .1990حيث أعاد توزيع األغنية «روني المختار» وأطلقت هذه
األغنية على شكل فيديو كليب أشرف على إخراجه «المخرج الشاب عادل بن قدور».
وأعرب الفنان محمد العربي مشكور أنه سعيد بهذا العمل الذي أبرز إمكانيات
صوته ومهارته في الغناء والتي تحتاج إلى التمكن في األداء ،واسترسل في حديثه :
«أحببت العمل ألنه يتميز بإحساس كبير وانتقاالت تجعلك تؤدي القطعة بكل إحساس
ومن األعماق ،وسجلته بثقة كبيرة وحب ،ألنه يحمل نوعا موسيقيا عراقيا أحبه وأميل
إليه  ،وأشكر بالمناسبة جميع أفراد الطاقم التقني الذي أشرف على هذا العمل ليخرج
في حلة جميلة يستحسنها الجمهور العاشق للطرب األصيل».
وبالتزامن مع طرح الفنان محمد العربي مشكور فيديو كليب «ما نسيتك» وذلك
عبر قناته الرسمية على اليوتيوب ،تم طرح بعض الرديوهات المغربية والعربية ،ينتظر
هذا األخير بشوق معرفة ردة فعل الجمهور بعد سماع جديده.

م.ط.ب

ان ْح َبا ْب ْك
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ال�سا ْي ْلنِي ْع َلى ْح َوال
َيا َّ
ِني ْجنَابِي َ�صا ُلو
ْوا ْل ْع ْد َي ْ
ان ب ْ
يب َما ْب َق يِال َوال
ْغرِ ْ
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ْو ِّ
يف َ�ض ْاع ْف ْ�ض ُلوعِ ي ن َ
َما ْب َقى َح ّْد َف ْاه ْم ْق َوال
وم ْع ِ�شيقِي ْق َط ْع َع ِّني ْو َ�صا ُلو
ُي ْ
كِ ْ
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ال َع يِان ْخ َوال
َوانَا ْغد ْ
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َخ ِّلي َح يِال ْي ْ�س رْ ْ
ت ْع َلى ْع ْد َي يِان َحا ُلو.

جريدة طنجـة

أقدم مجهولون الهوية على سرقة محل
لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبيــة يوم
األربعاء الفارط بمنطقة رأس المصلى.
وحسب مصادر مطلعــة ،فإن اللصوص
الذين لم يتم التوصل إليهم بعد ،قاموا بالتسلل
إلى المحل عن طريق أحد المنازل المهجورة
والمجاورة للمحل ،مستغلين خلو الشارع من
المارة لتكسير جزء من الحائط والدخول.
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وفور علمها بالخبر ،حلت بعيـن المكـان
عناصر الشرطة التقنية والعلمية ،قصد البحث
عن أدلة تمكنهم من الوصول إلى هوية هؤالء
اللصوصالمجهولين.

املحكمة ت�صدر حكمها يف حق �صاحب
الفيديو املثري “الإفطار يف رم�ضان
مقابل  50درهما”

يقول
«المجذوب»:

• عبد اللطيف بنيحيى

نفس المصادر أضافت ،أن اللصوص قاموا
بسرقة المحل بأكمله وبقيمة إجمالية تقدر
بماليين الدراهم.

في وقت وجيز تمت إدانة الشاب صاحب
الفيديو الذي تحدى زمالءه المراهقين باإلفطار
في رمضان مقابل مبلغ  50درهما بسنة سجنا
نافذة.
وج��اء هذا الحكم حسب تقارير إعالمية
يوما واحدا بعد خروج صاحب المقاطع المصورة
المثيرة في اإلع�لام ،بعد انتشار فيديو يوثق
إلفطارهم العلني في نهار رمضان مقابل 50
دره��م ،حيث قدم أبطال الفيديو اعتذارهم

للمغاربة ،بخصوص جرح اإلحساس العام بحرمة
الشهر الفضيل  ،مؤكدين أن غرضهم لم يكن
سوى تحقيق الفرجة.

وأضاف المراهقون أن الفيديو الفضيحة
تم تصويره قبل دخول شهر رمضان بحوالي
أسبوع ،موضحين أنهم واعون بخطورة انتهاك
حرمة الشهر الفضيل وما يمثله من قدسية لدى
عموم المغاربة.
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فضاءاألنثـى :

ُ
ّ
َ
قفة َرم�ضان
«قفة رمضان» ،سن ٌة حميـدة أطلقهـــا جاللة الملك ،منذ سنة
 ،1999كمساهمة من الدولة ،في التخفيف ،نسبيا ،من معاناة فقراء
المغرب ،خالل المناسبات الدينية ،خاصة في شهر رمضان المعظم،
لتنتقل هذه «المكرمة» إلى عدد من المنظمات األهلية عبر تراب
المملكة ،حيث ينشط متطوعون شباب في التحضير لهذه العملية
وتنظيمها بكامل الحماس واالندفاع واإلقدام.
«قفة رمضان» لهذا العام تضمنت مساعدات غذائية لفائدة ستمائة
ألف أسرة بالوسطين الحضري والقروي ،مع األخذ بعين االعتبار الفئات
الهشة ،واألرامل واليتامى وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة الذين
تم تحديد هوياتهم من قبل لجان إقليمية مختصة .وأعلن كذلك ،أن
تمويل هذه العملية تم من ميزانية وزارة الداخلية ووزارة األوقاف.
وقـد تكفـل والة وعمــال األقاليــم ،بتوزيـــع قفــة رمضــان على
المستفيدين في دوائرهم ،وسط احتفاليــات ملفتــة لالنتبـاه ،وحضـور
بارز لـ «الصحافيين» وكاميرات التلفزيون التي تنقل الحدث وتبرز لحظات
قيام المسؤولين بتسليم «القفف» الرمضانية للفقراء والمعوزين وفق
طقوس معتادة ،تطبعها «بروتوكوالت» خاصـة ،وتغمرها مشاعـر الرضى
و الشكر واالمتنان ،و أدعية مألوفة من المستفيدين والمستفيدات.
طريقة التعامل «الرسمي» مع هذا الحدث اإلنساني واإلحساني الهام،
من طرف القيمين عليه ،عبر تراب المملكة ،أصبح يثير بعض التساؤالت
واالنتقادات ،داخل المجتمع    ،بسبب طابعه «الدعائي» وتعارضه مع فلسفة
وأخالقيات الفعل اإلحساني الالزم إحاطته بالسرية والكتمان والخفاء،
والبعد الكامل عما يمكن اعتباره ،ولو بحسن نية« ،تشهيرا» بالفقراء
لفقرهم وعوزهم ،وحاجتهم للعون والمساعدة ،خاصة في رمضان
واألعياد الدينية ،ولو أن األسلم أن ال يكون الدعم موسميا ،بل منهجا في
إطار خطة شاملة ودائمة لمحاربة الفقر المدقع ،وهو ما تسعى إليه األمم
الواعية بحتمية الرقى بالمواطن إلى درجة االكتفاء المعيشي النسبي ،على
األقل ،من أجل مجتمع متكافئ  ،متضامن ،خال من الفوارق االجتماعية
والتفاوتات الطبقية ،ولو أن هذا األمر مستعص ،اليوم ،في المجتمعات
«الخاضعة» ألنظمة الرأسمالية ،وإلكراهات العولمة «المتغولة» !!!

مع ّنفات
ومع ّنفون !...
-

وإن عجزت المنظومات التكافلية في األنظمة المجتمعية الغربية
الحديثة التي نعمل وفق رؤاها ،فإن اإلسالم ،شرع للفقراء والمساكين
حقوقا ثابتة وواجبة في أموال األغنياء ،وفي بيت مال المسلمين ،شعورا
من المجتمع المسلم ،بلوعة الفقر وآالمه ،وحرقة العوز وحسراته ،كما
خصهم بعظيم عنايته حين جعل ذكرهم في العديد من سور القرآن
الكريم ورفع مكانتهم  ،وأعلى منزلتهم وأشاد ذكرهم ورفع قدرهم .قال
رسول اإلسالم« :إنما تنصرون وترزقون بالضعفاء والمساكين» وفي
صيغة أخرى «هل تنصرون وترزقون إال   بضعفائكم ؟
الكثيرون ممن لم يستحسنوا «مهرجانات» توزيع «قفف» رمضان
في المدن كما في القرى ،وما يصاحبها من طقوس توثيق للمشاهد
بالصوت والصورة ،تشهيرا  ،ولو في طي ّ عملية «إخبار» ال بأس منه
وفيه ،شرط أن يتم في احترام كامل لكرامة المحسن إليهم وأدميتهم،
وإشعارهم بأن األمر ٌ
عون مستحقٌ وليس صدقة ،وواجبٌ على الدولة،
وليس منا ،وأنه يصرف من ميزانية الشعب ،وليس صدقة  ،وأنه عمل
إنساني في إطار التكافل االجتماعي الذي يعتبر من أسس وأركان بنيان
المجتمع اإلسالمي الذي هو كيانٌ إنساني متراحم وكريم (د .أحمد سعيد
القرالة).
ومع اإلجماع على استحسان هذه العملية ،على محدوديتها ،إال أنها
قادرة على تمكين المحتاجين من تصريف بضعة أيام من رمضان في
ظروف أحسن مما لو لم تكن أصال ،ما دفع بعض المتتبعين ،إلى القول
بأن عملية «القفة» وإن لم تستوف أغراضها ،بالكامل ،إال أنها بحاجة لنوع
من المراجعة والتطوير  ،بعد عقدين من إخراجها للوجود بمبادرة اجتماعية
إنسانية ،أبانت عن نجاحها في تحقيق نوع من التضامن المجتمعي ،إال أن
عملية التوزيع في أقاليم وعماالت وجهات المملكة ،تحتاج لمراجعة ترفع
عنها تلك «الطقوس» اإلشهارية التي استهجنها الكثيرون وانتقدوها
ورأوا أنه من األفضل مراجعتها مستقبال .

عزيز كنوني

رئي�سـة اجلهـة ت�ستقبل الهيئـة اال�ست�شاريـة
مـع املجتمـع املدنـي

استقبلت السيدة فاطمة الحساني رئيسة
مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الثالثاء
الماضي ( 13أبريل ،)2021ممثلين عن الهيئة
االستشارية مع المجتمع المدني بالمجلس،
برئاسة السيد عبد السالم الدامون رئيس
الهيئة .
وشكل اللقـاء الذي حضرته السيدة وفاء
بنعبد القـادر منسقـة الهيئــة عن المجلس،
فرصة لتقييـم حصيلة عمل الهيئــة ومستوى
أدائها الترافعي ومشاركتها في تجويد القرار
السياسي العمومي بمجلس جهة طنجة-تطوان
الحسيمة ،وفقا لما هو مخول لها من أدواربموجب القانون التنظيمي  111.14الخاص
بالجهات .
وأكدت رئيسة المجلس ،السيدة فاطمة
الحساني ،على إيمانها الراسخ بالديمقراطية
التشاركية التي أضحت اليـوم مكونـا ولبنة
أساسيـة في ظل النظام السياسـي المغربي.
مشددة على أن مجلس الجهـة ،يولي أهمية
كبيرة للمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا
في تنزيل وتنفيذ رؤيته التنموية.
وأوضحــت السيدة فاطمــة الحسانـــي
أن المجتمــع المدنـي بجهــة طنجة-تطوان-
الحسيمة ،يمثل نموذجا يحتذى به على الصعيد
الوطني ،من حيث التراكم الكبير الذي حققه
من خالل ترافعه في مختلف القضايا التي تهم
شؤون المجلس.
وشددت السيدة الرئيسة على انشغالها
بالعمل على تجاوز كافة االكراهات والمعيقات
التي تعترض عمل الهيئــة االستشاري ًة مـــع
المجتمــع المدنــي ،من أجــل توفير ظروف
اشتغالها والقيام بالدور الدستوري المنوط بها.

سميـة أمغـار

تصوروا أن بالمغربٌ ،
رجال يعنفون في بيت األسرة ،من طرف
زوجاتهم ،بطبيعة الحال ،ليس معنى ذلك أن مثل هذه الحاالت ال
تحصل ،ولكنها ،إن حصلت ،فال تكون إال ضعفا عاطفيا ،أو من باب
الغيرة التي هي تعبير إنساني عن الحب .وإذا خرج األمـر عن هـذا
النطاق ،وجب البحث في أسباب هذه الحالة التي يمكن أن تكون
حالة مرضية ،ألن الزوجة ،عادة ،شديدة االرتباط بعشها وزواجها
وأوالدها وتقاليد المجتمع الذي توجد به ،درجة تحملها للكثير من
أذى الزوج مقابل استمرار االرتباط األسري.
مندوب التخطيـط ،الذي غالبـا ما تتعــرض تقاريره في شتــى
مجاالت الحياة العامة ،النتقـادات حادة من طرف المعنييــن بتلك
التقارير ،وأيضا من طرف بعض وزراء الحكومة والمنظمات السياسة
والمهنيـة ،طلع مؤخــرا بتقرير حول العنف الذي يتعرض له الرجال
بالمغرب .وجاء ببيانات أراد بها إقناع من هم بحاجة القتناع ،بأن أزيد
من نصف رجال المغرب «على األقل» ،تعرضوا للعنف سواء بالمناطق
الحضرية أو القروية وأن العنف ينتشر بين الشباب والكهول والشيوخ
عزابا ومتزوجين ،على أن يبقى بيت الزوجية وكرا للعنف من طرف
الزوجة ،أو الزوجة السابقة ،أو الخطيبة ،أو الصاحبة ،وذلك بنسبة
 31بالمائة.
تقرير المندوب الحليمي عن العنف ضد الرجال ،جاء بعد تقرير
سابق عن العنف ضد النساء بالمغرب ،ما يدعو للريبة في الغاية من
هذا التقرير الذي نددت به منظمات نسائية وازنة ،منها «فيدراليـة
رابطة حقوق النساء» التي نددت بتقريـر مندوبيــة الحليمي حول
ارتفاع معدالت العنـف الزوجي وعبرت عن استيائهـا من نتائج هذا
التقرير الذي أهم عينة مكونة من  3000رجل ،صرحـوا بتعرضهـم
لنوع من أنواع العنف على يد الشريكــة ،وتساءلت عن سبب قيام
المندوبية بهذا التحقيق خالل فترة الجائحة التي ذاقت فيها النساء
األمرين على امتداد دول العالــم .تسببت في الكثيـر من المتاعــب
للنساء ،ليس فقط بالمغرب ،بل وأيضا ،عبر العالم.
وانتقدت الفيدرالية أسلــوب هــذه الدراسة ،ومــدى احترامهــا
لمعايير ومنهجية البحث العلمي في صياغتها وقيامها على مفاهيم
عنف النوع المبني على الجنس الذي يستهدف أساسا النساء والقائم
على الهيمنة الذكورية ،وعالقات النوع في المنظومة العائلية وعلى
المكانة الدونية للمرأة في شتى المجاالت.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الدراسة تنـم عن خلل كبيــر على
مستوى المفاهيم والمنهجية وعدم وضوح الرؤية في تعريف العنف
المبني على أساس النوع «الذي يعتبر انتهاكا لحقــوق اإلنسان
وحرمانا تعسفيا للنساء من التمتع بحرياتهن األساسية» !
كما اعتبرت أن تسجيل بعض مظاهر الخالفات والنزاعات التي
تقع داخل بيت الزوجية ،سواء من باب الغيرة أو الغضب ،في خانة
العنف الممارس على الرجل ،ينم عن خلط واضح في مفاهيم الدراسة
المنهجية المعتمدة من المندوبية.

من جانبـــه ،أشــاد السيد عبــد السالم
الدامون رئيس الهيئة االستشارية مع المجتمع
المدني ،بالتفاعل والتجاوب الكبير من طرف
رئاسة المجلس مع الهيئة على عدة مستويات.
مسجال أن الحصيلة التي حققتهــا الهيئـــة
االستشارية مع المجتمع المدني ،خالل الواليـــة
االنتدابية الحالية ،هي حصيلة «نفتخر بها».
وبعـد أن سجــل بعض اإلكراهــات التي
تعترض عمل الهيئة والسيما ما يتصل منها
بتوفير فضاء بمقر المجلس خاص بالهيئات
االستشارية ،مع توفير إمكانيـات االشتغــال
،والحرص على اإلشراك الدائم لهاته الهيئات
في مختلف القضايا التي يتداول فيها المجلس،
أبرز السيد عبد السالم الدامــون أن الهيئة
سهرت على إعداد مجموعة من التقارير وإبداء

اآلراء في مختلف القضايا التي تحوز على اهتمام
المجلس والجهة ككل ،خاصة في ما يتعلق
بالجانـب المتعلـق بتقويـة قدرات المنتخبين
والفاعلين المدنيين على حد سواء من أجل أداء
حقيقي لألدوار المنوطة بهم.
يشار إلى أن الهيئة االستشارية مع المجتمع
المدني ،التي تعد إحدى اآلليات االستشارية
الثالث داخل مجلس الجهة ،قد تم إحداثها
في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية من
خالل تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين
والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها
طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي
للجهة ،وفقا ألحكام الفصل  39من الدستور.

م .ط .البقالي

من جهتها عبــرت الجمعية المغربيــة لنســاء المغــرب ،وهي
مؤسسة استشارية معتمدة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي
لألمم المتحدة ،عن انزعاجها الكبير من تقرير مندوبية التخطيط
حول انتشار ظاهرة العنف ضد الرجال بالمغرب «جعلت هذه الظاهرة
متقاربة مع العنف الذي تتعرض له النساء» ،وهو أمر غير مقبول
علميا ومنهجيا ،ألن العنف الممارس ضد النساء هو انتهاك لحقوق
اإلنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء.
واعتبرت الجمعية أن نتائج دراسة مندوبية التخطيط ،تجعل المغرب
«استثناء عالميا» ،حيث إن انتشار العنف ضد الرجال «مشابه» ،أو ربما
يتجاوز العنف الذي تتعرض له النساء !
واعتبرت الجمعية أن ما وضعته المندوبية في خانة العنف ضد
الرجال داخل بيت الزوجية إنما هي حاالت مجتمعية مرتبطة بعالقات
األزواج العادية من غضب أو خصومة أوغيرة .وهي حاالت عادية داخل
بيت األسرة ،ال يمكن اعتبارها نوعا من أنواع العنف ضد الرجال.

جريدة طنجـة
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يف عز الأزمة ويف غياب تام
للمراقبة...
• رميساء بن راشد

«ال�سما�سرة»
ي�ستغلون حلول ال�شهر الف�ضيل

�أوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

انتبهوا ...مختلون عقليا
بني ظهرانكم !
فاجعة «عين بيضة» بإقليم تاونات ،أعادت حاالت الرعب إلى
مدننا ،و أججت مظاهر الغضب واالحتجاج بين المواطنين الذين
ال يفهمون موقـف المسؤولين ،السلبي من قضيــة المختلين
عقليا ،الذين يعيشون ،طلقــاء ،بيننا ،بما يمكن انتظاره من
أخطار مداهمة قد يتعرض إليها مواطنون أبرياء ،ذنبهم الوحيد
أن ظروفهم التعيسة ساقتهم إلى طريق مختل أو مختلين
عقليا ،عرضوهم لمخاطر محققــة ،قـد تصل إلى االغتيال.
وهو ما حصل ،بالفعل ،في «عين عايشة» ،القرية الهادئة،
التي كانت تعيش أيامها الرمضانية ببساطة  ،ولكن بأمل في
اهلل كبير ،أن «يسهل» األمور ،و «يبدل الساعة بساعة أحسن
منها» إلى أن ظهر في المشهد شخصٌ ثالثيني مختل عقليا،
ليحدث مجزرة رهيبة  ،ذهب ضحيتها طفالن وامرأة مسنة ،فيما
تعرضت سيدة وطفلة ،وآخرون ،إلصابات بليغة.
المختل لم يكن غريبا ال على القرية وال على سلطاتها ،وال
على ضحاياه الذين كانت تربطه بهم عالقة قرابة فالمرأة
المسنـة التي توفيـت في الحال كانـت زوجـة عمه ،والطفـالن
( 7و  9سنوات) كانا ابني عمته ،فارقا الحياة وهما في طريقهما
إلى المستشفى ،حيث لفظت أنفاسها ،أيضا ،زوجة ابن عمه التي
أصابها إصابة بليغـة .فيما أصيبت سيـدة ثالثـة من أقارب
«المجنون» بجروح بليغـة ،وإصابـة قويـة في الرأس ،تمكنت
من تجاوز الخطر بعد إسعافها بالمستشفى الجامعي بفاس.

تزامنـا مـع شهـر رمضـان المبـارك ،عرف المغرب
ارتفاعـا صاروخيــا في أسعـــار األسمــاك والمنتوجات
البحرية ،األمر الذي دفع مجموعة من المواطنين إلى
اإلعراب عن امتعاضهم الشديد من هذا االرتفاع الذي
منعهم من اقتناء هذه المادة الغذائية المهمة ،السيما
وأن هذه الزيادات جاءت دون سابق إنذار وفي عز األزمة
االقتصادية التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا
المستجد بالبالد ،إذ أن البعض منهم أصبحوا يجدون
صعوبة في توفير قوتهم اليومي خاصة وأن هناك من
فقد عمله حتى ،لتأتي هذه الزيادات األخيرة وتخلف
موجة غضب عارمة بمختلف شرائح المجتمع المغربي.
ووسط غياب المراقبة والترصد ،استغل «السماسرة»
أو ما يعرف «بالشناقة» الفرصة لبيع المنتوجات البحرية
بأثمنة جد مرتفعة للتجار ،بالرغم من امتالك طنجة
الكبرى لبحرين .فعلى سبيل المثال ،نجد أن سمك
السردين يتم بيعه من طرف البحارة ب  2.5دراهم ،مما
يعني أن ثمنه العادي ال يجب أن يتعدى  7أو  8دراهم،
بينما ثمنه الحالي يتراوح ما بين  15و 20درهما .في
حين يبلغ سعر سمك «الشطون» بدوره  20درهما،
بينما وصل سمك «الميرال» إلى  70درهم.
وعالقة بالموضوع ،وانتقــاال إلى السوق المركـزي
للسمك ،وفي تصريح ل (م.ح) ،فإنه ومقارنة مع السنوات
السابقة سجل السوق تراجعا ملحوظا في اإلقبال على
المنتوجات البحرية.
وأضاف ،أنه لطالما كان شهـر رمضان الكريم هو
الشهر الذي يتوافـد فيه المواطنون على أسواق السمك
باستمرار إال أن هذه السنة قد انخفضت عمليـة البيـع
والشراء بنسبة تقارب  50بالمئة.
وبالنسبة ل (خ.ل) تاجر آخر بنفس السوق ،فإن
السمك يتم بيعه أربع أو خمس مرات بسوق الجملة ،قبل
أن يصل إلى التاجر بأثمنة مختلفة عن ثمنها العادي.
هذا وقد أشار إلى وجود بعـض الصناديـق التي تبـاع
بدايـة ب 200درهمـا لتصـل إلى بائـعــي التقسيــط

جريدة طنجـة

ب  400درهم ،معتبرا المضاربة في األسعار هي السبب
الرئيسي الذي يدفع المواطن إلى عدم اقتناء المنتوج،
مما يتسبب لهم في خسائر مالية باهظة تعرقل عملية
تأديتهم لواجباتهم من كراء وضريبة وآالت وثلج...
ومن جانبه ،أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك،
بوعزة الخراطي ،بدوره األمر للسماسرة ،مشيرا إلى أنهم
من يقفون وراء هذه الفوضى التي تشهدها األسواق،
مطالبا الحكومة بمعاينة عملية البيع األولى التي تجرى
بالمراسي ،والتي تكون أثمنتها في المتنـاول ،قبل أن
تصل إلى السماسرة وترتفع بشكل صاروخي.
وأضاف المتحدث نفسه « ،متفقون على أن األسعار
يجب أن تكون حرة ،لكن تنظيم السوق أمر جد ضروري
في المغرب” ،مشيرا إلى أن “المسار الذي تتخذه هو
السبب الرئيسي في ما يقاسيه المواطن خالل هذه
الفترة التي تشهد إقباال كبيرا على األسماك “.
لقد بات من المألوف عند الساكنة ارتفاع األسعار
في كل عيد أو مناسبة دينية ،إذ ارتفع سعر بعض أنواع
الخضر والفواكه أيضا منذ بداية شهر رمضان ،الذي
يجعل المواطنين يتوافدون بشكل كبير على أغلب
المنتوجات الغذائية الضرورية ،ليظل بذلك الفالح
والمستهلك والبحار ضحايا دائمين لـ «الشناقين» .وهذا
ما يدفع المرء للتساؤل حول دور لجنة المراقبة ،وأين
هي من كل هذا؟
وتجدر اإلشارة ،إلى أنه ومنذ انتشار فيروس كورونا
المستجد إلى اآلن وجل القطاعات كانت والزالت تعاني
من التأثيرات السلبية للجائحة ،سواء على المستوى
االقتصادي أو المعيشـي ،فعلى الرغـم من الشكايـات
واالنتقادات الكثيرة التي طرحها المواطنون ،نتيجة
المعاناة التي يواجهونها ،إال أن آذان المسؤولين تبقى
دائما صماء ،لتأتي اآلن هذه الزيادات وتزيد الطين بلة.
فإلى متى سيظل الحال على حاله؟
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رجال الدرك الذين هرعوا لمكان الحادث ،وقفوا على الهلع
الكبير الذي عاشتــه الجماعـة وعلى الذعــر الذي أصاب أهل
الجماعة وأقارب الضحايا ،الست ،بين قتيل وجريح ،وسط برك
من الدماء.
المختل عقليا تم توقيفه بصعوبة ،نظرا للمقاومة العنيفة
التي واجه بها الدركيين ،وهو اآلن تحت اإلقامة النظرية ،ولربما
أنه غير واع بخطورة ما حصل ......والبحث جار !!!
وال زال المغاربة يذكرون فاجعة الجديدة ،حيث قام شخص
يعاني من إضرابات عقلية ،باإلجهاز على عشرة أفراد من عائلته
باستعمال السالح األبيض ،بدوار «القدامرة» بمن فيهم والده
الثمانيني ،ووالدته ( )65سنة ،وعمه الخمسيني وعدد من قريباته
وأقربائه.
وخالل السنوات األخيرة ،شهدت عدد من مدن المغرب ،حاالت
اعتداء ،بعضها مميتة ،قام بها مختلون عقليا ،غالبا ،بالشارع
العام ،ذهب ضحيتها العديد من المواطنين في مدن عدة،
كالرباط ،والدار البيضاء ،وفاس ،وتمارة ،وبني مالل ،وبوجدور،
وأكادير (تدارت) وقلعة السراغنة ،وسيدي قاسم ،وغيرها.
ذلك أن السلطات المسؤولة «تتجاهل» من جهة ،خطورة
وجود «مختلين عقليا» بالشارع العام ،ومن جهة أخرى ،ضــرورة
توفير الحماية الالزمة لمن «تبقى» في البالد ممن ال زالوا
يتحكمون ،نسبيا ،في عقولهم....! .
لقد أصبـح «عاديــا» مالحظـة وجــود مرضى االضطرابـات
العقلية ،وهم يتجولون بحرية تامة بالشوارع ،وهم يقومون
بحركات مستفزة ،وأحيانا مخيفة ،مرعبة ،من تحرش بالمارة
وتهديدهم بالضرب ،األمر الذي يحدث هلعا كبيرا في أوساط
المواطنين الذين يصعب عليهم أن ال توفر الدولة الحماية لهم
وللمرضى أيضا ،الذين تكاثرت أعدادهم بعد إغالق «زاوية بويا
عمر» التي كان يُحتجز فيها المرضى عقليا .وإذا كانت هذه
المبادرة ،حدثا إيجابيا ،في حد ذاتها اعتبارا للظروف الالإنسانية
التي كان يعيشها المرضى في هذه الزاوية ،فإن الدولة لم تهيئ
البديل حيث إن المراكز المعدة الستقبال هؤالء المرضى ،بالرغم
مما قيل من مضاعفة األسرة في المستشفيات المتخصصة التي
قيل أيضا إن عددها اتسع ،إال أنه تم تسريح العديد من هؤالء
المرضى وتمتيعهم بالحرية «المطلقة» ،ليعبثوا بأمن وسالمة
المواطنين الذين يجدون أنفسهم ،هم ،في «حرية طوارئ»
هشة ومفتوحة على كل االحتماالت !.

من دفاتري
�سل�سـلـة جديـدة
� 24أبـريـل 2021

بنت الكومي�سري  

  ال أفهــم لمَ كل هــذه «الهضــرة» و «الحــك على الضبـــرة» بخصــوص  فيديـــو
«بنــت الكوميسير»  .الذي أثـار موجــة من ردود فعل غاضبـة ،من طرف فلـول   قبيلـــة
الفايسبوكيين  ،إدانة و استنكارا ،وكأنهم ال يعرفون «خروب بالدهم» .وكأنهم لم «يعتادوا»
على ممارسات «باك صاحبي»  وعلى التعامل بقاعدة «صاحب المقدم ،وصاحب الشيخ ،وصاحب
القايد ،وصاحب الوزير ،وهلم جرا»  ...أو أنهم لم يسمعوا أويشاهدوا  ،ذات يوم ،على شاشة
التليفزيون ،العزيز ادريس جطو وهو يوصي «طالب حاجه» بأن يقول لمن أوصاه بالتوجه إليه،
«قل له جطو هو من«  صيفطني عندك» (أي وجهني  إليك)  .هكذا تسير األمور عندنا  يا «كحل
الراس» ،فلم االستغراب أو التذمر؟ !   
ثم إن بنــت الكوميسيــر  ال ذنــب لها في ما حصــل  .إنها توقفــت عنـــد الحاجز
األمني ولكن«  األمني» هو من «تعرف عليها» وسألها إن كانت  ،حقاـ« ،بنت الكوميسير......
«ديالنا»  ،وأشار عليها بمواصلة السير ،في عزّ الحجر ! وما ذا كان بمقدور «البوبري» أن يفعل؟
سوء حظ بنت الكوميسير أنها «أطلت علينا» بعد مشادة كالمية بين سيدة تم توقيفها
عند نفس الحاجز األمني ،ومخاطبتها بنبرة حادة  ،من طرف أمني من نفس «الكوكبة» ،أمرها
بتسديد  600درهم غرامة لمخالفتها للحجر الصحي !  
وال ندري إن كانت امتثلت ألمر التسديد أم أنهم قد أخلوا سبيلها بعد أن اكتشفوا أنها
قريبة قائد أو «جينينار» ! هذه أمور تحصل في مجتمعنا وال تشكل أدنى إزعاج لنا  ،لحسن
الحظ !
اآلنسة التي اشتهرت على المواقع ب «بنت الكوميسير»  انتفضت في وجه ناشري وموزعي
الفيديو الذي يخصها والذي شهد انتشارا واسعا على مواقع التواصل االجتماعي  ،ألسباب ال
يمكن تجاهلها ،حيث إن المغاربة يرضون بالفقر ،ولكنهم ال يرضون بالحكرة ! ويعتبرون أن
مسألة «المساواة» أمام القانون ،شبه غائبة في تعامهم مع المسؤولين في اإلدارة العمومية
حيث تحضر باستمرار حاالت  التمييز ،والعالقات الخاصة واالمتيازات ،و «اباك حبيبنا» أهلل
ياودّي! ..
الشابة األنيقة  ،ردت كما يجب ،على المنتقدين ،بقولها إنها لم تخرق القانون ،وأن ظروف
عملها تفرض عليها االنتقال يوميا ،وفي ساعات الحجر الصحي خاصة  ،إلى عملها بمطار
النواصر ،وأنها تتوفر على الرخص و«البادجات» «الدوكومنطاسيون» الضرورية لتنقلها ،وأنها
معروفة لدى الشرطة بسبب نسبها إلى الكوميسير «ديالنا»    .
وفي حديث امتزجت فيه تعابير فرنسية  مألوفة ،ال تخلو منها محادثة بين مغربيين  ،ولو
في رمضان  ،وأيضا ،بعضُ معاني االستهانة واالستهتا  .قالت« ،المغاربة فيهم غير الكريتيك»،
«كلشي كيضرب تمارة»  وأن ال أحد فوق القانون  ،وأنها هي أيضا ككل الناس «تضرب تمارة»
وأنها لم «تفطر إلى اآلن ولم تتسحر في بيت أسرتها ،ألن العمل يتطلب أوقاتا صعبة.....،
« اهلل يكون في عون الجميع !..ولكن ال أحد سألها عن طبيعة عملها وعن اإلكراهات التي
تواجهها ،في رمضان وغير  رمضان  ،المسألة وما فيها أنها لم تدل لرجال األمن بوثائقها ،وأن
ال أحد من رجال األمن طالبها بتلك الوثائق أصال ،ألنها !,,,
الشابة مألت فيديوهها   ضحكا  ،بل وقهقهة أحيانا ،خاصة وهي تعلن عن مشروع عرض
سيارتها للبيع بعشرين مليونا  ،وكأن السيارة هي التي كانت السبب في ما حصل !   
وما حصل أمر تافه ،شكال ومضمونا ،وأنه ليس ال غريبا  وال داهما  وال مفاجئا في مجتمعنا
الذي يبدو أنه اعتاد على العديد من هذا النوع من الممارسات والمعامالت التي أصبحت
«وطنية» بامتياز !!!  
   ooooo

حفيظ العلمي بالربملان:
«باراكا من املزايدات اخلاوية» !  

كلمة «المزايدات» حاضرة بقوة  في جل تصريحات  الوزراء وهم يواجهون النواب  ،في
تصريحات والنواب ،في مواجهة بعضهم البعض للتقليل ،كما يبدو ،من أهمية المواجهات
في زمن الجائحة وعلى مقربة من االنتخابات التي زعزعت أركان أحزاب األغلبية ومن بينهم
«البيجيدي نفسه «المهدد ،من جهة ،بفقدان  40مقعدا ،ومن جهة أخرى بربح خمسة ماليير،
من تقاعد البرلمانيين وفيها بعض الفوائد الربوية المحرمة بالنص !
حفيظ العلمي المسؤول عن قطاعات حكومية بألوان قوس قزح  ،تصنع الهدوء وهو يرد
على  سؤال برلماني  اتهم الوزراء بأن لهم طقوسهم الخاصة  ال عالقة لها بالمغاربة  وأنهم
يعيشـون حياتهـم  دون أن يشعـروا بهمـوم  الفئـات المهمشة ،من المواطنين ،خاصة في
رمضان !  .
الوزير العلمي استغل الفرصة ،كما يبدو ليضرب عصفرين بحجر واحد ،يرد على تصريحات
زعيم «البام» ،وعلى سؤال البرلماني الذي كان هو أيضا من البام  .
«هذه شعبوية انتخابية  وسياسوية»  .وإال فمن يضحك على من؟ قال الوزير .هل تضحكون
علينا بمثل هذه األسئلة؟ وأضاف إن الوقت ليس وقت «مزاح» واعتبر أن ملفات المغاربة تتطلب
المعالجة المسؤولة«    عوض شي يضحك على شي» وأن  36مليون مغربي ينتظرون «منا»
العمل  ،و»ليس «الهضرة الخاوية»  .
«ياسالم» !  ولعله يقصد بالهضرة الخاوية إشارة عبد اللطيف وهبي وهو رجل سياسية
وقانون  ،إلى الصفقة التي تم بموجبها بيع شركة «ساهام للتأمين» لمجموعة «سانالم»
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azizguennouni@hotmail.com

الجنوب إفريقية» ،والتي بلغت حصة الوزير العلمي فيها  452مليون دوالر من إجمالي الصفقة
التي تجاوزت مليار دوالر تمت تبرئته منها .على قول زعيم األصالة والمعاصرة  .
فهل تضايق الوزير من اإلشارة إلى حياة الترف التي يعيشها الوزراء وكبار القوم  ،والتي
ال عالقة لها بمعاناة ثمانين بالمائة من الشعب  ،وهل تضايق الوزير من مواجهته بقضايا
الشعب الذي يعيش تبعات الجائحة ،في ظروف يصعب التصديق بأن وزراء الحكومة  يشعرون
بها ،وال شيء لديهم مما يمكن أن يجعلهم  يشعرون بمعاناة  فئات عريضة من الشعب ،ممن
قطعت تدابير الجائحة أرزاقهم  ،بل أوصالهم ،وهم أرباب أسر كانت تعبش «على قد الحال»،
ولكنها تعيش بكرامة«  ،رغم الداء واألعداء» ،ليجدو أنفسهم ،بين يوم وليلة  ،مضطرين لمد
اليد ،والتهافت على «القفة» المذلة .....إلى أن يفرجها اهلل !  .
ومن باب «شر البلية ما يضحك» ،نسوق تصريحا«  مكرزا» (والكلمة عربية فصيحة)،
للوزير المعجزة  ،محمد أمكراز الذي قال إن الحكومة رفعت شعار«  األرواح قبل األرزاق»  في
معالجتها للوباء .وكنا نتمنى أن تجتهد الحكومة في «ابتداع» حلول تحافظ  بها على األرواح
واألرزاق  ،معا  ،وإال فما الفائدة من أرواح بدون أرزاق؟ إال أن  تكون «حكومة الكفاءات»  غير
قادرة  إال على سياسية«  الكوبي -كولي».
  ooooo

�أمزازي :التعاقد  انتهى ومل يعد له وجود !!!

الوزير أمزامزي قلب المعطى  360درجة ،حين أعلن تحت قبة البرلمان ،بأنه «ال وجود
إطالقا لما يمكن تسميته  بـ «المتعاقدين»   .فالتعاقد انتهى ولم يعد له وجود .وهو  ما يمكن
فهمه على أنه تم إلحاق األساتذة «المتعاقدين» بالوظيفة العمومية ،وأن العقد صارت الغية  .
جميل .ولماذا إذا ،كل هذه التظاهرات و تكسير الجماجم واألضلع البشرية ،وهذه االعتقاالت
واإلهانات التي تلحق المربين والتي استنكرها الشعب وندد بها...هل كان تمثيال في تمثيل؟  
وإال ،لماذا يلقي آالف األساتذة ذكورا وإناثا ،بأنفسهم إلى التهلكة ،مطالبين بإلغاء التعاقد
وهو ملغى  ،أصال ،بشهادة الوزير الناطق .شيء يصعب تصديقه !  
حلقة ما ضاعت  ،إذا ،في  آلية التواصل بين  الدولة والشعب ،ما نتج عنه هذا االحتقان
الذي ما كان له أن يكون  ،لو اقتنع األساتذة المتعاقدون ،بأن منظومة التعاقد انتهت فعال،
وإلى األبد !!!  .
وردا على ادعاءات «المغرضين»  بأن نمط التوظيف الجهوي لم يفرض على أي كان ،بدليل
اإلقبال الكبير على مباريات األكاديميات  ،سنويا ،بعد أن يكون كافة المترشحين قد اطلعوا على
الوضعية المهنية فبل المباراة  .
يمكن أن يكون ذلك صحيحا  ،أيها الوزير  .
وزارتك لم تفرض التعاقد  .التعاقد فرضته«  الحاجة» التي هي وليدة فشل الدولة في تدبير
المجاالت االجتماعية بوصف عام   ،ومجال التعليم بوجه خاص ،بعد إقرار برامج وطنية  إلصالح
قطاع التعليم بمئات الماليير  ،خرج منها المغرب خاوي الوفاض وخرج منها  بعض المسؤولين
عن تلك البرامج  بغنائم توازي خسارة البلد  ،دون مساءلة أو مقاضاة !!! .وفي ذلك تنزيل مادي
لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة !
   ooooo

مقربة مر�شان...للمرة �ألف !...

وتستمرّ مطالبتنا بفتح مقبرة مرشان ،ويتقوى ،جمعة بعد جمعة ،إصرارنا على دخول
المقبرة التي تضم رفات آبائنا وأهالينا تغمدهم اهلل وموتى المسلمين كافة ،بواسع رحمته
وعفوه وغفرانه ,فلقد اشتقنا لزيارة مقابرهم وقراءة سور من القرآن العظيم ترحما عليهم،
والدعاء لهم  ،كما اشتقنا لمناجاتهم من تحت التراب ،واستعادة ذكرياتنا معهم خالل عبورهم
دنيا الفناء ،قبل أن يلبوا نداء ربهم ،راضين بقضائه وقدره ،وطامعين في رضاه وعفوه.
تلك اللحظات القصيرة التي نقضيها بجوارهم ،تعيدنا للحياة معهم وتعيدهم للقرب منا
 ،فيفنى الموت للحظات ،ويهوى سور الفراق األليم للحظات ..ويتملكنا خشوع صوفي وشعور
رباني  ،بأننا بينهم وهم بيننا ،كسابق عهدنا بهم وعهدهم بنا,...ونضحك ونبكي ،ونسعد
ونحزن ،ثم تعود بنا الدنيا إلى حقيقة الموت ،وللموت جالله وهيبته ،فنقرأ الفاتحة وندعو،
وننصرف ،وكأننا كنا  ،فعال ،في ضيافتهم أو كانوا في ضيافتنا للحظات ربنا نسعد بها فوق
سعادتنا بالحياة !
هل تدرون  ،يا أنتم الذين أغلقتم ،دون حق ،باب المقبرة ،في وجوهنا وقلوبنا  ،وأججتم نار
الغضب في نفوسنا ،أي ظلم ارتكبتموه ،وأي جرم اقترفتموه.. ،
طبعا ال تدرون ،ألنه ال توجد قرابة وال رابطة بينكم وبين أهل المقابر في ديارنا ،ألنكم
مجرد عابري سبيل في ربوعنا  ،تأتون وتذهبون ،دون أن تتركوا وراءكم خيرا تذكرون به وال
جميال توصفون به...
أما نحن ،أيها السادة والسيدات ،فإننا باقون هنا بأحيائنا وأمواتنا ،وسنستمر  ،شئتم أم
أبيتم ،في المطالبة بحقنا في زيارة مقابر أهالينا بمقبرة مرشان ،التي هي فضاء لسعادتنا
وقطعة من أفئدتنا.
وسوف لم نسمح بأي مساس بهذه المقبرة أو أذي يلحقها بالوسائل التي نعلم ،وللغايات
التي نعلم أيضا ،ولدينا تجربة مؤلمة في هذه الباب ، ،ولنا اطالع على بعض ما يروج بهذا
الشأن ،وقد فضلنا ،نحن األهالي ،أن نمارس حقنا في رفع تظلمنا  ،بالحكمة والموعظة الحسنة،
وال يوجد ما يمنعنا من التصعيد في مطالبنا ،بنفس الحكمة التي نضيف إليها وسائل إدانة
أخرى مشروعة ،ألن ما يواجهنا بكم ،قضية حياة وموت !

جريدة طنجـة
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منظمـة املـــر�أة اال�ستقالليــة
«املـــر�أة املـغـــربيــة م�شــروع وطـــن»

تواجــه المـرأة المغربيــة في الوقت
الراهن عديد التحديات إلثبات الذات من
جهة ومن جهـة أخــرى لمواجهة تقاليد
بالية تسري في أوصال مجتمـع أبـوي أو
ذكوري ،تمضي فيه المرأة حائـرة بيــن
مسارات متضاربة ،حيث تتيه بين فكر
يضعها كامرأة تقليدية ال يعترف بها منطق
المجتمع الصناعي،وإن قاومت هذا الواقع
وشقت الطريق لتبرز مؤهالتها وإمكاناتها
تخرج إليها الرؤى الدينية الجامدة ،إال أننا
من حين إلى آخر يظهر لنا وباإلمعان نساء
مدت خيوط نضالها إلى مــداه ،ومنظمة
المرأة االستقاللية تبقى إحـدى الهيئات
الموازية لحزب االستقالل حيث تأسست
هذه المنظمــة سنة  1988وبالضبط في
فاتح يوليوز والتي تسعى إلى توجيه وتأطير
المرأة وإدماجهــا في العمل السياسي
والدفاع عن حقوقها والعمل على القضاء
على كل أشكال التمييز بين الجنسين،
وتحقيق مساواة فعلية في شتى الميادين
على اختالف مشاربها ومساراتها.
وحسب األستـــاذة حنان بومهـــراز
كاتبة فرع طنجة المدينة لمنظمة المرأة
االستقالليـــة فقـــد أوضحت أن المـــرأة
المغربية تعيش على وقع جميع أنواع
التمييز ضدها وذلك راجع ألسباب عدة:
منها وجود قوانين تحد من إبراز قدراتها
ومؤهالتها ،إضافة إلى غيــاب المناصفة
وتكافؤ الفرص والمساواة في القوانين،
ناهيك عن حضورها المخجل في الحقل
السياسي مما ال يسمح لها أن تكون عنصرا
فعاال مساهما في التغيير.
واسترسلت األستاذة « حنان بومهراز»
في حديثهــا أنـــه حان الوقــت لتتبــــوأ
المرأة المغربية مكانتها المستحقة في
المؤسسات العمومية والخاصة والمنتخبة،
وتفعيل «مشـــروع الجنـــدرة» الخــــاص
بالتمكين السياسي ودعــم المشاركــة
الديمقراطيــة للمــرأة في المغرب ،ألن

« �أين �أموال جمعيات
�آباء التالميذ ؟»

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

مع انطالق أحد المواسم الدراسية ،وجّه الملك محمد السادس إلى
ً
رسالة جاء فيها أنه « ال ينبغي أن نُغفل المواعيد
المعنيين بالتعليم
اللمركزية اّ
واالستحقاقات األخرى المتعلقة بإقرار اّ
واللتمركز في قطاع
التربية والتكوين ،وضمان تسيير مُحْكم لمُختلِف المؤسسات التعليمية،
وتفعيل دور آباء وأولياء التالميذ في تدبير الحياة المدرسية بوصفهم
شركاء أساسيين في تعليم وتربية أبنائهم على امتداد مسارهم الدراسي».

المشاركة السياسيــة الفاعلـــة للمرأة
أصبحت ضرورة ملحة لضمان نجــاعــة
النموذج التنموي الجديد،وذلك من خالل
استتثمار الكفاءات النسائية وتمكينها من
الوصول إلى مراكز القرار.
وأضافت األستاذة حنــان بومهراز
في حديثها لجريدة طنجة أن التنسيق مع
جمعيات المجتمع المدني وإحــداث فروع
للمنظمة،السيما إحداث مراكز لتأهيل
النساء واستعمال كل وسائــل اإلعــالم،
مع المشاركــة في المؤتمرات والحلقات
الدراسية والندوات الوطنيــة والدوليــة
باإلضـافـــة إلى التعـــاون مع المنظمات
والمؤسســات والجمعيـــات الوطنيــــة
والدولية ذات األهــداف المشتركة،ـهو
السبيل الوحيد الذي يقود المرأة المغربية
لقيادتها نحو الريادة السياسية ،وأضافت
«بومهراز» أن المنظمة تعرف دينامية
خاصة في عهد الرئيسة خديجة الزومي
هذه الدينامية تتجلى في عديد األنشطة

اليد

ب
خ
ط

بخط اليد
 -محمد �إمغران
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وتنوعها وخصوصا الدورات التكوينيـــة
التي أعطت دفعة معنوية لكافة عضوات
المنظمة ،دون نسيان األعمال والمبادرات
الخيرية ذات البعد اإلنساني التي أعطت
إشعاعا للمنظمة خصوصا في فترة الجائحة
التي أظهرت هشاشة الوضع االجتماعي
واالقتصادي لبالدنا.
ونحـــن على نعـيـــش على وقــــع
األيـام الرمضانيـــة المباركـــة تحــاول
عضــوات «منظمــة المرأة االستقاللية»
تنظيم أعمال خيرية وأنشطة ذات أبعاد
إنسانية وخيرية ،آخرهــا تنظيــم يـــوم
السبت المنصرم مائدة إفطــار لنـــزالء
دار المسنين بوخالـــف في إطار أنشطة
المنظمة اإلنسانية التي دأبت الجمعية
على تنظيمها في عديد المحطات الدينية
وخصوصا في فترة الحجر الصحي الذي
عرفه المغرب منذ مارس المنصرم.

م .ط .البقالي

للمفارقة «الزمنية» ،فقد تمت االستعانة بفقرة تعود لرسالة ملكية،
من أجل ترصيع تقرير أعده المجلس األعلى للتربية والتكوين سنة 2019
حول موضوع (جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتالميذ شريك
أساس في تحقيق مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء) ،إذ أن الموضوع لم
يتم التطرق له إال بعد مرور عقدين من الزمن على تاريخ توجيه الرسالة
الملكية !
القضــايا المتعلقة بالتعليم العمومي وسبل إنقاذه ،قضايا يجب أن
تستأثر بجهود الدولة وباهتمام كل طوائف المجتمع المدني والسياسي،
ومادام األمر يتعلق بالحديث عن واقع التربية والتعليم ببالدنا ،وبما
ُّ
وتخلفٍ بادٍ للعيان ،انتهى به إلى
يعيشه هذا الواقع من تراجع بَيِّن
الدرك األسفل ،فقد رأينا أن مظاهر أزمة التعليم العمومي ال تقتصر على
باب دون آخر ،وال تقف عند مخرج دون غيره ،بل إن الفساد صار بنيويا
وعاما ،بدءاً بالتعليم االبتدائي وانتها ًء بالتعليم الجامعي.
إذا عمدت إلجراء مقارنة حسابية بين حجم اإلنفاق العمومي على
مسالك التعليم وبين ما يجنيه البلد وراء هذا اإلنفاق ،من مكاسب تقنية
أو علمية ،أو من تضخيم ألعداد الكفاءات الضرورية لإلقالع االقتصادي،
النتهيت إلى خالصـة أكيدة هي انعدام التناسب بين النفقــة وبيـــن
المردودية .وهذا دليل قاطع على فشل السياسة التعليمية.
لعل الحديث يطول ،ونحن نستعرض أوجه القصور التي تعتري نظامنا
التعليمي ،لكننا سنقف في هذا الركن على مسألة َق َّل االنتباهُ لها بين
الناس ،وهي ما تعلق بدور هيئات أطلق عليها اسم «جمعيات آباء وأمهات
وأولياء التالميذ».
في معظم التجارب الدولية ،التي أَ َ
شْرَكت جمعياتٍ بهذا االسم،
يُالحظ أن جمعيات اآلباء واألمهات تضطلع بأدوار تتراوح في مجملها
بين «المشاركة في بلورة وتطوير المشروع البيداغوجي للمدرسة وتتبع
تنفيذه» و«التداول في القضايا ترتبط بالمردودية التربوية للتالميذ مع
اقتراح الحلول» وبين «تعبئة المدرسة والمجتمع المحلي للمشاركة في
تحسين جودة التربية» فضال عن «اقتراح سبل التطوير لدى السلطات
المختصة في القضايا المدرسية» ،بل إن أدوار هذه الجمعيات قد تبلغ
درجات عُليا حين تبلغ درجة إعداد برامج توجيهية لفائدة اآلباء لتمكينهم
من فهم أ ْفضَل لدور ممثلي اآلباء ولدور المدرسة.
ٍ
هل تقوم جمعيات آباء وأولياء التالميذ في حالة المغرب بدور من
هذا النوع؟ المخيب في أدوارها المزعومة أنها تكتفي ،بداية كل دخول
مدرسي ،بتسجيل «هدف» واحد هو «استخالص واجبات انخراط» من
جيوب اآلباء المنهكين ،وهو انخراط صار إجباريا بالعادة والعرف ،وليس
بالقانون ،فضال عن أنه انخراط في «جمعية» ،ال يُعرف شيء عن طبيعتها
وال عن اسماء األعضاء «المُفرتضين» في مكاتبها «اإلفتراضية» ،بل ال
يُعرف حتى اسم رئيسها المزعوم !.
أشار تقريرٌ رسمي سابق إلى مسائل معينة ،وطلب إعادة النظر في
اإلطار القانوني المنظم لهذه الجمعيات» وحث اإلدارة التربوية على
تجديد هياكلها كلما استنفذت واليتها القانونية ،بل إن التقرير ذاته ،دعا
هذه «الجمعيات الصورية» الحترام عقد الجموع العامة بوتيرتها القانونية
وتقديم تقارير عن أنشطتها «المزعومة» بشكل مُسْتَوْفٍ ،لكن دون
أن يستجيب منها أحد !
هل انخراط اآلباء في «جمعية لآلباء» يعتبر تصرفا إلزاميا وإجباريا
يفرضه قانون ما؟ وهل المبلغ النقدي المستخلص من جيوب اآلباء ،يحدده
نص تشريعي أو إداري؟ وما األساس الذي يمتنع بموجبه موظف عمومي،
من استخالص رسوم بسيطة مستحقة لفائدة المدرسة ،قبل استخالص
مبلغ مالي أضخم منه لفائدة جمعية وهمية تحمل اسم «جمعية آباء وأولياء
أمور التالميذ» ؟ هل تقدم مكاتب هذه الجمعيات الصورية ،لمنخرطيها،
تقارير مالية عن أوجه صرف األموال الباهضة التي حصلت عليها دون
سند مشروع ؟ أال يُعَدُّ صرفُ تلك األموال جريمة مفضوحة تستوجب
المحاسبة والعقاب؟ هل تخضع هذه «الجمعيات» ،لظهير الحريات العامة
ُ
تُجْهَل أحكامُه ومُقتضياته ؟
أم هي خاضعة لـــــِــ»قانون عُرفي»،
السؤال « :أين أموال جمعيات آباء التالميذ ؟».

هل تتمكن كورونا
من تفكيك أسرنا
عـاش العالـم ما بيــن المارسين ،إلى حدود
اليوم ،حربا جسورا ،شنت عدوانهـا دون أي إعالم
سابق! بينما الكل منغمــس في برامجــه ،مستمتع
بحياته ،وجــد العـدو واقفا ببيته! من هذا؟ كيف
وصل إلينا؟ من أرسله؟ما خلفياته؟هل هو حقيقي،
ام مزيف؟...
نعم  ،هجوم في اتجاه واحــد ،ألن الفريق اآلخر
ليس متأهبا لجهلــه التام ،بالهجوم ،وال نوعه ،وال
حتى ساعته ،أو مدته!!!

؟

قسم الثالثة إعدادي ،ام تلميذ قسم السادس ،أو
المستوى األول ،ام الثاني....؟؟؟
والمؤسف توقيت الحصص متزامن!!!
في بيت واحد.
كان الزوج اليـرى زوجتــه ،ويتحدث معهـا إال
بعد رجوعه من عمله ليال .ربما اليرى أبناءه أليام
عديدة ألنهم ينامون قبل وصوله.

اليوم ،عمل عن بعد ،او توقيــف عن العمـل،
إذن غــاب العــدل ،وغابـت المســاواة بيــن أصبح الزوج موجود في البيت طيلة اليوم .هذا أمر
الفريقين ،فظن أصحاب الدار أن العدو قــوي ،ذو جميل ،فاألبناء سيستمتعون مع والدهم ،واألب
جاه ،وسلطة...لكن المفاجأة عندما عرفوا أن العدو سيتعرف على أبنائه أكثر ،وستتمكن األسرة من
وضع برنامج تستغل فيه الظروف الجديدة بكل
مجرد كيان فيروسي!!!
إيجابية.
من هو هذا الفيروس الذي استطاع أن يحصد
ولكن هذا تصور جميل ،لم نره إال في عــدد
مئات األرواح ،ويزرع الرعب والهلع ،ويغير نمط
قليل من األســر تتميز بمستوى ثقافي ،وفكري
العيش...
رزين .وجل األسر خصوصا التي تعرف الهشاشة
إنه فيروس كورونا !
اإلقتصادية  ،واإلجتماعية ،والثقافية ،عانت كثيرا!!!
فيروس أعجز العلم والعلماء ،وحيـر األطبــاء
بين أربع جــدران ،يحتــاج األب الموقوف عن
بتحوالته وسرعة انتشاره ،وفعلـه المميــت .مما العمل لشراء لوازمه اإلنتشائية ،واألبناء يحتاجون
دعى الدول لعقــد اجتماعـات متسلسلة ،وفرض لتعبة الهاتف الوحيد لمتابع الدراسة ،األم تطلب
حالة الطوارئ ،ثم الحجر الصحي.
لوازم البيت...
الخروج من البيـــت إال بإذن من السلطـــات
اليوم صار الزوج يرى في زوجته أغرب وأقبح
المعنية ،لشخـص واحد يعينــه أفــراد األسرة ،أو
الصفات ،ينعتها بأبشع النعوت ،ويالحقها،أينما
للضرورة القصوى لشخص ثاني.
ذهبت داخل األربع جدران!!! صراخ ،ســب ،شتــم،
حذر التجول ،ومنع الخروع بعد ساعة محددة تعنيف ...وهذا كله وسط أبنــاء داخــل قســـم
من الليل.
إفتراضي!!!
وضع الكمامة بالضرورة ،كأول احتراز ،لحماية
األفراد.
تعقيم المنازل ،واأليادي ،خصوصا عند لمس
األوراق ،او أغلفة المنتوجات...
توقف العمل الحضوري في بعض القطاعات،
مما جعل التعليم الحضوري يتوقف ،ليتحول إلى
تعليم عن بعد!

ما أقسـاك ياكورونا! أقسمــت إال أن تعري
المستور ،وتجعل هشاشتنا تستسطح !
ومع ذلك لم تنتصري ،كورونا!!!
أمرنا كله لنا خير!
لقد سهلــت عمليــة تشخيص الواقع ،وحركت
قوة المجتمع المدنــي ،فأضــاف تقاريره ،مما
سيمكن المسؤولين من وضـــع برامــج عالجية،
وبرامج حمائية ،وأخرى تحسيسية.

وهنا تبدأ القصة ،هنــا سيحكــي التاريخ كيف
تحول نمط عيشنا ،وتغيـرت ثقافتنا ،وسلوكاتنا،
وهنــا أناشـد الفاعـل السياسي ،لإلستماع إلى
فكــان من الضروري تغييــر مفاهيمنا ،محاولــة
الفاعل المدني ،واإلستعانة بتشخيصه الميداني،
لإلنسجام ،والتكيف ونجاح التجربة!
وبمقترحاته ،وتحويلهـا لبرامج توزع على جميــع
البد من اإلستمرارية لكل حي ،لذلك البد من القطاعات لتتظافر الجهــود وتتكامــل الرؤيــة.
اعتماد آليات تأقلم الفطري مع المكتسب ،فتتحدى ،وإال فـإن كورونا ستبقــى دائما ،وبكــل هيئاتهــا،
واليتمكن الفيروس منها!!!
أشكالها ،وهوياتها ،مصدر تخويف وتهديد حقيقي
لألسرة ،والمجتمع.
فهل هذا ما تحقق؟
نجاتنـا ،في إيجابيتنــا ،نجاحنـا في ميزان عادل
مع بداية صيغة التدريس عن بعد ،حار اآلباء
منصف ،ال يعرف لإلقصاء طريقا ،واليميز بين أنواع
واألبناء ،سواء الغني ،المتوسط ،أو الفقير.
الموزونات.
كيف سنتابع مع أبنائنا؟ هل يتوفــر كل تلميذ
على هاتف ذكـي ،أو حاسوب؟ جل األسر ال يتوفر
األستـاذة وفاء بن عبد القادر
إال األب أو األم على هــاتــف ...من سيحظــى به
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة
مدربة ،مرشدة اجتماعية ووسيطة أسريـة
ليتابع دروسه ؟ هل تلميذ قسـم البكالوريا ،تلميذ
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امل�سنون� ..أي موقع
لهذه الفئة يف الربامج
وال�سيا�سات احلكومية..؟!
3/2

• إدريس كردود

نواصل في الجزء الثاني من الموضوع ،الحديـث عن
وضعية األشخاص المسنين وكبار السن الذين يئنون تحت
وطأة ظروف اجتماعيــة تتسم ببالـغ التعقيد والصعوبة..
نعود قليال إلى ال��وراء لنذكر بتقرير المجلس االقتصادي
واالجتماعي يكشف فيه حقيقة وضعية األشخاص المسنين
عبر مايسمى بمؤسسات الرعاية االجتماعية ..فماذا أعدت
الحكومة لهذه الفئة المغيبة من برامجها وسياستها؟ ماهو
البعد االستراتيجي لوزارة األسرة والتضامن في أفق النهوض
بأحوال المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وإدماجهم
في النسيج المجتمعي؟ وحتى تكتمل الرؤية حول هذه الفئة
الواسعة من المواطنين التي بذلت جهودا كبيرة وقدمت
تضحيات على امتداد سنوات من عملها والتزامها وتفانيها
في خدمة الوطن ..هي اليوم تئن في صمت دون أن يلتفت
إليها أحد..

وإستكماال لبعض الجوانب التي تحتاج إلى تفصيل أكثر
وضوحا باألرقام ،أود أن أطلعكم على بعض المعطيات األكثر
أهمية ،استنادا إلى بيانات إحصائية للمندوبية السامية
للتخطيط ،تفيد بأن عدد المسنين في المغرب إلى حدود
سنة  2020بلغ حوالي أربعة( )4ماليين مسن تزيد أعمارهم
عن ستين( )60سنة يعانون من ضعف التغطية الصحية ،هذا
وحده يشكل عائقا أساسيا لألشخاص المسنين!؟ وضمن
البيانات المذكورة يشير التقرير إلى احتمال أن يصل عدد
المسنين إلى أكثر من عشرة ( )10ماليين في أفق سنة ،2050
وهو ما سيشكل نسبة حوالي  ٪23من سكان المغرب ..وعلى
خالف الكثير من المجتمعات الغربية ،فإن مجتمعنا وهلل الحمد
مازال يحافظ على عادات وتقاليد األسرة المغربية بخصوص
رعاية االشخاص المسنين ..وتفيد هذه الدراسات إلى أن
نسبة  ٪90من المسنين يعيشون مع أسرهم الممتدة..
على أن نسبة كبيرة من هؤالء المسنين تفوق  ٪60يعانون
من أمراض مزمنة ومن انعدام التغطية الصحية وضعف
الرعاية !!..هذه بيانات إحصائية ننقلها لألمانة وفي متناول
من أراد االطالع عليها ..وتبعا لدراسة أجرتها وزارة التضامن
واألسرة سنة  2014حول مشكل اإلعاقة تفيد أن % 33.7
من المسنين البالغين  60سنة فما فوق يوجدون في وضعية
إعاقة ..مايؤشر بالضرورة على ارتفاع نسبة المسنين إلى
مستوى قياسي جدا ..2021 /2014
وأمام هذه األرق��ام والمعطيات والبيانـات اإلحصائيـة
الصـادرة عن مؤسسات حكوميـة رسميـة تضعنا جميعا في
صورة واضحة المعالم وإزاء واقع اجتماعي مؤلم يدعـو إلى
وقفة تأمل الستقراء الوجه اآلخر للمعاناة والحرمان والتهميش
والعزلة االجتماعية لفئة المسنين داخل المجتمع!!..
(يتبع)

جريدة طنجـة
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املغرب و�إمكانية انتعا�شه اقت�صادي ًا
محط �أنظار العامل

دُرر الطرائف
والنوادر
محمد وطـا�ش
تختزن الذاكــرة العربية اإلسالميـــة رصيدا نفيسا من درر الحكايات
وفصوص النوادر وتحف األخبـــار مما جمعـــه الرواة ووثقـه األدبـاء
واستشهد به الفقهاء وحقق فيـه املؤرخـون والعلماء وتناقلــه القوم يف
مجالسهم بسخاء ،إال أن هذه النفائس املخطوطة واملطبوعـة واملحفوظة
ظلت حبيسة الرفوف فما عادت تحظى كسابق عهدها باهتمــام الكثيـــر
مـــن الرؤوس الغارقة يف أوحال مستنقعات هذا الزمـن املنحوس.
وتـزكيــة للنفــوس ،فالمنــاص إذن من نفـــض غـبـــار النسيـــان
عـــن هـــذا الكـنـــز املطمـــوس بيـــن طيــات الكتـــب والكنــانيـــش
والطـــــروس ،أمـــال فـــي استلــهـــام ما يحفـــــل بــــه مـــن عبــــر
ومواعـظ ودروس.
فمن قبــس هــذه الحكايـات والنـوادر واألخبـار نقتبـس ما يهــذب
الوجدان وينري النهج القويم لإلنسان.

بين الفينة واألخــرى ،يكــون المغــرب
موضوعا في الصحافة الدولية ،المرئية منها
والمسموعة والمقروءة .وإذا كان في العديد من
المرات يتلقى هجوما معينا ،يستهدف تاريخه
أوحضارته أوقوته االستراتيجية بمنطقة شمال
أفريقيا ،فإنه على اختالف ذلك يكون المغرب
أحيانا عنوانا لمواضيع إيجابية ،تهم سياسته أو
راهنه أومستقبله وهذه هي سنة الحياة« ،مرة
معك ،مرة ضدك».وعلى كل حال ،نرفــع أكف
الضراعة إلى العلي القدير ،لكي يجعــل هذا
البلد آمنا ومحصنا من كل الشرور ،بما في ذلك
«العينينة» ،سواء كانت للجيران أولبعض دول
المنطقة االقليمية .وعالقة بهذا السياق ،اعتبر
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب
«روبيرتو كارداريلي» أن ســرعــة االنتعـاش
االقتصادي بالمملكة رهينة بحسن سير عملية
التلقيح ضد فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد
 )-19مبرزا  ،خالل ندوة عبر تقنية «الفيديو»
حول موضوع «ماذا تعني آفاق االقتصاد العالمي
بالنسبة للمغرب ومنطقة الشـــرق األوسط
وشمال إفريقيا» أن «المغرب أبان عن حيوته
في مجال اقتناء وتوزيع اللقاحات على السكان
وبالتالي وضع نفسه كنموذج على المستــوى
العالمي في مجال التلقيح».
وأشـار «روبيرتو» إلى أن بوادر االنتعاش
تظهرعلى مستوى الصادرات التي ارتفعت وفي

القطاع الصناعي الذي أحدث حوالي  80ألف
فرصة عمل في الفصل الرابع لسنة ،2020
مضيفا أن قطاع الخدمات ،السيما السياحة
يعتمد بشكل كبير على تقدم عملية التلقيح.
كما أوضح أنه حسـب توقعـات صندوق
النقد الدولي ،سيبدأ االنتعــاش في المغرب
ببطءعند مستويات مماثلة في منطقة شمال
إفريقيا والشرق األوسط ،مسجال أن المكانة
الهامة للقطاع السياحي في المغــرب يؤثـــر
على االنتعاش االقتصادي.كما حذر من ارتفاع
االحتياجات التمويلية التي عبرت عنها الخزينة،
الشيء الذي يمكن أن يؤثر على توفير التمويل
للقطاع الخاص ،معتبرا أن استدامة الدين غير
مهددة.
من جهة أخرى ،تطــرق المتحـدث إلى
اإلصالحات الهامة التي باشرها المغرب ،على
غرار تعميم الحماية االجتماعية والتي فضال عن
مراميها االجتماعية ،تساهم في تقوية الرأس
المال البشري ،بفضل الولوج للخدمات الصحية
ذات جودة عالية.
من جهتها ،أكدت رئيسة شعبة التحليالت
واالستراتيجيات اإلقليميــة بصنـــدوق النقد
الدولي« ،بيلين بيركمن» ،أن مسارات االنتعاش
على مستوى مختلف دول الشرق األوسط تعتمد
على سرعة التلقيح واالختالفات الهيكلية،

مشيرة إلى أن الولوج السريع للتلقيح يمكن
أن يدعم االنتعاش على المدى القصير ،وذلك
بنفس درجة إرساء سياسات لدعــم الميزانية
يمكنها تعزيزعودة سريعة للنمو في البلدان
المعنية.
في المقابل ،اعتبرت أن االعتماد على قطاع
السياحة يمكن أن يبطئ من وتيرة االنتعاش،
بالنظر إلى قيــود السفــر وإجراءات التباعد
االجتماعي.
وستستمر البلــدان الهشــة ،منخفضــة
الدخل ،وتلك التي تعانــي مـن النزاعات التي
كانت استجابتها متواضعــة للوبــاء ،نظـــرا
إلكراهات ميزانياتها ،في مواجهة العديد من
التحديات ،من بينها التكلفة العالية لعملية
التلقيح.كما أن توقعــات النمــو في المنطقة
متباينة ،حيث إن التلقيح السريع يمكن أن يكون
حافزا لالنتعاش .وشكل هذا اللقاء االفتراضي
الذي نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب
الجديد وصنـدوق النقــد الدولي مناسبـــة
لمناقشة النتائج التي خلص إليها الفصل
األول من تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية
المتعلقة بالظرفية االقتصادية العالمية ،فضال
عن تقرير اآلفاق االقتصادية االقليمية لشهر
أبريل.2021
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«�آيا �صوفيا» املعلمة التاريخية التي تعي�ش
بني جدلية الكني�سة وامل�سجد واملتحف

تعتبر « آيا صوفيا « صرحا دينيا تركيا مهيبا،
له وجاهة متميزة عند المسلمين والمسيحيين
من مواطني تركيا على حد سواء،هذا الصرح
التاريخي الديني الذي يعني باللغة اليونانية
«الحكمة المقدسة» عرف كأضخم كاتدرائية
للمسيحيين األرثوذوكس طيلة  900سنة،
حيث أقيمت «آيا صوفيا» عام  537بأمر من
اإلمبراطور البيزنطي «يوستينيانوس األول»
والذي أصبح بعد ذلك من أعظم المساجد
للمسلمين على مدى  500سنة ،ليتحول هذا
الصرح الديني بقرار سياسي إلى متحف فني
منذ تاريخ 1934م على يد الزعيم العسكري
«مصطفـى كمال أتاتـورك» الذي أنهى حكم
الخالفة العثمانية سنة  1923وإعالنه قيـام
جمهورية علمانية بدال منها ،ولعراقة معلمة
«آيا صوفيا» تعتبرها منظمة «اليونسكو»
من المآثر التاريخية المنتمية للثروة الثقافية
العالمية ،والتي تقع اليوم «بمنطقة السلطان
أحمد» الواقعة بمدخل مضيق البوسفور في
القسم األوروبي لمدينة إسطنبول التركية.
« آيا صوفيا» هذه المعلمة التي عرفت على
مر التاريخ رمزا لحضارات وتاريخ المنطقة ،تتحول
إلى مسجد منذ سنة بفضل قرار «المحكمة
اإلدارية العليا» والقاضي بإلغاء قرار مجلــس
الوزراء الصادر عام  1934والذي جعلها أنذاك أن

جريدة طنجـة

القاضي الخبير
كان جمال الدين بن العديم ،قاضي حلب ،عاق ً
ال عاد ًال خبيراً باألحكام؛حدث
أن ادّعى عنده مدّع على آخر بمبلغ ،فلما أنكر المدّعى عليه ،أخرج المدّعي
وثيقة فيها إقرار «منصور بن أبي جرادة بتسلم المبلغ» .فأنكر المدعى عليه أن
االسم المذكور في الوثيقة (أبا جرادة) اسم والده.
قال له القاضي ابن العديم :فما اسمك أنت؟
قال :منصور.
قال :واسم أبيك؟
قال :هبة اهلل.
فسكت عنه القاضي ،وتشاغل بالحديث مع من كان عنده حتى طال ذلك،
وكان جليسه يقرأ عليه في صحيح البخاري،ثم إذا بالقاضي يصيح فجأة :يا بن
أبي جرادة.
ً
فأجابه المدّعى عليه مبادرا :موالي!
فقال له :ادفع لغريمك َّ
حقه.

تكسرت عتبة داره

مرض قيس بن سعد بن عبادة األنصاري الخزرجي ،وهو من كبارالصحابة،
فاستبطأ عواده ومن كان يزوره من إخوانه.
فلماسـأل عنهم،قيل له:إنهم يستحيون مما لك عليهم من دين.
فقال  :قبح اهلل ما ًال يمنع اإلخوان من الزيارة ،ثم أمرمناديا كي ينادي  :من
كان لقيس عنده مال فهو منه في حل .
تكسرت عتبة داره من كثرة من دخل عليه من الزوار.
(ورد هذا الخبر فى كتاب « سراج الملوك « ألبي بكر الطرطوشي).

يقضي حوائج العباد
كان يحيى بن خالد بن برمك يقضي حوائج القوم ،ويبتهج بذلك؛ وكان
أصحابه إذا رأوه منقبضا علموا أنه لم يُسأل فى ذلك اليوم حاجة ،فبسطوه بما
ينقبض به الناس من التكاليف.
وكان كثيرا ما يقول « :اللهم اجعلنا ممن يؤدي حقوق نعمك بقضاء حوائج
عبادك».

نساء ونساء

سأل المغيرة بن شعبة وهو والي الكوفة أعرابياً رآه في الطريق فقال له :
ماذا تعرف عن النساء ؟
قال األعرابي  :النسـاء أربـع مربـع ،وجمع يجمع ،وشيطـان سمعمـع ،وغـل
ال يخلع.
قال المغيرة  :فسرها لي.
قال  :أما أربع المربع  :إذا نظرت إليك سرتك ،وإذا أقسمت عليك برَّتك ،وأما
التي جمع يجمع  :فالمرأة تتزوجها وال نسب لك فتجمع نسبك إلى نسبها ،وأما
الشيطان السمعمع  :النائحة في وجهك إذا دخلت ،والمولولة في أثرك إذا خرجت،
وأما الغل الذي ال يخلع  :فالزوجة الخرقاء الذميمة التي قد نثرت بطنها وولدت
لك ،فإن طلقتها ضاع ولدك ،وإن أمسكتها فعلى جذع أنفك.
فقال له المغيرة  :بل أنفك أنت.

مستملحة

تتحول من مسجد إلى متحف ،كما أنها أصبحت
تابعة لرئاسة الشؤون الدينية وفتحها للعبادة
بعد سحب تبعيتها من وزارة الثقافة والسياحة.
واحتفل المسلمون يوم الثالثاء المنصرم
في بداية شهر رمضان األبرك هذه السنة داخل

• عـدد  • 4155ال�سبـت � 24أبـريـل 2021

«آيا صوفيا» في إسطنبول وللمرة األولى منذ
 87سنة ،وأدى المسلمون هناك صالة التراويح
في وقت تعيش فيه تركيا على أرقام هائلة في
حاالت المصابين بفيروس كوفيد 19

م.ط.ب

وقف على باب نحوي أحد الفقراء فقرعه ،فقال النحوي  :من بالباب ؟
فقال  :سائل.
فقال النحوي  :لينصرف.
فقال الفقير مستدركا  :إسمي أحمد ،وهو اسم الينصرف في النحو.
فقال النحوي لغالمه  :أعط سيبويه كسرة.
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ضيف

محمد العربي بن رحمون

األسبوع

رئي�س هيئة امل�ساواة ومقاربة النوع وتكاف�ؤ الفر�ص

محمد الطيب البقالي

ديبــاجــة :

تنطلق هيئة املساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص من مرجعية أساسية، ،تهدف إىل إشراك فعاليات املجتمع املدني يف عملية النهوض بتنمية
محلية تستجيب لتطلعات الساكنة وآمالها يف تنمية مستدامة ،انسجاما مع التزامات املغرب باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل وذوي
االحتياجات الخاصة ،وكذا مع اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني الجنسني بإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج التنموية املحلية
والدفاع عن املكتسبات والنضال من أجل القيم التي يرتكز عليها التماسك االجتماعي ،مع دعم منظمات املجتمع املدني والنهوض بدورها بصفتها عوامل أساسية
للحفاظ على النسيج االجتماعي وتكيفه وتقوية الرابط االجتماعي من خالل السياسات العمومية وتطوير الديمقراطية التشاركية.
من هنا جاء تأسيس هذه اآللية ،وملعرفة الكثري عن هذه املؤسسة حاولنا طرح أسئلة جوهرية على الفاعل املدني والحقوقي املحامي محمد العربي بن رحمون رئيس
هيئة املساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص من قبيل :
• لماذا تم إحداث الهيئة وما سبب بلورة هذه اآللية ؟
ج :ظهرت هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص نتيجة بلورة مفهوم الديمقراطية التشاركية
التي أفرزتها متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية أظهرت محدودية الديمقراطية التمثيلية .وقد برز هذا
المفهوم في الغرب خالل ستينيات القرن الماضي في سياق السعي لتقليص الهوة بين الفاعل السياسي ،ممثال
في األحزاب السياسية ،وبين باقي الفاعلين االجتماعيين المنظمين في الدولة .ولمنح المواطنين والمواطنات
آليات قانونية تمكنهم من تتبع وتقييم السياسات العمومية والمساهمة في صنعها ومراقبة تنفيذها.
• هل إحداث الهيئات االستشارية بما في ذلك هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص التابعة
للجماعات الترابية ،تعد رافعة وركنا أساسيا للديمقراطية التشاركية بصفة خاصة والديمقراطية التمثيلية
بصفة عامة ؟
• • جاءت الديمقراطية التشاركية بالمغرب في سياق سياسي
اتسم بالتفاعل مع الحركة المجتمعيـة التي عبـر من خاللها الشارع
المغربي على انخراطـه في مسلسل الربيع العربي ،خاصة من خالل
الحركات الشبابية غير المؤطرة سياسيـا أو نقابيا والتي عبرت عن
قصور الفاعل السياسي.
وبهـذا الصدد يتعيــن إضفـاء ديناميـة على هيئـة المســاواة
ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص ودور الوظيفة التشاورية الذي تلعبه
وتحديد ذلك الدور وتثمينه ،تلك بكل بساطة مسألة حكامة جيدة
وفقا لمقتضيات المادة  120من القانون المنظم للجماعات الترابية
 113/14التي تؤكـد على ضرورة انفتـاح الجماعـة على محيطهــا
المدني ،تماشيا مع المشروع التنموي اإلنساني الرامي إلى إشراك
مختلــف الفاعليــن في إبـداء الرأي حول مشاريـع التنمية المحلية
والبحث عن السبل الكفيلة بإيصال هذا الرأي إلى أصحاب القرار،
ليصبح قوة اقتراحية فاعلة وحاسمة يؤخذ بها عند اتخاذ هذا القرار.

• هل يمكنـك تسليط الضـوء على هيئة المساواة
ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص من وجهة نظر قانونية ؟
• • عرفــت الترسانـة القانونية المنظمة لتدبير الشأن العام
المحلي مستجــدات مهمـــة ،حيــث تعــززت بالقانون التنظيمي
رقم  113/ 14المتعلق بالجماعات ،والذي صدر الظهيــر الشريـــف
بتنفيذه بتاريخ 7يوليوز  ، 2015وذلك في إطار تنزيل مقتضيات
دستور 2011م ،وتشير المادة  119إلى أنه « تطبيقا ألحكام الفقرة
األولى من الفصل  139من الدستور تحدث مجالس الجماعات آليات
تشاركية للحوار والتشارك لتيسير مساهمات المواطنات والمواطنين
والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة
في النظام الداخلي للجماعة.
وتنص المادة  120على أن «تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة
استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة
القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع تسمى هيئة مبادئ المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
كما تحدد المادة  121إلى  125طريقة تقديم العرائض من
طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات وشروطها كآلية من آليات
الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
وجاء مرسوم  403.16.2شكل العريضة المودعة لدى رئيس
مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها .
هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص :
يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشاريــة تدعــى «هيئة المســاواة
ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص».

• هل يمكنك الحديث عن اختصاصات الهيئة ؟
• • تختص هيأة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص بما يلي:

التداول وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالمساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
إبداء الرأي في القضايا التي يحيلها عليها رئيس المجلس الجماعي وكذا في كل القضايا المرتبطة بالتدبير
العام لشؤون المجلس ولشؤون المدينة في حدود اختصاصات المجلس.
إعداد مشاريع ومقترحات تتالءم واختصاصاتها.

• مم تتكون هيأة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص؟
• • تتكون هيأة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص من شخصيات تنتمي إلى جمعيات وفعاليات

من المجتمع المدني يتم اقتراحهم من قبل رئيس المجلس الجماعي ويصادق عليهم المجلس الجماعي بعد
موافقتهم كتابة على عضويتهم في الهيأة ونظامها الداخلي.
يتحدد عدد أعضاء الهيأة في  85عضوا.
تتكون الهيئة من مجموعات عمل تتمثل.
 - 1الحكامة وتحديث اإلدارة والمدينة الذكية والتواصل وتسويق المدينة والتعاون والشراكة.
 - 2التنشيط االقتصادي والسياحي ودعم االستثمار ومناخ
األعمال.
 - 3التعمير والبيئة والتنمية المستدامة.
 - 4المرافق التجهيزات العمومية.
 - 5النقل والتنقل الحضري ومناصرة حقوق األشخاص في
وضعية إعاقة.
 - 6التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك االجتماعي.
 - 7الديمقراطية التشاركية والعالقة مع المجتمع المدني
ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
جميع هذه المجموعات قد تم تشكيلها ضمن مجموعات
المحاور االستراتيجية مثل مجموعة اإلدارة والتنمية المستدامة،
مجموعة المرافق والتجهيزات الجماعية ،مجموعة المجتمع المدني.

كلمة ختامية للسيد محمد العربي بن رحمون
السلوك المدني شرط أساسي لنجاح هيئة المساواة ومقاربة
النوع وتكافؤ الفرص في مهامها المحددة لها قانونا.
يحيل السلوك المدني كمفهوم مركب ،على مجموعة من
المعاني ،يتداخل فيها السلوك الفردي بالجماعـي ،وعالقتهما
بالمنظومة القانونية ونسق القيم السائد ،ودور مؤسسات التنشئة
االجتماعية .وإذا كان السلوك هو تلك الحالـة التي يتحرك فيها
الفرد ليتماس مع اآلخر(أفراد -جماعة  -مؤسسـات-فضاء عمومي)
فإن السلوك المدني ال يعدو أن يكون محاولة لتنزيل وتمثل ثقافة
المواطنة في الممارسة اليومية للمواطن ،من خالله تتم عملية
الضبط األخالقي للعالقة بين النزعات الفردية من سلوكيات
ومواقف ،وبين متطلبات الجماعة التي ينتمي إليها األفراد،غايته
توجيه السلوك الفردي ووسمه بالتحضر والمدنية ،وتحقيق الصالح
العام ،فأن تكون مواطنا معناه أن تمتلك حس المواطنة والسلوك
المدني اإليجابي ،ال أن تكتفي باإلفادة من الحقوق ظنا منك أن
المواطنة حقوق فقط ،فهذا الفهم هو ما يعبر عنه بنقص في
المواطنة والسلوك المدني ،حيث يتم تجزيء المفهوم ومن ثم
تشويهه ،فالشطر الثاني من مفهوم المواطنة ،هو استشعار وتقدير
المسؤولية االجتماعية ،واحترام قواعد العيش المشترك ،وامتالك
حس الواجب الذي عبر عنه «مونتيسكيو» بحب القوانين والتعلق
بالصالح العام وتفضيله عن المصلحة الخصوصية.
إن السلــوك المدني عبـارة مركبـة من كلمتيـــن ،السلوك
 le comportement؛ بمعنى مختلف التصرفات واألعمال وطرق
التعامل التي تمارس من قبل األفراد بصفة يومية في كل األحوال
وفي كل المناسبات،والمدني نسبة إلى المدنية ،أي الحضارة والتقدم،
وهي ضد التخلف و البدائية ،وبالتالي يقصد بالسلوك المدني ،سلوك المواطــن كشخص ينتمي إلى مجتمع
متحضر له سلم قيم وقواعد للسلوك ،وأطر معيارية تشكل مجتمعة الحد األدنى للعيش المشترك.
وفي نهاية هذا اللقاء أوجه الشكر الجزيل لجريدة طنجة التي تجعل من صفحاتها فضاء لجميع المؤسسات
وخصوصا المدنية منها،كما أوجه الدعوة إلى الشبان والشابات لالنخراط في العمل المدني وخصوصا هذه
المؤسسات التابعة للجماعة والغاية منها تفعيل الديمقراطية التشاركية واالنفتاح على جمعيات المجتمع
المدني وهي بالتالي تحقيق لمبادئ الحكامة الجيدة ،صحيح أن هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص لم
تحقق النتائج المرجوة منها ،لعدة اعتبارات كغياب مقر خاص بالهيئة وبعض المعيقات األخرى إال أن الجماعة
أطلقت مؤخرا آلية أخرى مع الشباب في بادرة أخرى لتعزيز الديمقراطية التشاركية المحلية.

جريدة طنجـة
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�صوت من طنجة

نب�ضات قلب ومحاكاة للواقع املعا�ش من زوايا مختلفة

في تراثنا األدبي والتاريخي أعالم خلدوا بأقالمهم سيرا ذاتية لعظماء في تاريخ شعوبنا
العربية ،بل سيرا ذاتية ألمم بذاتها ومدن في آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا ،كمدينة
اإلسكندرية ومكتبتها العامرة ،وطوكيو المحفزة على الرقى ،وهافانا المستميتة حكومة
وشعبا رغم الحصار.
طنجة لم تكن غريبة عن هذا التصنيف ،فهي موريطانية الطنجية منذ آالف السنين،
حاكمها الشاب «يوبا الثاني» كان زوج البنة كيلوباترة الفرعونية ،فتالقحت الحضارات مشرقا
ومغربا.
سير ذاتية غصنا معها اجتماعيا وأدبيا ،خصائل تاريخية استنبطنا منها الصالح والطالح،
واكتشفنا كيف تمت النقلة بين التاريخ واالجتماع والسياسة ،والجغرافية.
أمم عاشت ،وأخرى أبيدت ،وثالثة صارعت دروب الحياة ،فأبقت على حياتها من
خالل تراثها تحت األرض أو فوق ترابها.
نوابغ استنطقت الحدث من تحت التراب ،أو من خالل كتابات على الجدران
فاكتشفوا صانعيه أو من خالل الرقائق وبين سطورها استلهموا ما وصل إليه
الفكر اإلنساني في زمانه.
طنجة والدة سياسيا ،وثقافيا ،واجتماعيا ،فكان ابن بطوطة أن دولها،
وكان عبد الرحمان اليوسفي ،وإبراهيم السرفاطي وعلي يعته أدلجوا وسيسوا
للوطن ،وكان باحثون ومدققون يستنبطون كنه حياتهــا االجتماعيــة عبر
العصور وفي تاريخنا الحديث ،باحثين في السر عن إلهامها ،وما جعل أجانب
من كتاب عظام ورسامين مرموقين السكن بها.
كما جاء في فقرة من كتاب «صوت من طنجة» لألديب األستاذ «رضوان
بناصر» :أن السؤال الذي يطرح بإلحاح من طرف كل مهتم بتاريخ المغرب هو:
من سيعيد كتابة تاريخ المغرب ويخرج تراثه المخطوط من العدم إلى النور؟

صوت من طنجة
التاريخ والهوية ـ الطراح ـ الحيطي ـ أوالد الحومة

طنجة من بين أقدم مدن المغرب والعالم ،كما تتميز بكونها نقطة التقاء
بين البحر األبيض المتوسط من جهة وبين القارة األوروبية ،والقارة اإلفريقية
من جهة أخرى ،مما جعلها محطة اتصال للعديد من الحضارات.
بدأت رياح االحتالل األجنبـي تعصــف بطنجــة ،وال سيما من طرف اإلسبـان
والبرتغاليين واإلنجليز منذ 1471م إلى 1684م ،وتبقى األبراج والكنائس
واألسوار الموجودة بالمدينة القديمة بمثابة بصمات تؤرخ لهذا الوجود األجنبي
بمدينة البوغاز.
أهم مرحلة ثقافية وعمرانية في تاريخ طنجـة الوسيط والحديـث هي فتــرة
سالطين الدولة العلوية ،خصوصا السلطان المولى إسماعيـل والسلطان سيدي
محمد بن عبد اهلل.
في أواخر القرن  18وبداية القرن  20بدأت طنجة تصطبغ بالصبغة الدولية وال
سيما في فترة االحتالل الفرنسي واإلسباني للمغرب ،إذ بموجب بروتوكول طنجة
لسنة  ،1925تم توقيع اتفاقية بين فرنسا واسبانيا وانجلترا لجعل طنجة دولية ،وفي نفس الوقت تم
إنشاء هيئة تشريعية دولية لحكم المدينة.
بعد المقدمة التاريخية ،راسما أوضاعها ،مرقما ألحداثها الكبرى مؤشرا إلى فتراتها الثقافية،
يغوص بنا المؤلف إلى دواخلها ،وتعامل المجتمع الطنجي بمكوناته ،وجمالية تأثيثه لمنازله ،وجعل
األحياء مربضا ألطفاله وشبابه مشيرا إلى األم الطنجوية إلى جانب حنانها على أبنائها كانت صارمة في
تربيتهم ولو بلغوا سن الشباب.
نستعرض مع المؤلف بعض اإلضاءات التي ما زلنا نتذكرها جميعا:
الطراح :عندما يتعلق األمر بهذا المصطلح أو بالشخص الحامل لهذا النعت «الطراح» فإننا سنقف

• عبد العزيز الحليمي

وقفة احترام وتقدير لهذه الشخصية التي لعبت أدوار عديدة ومهمة في حياة المجتمع المغربي
عامة والمجتمع الطنجي خاصة ،فـ «الطراح» مصطلح اشتهر في األحياء العتيقة لمدينة طنجة،
خصوصا عندما كثرت األفران الشعبية بتلك األحياء ،هذه الشخصية تغلغلت داخل النسيج
االجتماعي للساكنة ،كما أصبحت له دراية بأحوال الناس واهتماماتهم وحتى رغباتهم،
تقاسم معهم ـ الطراح ـ أفراحهم وأتراحهم ،كانت مرتبته ال تقل عن «المقدم» ،نظرا
لمعرفته الدقيقة بأسماء األشخاص واألزقة ،كما تتم المناداة عليه في كل صغيرة وكبيرة،
فالطراح كانت مهمته الرسمية هي حمل أطباق الخبز أو ما يصطلح عليها باللهجة
الطنجاوية «الوصلة» إلى الفرن بعدما يتم وضعها من طرف األمهات على عتبة باب المنزل،
والجميل في األمر أن تلك األطباق تبقى في مأمن ال تطالها يد العابثين إلى أن تحمل على
رأس «الطراح» إلى الفرن ،كما أن ذاكرته تبقى حية.
ويقظة وأكثر تركيزا إلى أن يحين وقت إرجاع كل «وصلة» إلى أهلها والذي يعينه
على ذلك هي تلك النقوش التي تحملها كل خبزة ،والتي ترمز ألصحابها وهي
«المرشام» حتى يميز بين خبز «حبابي فاطمة» من خبز «حبابي رحمة» أو خبز
«حبابي عايشة» وكان نصيبه بضع سنتيمات ،أو خبزة صغيرة يطلق عليها
اسم «بيوة».
قصتي مع «الحيطي» :نستعرض مع المؤلف تلك «اللوامع» التي أضاء بها
مؤلفه «صوت من طنجة» فكانت قراءة متجددة من داخل طنجة تميز بها:
 ...من بين العادات التي استرعت اهتمامنا في ثقافتنا المغربية هو طريقة
تزيين ساكنة بعض المدن المغربية وقراها لبيوتها ،وال سيما في شمال المغرب،
حيث كان سكان القرى وكذلك المدن يولون أهمية وتقديرا إلحدى غرف المنزل
على حساب أخرى ،والتي بالمناسبة ال تطأها أقدام أهل الدار إال للضرورة ،أما
الصبية منهم فهي محرمة عليهم شرعا وقانونا وعرفا.
كان الوقار والحسن هو سرها ،والذي كان بالنسبة لي لغزا تمكنت من
فك طالسيمه حديثا ،هو ذلك «الحيطي» الذي أثث فضاء مجموعة من البيوت
المغربية ،فسمي هذا الشيء الذي يجمل الغرفة ويزيدها بهاءا ب «الحيطي»
نسبة للحائط ،لتبدو الغرفة بمثابة قاعة أفراح خصصت لتعم البهجة والسرور
كل أرجاء البيت ،كما أنها تعبير صادق عن الكرم وحفاوة االستقبال .وكان يصنع
هذا «الحيطي» من ثوب «الموبر».
أوالد الحومة :هذه العبارة ،أو ما يصطلح عليه بالدارجة الشمالية عامة،
والطنجاوية خاصة «دراري د الحومة» كانت أنسب عبارة أو نعت يمكن أن
يطلقه األهالي أو سكان األحياء الشعبية على أبنائهم نظرا للحمولة االجتماعية
واإلنسانية واألمنية التي كانت تختزلها عبارة «دراري د الحومة» فالكل يربي،
األب ،واألم ،الجار ،البقال ،وفقيه الحي ،مع العلم أنهم جميعهم يحظون باحترام
أبناء الحي ،هذا الجو كان سائدا بكل أحياء طنجة القديمة.
كما أن حرصهم الشديد على توفير الحماية الكاملة لبنات الحي ،حيث
ينصب كل واحد نفسه وصيا ومسؤوال عن بنات الجيران ،وفي حالة تعرضهن
إلساءة أو تحرش من طرف الغرباء أو «البراني» على حد قولهم ،فهي مناسبة
ال يتم تفويتها إلبراز فتوتهم وغيرتهم المبالغ فيها عليهن ،وفي نفس الوقت تجد الفتيات
أنفسهن يمشين على استحياء بجوارهم وهن على يقين تام بأن تمركزهم بإحدى زوايا األزقة ،حماية
لهن من كل تحرش أو إذاية.
ذيل الكتاب الشاعر الراحل عمر البقالي بتحية إلى طنجة وإلى صاحب الكتاب نقتطف منها بعض
أبياته:
خطفت أنظـار أجيـال الشعـوب
جوالت عبــر تاريـــــــخ مضيء
ما يزال الفكــر فيهـــــا مبدعـا يتملى زمنـي هــــذا العجـيـب
غـــرة المغـــرب يا طلعـة فتـح رفرفت رايتــه تهـــدي القلـوب
آزرتـــــه هـمــــــم عـــالـيــــة من ذوي البأس مغاوير الحروب

الناس
حديث
حديث الناس

n

العثماني ضاعت منه الدكتوراة

الطبيب النفسي العثماني ضاعت منه الدكتوراة لما سببه للمغاربة من ضيق نفسي في نظر
جل المتضررين ولما سيعكس سن اضطراب نظرا لحرمانهم ليال من اللقاء ،والسهر بينهم،
هذه هي العدالة والتعمية.
n

من العناية والتشبيب ،فتحية للسيد الوالي الحارس على التنفيذ وعلى المهندسين والعمال
على تنافسهم لإلنجاز في زمن قياسي.

n

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أين كانت المضادات الجوية عندما ضربت إسرائيل عمق
القاعدة النووية اإليرانية طنز وبدورها أمريكا تضرب أجنحة إيران في العراق كحزب اهلل العراقي
أما حزب اهلل اللبناني في لبنان فهو مؤجل.

مسرحيات الزمن الجميل
ما زال المغاربة في شــوق إلى مسرحيــات الزمن المغربي الجميل مع مسرحيات القدميري
وبوشعيب البيضاوي.
هل ستلبي التلفزة المغربية الرغبة في برمجتها في هذا الشهر الفضيل؟!

n

تشبيب طنجة
تحس بين الساكنة بالهدوء النفسي صباحا وطيلة اليوم إلى حدود آذان المغرب بارتياحهم من
انجازات العمال التي بدأت تنتهي وأن التجيير بدأت أعماله بالتنفيذ وأن طنجة أخذت وجها آخر

جريدة طنجـة
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إيران وإسرائيل وأمريكا

بالنسبة للحوتيين في اليمن ،فهم متروكون يدكون الرياض وحقول تصفية البترول وتكريره
حتى تعترف السعودية بدولة إسرائيل.

n

ظاهرة اإلفطار في رمضان

تستمع وتفاجأ من بعض الشباب ومتوسطي السن يجهرون شفويا بأنهم تناولوا غذاءهم
بصحة وعافية ،هذا الجهر وإن كان شفويا أو عن طريق الدعابة ،لم يكن سائدا من قبل بل إذا
علم أو سمع شباب الحي به يرجم صاحبه.
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فقيهات طنجة

ا�ض َيـ ًـة
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(�صدق اهلل العظيم)

الحلقة الثالثة

عن عمر يناهز  76سنة ،لبى نداء ربه المشمول
بعفو اهلل المرحوم

إعداد دة  :زبيدة بن علي الورياغلي
اإلسم الثالث البنة العالمة الجليل سيدي األمين أبو زيد
األنجري قبيلة ،الطنجي دارا ،حفيد سيدي محمد البوزيدي القطب
المؤسس للطريقة الدرقاوية ،ووالدته هي الشريفة الفاضلة لال
السعدية حفيدة الولي الصالح سيدي أحمد بن عجيبة ،وابنته هي
السيدة شمس الضحى المعروفة باسم «لالشموس» في المجتمع
الطنجي ،التي ولدت بمدينة طنجة سنة  1920في أسرة حملت
لواء العلم والفقه والجهاد ،والدتها هي السيدة لال خيرة بنت
سيدي محمد أبو طالب الجزائري ابن عم األمير المجاهد عبد القادر
الجزائري الذي هاجر إلى طنجة إثر قرار الطرد الذي أصدرته الدولة
الفرنسية في حق جميع أفراد عائلة األمير بعد هزيمة إيسلي سنة
 1844وأسر األمير عبد القادر ونفيه إلى فرنسا.
خطت السيدة الفاضلــة لال شمـس الضحى أولى خطواتها
في مدارج التعليم األولي على يد والدها وعمها قبل أن تلتحق
بالكتاب لتحفظ القرآن الكريم ،ثم لتتلقى علوم العربية والحديث
والتفسير في منزل األسرة .وقد استفادت من ولعها بمطالعة الكتب
الرائجة بالمشرق العربي ،فتكونت لديها ملكة الكتابة ،وتولدت
عندها فكرة نشر مقاالتها في بعض الجرائد والمجالت المغربية
التي كانت تصدر في أربعينــات القرن الماضي كجريـدة العلم
بالرباط ،ومجلة األنوار بتطوان لتبسط في كتاباتها آراء وأفكار
جديدة عبرت فيها عن وعيها المبكر بضرورة فتح مجال التعليم
والتمدرس للفتيات.
فتحت األستاذة شمس الضحى أقساما دراسية لتعليم الفتيات
بمنزل أسرتها الموجود بطريق الدرازين رقم  20بحي دار البارود
بطنجة عام  ،1946وكان هذا البيت في ملكية عائلة بوطالب ،وقد
تسنى لمجموعة من الفتيات االلتحاق بهذه المؤسسة ومتابعة
الدراسة بها ،وتولت األستاذة لال شموس مهمة التدريس واإلشراف
اإلداري والتربوي عليها ،واعتمدت اللغة العربية في تدريس المواد
المقررة في برنامجها الدراسي كتحفيظ القرآن ودروس في التربية
الدينية والنحو واللغة وتاريخ المغرب واألناشيد الوطنية .وتتابعت
أفواج الفتيات المتخرجات من هذه المدرسة وكانت تطلق على هذه
األفواج ألقابا رمزية مثل :فوج طالئع النجاح ،فوج المرشدات ،فوج
طالئع األميرة ...ويمكن القول أن األستاذة لال شمس الضحى أبوزيد
كانت رحمها اهلل من المربيات والفقيهات الرائدات في المدينة،
وقد لقيت في حياتها التشجيع والدعم المعنوي وليس المادي من
المجتمع الطنجي ،وتبوأت مكانة متميزة ووضعا اجتماعيا مرموقا
بين سيدات المدينة لتفانيها في أداء رسالتها التربوية والتعليمية.
وقد أغلقت أبواب مدرسة لال شموس الرائدة سنة  1958ألسباب
مادية ،وأسدل الستار عن آخر فصل من فصول قصة نضال خاضته
امرأة استثنائية ضد الجهل والتخلف سيظل اسمها موشوما في
ذاكرة مدينة طنجة النسائية.
وبعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية ،رحلت إلى جوار ربها
يوم الجمعة  11رمضان  1429هـ موافق  12شتنبر  2008ودفنت
بطنجة في مقبرة المجاهدين .رحم اهلل فقيهات طنجة األوليات
وأسكنهن فسيح جنانه.
واإلسم الرابع يتعلق بالفقيهة المدرسة لال الزهرة بنت العالمة
سيدي عبد الرحمان المودن الجزائري التي ازدادت بمدينة طنجة
سنة  ،1937ونشأت في عائلة محافظة وعالمة ،أنجبت ثلة من
الرجال عرفوا في أوساط المدينة بالعلم والفقه واألدب والزهد.
والدها هو العالمة المربي سيدي عبد الرحمن بن أحمد المودن

الجزائري (ت ،)1963وهو من علماء طنجة الذين يشار لهم بالبنان،
ولد في نهاية القرن الثاني عشر الهجري ،التحق بالمعهد الديني
بطنجة الذي تأسس سنة  ،1943وعين عضوا بهيئة التدريس مع
مجموعة من فقهاء وعلماء المدينة.
والدتهــا هي الشريفـة الفاضلة فاطمة بنسليمان الجزولي
الحسني التي عرفت بالتقوى والورع والصالح بين أفراد عائلتها
ومعارفها ،جلست في حضرة زوجها لتحفظ عنه ما تيسر من كتاب
اهلل ومجموعة من األحاديــث النبويـة ،ومبادئ الدين وتعليمه،
واألدعية واألذكار سماعا ،فهي لم تكن تحسن القراءة والكتابة.
نشأت االبنة لال الزهرة في أحضان هذه األسرة العالمة ،وتربت
في بيت كريم قامت دعائم التربية فيه وتأسست على قيم الفضيلة
والتمسك بالدين الحنيف وتقوى اهلل .ورثت عن والدها العالمة
محبة العلم والزمت مجلسه لتستقي من نبع علمه الفياض .تابعت
الفقيهة لال الزهرة تعليمها على يد والدها ،ولم تتح لها الفرصة
لاللتحاق بالتعليم النظامي ،كما سهر خالها الفقيه بنسليمان
الجزولي على تحفيظها القرآن الكريم واألربعين النووية والشمائل
المحمدية والسيرة النبوية ،وبعض المتون الدينية وقصيدتي
البردة والهمزية ...وانكبت على تعميق ثقافتها العامة بالمطالعة
الحرة في مرحلة الحقة.
ومما استرعى انتباهي في مقابالتي المتكررة معها في بيتها
سرعة استحضارها للنصوص القرآنية بدقة متناهية لالستدالل بها،
وأغلب مفردات حديثها وتعبيراتها مقتبسة من القرآن وأحاديث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ورغم تقدمها في السن فالزالت
محتفظة بالرصيد المعرفي الذي أخذته عن والدها.
وتأكيدا لتمكنها من حفظ كتاب اهلل كامال منحها العالمة
الجليل سيدي عبد اهلل كنون الحسني شهادة اعتراف بحفظها
للقرآن الكريم حفظا كامال بعد االستماع إليها مؤرخة بتاريخ 25
شوال األبرك عام  1380هـ موقعة باسمه ،وسنة  1970أجري
عليها اختبار في حفظ القرآن بأتمه أمام لجنة رسمية موفدة من
طرف محكمة التوثيق بطنجة التابعة لوزارة العدل ،مكونة من نائب
قاضي التحقيق الفقيه الصديق الفتوح ،والعدلين الفقيهين محمد
الصائل والحسن الشركي لمنحها شهادة شرعية بحفظ كتاب اهلل،
بعد تقديمها لطلب اإلذن بفتح كتاب قرآني لألطفال إلى وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط ،والتي كانت من بين الشروط
الموضوعة من طرف ال��وزارة المعنية للترخيص بفتح الكتاتيب
القرآنية الحرة التوفر على شهادة شرعية بحفظ كتاب اهلل ،وقد
حمل هذا الكتاب اسم «الكتاب التوجيهي لألطفال» وموقعه بمحل
سكنى صاحبته بزنقة جبل الحبيب رقم  11بحي مرشان.
كانت الفقيهـة لال الزهـرة تقـوم بمهمـة التسييــر اإلداري
والتربوي للكتاب وتدريس المواد المقررة في البرنامج الرسمي
الخاص بالتعليم األولي من تلقين األطفــال سور من القرآن،
وتعليمهم القراءة والكتابة ودروس في الحساب والتربية الوطنية،
كما كانت تنظم دروسا مسائية لمحو األمية وتعليم الكبار بنفس
الكتاب وألسباب مادية صرفة توقفـت الفقيهـة عن العمل وأقفلت
الكتاب سنة .1985

(انتهى)

الأ�ستاذ ال�شريف �سيدي عبد القادر بن محمد القا�سمي
يف ذمــة اهلل
بعيون دامعة وقلوب يعتصرها األلم ،وتسليما بقضاء اهلل وقدره ،ودعنا إلى
دار البقاء يوم الخميس  02رمضان 1442هـ موافق  15أبريل2021م ،األستاذ
سيدي عبد القادر بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األكاديمـي للرابطــة
المحمدية للعلماء (الفحص أنجرة) ،وأحد أعضاء هيئة المحامين بطنجة.
كـان األستـاذ الراحل مثاال في األخـالق الطيبة ،ونال تقدير واحترام إخوانه
العلماء ،وكافة رفاقه في مضمار المحاماة ،وأحبه الجميع وخلف ذكراً حسناً في
األوساط العلمية.
وقد تمت الصالة عليه يوم الجمعة ظهرا بمسجد بدر وشيّعه زمرة من
محبيه ومعارفه إلى مثواه األخير ،ووري جثمانه الثرى بمقبرة المجاهدين.
وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأصدق التعازي والمواســاة إلى حرمــه
الحاجة مليكة إسماعيل وإلى نجليه أسعد ونزار ،وإلى إخوانه .سائلين المولى
أن يتغمد األستاذ الفقيد رحمته ويكأله بعفوه ورضوانه ،وأن ينزله منزال عليا
في صحبة الشهداء والصالحين .وحسن أولئك رفيقاً.

محمد العربي ال�سعيدي

وذلك يـوم السبـت  17أبريـل
الجـاري وشيـــع جثمـانه الطاهــر،
بحضور األهـل واألحبــاب ودفـــن
بمقبـرة «سيدي اعمـار» ،بعد صالة
العصر.
وبهـذا المصاب الجلل ،تتقـدم
أســرة جريـدة طنجـة بأحر التعازي
إلى أرملـة المرحوم السيدة كنــزة
الشعيـري وإلى أبنائهمــا ،سليمــة
وبشــرى وعــادل وحسنــاء ومريــم
وزكريـاء ،باإلضافـة إلى جميع أفـراد
عائلــتـي السعـيــدي والشعــيـري،
راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد
عظيم األجـر والغفـران ،تغمده اهلل بواسـع رحمتـه وأسكنه فسيــح
جناته.

�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ
يب ٌة َقا ُلوا �إِ َّنا
ين �إِ َذا �أَ َ
ين ا َّلذِ َ
ال�صاب ِِر َ
�ش َّ
�ص َ
} َو َب رِّ ِ
�ص َل َو ٌ
ون �أُو َلئ َ
ِن َر ِّبهِ ْم
للِهَّ ِ َو�إِ َّنا �إِ َل ْي ِه َر ِ
ِك َع َل ْيهِ ْم َ
ات م ْ
اج ُع َ
َو َر ْح َم ٌة َو�أُو َلئ َِك هُ ُم المْ ُ ْهت َُد َون {
(�صدق اهلل العظيم)

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة

رحمة القجداري

وذلك يوم الثالثــاء  20أبريــل
 2021وشيع جثمانهــا الطاهــر،
بحضور األهــل واألحبــاب ودفــن
بمقبرة «كورزيانــة» ،بعد صــــالة
الظهـر.
وبهذا المصاب الجلل ،تتقدم
أسرة جريدة طنجة بأحرالتعازي إلى
زوج الفقيدة السيد أحمد حموطيبة
وإلى أبنائهمـــا ،مليكـة وأمينـــة
وراضية وعزيز وسعيـــد ومحمد
ومصطفى وطــارق ،باإلضافــة إلى
جميع أفراد عائلتي القجداري وحمو
طيبة ،راجية من المولى جلت قدرته
أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران ،تغمدها
اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.

طفل معاق في حاجة إلى مساعدة
يعاني الطفل محمد العلوي ،البالغ من العمر  13سنوات من تأخر في
النمو ،نتجت عنه ،مع مرور السنوات إعاقة كاملـة ،فضال عن إصابتــه بداء
الربــو ،مما جعله يحتاج إلى مصاريف ،القتناء الحفاظات واألدوية التي
يصل ثمنها إلى حدود ألف (1000درهم) شهريا ،األمر الذي تعجز عنه
أسرته المعوزة.لذا ،وعبر هذا المنبر ،تتقدم والدة الطفل المريض بندائها
إلى المحسنين وذوي األريحية ،راجية منهم ،بعد اهلل تعالى مساعدتها،
للتغلب على رعاية فلذة كبدها ،واهلل اليضيع أجر من أحسن عمال.
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سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم
والمعرفة ،إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ،والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق
معرفتهم ،وموسوعية علمهم ،تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسـور التالقـح بين المفكرين وبني عصرهم ،وبين المفكرين وطبقــة
قرائهم ،وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.

• إعداد  :عمر قربـاش

نواصل في هذه الحلقة حوارنا مع األستاذ الدكتور سعيد بوعصاب
ـ الجزء الثاني واألخير ـ

ـ هل تذكر بعض المواقف التي مرت بك أثناء رحلتك العلمية
والعملية وترى أن في ذكرها فائدة وعبرة للقارئ؟
الرحلة العلمية دائما ال تخلو من فوائد  ،ومن أجل ذلك اشتغل
العلماء قديما وحديثا بتدوين رحالتهم  ،وعلماء األندلس والمغرب لهم
باع طويل في هذا الميدان  ،ورحالتهم هي مصدر لكثير من التراجم
العلمية  ،والمصنفات  ،والمعلومات التاريخية  ،ورحلتي إلى المشرق
كانت في الواقع حافلة بالذكريات واألحداث  ،فقد التقيت ـــ بفضل من
اهلل تعالى وحده ــــ بعدد من العلماء والمفكرين في العالم اإلسالمي
وبخاصة في المشرق  ،وقد كانت مرحلة التسعينيات من أزهى وأجمل
المراحل العلمية في تلك البلدان  ،وأذكر أن دمشق العاصمة السياسية
لسوريا كانت شبيهة ببغداد في العصر العباسي  ،حيث كانت الحركة
العلمية ال تتوقف  ،فأذكر على سبيل المثال  ،منطقة الحلبوني حيث توجد
جل المكتبات ودور الطبع والنشر ،فقد كانت حركة الطلبة هنالك في
استمرار دائم  ،كما كانت المساجد بعد صالة العصر تفتح أبوابها ألعداد
من الراغبين في تلقي العلوم الشرعية من مختلف التخصصات  ،وبحكم
هذه الحركات الدائبة كنا نواجه تجارب  ،ومواقف متعددة  ،ويطول الحديث
عنها  ،ويمكن أن أذكر هنا بعض المواقف الطريفة التي حصلت معي ،
فمنها في عام 1998م قمت بأداء فريضة الحج برا من سوريا عبر األردن
 ،وذلك بصحبة عدد من الطلبة من دول مختلفة  ،فكان أن اتفقنا أن سلمنا
مهمة اإلدارة والتسيير ،والتنظيم والتأطير ألحد الطلبة التونسيين  ،وكان
منتميا إلى جماعة الدعوة والتبليغ  ،وصاحب خبرة في األسفار ،فاشترط علينا
لقبول القيادة أن ال نتناقش في المسائل العلمية الخالفية  ،فاستغربت منه
أشد االستغراب  ،ألنه من الصعب أن تمنع طالب العلم من المناقشة في
مثل هذه القضايا ،فلما وصلنا إلى « الميقات» وأحرمنا بالحج  ،اختلفنا في
أمر « التلبية» فبعضنا اقترح التلبية الجماعية بصوت واحد  ،وكنت مع هذا
القول  ،بينما أنكر علينا بعض الطلبة التونسيين ،قائلين :إن هذا العمل
بدعة  ،وليلب كل واحد لنفسه  ،وعلت األصوات بالخالف  ،فلما سمعنا قام
واقفا وذكرنا بشرط تولي القيادة  ،وهو عدم النقاش في المسائل العلمية
 ،فأدركت أن الرجل حكيم ،وخبير ،وطبعا هذا ال يعني حرمة النقاش العلمي
في الحج  ،ولكن الرجل الخبير أدرك أن طلبة العلم يمكن أن يجرهم هذا
الخالف إلى ما يتعارض ومقاصد الحج وأسراره  ،فأغلق هذا الباب سدا لذريعة
الجدال في الحج.
وأما الموقف الثاني فأتذكر آخر محاضرة لنا مع العالمة المحدث نور
الدين عتر رحمه اهلل  ،وذلك عام 1999م فطلبنا منه أن ينصحنا بما يراه
مناسبا لنا ،فكان أن قال رحمه اهلل  ،بعد الوصية بتقوى اهلل تعالى ،عليكم
بتعلم اللغة اإلنجليزية  ،فهي اآلن وفي المستقبل لغة العلوم  ،وستحتاجونها
في العلوم الشرعية أيضا  ،لفهم ما يكتب بها من العلوم  ،ولتبلغوا من
خاللها دعوة اهلل إلى العالمين ،وأما النصيحة الثانية  ،فقال عليكم بإتقان
«اإلعالميات» ،ألن المستقبل لها ،وستحتاجونها كثيرا في مجال تخصصكم،
وقد كان األمر كما قال  ،وأما الثالثة  ،فإياكم ومجادلة أمي أو عامي ،بلغوا
له األحكام الشرعية  ،فإن قبلها فذاك وإال فاتركوه  ،وال تخوضوا معه في
الدليل ،فإن إشغاله بذلك فتنة  ،فهذا بعض مما أتذكره  ،وهنالك أمور
أخرى ستخرج في كتابي الذي أكتبه حول هذه الرحلة  ،يسر اهلل تعالى أمر
خروجها ،وطبعها.
ـ عرفتم فضيلتكم بأنكم قدمتم العديد من األبحاث حول القرآن
الكريم ،لم هذا االهتمام بهذا المجال تحديدا ؟
االهتمام بالقرآن الكريم وعلومه يصدر لدي من مسلمات متعددة
منها :أني أرى أن خالص هذه األمة  ،وعودتها إلى ما كانت عليه من الريادة
والحضارة واالزدهار ،مرهون برجوعها إلى هذا الكتاب ،وذلك ألنها أمة ليست
مبتوتة الجذور ،حتى تتسول المناهج والمعارف لتنهض من جديد ،بل هي
أمة لها أصلها  ،وطريقها ،وتصورها ،ومشروعها ،وهو وال شك يتمثل في
العودة إلى هذا الكتاب  ،ولذا فإني أقول جازما بأن أي مشروع يقترح عليها
وهو خارج عن هذه المسلمة  ،وال ينتمي إليها ،ال يمكن أن يكتب له النجاح
والتوفيق  ،ألنه ليس منها ،وهي ليست منه  ،فهو غريب عليها ،وعن نسبها
وسببها ،ومن ثم فأيما صاحب رؤية أو منهج  ،أو مشروع إصالحي عليه أن
يستحضر دوما ربطه بهذا الكتاب  ،واستمداد معالمه منه  ،فال شك أن في
كتاب اهلل  ،الهداية التامة بمعناها الشامل [ ،إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم] في الفكر ،واالقتصاد  ،واالجتماع  ،والسياسة  ،والقيم واألخالق ،ومناهج
الحياة جميعها ،وإنما نحتاج فقط إلى رؤية كونية حضارية إنسانية في تعاملنا
مع هذا الكتاب ،وذلك من خالل التعامل معه واعتباره قادرا ومهيئا ألن يجيب
عن جميع أسئلة اإلنسان المقلقة ،ولقد طال غيابنا وبعدنا عن هذا الكتاب ،
واستمداد الهدى من منهاجه  ،فيممنا وجهنا مرة جهة الشرق ،ومرة أخرى
جهة الغرب  ،وجاءت كل طائفة منا بما استحسنته في تلك البلدان ،وخضنا
تجارب متناقضة في تنزيل تلك المشاريع ولكنها اصطدمت بثقافة األمة ،
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وتاريخها ،وقيمها ،ومرجعيتها ،فهل آن لنا أن نعود إلى المصدر الحقيقي
لالنطالق؟ إنني أعتقد أننا اختصارا للزمان  ،وربحا منا لقيمته ال بد أن نعي
هذه الحقيقة  ،فنقبل على هذا الكتاب ونستمد منه مشروعنا الحضاري الكبير
لنعرضه على العالم أجمع  ،باعتباره منهاجا للسالم العالمي  ،وفي سبيل
تحقيق هذه الغاية ال بد لنا من تكوين جيل رشيد يؤمن بهذه القضية ،
ويسلم بها ويعد لها ،ويعمل من أجل تحقيقها ،وال شك أن الطريق طويل
وشاق  ،ولكنه وحده هو الموصل إلى المطلوب  ،والمحقق للغرض.
ـ ما هو مجال بحثك الرئيس في الدراسات القرآنية ؟
عملي واهتمامي يتناول جميع الموضوعات ذات الصلة المباشرة
بالقرآن الكريم ،ولكن تخصصي الدقيق يدور حول موضوع « نظرية التناسب
أو التناسق القرآني»  ،وأعني به أن هذا الكتاب الكريم قد جاء في ترتيبه
سواء منه النزولي أو المصحفي على نحو معين ،يربط بين أجزائه ومحاوره
وموضوعاته نظام دقيق محكم معجز ،ولكي نفهم هذا الكتاب وننهض به
ونعالج به واقعنا ال بد أن نقرأه وفق هذا النظام الذي جاء عليه  ،ومن ثم أكد
علماء القرآن الكريم على أن هذا الكتاب إنما هو كالكلمة الواحدة في البناء ،
فال يجوز أن تؤخذ أجزاؤه منفصلة عن سياقها القريب والبعيد  ،ألن ذلك يبعد
اإلنسان عن تحقيق مقاصد اآلي الجزئية وكذا مقاصده الكلية  ،ومجال بحثي
التخصصي إنما يدور حول تلمس « مجاالت الربط والتناسب بين أجزاء هذا
الكتاب»  ،ومحاولة استخراج منهج كامل منها يعين على استكمال بناء قواعد
وأصول التفسير القرآني.

ـ شاركتم في ندوات ومؤتمرات علمية  ،وكتبتم عدة أبحاث ومقاالت،
نود منك أن تقدم للقراء نبذة مختصرة عن مساهماتك العلمية وإنتاجاتك
التأليفية ؟
يسر اهلل تعالى إخراج بعض الكتب في مجال الدراسات القرآنية  ،وكذا
المشاركة ببعض البحوث في الندوات والمؤتمرات الدولية والوطنية  ،فمن

المؤلفات التي تمت طباعتها ،ووزعت في المكتبات ،الوطنية والدولية،
كتاب «القرآن الكريم والدعوة إلى تنمية الحس الجمالي».
وكما هو واضح من عنوان هذا الكتاب فإنه يبحث في أسرار
الجمال بمفهومه العام  ،وبخاصة الجانب التشريعي في القرآن الكريم،
وقد طبع الكتاب بمطبعة ليتوغراف بطنجة  ،وأما الكتاب الثاني فهو
يحمل عنوان « :من فقه مدارسة القرآن الكريم في المجتمع النبوي ك
فوائد موضوعية وضوابط منهجية».
وهو كتاب يبحث في تلمس صور التدارس القرآني لدى الصحابة
الكرام ،وذلك من أجل أن نقتدي بهم ،ونقف على منهجهم في
التعامل مع هذا الكتاب انطالقا من التوجيهات النبوية الرشيدة،
وأما الكتاب الثالث فيحمل عنوان «القرآن الكريم بين ترتيب النزول
وترتيب المصحف».
وقد طبعتـه الرابطة المحمديـة للعلمــاء ،وكما هو بين من
العنوان فإنه يتناول بالدراسة والتحليل أسرار الترتيب في القرآن ،وما
دار حولهما من كالم  ،وأما الكتاب الثالث فقد كان بعنوان « أجوبة
وفتاوى حول نوازل قرآنية معاصرة» .
وقد طبع الكتاب في القاهرة بجمهورية مصر العربية ،وقد
بذلت فيه جهدا كبيرا لجمع عدد من فتاوى العلماء المعاصرين في المشرق
والمغرب حول ما استجد في مجال التعامل مع القرآن وبخاصة في الجانب
التقني واإلعالمي.
وأما البحوث العلمية التي شاركت بها في الندوات الوطنية والدولية
فهي كثيرة بحمد اهلل تعالى أذكر منها:
ـــ أصل تفسير القرآن بالقرآن مفهومه وضوابطه [ مؤتمر أصول
التفسير بفاس ].
ـــ القيم األسرية في القرآن الكريم [ ندوة حول القيم األسرية جامعة
الحسن الثاني ] .
ـــ التجديد في التفسير دراسة في األسس والمرتكزات [ .ندوة حول
التجديد في العلوم جامع ابن طفيل]
ـــ معالم المنهج النقدي عند المفسرين [ منهج النقد في العلوم جامعة
ابن طفيل] .
ـــ ضوابط التخرج في المالية اإلسالمية [ندوة البنوك التشاركية كلية
العلوم الشرعية] .
ــ اآليات والسور النازلة في مرحلة المهاجر [ ندوة السيرة النبوية
مؤسسة مبدع فاس] .
ـــ تفسير القرآن الكريم بين األثر والرأي دراسة في إشكالية المفهوم
والمنهج [ مجلة اإلبصار ] .
ـــ الشيخ محمد المكي الناصري رائد التفسير الشفاهــي بالمغــرب .
[مجلة اإلبصار].
ـــ منهج التعامل مع الموضوع القرآني [ مجلة كلية العلوم الشرعية]
ـ هل لديك من بحوث ودراسات لم تر النور بعد ؟
أجل هنالك بحوث ودراسات تم االنتهاء منها ،وقد قدمت للطبع ولعلها
ترى النور قريبا إن شاء اهلل تعالى  ،وهنالك بحوث على وشك االنتهاء منها،
وأخرى ال تزال في طور اإلعداد  ،والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان  ،نسأل
اهلل تعالى البركة في العمر ،واإلخالص والتوفيق في العمل.
ـ ما هي الرسالة التي تريد أن تقدمها لدراسي علوم القرآن في
الكليات الجامعية والمعاهد القرآنية في هذا المجال ؟
الرسالة التي يمكن أن توجه للباحثين في الدراسات القرآنية هي أن
يوقنوا أن هنالك مجاالت عديدة في علوم القرآن لم تأخذ حظها ونصيبها
من البحث والدراسة والتصنيف  ،فعليهم أن يجدوا و يشدوا العزم من أجل
المساهمة في تلك المجاالت  ،ويمكن أن يقال بأن هنالك مخطوطات لم
تحقق ولم تخرج إلى النور بعد  ،وبخاصة في المغرب  ،فهنالك إنتاج قرآني
غزير ،سواء في التفسير أو في علوم القرآن  ،ال يزال حبيس الخزائن العلمية ،
وهو بحاجة لمن يزيح عنه غبار الزمان  ،وهنالك قضايا في المصطلح القرآني
تحتاج إلى تحرير ونظم وتأليف  ،وهنالك قضايا عديدة في التراث ما تزال
تحتاج إلى تأصيل وتدليل وتحقيق وشرح وتوضيح  ،والتفسير القرآني بحاجة
إلى مفسرين أكفاء في قدرتهم بيان كتاب اهلل تعالى بأسلوب مشوق قادر
على مخاطبة أهل العصر بلغتهم  ،ويعمل على معالجة إشكاالتهم المختلفة،
ألن كتاب اهلل تعالى نزل لكل زمان ومكان.
في الختام نتوجه لك بالشكر الجزيل على هذه الكلمات الطيبة
والمعلومات القيمة  ،ونسأل اهلل عز وجل أن يثيبكم وأن يمد في عمركم .
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�إطالق بوابة وطنية جديدة..
“�إدارتي” للح�صول على
املعلومات الالزمة حول امل�ساطر
والإجراءات الإدارية
أعطيت يوم األربعــاء الفارط االنطالقــة
الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات
اإلداري��ة «إدارت��ي» ،التي تم إحداثها في إطار
شراكة بين وزارة الداخلية ،ووزارة االقتصاد
والماليــة وإصالح اإلدارة ،ووزارة الصنــاعـة
والتجــارة واالقتصاد األخضر والرقمي ،ووكالـة
التنميـة الرقميــة ( ، )ADDوالوكالة الوطنية
لتقنين المواصالت (.)ANRT
وتعتبر بوابة “إدارتي” واجهة معلوماتية
موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات لجميع
اإلجراءات والمساطر اإلدارية بالمغرب .وستمكن
البوابة حاليا مستعمليهــا من الحصول على
المعلومات الالزمة حول المساطر واإلجراءات
اإلدارية ،وسيتم تطويرها في المستقبل لتصبح
بوابة تفاعلية يمكن من خاللها للمستفيدين
طلب الوثائق ومعرفة المساطر اإلدارية وتتبع
مسارها الرقمي.
ويشكل الفضاء اإلخباري للبوابة المرجع
الوطني الرسمي للمرتفـق من أجــل االطـالع
على المساطر واإلجراءات اإلدارية التي يتعين
عليه القيام بهــا لدى اإلدارات والمؤسســات
والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية وكل
شخص معنوي خاضع للقانون العام.
الكاتب العام لقطاع إصالح اإلدارة ،أحمد
العمومريّ ،أكد في تصريح للقناة الثانية أن

إطالق البوابة «خطوة أولى في مسار تبسيط
ورقمنة المساطر واإلج���راءات اإلداري��ة وفقا
لمقتضيات القانون»  ،55.19مشيـراً أنه يتــم
إطالق نسخ الحقة للبوابـة تتضمن وظائف
جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيـط إضافــي
لمسار المرتفــق ،وتحسين جـودة الخدمــات
المقدمة له.
وأف��اد المتحـدث ّ
أن المساطـر الجديدة
تمت المصادقة عليها من طرف لجنة حكومية
يترأسها رئيس الحكومة« ،وتتضمن عدد من
القطاعات الوزارية والهيئات التي تصادق على
هذه المساطر والتي يتم نشرها على البوابة
لبدأ العمل بها والتي ينبغي العمل بها سواء من
المواطن أو ّ
الموظف».
وتابع المتحدث أن للمواطن الحق في
تقديم طعن عند طلب أي وثيقة غير المنصوص
عليها قانونياً ،لدى رئيس اإلدارة أو المصلحة،
المطالب باإلجابة عليهّ ،
مؤكداً أنه «ال يمكن
لإلدارة مطالبة المرتفق إال بالقـرارات اإلدارية
والوثـــائــق والمستنــدات التي تنص عليها
النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها
العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف
اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر واإلجراءات
اإلداري��ة ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر
واإلجراءات اإلدارية “إدارتي».

�أي واقع لكرة ال�سلة
بتطوان وباجلهة
عندما عاد دوران عجلة كرة السلة الوطنية،
بعد عطالة دامت سنتين كانت نتيجة صراعات
وتطاحنات أرخــت بظاللهــا على الممارســة
الرياضية ببالدنا ،ودفعـت الفاعلين بالشأن
الرياضي ،إلى رفع راية اإلنذار نظرا لما يعيشه
الالعبون والمدربون والحكام ،غير أن هــذه
العودة لم تمنع فريق المغرب التطواني بقيادة
السيد محمد البلغيتي ،من أن يعيش حالة من
الغربة داخل مدينة تطوان ،في ظل عدم وجود
أذان صاغية من قبل جماعة تطوان.
واقع الفريق الذي ال يجد قاعة للتدريــب
وإجراء مبارياته داخل مدينـة تطوان بالقاعة
المغطاة الطيب البقال ،ويجري تداريبه بمالعب
القرب ،ينذر بأن الممارسة الرياضية التخضع
للمنطق السليم الذي يفرض السماح للفرق
باستغالل القاعــــات الرياضيــة ،نظـــرا لكــون
الفريق التطواني يمارس في البطولة الوطنية،
وم��ا تتطلبه ه��ذه األخيرة من م��وارد مالية
كبيرة لمسايرة إيقاعها وتنقالتها ،فالفريق
اليوم يخوض مواجهاته في البطولة خارج
الميدان خاصة بمدينة مارتيل عندما يكون هو
المستضيفللخصوم.
قد يقول قائــل أننــا في صف المغرب
التطواني وندافع عنه ،لكن الواقع يفرض علينا
قول الحقيقة والدفاع عن مصالح الرياضة
بالجهة أوال والرياضة الوطنية ثانيا ،فال يمكن
أن يكون هناك إيقالع حقيقة للرياضة بصفة
عامة من دون أن تتوفر لجميع الفرق واألندية
جميع اإلمكانيات المادية واللوجستيكية ،من
كافة المتدخلين في اللعبة جامعة ،الجهة بل
حتى جماعة تطوان باعتبار أن الفريق يدافع عن
مدينة تطوان على الصعيد الرياضي ،ويعطي
إشعاعا لها قد يساهم بشكل كبير في تطوير
اللعبة على مستوى الجهة واإلقليم ،فاليمكن
غض الطرف عن ماتلعبه الرياضة البرتقالية في
تنمية وتطوير الرياضة المحاية اسوة بشقيقتها
كرة القدم.
ما يعيشه اليوم فريق المغرب التطواني
يفرض على جماعة تطوان حتى لو كانت تعاني
عجزا ماديا اإلنصات لمطالب النادي الذي طالب

بفتح القاعة المغطاة أمامه إلج��راء مبارياته
في البطولة الوطنية بمختلف المستويات
واألصعدة ،واليمكن للميزانية التي خصصها
المجلس اإلقليمي للفريق أن تساعد الحمامة
البيضاء في سد متطلباته الكثيرة والتي أرجعناها
إلى ذات األسباب التي ذكرناها سابقا في هذا
المقال.
المغرب التطواني لكرة السلة ليس الوحيد
الذي يعيش هذه الوضعية بل اغلب الفرق التي
تمارس هذه الرياضة تعيش نفس الوضعية
باختالف درجات األزمة ،وهنا يأتي دور الجامعة
برئاسة مصطفـــى أوراش ،المطلــوب منها
اإلشتغال على ورش البنية التحتية وتوفيرها
لألندية الممارســة في البطولـــة بقسميها
الممتاز والثاني ،ألن بهذه الخطوة قد نخفف
من المشاكل التي تعاني منها الفرق الوطنية،
على األقل تكون بعيدة المواجهة مع السلطات
في مسألة القاعات الرياضية ،وتجعلها تحضر
لمبارياتها بعيدة عن المؤثرات السلبية األخرى
وتركز فقط على المردود التقني داخل رقعة
الملعب.
ورش كرة السلة على المستوى الوطني
عامة وبالجهة خاصة يتطلب تكاثف الجهود
من الجميع للنهوض بهذه الرياضة التي تعتبر
اللعبة الثانية األكثر شعبية بعد كرة القدم،
وأيضا لكون هذه الرياضة تساهم بشكل كبير
في بلورة النموذج التنموي الذي يصبو إليه
المغرب منذ سنوات طويلة ،وما الرسالة التي
وجهها جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل
وأيده للفاعلين األساسيين في القطاع الرياضي
بالمملكة ،إال دليل واضح على أن الرياضة بصفة
عامة وكرة السلة بصفة خاصة رافعة أساسية
لتنمية المواطن ،لذلك أصبح من الضروري
التركيز على مختلف الرياضات وليس على كرة
القدم فقط ،ألن هذا المشروع الكبير سينعكس
باإليجاب على المنتخبات الوطنية وستجعلها
تطمح إلى الظفر باأللقاب والظفر بالميداليات
األولمبية التي ستجعل من الرياضة المغربية
قاطرة حقيقية للرياضة اإلفريقية ،وبالتالي
استعادة أمجاد كانت والزال��ت في ذهن كل
مشجع ومناصر للرياضة المغربية.

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد6201/19-2680 :
بطلب من  :السيد الحسين حدود.
ضد  :السيدة نعيمة اجبارة.
في يوم الثالثاء  2021-05-25على
الساعة العاشرة والنصف ( )10.30صباحا
بقاعة البيوعات رقم  3بالمحكمة االبتدائية
بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني وألكبر
وآخر مزايد موسر للعقـــار :الكائن بمدينة
طنجة ،حــي بوخالــف ،المجمــع الحسنـي،
العرفان رقم  213الطابق األرضي الشقــة
رقم  ،2وهو عبارة عن شقة سكنية صنف
السكن االجتماعي ،الملك المسمى02T213
مساحتها  58متر مربع  .الحامل للرسم
العقاري عدد .06/104083
حـــدد الثمــن االفتتاحــي في مبلـــغ
 200.000.00درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء
من تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات
المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية
في الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث
يوجد دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـع عقــار
ملف تنفيذي عدد6201/18-916 :
بطلب من :السيد عبد الحفيظ الشارف.
ضد  :السيدة عائشة البشتاوي.
في يوم الثالثاء  2021-06-08على
الساعة العاشرة والنصف ( )10.30صباحا
بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي للمحكمة
الٳبتدائية بطنجة سيجرى البيـــع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايــد موسر للعقــار:
الكائن بمدينة طنجة ،مدشر بنديبان ،حي
بوشتة الزنقة  39رقم  ،24وهو عبارة عن
بناية تتكون من سفلي وطابق أول وسطح
مساحته  45مترا مربعا .
حــــدد الثمــن االفتتاحــي في مبلــــغ
 225.000.00درهما.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء
من تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات
المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية
في الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث
يوجد دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد2018/8516/370 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش .م
ضد  :شركة بروكليب طنجة ش م م في
شخص م ق ،مقرها االجتماعي بزاوية محج
طانطان وزنقة لبنان إقامة لينا الطابق  6رقم
 59طنجة.
يعلن رئيس مصلحــة كتابـــة الضبـــط
بالمحكمة التجاريـــة بطنجـــة أنــه بتاريـــخ
 2021/05/26على الساعة الثالثة مساء
سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع
بالمزاد العلني للعقار المدعو (مالباطا  )64ذي
الرسم العقاري عدد  06/186603المملوك
للمدعى عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق
مالباطا طنجة ،وهو عبارة عن شقة بالطابق
الحادي عشر مساحتها  63م .2

حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في
مبلغ  664.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن
ناجزا مع زيادة  3في المائة  ،وللمزيد من
اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه
المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع
ملف عدد 2021/43:
يعلن رئيس مصلحـــة كتابة الضبـــط
بالمحكمة التجارية بطنجة ،أنه بمقتضى عقد
موثق مؤرخ في ، 2021/03/19 :باع السيد
أحمد الشعيري ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية عدد K69577والساكن بطنجة زنقة
العراق إقامة سلوى ،طابق  3رقم  ،8والمسجل
بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد ،108360
نصف األصل التجاري الكائن بطنجة ،إقامة
طراكونة زاوية زنقة لبنان وزنقة العراق
الطابق األرضي رقم  ،13لفائدة السيد عمر
المسكيني ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
عدد  ،K335360وحددت قيمــة األصـــل
التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره
( 1.000.000.00مليون) درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل  15يوما
ابتداء من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84
وما يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 25/2010/229 :
طالب التنفيذ  :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه  :شركة البالية للنقل
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابـــة الضبط
بالمحكمة التجاريــة بطنجــة أنه بتاريــــخ
 2021/05/27على الساعة الثالثة بعد الزوال
سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع
بالمزاد العلني لألصل التجــاري المملـوك
للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بشارع
موالي إسماعيل عمارة أسامة درج أ الطابق
الرابع رقم  16طنجة ،والمقيد بالسجل
التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد
.13083
حدد الثمن االفتتاحـــي لبيـــع األصل
التجاري في مبلغ  900.000درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن
ناجزا مع زيادة  10في المائة.
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضيط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 25/2013/974 :
طالب التنفيذ  :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه :السيدة فريدة اإلدريسي
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيـــس مصلحـة كتابـــة الضبط
بالمحكمـــة التجاريــة بطنجــة أنه بتاريـــخ
 2021/05/27على الساعة الثالثة بعد الزوال
سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع
بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك
للمنفذ عليها المذكورة أعاله ،الكائن بحي
البوغاز زنقة محمد البقالي رقم  9طنجة،
والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية
بطنجة تحت عدد .68918
حدد الثمـن االفتتاحي لبيــع األصــل
التجاري في مبلغ  400.000.00درهم.
تقـدم العـروض إلى مكتــب التنفيـــذ
ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويؤدى
الثمن ناجزا مع زيادة  .% 10وللمزيــد من
المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد2019/8515/359 :
لفائدة :السيد رشيد عياد ،ينوب عنه ذ/محمد
بلفقيه المحامي بهيئة تطوان.
ضد :السيدة أمينة الفاسي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بطنجة أنه بتاريخ
 2021/05/24على الساعة الواحدة زواال
ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو (الفاسي) ،ذي الرسم العقاري عدد
 36/27410والكائن بمدينة العرائش.
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 6
هكتار و  25آر و  50سنتيار .بنيت فوقها بناية
غير مكتملة البناء تتكون من طابق أرضي
وطابقينعلويين.
حـــدد الثمـن االفتتاحــي في مبلـــغ
 7.506.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل
شخص داخل أجل عشرة أيام من تاريخ
السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا
به المزاد على أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف
(الفصل  479من ق م م).
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ، % 3
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
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�آمال �إنقاذ �سلة احتاد
طنجة من �أزمته معلق على
تدخل الوايل املهيدية
في دردشة مع مسؤولي فريق اتحاد طنجة
لكرة السلة ،تبين لي أن الوالي محمد المهيدية
هو السبيل الوحيد إلخراج اتحاد طنجة لكرة السلة
من أزمته المالية الخانقة .شهادة المكتب المسير
للفريق في حق الوالي وتقديره للمجهودات التي
يبذلها في شتى المجاالت تؤكد أن هذا المسؤول
لن يترك هذا الفريق وغيره من الفرق النشيطة
بالجهة تسير نحو «اإلفالس» ،وحين نقول
اإلفالس نعني االندثار كونه ليس بشركة ربحية
أو ..أو ..فقط فريق رياضي نموذجي تتحدث عنه
نتائجه وبرامجه .وما عهدناه في الوالي المهيدية
في إطار مسؤوليته في المدن والجهات التي تحمل
فيها المسؤولية كرجل دولة له حس وطني وميول
رياضي ..يترك بصمته في القطاع الرياضي اينما
حل.
لهذا نوجه له هذا النداء من أجل إنقاذ أنشط
فريق في الجهة رياضيا واجتماعيا ..الفريق الذي
يعتبر بنكا ،خاليا من النقود طبعا ،لكنه غنيا
باألنشطة الرياضية واالجتماعية من خالل البرامج
الكبرى الذائعة الصيت ،التي تبناها الفريق لنشر
لعبة كرة السلة في المناطق المهمشة ،بحضوره
الدائم في كل المناسبات ،وإدخاله لعبة كرة السلة
إلى قلوب ساكنة األحياء الهامشية والعالم القروي
وله برامج موازية كثيرة وكبيرة ومتعددة ،نظر،
المخيم الصيفي ومهرجان طنجة الدولي للميني
باسكيط الذي يشهد استفادة ومشاركة 1500
مشاركة ومشارك وجعل كرة السلة الطنجاوية
والشمالية حاضرة في كل الملتقيات والمناسبات.
باإلضافة إلى العمل القاعدي الذي تبناه منذ
سنوات وبدأ يعيط ثماره اليوم من خالل مشاركته
في الدوري الممتاز لكرة السلة الذي استأنف من
جديد بفريق يتوفر على تركيبة محلية من أبناء
مدرسة الفريق بنسبة  80في المائة .ويحقق بها
نتائج رائعة هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني
وراء المتزعم المغرب الفاسي ،بأربعة انتصارات
على نادي ميشليفن وشباب الريف الحسيمي
وليكسوس العرائش وأمل الحاجب ،وهزيمتين
فقط أمام امام المغرب الفاسي ونهضة بركان.
وكل هذا يتحقق من عمل وإنجازات والفريق لم
يتلقى الدعم منذ ثالث سنوات متتالية والزال
يحافظ على مكانته في القسم الممتاز .لهذا نجدد
ندائنا للسيد الوالي كي يتدخل من أجل إنقاذ
هذا الفريق النموذجي من التراجع عن برامجه
وربما من االندثار ..من خالل التدخل في أقرب
وقت ممكن إليجاد حل لمشاكله المادية ،خاصة
ان األمور تزداد تعديدا ،وقاوم لعدة سنوات حقق
فيها األلقاب وصنع فيها التوهج الرياضي للمدينة،
وال نعتقد أن الوالي سيترك كل هذه المجهودات
تذهب هباء منثورا.

حوار السبت

محمد علي بامعمر

«ال نلعب حتت ال�ضغط و�صحوة االحتاد طنجة
انطالقة جديدة»
قال محمد علي بامعمر ،العب وسط اتحاد
طنجة ،إن سوء الحظ خان فريقه في معظم
المباريات السابقة ،بما أنه يكون األفضل داخل
رقعة الميدان .وأضاف بامعمر بخصوص رحيله عن
الجيش في حوار مع يومية «الصباح» ،أن دوافعه
إلى غياب ظروف مواتية لالشتغال على نحو
األفضل ،سواء في المباريات أو أثناء التداريب،
مؤكدا أنه كان باإلمكان تحقيق األفضل ،رغم
توفر الفريق على العبين شباب أتى معظمهم
من القسم الثاني .وأثنى بامعمر على الحسين
عموتة ،مدرب المنتخب المحلي ،بعد التتويج
بلقب بطولة إفريقيا للمحليين ،التي أقيمت
بالكاميرون ،واصفا إياه بالمدرب المقتدر ،الذي
يمنح المسؤولية والثقة لالعبين ويحفزهم على
تقديم األفضل .وعبر بامعمر عن طموحه في
االلتحاق بالمنتخب األول في االستحقاقات المقبلة،
وتابع «أنتظر دعوة الناخب الوطني بفارغ الصبر،
كما أن هناك العبين آخرين يستحقون اللعب
لألسود ،بالنظر إلى المؤهالت ،التي أبانوا عنها في
«الشأن» .فيما يلي نص الحوار:
أال تعتقد أن الضغوطات كانت سببا مباشرا في
تراجع نتائج االتحاد؟
ال نلعب تحت الضغط رغم فشلنا في تحقيق نتائج
جيدة في المباريات األخيرة ،والسبب أننا نتوفر على
جمهور عريض يقف وراءنا ويشجعنا ،كما يحمسنا على
بذل قصارى الجهود ،من أجل الرقي في سلم الترتيب
العام للبطولة .لكن عانينا سوء الحظ وعدم التوفيق في
مباريات كنا فيها األفضل على رقعة الميدان .نشتغل
بتفان وانضباط من أجل تصحيح بعض الهفوات
المرتكبة ،لتحسين األداء .مازال ينتظرنا عمل كبير حتى
نصل إلى المبتغى والهدف المنشود ،المتمثل في الرفع
من جودة اللعب واألداء وحسن استغالل للفرص .لقد
نجحنا في تدارك بعض الهفوات في مباراة بركان ،بعدما
نجحنا في استغالل الفرص والعودة بالنقاط الثالث.
هل يمكن أن نتحدث عن أزمة ثقة؟
ال أخفيك سرا ،أن اتحاد طنجة يصنع فرصا عديدة
في جميع المباريات ،إال أن التوفيق يخونه ،ما يعطي
للمنافس فرصة التسجيل وإرباك حساباتنا .احتجنا فعال
مثل هذا الفوز على بركان ،من أجل استرجاع الثقة إلى
الالعبين والرفع من معنوياتهم ،سيما أن الفريق يتوفر
على الئحة منسجمة وغيورة على قميص الفريق ،وقادرة
على تقديم األفضل للنادي ،وبالتالي االستجابة إلى
تطلعات جمهورنا العريض .إننا نشتغل بهدوء تحت
قيادة المدرب إدريس المرابط ،الذي يدرك جيدا ما
ينبغي القيام به ،لهذا نحن مؤمنون بحظوظنا في لعب
األدوار الطالئعية هذا الموسم.
هل يمكن الحديث عن ميالد «بامعمر»جديد بعد
رحيلك عن الجيش؟
ال يمكن الحديث عن انبعاث اسمي من جديد ،أو
شيء من هذا القبيل ،كل ما هناك أن الجيش الملكي

كان يضم العبين شبابا ،ينقصهم الصبر فقط،
وهو شيء لم يتحقق ،األمر الذي دفعني إلى
مغادرة الفريق العسكري في بداية الموسم
الجاري .واآلن أنا في صفوف فريق قوي ومحترم
ويعرف قيمة أي العب .لم أشعر إطالقا أنني غريب
بين مكوناته ،بل رحب الجميع بي وانسجمت مع
المجموعة بسرعة ،كما لو أنني ألعب له لخمس
سنوات.
ما الذي دفعك إلى مغادرة الجيش؟
كانت هناك أسباب دفعتني إلى ذلك ،وحالت
دون استمراري في هذا النادي العريق .بما أنني
كنت عميدا للفريق رغبت في االشتغال في ظروف
جيدة ،حتى ال أتعرض للمساءلة والمحاسبة سواء
من قبل إدارة النادي أو الجمهور «وقعوا شي
حوايج ما شي في صالحنا» ،لهذا حدث اختالف في
وجهات النظر وقررت االنسحاب بهدوء.
ما نوعية األشياء التي لم تكن على ما يرام؟
لم تكن أشياء محددة ،بل هناك أمور حدثت
سواء في المباريات أو في طريقة التدريب ،إذ كنا
متأكدين أننا باإلمكان تحقيق نتائج أفضل بكثير،
بحكم أن الفريق غير مجموعته بنسبة كبيرة
وبات يتكون من العبين شباب ،أغلبهم جلبوا
من القسم الثاني ،لهذا كانوا يحتاجون إلى الصبر
والوقت الكافي ،من أجل التأقلم واالنسجام،
إلظهار مؤهالتهم ،لكن كانت هناك ظروف
خارجة عن الكرة بعثرت نوعا ما األجواء ،وبالتالي
من الطبيعي البحث عن أجواء مختلفة وتحديات
أخرى.
هل رددت فعال على المشككين بعد تألقك
في «الشأن»؟
لست في حاجة إلى الرد على كل من شكك في
مؤهالتي الفنية والبدنية ،بما أنني أقوم بواجبي على
أحسن ما يرام ،لكن أحيانا ال تستطيع أن تقوم بكل
شيء في الفريق« ،تهز الفريق على اكتافك وتمشي
تماركي» ،ال يمكن تحقيق ذلك ،فالمجهود ينبغي أن
يكون مشتركا ،واليد الواحدة ال تصفق ،لذلك فالظروف
لم تكن مناسبة لتمنحك االحترام والثقة من أجل
تكثيف الجهود أكثر .أما في المنتخب المحلي ،فاألمر
اختلف كثيرا ،ألنك وسط العبين جيدين ومدرب مقتدر
يشرح لك جميع التفاصيل ،كما يمنحك الثقة والحافز،
لهذا من الطبيعي أن تبرهن على كافة مؤهالتك الفنية
والبدنية « .وأي حاجة يكون فيه الخير».
في نظرك أين تكمن قيمة المدرب عموتة؟
قدم المدرب عموتة العديد من اإلضافات منذ
التحاقه بالمنتخب المحلي ،أوالها أنه يجعل الالعب
يتحمل مسؤوليته كاملة ،حتى يشعر بقيمة القميص
الذي يحمله ويدافع عنه .وعندما يكون كل واحد منا
مسؤوال تجاه قميص بلده تأتي النتائج اإليجابية بكل
تأكيد ،إضافة إلى حرصه على تشجيع الالعبين والرفع
من معنوياتهم ،من خالل التأكيد على أنهم األفضل
في البطولة .إنه مدرب كفؤ يمنحك الثقة والحافز
والرغبة في تقديم األفضل للمنتخب والقميص ،الذي
تحمله ،إضافة إلى تواصله الهادف .ولو طلب منا عموتة
خوض بطولة أخرى مباشرة بعد تتويجنا بلقب «الشان»
لفعلنا برغبة وحماس منقطعي النظير.

ماذا يشكل لقب «الشأن» بالنسبة إليك؟
أعتقد أن اللقب بمثابة اعتراف وتقدير ومكافأة
للعمل الجبار المبذول طيلة المنافسات ،إضافة إلى أنه
حافز لمواصلة االجتهاد والمثابرة ،أمال في جائزة أو
مكافأة أخرى .إنه يمنح أي العب الثقة والعزيمة والحافز
في الحفاظ على العطاء نفسه ،وبالتالي اإليمان بأنك
األفضل.
هل كبر طموحك بعد تتويجك ب «الشأن»؟
عندما تدرك مستواك في منافسة قارية ،مثل
بطولة إفريقية لالعبين المحليين ،وتقنع مدربك
ويرضى عنك الجمهور ،أكيد أنك تتطلع إلى االلتحاق
بالمنتخب األول ،لهذا أنتظر بفارغ الصبر دعوة الناخب
الوطني وحيد خاليلوزيتش .إنني قادر على تقديم
اإلضافة ،أحتاج فقط فرصة إلثبات أحقيتي في حمل
قميص األسود في االستحقاقات المقبلة.
هل ترى أن هناك محليين يستحقون اللعب
لألسود؟
طبعا ،وما أكثرهم ،بدليل تألقهم في بطولة
إفريقيا للمحليين بالكامرون ،حيث أظهروا علو كعبهم
في جميع المباريات ،من خالل العروض المقدمة.
نتمنى أن ننال فرصة بالمنتخب األول ،حتى نبرهن أننا
نستحق الدفاع عن القميص الوطني.
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جدد أليكسندر تشيفرين ،رئيس االتحاد
األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،انتقاداته لرؤساء
األندية المؤسسة للسوبر ليج ،لكنه خفف
لهجته بخصوص برشلونة .وأوضح تشيفرين،
خالل تصريحات نقلتها صحيفة «موندو
ديبورتيفو»»:رؤساء هذه األندية خيبوا أملي
جميعًا ،لكن ربما برشلونة بنسبة أقل».
وأضاف« :لقد تم انتخاب خوان البورتا رئيسا،
وتحدثت معه مرتين أو ثالث ،وكنت مضغوطا
ً
موروثا (في إشارة إلى
بسبب الوضع ،فاألمر كان
أن بارتوميو ،الرئيس السابق ،هو من شارك في
تدشين هذا المشروع)» .وتابع« :لم يكن خطأ
البورتا ،لكنه في الوقت نفسه مفاوض جيد،
حيث وضع إستراتيجية التصويت الضروري من
قبل الجمعية العمومية ،ليخرج من هذا المأزق».
ولم يتبق حاليا سوى الريال وبرشلونة في
مشروع السوبر ليج.
عرض برشلونة يؤخر حسم صفقة ديباي
كشفت صحيفـــة «مونـــدو ديبورتيفـــو»
عن اقتراب الهولندي ديباي ،مهاجم ليون،
من االنتقال لبرشلونة في الميركاتو الصيفي
المقبل .وينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية
الموسم الجاري ،ولن يكلف انضمامه لبرشلونة
سوى راتبه .وبحسب الصحيفة ،فإن برشلونة
بدأ مفاوضاته بالفعل مع مهاجم ليون ،لكنه
لم يتوصل التفاق حتى اآلن .وأضاف التقرير،
أن االتصاالت بدأت منذ أسبوعين ،عندما سافر
ممثل المهاجم الهولندي إلى برشلونة للقاء
ماتيو أليماني ،المدير الرياضي للبلوجرانا.
وأوضح أنه تم عرض راتب أقل على ديباي مما
عُرض عليه في أكتوبر الماضي ،عندما كان
الفرنسي ديمبلي قريبًا من الرحيل في يناير.
وأشار إلى أن ديباي يملك عروضًا من أندية
يوفنتوس وإنتر وأتلتيكو مدريد ،الذين قدموا
راتبا أعلى من برشلونة ،لكن الالعب يرغب
في ارتداء قميص البرسا واللعب تحت قيادة
مواطنه رونالدو كومان.
بيكيه يقصف دوري السوبر األوروبي
أكد بيكيه ،مدافع برشلونة رفضه لدوري
السوبير األوربي الجديدة الذي تم الكشف عنه
قبل أيام قليلة ،وفشل في الساعات األخيرة،
بعد انسحاب  10أندية وتبقى ريال مدريد
والبارسا فقط .وأردف بيكيه خالل مقابلة مع
برنامج «عالم فالدانو» ،قائ ًال« :أرى أن هذه
البطولة ستقضى على النظام الطبيعي لكرة
القدم ،وعلى المدى البعيد لن تكون إيجابية».
وعلق بيكيه عن أسباب انضمام خوان البورتا،
رئيس برشلونة لهذه البطولة ،مضي ًفا« :إذا
وضعت نفسي مكان الرئيس ،أعتقد أن البورتا
ورث النادي في ظروف اقتصادية سلبية للغاية،
ويحاول أخذ أفضل قرار ممكن ،وبالطبع القرار
يرجع ألسباب اقتصادية بحتة» .وعن رأيه في
هذه البطولة ،علق بيكيه« :إذا نظرت إليها من
منظور عام ،سأالحظ أنها ليست إيجابية على
المدى البعيد لعالم كرة القدم ،خاصة بعد اتحاد
األندية الكبيرة والمنافسة بينها ،بل ويتحدثون
عن عوائد تصل إلى  10مليارات أي  3أضعاف
البطولة الحالية ،ونظموها بدون الصغار،
وهذا التغيير مستحيل .ستمر السنين ويتواجد
خلف هذا المشروع صناديق استثمارية تخطط
لفوائد متوقعة ،وعندما يرون البطولة غير
مستدامة ،سيضغطون على األندية للخروج من
البطوالت المحلية واللعب في نهاية األسبوع،
وهنا سيتم تدمير النظام» .واستمر بيكيه في
انتقاداته ،قائ ًال»:هناك منافسات كثيرة ،والبقرة
لم تعد تعطي الكثير ،وهذه الرأسمالية بعينها،
وقاسية ،لهذا علينا البحث عن توازن».
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رئيس يويفا يبرئ البورتـا مـن أزمـة
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ت�أدية ال�ضرائب ملمار�سي كرة القدم بداية
من يوليوز وتقلي�ص �سن العبي الهواة
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رئيس يويفا يسخر من بيريز

خالل اجتماع عقده المكتب المديري للجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم يوم األحد 18أبريل بمركب محمد السادس
لكرة القدم بالمعمورة عبر تقنية المناظرة المرئية ،وترأسه
فوزي لقجع ،قدم جمال السنوسي ،رئيس العصبة الوطنية لكرة
القدم هواة ،مشروعا جديدا يتضمن ،بطولة القسم األول هواة،
حيث سيتم بموجبه تخفيض سن الممارسين على أال يتجاوز
سنهم  25سنة مع السماح لتسجيل  4العبين ال يتجاوز سنهم
 28سنة .وبالنسبة لبطولة القسم الثاني هواة ،تخفيض سن
الممارسين بحيث ال يتجاوز سنهم  23سنة مع السماح بتسجيل
 4العبين ال يتجاوز سنهم  25سنة .وطالب المكتب المديري
للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد نقاش مستفيض،
من رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة ،إطالق هذا
المشروع بشكل استثنائي بداية من الموسم الكروي المقبل،
على ان يتم تطبيق المشروع بأكمله سنة  .2023كما ناقش
االجتماع نقطا ،منها تتعلق بالمنتخبات الوطنية ،في إطار إعادة
هيكلة اإلدارة التقنية للمنتخبات الوطنية ،حيث تم تقسيم
الفئات السنية الصغرى للمنتخبات الوطنية إلى قطبين ،األول
من أقل من  13سنة إلى أقل من  20سنة سيكون تحت أشراف
فتحي جمال ،والقطب الثاني يتضمن المنتخب الوطني ألقل
من  23سنة والمنتخب الوطني لالعبين المحليين ،تم اسناده
للحسين عموتة ،كما تم تكليف رينالد بيدروس باإلشراف على

قطب كرة القدم النسوية ،وهشام الدكيك على قطب كرة القدم
داخل القاعة.
وفي نقطة متعلقة بمباريات البطوالت القارية ،تم التأكيد
على طلب المغرب الستضافة نهائي عصبة األبطال اإلفريقية
بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ،وكأس
اإلتحاد اإلفريقي بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل
بمدينة الرباط ،كما تم اختيار مدينتي وجدة وبركان الحتضان
أول نسخة لعصبة األبطال اإلفريقية لكرة القدم النسوية .كما
ناقش االجتماع نقطة تتعلق بعقد يوم دارسي بين األندية
الوطنية لكرة القدم وممثلي إدارة المديرية العامة للضرائب
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي .حيث أكد فوزي لقجع،
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على ضرورة
مناقشة موضوع تأدية الضرائب ألسرة كرة القدم وكذا تأدية
واجبات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بداية من شهر
يوليوز المقبل ،من أجل العيش الكريم لما بعد الممارسة.
وكان االجتماع افتتح بقراءة الفاتحة على روح المرحوم رضا
الساقي العب نجم الشباب البيضاوي ،الذي وافته المنية يوم
األحد الماضي في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية حسنية
بنسليمان.

�أهداف غزيرة يف مباراة اجلهة ومقاطعة
بني مكادة يف افتتاح دوري «املرحوم اخل�صا�صي»

انطلقت بداية هذا األسبوع النسخة الخامسة من الدوري
الرمضاني لجماعة طنجة ،الذي يعتبر تقليدا وحدثا سنویا یعبر
عن تراكم إیجابي فیما یخص مبادرات التواصل واالنفتاح ،من
خالل مشاركة مختلف المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة،
بعد أن توقف اضطرارا السنة الماضية بسبب ظروف جائحة
كورونا .وفي إطار سياسة االعتراف تنظم هذه الدورة تحت شعار
دورة المرحوم « محمد األمين الخصاصي» ،الفاعل الجمعوي
والسياسي واإلطار التربوي ،ورئيس سابق لعصبة الشمال لكرة
القدم واتحاد مرشان واتحاد طنجة لكرة القدم ،الذي توفي يوم
ثامن أبريل الحالي .وتشارك في هذه النسخة أطر وموظفي
ومنتخبي ثماني مؤسسات منتخبة متواجدة بالمدينة ،ممثلة في
جماعة طنجة ،مقاطعة المدينة ،مقاطعة بني مكادة ،مقاطعة
مغوغة ،مقاطعة السواني ،جهة طنجة تطوان الحسيمة ،غرفة
التجارة والصناعة والخدمات ،وغرفة الصناعة التقليدية .وانطلق
الدوري يوم ثالث رمضان  1442الموافق ل  16أبريل ،2021
ويستمر إلى غاية  27رمضان الموافق ل  10ماي .بمجموعتين

تضم كل واحدة أربعة فرق .حيث أسفرت القرعة على تواجد،
جهة طنجة تطوان الحسيمة ومقاطعة امغوغة وغرفة الصناعة
التقليدية ومقاطعة بني مكادة بالمجموعة ألف .ثم جماعة طنجة
وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ومقاطعة طنجة المدینة
ومقاطعة السواني بالمجموعة باء .وتجرى جميع المباريات
بملعب الزياتن  .2وشهد افتتاح الدوري مباريات قوية تميزت
بالندية وغزارة األهداف .وجاءت نتائج الدورة األولى كالتالي:
المجموعة ألف:
غرفة الصناعة التقليدية  /مقاطعة امغوغة6 – 1 :
جهة طنجة تطوان الحسيمة  /مقاطعة بني مكادة5 – 6 :
المجموعة باء:
مقاطعة طنجة المدينة  /غرفة التجارة والصناعة والخدمات:
.2–3
جماعة طنجة  /مقاطعة السواني. 0 – 0 :

جريدة طنجـة

هاجم تشفيرين ،رئيس «يويفا» ،بيريز
رئيس ريال مدريد .وكشف تشيفرين في الوقت
ذاته عن مصير مباراة الريال ضد تشيلسي،
في ذهاب نصف نهائي دوري األبطال .وقال
في تصريحات أبرزتها ماركا موجها تساؤال
إلى بيريز« :أال تريد رئيسا ليويفا مثلي؟ إنه
أكبر حافز لي للبقاء في منصبي» .وأضاف
السلوفيني« :بيريز يريد رئيسا ليويفا يطيعه
ويستمع إليه ،ويحقق له ما يريده ،بينما أنا
أحاول أن أفعل ما أعتقد أنه جيد لكرة القدم
األوروبية والعالمية» .وبسؤاله عن العقوبات
المحتملة على األندية التي تبنت فكرة السوبر
األوروبي ،رد قال« :تلقيت رسائل دعم من
جميع األندية في أوروبا تقريبا ،لذا نأمل اآلن
أن يدركوا خطأهم ويتحملوا العواقب المترتبة
عليه .سنناقش األمر األسبوع المقبل» .وبشأن
إمكانية عدم السماح للريال بمواجهة تشيلسي،
أجاب»:لقد بدأ الموسم بالفعل ،والقنوات
الناقلة لدوري األبطال ستطالب بتعويضات منا
إذا لم نلعب نصف النهائي ،لذا فإن احتمالية
عدم إقامة اللقاء ضئيلة للغاية ،لكن األمر
سيختلف في المستقبل» .ونفى تشيفرين أن
يكون قدم وعدا ألندية إنجلترا بمكاسب مالية
أكبر ،إلقناعها باالنسحاب من دوري السوبر
األوروبي ،بحسب تصريحات بيريز .وأوضح« :إذا
عرضت على هذه األندية المليارات ،لما قدمت
اعتذارها بل كانت ستذهب للجانب اآلخر» .وأتم
تصريحاته فقال« :هذه األندية أدركت أنها
أخطأت بالفعل ،لقد تواصلوا معي ،وأحترمهم
كثيرا ،بل أحترمهم بشكل يفوق اهتمامي بكل
من يردد مزاعم غير موجودة».
ريال مدريد يفلت من عقوبات لويفا
كشفت «ماركا» عن عدم وجود أي أسس
قانونية يمكن بموجبها معاقبة ريال مدريد،
لمشاركته في إنشاء بطولة السوبر األوروبي.
وهدد ألكسندر تشيفرين ،رئيس االتحاد
األوروبي لكرة القدم ،بمعاقبة الريال ،مشيرا
إلى إمكانية استبعادهم من نصف نهائي
دوري األبطال ضد تشيلسي .ومن المقرر أن
تجتمع اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي،
يوم الجمعة (أمس) ،لتحديد األماكن النهائية
لبطولة أوروبا وتحليل ما حدث خالل األسبوع.
وبحسب الصحيفة فإن اللجنة التنفيذية ال تتمتع
بصالحية معاقبة الريال أو أي ناد ،والهيئة
المسؤولة عن العقوبات هي اللجنة التأديبية،
وال يوجد أي أساس قانوني ألي إجراء محتمل،
وإذا لزم األمر فإن محكمة التحكيم الرياضي
ستبطل القرار .وأضافت الصحيفة التي تواصلت
مع العديد من خبراء قانون الرياضة« :لم
ينتهك الريال أي مادة من لوائح المنافسة ،وال
يوجد أي نص يُشير إلى عدم توافق إنشاء أو
تقديم بطولة موازية».
أالبا يتفق على التوقيع لريال مدريد حتى
2026
بات أالبا ،مدافع بايرن ،على وشك االنتقال
إلى الدوري اإلسباني ،في صفقة انتقال حر
بنهاية الموسم .وأعلن الالعب منذ فترة طويلة،
عزمه على الرحيل عن النادي البافاري بمجرد
انتهاء عقده الصيف المقبل ،ليرتبط بعدة
أندية أوروبية ،أبرزها ريال مدريد ،برشلونة
وسيتي .ووفقا لسكاي سبورت ألمانيا ،فإن
أالبا بات قريبا من التوقيع للريال ،حتى صيف
 2026في األسابيع القليلة المقبلة وأمضى 13
موسما بقميص بايرن ،لكنه أراد خوض تجربة
خارج ألمانيا .وفشلت إدارة البايرن في التوصل
التفاق مع ألبا (28عاما) للتجديد الرتفاع مطالبه
المادية ،التي ال تتماشى مع الظروف االقتصادية
بعد جائحة كورونا.

• عـدد  • 4155ال�سبـت � 24أبـريـل 2021

16

الملحق الرياضي

البطولة االحرتافية :

احتاد طنجة يتعادل باجلديدة بع�شرة العبني
ويطمح للإطاحة بالوداد
عاد اتحاد طنجة لكرة القدم بتعادل
ثمين من ملعب العبدي بالجديدة ،أمام
مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بصفر
لمثله ،مساء األحد لحساب الدورة  12من
البطولة االحترافية للقسم الوطني األول.
وأنهى الفريق المباراة بعشرة العبين
بعد طرد مدافعه ايمن سديل منذ
الدقيقة الثامنة من بداية الشوط الثاني.
ورغم النقص العددي ،كان بإمكان
الفريق الطنجاوي العودة بنتيجة االنتصار
بعدما خلق مجموعة من فرص التسجيل
أبرزها ضربة خطا مباشرة في الدقيقة
 ،80سددها خالد الصروخ والتطمت بالعمود
األفقي لمرمى سفيان بن روحو ،حارس
الجديدة .وبهذا التعادل ،أصبح الفريق يحتل
المركز الخامس برصيد  17نقطة مناصفة
مع مولودية وجدة وحسنية أكادير.
وعن النتيجة قال ادريس المرابط ،مدرب
اتحاد طنجة إن فريقه بدأ يستعيد توازنه
ويواجه الضغوط بالعودة إلى تحقيق النتائج
اإليجابية ،وأضاف» حققنا تعادال إيجابيا على
أرض ملعب الدفاع الحسني الجديدي وإن كنا
نطمح الى أكثر من ذلك بالعودة بثالث نقط.
كانت لنا استراتيجية خالل الشوط الثاني من
المباراة بنهج خطة هجومية أكثر ،لكن طرد
العبنا ايمن سديل أصبحا خيارنا هو الحفاظ
على نقطة التعادل» .وتابع مدرب اتحاد
طنجة» أشكر الالعبين على مردودهم وعلى
روح القتالية التي ظهروا بها رغم النقص
العددي واللعب خارج الميدان ،وحققوا نقطة
مهمة بالنسبة إلينا ،نتمنى أن نواصل في

هذا الخط التصاعدي في المباريات المقبلة».
وحول المباراة المقبلة أمام المتزعم الوداد،
أوضح المرابط «نعي صعوبة المباراة أمام
فريق الوداد المتزعم للبطولة الذي نستقبله
في الدورة المقبلة .سنستعد للمباراة بشكل
عادي ،الالعبون كلهم حماس لخوض هذه
المباراة بجدية .طموحنا كبير ولنا من
اإلمكانيات تؤهلنا للفوز عليه» .ويستضيف
اتحاد طنجة المتزعم الوداد البيضاوي يوم
غد األحد بالملعب الكبير بطنجة لحساب
الدورة .13
نتائج الدورة :12
الوداد الرياضي  /مولودية وجدة1 – 1 :
حسنية أكادير  /نهضة بركان2 – 1 :
المغرب التطواني  /الرجاء الرياضي3 – 2 :
أولمبيك أسفي  /سريع وادي زم1 – 2 :
الفتح الرباطي  /نهضة الزمامرة2 – 1 :
المغرب الفاسي  /شباب المحمدية1 – 1 :
د .الحسني الجديدي  /اتحاد طنجة0 – 0 :

يوسفية برشيد  /الجيش الملكي:
1–1
برنامج الدورة (13الساعة العاشرة
ليال):
أمس الجمعة
الجيش الملكي  /حسنية أكادير
نهضة الزمامرة  /المغرب الفاسي
اليوم السبت
شباب المحمدية  /يوسفية برشيد
مولودية وجدة  /المغرب التطواني
سريع وادي زم  /الفتح الرباطي
غدا األحد
الرجاء الرياضي  /أولمبيك أسفي
اتحاد طنجة  /الوداد الرياضي
نهضة بركان  /د .الحسني الجديدي
الترتيب العام:
 - 1الوداد الرياضي 26 :نقطة
 - 2الرجاء الرياضي// 22 :
 - 3الجيش الملكي// 20 :
 - 4أولمبيك أسفي// 18 :
 - 5مولودية وجدة// 17 :
 - 6حسنية أكادير// 17 :
 - 7اتحاد طنجة// 17 :
 - 8شباب المحمدية// 15 :
 - 9نهضة بركان// 15 :
 - 10الفتح الرباطي// 14 :
 - 11يوسفية برشيد// 14 :
 - 12المغرب الفاسي// 14 :
 - 13المغرب التطواني//12 :
 - 14د .الحسني الجديدي// 11 :
 - 15نهضة الزمامرة// 10 :
 - 16سريع وادي زم// 8 :

كرة ال�سلة� :سلة احتاد طنجة تفوز على احلاجب
وتنتدب العبني �أمريكيني

انتزع اتحاد طنجة لكرة السلة ترخيصا
استثنائيا من سلطات المدينة لخوض مباريات
البطولة ليال ،بعد قرار الحكومة بفرض حضر
التنقل الليلي من الثامنة مساء الى السادسة
صباحا .وحقق الفريق الطنجاوي فوزا على
ضيفه ،نادي أمل الحاجب بحصة  91مقابل
 81في المباراة التي جمعتهما مساء السبت
الماضي ليال بقاعة الزياتن بطنجة لحساب
الدورة السادسة من الدوري الممتاز ،شطر
الشمال ،وانتهت في حدود منتصف الليل.
وباستثناء الربع االول الذي انتهى لصالح
الضيوف بحصة  16مقابل  ،15تفوق اتحاد
طنجة الربع الثاني بحصة  28مقابل ،26
والثالث ب  27مقابل  20ثم الرابع ب  21مقابل
 .19واستفاد فريق المدرب نزار المصباحي من
خبرة الوافدين الجديدين ،األمريكيين أحمد
خليل اهلل 25 ،سنة ،العب موزع قدم من الدوري
اإلسالندي ،وجورج ويلبير 29 ،سنة ،العب ارتكاز
قادم من البطولة االحترافية األمريكية الثانية

ويحمل كذلك الجنسية الرواندية ويلعب مع
المنتخب الرواندي ،وخاضا أول مباراة لهما مع
الفريق هذا الموسم .وشهدت المباراة التي
قادها ثالثي التحكيم ،شهيناز بوستة وعبد
السالم التمضيتي ومحمد حمو ،عبد النبي
الحنفي مندوبا ،عدة توقفات ،وندية كبيرة
أبان عنها ضيف القسم الممتاز ،أمل الحاجب
الذي عزز صفوفه برضى غانيمي وأمين بارزي
وأسامة احجيرة الذين سبق لهم حمل قميص
اتحاد طنجة في مواسم سابقة .وبهذا الفوز
يحتل اتحاد طنجة المركز الثاني في مجموعة
الشمال بفارق نقطتين عن المتزعم المغرب
الفاسي ،بأربعة انتصارات وهزيمتين أمام
امام المغرب الفاسي ونهضة بركان .وخاض
الفريق المباريات الخمسة األولى بتركيبة
تضم ثمانين في المائة من العبين شباب
من مدرسة الفريق ،والالعب المخضرم عمر
العناني .ويعاني الفريق من أزمة مالية خانقة،
حيث ناشد رئيسه عبد الواحد بولعيش سلطات

المدينة والمجالس المنتخبة لدعم الفريق.
نتائج الدورة السادسة(:مجموعة الشمال)
مشليفن افران  /المغرب الفاسي86 – 70 :
اتحاد طنجة  /أمل الحاجب81 – 91 :
لوكوس العرائش  /نهضة بركان71 – 57 :
شباب الحسيمة  /تفاحة ميدلت87 - 67 :
الترتيب العام(:مجموعة الشمال)
 - 1المغرب الفاسي 2 :نقط
 - 2اتحاد طنجة// 10 :
 - 3لوكوس العرائش// 9 :
 - 4نهضة بركان// 7 :
 - 5شباب الحسيمة// 7 :
 - 6أمل الحاجب// 6 :
 - 7تفاحة ميدلت// 6 :
 - 8مشليفن افران// 6 :

جامعة الكرة تعقد جمعها العام العادي
يذكر أن الجامعة عقدت مساء األربعاء  21أبريل ،جمعها العام السنوي ،بمركب محمد السادس لكرة القد في البداية ،شكر السيد
فوزي لقجع ،رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،جميع الفعاليات التي ساهمت في إنجاح استئناف الموسم الكروي الماضي
وبداية الموسم الكروي الجاري بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ،مشيرا إلى أن مجهودات جبارة تم القيام بها بخصوص ذلك .وأوضح
السيد فوزي لقجع ،أن النهوض بكرة القدم الوطنية رهين بالحكامة الجيدة وتفعيل العمل المؤسساتي وتعديل بعض القوانين
ومواصلة اإلصالحات فضال عن تطوير المنظومة الكروية عبر تكوين علمي .وأكد أن التحدي الذي ينتظر الكرة المغربية على المدى
القريب ،بعد التأهل لنهائيات كاس افريقيا لألمم التي ستجرى بالكاميرون ،يبقى التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستجرى بقطر
العام المقبل ،عالوة على تطوير كرة القدم النسوية .وبعد قراءة التقريرين األدبي والمالي ،ومناقشتهما ،تمت المصادقة عليهما
باإلجماع .إثر ذلك ،صادق الجمع العام على تعديل مواد النظام األساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واألنظمة التالية
تخص ،قانون الالعب ،ونظام المنافسات ،والنظام التأديبي ثم نظام الغرفة الوطنية لفض النزاعات.

جريدة طنجـة
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خبر األسبوع
�إجناز مغربي للن�صريي يف الليغا
حقق المغربي يوسف النصيري مهاجم
إشبيلية ،إنجازا خاصا يوم األربعاء الماضي
وأصبح هداف الالعبين المغاربة في الليغا.
وسجل النصيري هدف فوز إشبيلية 1-0
على ليفانتي بالجولة  31من الليغا ،ليرفع
رصيده إل��ى  17هدفا ،ليحتفظ بمكانه
ضمن الهدافين الخمسة األوائل للمسابقة
في الموسم ال��ج��اري .وتخطى النصيري
رقم يوسف العربي ال��ذي سجل  16هدفا
من قبل في المسابقة نفسها في موسم
واحد ( )2015-2016مع غرناطة .و تفاعل
النصيري مع الجماهير المغربية عبر فيسبوك
مساء األربعاء ،حيث كتب عبر صفحته الرسمية« :بالصحة فطوركم» ،فنال
إشادات بالجملة .وبإمكان النصيري أن يتجاوز سقف  20هدفا بالليجا هذا
الموسم ،علما بأنه ال يسدد ضربات الجزاء الموكلة لزميله أوكامبوس.

الدوري اإلسباني
�أتلتيكو مدريد ي�ستعيد ال�صدارة
و الن�صريي يقود �إ�شبيلية
لفوز بهدف عاملي
استعاد أتلتيكو مدريد صدارة الليجا بانتصاره على ضيفه هويسكا
 2-0ضمن الجولة  31من المسابقة ،ليحافظ على فارق النقاط الثالث بينه
وأقرب مالحقيه ،ريال مدريد .وسجل هدفي االنتصار لـ»الروخيبالنكوس»
كل من أنخل كوريا (ق )39ويانيك كاراسكو (ق ،)80ليهديان الفريق 3
نقاط غالية في مشواره للتتويج باللقب .ورفع أتلتيكو رصيده إلى 73
نقطة من  32مباراة ،مبتعدا بـ  3نقاط عن ريال مدريد العائد لطريق
االنتصارات ،بالفوز ( )3-0خالل مواجهة قادس .وسجل لريال مدريد ،كريم
بنزيما «هدفين» في الدقيقتين ( 30من ضربة جزاء و ،)40وأودريوزوال في
الدقيقة  .33وبهذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيده لـ 70نقطة في المركز
الثاني ،بينما تجمد رصيد قادس عند  36نقطة في المركز الـ.13
وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه خيتافي ،بنتيجة ( )5-2في
ختام مباريات الجولة بملعب الكامب نو .وسجل أهداف برشلونة كل
من ليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين « 8و ،»33وسفيان شاكال
بالخطأ في مرماه « ،»28رونالد أراخو « »87وأنطوان جريزمان « »93من
ضربة جزاء .فيما سجل هدفي خيتافي ،كل من كليمونت لينجليت مدافع
برشلونة بالخطأ في مرماه « »12وإنيس أونال من ركلة جزاء « .»69ورفع
برشلونة رصيده إلى  68نقطة بالمركز الثالث بمباراة ناقصة ،ليواصل
مالحقة الصدارة ،فيما تجمد رصيد خيتافي عند  31نقطة بالمركز الـ .15
وعزز إشبيلية موقعه بالمركز الرابع في ترتيب الدوري بعدما اقتنص
انتصارا ثمينا  / 1صفر ،من ملعب مضيفه ليفانتي .وتقمص النجم
المغربي يوسف النصيري دور البطولة في اللقاء ،عقب تسجيله هدف
عالمي للفريق األندلسي الوحيد في المباراة في الدقيقة  .53وارتفع رصيد
إشبيلية ،الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيقه االنتصار الرابع على
التوالي ،إلى  67نقطة في المركز الرابع .في المقابل ،توقف رصيد ليفانتي،
الذي نال خسارته الثالثة خالل مبارياته األربع األخيرة في البطولة ،عند 38
نقطة في المركز الثاني عشر .وسبقت الدورة مباريات الجولة  33التي تم
تقديمها وفي ما يلي نتائج الجولتين:
نتائج الدورة :33
أالفيس  /ويسكا0 – 1 :
أ.بلباو  /بلد الوليد( :أجلت إلى
 28أبريل)
أ.مدريد  /إيبار0 – 5 :
برشلونة  /غرناطة( :أجلت إلى
 29أبريل)
بيتيس  /فالينسيا2 – 2 :
خيطافي  /ريال مدريد0 – 0 :
قاديس  /سلطا0 – 0 :
ليفانطي  /فيا الريال5 – 1 :
أوصاصونة  /إلتشي0 – 2 :
ريال صوصيداد  /إشبيلية2 – 1 :
نتائج الدورة :31
ليفانطي  /إشبيلية1 – 0 :
أوصاصونة  /فالينسيا1 – 3 :
بيتيس  /أ.بلباو0 – 0 :
أالفيس  /فيا الريال1 – 2 :
إلتشي  /بلد الوليد1 – 1 :
قاديس /ريال مدريد3 – 0 :
أ.مدريد  /ويسكا0 – 2 :
غرناطة  /إيبار1 – 4 :
ريال صوصيداد  /سلطا1 – 2 :
برشلونة  /خطافي2 – 5 :
برنامج الدورة :32
اليوم السبت
إلتشي  /ليفانطــي (الساعــة
الواحدة ظهرا)
بلد الوليد  /قاديس (الساعــة
الثالثة والربع مساء)
فالينسيا  /أالفيس (الساعــة
الخامسة والنصف مساء)
ريال مدريد  /بيتيس (الساعة
الثامنة مساء)
غدا األحد
ويسكــا  /خيطافــي (الساعـــة

الواحدة ظهرا)
فيا الريال  /برشلونة (الساعة
الثالثة والربع مساء)
سلطا  /أوصاصونة (الساعة
الخامسة والنصف مساء)
إشبيلية  /غرناطة (الساعة
الخامسة والنصف مساء)
أ.بلباو  /أ.مدريد (الساعة الثامنة
مساء)
بعد غد اإلثنين
إيبار  /ريال صوصيداد (الساعة
الثامنة مساء)
الترتيب العام
 - 1أ .مدريد 73 :نقطة
 - 2ريال مدريد// 70 :
 - 3برشلونة//68 :
 - 4اشبيلية//67 :
 - 5ريال صوصيداد// 50 :
- 6بيتيس// 49 :
 - 7فيا الريال// 49 :
 - 8غرناطة//42 :
 - 9أوصاصونة// 40 :
 - 10أ.بلباو// 38 :
 - 11ليفانتي// 38 :
 - 12سلطا// 38 :
 - 13قاديس//36 :
 - 14فالينسيا// 35 :
 - 15خيطافي// 31 :
 - 16أالفيس// 30 :
 - 17بلد الوليد// 28 :
 - 18ويسكا// 27 :
 - 19إلتشي// 27 :
 - 20إيبار// 23 :
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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!.
ْ

فلما وصلت إليه الرقعة خرج في الحال من صرف الحواشي عنه ،وصار معه
حتى دخل منزله !
ثم عدنا إلى موضوع « حجام الحي» فقلت له:
• ما أبعد هذا الحجام من الحجام !
فأجلى في بصره مستفسرا ،فتبسمت وقلت:
• هو أبو تمام األندلسي الذي تعلم الحجامة وأتقنها ،فعرف بالحجام ..ثم مال
إلى األدب فنبغ في الشعر ،ورويت له قالئد وفرائد..
فمد شفته وحرك رأسه ،فقلت:
• من نفائس مقطوعاته قوله يصف دوالبا انفصل منه لوح فوقه:
وذات شدو وما لها كلــم كل فتى بالضمير حياها
وطار لوح منها فأوقفهـا كلمحة العين ثم أجراها
()14
كأنها قينة وقد قطعـــــت تسمع من قال دونها :واها
وقوله:
ال يفخر السيف واألقالم في يـده قد صار قطع سيوف الهند للقصب
()15
فإن يكن أصلها لم يقــو قوتهـا «فإن في الخمر معنى ليس في العنب»
وقوله يصف قلما:
يزداد حسنا في الكتاب إذ بدا نقص به فيريــك كل بيــان
()16
إن السراج إذا قطعـت ذبالـــه صح الكمال له من النقصان
فانتفض صاحبي وقال:
• ذكر القلم حرك في حافظتي نثرات عنه هي على طرف لساني اآلن..
فسماعك:
()17
تمشي اليراعة والمـــداد وراءهــا ظل على شمس الطروس ينــوع
لــو لـم تكــن ألفاظــه خطيـــــة ما راح سرب اللفظ وهــو منيـــع
ألفاظـــه رقــت بوجنـــة طرســـه فكأنهن وقد جـريــن دمـــــــوع
قلم مسيحي الخطــــاب لنطقــــه في المهد من يمناه وهو رضيـع
وغدا كليمياً وقد ضاهـى العصـــا فغـــدا يــرق بفعـلــــه ويــــروع
بالنقط حاكته الشمـــوع والضيــا حاكته في حلك المـداد شمـــوع
قد الزم القرطـــاس وهو منـــــور والطل يهوى الروض وهو مريع
()18
هذا يضيء به وذاك يضــــــوع
نور ونــــور خطــــه وكـــالمــــه
ويقول آخر:
ليمناه ذو طرف كحيـــل إذا بكـــى تبســم ثغــر الخــط من دمعـــه عجبــا
()19
وقد راح مشقوق اللسان متى جرى بثغر الدوى المعسول أبدى اللمى العذبا
فتأوهت طربا ..فترشف شايه وأضاف:
• يحكى أن المأمون رأى في يد إحدى جواريه قلما ،وكان ذا شغف بها،
واسمها منصف ،فقال مرتجال:
أراني منحت الحب من ليس يعرف فما أنصفتني في المحبة منصـف
وزادت لدينا حظوة يوم أعرضــت وفي إصبعيها أسمر اللون أهيـب
ينال جسيمات العلى وهو أعجــف
أصم سميــع ساكـــن متحـــــرك
()20
عجبت له أنى  -ودهــرك معجــب يقوم تحريــــف العبـــاد محــــرف !

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4155ال�سبـت � 24أبـريـل 2021

قلت:
• في مختاراتي من القطوف مقطعات في وصف القلم ..لو أردت سماع بعضها
فلك األمر !
فتمايل وقال:
()21
• هاتها يا شريف ! أما تراني أميل ميل المنتشي المسرور؟
فتصفحت الكتاب وأنشدته:
أخـرس ينبيــك بإطـراقــــــه عن كل ما شئـت من األمــر
يذري على قرطاسـه دمعــــة يبدي بها السـر وما يـــدري
كعاشق أخفــى هـــواه وقـــد نمـت عليــه عبــرة تجــــري
تبصـــره في كــــل أحوالـــه عريان يكسو الناس أو يعري
يرى أسيـــرا في دواة وقــــد أطلق أقوامـــــا وما يبـــــري
()22
كالبحر إذ يجري وكالليـــل إذ يسري ،وكالصارم إذ يفــــري
*********
()23
قلم ما أراه أم فلــــك يـــــــج ري بما شـاء قاســـم ويسيـــر
خاشعا في يديه يلثــم قرطــا سا كما قبل البسـاط شكــــور
ولطيف المعنى جليل نحيــــف وكبير األفعال وهــــو صغيـــر
كم منايا وكم عطايا وكم حت ف وعيش تضم تلــك الصدور
()24
نقشت بالدجى نهـارا فمـــا أد ري أخط فيهــــن أم تصويـــر
ــــــــــــــــــ
الهوامش :
« - 14الذخيرة» ق  – 3/833و« -نفح الطيب» ج 415 /4
« - 15نفس المصدرين السابقين ،وعجز البيت الثاني هو عجز بيت للمتنبي وصدره:
وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها

فإن« ..ديوان المتنبي» ج 105/ 1

« - 16الذخيرة» ق 833/ 3
 - 17طروس ج طرس :صحيفة – ينوع :يتمايل
 - 18لشمس الدين اآلمدي في «ثمرات األوراق» 397
 - 19المصدر السابق
« - 20مصارع العشاق» السراج  -ج 144/ 2
 - 21مقتبس من بيت للتلعفري:
لم أدر مم يطيب لي طيب الشذا

فأميل ميل المنتشي المسرور

«جوهر الكنز» أبن األثير – 484
 - 22لمحمود األصبهاني في «زهر اآلداب» ج – 481/ 2و« -الحماسة المغربية ،مختصر كتاب صفوة
األدب ونخبة ديوان العرب» للجراوي ج .1208/ 2
 - 23قاسم هذا هو القاسم بن عبيد اهلل وزير المعتضد والمسكتفي بعده هو الذي سم ابن الرومي .كان
ظلوما سفاكا للدماء ،زنديقا ..ولما مات عن ثالث وثالثين سنة قال فيه عبد اهلل بن سعد الشاعر
متشفيا:
شربنا عشية مـات الوزير

سرورا ونشرب في ثالثه

فال رحم اهلل تلك العظام

وال بـارك اهلل في وراثـه

«وفيات األعيان» ج – 362/ 3و« -سير أعالم النبالء» ج20/ 14
 - 24البن المعتز في «الحماسة المغربية»  .1210/ 2واألبيات من قصيدة له مطلعها :
كان في النوم للمحب السرور

فاشتفى من خيالك المهجور.
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�أ�صحاب اجلنة هم الفائزون
(من ق�ص�ص القر�آن الكرمي املمتعة)

إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

القرآن الكريم لم ينزل لمجرد التالوة اللفظية فحسب؛ بل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أعم وأكمل؛ وهو فهم معانيه وتدبر آياته ثم التذكر والعمل بما فيه،
َث ِفيه ِْم رَ�سُ اً
وهو المنصوص عليه في قوله  -تعالى َ } :-ر َّب َنا وَا ْبع ْ
ك َو ُي َع ّ ِل ُمهُ مُ ْال ِك َت َ
ول ّ ِمنْهُ ْم َي ْت ُلو عَ َل ْيه ِْم �آ َيا ِت َ
َكيه ِْم{ [البقرة من اآلية.]129:
َال ْك َم َة َو ُيز ّ ِ
اب و حْ ِ
إن تالوة كتاب اهلل  -تعالى  -تعني شيئ ًا آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت ،إنها تعني تالوته بفهم وتدبّر ينتهي إلى إدراك وتأثر ،وإلى عمل بعد ذلك
وسلوك .إن تالوة كتاب اهلل ال تعني الحرص على إقامة المدّ والغنّة ومراعاة الترقيق والتفخيم فحسب؛ وإنما تعني ذلك مع ترقيق القلوب وإقامة الحدود.
قال اهلل تعالى �} :إمنا امل�ؤمنون الذين �إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم و�إذا تليت عليهم �آياته زادتهم �إميانا وعلى ربهم يتوكلون  .الذين يقيمون ال�صالة ومما
رزقناهم ينفقون� .أولئك هم امل�ؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرمي{ [ األنفال . ]3-2
ما أحوجنا نحن المسلمون إلى تالوة القرآن الكريم وتدبّر آياته الحكيمة النيرة،
فيها إبداع وبالغة وفوائد جمة ،فيها تاريخ وتربية وتعليم ..من ذلك قصة أصحاب
الجنان في مدرسة سورة الكهف ،قصة بديعة أنيقة ،فيها فوائد ،أي في السورة أربع
قصص نيرة عاشتها شعوب سابقة ،سآتي عليها واحدة واحدة..
�ص بمِ َا �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َ
�ص َع َل ْي َ
ك هَ َذا ا ْلقُ ْر� َآن
ن ا ْلق َ
ك �أَ ْح َ�س َ
قال تعالى « :ن َْح ُ
ن نَقُ ُّ
َ�ص ِ
لمَ
ك َ
ْ
َو�إِن ُ
ِني» صدق اهلل العظيم [يوسف ]3
ِن الغَا ِفل َ
نت مِن َق ْب ِل ِه َ
وقال تعالى �« :إِ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِه �آ َيا ُت َنا َق َ
ال َ�أ َ�س ِ
ِني» [س المطففين .]13
ري ْ أ
الَ َّول َ
اط ُ

�صهِ ْم عِ ب ٌة ِّ أُ
اب َما َ
وقال تعالى َ « :لق َْد َ
�ص ِ
الَ ْل َب ِ
ان َحدِ ي ًثا
ول ْ أ
ان يِف َق َ
ك َ
ك َ
رْ َ
ل يِ
�ص َ
َ�صدِ َ
يل ُ
ُيفْ رَتَى َو َل ِ
يق ا َّلذِ ي بَينْ َ َي َد ْي ِه َوتَفْ ِ
ك ِّل َ�ش ْي ٍء َوهُ ًدى َو َر ْح َم ًة لِّق َْو ٍم
كن ت ْ
ون» [يوسف .]111/110
ُي�ؤْ ِم ُن َ
ك ن ََب�أَهُ م ب حْ َ
�ص َع َل ْي َ
ِال ِّق �إِن َُّه ْم ِف ْت َي ٌة �آ َم ُنوا ب َِر ِّبهِ ْم َو ِز ْدنَاهُ ْم
وقال تعالى « :ن َّْح ُ
ن نَقُ ُّ
هُ ًدى» [س الكهف .]13
وقصص القرآن الكريم أتانا
بها الكريم في كتابه العزيز،
لنكون على بينة مما حدث ومما
يحدث..
قصتنا ال��ي��وم ع��ن صاحب
الجنان وأوالده الثالثة ،إنه الشيخ
اليمني..
في ض��روان  /قرية باليمن،
حين بدت الشمس صباحا مشرقا
مضيئا ،دخل بستانه الذي ورثه
من وال��ده فجده ..حديقة كجنة
في األرض ،دانية قطوفها ،فواحة
أزه��اره��ا ووروده���ا ،يجري الماء
في جداولها عذبا سلسا ،يسقي
الشجرة المثمرة والنبات الغضة
التي تسر الناظر ه��ذا البستان
ولجماله اتخذه الناس منتزها يوم
الراحة ،يستظلون تحت أشجاره
الباسقة المثمرة بأنواع من الفواكه الموسمية ،ال ريح في البستان صرصرا وإنما خفيف
ناعم منعش تسمع زقزقة الطيور ،وهديل الحمام الزاجل.
كل يوم يطوف الشيخ بين أحواض البستان شاكرا ماجدا اهلل تعالى حيث أنعم عليه
بهذا البستان ،فكلما أتت أكلها ونضجت ثمارها وجادت األرض بما رحبت من خيرات،
وجاء الفقراء إلى الجنان ،كما تعودوا على ذلك منذ زمان نشأته ،أعطاهم نصيبهم من
الغلة ومن الزرع ،أما ما سقط في األرض من األشجار فيخصه لنفسه ولعياله..
لم يطق أوالده صبرا بالعمل اإلحساني وهو زكاة ،على المعوزين والمساكين
والسائلين ،فتقدم كبير وقال « :يا أبي ،لو مضيت في توزيع خيرات البستان وما تركت
لنا منه شيئا قليال ،سنصبح فقراء نمد األيدي ونتكفف الناس».
وقال آخر « :يا أبي ،إنك تضيق علينا في رزقنا ونصبح خصاصا».
وقال ثالث أوالده كالما منحطا عن اإلحسان ،فأومأ إليه والده أن يصمت وال يطيل
حجة.
وقال « :ما أراكم إال خاطئين ،فهذا المال ليس مالي أو مالكم ،إنما هو مال اهلل
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وخيراته ،مكنني اهلل منه ،وآمنني عليه وعلى أن أنفقه للقراء والمساكين وابن السبيل
والطيور والبهائم ،وما فضل من ذلك هو لي ولكم ،لقد نفذت ما أمر اهلل به.
فالمال يزكى وينمو باإلنفاق
وهذه عادتي منذ شبابي ،وأنا اليوم شيخ فان ،لن ألبث إال قليال ،فألقى اهلل بقلب
سليم محسنا زاكيا ،وقد ترثون بعدي البستان ،فإن أنفقتن فإن اهلل وعد .منفقا خلفا
وإن بخلتم فإن اهلل أنذر ممسكا..
بعد أيام معدودة ،مرض الشيخ وتوفي وامتلك األوالد البستان ،فلما أينع وأثمر
أجمعوا ليس للسائل والمحروم نصيب.
قال أوسطهم « :أرى أنكم تقدمون على أمر هو ليس بخير ،بل عليكم أن تذهبوا
مذهب أبيكم ليبارك اهلل في خيرات الحديقة».
ناموا ليلهم ،وفي الصباح قصدوا البستان وأقسموا ليصر منها مصبحين وال
يستثنون.
لقد علم اهلل نيتهم ،فأرسل
طائفا وهم نانئمون فقلع نبتها
وأسقط ثمارها ،وتركها هشيما
تدروه الريح ،ولما حضروا البستان
صباحهم قالوا لقد تركنا البستان
باألمس زاهرا مزدهرا يانعاً مثمراً.
قال أوسطهم « :حرمتم حق
الفقير فحرمكم اهلل جنتكم».
قال تعالى َ « :ق َ
���ال �أَ ْو َ���س ُ
��ط ُ��ه ْ��م
�أَ مَ ْ
ل �أَ ُقل َّل ُ
ون َقا ُلوا
ك ْم َل ْو اَل ت َُ�س ِّب ُح َ
ك َّنا َ
ان َر ِّب َنا �إِنَّا ُ
ِني».
ظالمِ َ
ُ�س ْب َح َ
ولكن مضى قدر وبقي أسف.
ول��ي��ذوق��وا ع��اق��ب��ة كيدهم
وبخلهم.
َ
ان
�س ل ِْ إ
ِل َ
وقال تعالى َ « :و�أن َّل ْي َ
ن�س ِ
ِ�إ اَّل َما َ�س َعى َو�أَ َّن َ�س ْع َيهُ َ�س ْو َ
ف ُي َرى
اه جْ َ
ُث َّم ُي ْج َز ُ
الَ ْو َف��ى» صدق
ال�� َز َاء ْ أ
اهلل العظيم [س النجم .]40/37
ون َع َلى اللهَّ ِ َغيرْ َ حْ َ
وقال تعالى « :ا ْل َي ْو َم جُ ْ
ت َز ْو َن َع َذ َ
ون بمِ َا ُ
ال ِّق
كنت ُْم تَقُ و ُل َ
اب ا ْل ُه ِ
َو ُ
ن �آ َيا ِت ِه ت َْ�ست ْ
ون» صدق اهلل العظيم [س األنعام .]93
ب َ
كنت ُْم َع ْ
َك رِ ُ
لقد اجترموا السوء بفعلهم ،فأخذهم اهلل بذنوبهم ،فيا بشرى لمن أطعم جائعا
وألبس عاريا ،وأعطى من ماله محتاجا وفقيرا.
وأن خير من قام هلل بين ساجد وراكع وكريم.
يقول المثل :
 الصدقة تدفع البالء.. وما تنفقوا من خير تجدوه عند اهلل.. من أخذ بتجربة والده ما امتُهن.. ما ظن األوالد أن تبيد هذه أبدا.. الخير بالخير يذكر والبادي أكرم ،والشر بالشر والبادي أظلم..عن علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه.
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�شفاعة ال�صيام والقر�آن
 إعداد  :محمد أمني بنعفاناحلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على موالنا ر�سول اهلل،
وعلى �آله و�صحبه ومن وااله.
وبعد؛ معا�شر القراء:
من ِنعم اهلل عز وجل العظيمة التي �أنعم بها على عباده،
وتف�ضل بها عليهم ،حتفيزاً لهم على االجتهاد يف طاعته
وعبادته ،حتى يفوزوا بخريه وعطائه وكرمه؛ نعمة
ال�شفاعة التي يحتاج �إليها العباد؛ يوم يتخلى القريب عن
قريبه واحلبيب عن حبيبهَ « ،يوْ َم َي ْن ُظرُ مْالَ ْرءُ مَ ا َق َّدمَ ْت َي َداهُ
َو َي ُق ُ
ول ْال َك ِافرُ َيا َليْ َت ِني ُك ْن ُت ُترَا ًبا» النب�أ40 :؛ نعمة من نعم
اهلل ،وعطية من عطاياه ،ينالها العبد بال�صيام والقر�آن،
ونحن يف �شهر ال�صيام و�شهر القر�آن.
وال�شفاعة � -أخي القارئ  -معناها� :أن ين�ضم �إليك من
ً
�سائال
�أذن اهلل له يف ال�شفاعة ،ويقف بجانبك نا�صراً لك،
عنك ،وال تكون يوم القيامة �إال ب�إذن اهلل ور�ضاه ،قال تعالى:
«مَ ْن َذا َّال ِذي َي ْ�ش َفعُ ِع ْن َدهُ �إِلاَّ ِب�إِ ْذ ِن ِه» البقرة ،255 :وقال
عز وجلَ « :يوْ مَ ِئ ٍذ لاَ َت ْن َفعُ َّ
ال�ش َف َ
الر ْحمَ ُن
اع ُة �إِلاَّ مَ ْن �أَ ِذ َن َل ُه َّ
َور َِ�ض َي َل ُه َقوْ لاً » طه ،109 :وما �أحوج النا�س �إلى ال�شفاعة
يوم القيامـة؛ حيــن يقــف كل واحد منا وحيــدا فــريــدا،
ال مال وال من�صب وال جاه وال �أبناء وال �أ�صحاب وال �أقارب،...
الكل م�شغول بنف�سه ،والكل يقول :نف�سي نف�سي ...قال
تعالىَ :
ال�ص َّ
يهَ   و�أُ ِّم ِه
«ف�إِ َذا َجاءَ ِت َّ
اخ ُة * َيوْ َم َي ِف ُّر مْالَ ْرءُ ِم ْن �أَ ِخ ِ
ِّ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ٌ
َ
يه»
يه  و َ
يه ِ  لكل امْ ِر ٍئ ِمن ُهمْ َيوْ مَ ِئ ٍذ �ش�أن ُيغ ِن ِ
احب َِت ِه َوب ِن ِ
َ�ص ِ
َو�أَ ِب ِ
عبـ�س ،37 – 33 :من �شـدة الهــول والفــزع يف ذلــك اليـوم
ال ي�س�أل الولد عن والده ،وال الوالد عن ولده ،وال القريب
عن قريبهَ ،
اب َبيْ َن ُهمْ َيوْ مَ ِئ ٍذ َولاَ
ور َفلاَ �أَ ْن َ�س َ
ُّ
ال�ص ِ
«ف�إِ َذا ُن ِف َخ فيِ
ّ
َي َت َ�ساءَ ُل َ
َ
ك�سب رهني ،ينظر
ون» امل�ؤمنون ،101 :كل امرئ مبا
ما قدمت يداه ،وينتظر ما ُيق�ضى به عليه ،وهو واقف بني
يدي اهلل يحا�سبه على �أعمالهُ ،
آثامه ،ففي
قره
وي ّ
بذنوبه و ُ� للهَّ
الَ :ق َ
ات َق َ
ال ر َُ�س
ول ا ِ �صلى
ال�صحيحني َع ْن َع ِد ِّى ب ِْن َ َح مِ ٍ
ِّ
َ
َ
َّ
�س َبيْ َنهُ
ُ
ُ
اهلل عليه و�سلم( :مَ ا ِم ْن ُكمْ �أ َح ٌد �إال �سَ يُ كلمُ ه رَبّ ه ،ليْ َ
ي َن ِم ْن ُه َف َ
ال َيرَى �إِ َّ
َّ
َو َبيْ َن ُه َت ْر ُجمَ ٌانَ ،في َْن ُظرُ �أَ مْ َ
ال مَ ا َقد َم ِم ْن
َعمَ ِل ِهَ ،و َي ْن ُظرُ � ْأ�ش أ� َم ِم ْن ُه َ
فال َيرَى �إِ َّ
ال مَ ا َق َّد َمَ ،و َي ْن ُظرُ َبينْ َ
َي َديْ ِه َ
فال َيرَى � َّ
النا َر ِت ْل َقاءَ و َْج ِه ِهَ ،ف َّات ُقوا َّ
إال َّ
ب�ش ِّق
النا َر و ََلوْ ِ
مَ ْ
تر ٍَة).
تق َف �-أخي القارئ  -على حجم الهول الذي ينتظرك
ِول ِ
يف ذلك اليومِ ،ق ْف مع حديث ال�شفاعة :ففيللهَّال�صحيحني
َع ْن �أَبي ُهرَيْ ر ََة ر�ضي اهلل عنه َق َ
الِ � :أت َي ر َُ�س ُ
ول ا ِ �صلى اهلل
بلح ٍمَ ،فرُ ِفعَ ِ�إ َليْ ِه ِّ
�س
عليه و�سلم ْ
الذرَاعُ  ،و ََك َان ْت ُتعْ ِجبُ ُهَ ،ف َن َه َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ا�س َيوْ َم ْال ِقيَامَ ِة ،و ََه ْل َت ْدرُ َ
ُ
يِّ
ون
الن
د
ا
ن
�
أ
(
:
ال
ق
ِم ْن َها َنهْ َ�س ًةُ ،ثمَّ
�سَ
ِ
َ
َّ
َ
َ
عُ
َاح ٍد،
و
يد
ع
�ص
ين
ر
آخ
ل
َا
و
ني
ل
ل
أ
ا
؛
ا�س
الن
م َذ ِل َك؟ ُي ْج
مِ َّ
وَّ
َ
مَ
ُ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ فيِ
َ�صرُ  ،و ََت ْد ُنو َّ
ْ
ْ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
مُ
مُ
ال�ش ْم ُ�سَ ،فيَبْ ُل ُغ
ب
ال
فذه
ن
ي
و
ي،
اع
الد
ه
عُ
م
�س
ِ
َ
ُي ْ
ِ
يقون و َ
ا�س ِم َن ْال َغمِّ و َْال َك ْر ِب مَ ا َ
لون ،في ُ
َال َي ْح َت ِم َ
ال ُي ِط َ
َقول
الن
َّ َ
ال َت َرو َْن مَ ا َق ْد َب َل َغ ُكمْ ؟ �أَ َ
ا�س� :أَ َ
ون مَ ْن َي ْ�ش َفعُ َلكمُْ
َّ
ال َت ْن ُظرُ َ
الن ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ا�س ِلبَعْ ٍ�ضَ :ع َليْ ُكمْ ب� َآد َمَ ،ف َي ْ�أ ُتونَ
ِّ
َ
�إِ َلى رَبكمْ ؟ فيَقول بعْ �ض الن ِ
ْ َ َ َ َ َ للهَّ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
� َآد َم عليه ال�سالمَ ،في َُق َ
ُ
ولون له� :أنت �أبو البَ�شر ،خلقك ا
َ
َ
َ
فخ ِف َ
َ
َ
َ
ِبي َِد ِه ،و ََن َ
ْ
مْ
ُ
مَ
ف�س َجدوا لك ،ا�شفعْ
وح ِهَ ،و�أ َر الال ِئكة َ
يك ِم ْن رُ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
يه؟ �أال َترَى �إلى مَ ا َقدْ
َل َنا �إلى ر َِّبك� ،أال ترَى �إِلى مَ ا ن ْحن ِف ِ
مَ
َب َ
َ
لغ َنا؟ في ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َقول � َآد ُم� :إِ َّن ر َِّبي ْ
َ
َ
قد َغ ِ�ض َب اليَوْ م غ�ضبًا ل يغ�ض ْب
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َقبْ له ِمثله وَلن يغ�ض َب بعْ دهُ ِمثلهَ ،و ِ�إنه نه يِان ع ِن ال�ش َجر َِة
اذهبُ وا � َإلى َغيرْ ِ يَ ،
ف�سي َن ْف ِ�سيَ ،
اذهبُ وا
َفع َ
َ�صيْ ُت ُهَ ،ن ْف ِ�سي َن ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
وح ،ف َي�أتون ن ً
الر ُ�س ِل
ون ُ :يا نوحُ ِ�إنك �أنت �أوَّ ل ُّ
�إِ َلى َن ٍ
وحا فيَق َول للهَّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ�ض ،وَقد �سَ مَّ اك ا َعبْ دا �شكورًا ،ا�شفعْ لنا �إِلى
�إِلى �أه ِل الأر ِ
ر َِّب َك� ،أَ َ
يه؟ َفي َُق ُ
ول� :إِ َّن ر َِّبى َع َّز و ََج َّل
ال َترَى �إِ َلى مَ ا َن ْح ُن ِف ِ
َ
َ
َ
َ
مَ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َق ْد َغ ِ�ض َب اليَوْ َم غ�ضبًا ل َيغ�ض ْب قبْ له ِمثله ،وَلن َيغ�ض َب
َبعْ َدهُ ِم ْث َل ُهَ ،و�إِ َّن ُه َق ْد َك َان ْت يِل َدعْ وَ ٌة َد َعوْ ُت َها َع َلى َقوْ ِمي،
َاهيمَ ،
َن ْف ِ�سي َن ِ
ف�سي َن ْف ِ�سيْ ،اذ َهبُ وا �إِ َلى َغيرْ ِ يْ ،اذ َهبُ وا �إِ َلى �إِ ْبر ِ
َ
َاهيمُ �َ ،أ ْن َت َن ِب ّي اللهَّ ِ و ََخ ِل ُ
ُ
ُ
يلهُ
َ
َف َي�أْ ُت َ
َاهيمَ  ،فيَقولون َيا �إِ ْبر ِ
ون �إِ ْبر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
يه؟
ْ�ض ،ا�شفعْ لنا �إلى ر َِّبك� ،أال ترَى ِ�إلى مَ ا ن ْحن ِف ِ
ِم ْن �أَ ْه ِل الأر ِ
في ُ
َقول َل ُهمْ � :إِ َّن ر َِّبي َق ْد َغ ِ�ض َب ْاليَوْ َم َغ َ�ضبًا مَ ْ
ل َي ْغ َ�ض ْب َقبْ َلهُ
ثالثَ
ِم ْث َل ُه ،و ََل ْن َي ْغ َ�ض َب َبعْ َدهُ ِم ْث َل ُهَ ،و ِ�إ يِّن َق ْد ُك ْن ُت َكذب ُْت َ
ات َ -ف َذ َكر َُه َّن �أَ ُبو َحيَّ َ
ف�سي
يث َ -ن ْف ِ�سي َن ِ
ان فيِ الحْ َ ِد ِ
َك َذ َب ٍ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َن ْف ِ�سي ،اذهبُ وا �إِلى غيرْ ِ ي اذهبُ وا �إِلللهَّى مُ و�سَ ى ،ف َي�أللهَّت ُون مُ و�سَ ى،
َفي َُق ُ
ونَ :يا مُ و�سَ ى �أَ ْن َت ر َُ�س ُ
ول َ
بر�سَ َال ِت ِه
ول ا ِ َ ،ف َّ�ض َل َك ا
ِ
َ
َ
و َِب َك َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ا�س ،ا�شفعْ لنا �إِلى ر َِّبك� ،أال ترَى �إِلى مَ ا ن ْح ُن
ال ِم ِه َعلى الن ِ
يه؟ َفي َُق ُ
ول� :إِ َّن ر َِّبي َق ْد َغ ِ�ض َب ْاليَوْ َم َغ َ�ضبًا مَ ْ
ل َي ْغ َ�ض ْب َقبْ َلهُ
ِف ِ
ِم ْث َل ُه ،و ََل ْن َي ْغ َ�ض َب َبعْ َدهُ ِم ْث َل ُهَ ،و ِ�إ يِّن َق ْد َق َت ْل ُت َن ْف ً�سا مَ ْ
ل �أومَ ْر

َ
ف�سي َن ْف ِ�سيْ ،اذ َهبُ وا �إِ َلى َغيرْ ِ يْ ،اذ َهبُ وا �إِ َلللهَّى
بق ْت ِل َهاَ ،ن ْف ِ�سي َن ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ي�سى فيَقول َ
ي�سى ،ف َي�أت َ
ونَ :يا ِع َ
ون ِع َ
ِع َ
ي�سى �أ ْنت ر َُ�سول ا ِ
ي وَرُ وحٌ ِم ْن ُه ،و ََك َّل ْم َت َّ
و ََك ِلمَ ُت ُه �أَ ْل َق َ
اها ِ�إ َلى مَ ْر مَ َ
ا�س فيِ مْالَهْ ِد
الن َ
ا�ش َفعْ َل َنا� ،أَ َ
يه؟ َفي َُق ُ
َ�ص ِبيًّ اْ ،
ي�سى:
ول ِع َ
ال َترَى ِ�إ َلى مَ ا َن ْح ُن ِف ِ
َ
َ
َ
َ
مَ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ�إ َّن ر َِّبي ق ْد غ ِ�ض َب ْاليَوْ َم غ�ضبًا ْ
ل َي ْغ�ض ْب قبْ ل ُه ِم ْثل ُه ،وَل ْن
َي ْغ َ�ض َب َبعْ َدهُ ِم ْث َل ُه  -و مَ ْ
ف�سي َن ْف ِ�سي،
َل َي ْذ ُك ْر ذ ْنبًا َ -ن ْف ِ�سي َن ِ
َ
ْاذ َهبُ وا ِ�إ َلى َغيرْ ِ يَ ،
اذهبُ وا ِ�إلى حُ َ
ممَّ ٍد � -صلى اهلل عليه و�سلم
ممَّ ًدا �صلى اهلل عليه و�سلم َفي ُ
َقول َ
 َف َي�أْ ُت َونَ :يا حُ َ
ون حُ َ
ممَّ ُد
للهَّ ُ
�أَ ْن َت ر َُ�س ُ
ول اللهَّ ِ و ََخ مَ ُ
ات الأَ ْن ِبي َِاء ،و ََق ْد َغ َف َر ا َل َك مَ ا َت َق َّد َم ِم ْن
ا�ش َفعْ َل َنا ِ�إ َلى ر َِّب َك� ،أَ َ
ذ ْن َ
بك وَمَ ا َت�أَ َّخرَْ ،
يه؟
ال َترَى ِ�إ َلى مَ ا َن ْح ُن ِف ِ
َ
َ
َ
َ
تحَ
ُ
ْ
ْ
َ
عُ
ق
�
أ
ف
،
�ش
َر
ع
ال
ت
ي
آت
�
ف
ق
ل
ط
اج ًدا ِلر َِّبي َع َّز و ََج َّلُ ،ثمَّ
َف�أَ ْن َ ِ للهَّ ُ ِ
ْ ِ
�سَ ِ
م ِام ِد ِه و َُح ْ�س ِن َّ
الث َن ِاء َع َليْ ِه َ�شيْ ًئا مَ ْ
َع َل َّي ِم ْن حَ َ
ل
َي ْف َتحُ ا
ممَّ ُد ،ار َْفعْ َر�أْ�سَ كَ،
َي ْف َت ْح ُه َع َلى �أَ َح ٍد َقبْ ِليُ ،ثمَّ ُي َق ُ
الَ :يا حُ َ
َا�ش َفعْ ُت َ�ش َّفعْ َ ،ف�أَر َْفعُ َر�أْ ِ�سيَ ،ف�أَ ُق ُ
�سَ ْل ُتعْ َط ْه ،و ْ
ول� :أمَّ ِتي َيا ر َِّب،
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ممَّ د� ،أدْ ِخل ِمن �أمَّ ِتك مَ ن ال ِح َ�س َ
�أُمَّ ِتي َيا ر َِّبَ ،فيُ قال :يا حُ َ
اب
َ
َ
ُ
َ
جْ
َّ
َّ
ُ
ْ
َاب الأَ مْ َ
ا�س
ي ِن ِمن �أبْوَ ِاب الن ِة ،وَهمْ �شرَكاءُ الن ِ
َع َليْ ِهمْ ِم َن ْالب ِ
ِفيمَ ا ِ�سوَ ى َذ ِل َك ِم َن الأَبْوَ ِابُ ،ثمَّ َق َ
ال :و ََّال ِذي َن ْف ِ�سي ِبي َِد ِه �إِنَّ
َاعينْ ِ ِم ْن مَ َ�ص ِاريع جْ َ
ِ�صر َ
ال َّن ِة َكمَ ا َبينْ َ مَ َّك َة و َِح ْميرَ َ،
مَ ا َبينْ َ مْال ْ
ِ
َّ
َ
�أَ ْو َكمَ ا َبينْ مَ كة و َُب ْ�صرَى) ،يف ذلك املوقف العظيم ،الذي
قال عنه رب العاملنيَ « :و�أَ ْن ِذر ُْهمْ َيوْ َم ْال ِآز َف ِة �إِ ِذ ْال ُق ُل ُ
وب َل َدى
ني ِم ْن َح ِم ٍ لاَ َ
َ
ني مَ ا ِل َّ
لظ مِ ِال َ
اظ ِم َ
يع ُيطاعُللهَّ »
اج ِر َك ِ
الحْ َ َن ِ
يم َو �ش ِف ٍ
غافر ،18:ي�أتي
ال�صيام والقر�آن لي�شفع لأهله ،فع َْن َعبْ ِد ا ِ
ب ِْن َع ْم ٍرو �أَ َّن ر َُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َق َ
(:ال�صي ُ
َام
ال ِّ
َان ِل ْلعَبْ ِد َيوْ َم ْال ِقيَامَ ِة؛ َي ُق ُ
ال�صي ُ
َام�َ :أ ْي ر َِّب،
ول ِّ
و َْال ُق ْر� ُآن َي ْ�شفع ِ
َ
يهَ ،و َيقولُ
ِّ
َّ
مَ َنعْ ُت ُه َّ
الطعَا َم وَال�ش َهوَ ِات ِب َّ
الن َه ِار ف�شفعْ ِني ِف ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َّ
ُ
قر� ُآن :مَ َنعْ ت ُه َّ
َان)
ْال ْ
النوْ َم ِبالليْ ِل ف�شفعْ ِني ِف ِ
يه ،قال :فيُ �ش َّفع ِ
�أخرجه الإمام �أحمد( )6589واحلاكم والبيهقي ،و�صححه
الألباين يف «�صحيح اجلامع» ( ،)732وقال احلاكمَ :ه َذا
َح ِد ٌ
يث َ�ص ِحيحٌ َع َلى َ�ش ْر ِط مُ ْ�س ِل ٍم ،و مَ ْ
َل ُي َخرِّ َجاهُ ..

• �شفـاعـة ال�صيـام:

ال�صيام ي�شفع ل�صاحبه ،فيقول« :ر َّب منعته الطعام
وال�شهوات بالنهار ف�شفعني فيه» ،ف�أنت عندما ت�صوم
متتنع عن الطعام وال�شراب طاعة هلل ،ومتتنع عن ال�شهوات
طاعة هلل ..فها هو ال�صيام ي�أتي لي�شفع لك عند اهلل يا من
َ
َ
ومنعت نف�سك مما ت�شتهيه
�صربت على �أمل اجلوع والعط�ش
طاعة هلل ،وال�صيام الذي ي�شفع ل�صاحبه ،هو ال�صيام الذي
مل َي ْ�صحبه َ�ص َخ ٌب وال كذب وال زور وال رفث وال ظلم وال
عدوان ،...ففي ال�صحيحني عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال...(:و�إذا كان يوم �صوم
�أحدكم فال يرفث وال ي�صخب  -وال يجهل  ،-ف�إن �سابه �أحد
�أو قاتله ،فليقل� :إين امر�ؤ �صائم) ،ويف �صحيح البخاري عن
�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
َ
َ
عليه و�سلم( :من مل َ
فلي�س هلل
والعمل به،
قول الزور
يدعْ
َ
حاجة يف �أن يد َع طعامه و�شرابه).
معا�شر القراء :من �أراد �شفاعة ال�صيام ،فليحافظ على
ف�س ْده باملنكرات ،وال ُي�ضيّ ع �أجرَه بال�سيئات،
�صيامه ،وال ُي ِ
ّ
وليغ�ض ب�صره،
ومن �أراد �شفاعة ال�صيام ،فلي َْحفظ ل�سانه،
ّ
وليكف يديه ورجليه عن كل �سوء ومكروه ،يقول جابر ر�ضي
فلي�صمْ �سمعك وب�صرك ول�سانك عن
اهلل عنه� « :إذا �صمت
ُ
الكذب واملحارم ،ودع �أذى اجلار ،وليكن عليك وقار و�سكينة،
ْ
�صومك ويوم فطرك �سواء» ،ومن �أراد �شفاعة
وال
جتعل يو َم ِ
حرمه اهلل عز
َحب�س نف�سه عن ال�شهوات ،مما ّ
ال�صيام ،فلي ْ
وجل على ال�صائم يف نهار رم�ضان� ،أو مما حرمه اهلل تعالى
على العباد على الدوام ،فاترك �شهوتك طاعة هلل ،لتحظى
ب�شفاعة ال�صيام ،واعلم �أن كل �شهوة �أو لذة ق�ضيتها يف حرام،
�ستفنى ويبقى �إثمها وذنبها.

• �شفاعـة القر�آن:

رم�ضان �شهر القر�آن ،فيه ابتد�أ نزوله ،وفيه كان جربيل
عليه ال�سالم ي�أتي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيدار�سه
القر�آن ،وفيه ُيقبل النا�س على القر�آن ،وفيه ُيختم القر�آن
يف �صالة الرتاويح ،وفيه تعقد جمال�س القر�آن وموائده،
َ
«�شهْ رُ رَمَ َ�ض َ
ات
ان َّال ِذي �أُ ْن ِز َل ِف ِ
ا�س َوبَيِّ َن ٍ
يه ْال ُق ْر� ُآن ُه ًدى ِل َّلن ِ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ِمن ال ُهدى وَالف ْرق ِان» البقرة ،185 :رم�ضان �شهر القر�آن،
والقر�آن ي�شفع ل�صاحبه يوم القيامة ،فيقول( :رب منعته
النوم بالليل ف�شفعني فيه)ْ ،
فهل ِفعال منعك القر�آن من

َ
عبد اهلل؟ ما الذي �أ�سهرك؟ القر�آن؟ التدبر؟
النوم يا
القيام؟ الدعاء؟� ،...أمْ � ّأن الذي �أطا َر نومك يف رم�ضان
هو اللهو واللعب ،واملواقع والقنوات ،والتجول يف ال�شوارع
واملنتزهات ،وتعاطي امل�سكرات واملخدرات ،وق�ضاء الليل يف
جمال�س الغيبة والنميمة والكذب والبهتان؟ ،ما الذي �أطار
نومك و� ّ
أق�ض م�ضجعك؟ وجعلك ت�سهر الليل كله �أو جله؟،
هل هو القر�آن الذي �أ�سهر ال�صاحلني ،و�أقامهم بني يدي اهلل
راكعني �ساجدين؟ ،كما قال عنهم رب العاملنيَ « :ك ُانوا َق ِليلاً
ِم َن َّ
ون  و َِبالاْ ْ�س َح ِر ُهمْ َي ْ�س َت ْغ ِفرُ َ
الليْ ِل مَ ا َيهْ َجعُ َ
ون» الذاريات:
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
مَ
َ
ْ
الر ْحمَ ِن ال ِذين ي�شون على
 ،18 ،17وقال �سبحانه« :و َِعبَاد َّ
ْ�ض َهوْ ًنا َو�إِ َذا َخ َ
اطب َُهمُ جْ َ
ال ِاه ُل َ
ون َق ُالوا �سَ لاَ مًا  و ََّال ِذ َ
ين
الاْ ر ِ
َي ِب ُ
يت َ
ون ِلر َِّب ِهمْ ُ�س َّج ًدا و َِقيَامًا» الفرقان ،64 ،63 :ف�أين نحن
حم َل نف�سه على �إمتام
من ه�ؤالء؟ بع�ضنا ال ي�ستطيع �أن َي ِ
�صالة الرتاويح مع الإمام يف رم�ضان ،فكيف �سيقوم الليل يف
غري رم�ضان؟َ ،ع ْن �أَ ِبي َذرٍّ ر�ضي اهلل عنه� ،أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم َق َ
المَ ِام َح َّتى َي ْن َ�ص ِر َفَ ،ك َت َب
ال�ِ ( :إ َّن ُه مَ ْن َقا َم مَ عَ ِْ إ
للهَّ ُ
ا َل ُه ِقيَا َم َليْ َل ٍة) �أخرجه الإمام �أحمد والدارمي و�أ�صحاب
ال�سنن ،
فالقر�آن ي�شفع ملن يقر�أه ويتلوه بالليل �أو بالنهارَ ،ع ْن
ُ للهَّ
الَ :ق َ
َاه ِل ِّي َق َ
ال ر َُ�س
ول ا ِ �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أَ ِبي �أُمَ امَ َة ْالب ِ
َ
َ
ْ
ً
َّ
ْ
ُ
اح ِب ِه)...
(اق َر�ؤُوا ْال ُق ْر� َآن ،ف�إِنه َي�أ ِتي �ش ِفيعا َيوْ َم ال ِقيَامَ ِة ِل َ�ص ِ
�أخرجه الإمام �أحمد والبيهقي ،فهنيئا لك يا من تواظب
على قراءة القر�آن ،فمن �أراد املناف�سة فهذا ميدان املناف�سة
وال�سباقَ « ،وفيِ َذ ِل َك َف ْلي ََت َن َ
اف ِ�س مْ ُال َت َن ِاف ُ�س َ
ون» املطففني،26 :
يف فعل اخلريات والطاعات ،عن� أبي هريرة� أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قال( :ال ح�سد �إال يف اثنتني ،رجل
علمه اهلل القر�آن ،فهو يتلوه �آناء الليل و�آناء النهار ،ف�سمعه
ُ
فعملت مثل ما
جار له فقال :ليتني �أوتيت مثل ما �أوتي فالن
يعمل ،ورجل �آتاه اهلل ماال فهو يهلكه يف احلق ،فقال رجل:
ليتني �أوتيت مثل ما �أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل) رواه
البخاري يف �صحيحه .
القر�آن ي�شفع ملن يتدبره ويعمل به ،يتخلق ب�أخالقه،
ويلتزم ب�أحكامه و ُ�آدابه ،فعن �أَ ِبي ُهرَيْ ر ََة ر�ضي اهلل عنه
الن ِب ِّي َ�ص َّلى اللهَّ َع َليْ ِه وَ�سَ َّلمَ َق َ
ال�( :إِ َّن ُ�سور ًَة ِم َن ُ
َع ِن َّ
الق ْر� ِآن،
َ
ون �آ َي ًة� ،ش َفع َْت ِلر َُج ٍل َح َّتى ُغ ِف َر َل ُه ،و َِه َي ُ�سور َُةَ :تبَار َ
َثلاَ ُث َ
َك
ُ
ُ
ْ
َّال ِذي ِبي َِد ِه امللك) �أخرجه الإمام �أحمد وابن حبان واحلاكم
و�أ�صحاب ال�سنن الأربعة والبيهقي ب�ألفاظ متقاربةَ ،
وعن
َان ر�ضي اهلل عنه قال� :سَ ِمعْ ُت َّ
َّ
النوَّ ا�س بْن �سَ ْمع َ
الن ِب َّي �صلى
اهلل عليه و�سلم َي ُق ُ
ولُ :
(ي�ؤْ َتى ِب ْال ُق ْر� ِآن َيوْ َم ْال ِقيَامَ ِة َو َ�أ ْه ِل ِه
ون ِب ِهَ ،ت ْق ُدمُ ُه ُ�سور َُة ْالب ََقر َِة َو� ُآل ِع ْمر َ
ين َك ُانوا َيعْ مَ ُل َ
َّال ِذ َ
َان)،
رواه الإمام م�سلم يف �صحيحه والإمام �أحمد يف م�سنده،
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َث َ
َ�ضر ََب َل ُهمَ ا ر َُ�س ُ
و َ
ال َث َة �أَمْ َث ٍال
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
امَ
مَ ا ن ِ�سيتهن بعْ د ،قال( :ك�أنهمَ ا غمَ ت ِان� ،أ ْو ظلت ِان �سَ وْ داو َِان
َبيْ َن ُهمَ ا َ�ش ْر ٌق� ،أَ ْو َك�أَ َّن ُهمَ ا ِح ْز َق ِان ِم ْن َطيرْ ٍ َ�صوَ َّ
اج ِان َع ْن
اف ،تحُ َ َّ
َّ
اح ِب ِهمَ ا)؛ الظلة :ال�سحابة التي لها ظل ،ال�شرق :ال�ضوء
َ�ص ِ
والنور ،الفرقان� ،أو احلزقان :اجلماعتان ،ال�صواف :با�سطة
�أجنحتها فى الهواء.
فهنيئا ملن �شفع له ال�صيام؛ فهو من �أحب الأعمال �إلى
اهلل تعالى ،وهنيئا ملن �شفع له القر�آن؛ فهو كالم اهلل عز
وجل.
فاتقوا اهلل معا�شر القراء؛ واجتهدوا يف طاعة ربكم،
واغتنموا �شهركم هذا فيما ي�سعدكم وينجيكم وي�شفع
لكم عند بارئكم ،واعلموا �أن �أيام رم�ضان معدودة ،ولياليه
حمدودة ،و�ستنتهي م�شقة الطاعة فيه و� ُأملها ،ويبقى �أجرُ ها
وثوابها ملن �ص َ
رب واجتهد وعمل �صاحلا.
فاللهم ارزقنا �شفاعة ال�صيام ،وارزقنا �شفاعة القر�آن،
واحفظ �صيامنا من كل مع�صية و�سوء ،وحبب �إلى قلوبنا
كتابك الكرمي ،يا رب العاملني.
و�ص ّل اللهـم و�سلمْ وبـارك على حبيبنا ونبينا �سيدنـا
َ
حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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احلياة �رصاع
بني املحمود و املنبوذ
()2/2

(الباب الأول ـ اجلزء ال�ساد�س)

إعداد وتصنيف الباحث  :عبد الباقي التمسماني

اإلنسان عنصر أساسي في الحياة وضيف هذا الكون
ومكلف برسالة شريفة
قال العالمة الرازي:

قال الشاعر محمد مصطفى حمام:
علمتـــنـــي الحيـــاة أن أتلـقـــى

كل ألوانهـــا رضـــــا وقبــــوال

ورأيت الرضا يخفـــف أثقــالـــــي

ويلقي على المآســـي ســـدوال

أنــا راض بكـــل مـا كتـــــب اهلل

ومزج إليـه حمـــدا جـــزيـــــال

قال تعالى:

فالرضا نعمة من اهلل لم يسعـــد

بهــا في العبـــاد إال القليـــــال

و الرضا آيـــة البــراءة واإليمــان

باهلل نــاصــــــرا ووكــيـــــــال

كت َ
ات َو�أَن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِ
« َلق َْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ُر ُ�س َل َنا بِا ْل َب ِّي َن ِ
َاب» سورة الحديد.

ض ّل ٌة المرىء يشمر في الجمــــــع

لعـــيـش مستــــقـــر للفنــــاء

فعلى اإلنسان أن يلتـزم بشريعـة األخـالق وثقافتهـا ويزكي نفسه بجـودة
تلك التوجيهات والتوصيات الواردة في الثوابت والضوابط اإلسالمية ليسود
المجتمعات األمن واألمانة والطمأنينة في إخاء ومحبة وود ومودة عميقة.

دائما يكنـز القناطيـــر للوارثيـــن

والعمـر دائـــب في القـضــــاء

حبذا كثرة القناطيــــر لو كانــــت

لصاحــب الكنـــوز كنـر بقــــاء

ليس من أجل النعيـم لـــه حـــظ

وما ذاق عـاجـــل النعــمـــــــاء

و من جهة أخرى فالوحدة اإلنسانية والدينية تدعو البشرية كلها إلى تهذيب
النفس وإصالحها وعالج السرائر وتقوية الضمائر مع مراجعة اتجاهاتها واتجاه
طباعها وغرائزها وشعورها وإحساساتها وأفكارها وطموحاتها وتفاؤالتها،
وتعزيزها بطعم سلوكات إنسانية سامية ،وجعلها من نفائس الحياة اإلنسانية
والمحافظة عليها وصيانتها وتتويجها بجالئل األعمال وفعل الخير والبر واإلحسان
لبلوغه حيــاة مثاليــة متوازنة معتدلــة تضمن استقرار وبقاء المجتمعات
واستمرارها في إطار الوحدة اإلنسانية والدينية.

قال الشاعر ابن الرومي:

ين �آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا
و فسر العالمة الشيخ الغزالي رحمه اهلل اآلية الكريمة «ا َّلذِ َ
ال�ص حِ َ
ال ِ
ن َم�آب» سورة الرعد.
ات ُطو َبى َل ُه ْم َو ُح ْ�س ُ
َّ
أجل ،طوبى لهم أنهم سعداء بيقينهم وإخالصهم واستقامتهم على النهج
الذي رسمه اإلسالم لهم ،طوبى لمن طلب الكسب وصلحت سريرته وكرمت
عالنيته وعزل عن الناس شره  ،وطوبى لمن عمل لعلمه وأنفق الفضل من ماله
وأمسك الفضل من قوله.
قال تعالى:
اع َم ُلوا َف َ�سيرَ َ ى اللهَّ ُ َع َم َل ُ
ون» سورة التوبة.
« َو ُق ِل ْ
ك ْم َو َر ُ�سو ُلهُ َوالمْ ُ �ؤْ ِم ُن َ
ومن جهة أخرى فإن الحكمة والبيان والبرهان الواردة في الثوابت والضوابط
اإلسالمية وتوصياتها وتوجيهاتها الميمونة المباركة النيرة تهذب العقل وتنظف
الضمير وتزكي النفوس وهي الدعامة والسند لتـــهذيب وتنظيم وتطهير
المجتمعات وترميم وإصالح أخالقها وسلوكاتها ومعامالتها وتفاعالتها وتدبيرها
وتسييرها وضمان استقرارها واستمرارها وبقائها.
أيتها الصالحات أيها الصالحون:
إن تلك التوجيهات والتوصيات الوجيهة هي أفضـل وأنفــع وأرقى منهــج
للحياة وسندها ونورها وضياؤها وغذاؤها الروحي وشفاؤها حيث إنها مستمدة
من الوحي الشريف والسنة النبوية الشريفة  ،إن هذا النهج النور الرباني الالمع
الوهاج يشمل الدين والدنيا وعالقتهما الوثيقة ،تصل باإلنسان أسمى حاالت
الشرف وأرفع مجد في مرحلته الدنيوية وهو يعيش ويتذوق عذوبة البيان الدقيق
والقسط والحجج الدامغة الظاهرة والطاهرة ومعجزات باهرة وحالوة الصدق
والحق والعدل والحقوق والواجبات ويزود نفسه وذاكرته بتشريعاتها الخالدة
البناءة التي تدعوه إلى االلتزام واالستقامة واالعتدال واالنضباط والضبط في
كل شيء ألداء رسالته اإلنسانية بنزاهة وصفاء وإخالص وتثبيت مبادئها الباهرة
الدقيقة وتنفيذها أحسن وأرقى وأمتن أداء وأوفاه ،خاصة فيما يتعلق بالدين
والعلم والعمل المتواصل المثمر واإلنتاجي.
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ولما كانت الحاجة إلى رحمة اهلل تعالى أشد من الحاجة إلى كل شيء ونرجو
من فضله أن يجعلها أسهل األشياء وجدانا.

و تظل هذه الوحدة الخالقة رمز ومنبع األمل والرجاء والتفاؤل في الحياة
الدنيا واآلخرة ،وقد تجنب المجتمعات من عواقب وخيمة وموبقات صادمة وهزات
اجتماعية عنيفة وصوال إلى كوارث الحياة والباغتة التي يصعب السيطرة عليها
إال ما كان في نطاق القضاء والقدر في هذه الحالة يلزم الصبر الصادق العميق
والصمود الثابت والرجولة اإليمانية العتيدة والتفويض الكامل والمطلق لرحمة
اهلل ولطف قضائه جلت قدرته وعظم شأنه.
قال تعالى:
كت َ
يب َنا ِ�إ اَّل َما َ
َب اللهَّ ُ َل َنا هُ َو َم ْو اَلنَا َو َع َلى اللهَّ ِ َف ْل َي َت َو َّ
« ُقل َّلن ُي ِ
ك ِل
�ص َ
المْ ُ �ؤْ ِم ُنون» سورة التوبة.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:
�ض ِاء ،و ََ�ش َم َ
«� ُأع ُ
وذ ِب َك ِم ْن َج ْه ِد ا ْل َبلاَ ِءَ ،ودَ ر َِك َّ
وء ا ْل َق َ
الَ ْع َد ِاء»
ات ِة ْ أ
ال�ش َق ِاء ،و َُ�س ِ
(مسند الترميدي).
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:
«ال يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنَ بالقدَ ِر خي ِره وشرِّه  ،وحتى يعلمَ َّ
أن ما أصابه لم
يَكن لِيخطِ َئه َّ ،
وأن ما اخطأه لم يكن لِيُصيبَه» (مسند الترميدي).
موعدنا بحول اهلل وقدرته مع الجزء السابع من الباب األول من هذا البحث
المتواضع «الصراع بين المحمود والمنبوذ».
قراءة مفيدة.

(انتهى الجزء السادس)

