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Législatives 2021

Quels pronostics à dix
jours du scrutin ?

Lire en page 5

Ouverture normale
des pharmacies à Tanger, les samedis
après-midi et jours fériés

U

n changement exceptionnel survient dans
l’horaire d’ouverture
des pharmacies à Tanger.
Ainsi, pour permettre aux
citoyens, en cette période estivale où la ville du Détroit accueille un très grand nombre
de visiteurs : proches, Marocains du Monde, estivants et
touristes, de satisfaire leurs
besoins en médicaments, et
d’éviter des attroupements en
ces grandes chaleurs devant
les quelques pharmacies de garde insuffisantes aux besoins de la population, ce qui constitue
aussi un aspect dangereux en temps de coronavirus, il est décidé de maintenir l’ensemble des
pharmacies ouvertes à la population tous les samedis après-midi de 16h jusqu’à 20h00, et à
longueur des jours fériés.
Cette mesure exceptionnelle restera en vigueur jusqu’au 15 septembre prochain,

Covid-19 :

L’état d’urgence sanitaire
prolongé jusqu’au
10 octobre 2021

A

fin de garantir l’efficacité et l’efficience des mesures
prises dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie du Covid 19, le Conseil de gouvernement a
examiné et adopté, le 23 août 2021, un projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur, portant prolongation de
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, jusqu’au 10 octobre 2021.
Ce sont le département de l’Intérieur, les walis et gouverneurs des préfectures et des provinces qui sont habilités à
prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre public sanitaire.
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Assassinat du gérant
du club " Le Cercle "

ans l’après-midi de mercredi 25 août courant, le bout
de la rue du Prince Héritier à Tanger, au niveau du croisement de
la rue du Mexique, la circulation
était interrompue et le lieu était
bondé de personnes venues assister à l’arrestation d’un meurtrier qui venait de commettre un
assassinat à l’arme blanche, à
l’intérieur du café-restaurant «Le
Cercle», un club privé appartenant à la Communauté israélite
à Tanger, situé au premier étage
d’un immeuble.
Les forces de police et des
éléments de la Protection civile, alertées, étaient arrivées en
force et leurs véhicules étaient
parqués au milieu d’une foule
dense et bruyante .Les commentaires allaient bon train et des
journalistes filmaient la scène
et recueillaient des témoignages
simultanément lancés sur les réseaux sociaux.
Il n’a pas fallu longtemps pour
voir sortir des secouristes portant une civière avec un blessé,
apparemment grave, aussitôt
évacué en urgence à l’hôpital.
Ensuite plusieurs policiers encadrant et maitrisant un individu
au visage couvert, sont précipi-

DIVERS

Les jeunes au cœur
des projets INDH

Comme d’habitude, l’homme
est venu mercredi, mais cette
fois, il aurait exigé du gérant du
club «Le Cercle» de l’embaucher
en qualité d’auxiliaire journalier.
Devant le refus du gérant,
une altercation serait née entre
les deux hommes, ce qui aurait
amené le meurtrier à exhiber
une arme blanche de petite taille
et à poignarder le gérant, au niveau du tronc.
Ainsi, grièvement blessé, la
victime aurait rendu l’âme au
cours de son transport à l’hôpital.
Le mis en cause est placé en
garde à vue pour les besoins de
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.

Tétouan:

Table-ronde sur la

réhabilitation et valorisation
des médinas du Maroc

Les participants à une table
ronde sur « La contribution de la
société civile aux programmes
de réhabilitation du patrimoine
et de préservation de la mémoire », organisée, récemment
à Tétouan, ont salué les projets
royaux pionniers visant la réhabilitation et la valorisation des
anciennes médias du Maroc.
Les représentants des associations participant à cette
rencontre, organisée par la coalition de la Mémoire du Maroc,
dans le cadre de la « Semaine
culturelle de l’ancienne médina
de Tétouan », ont souligné que
les projets pionniers, lancés par
SM le Roi Mohammed VI pour
la réhabilitation et la valorisation des médinas du Royaume,

JEUX

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

P h : DR

tamment sortis de l’immeuble et
forcé un passage au milieu de
la foule pour conduire l’individu
vers une voiture de police qui a
aussitôt démarré.
Selon les premiers éléments
de l’enquête, le meurtrier serait
un homme de 36 ans, ayant des
antécédents judiciaires dans
des crimes de droit commun et
présentant, apparemment, des
signes de troubles mentaux.
Il s’agirait d’un habitué des
lieux qui connaissant parfaitement sa victime, un citoyen Marocain de confession juive qui
tenait en gérance le Club «Le
Cercle» où le suspect se faisait
régulièrement servir des repas
gratuits.

TANGER PRATIQUE

Les questions des jeunes et la promotion de leur intégration
socio-économique occupent une place importante dans les
projets de l’Initiative nationale pour le développement humain
(INDH) au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
L’INDH a, dans le cadre de ses trois phases, accordé une attention particulière aux jeunes, à travers la programmation de
projets économiques, sociaux et culturels à leur profit.
La troisième phase de l’Initiative a visé, d’une manière particulière, à consolider les acquis et à faire de l’Initiative un levier
d’intégration socio-économique, à travers le soutien des projets
générateurs de revenus, au profit des porteurs de projets et
d’idées de projets, et la promotion de l’esprit d’entrepreneuriat
chez les jeunes.
Le bilan des projets programmés au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans le sillage du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes au titre
de l’année 2020, ainsi que la liste des projets programmés pour
l’année 2021, sont la preuve la plus éloquente de l’attention particulière dont les jeunes porteurs de projets bénéficient dans le
cadre des projets de l’Initiative.
Selon le bilan présenté lors de la dernière réunion du Comité régional de développement humain (CRDH), le programme «
Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes »
de l’INDH a bénéficié, au cours de l’année 2020, d’une enveloppe
budgétaire d’environ 42,37 millions de dirhams (MDH), répartis
sur les différentes préfectures et provinces de la région.
Les projets programmés, à cet égard, portent sur trois axes
principaux, à savoir le soutien de l’entrepreneuriat des jeunes,
l’appui à l’économie sociale et le soutien de l’employabilité des
jeunes.
L’appui apporté dans le cadre de l’Initiative a concerné des
projets de jeunes dans les secteurs productifs et de services
(textile, tourisme, formation, industrie, produits agricoles, transformation des produits agricoles…), en plus des secteurs porteurs, tels que la publicité, les services digitaux, l’énergie solaire
et l’installation de systèmes d’irrigation à distance.
Cet intérêt se poursuivra pendant toute la période de la troisième phase de l’INDH (2019-2023), puisqu’au cours de l’année
2021, plusieurs projets ont été programmés dans le cadre du
programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique
des jeunes, avec une enveloppe budgétaire d’environ 76,19 MDH.
La réussite de ces projets requiert une gouvernance renouvelée et un encadrement continu et ciblé de la part d’une équipe
d’experts spécialisés dans la création et la gestion de projets, à
travers un accompagnement technique et administratif efficace,
de manière à assurer la pérennité et le développement des projets, et l’atteinte des objectifs fixés.

NE PERDEZ PAS CETTE OPPORTUNITE
Mercedes GL 320 CDI 4 MATIC
s’inscrivent en droite ligne avec
la vision éclairée du Souverain,
visant à préserver le patrimoine
national sous toutes ses formes
d’expression, et à le protéger
pour les jeunes générations.
Ils ont également relevé que
ces projets s’inscrivent dans le
cadre des efforts déployés pour

promouvoir le rayonnement
de la métropole, qui traduisent
la ferme volonté de SM le Roi
Mohammed VI, d’assurer un développement durable et responsable pour un tourisme de qualité et à valeur ajoutée humaine et
culturelle, et de valoriser le patrimoine matériel et immatériel.
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Une saison estivale morose
pour la
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Royaume du Maroc

ville balnéaire d'Assilah
Ministère de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Secrétariat Général
Direction de la Communication, de la Coopération et des Systèmes d’information

Mme Nouzha BOUHAREB

a présidé une rencontre de partage sur la

En

temps normal, la petite ville d’Assilah accueillait de nombreux estivants nationaux
et étrangers dès la fin juin, jusqu’au début du mois
de septembre. Les services offerts aux visiteurs sont
nombreux et abordables : maisons familiales offertes
à la location ; hôtels propres et pas chers; cafés ;
restaurants ; gastronomie diversifiée ; commerces
offrant, entre autres, de superbes produits d’artisanat ; promenades dans la fraîcheur nocturne ; outre,
évidemment, de belles plages au sable d’or et des
sites ou monuments agréables à visiter comme les
Bastions, les Tours, les remparts portugais ou le Palais de Raïssouli.
Souvent, on y découvre de belles attractions ou,
assurément de superbes ouvres picturales murales
à travers les ruelles de la Médina, réalisées par des
artistes de renommée qui se donnent rendez-vous,
chaque année, dans la cité.
Or, depuis l’éclatement de la pandémie du Covid
19, les activités touristiques ont régressé et, pendant
la saison en cours, particulièrement, les choses ont
empiré.
Dans un reportage récemment réalisé par une
consœur Zaïlachie pure souche, les professionnels
locaux du Tourisme crient à la détresse.
Alors que certains terminent la saison dans la déprime, d’autres affichent des ardoises de dettes.
« Ces professionnels peinent à renouer avec leur
rythme d’avant la crise sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19. Après une période d’après l’Aïd Al Adha
encourageante, la plupart d’entre eux ont affiché une
baisse de fréquentation « peut-on lire dans le reportage:
«Pour la plupart, les recettes réalisées, depuis le
début de l’été, sont en dessous de nos attentes» affirme un hôtelier, ajoutant :» celles effectuées tout au
long de juillet sont décevantes. Mais nous avons pu
réaliser une hausse de nos activités à la fin de juillet
et en début août, ce qui nous a apporté une lueur
d’espoir. Malheureusement, les recettes effectuées
pendant cette courte période ne nous aideront pas
à vivre pendant toute l’année», explique l’intéressé,
concluant : «tout nous pousse à croire que nous allons rater le reste de cette période estivale que nous
avons tant attendue».
Un autre opérateur touristique poursuit : «Après
avoir raté la précédente saison à cause de la fermeture des plages, nous avions beaucoup d’espoir de
pouvoir récupérer cet été pour sortir ainsi de la crise
et pouvoir rembourser nos dettes qui continuent
de s’accumuler. Seulement, les mesures sanitaires
prioritaires imposées par la pandémie, comme le
couvre-feu à partir de 21 heures, ont joué en défaveur de la reprise de nos activités normales. Auparavant, les clients avaient l’habitude de sortir le soir
pour se promener, consommer, fréquenter les commerces pour y effectuer des achats, surtout au quartier Al-Kharazine, où se trouve la majorité des bazars
de l’ancienne médina qui est la plus fréquenté par
les nombreux amateurs de promenades nocturnes;
ou encore en ville où des familles entières s’attablent
dans les cafés ou les restaurants en plein air».
Les Zaïlachis qui vivent de la location de leurs maisons pendant la saison estivale, ne sont pas mieux
lotis, non plus: ils n’arrivent pas à cumuler la recette
habituelle qui leur permettait de tenir le restant de
l’année.

Stratégie Intégrée
pour la Valorisation Durable des Ksour
et Kasbah à l'horizon 2026

M

me Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville,
a présidé le Lundi 23 Aout 2021, Une
rencontre de partage consacrée à la
présentation et à la discussion des
principales orientations de la « Stratégie Intégrée pour une Valorisation
Durable des Ksour et Kasbah à l’horizon 2026 », et ce, en présence de la
Représentante Résidente Assistante
du Programme des Nations Unies
pour le Développement au Maroc.
Dans un discours prononcé à cette
occasion, Madame La Ministre a indiqué que cette stratégie s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des
hautes directives de Sa Majesté le
Roi MohammedVI, que Dieu l’assiste,
appelant d’une part à la préservation
du patrimoine matériel et immatériel,
et d’autre part, à l’amélioration du
cadre de vie des habitants de ces espaces et la lutte contre les différents
facteurs de fragilité, Soulignant,
dans ce contexte, la nécessité d’assurer l’efficacité des interventions
liées à la valorisation des KSOUR et
KASBAH, selon une approche intégrée qui garantit la convergence des
politiques publiques, et ce à travers
les investissements des réalisations
du programme pilote mis en œuvre
en partenariat avec le Programme
des Nations Unies pour le développement, et en bénéficiant des expériences nationales et internationales
dans ce domaine.
Madame Nouzha BOUCHAREB a
invoqué l’opération de valorisation
des tissus anciens. Et ce, en rapport
avec son environnement oasien
et avec les enjeux et les nouveaux
projets du Maroc, notamment le
nouveau modèle de développement

Madame Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville;
Madame Martine THERER, Représentante résidente adjointe du PNUD
au Maroc; Monsieur l’Ambassadeur Khalid FATHALRAHMAN, Directeur
du Dialogue et de la Diversité culturelle ; Monsieur Bouazza BARKA,
Directeur National du Programme de Valorisation Durable des Ksour
et kasbah du Maroc au Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; et en
présence des membres du Bureau d’Étude.

et la charte Nationale pour le Développement.
Le défi fondamental et le but recherché résident dans la réduction
des disparités spatiales et sociales.
La vision innovante pour préserver
le patrimoine matériel et immatériel
ne se limite pas à la restauration des
tissus anciens des KSOUR et KASBAH, et leur préservation contre les
effets du changement climatique et
la rareté des ressources naturelles.
Il vise aussi à améliorer les conditions de vie de ses habitants et à
rendre ces espaces plus attractifs en
encourageant l’économie sociale et
solidaire par la création des activités
génératrices de revenus (AGR). Il
encourage les métiers et l’artisanat
traditionnels par l’utilisation des matériaux locaux dans les opérations
de restauration. Le programme motive les jeunes à s’installer dans les
KSOUR et KASBAH en leur permettant de se former et de se perfectionner dans de nouveaux métiers.
Par ailleurs, Madame la Ministre
a rappelé les réalisations les plus
marquantes du Programme pilote
de Valorisation Durable des KSOUR
et KASBAH, d’un coût total de 248
millions de dirhams. Ces réalisations ont concerné les 22 KSOUR,
sélectionnés sur la base de critères
objectifs et d’une approche participative territoriale. Ce programme
concerne 3 régions, 7 provinces

et 20 collectivités territoriales, et il
a contribué à améliorer les conditions de vie de 220 000 habitants et
il a soutenu l’économie sociale en
finançant 26 projets générateurs de
revenus au profit d’environ 1000 bénéficiaires.
En conclusion de son intervention,
Madame Nouzha BOUCHAREB a exposé les six grandes orientations de
la Nouvelle Stratégie, Qui se traduira par un plan d’action quinquennal
pour la période entre 2022 et 2026, et
qui concerne les aspects juridiques
et institutionnels, l’inclusion des
KSOUR et KASBAH parmi les priorités des programmes de lutte contre
l’habitat insalubre et les disparités
spatiales, la considération de la réhabilitation des KSOUR et KASBAH
comme l’un des mécanismes contribuant à l’atteinte des objectifs de
développement durable, création un
nouveau dynamisme économique
dans les KSOUR et KASABH en diversifiant les sources de richesse,
mobilisation des ressources financières pour assurer le financement
des interventions, ainsi qu’un cadre
fiscal régional particulier qui assurera l’atteinte des objectifs fixés, et
enfin, valorisation des ressources
humaines locales pour en faire un
des piliers d’un développement global en renforçant les compétences
les capacités de toutes les composantes du système local.
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@ par Meryem Cherradi

ON N’EST JAMAIS MIEUX
SOIGNE QUE PAR SOI-MÊME
par le Dr.Frédéric SALDMANN

Résumé : Après le récent succès de Vital, le Dr Frédéric
Saldmann publie une nouvelle enquête passionnante et
riche de révélations et conseils à appliquer au quotidien pour
vivre mieux et plus longtemps. Parce que l’hygiène de vie a
un rôle majeur dans notre équilibre comme notre longévité,
parce que l’énergie, le bonheur, le bien-être dépendent de la
qualité de notre santé mais aussi de gestes quotidiens que
l’on oublie de faire ou que l’on ne connait pas, cet ouvrage
- qui s’appuie sur des recherches médicales inédites - donnera à chacun de ses lecteurs tous les atouts pour gagner la
partie d’une vie aussi épanouie que réjouissante.
Nous avons en nous de quoi devenir de véritables forces
de la nature. Par des moyens simples et naturels, vous allez
enfin découvrir les incroyables ressources que vous possédez pour préserver votre santé. Oui, nous pouvons changer
à n’importe quelle période de notre vie !
Dans ce livre, l’auteur nous propose un rendez-vous intime avec nous-mêmes et de nouveaux secrets pour avoir
une santé de fer : des règles d’hygiène surprenantes pour
armer notre corps, des coupe-faim naturels pour perdre durablement du poids, l’assurance d’un ventre plat, une libido
rayonnante, un sommeil garanti et réparateur. « Les clés du
bonheur sont dans Votre santé sans risque. » explique le Dr.
Saldmann dans son ouvrage.
Ce livre est à portée de main, et de façon très simple on
peut changer et modifier toutes les petites choses de notre
vie pour faire globalement optimiser notre bien-être et notre
santé, donc à nous de jouer !
Bonne lecture !

La rentrée scolaire reportée
au 10 septembre 2021 ;
Les missions étrangères non concernées
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Probable rétablissement
des lignes maritimes entre l'Espagne
et le Maroc

On

s’achemine, apparemment, vers un heureux
dénouement dans les relations
entre le Maroc et l’Espagne,
après un malheureux et regrettable incident diplomatique qui a
failli tout faire basculer, et sur lequel il serait superflu de revenir,
les choses étant sur le point de
rentrer dans l’ordre.
Ainsi, l’ambassadeur du
Royaume Karima Benyaich,
pourrait reprendre bientôt ses
fonctions à Madrid et rouvrir les
dossiers sur lesquels comptent
plancher les deux parties au
cours d’une prochaine réunion
mixte de haut niveau.
A souligner que ladite réunion qui devait se tenir déjà en
décembre de l’année dernière,
avant même le déclenchement
de la «crise Benbattoche», avait
été reportée à plusieurs reprises

à cause de la crise pandémique
du Covid 19.
L’une des questions primordiale, aussi bien pour le secteur
portuaire espagnol que pour les
Marocains du Monde , est celle
du rétablissement des lignes maritimes entre le Sud de l’Espagne

et le Nord du Maroc.
Les répercussions négatives
de la suspension de ces relations maritimes s’est fait durement ressentir pour les deux
parties depuis le début de la saison estivale marquée par la vaste
opération «Marhaba».

Association des agents de voyage
de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

ARAVTTA

D

Cri de détresse
des voyagistes du Nord

ans une récente lettre
adressée au Président
de la Fédération Nationale des
Associations des Agences de
Voyages du Maroc (FNAAVM), les
voyagistes du Nord, regroupés
au sein Association des agents
de voyage de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
(ARAVTTA), lancent un véritable cri de détresse au sujet de
la situation alarmante qui prévaut, disent-ils, dans le secteur,
depuis la survenue de la pandémie du COVID 19 et qui «plonge,
depuis 18 mois, les professionnels dans le désarroi et dans l’inquiétude par rapport à l’avenir de
la profession».
« La majorité des agences ne
sont plus en mesure de faire face
aux charges fixes, contributions
et rémunérations partielles accordées au personnel... l’arrêt des
paiements des indemnités Covid
19 a eu un effet néfaste et douloureux pour nos employés, ce

qui a suscité indignation, colère
et mécontentement de leur part...
Nombreuses sont les agences
qui se trouvent contraintes de
fermer pour toujours...» peut-on
lire dans la lettre écrite au terme
de la tenue d’un conseil d’administration extraordinaire consacré à l’évaluation de la situation
résultant des effets négatifs de
la crise sanitaire sur le secteur.
S’estimant « laissées pour

compte », aussi bien par les
services concernés qui les ont
écartés de la vente des billets
du maritime, de l’aérien et des
chambres d’hôtels, que par les
banquiers qui ne leur accordent
plus de crédit de relance les
agents de voyage sollicitent des
solutions urgentes dont, entre
autres, celle du «maintien de
l’indemnité Covid 19, au moins
jusqu’au 31 décembre 2021».

Covid-19 :

Pas de tests dans les pharmacies

Le conseil du gouvernement, tenu lundi 23 août courant, a décidé de reporter la rentrée scolaire 2021-2022 au 10 septembre
2021 pour le préscolaire, le primaire, le collégial, le secondaire et
les classes de technicien spécialisé.
Ce report concerne les établissements du public, du privé,
mais pas les missions étrangères.
Cette rentrée intervient dans un contexte caractérisé par la
poursuite de la pandémie du Covid -19 et la difficulté de prédire la
situation future pour des considérations de l’évolution sanitaire
consécutive à cette pandémie.
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Les laboratoires,
cliniques et cabinets
médicaux sont autorisés à effectuer des
tests de dépistage et
de diagnostic de l’infection par le SARSCoV-2/ Covid 19.
Une décision du
ministère de la Santé
exclut néanmoins, les
pharmacies d’officine
de cette autorisation.

Le ministre de la
santé donne la latitude
aux autorités sanitaires
régionales
d’autoriser les cliniques et les
cabinets médicaux à
effectuer ces tests si la
situation épidémiologique l’exige, à condition de se conformer
au cahier des charges
établi par le ministère
de la santé à cet effet.
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Législatives 2021

Quels pronostics à dix Jours
du scrutin ?
@par le Dr Abdelhak BAKHAT

À

la veille du principal rendez-vous électoral, les
enjeux sont multiples pour l’ensemble des partis politiques qui
prétendent pouvoir décrocher
un ou plusieurs sièges à la Première Chambre de l’Hémicycle.
Si le chemin était, jusque-là,
parsemé de différents stratagèmes dont certains défiaient
la probité et la moralité, pour se
procurer des voix, aujourd’hui,
les habitudes ont changé et les
mentalités ont évolué, quoique
pas totalement, et ce chemin est
devenu quelque peu tortueux
pour ceux qui ont pris l’habitude d’insulter aussi facilement la
mémoire des Marocains.
Malgré tout, on continue à remarquer que certains partis politiques qui entrent en hibernation
par intermittence et sombrent
ainsi momentanément dans
l’oubli, se réveillent subitement
à la veille de chaque échéance
électorale pour reprendre une
place dans la course, pendant
que d’autres continuent à bosser sans arrêt, d’une manière ou
d’une autre..
Les législatives 2021 n’échappent
pas à la règle puisque plusieurs enseignes politiques se sont remises
en selle pour tenter de convoiter
des voix lors des élections du 8
septembre prochain.
Néanmoins, les calculs ne
sont plus les mêmes et il faut
désormais compter avec le
quotient électoral qui impose
de nouvelles règles, limitant le
score des grands partis, et permettant aux petites formations
de gagner une place sur la scène
électorale.
Ainsi, à travers ce mécanisme,
de nouveaux partis pourront
être représentés au sein de l’institution législative. Les «grands»
partis, eux, espèrent maintenir la
même position ou encore franchir un nouveau palier.
Cependant, plusieurs observateurs et politiciens estiment
que le premier parti politique
décrocherait à peine quelque 80
sièges. Et pour y arriver, il faudra
couvrir l’ensemble des circonscriptions tant locales que régionales.
Les formations ne peuvent gagner qu’un seul siège au niveau
des listes régionales dédiées
principalement aux femmes,
soit douze sièges dans le meilleur des cas, contrairement aux
précédentes élections où la liste
nationale avait permis au Parti de
la Justice et du Développement
(PJD) d’obtenir 27 sièges dédiés
aux femmes et aux jeunes, et au
Parti de l’Authenticité et de la Mo-

dernité (PAM) d’en décrocher 21.
Quoi qu’il en soit, malgré ces
nouvelles contraintes organisationnelles positives, le PJD
ne décroche pas, en dépit des
déboires de ses deux derniers
mandats; le PAM resté longtemps dans l’ombre, joue des
coudes pour accéder à la première marche du podium tout
comme le Rassemblement National des Indépendants (RNI), omniprésent, et le parti de l’Istiqlal
(PI), de retour, qui affichent une
grande ambition. Quant à l Union
Socialiste des Forces Populaires
(USFP), elle espère retrouver son
éclat d’antan, à l’instar du parti
du Mouvement populaire (MP)
qui, après hésitation, souhaite
pouvoir retrouver sa position
d’avant 2007. Le Parti du Progrès
et du Socialisme (PPS) dont le
poids électoral s’est réduit en
peau de chagrin à cause de ses
choix politiques, entend également renaître de ses cendres.
Pour ne se focaliser que sur
les deux partis qui ont sorti la
tête de l’eau lors des récentes
élections des Chambres professionnelles, le RNI et le PI, on
peut considérer que les Indépendants qui ont honoré leurs
engagements dans des secteurs vitaux pour l’économie
nationale, comme l’Agriculture
et de la Pêche Maritime au sein
du gouvernement actuel, possèdent des atouts pour réussir ;
quant au PI, il continue à trainer
derrière lui le boulet de l’arabisation forcée de l’enseignement
public qui a porté préjudice à
l’avenir de la Jeunesse Marocaine et longtemps freiné l’évolution de la Nation. Et il faudra
plusieurs générations pour que
le parti de la Balance puisse se
débarrasser de ce poids lourd
sur la conscience.
Bref, la question qui se pose
aujourd’hui serait de savoir
quelles seraient les perspec-

tives, après le scrutin du 8 septembre prochain ?
Le parti politique arrivé en tête
devra, évidemment, composer
avec d’autres formations pour former le prochain gouvernement.
Le souhait de nombre d’acteurs politiques, serait d’éviter
la reproduction de scénarios
précédents et de former plutôt
un gouvernement homogène,
capable de mettre en œuvre le
nouveau modèle de développement du pays. Les alliances
devront se tisser donc sur des
bases solides et claires, loin de
calculs mercantiles.
Il reste néanmoins encore
difficile de prédire la future coalition gouvernementale. Pour
l’heure, les dirigeants politiques
préfèrent éviter de se prononcer
sur les éventuelles alliances.
Ainsi, tous les scénarios
restent possibles et aucune
ligne rouge n’est fixée; la question qui persiste pour le moment, à la veille des élections,
est encore celle de savoir comment intéresser les électeurs et
les inciter à aller voter, sachant
que le taux de participation est
l’un des grands enjeux.
A ce stade, on perçoit encore
très mal quel parti sortira favori , mais on peut imaginer qu’il
s’agira certainement du parti
qui aura mobilisé un électorat
avec une plus grande diversité
sociale, bénéficiant d’une vaste
audience incluant les militants
encartés, les sympathisants, les
jeunes, les notables, la classe
moyenne, la classe modeste, ce
qui suppose une forte participation électorale, mais qui a aussi
donné des résultats concrets
tangibles sur le terrain, durant
ces dernières années, loin des
creuses palabres de politicards
rompus au discours démagogique auquel ne croient plus les
Marocains.
A ce jour, le PJD n’affiche pas

une franche ambition de retour au
pouvoir; l’Istiqlal n’a pas affirmé
clairement son vœu de diriger le
prochain gouvernement, mais viserait apparemment le Perchoir;
le PAM recherche encore sa voie
avec des visées embrouillées; les
autres partis scrutent l’horizon
pour se mettre sous l’aile du Premier parti gagnant.
Pour le moment donc, seule une
formations a nettement affiché
ses objectifs : le Rassemblement
National des Indépendants (RNI)

qui a abordé les élections avec
une dimension sociale très prononcée et se prépare activement
avec la ferme ambition de remporter cette échéance électorale.
«Nous aspirons à remporter
ces élections législatives auxquelles nous avons consacré
cinq longues années de travail»,
affirme-t-on au sein du bureau
politique du parti de la Colombe,,
expliquant : « 25% de nos candidats sont des jeunes hommes
et des jeunes femmes, Si nous
gagnons, le RNI compte composer un gouvernement fort, homogène afin que l’action de l’Exécutif soit dynamique et efficiente»,
assure-t-on.
Pour ce qui est de son programme, le Parti de la Colombe
compte focaliser ses actions sur
les attentes des citoyens en matière sociale, dans les secteurs
notamment de l’Education, de la
Santé, de l’Emploi et de l’Habitat.
Nous attendons que d’autres
partis prétendants affichent
leurs couleurs, aussi clairement.
Or, ce que l’on constate plutôt,
c’est que la plupart des partis est
en panne de programme et attend
de prendre le train en marche.

Chambre des Pêches maritimes
de la Méditerranée

Youssef Benjelloun
réélu président

Youssef Benjelloun a été réélu,
lundi à Tanger, président de la
Chambre des Pêches maritimes
de la Méditerranée (CPMM),
avec 23 voix sur celles des 35
membres qui la composent.
Son rival, Mohamed El Khairi, a
obtenu 10 voix.
Cette élection s’est déroulée
en présence de représentants des autorités locales, lors d’une deuxième session électorale, sachant que
la première, tenue mardi 17 août courant, avait été reportée faute de
quorum (Cf notre précédente édition).
La première vice-présidence est revenue Abdelwahed Chair, avec
23 voix, contre 10 voix pour son rival Kamal Bennouna, tandis que
Abdelwahed El Hawat, a été élu deuxième vice-président, avec 22 voix.
Le poste de Secrétaire général a été dévolu à Mustapha El Mouden,
élu avec 22 voix, tandis que Said Rais, Khalid Chakil et Hicham Soudani ont été élus respectivement secrétaire-adjoint, trésorier et trésorier-adjoint de la Chambre.
Cinq autres membres ont été élus Conseillers, à savoir Hamed Sarghini, Khalil Taleb Aklai, Mustapha Bensaïd, Mohamed Tanouh et Abdeljalil
Diouri El Ayadi.
Le président ainsi reconduit,Youssef Benjelloun a affirmé sa détermination à poursuivre sa mission, avec l’ensemble des membres de
la Chambre, et de tous les professionnels, toutes tendances, afin de
défendre les intérêts communs et trouver, ensemble, les solutions
aux problèmes rencontrés en vue d’améliorer constamment la situation du secteur de la pêche maritime qui, dira-t-il, joue un rôle important dans le développement économique et la promotion sociale.
Rappelons que le territoire de la Chambre des Pêches maritimes de
la Méditerranée s’étend de Larache (Océan Atlantique) à Saïdia (Mer
Méditerranée).
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Avis de remerciements

rès profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et de compassion qui leur
ont été témoignées à la suite du décès survenu le 20 août
2021, du très cher regretté

Abdelhamid
BENABDESSADAK
et étant dans l’impossibilité de
répondre individuellement aux
très nombreuses personnes qui
se sont associées à leur deuil et
partagé leur douleur, les membres
de la famille et l’ensemble des
proches du regretté disparu, expriment leur gratitude à toutes les
aimables personnes qui se sont
manifestées par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages de
soutien et de compassion, et les prient de bien vouloir
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.

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oun

Nécrologie

Mustapha
BENMESSAOUD
rappelé 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 25 août 2021, du très
cher regretté

Actualités

SPORT

TANGER PRATIQUE

JEUX

DIVERS

Larache

Un nouveau Centre de formation
professionnelle pour 33 MDH

La

région
Tanger-Tétouan- Al Hoceima
s’enrichira bientôt d’un nouveau
Centre de Formation professionnelle, planifié à Larache sur
une superficie de 5.000 m2, pour
une enveloppe budgétaire de
33 millions de dirhams répartie
entre l’acquisition du foncier: un
million de dirhams, les travaux
de construction et d’aménagements : 26 millions de dirhams
et l’équipement : 6 millions de
dirhams)..
La réalisation de ce projet planifiée sur la période 2022-2023,
s’inscrit dans le cadre d’une
convention de partenariat liant
l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du
travail (OFPPT) aux autorités

préfectorales et au Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
L’OFPPT se chargera d’assurer la gestion de l’Etablissement
dont l’objectif est de répondre
à la demande de perfectionne-

ment de la main d’œuvre qualifiée, ascendante dans la région.
L’Office aura ainsi, entre autres,
pour mission de sélectionner les
stagiaires, d’assurer les études et
de délivrer les diplômes aux lauréats du futur centre.

Nécrologie

Abdelkader MSAMRI
rappelé 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
15 août 2021, du très cher regretté

Abdelkader MSAMRI

beau-frère de notre confrère de Radio-Tanger

Abdellatif BENYAHYA

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à
sa veuve, Mme Naïma Wakrar ; à ses enfants Mohamed, Ali et Leïla ; à ses frères et sœurs Rachid,
Farid, Saïd, Kenza , Hafida et Kamar ; à l’ensemble des membres des familles Msamri , Benyahya,
Temsamani, Lachiri Houri, Lahnot, Idrissi 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.

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oun
Mustapha BENMESSAOUD

Condoléances
de la

Président de très longue date de l’Association

Communauté Israélite à Tanger

Membre très actif de la vie associative ;
très connu et apprécié dans les milieux
estudiantin, artistique et culturel à Tanger.

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la triste nouvelle du décès survenu le 25 Août 2021 dans son lieu de travail, de notre cher regretté

« Rissalat Attalib »

En cette douloureuse circonstance, nous présentons
nos condoléances les plus attristées à l’ensemble des
membres de la famille Benmessaoud 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.

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oun
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Covid 19

Augmentation
probable des cas
d’infections
à Tanger

Marco REBIBO

gestionnaire du restaurant Casher
« le Cercle de Tanger »
En cette circonstance éprouvante, la
Communauté Israélite à Tanger partage
la douleur de la famille REBIBO, lui exprime ses condoléances les plus attristées et prie Dieu Tout Puissant d’avoir
le défunt en Sa Sainte miséricorde, et
d’accorder son soutien à ses proches.
Que Hashem donne la patience et apporte sa consolation à
tous ses collègues de travail et à l’ensemble des membres de la
Communauté Israélite à Tanger.

Baruch Dayane Haemet. Reposes en paix Marco.
Aaron Abikzer,
Vice-Président - CIT

La courbe des contaminations
au Covid-19 s’est aplatie au Maroc, enregistrant des baisses
dans certaines régions et villes
comme Marrakech et Agadir.
Toutefois, les villes de Tanger,
Tétouan et Rabat vont probablement subir une augmentation
des cas d’infection dans les prochains jours.
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Transport maritime

Des passagers
de Tanger refusent
de débarquer à Sète

TANGER PRATIQUE

reté nationale à Nador.
Âgé de 40 ans, le suspect a été arrêté au moment où
il s’apprêtait à quitter le territoire marocain en s’embarquant à bord d’un bateau en partance du port de Bni
Ansar à Nador, vers la France.
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Au moment de son interpellation, ce individu d’une
quarantaine d’années, dissimulait à bord de sa voiture, 50 grammes de cocaïne, 40 capsules de la même
drogue, plusieurs téléphones portables et une forte
somme d’argent, provenant assurément de ce trafic
illicite.
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier destiné
à la justice;
uuuuuu

Emigration clandestine

L

’incident s’est produit, jeudi 26 août courant, au
port de Sète, dans le sud de la France, lorsqu’à
cause d’un conflit avec leur transporteur, au sujet d’un
problème de remboursement et d’indemnisation, des
passagers d’un ferry en provenance du port de Tanger
Med, ont refusé de débarquer, ce qui a nécessité l’appel
des forces de l’ordre, à la rescousse.
Les passagers du bateau en question, appartenant à
la compagnie maritime «Grandi Navi Veloci (GNV)», ont
ainsi exprimé leur colère face au commandant du navire
qui serait revenu sur sa décision de rembourser, comme
convenu, à l’ensemble des voyageurs, la somme dépensée pour des tests PCR, et de les indemniser pour un
très grand retard enregistré dans la durée de la traversée.
«A la dernière minute et sans raison apparente, le
capitaine est revenu sur cette promesse et refusé de
délivrer, comme convenu, les attestations nécessaires
aux passagers pour se faire rembourser», à expliqué
un voyageur, ajoutant que « la compagnie GNV s’était
engagée à rembourser aux passagers 50 % du prix du
billet.
A l’heure où nous mettions sous presse, jeudi, des
forces de police et des sapeurs pompiers, appelés à la
rescousse, étaient prêtes ^intervenir.
uuuuuu

Tétouan

Faux et usage de faux

Q

uatre jeune gens âgés entre 24 et 27 ans, ont été
interpelés, dimanche dernier à Tétouan, pour leur
implication soupçonnée dans un réseau de trafic de
faux- documents dont des Pass-sanitaires.
Leur interpellation par la police judiciaire relevant
de la préfecture de police de la ville, a eu lieu dans un
cyber-café dont ils faisaient leur base pour s’adonner à
leurs activités licites dont notamment celle du trafic de
pass-sanitaires.
Une perquisition à l’un des domiciles des suspects a
permis de saisir 7 faux passeports-vaccinaux contre le
covid-19, un ordinateur, 4 téléphones portables et une
voiture légère qui, une fois , soumis à une expertise technique, ont confirmé le trafic de faux et usage de faux.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour
les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier destiné à la justice;

C’est lors du contrôle douanier et de contrôle d’identité des passagers qu’il a été dévoilé en tant qu’individu
faisant l’objet d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), suite
à son implication dans une affaire de vol d’une voiture
4×4, en Espagne..
Le suspect a été aussitôt placé en garde à vue dans
le cadre de la procédure internationale judiciaire d’extradition.
uuuuuu

Fermeture d’un casino
clandestin à Tanger

T

D

es policiers relevant de la préfecture de police de
Tanger ont effectué une descente dans un lieu exploité en tant que casino clandestin pour jeux de hasard
où ils ont interpellé le gérant et les clients qui s’y trouvaient, pour pratique de jeux de hasard non autoriséx et
violation de l’état d’urgence sanitaire.
Alors que le gérant a été placé en garde à vue, pour
enquête, les clients ont été relaxés avec probabilité
d’’être rappelés par la justice.
Tout est parti d’un signalement par des auxiliaires
d’autorité du quatrième arrondissement urbain qui ont
découvert qu’un gérant a transformé son café en casino
clandestin.
Lors des perquisitions, il a été procédé à la saisie
de cinq appareils de jeu de hasard et autres équipements du genre, non déclarés, ainsi que d’importantes
sommes d’argent en monnaie nationale et en devises.

U

n Norvégien d’origine irakienne qui faisait l’objet
d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires espagnoles, dans une affaire de vol,a
été arrêté par des policiers relevant du district de la Sû-

rois jeunes migrants Marocains qui, croyant avoir
réussi, dernièrement, à atteindre presque les
côtes espagnoles, ont eu la désagréable surprise de se
retrouver non loin des côtes algériennes.
À bord de jet-skis, les trois jeunes aventuriers originaires de la ville de Nador, ont été désorientés par un
épais brouillard et de mauvaises conditions météorologiques qui ont failli leur coûter la vie.
Fort heureusement, les trois jeunes naufragés ont été
repérés par un bateau de passage dans les eaux internationales, qui les a pris à son bord pour les aider à
retourner à leur point de départ, sains et saufs.
uuuuuu

L’alcool frelaté
a encore tué à Nador

uuuuuu

Bénimakada

Arrestation
d’un autmobiliste
trafiquant de drogue

uuuuuu

Un Norvégien recherché,
arrêté à Nador

Trois jeunes Harragas
déboussolés

D

ans la soirée de lundi dernier, une brigade de
police du district de Benimakada, relevant de la
préfecture de police de Tanger, a intercepté un automobiliste qui s’est avéré être un trafiquant notoire de drogues dures.

L

e nombre de décès dus à l’intoxication à l’alcool
frelaté à Nador a atteint 11 personnes dont l’une
personne hospitalisée a atrocement souffert avant de
mourir.
Deux autres personnes ont échappé à la mort mais
elles ont perdu la vue.
Les faits se sont produits, dimanche 15 août courant,
à Nador et dans des communes limitrophes, lorsque
des personnes ont consommé un produit alcoolisé périmé. Dix personnes sont mortes sur le coup, alors que
d’autres consommateurs ont été évacués d’urgence à
l’hôpital dans un état grave, parmi eux, l’un a atrocement souffert avant de rendre l’âme, alors que deux
autres ont perdu la vue.
Les investigations policières ont conduit à l’interpellation de neuf commerçants soupçonnés d’être impliqués dans cette triste affaire qui a donné lieu à la saisie
d’un millier de bouteilles en plastique contenant des
produit douteux, comme de l’alcool à brûler, servant à
la fabrication de ce genre de substances fatales.
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« UNE COUPE DU MONDE
TOUS LES DEUX ANS »

FAOUZY LEKJAA DEFEND
LE PROJET FIFA

L

es dernières déclarations de Faouzy Lekjaa étaient à
la une à la presse espagnole ce jeudi concernant une
nouvelle coupe du monde organisée tous les deux ans
au lieu de quatre ans. «Ceux qui ne veulent pas de Coupe du
monde tous les 2 ans sont des égoïstes qui discriminent des
millions de personnes» déclare le président de la Fédération
marocaine, et membre du Conseil de la FIFA. Il pense qu’en
plus du nombre de participants, la fréquence du tournoi doit
être augmentée .L’idée que les Coupes du monde (hommes
et femmes) se tiennent tous les deux ans, au lieu de tous les
quatre, est sur la table et prend forme. C’est une proposition
éloquente et élaborée du président Gianni Infantino lors du
71e Congrès de la FIFA .Parmi les grands défenseurs de la
proposition, Faouzi Lekjaa se démarque., il entérine l’idée
dans une interview accordée à la presse. «Une Coupe du
monde tous les deux ans donnerait aux équipes et aux joueurs
africains plus d’opportunités de progresser et d’affronter les
meilleures équipes du monde», croit le président de la FRMF
en argumentant sa réponse : « La Coupe du monde n’a connu
que huit vainqueurs au cours de son histoire et la majorité des
participants reste la même. Nous avons besoin que la Coupe
du monde soit une compétition plus inclusive. Le nombre
de vainqueurs a déjà été augmenté. nombre de participants
et maintenant nous devons augmenter leur fréquence. Il ne
cache pas sa déception face au refus de certaines Fédérations,
majoritairement européennes, d’embrasser une Coupe du
monde tous les deux ans : « J’avoue avoir été déçu par certaines
réactions. Ceux qui sont contre une Coupe du monde tous les
deux ans sont égoïstes, déjà qui discriminent des milliards
de personnes juste pour protéger leurs propres intérêts
commerciaux. Nous ne pensons pas que ce soit impossible ».
Le président de la Fédération marocaine espère que, cette fois,
sa voix sera entendue : « Il est facile de faire des slogans et des
campagnes contre le racisme et les discriminations, mais ce
que veut l’Afrique, ce sont des actions concrètes et de la bonne
volonté. Nous demandons un mois tous les deux ans ». Pour la
presse espagnole ,Faouzy Lekjaa, depuis son élection au bureau
exécutif de la FIFA, est le premier africain à défendre les intérêts
du football de l’Afrique. En effet, le continent africain, loin de
toute stratégie financière, loin de tout intérêt politique ,se débat
avec force pour s’affirmer, progresser et se développer dans un
football qui ne cesse de rivaliser avec le football des grands de
l’Europe. Il nécessite d’urgence la multiplication des rencontres
internationales. Dans ses besoins, figure une nouvelle coupe du
monde organisée tous les deux ans. La guerre a déjà commencé
entre une Europe égoïste appelée à ne penser qu’à l’argent et
une Afrique ambitieuse avec son projet d’épanouissement.
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AVEC NASSER AL-KHELAIFI

PRESIDENT PSG :

« NOUS ECRIVONS L’HISTOIRE DU FOOTBALL MONDIAL
Nasser Al-Khelaïfi a décidé de passer à l’attaque. Le président du PSG a parlé à cœur
ouvert à la presse française. Il a réitéré
ce qu’il avait dit aux journalites dans la
présentation de Leo Messi : Mbappé n’a
aucune excuse pour ne pas renouveler
après avoir demandé une équipe compétitive il y a quelques mois. Bouclier
: « Mbappé a dit : je veux une grande
équipe. En ce moment, il a une grande
équipe, l’une des meilleures au monde.
Il a tout pour continuer ici. Il n’a aucune
excuse pour partir », a souligné Al-Khelaïfi. De plus, il a ajouté : « Je ne parlerai jamais des négociations avec Mbappé
et sa famille. C’est une chose entre nous.
Kylian est content de l’arrivée de Messi. Certains
médias cherchent des problèmes, mais il n’y en a pas».
Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a également confirmé
que l’un de ses objectifs au cours des prochains mois
était d’étendre la capacité du Parc des Prínces après la
signature de Leo Messi : «Le stade est petit. Nous devons discuter avec Anne Hidalgo . J’adore le Parc des
Princes, mais il faut l’agrandir pour compter 80 mille
spectateurs. Agrandir le Parc des Princes est une obligation ». Messi est arrivé pour couronner un mercato du
PSG franchement spectaculaire. Donnarumma, Ramos,
Achraf, Wijnaldum et maintenant l’Argentin pour compléter une véritable équipe galactique. Nasser Al-Khelaïfi et
Leonardo, le directeur sportif, ont jeté le reste, mais ils
continuent de regarder de travers Mbappé, qui n’a pas
signé son renouvellement et dont la volonté semble quitter le géant français le plus tôt possible. Mais Al-Khelaïfi
ne baisse pas les bras. Il y a des mois, un « ouragan »
avait commencé contre lui avec la possibilité du départ
de Neymar à Barcelone et, finalement, c’est Messi qui a
fini par signer pour le PSG. Il se croit fort et gagnant et a
profité de la conférence de presse de la présentation de
Messi pour envoyer un message à Mbappé. « Mbappé est
parisien, très compétitif, il voulait une équipe compétitive, je pense qu’il n’y a rien de plus compétitif comme le
PSG, il n’a pas d’excuses », a déclaré le président du club

Côté ouvert : Le blog du sport

Tribune du Sport

français interrogé sur l’avenir de Mbappé. Quoi
qu’il en soit, le joueur français continue de
mettre fin à son contrat en 2022 et il reste
encore des jours de marché à venir. Son
nom ne cessera de sonner bien jusqu’à
ce qu’il renouvelle jusqu’à la fin de la
période de transfert. S’il ne signe pas
un nouveau contrat, sera un « cassetête » quotidien pour le PSG.: « Nous
écrivons l’histoire du football mondial
» pense Nasser Al-Khelaifi. Au cours
d’un autre point de presse,lorsqu’on
lui a demandé si le PSG ferait plus de
signatures dans ce mois, il ne l’a même
pas exclu. Il faut rappeler que Pogba est
dans l’orbite de l’équipe parisienne, même
si désormais son embauche semble plus compliquée. « Je ne sais pas s’il y aura plus d’arrivées... »,
dit Al-Khelaifi. Dans le même temps, il a voulu déresponsabiliser ses joueurs en affirmant catégoriquement
: «La Ligue des champions n’est pas une obligation. Les
meilleurs clubs ne la gagnent pas toujours ». Mais dans
son projet magnanime, il reste encore d’autres pistes à
peaufiner. L’un d’eux, le stade : « Nous en avons un tout
petit, il faut l’agrandir. C’est quelque chose de très important pour l’avenir. Chaque grand club a aujourd’hui un
stade d’au moins 80 000 places ». Et au sujet de Mbappé,
il n’est pas sorti de l’intrigue habituelle : « Il est au centre
de notre projet. Je pense qu’il a tout pour rester ici. Je
suis très positif. Personne ne comprendrait s’il partait
aujourd’hui ». Alors que l’avenir des Français est dans
l’air, le club continue de croître de façon exponentielle
sur les réseaux sociaux, au point qu’Al-Khelaifi déclare :
«Nous écrivons l’histoire du football mondial.» Enfin, il a
souligné la valeur de ce qui a été réalisé sur ce marché,
où ont signé des ajouts de luxe à coût nul : « Nous avons
fait quatre transferts gratuits. La valeur de ces joueurs
est d’au moins 400 ou 500 millions. En janvier, un club a
offert à Leo 600 millions dans un contrat de quatre ans.
Les gens parlent de fair-play financier, mais le club valait
2 500 millions d’euros et aujourd’hui nous en sommes à
3 000 au moins.

LA PROPOSITION DES 18 EQUIPES REJETEE
L

a nouvelle de la relégation du MAT de Tétouan et de Nahdet Zemmamra en deuxième division marocaine
a été officiellement confirmée. De source bien informée, la Fédération marocaine de football a rejeté la
demande du club de la ville de la colombe blanche, suggérant que la ligue professionnelle se jouera la saison
prochaine avec 18 équipes. En effet, la commission quinquennale constituée par Faouzi Lakjaa, président de la
FRMF , pour étudier cette demande, a rejeté la proposition tétouanaise dans la forme et le contenu. Il est devenu
clair pour le comité qu’il était impossible de mettre en œuvre ce projet en raison du calendrier et de l’agenda de
la sélection marocaine, qui participe à la Coupe arabe au Qatar et à la Coupe d’Afrique des nations en décembre
et janvier, respectivement. Ainsi, le championnat de la Botola I professionnelle connaitra une trêve d’un mois pour
faciliter la participation des Lions de l’Atlas aux compétitions internationales.. Il a également été confirmé que le
comité quinquennal, qui comprend Jamal Fathi, Rachid Al-Tousi et Aziz Bouderbala et deux des autres membres
fédéraux, présentera son rapport détaillé pour expliquer l’impossibilité de l’augmentation des clubs samedi
prochain, en marge de la réunion du Bureau Exécutif de la Fédération Marocaine de Football avant la finale arabe
entre le Raja et Djeddah . Pour cette raison, le MAT de Tétouan devra se préparer pour la deuxième compétition
de championnat Botola II, un choc qui s’ajoute au choc violent que l’équipe avait subi il y a deux semaines avec
son exclusion de la Coupe de la Confédération CAF. La FRMF a déjà envoyé les noms des quatre participants en
se référant au classement de la Ligue. Le Wydad et le Raja joueront en Ligue des champions, tandis que les FAR
et le RB Berkane participeront respectivement à la Coupe de la Confédération. Le MAT qui est finaliste de la coupe
du trône a été éliminé de la CAF au bénéfice des berkanais. Mais ce qui est inquiétant dans cette affaire, c’est le
silence incompréhensible du comité de Redouane Ghazi qui n’a pu défendre les intérêts de son club qui a le droit
légitime d’une participation africaine.
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HORAIRES DES PRIÈRES
du 28 Août au 03 Sep. 2021
As-Soubh

SPORT

Pharmacie de garde

Culte Musulman

Jour

Tanger pratique

Sam. 28

05:16 13:29 17:04 20:00 21:20

Dim. 29

05:17 13:29 17:03 19:59 21:19

Lun. 30

05:18 13:29 17:03 19:58 21:17

Mar. 31

05:19 13:29 17:02 19:56 21:15

Mer. 01

05:20 13:28 17:01 19:55 21:14

Jeu. 02

05:21 13:28 17:00 19:53 21:12

Ven. 03

05:22 13:28 17:00 19:52 21:11

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

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

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

HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 28 et Dimanche 29
Août 2021
Pharmacie Ibn Khatib
24, Av Dr. Faraj prés école Ain ktiout
Tél. : 05.39.93.31.03
Pharmacie du Nord
Rte de Rabat à côté centralitière
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie Khandeq El Ward
Khandeq El Ward, Aouma
Tél.: 05.31.07.93.50
Pharmacie Mikou
Aouama, prés bureau doha Q. Mrabet
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat Résidence Marjane
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Oued Sania
Rte de Tanja Balia quartier Oued Sania
Tél.: 05.39.30.12.79
Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.84.58
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss route Aouama
Tél. : 05.39.95.01.48

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 28 et Dimanche 29
Août 2021
• SAMEDI

Pharmacie Place des Arenes
Rte de Tétouan entré quartier Draoua
Tél. : 05.31.00.55.77
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, Rue d’Anglettere Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Belkacem
Jirari 2 prés collége Farabi
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Branes II
Tél. : 06.56.41.17.87
Pharmacie Hay Al Inara
Av. Raouda entrée de 11éme Arrondiss°
Tél. : 05.39.38.34.19
Pharmacie Aouama Gharbia
Rte Aouama en face dispensaire
Tél. : 05.39.95.62.36
• DIMANCHE
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Al Irfane
Lotissement Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia
Tél. : 05.39.30.23.82
Pharmacie Bab El Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad
Tél.: 05.39.30.72.30
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 30 Août
au 03 Septembre 2021
Lundi 30 Août 2021
Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibn Ziad Drissia, 42
Tél.: 05.39.95.64.15
Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie du Golf
Lot. Flandria Boubana rte Rmilat
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Masjid Marchan
81; Av des Nations Unies Marchan
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout rue 110
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie Wissal
Moujamàa Al Hassani, rés Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30
Mardi 31 Août 2021

Pharmacie Mabrouka
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart derrière sahat oumam
Tél. : 05.39.34.33.91
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Mediterrannee
66; av plage walidia Tanja Balia
Tél. : 05.39.30.27.32
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Cplx Al Irfane 2
Tél.: 05.39.39.58.57
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycee Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Mercredi 01 Septembre 2021

Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum rés Jade n°2
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Béni Makada
Tél.: 05.39.95.00.63
Pharmacie Massira
Hay Mesnana Khandak Roman
Tél.: 05.39.31.45.15
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Complexe Boutour
Tél.: 06.22.02.99.02
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
Jeudi 02 Septembre 2021

Pharmacie Nouvelle
Kantarat Bendibane prés é Abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96
Pharmacie du grand stade
Rte de rabat en face city club
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Bd Al Qods
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb)
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie Jebari
Branes Kdima, Hjar El Hassani
Tél.: 05.39.31.41.00
Vendredi 03 Septembre 2021

Pharmacie Anas
Rue 17 Av. Al Hoceima lot Annasr
Tél.: 05.39.31.65.65
Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina derict° Sté Coka Cola
Tél. : 05.39.38.05.50
Pharmacie Sidi Boukhari
Rue Sidi Boukhari lots Benazaiz
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la baie de Tanger
Tél. : 05.39.32.59.31
Pharmacie Fares
Av. Abdesslam Ben Bouhout n°34A
Tél. : 05.39.95.64.69

TANGER PRATIQUE

JEUX

DIVERS

9

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

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

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : L’ambiance encourage à s’occuper utilement dans le calme, ce n’est
donc pas la peine de vouloir chanter plus vite que la musique.
Amour : Vous ne manquez pas d’atouts pour séduire même si vous doutez de
votre pouvoir de séduction.
Argent : Vous pouvez compter sur des bonus qui viendront s’ajouter à vos revenus. Vous pouvez remercier le ciel de vous permettre d’avoir cette chance.
Travail : Si vous avez le désir de ne rien faire et de vous la couler douce, à ce
moment-là, privilégiez les moments de détente.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Vous n’aurez qu’une préoccupation : prendre soin de vous. Aussi
bien physiquement que moralement.
Amour : C’est dans vos relations que vous aurez le plus de chances de croiser
l’âme soeur.
Argent : Vous voici tenté de vous pencher sur de nouveaux projets, liés au
commerce, et vous le ferez avec succès.
Travail : Vous appréciez de pouvoir travailler à l’extérieur, ou, à minima, de
cultiver vos plantes grasses.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Votre bonne humeur attire les autres. Vous profitez de ces effets
positifs pour agrandir votre cercle relationnel.
Amour : C’est un très bon moment pour officialiser : vous fiancer, vous
marier, vous installer en couple ou fonder une famille !.
Argent : Vos finances vont avancer à bon train, vous allez passer à la vitesse supérieure. Ne doutez pas de vous.
Travail : Vous avez l’énergie et la concentration qu’il faut pour suivre attentivement toutes les idées qui vous sont exposées..
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Vous êtes réceptif aux besoins immédiats de vos proches. C’est le moment de consolider vos projets, vous êtes disposé à écouter les uns et les autres.
Amour : Vous partagez vos idées, vos projets, vous donnez une importance à la communication et votre entourage adhère.
Argent : C’est au plan relationnel que vous aurez fort à faire dans le cadre
de vos finances ! .
Travail : C’est une ambiance parfaite pour rompre avec une semaine de travail,
faire des rencontres intéressantes ou pour découvrir d’autres horizons sociaux.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : Votre tolérance va vous permettre de tirer le meilleur parti des
chances de succès qui sont à votre portée.
Amour : Vous ne gaspillerez pas d’énergie pour rien, tout est simple. Votre
état d’esprit est léger. Vous êtes de bonne humeur.
Argent : Le ciel va vous donner du tonus pour entreprendre vos démarches
en matière de finances, d’obtention de prêt.
Travail : Vous bénéficiez de la protection céleste qui vous facilite grandement
la tâche en ouvrant un dialogue porteur et en multipliant les contacts utiles.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Ne vous laissez pas mettre en doute par ceux qui ne vous connaissent
pas, c’est avec vos proches que la journée est positive.
Amour : Si jusque-là vous avez brassé de l’air, vous vous décidez enfin à agir
pour les bonnes causes. Vous ne gaspillez plus votre temps.
Argent : En cette temps, n’en faites pas trop pour rester dans votre enveloppe
budgétaire. C’est important de le savoir et de vous accorder un surplus.
Travail : Vous aviez établi un planning précis, il y a des chances qu’il soit vite
chamboulé. Des amis débarquent à l’improviste.
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous vous stabilisez sur un point d’équilibre émotionnel positif.
De nouveaux horizons s’ouvrent à vous grâce à votre audace.
Amour : Cette semaine privilégie les relations solides et les rencontres susceptibles de pimenter votre quotidien.
Argent : Votre bon sens rend votre jugement fiable, posez vos jalons sans
craindre de vous tromper.
Travail : C’est le moment de savoir ce que vous voulez et d’arriver à un
accord qui vous permette de progresser.
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous avez besoin de paix pour vous concentrer sur des détails,
ne laissez pas votre concentration dévier.
Amour : Pas question de vous oublier dans votre histoire, il faut plutôt
inviter votre partenaire à regarder dans la même direction que vous !.
Travail : Si vous recherchez du travail, fixez-vous des objectifs concrets à réaliser, vous serez content de vos avancées si vous réussissez à vous surpasser.
Argent : Vous pourriez faire des pas de géant sur la route de la prospérité
en trouvant le bon filon, en investissant dans l’immobilier.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : Vous pouvez tout vous permettre car vous êtes dopé d’un bel optimisme et de suffisamment de confiance en vous.
Amour : Dès ce matin, vous êtes plein de bonne volonté. Rien ne vous arrête
dans votre course à l’amour.
Argent : Votre bon sens vous fera gagner l’estime de personnes influentes,
partagez largement vos idées avec eux.
Travail : Trop d’activités sociales risquent de vous valoir des problèmes alors
profitez de cette journée dynamique et rentable en abattant un travail considérable qui vous démarquera des autres.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même dans le calme et
la sérénité alors fuyez les foules, les restos et restez dans votre tour d’ivoire...
Amour : Vous êtes dans une période faste côté coeur, faites du charme, vous
serez charmé en retour.
Argent : Vous saurez montrer le meilleur de vous-même mais attention à
trop de générosité.
Travail : Vous voilà envahi de paperasses administratives, de rangements ou
de tâches diverses et variées à accomplir.
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : Vous avez tous les atouts en main pour faire tourner les situations
en votre faveur, faire régner la bonne entente et la douceur de vivre.
Amour : La situation s’éclaircit nettement et laisse place à un lien plus affirmé,
à une conscience plus précise de ce que vous attendez du lien amoureux.
Travail : Les dossiers qui peinent à être traités s’empilent sur votre bureau ?
Ou bien c’est la paperasserie qui vous mène la vie dure ?.
Argent : Votre bon sens va vous permettre de découvrir de nouvelles pistes
de croissance financière pour votre famille.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Votre imagination et votre sensibilité sont vos plus belles alliées
du moment.
Amour : La communication spécialement portée sur le domaine affectif, remporte la palme de la diplomatie. Aucun rapport de force, aucun sarcasme.
Argent : Vous êtes aux anges grâce à la progression de vos finances. Vous
ne relâchez pas vos efforts et vous continuez à mettre de l’ordre dans votre
budget.
Travail : Vous passez une belle journée si vous équilibrez vos interventions :
si vous foncez sans forcer et si vous osez sans abuser.
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بني مراحل التحرير
و�أزمنة بناء احلا�ضر وامل�ستقبل

بوركت طفولة وشباب وكهولة  من كتب اهلل له أن يعيش األحداث الكربى التي طبعت  النصف الثاني
من القرن املاضي ،والتي شكلت مرحلة هامة ،بل ومصريية ،يف تاريخ املغرب الحديث  .
(البقية ص)3

ال�سيدة نزهة بو�شارب ترت�أ�س بالرباط لقاء حول «اال�سرتاتيجية
املندجمة للتثمني امل�ستدام للق�صور والق�صبات باملغرب»
ترأست السيدة نـزهـة بوشارب ،وزيـرة إعداد التــراب الوطني
والتعمير واإلسكـان وسياسة المدينـة ،اإلثنيـن الماضي ،بالرباط،
افتتاح لقاء علمي حول «االستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام
للقصور والقصبات بالمغرب» وحماية وتطوير مجالها الترابي.
وخالل حفل افتتاح هذا اللقاء التواصلي ،ألقت السيدة الوزيرة
كلمة تطرقت فيها إلى أهم توجيهات هذه االستراتيجية التي
تهم موضوعا ذا راهنية ،أال وهو تثمين األنسجة التي تشكلها
القصور والقصبات بارتباط وثيق مع تنمية مجالها ،في الوقت الذي
يشهد فيه المغــرب تحوالت عميقـة تتمثـل في تنزيل النموذج
التنموي الجديد الذي دعا صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره اهلل وأيده إلى بلورته وترجمة مقتضياته ومضامينه إلى
مبادرات واقعية تحد من الفوارق المجالية واالجتماعية ،عبر اعتماد
التقائية السياسات العمومية مع جعل اإلنســان في صلب هــذه
السياسات.
(البقية ص)5

الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

تغي
ال�سيدة حليمة ،لن رّ
من عاداتها القدمية!!..
قال صاحبي وهو يرشف ما تبقى من ثمالة
بين ثنايا وريقات النعناع في كأس شايه المخثر:
 ال يذهبن بك األمل بعيدا فيما ساورتكمن أحالم يقظتك الخادعة ،فدار لقمان رغم تغيير
ألوان طالئها وتلحيم تصدعاتها ،ستظل على
حالها حتى يأذن اهلل بفرج قادم ال محالة ،وحتى
تصحو من غفلتها حليمة ،وتجعل سدا منيعا
بينها وبين عاداتها القديمة.
ولم أكن أتوقع من هذا الصاحب حديثا
في هذا الشأن الذي يصول فيه العارفون وغير
العارفين في المجالس والمحافل ،ويراهنون
فيه على النتائج قبل معطياتها ومؤشراتها،
ألن انشغاالته بعد ما أصابه من جحود الرفاق
المقربين ،والمتسابقين على مكبرات الصوت
في التجمعات الخطابية الرعناء ،صارت منحصرة
في تلك الزيارات التي ينعش بها قلبه وروحه
بجوار أولياء اهلل وصلحائه ومجاذيبه ،في مرتفعات
الخلوة الروحية عبر مختلف قرى ومداشر بادية
الشمال ،سائال ربه أن يتجاوز عن ذنوبه ومعاصيه،
لعل ما تبقى من عمره يسعفه في تخفيف أوزار
خطاياه.
وقد يعتبر فرسان الخشب المتبجحون هذا
التحول الذي طرأ على صاحبي ،إحباطا أصابه
نتيجة سوء تدبير ألدواته التحليلية ،أو ضبابية في
تحديد المنهاج الذي كان عليه أن يختاره ليقوده
إلى وضوح في الرؤيا ،والرضوخ للنتائج مهما كانت
محبطة للدخول من جديد في سياق هذه اللعبة
التي ال يتقن التفنن فيها إال الراسخون في المكر
واالحتيال.
أما أنا ،مستغفرا ربي من هذه األنا الحاجبة
لصفاء الرؤيا ،والمقيدة لحصافة الفكر ورحابته،
فال ألوم صاحبي منتقدا وال معاتبا ،فعربة العمر
التي يجرها حصان الزمن المسرع بنا إلى نهاياتنا،
على مشارف الوصول إلى المحطة األخيرة ،مخلِّفا
وراءه هزائمنا وانتكاساتنا وآمالنا التي َّ
سفهت
أحالمنا ،حين أوهمتنا حليمة ،وهي تغ ِّير مساحيق
وتسوي نهديها المترهلين مثل مثانتين
وجههاِّ ،
فارغتين أنها ستغير ما استطاعت إليه سبيال ،من
عاداتهاالقديمة.
وأمس فقط ،وصلني خبر رحيل صاحبي
بعد أن تمكن منه الكوفيد اللعين ،وحيدا في
بيته العتيق الواطيء المطل على الحاجز الوقائي
الخلفي لميناء الصيد ،وقد ارتسمت على محياه
ابتسامة غامضة ،بينما طائر الحسون الذي رافق
عزلته زهاء عشر سنوات ،كان منكمشا بزاوية
القفص الخشبي الصغير زاهدا في الزوان وحبات
القنب الهندي وورقة الخس الذابلة.
رحمة اهلل على روحك الهادئة المطمئنة يا
صاحبي ،ونحن في اإلثر بعدك ال محالة غدا أو بعد
غد..أما السيدة المبجلة حليمة ،فما زالت ممتطية
صهوة عنادها ،ولن تغير ذرة واحدة من عاداتها
القديمة!!..
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بنجلـون رئي�سـ ًا لغرفـة ال�صيـد البحـري جمـدد ًا

شخصيـات
من زمن طنجـة الجميل

ح�ســن �أق�صبــي

ت�صوير  :حمودة
انتخب يوم اإلثنين  23من الشهر الجاري يوسف بنجلون
عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ب  ،23صوتا رئيسا
لغرفة الصيد البحري المتوسطية.
وفيما يخص أعضاء الغرفـة ،فقـد تم انتخـاب عبد الواحد
الشاعر عن حزب االتحاد االشتراكـي نائبا أوال للرئيس ،وعبد
الواحد الحوات ال منتمي نائبا ثانيا ،كما تم انتخاب خالد شكيل
عن حزب االستقالل ليكون أمين مال الغرفة ،وهشام السوداني
عن نفس الحزب نائبا له.

هذا وقـد تم انتخــاب مصطفى المودن عن حزب االتحــاد
االشتراكي كاتبا لغرفة الصيد البحري ،وسعيد الرئيس نائبا له
عن حزب العدالة والتنمية.
وعن المستشارين ،فقد تم انتخاب كل من حميد السرغيني
عن حزب االستقالل ،وخليل الطالب أقلعي ال منتمي ،ومصطفى
بنسعيد ومحمد ننوح وعبد الجليل الديوري عن حزب االتحاد
االشتراكي ،مستشارين بالغرفة.

رميساء

الأحرار يزكي اعزيبو ملن�صب عمدة املدينة

على هــامــش انطـــالق الحملــة
االنتخابية ،نظـم حزب التجمــع الوطني
لألحرار أول أمس الخميس ندوة صحفية
لتقديم وكالء اللوائح االنتخابية الجماعية
والبرلمانيـة ،وذلك بحضــور المنســق
اإلقليمـي للحــزب ،عمــر مورو ،والمدير
الجهوي للحملـــة ،عبد الواحــد اعزيبـــو
المقراعي ،وباقي مرشحي ووكالء اللوائح
االنتخابية.
وفي هــذا الصــدد ،وفي كلمــة
افتتاحية ألقاهـا عمر مــور ،أشار فيهــا
إلى أن حزب التجمع الوطني لألحرار قد
ركز باألساس على المنظمات والهيئات السياسية ومختلف
قطاعاتها ،كقطاع الطب والهندسة والمحاماة والتعليــم
والنساء والشباب ...ليتوفر بذلك الحزب على مايزيد عن 16
منظمة ،مضيفا أن «هذه المنظمات الموازية أعطت وأغنت
النقاش داخل الحزب ،خاصة بعد فرضها لقوة اقتراحية التي
استطاع من خاللها الحزب أن يشرع في نقاشه ،السيما مع
الشباب والنساء».
وعن برنامج الحزب االنتخابـي فقــد أشـار مورو إلى أنه
يرتكز باألساس على 5محاور أساسية تتجلى أوال في المسألة
االجتماعية ،وفي القطاعات الحساســة كالصحة والتعليم
والتشغيل ،باإلضافة إلى المقاربة والحكامة الجيدة.
هذا وقد أعلن مورو عن تزكية عبد الواحد اعزيبو وكيل
الئحة طنجة المدينة ،لمنصب عمدة طنجة الكبرى ،مؤكدا

جريدة طنجـة
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ت�صوير  :حمودة
على أن الحزب يطمح بقوة لنيل رئاسة الجماعة ،بفضل
مرشحـه الذي راكــم خبــرة كبيرة وطويلة بمنصبـه كمديـر
جهــوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة الشمال.
ومن جانبــه ،فقــد أوضــح المرشح اعزيبو المقراعي إلى
أن حزب األحرار قد عمد على أن يدخل إلى هذه االنتخابات
بحلة واستراتيجية ووجوه جديدة ،مشيرا إلى وجود أكثر من
 90في المائة من مكونات اللوائح االنتخابية هي وجوه شابة
وجديدة على الساحة السياسية.
أما فيما يخــص وكــالء اللوائـــح االنتخابية فقد تم
ترشيــح الحسن بن الطيب بمقاطعـــة السواني ،فيمــا تــم
ترشيح محمد غيـالن الغزواني بمقاطعة بني مكادة ،وعبد
النبي مورو بمقاطعة مغوغة.

ر .بن راشد

حسن أقصبـــي من مواليــد
مدينة طنجة في  5ديسمبر 1934
العــب كـرة قــدم مغربـي سابـق،
يعتبر أقصبي من أفضل الالعبين
المغاربة المحترفين حيث صال وجال
في مالعــب الكرة الفرنسية منذ
خمسينيات القرن الماضي،
بدأ مشـواره الكروي
مع نــادي الفتـــح
الرباطـي سنـــة
 1952ومثلــه
إلـى غــايـــة
 1955قبــل
أن يحترف في
صفوف نادي
نيم أولمبيك
وصنـــع مجـد
الـنـادي خــالل
 6سنـوات شارك
أقصبي معـه في 204
مباريات وسجل  119هدفاً
هذا الرقم جعل نادي ريمس يفعل
المستحيل من أجل جلب الهداف
المغربي خصوصاً بعد إصابة نجمه
جاست فونتين  ،إنضم أقصبي إلى
ريمس سنة  1961شـارك معه في
 78مباراة وسجل  48هدفاً محافظاً
على حسه التهديفي ومع حلول سنة

ْت َخ ّْل ْط ْت ْع ِل َ
ينا ِف ْ
يه ْل َو ُانو
َّ
اح ْن ْهمُ ُ
ومو ْب ْ�ضر ُ
الط ْ
َا�سو
ون ْم ْ�س ِك ْ
اهلل ْي ُك ْ
ني ْفعْ َو ُانو

 1963واقتراب ريمس من اإلفالس
قام النادي بالموافقة على بيع أقصبي
إلى نادي موناكو حيث لعب له موسم
 1963-1964هذه التجربة لم تكن
ناجحة ألقصبي حيث لم يشارك سوى
في  11مقابلة وسجل  6أهداف ليعود
من جديد إلى ناديه السابق
ريمس ولعـب له موسم
 1965-1964شارك
فــي  28مبـــاراة
وسجل  13هدفاً،
ليعـــود سنـــة
 1965لفريقــه
األم الفـــتـــح
الرباطـي الـذي
دافــــع عــــن
ألــــوانــــه إلى
حين اعتزاله سنـة
 ،1970وقــد صنـف
حسن أقصبي في المركز
 11لهدافي الدوري الفرنسي
على مدار التاريخ بواقع  173هدفاً.
حاليا يعيش هذا النجم الكروي
المبدع العالمي متنقال بين الرباط
ومسقط رأسه طنجة التي يعتز بها
ويحملها معه في قلبه وذاكرته أينما
حل وارتحل.

ع.ب

يقول
«المجذوب»:

َما ْب ِغ ْ
يت ْم َواجْ َب ْح ِري ْت ْه َدا
وْال ْب ِغ ْ
يت �سْ َما َيا ْف ُي ْ
وم ْت�سَ ّ َع ْف ْج ْن َح يِان..
الروحْ ْم ْن َه ْاد ْ
الك ْ�س َدة
ْح ّ َتى ْت ْخرْ جْ ُّ
و ْْن َخ ِ ّلي ْو َرا َيا ْ�ش َح ْال ْم ْن َ�ص ْ
اح ْب ْغ َو يِان..
ْجب ِْحي ْع َما ْر و ْْم َلى�ْ ..ش ّ َلى ْم ْن ْ�ش ْه َدة
َما ْح ِ�ض ُيتو ْم ْن ْز َنا ْبرْ ْع ْد َي يِان..
ْ�ضرْ ْب ْة ْال ْغ ْد ْر َج ْ
ات َي مْ ْال ْج ُذ ْ
وب جْ ْ
م ْه َدة
رب ْالوْ َرى ِ ّاللي ِب ُيه ْ
ْن ْحمْ ْد ّْ
الن..
وم ْب يِ
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فضاءاألنثـى :

بني مراحل التحرير
و�أزمنة بناء احلا�ضر وامل�ستقبل

ُ
ناق�صــات عقــل وديــن
يجزن حدود الكون
ُ
ب�سلطان العلـم
-

سميـة أمغـار

لديّ الئحةٌجديدة لعالمات مغربيات جُزن حدود الكون بالعلم الدقيق ،بحثا عن أسباب إسعاد
البشرية وحمايتها وصيانتها إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
ولستُ أدري أين أضع تلك النسوة بين «الناقصات عقال ودينا» ،وبين مضامين الفكر المتحجر
الذي ال يرى في المرأة سوى الفتنة التي تذهبُ بلب الرجل «الضعيف» ،الواهن اإلرادة ،الماكر الطبع.
أعدادهن تزداد بالمغرب ،سنة بعد سنة ،بفضل إقبالهن على العلم ،رغم الضعف والفقر وصعوبة
الوصول إلى حجرة الدرس ،ورغم بعض التقاليد التي ال تزال تسري بيننا والتي يغذيها فكرٌ متطرفٌ
ال يرى في المرأة إال ما يريد أن يراه ،وال يريد أن تكون إال ما يريد أن تكون ،بسند فقه ال يفهم كنهه
وال لبه وال مقاصده ،بل ويحرفه عن قصد ٌلإلبقاء على «قوامته» المتالشية.! .
الئحة النساء العالمات المغربيات طويلة ،ابتدأت من السيدة فاطمة الفهرية ،مؤسسة جامعة
القرويين بفاس واستمرت عبر اثني عشر قرنا ليبهرن العالم اليوم ،بمنجزاتهن في شتى علوم
المعرفة وصرن يتحدين الكون بسلطان العلم الذي تحصلن عليه وأبدعن فيه.
ومن بين النساء العالمات المغربيات المعاصرات:
رجاء الشرقاوي المرسلي
دكتوراه في الفيزياء النووية من جامعة غرونوبل بفرنسا حاصلة على جوائز دولية لمساهمتها في
إثبات وجود بوزون هيغر الجسيم المسؤول عن خلق الكتلة.

(تتمة ص)1
فقد شهد المغرب ،خــالل هــذه الفتـــرة ،بدايــة
المواجهة «المكشـــوفــة» بيــن المنظمات السياسية
المغربية  الرئيسيـــة :الشورى واالستقــــالل ،واالستقالل،
والوحــــدة المغربية واإلصــالح الوطني   ،وبداية الصدام
بين القصر واإلقامة الفرنسية ،الذي احتد  إثر زيارة  الوحدة
التي قام بها محمد الخامس  رحمه اهلل إلى طنجة ،في أبريل
   ،1947التي أعقبت زيارته لفرنسا التي تم خاللها «إهمال»
المطالب المغربية بمراجعة معاهدة فاس  ،1912األمر الذي
انعكس على مضمون «خطاب طنجة» التاريخي الذي كان
واضحا وقويا في مطالبته رسميا ودوليا  ،باستقالل المغرب
والذي عجل بحدوث «الصدام» األخطر واألخير ،بين القصر
واإلقامة ،يوم  20غشت   .1953
وتغير وجه  النضال الوطني لينتقل من العمل السياسي
إلى المقاومة المسلحة  ،من أجل عودة الشرعية و المطالبة
بمراجعة معاهدة«  الخيانة»  الموقعة في فاس  يوم 30
مارس   .1912
ولقد نجح المغاربة عبر نضالهم السياسي حول العرش،
في طي صفحة  20غشت  في أقل من سنتين  ،ليتم
اإلعالن عن عودة محمد الخامس واإلعالن عن «استقالل»
المغرب ،االستقالل «الترابطي» مع فرنسا إثر مفاوضات
«صورية»،بإيكس ليبان ،لم تحظ بإجماع المغاربة  لما
تضمنت من «نقائص» و «تجاوزات» األمر الذي ندد به
عدد من السياسيين و المثقفين المغاربة ،كما رفضه قائد
معركة «أنوال» المجيدة واعتبره استقالال ناقصا ،إلى جانب
تياراتوطنية  مجاهدة  .
ودخل المغرب مرحلـــة «الجهـــاد األكبر» مرحلة
طبعتها رغبة حزب سياسي في الهيمنــة على المشهد
الحزبي الوطني ،بافتعال معارك «وطنيـــة» ضــد حــزب
الشورى واالستقالل  ،وكان حزبَ النخبة المثقفة  ،وحزب
الجماهير  الواعية بمسؤوليات المرحلة  ،لتصل شرارات
االستقالل إلى حزب الوحدة بافتعال «دعوى» قضائية ضد
زعيم هذا الحزب الداهية الشيخ محمد المكي الناصري ،الذي
اتهم بـ «اإلساءة» إلى العرش ،وهو الذي كرس حياته  دفاعا
عن العرش ،بل وجعل شعار حزبه «الشعب بالعرش والعرش
بالشعب» ،ويوم المحاكمة ،توصلت هيئة الحكم ببيان من
محمد الخامس نفسه يبرئ المجاهد محمد المكي الناصري
من كل ما نسب إليه .وخرج من باب المحكمة بين جموع
المناصرين وهو يهتف «الشعب بالعرش والعرش بالشعب».
ولم ينج حزب اإلصالح الوطني من شرارات المعركة  حيث تم

«ابتالعه» في لحظة ضعف ،أمام قوى الهيمنة  ليصرح زعيمه
ذات يوم أن «أسوأ خطأ ارتكبه هو موافقته على االندماج
االبتالعي»  .
شــرارة  معــارك «الجهاد األكبـــر» أفســدت أيضا
عالقات بعض  رجاالت السياسة مع القصر لتبدأ الصراعات
والمحاكمات واإلعدامات  والمناورات و«المؤامرات» منها ما
كان «مصنوعا» ،ومنها ما تم بإرادة بعض «الزعماء»  ،األمر
الذي أضر أوال بالشعب المغربي الذي كاد أمله أن يخيب في
االستقالل ،وتسبب في تعثر جهود الدولة من أجل تطوير
البلد   .
ولعل المُراجع لتاريخ الحكومات المغربية الـ  ،31مند
حكومتي البكاي إلى حكومتي البيجيدي ،ما بين 1955
و ،2018  يدرك أن تاريخ هذه الحكومات يختزل الصراعات
التي طبعت عالقات األحزاب  داخليا ،وعالقات  بعضها مع
القصر والمناورات والمناورات المضادة ،التي فرضت على
الراحل الحسن الثاني اتخاذ قرارات  وإن كانت حاسمة ،إال
أنها لم تكن دائما مقبولة أو مفهومة من طرف جهات
سياسية أو حزبية معينة ،بما في ذلك حالة االستثناء سنة
 ،1965بالرغم من أن الديمقراطية المغربية كانت بعيدة
جدا عن أصول الديمقراطية كما كان يجب أن تكون.
وإذا كانت خطب محمد الخامس خاصة بمناسبة
ثورة الملك والشعب ،تتوجه إلى الماضي للتذكير بأمجاده،
فإن خطب الحسن الثاني ومحمد السادس ،تتوجه إلى
المستقبل ،من أجل تعبئة الشعب في مشروع بناء حاضر
ومستقبل البالد ،الذي بدأ يزعج بعض «الشركاء» و«الحلفاء»
بسبب نجاح المغرب في اكتساح مجاالت جديدة ،في عالم
السياسة و االقتصاد ،األمر الذي أزعج أصحاب النفوذ
االقتصادي األوروبيين ،فعمدوا إلى إشاعة افتراءات كاذبة
على المغرب المعروف باستقامته ومصداقية مواقفه ،حتى
أن بعض الدول طالبت بعرقلة مسيرة المغرب التنموية
بدعوى أنها تخلق اختالالت بين الدول المغاربية...
ودائما في اتجاه المستقبل ،تعرض خطاب  20غشت
األخير ،إلى االنتخابات العامة المقبلة ،التي «تتزامن»
ومرحلة جديدة موسومة بتحديات داخلية وخارجية ،ومع
أن االنتخابات ليست غاية في حد ذاتها ،إال أنها تهدف إلى
تحصين الخيار الديمقراطي الذي يبني عليه المغرب حاضره
ومستقبله.

عزيز كنوني

أسمهان الوافي
دكتوراه في علم الوراثة من جامعة قرطبة بإسبانيا .اشتغلت بكندا ،واليابان بمركز األبحاث
الياباني الدولي للعلوم الزراعية ثم مديرة عامة للمركز الدولي للزراعات الملحية ،وهو مركز لألبحاث
الزراعية التطبيقية ،في دبي ،ويهدف أساسا إلى استيعاب أزمة الغذاء .كما عملت خبيرة لدى العديد من
المنظمات الدولية للبحوث في المناطق الجافة والمركز الياباني الدولي للبحوث في العلوم الزراعية.
نالت اسمهان العديد من الجوائز ،و صنفت من طرف مؤسسة علوم المسلمين من بين «النساء
العشرين األكثر تأثيراً في العلوم داخل العالم اإلسالمي».
مريم شديد
باحثة وفلكية مغربية في المرصد القومي الفرنسي ،وأستاذة بجامعة نيس الفرنسية؛ وهي أول
عالمة أنثى تصل إلى القطب الجنوبي .ضمن فريق عمل علمي مهمته وضع منظار فضائي يهدف إلى
قياس إشعاع النجوم في القطب المتجمد الجنوبي.
عملت أيضاً على تأسيس المقراب العظيم  -أكبر تلسكوب في العالم ،كعالمة فلك في نظام
الجامعات الحكومية الفرنسية  ،وهي عضو في اللجنة التوجيهية لالتحاد الفلكي الدولي.
أسماء يوجيبار
دكتوراه في علم الصخور .التحقت بفريق مركز بلندون بجونسون ،تابع لوكالة الفضاء األمريكية،
ولها في هذا المجال أبحاث هامة ،أصبحت مرجعا للدراسات والبحوث .وهي أول امرأة عربية إفريقية
تلتحق بوكالة الفضاء األمريكية بهيوستن في والية تكساس األمريكية.
كوثر أبوشريف
باحثة مغربية في الهندسة الكيمائية ،مهتمة بتطوير أدوية لنجاعة الجسم البشري حيث
استطاعت أن تحصل على جائزة التميز من طرف جمعية أمريكية شهيرة ،بسبب أبحاثها التي أغنت
التجربة اإلنسانية في هذا المجال على المستوى العالمي..
اشتغلت على تطوير البحث العلمي عن أدوية تُعالج مرضى السرطان .كما باشرت دراستها في
نفس تخصص اإلجازة .تسلمت خالل
سلك الدكتوراه بجامعة بوردو الموجودة بوالية إنديانا في ِ
مؤتمر الجمعية األمريكية لعلماء الصيدلة جائزة التميز نظير مشاركتها الفعالة في ميادين الكمياء.
نعيمة أباطوي
باحثة مغربية .دكتوراه في علوم «تيكنولوجيات الحياة والتغذية والصحة  :تخصص علم الجراثيم،
تعتبر من بين  15باحثة في المجال العلمي ،على الصعيد العالمي ،اللواتي وقع عليهنّ االختيار بمقر
جامعة السوربون بباريس ،من طرف لجنة علمية عالمية ،ترأسها عالم حاصل على جائزة نوبل.
زينب ملين
دكتوراه في الكمياء وباحثة في مجال الكيمياء العضوية تعمل في واحد من أكبر وأرقى مراكز
البحث بالعالم ،يوجد باليابان من أجل تطوير مضادات األكسدة لمعالجة مجموعة من األمراض.
سلوى رشدان
دكتوراه في البيئة ودينامية التنوع البيولوجي .قامت بعدة أبحاث علمية حول إمكانية تأقلم
القطاع الفالحي واألنظمة البيئية مع التغيرات المناخية كما قامت بإعداد مشروع بحث علمي حول
ربط العوامل المناخية البيئية واالجتماعية واالقتصادية ،من أجل تعزيز األمن الغذائي .هذا المشروع
فاز بدعم المنظمة الدولية للبحث والتحليل والتدريب حول التغيرات المناخية الواقع مركزه بالعاصمة
األمريكية.
سهيلة بوعطرة
حاصلة على دكتوراه في الكيمياء الجزيئية من جامعة بول ساباتيي بتولوز ،وماستر في شعبة
الكيمياء العضوية عالمة مغربية استطاعت أن تكتشف ،عن طريق البحث العلمي بإحدى جامعات
كندا ،وجود قرابة ثالثة آالف مادة كيميائية بسائل بول اإلنسان وإمكانيات واسعة لالستفادة من هذا
السائل من أجل ضمان التعرف على مؤشرات المرض قبل حدوثه أو اتساع تأثيره في جسم اإلنسان،
كما انضمت إلى فريق البحث العلمي بجامعة ألبيرتا الكندية ،حيث قدمت عددا من األبحاث المهمة
التي تشكل إفادة بالغة في عدد من ميادين الحياة المختلفة.
حسناء الشناوي
أول عالمة مغربية وعربية وإفريقية تحصل على دكتوراه الدولة في علم النيازك ودراسة
الكواكب ،وكانت قد حصلت على إجازة في علوم األرض ،ثم حصلت على دكتوراه في كيمياء
الصخور المتع ّلقة بالغازات النادرة لتصبح عضوا في الجمعية العالمية للنيازك «Meteoritical
 »Societyضمن لجنة تسمية النيازك التي تضم  12خبيراً دوليا .وتضم هذه الجمعية أزيد من ألف
باحث من قرابة  50بلدا من أجل تعميق البحث والمعرفة حول أصل المنظومة الشمسية وتاريخها.
هذه بضعة نماذج للنساء العالمات المغربيات الالئي أبهرن العالم بتميزهن في شتى العلوم
الدقيقة وتفوقن في مجاالت فرضن فيها أنفسهن فرضا بالرغم من الشعارات المتقادمة التي ال زال
بعضُ المتخلفين يرفعونها في وجه المرأة التي تجد في العلم مجاال للرد عليهم وإفحامهم.......
والالئحة طويلة.!!! ....
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على الرغم من اإلصالحات واالهتمامات التي
طالت جل مرافق مستشفيات المدينة فإنها لم ولن
تكون كافية للحد من اإلهمال الذي يقع فيها بشكل
يومي .هذه المستشفيات الجهوية والمختبـرات
الطبيـة التي تعـــرف إقبـاال من مختلــف مناطق
الجهة كانت والزالت ،ال تتحمل أي قدر من
المسؤولية ،بل ولم تكفها معاناة المواطنين من
آثار تفشي فيروس «كورونــا» المستجــد ومدى
تأثيره على معيشتهم وانعكاساته السلبية عليهم،
فزادتهـم معانــاة من نــوع آخــر ،ففور دخولـك
إحدى هــذه المؤسســات ستجــد طابورا طويال
للمرضى ينتظرون أدوارهم ،فمــع تفشي الوباء
واالكتظاظ الذي تعرفـه أقسام المستعجالت
وفي إطـار اإلجـراءات االحترازية لمنع
تفشي وباء «كوفيد ـ  »19حــــاول
مسـؤولـو هـــذه المستشفيــات
والمراكـز التقليـــل من هــذا
االكتظاظ وأحدثــوا فضاءات
وأماكــن لالنتظــار وأصبح
المـــرضــى ينتــظــــــرون
أدوارهم ،واحدا تلو اآلخــر.
هذه خطـوة تحتسـب حقـــا
خصوصا في هــذه الفتــرة
الحرجة التي تعيشهـا بالدنا،
إال أنها رغم إيجابياتها لم تخلو
من السلبيات أيضا ،فهؤالء المرضى
منهم من ينتظـر لساعات طوال ومـع
ذلك ال يصلهم الدور ،ومنهــم من اليتحمل
ساعات االنتظار ،نظرا لحالته الصحية الحرجة...
وانتقــاال إلى جنـــاح األطفـــال بمستشفى
محمد الخامس ،ستجد هناك طابورا آخرا ينتظر
قدوم األطباء المكلفين ،وفي هذا الصدد كنا قد
تحدثنا مع إحدى األمهات التي كانت ترغب في
أن توقع لها إحدى الطبيبات المشرفة على ملف
ابنتها المريضة ،أشارت لنا أنها تأتي باستمرار
إلى المستشفى إال أنها في كل مرة التجد المعنية
باألمر ،ألن هذه األخيرة ملتزمة ببعض العمليات
وهذا مايمنعها مرارا من القدوم إلى المشفى ،كما
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جاء على حد لسانها ،وأضافت قائلة «ابنتي برات
الحمد اهلل واألوراق باقي مبغاو يتوقعوا».
كما أن قسم الوالدات لم يسلم بدوره من
انتقادات وافديه ،فحســب قـــول أحـــد سائقــي
سيارات األجرة أنه كان قد أخد زوجته التي كانت
حامال آنذاك للمشفى ،إال أنها لم تلق أي اهتمـــام
ولم يكترث ألمرها أي أحــد ،مما أدى إلى سقــوط
جنينها في تلك اللحظة .وأكثر من هذا أنه عند
إجهاضها ،طلب الطاقـم الطبــي من الزوج أن
يشتري أحـــد األدوية الذي هو في األصل توفره
البالد للمواطنين بالمجان.
ولألسف ،فأغلب مرافـق هذه المؤسسات
الصحيــة ال تخلـــو من شكــايـــات
المواطنيــــن ومعـــانــاتهــــم،
فحتــى القيـــام بالتحاليـــل
المخبرية أصبـــح يتطلــب
مجهــودا أكبر ،إذ على
المـريــض أن يأتـي في
األيام المحددة ،وطبعـــا
سيكون هناك طابور في
انتظار كل مريض.
لــقــــد أصبــح مــــن
الــواجـــــب والضــــــروري
االلتـــــفــــات إلى هــــــــذه
الخــــروقــات وإيجـــاد حلـــــول
لمشاكلهـا ،حلول حقيقية ال ترقيعية،
حلول تراعي ظــروف المواطن وأحواله .وهذا لن
يتم إال بتحمــل كل مسؤول ماعليه من واجبات
ومسؤوليات.
ولإلشارة وكما هــو معلــوم ،فإن السكـــن
والصحة والدراسة ،أمـور تعتبـــر من الحقـــوق
واألولويات التي يجب أن يستفيد منها كل مواطن،
إال أنه ولألسـف الزال هناك من اليتوفر على أي
حق من هذه الحقوق .ولكن إلى متى سيبقى الحال
على حاله؟ بل وإلى متى سيبقى صوت ومطالب
المواطن مجرد حبر على ورق؟
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�أوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

اجلزائر:

ٌ
بلد يفي�ض غاز َا ونفط ًا
ولكن �شعبه ّ
يئن فقر ًا و�ضعف ًا وجور ًا
أن يقطع حكام الجزائر العالقات الدبلوماسية مع المغرب ،هذا أمرٌ يريحنا
أكثر مما يقلقنا ،فجهة الجزائر ،كما يقول مثل برتغالي شهير« ،ال يأتي منها ال
ريحٌ طيبة وال زواجٌ سعيد».
خاصة والطغمة الحاكمة في هذا البلد ،فاقدةٌ للشرعية وتشتغل  ،لضمان
استمرارها في الحكم ،على إرهاب الشعب الجزائري بوجود عدوّ متربص ،أال وهو
المغرب.
والذي اطلع على بيان رمطان العمامرة وتصريحاته بشأن قطع العالقات
مع المغرب ،ال يمكنه إال أن يشفق من «تفاهة» الفكر السياسي لـ «كابرانات»
الجزائر ،إن كان لهم فكرٌ خارج العـداء للمغـرب والترهيـب مـن «دسائسه»
و«مؤامراته».
إنها «عقدة المغرب» التي تسكن دواخل حكام الجزائر ،وهم يلحظون
تطور المغرب المتسارع ،والحظوة الواسعة التي يتمتع بها عبر العالم وإنجازاته
الهائلة لصالح سعادة ورفاه شعبه ،بينما عجزوا ،هم ،عن توفير الخبز للجائعين،
والحليب للمحتاجين ،بل والماء لكل العطشانين ،وال نتحدث عن العالج لكل
المرضى ،واألوكسجين لكل «المختنقين» تحت وطأة فيروس الجائحة اللعين،
ولن نتحدث عن الحرية والكرامة لكل أبناء بلد المليون شهيد ،وال أدل على
ذلك من الشعارات المؤثرة التي ترفعها الحراكات الشعبية منذ فبراير ،2019
والتي طغت عليها المطالبة بدولة مدنية ،وبرحيل نظام العسكر ،وبالحرية
والتغيير ،وألطف تلك الشعارات دعو ُة الجماهير الشعبية إلى عسكر الجزائر بــ
«التنحي»« ....يتنحاو كاع» .
ومع اشتداد الغضب وتمكنه من حشود المتظاهرين ،تصدح الحناجر
بشعارات قوية من قبل « :تنحاو كاع .أنتم قمامة ٌغير قابلة للرسكلة (إعادة
التدوير)! .....
ليس صعبا إدراك سر «سعر» حكام الجزائر ضد المغرب .ذلك أن الحاكم
العاجز يلجأ ،عادة ،إلى البحث عن «بعبع» لترهيب شعبه ،وتحويل نظره من
قضاياه األساس إلى الرهبة والخوف من خطر داهم ،والمغربُ أقرب األخطار
إلى أدمغة الطغمة الحاكمة بالجزائر ،وألنه يمتلك أخطر األسلحة على «استقرار»
الجزائر ،إن كانت الجزائر قد شهدت ،يوما ،حالة استقرار مبني على ضمانات من
النظام العسكرى المتسلط على هذا البلد منذ التحرير ،تكفل للجزائريين حقهم
في األمن والحرية والكرامة ،والرخاء ،كما هي الحال بالمغرب.
خطاب التخويف من المغرب ،لم يعد يخيف أحدا بالجزائر ،حتى أن ردود فعل
الشعب الجزائري ضد «القطيعة» مع المغرب ،بدأت تظهر ،بشكل محتشم ،على
مستوى بعض الحركات الشبابية ،وبعض المنظمات السياسية الرافضة لهيمنة
العسكر والمطالبة بنظام مدني ،ديمقراطي متعدد ،كما هي الحال في المغرب،
وال شك أن الحركات المناهضة لسياسة العداء للمغرب سوف تتسع لتشمل
أطيافا عديدة من الشعب الجزائري الذي يرى الخير كل الخير في االستجابة لشعار
«خاوة خاوة» الذي يتبناه المغاربة والجزائريون ،ولواجب الوفاء ألواصرالتاريخ
المشترك ،ووشائج القربي وحق األجيال القادمة في العيش بأمان في مغرب كبير
موحد ومفتوح على المستقبل.
وبالعودة إلى عقلية «المؤامرة» داخليا وخارجيا ،التي تسكن أدمغة حكام
الجزائر الفارغة إال من العداء للمغرب  ،بعد أن استفحل تخبطهم السياسي واشتد
غضب مواطنيهم منهم ،نالحظ أن ناطقين باسم دول عديدة عربية وغربية،
استهجنوا قرار الجزائر بقطع عالقاتها مع المغرب ،بل واعتبروه «مغامرة» غير
مؤتمنة العواقب بالنسبة الستقرار األوضاع بمنطقة المغرب العربي ،فضال عن
ٌ
مرتجل وغيرُ مبرر.
اعتبارهم بأن هذا القرار
مبنيٌ على «مبررات زائفة» وادعاءات
المغرب أيضا اعتبر أنه قرارٌ مؤسف،
ّ
كاذبة ،ومع ذلك فإن المغرب سيظل وفيا لتعهداته فيما يخص بناء المغرب
الكبير.
مقابل هذا الموقف الرزين ،المتفائل ،تصف أبواقُ الحكم العسكري بالجزائر
المغرب ب «جار السوء» وأن المغرب فتح أراضيه لتخطيط اعتداءات ضد الجزائر،
إلى غير ذلك من األكاذيب والترهات .إذ كيف يحصل ذلك وملك المغرب يمد
يد المصالحة للشعب الجزائري ويعرض مساعدته في مسألة تزويد الجزائر
باألوكسجين بعد أن فتح حكام الجزائر اكتتابات شعبية من أجل شراء «ماكينات»
لصنع هذه المادة الحيوية إلنعاش مرضى الجائحة ،كما عرض مساعدته في
إطفاء الحرائق بواسطة طائرات متخصصة ،والشعــب الجزائـري يعلم صدق
المغرب في الماضي والحاضر وأن الجزائر لن يمسها أبـدا ،شرٌّ آت من المغرب.
وحتى يقتنع عسكر «المرادية» وصنيعتهم «تبون» بصدق نوايا المغرب،
نترك «كابرانات» الحكم العسكري بالجزائر يواصلون «هروبهم» إلى األمام،
يحملون نظاما مربوطا إلى الخلف ،يجد في «عقدة المغرب» حال لعقده المزمنة،
بعد أن فشل الفشل الذريع في تغيير األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتنموية
لبالد تفيض غازا ونفطا ولكن شعبها يئن فقرا وضعفا وجورا.
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وأشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الحفاظ على
التراث المادي والالمادي والتاريخي والثقافي فضال عن تحسين ظروف عيش المواطنين
بمختلف جهات المملكة ،وعمال بالمقتضيات الدستورية وكذا بااللتزامات الدولية
للمملكة بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،2030ووعيا من وزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ،باألهمية التي تميز القصور والقصبات
كمكون من مكونات المجال السكني التي تأوي مئات اآلالف من األسر المغربية ،السيما
في الجنوب الشرقي للمملكة ،من جهة ،ومن جهة أخرى كتراث معماري عريق يجسد
عبقرية اإلنسان المغربي في التكيف مع مجاله المتسم بقساوة الظروف المناخية وندرة
الموارد الطبيعية ،السيما المائية ،فإن الوزارة  تعتبر دوما هذه األنسجة من أولوياتها،
إلى جانب تلك المتعلقة بالمدن العتيقة ،ويتجلى ذلك في إحداث برنامج مندمج
للتثمين المستدام للقصور والقصبات ،وفق الرؤية السديدة لجاللة الملك نصره اهلل
وأيده وفلسفة جاللته الحكيمة التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى
المشاركين في الدورة  23للجنة التراث العالمي حيث قال جاللته« :غير خاف عليكم
وأنتم من صفوة المختصين وكبار الخبراء والدارسين ومن المسؤولين التقنيين
الساهرين على تدبير شؤون التراث في أوطانكم أن عراقة األمم وتجذرها يعودان
لما كان لألسالف من حضور في مسرح التاريخ وما خلفوه من أثار عمرانية وإبداعات
فكرية واختراعات علمية وإنجازات حضارية وإذ ال نشك أبدا في أن جميع أبناء البشر
أينما وجدوا قد ساهموا بقسط أو بأخر في إرساء صرح هذه الحضارة اإلنسانية
وفي تدعيم أسسها فإننا النشك كذلك في أن نضج الشعوب ال يقاس إال بمستوى
شعورها وحسها بأهمية تراثها وبالعناية التي ألت على نفسها أن تخصصها له
حفظا وصيانة وتجديدا».
كما ترجم الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ،االعتزاز باالنتماء
إلى أمة عريقة في الحضارة وتمتد ألكثر من اثني عشر قرنا بما يحمله هذا الرصيد
التاريخي من ثوابت وقيم ومالمح وبطوالت كانت القصور والقصبات من بين صانعيها.
وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى عدد من منجزات وزارتها في مجال ترميم وتثمين
القصور والقصبات ،حيث أشارت إلى مواصلة عمليات الترميم ورد االعتبار ،المنجزة
منذ تسعينات القرن الماضي والتي شملت  17عملية ترميم إضافة إلى قيام الوزارة
منذ سنة  2015وبشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ برنامج إنمائي
نموذجي في مجال ترميم القصور والقصبات ،يهم  22قصرا ،بغالف مالي بلغ 248
مليون درهم ويهم هذا البرنامج ثالث جهات وسبعة أقاليم وعشرين جماعة ترابية.
وقد مكن هذا البرنامج من تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والسكنية لسكان
هذه القصور وضمان تم ّلك الفاعلين المحليين لتقنيات عملية التثمين المستدام لهذه
البنايات العتيقة.
كما كان لهذا البرنامج األثر البالغ في تحسين اإلطار السكني لحوالي  22ألف من
سكان هذه القصور وفي دعم وإنعاش االقتصاد االجتماعي  ،حيث تم ،في هذا اإلطار،
تمويل  26مشروعا لألنشطة المدرة للدخل لفائدة قرابة ألف مستفيدة ومستفيد
كما مكن من إحداث  1200منصب شغل مباشر وتنشيط الحرف والمهن التقليدية
المحلية.

واعتبارا لنتائج هذه التجربة النموذجية ورغبـة في تعميمهـا على باقـي القصور
والقصبات بمختلف جهات المملكة ،عملت الوزارة على بلورة استراتيجية وطنية للتثمين
المستدام للقصور والقصبات ،معتمدة في ذلك على مقاربة ترابية تشاركية متكاملة،
من خالل تعبئة وإشراك السكان ،ومختلف الفاعلين المركزيين والترابيين للقطاعات
الوزارية المعنية والمنتخبين والمنظمات الغير حكومية باإلضافة إلى الخواص ،بغاية
تحسين إطار العيش وتوفير التجهيزات األساسية ودعم األنشطة االقتصادية ،خاصة
المدرة للدخل ،في مجاالت مختلفة كالزراعة والسياحة والتجارة والفنون والحرف اليدوية
وغيرها.
ولقد خلصت هذه االستراتيجية إلى اقتراح مجموعة من التوجيهات الكفيلة بتثمين
هذه القصور والقصبات ،فضال عن إعداد برنامج خماسي يمتد من سنة  2022إلى
 ،2026يقوم على ست توجهات أساسية استراتيجية:
ـ إصالح اآللية القانونية من أجل استهداف مدروس والتقائية أفضل للتدخالت من
خالل خلق إطار مؤسساتي وضمان إدارة البرنامج والتنسيق.
ـ إدراج القصور والقصبات ضمن أولويات برامج محاربة السكن غير الالئق قصد
تحسين ظروف العيش داخل هذه األنسجة.
ـ اعتبار تأهيل القصور والقصبـات من األولويات األساسيـة في تحقيق التنمية
المحلية المستدامة من خالل برنامج تنمية متكامل يأخذ في االعتبار الخصائص
التاريخية والبيئية والفنية واالجتماعية واالقتصادية للقصور والقصبات.
ـ إحداث دينامية اقتصادية جديدة في مناطق القصور والقصبات من خالل تنويع
مصادر إنتاج الثروة.
ـ تعبئة الموارد المالية لضمان تمويل التدخالت ،فضال عن إطار جبائي جهوي
خاص بغاية تحقيق األهداف المرسومة من خالل إحداث صندوق خاص بتثمين القصور
والقصبات .
ـ تثمين الموارد البشرية المحلية التي تعتبر إحدى ركائز التنمية الشاملة.
وأشارت الوزيرة ،من جهة أخرى ،إلى أن مجال االستراتيجية المندمجة للتثمين
المستدام للقصور والقصبات يهم  494قصرا وقصبة مأهولة تتمركز بشكل رئيسي
بالجنوب الشرقي للمملكة ،وتأوي قرابة  170ألف نسمة 90 ،بالمائة منها توجد
بالعالم القروي .وقد قدرت التكلفة المالية لتحقيق االهداف المرسومة في  5،3مليارات
درهم .وسيسمح تنزيل مضامين هذه االستراتيجية التي ستتم على مرحلتين – 2022
 2026و ،2030 – 2027من إحداث  530ألف يوم عمل إلى جانب استثمارات غير مباشرة
تناهز  10مليارات درهم .كما سيسمح بإحداث  790مشروعا مدرا للدخل باستثمار
إجمالي قدره  180مليون درهم ،مع إحداث  4آالف منصب شغل مباشر.
واختتمت السيدة الوزيرة كلمتها باإلشارة إلى أن هذه االستراتيجية تشكل فرصة
حقيقية من أجل الرقي بالقصور والقصبات وجعلها قادرة على أن تشكل ركيزة من
ركائز التنمية المحلية ،حيث إن التحدي الرئيسي لتفعيل مخرجاتها يتمثل في تعبئة كل
الجهات الفاعلة المعنية بموضوع تثمين القصور والقصبات وتطوير مناطق الواحات.
كما قدمت الوزيرة تشكراتها للمشاركين في هذا اللقاء ولكل الشركاء الذين
ساهموا في إخراج هذه االستراتيجية ،خاصة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمغرب
في شخص السيدة مارتن ترير وممثلي مختلف القطاعات الوزارية وكذا السادة الوالة
والعمال والمنتخبين ومنظمات المجتمع المدني والسكان المحليين.

(اقرأ البالغ الصحافي لوزارة إعداد التراب الوطني ...ص )7
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ما حقيقة �سقوط �أرواح كثرية يف �صفوف
الأطرال�صحية ب�سبب «كوفيد  »19؟

بين الفينة واألخرى ،تعلن تنظيمات مهنية ألطر الصحة عن
وفاة أحد أفرادها ،بعد إصابته بفيروس “كوفيد ـ  ،19موجهة
تهمة التقصيرإلى كل من الحكومة ووزارة الصحة ،فمنذ بداية
انتشارالوباء وحصده لألرواح في صفوف المواطنين ،شرع مهنيو
قطاع الصحة في إحصاء زمالئهم الذين توفوا بعد صراعهم مع
الفيروس الذي غامروا بمواجهتهم له.
فقد تناقلت ،مؤخرا ،األطر التمريضية بوزارة الصحة أخبارا
عن وفاة مجموعة من الممرضات ،ثالث منهن حوامل ،بمدن الدار
البيضاء ،الرباط ،إنزكان وتحناوت ،مشيرة إلى
أن عدد الوفيات في صفوفهم يتزايد يوما
عن آخر.
وحسب حركة الممرضين وتقنيي
الصحةبالمغربفيتصريحهالوسائل
اإلعالم ،فإن الذين وافتهم المنية
بسبب صراعهم مع الفيروس بلغ
في بداية سنة  2021ما يناهز 21
فردا ،يشتغلون بمراكز عديدة
على الصعيد الوطني.
وأمــــام تــزايــد عـــدد
الضحايا بسبب الفيروس والضغط
الذي عرفه القطاع بسبب ارتفـــاع
اإلصابــات المؤكدة وكذا انطالق
حملة التلقيح الوطنيــة ،فإن حركـــة
الممرضين توقفت عن إحصاء الضحايا؛
لكنها تؤكد أن العدد تزايد بشكل كبير في
صفوفهم.
ويطالب أطــر الصحـــة الوزارة الوصية بالكشف عن الئحة
ضحايا الفيروس باعتبارهم شهداء الواجب المهني والذين
يستوجب تكريمهم على ما قاموا به في سبيل المواطن والوطن؛
ومنهم من ترك أسرته دون معيل.
وفي هذا الصدد ،تؤكد فاطمة الزهراء بلين ،عن الحركة
الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أن أرقاما مهمة من
الوفيات واإلصابات سجلت في صفوف األطر على الصعيد الوطني
بعد عام ونيف من الجائحة.
ولفتت بلين ،ضمن تصريحها إلى أن الحركة عملت على
إحصاء جميع حاالت اإلصابات والوفيات بربوع المملكة «وبعد سنة
ونيف من الجائحة وصلنا أرقاما قياسية ،خصوصا أن األعداد ورغم
أنها قياسية ،كانت بعيدة عن الواقع».

اليد

بخط

بخط اليد
 -محمد �إمغران
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وأوضحت المتحدثة نفسها أن الحركة كانت تناشد كل مرة
وزارة الصحة بإحصاء ضحاياها دون أن تستجيب لذلك ،مشيرة إلى
أن “أي دولة تحترم نفسها ومواطنيها تقوم بإحصاء الوفيات حتى
يتم بعد انتهاء الجائحة تقييم كيفية مواجهتها؛ لكن الوزيرغير
متواجد ،ولم يتم إحصاء أي شخص».
الوزارة :ال أعداد
أمام هذه األعداد والتي تظل غير رسمية وغير مضبوطة ،حيث
قد تكون الوفيات في صفوف األطر الصحية أكبر من ذلك بكثير،
فإن الوزارة تطبق الصمت حيال هذا الموضوع.
جريدة هسبريس ربطت االتصال بمديرية
الموارد البشرية بوزارة الصحة ،باعتبارها
الجهة التي تضبط أعداد الموظفين
التابعين للقطاع وتدرك عدد الوفيات
في صفوفهم سواء الذين وافتهم
المنية بالفيروس أو غيره؛ بيد أننا
لم نتمكن من الحصول على أي
رقـم في هــذا الموضوع.
واكتــفــى مســـؤول بقسـم
الموارد البشرية بإحالتنا على قسم
التواصل ،هذا األخير الذي أكد عدم
توفــره على أي رقم يخص أعــداد الذين
توفوا جراء إصابتهم بالفيروس.
ويــؤكــد المهنيـــون أن الوزارة الوصية،
عوض أن تقوم بتعويض ضحايا الفيروس في إطار حوادث
الشغل ،فإنها تعجز إلى حدود اليوم عن كشف أعداد األطر الذين
أصيبوا وتوفوا بالفيروس خالل مزاولتهم العمل.
وخرجت الجامعة الوطنية للصحة ،ومع توالي تسجيل عدد
من اإلصابات والوفيات جراء الفيروس في صفوف األطر الصحية،
لمطالبة الوزارة المعنية بالتصريح بعددهم اإلجمالي وبعدد
المتوفين منهم وإحداث خلية للتكفل بهم ،مع إنجاز نشرة يومية
للرصد الوبائي خاصة بالعاملين في القطاع.
وحسب مراسلة وجهتها حينها الجامعة المذكورة ،فقد طالبت
أيضا بالتصريح بهم كضحايا حوادث شغل ،واإلسراع بتصنيف
اإلصابة بوباء كورونا ضمن الئحة األمراض المهنية وتعويضهم
وتعويض عائالت المتوفين منهم.

قبل الدخول املدر�سي..
تفا�صيل احلملة الوطنية لتلقيح
التالميذ بـ “فايزر”

أفادت مصادر صحفية ،أن وزارة التربية
الوطنية ،بتنسيق مع وزارة الصحة تستعد
إلطالق حملة تلقيح التالميذ المتمدرسين
ضد فيروس كورونا ،قبل انطالق الموسم
الدراسي الجديد.
وحسب المصادر ذاتها ،فإن المديريات
الجهوية للصحة والمندوبيات اإلقليمية،
استنفرت كافة األطر الصحية التابعة لها
تبعا لإلرسالية الوزارية رقم  103بتاريخ 11
غشت .2021
وأطلقت المندوبيـــات اإلقليميـــة
لوزارة الصحـــة ،دورات تكوينية حـــول
مختلف المعطيــات العلميـة والتقنيــة
بلقــا ح  COMIRNATYلمختــبــرات �Pfi
 zer-BioNtechلفائدة األطر الصحية
العاملة بمختلف محطات التلقيح.

وتم خالل تلك االجتماعات ،تنظيم
تكوين عملي في كيفية استعمال البرنامج
الخاص لتسجيل التالميذ المستفيدين،
وذلك لفائدة فرق المديريات اإلقليمية
لوزارة التربية الوطنية المكلفة بالتنسيق
وبتسجيل المستفيدين ،في إطار تنزيل
المخطط اإلقليمي لتلقيح الفئة العمرية
 12-17سنة ضد كوفيد 19 -بالوسط
المدرسي.
وكان البروفيسور سعيد عفيف ،عضو
اللجنة العلمية والتقنية ،قد كشف في
تصريح له أن التالميذ سيتلقون لقاح فايزر
األمريكي باعتباره أكثر اللقاحات المعتمدة
لهذه الفئة العمرية في العالم.
وذكر أن التالميذ سيحصلون على
جرعتين ،الحقنة الثانية ستكون بعد ثالثة
أسابيع من تلقي الحقنة األولى.

ممثل غرفة ال�صيد بجهة طنجة ـ تطوان ـ احل�سيمة
�أف�ضل من مثري الفنت بالبي�ضاء

حول متثيلية غرف ال�صيد البحري
مبجل�س امل�ست�شارين
أفاد مصدرنا أن رئيس غرفة الصيد البحري لجهة البيضاء ـ
سطات يسابق الزمن من أجل الظفر بمقعد بالغرفة الثانية للبرلمان.
ولبلوغ هذا الهدف المحموم ،لم يعد الرجل يميزما بين المعمول
به والجائزفي التقاليد واألعراف االنتخابية وما يجب تركه في هذا
المضمار من سلوكات وقحة وتصرفات خسيسة من قبيل تهديد
مجموعة من بحارة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة ،قبل الحسم
في انتخابات الغرف المهنية وذلك بما قد يؤزم وضعهم المهني إن
هم لم يسايروا رؤيته أوخطته التي قد تقوده إلى مصالحه الخاصة
التي يسعى إليها جاهدا ،بسيل لعابه ،ولوبنهجه لطريقة إبليسية،
نتج عنها إشعال فتيل الفتنة والشحناء وإثارة الفرقة والضغينة بين
أرباب مراكب الصيد الساحلي بجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
وكذا تشتيت شملهم وتوحدهم أمام انتظاراتهم وتطلعاتهم التي
التحتاج إلى وصاية معينة أو إلى تهديد مقيت ،خاصة بعد تجديد
الثقة مرة أخرى في شخص يوسف بنجلون بانتخابه رئيسا لغرفة
الصيد البحري المتوسطية ـ طنجة وذلك نظرا إلى مراكمته لخبرة
كبيرة في تحمله للمسؤولية ،امتدت لسنين طويلة ،منذ سنة ،2009
فضال عن أنه كان مستشارا برلمانيا في الفترة الممتدة من سنة
 2015إلى سنة .2021وحسب الرأي العام المحلي والمهنيين على
وجه الخصوص ،بمن فيهم الذين كانوا معارضين ،يبقى يوسف
بنجلون األكثر ترشيحا لتمثيلهم بالغرفة الثانية للبرلمان السيما
أنه يتوفر على أغلبية مريحة في غرفة الصيد البحري المتوسطية ـ
طنجة ،باإلضافة إلى أن مأموريته تبدو سهلة والطريق معبدة أمامه،
خاصة أنه ينتمي إلى جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة ،بالمقارنة مع
مثير الفتن بالبيضاء.
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وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة
Ministère de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique
Habitat et Politique de la Ville

بـالغ �صحفـي

ترأست السيدة نزهــة بوشـارب ،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة المدينة ،يوم اإلثنين  23غشت  ،2021لقاء تواصليا خصص لتقديم ومناقشة
أهم مخرجات «االستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبــات في
أفق سنة  ،»2026وذلك بحضور الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي بالمغرب.
و في كلمة بالمناسبةّ ،ذكرت السيــدة الوزيـرة بأن هذه االستراتيجية تنـدرج
في سياق تنزيل التوجيهات السامية لجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده،
الداعية إلى صون التراث المادي والالمادي من جهة ،ومن جهة ثانية إلى تحسين
إطار عيش ساكنة هذه الفضاءات ومحاربة مختلف عوامل الهشاشة ،مؤكدة في هذا
اإلطار على ضرورة ضمان نجاعة التدخالت المرتبطة بتثمين القصور والقصبات وفق
مقاربة مندمجة تضمن التقائية السياسات العمومية ،وعبر استثمار نتائج ومخرجات
البرنامج النموذجي المنجز بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وباالستفادة
من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.
ودعت السيدة نزهة بوشارب إلى استحضار عملية تثمين األنسجة العتيقة  ،بارتباط
بمجالها الواحي للرهانات واألوراش الجديدة التي سيقدم عليها المغرب ،السيما
النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني من أجل التنمية ،معتبرة أن التحدي الجوهري
والهدف المنشود يكمنان في الحد من التفاوتات المجالية والفوارق االجتماعية ،مضيفة
أن الرؤية المبتكرة للحفاظ على التراث المادي والالمادي ال تختزل فقط في عمليات
ترميم األنسجة العتيقة والقصور والقصبات وتحصينها من أثار التغيرات المناخية
وندرة الموارد الطبيعية ،ولكنها ترمي أيضا إلى تجويد إطار عيش ساكنتها وإلى جعل
هذه الفضاءات أكثر جاذبية عبرتشجيع االقتصاد االجتماعي التضامني وتوفير األنشطة
المدرة للدخل وتشجيع المهن والحرف التقليدية واستعمال المعدات والمواد المحلية
في عمليات الترميم ،مع تحفيز الشباب على االستقرار في القصور والقصبات وتمكينهم
من تلقي تكوينات وصقل مهاراتهم في مهن جديدة.
إلى ذلك استحضرت السيدة الوزيرة أبرز منجزات البرنامج النموذجي للتثمين
المستدام للقصور والقصبات بكلفة إجمالية بلغت  248مليون درهم  ،والذي هم 22
قصرا ،تم اختيارها بناء على معايير موضوعية ومقاربة ترابية ،حيث شملت  3جهات
و 7أقاليم و 20جماعة ترابية وساهمت في تحسين إطار عيش  220ألف نسمة ودعمت
االقتصاد االجتماعي بتمويل  26مشروعا مدرا للدخل لفائدة حوالي  1000مستفيدة
ومستفيد.
وفي ختام كلمتها ،استعرضت السيدة نزهة بوشارب مجمل التوجهات الكبرى الستة
لالستراتيجية الجديدة  ،والتي ستتم ترجمتها عبر برنامج عمل خماسي للفترة ما بين
 2022و  ،2026والتي تهم إصالح اآللية القانونية المؤسساتية من أجل استهداف
مدروس والتقائية أفضل للتدخالت ،إدراج القصور و القصبات ضمن أولويات برامج
محاربة السكن غير الالئق والتفاوتات المجالية ،اعتبار إعادة تأهيل القصور والقصبات
إحدى اآلليات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة ،إحداث دينامية
اقتصادية جديدة في مناطق القصور والقصبات من خالل تنويع مصادر إنتاج الثروة،
تعبئة الموارد المالية لضمان تمويل التدخالت فضال عن إطار جبائي جهوي خاص
كفيل بتحقيق األهداف المرسومـة ،وأخيرا تثمين الموارد البشرية المحلية لجعلها
إحدى ركائز التنمية الشاملة عن طريق تطوير المهارات والبحث عن تقنيات جديدة
لرد االعتبار لهذا الموروث التاريخي وذلك عبر تقوية قدرات كافة مكونات المنظومة
المحلية.

من صميم المجتمع

�أيها الناخبون..
احذروا من املر�شحني
االنتهازيني!؟
2/2
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وأشرنا ضمن مواضيع سابقة حول تقييم دور األحزاب
السياسية إلى غياب تخليق المشهد الحزبي ،األمر الذي
يؤدي ،كما سبق أن قلنا  :إلى عزوف الشباب المغربي الذي
يعرض بوجهه عن األحزاب واليرى فيها سوى مجموعة من
االنتهازيين الالهثين وراء مصالحهم الشخصية واالغتناء
غير المشروع عبر مناصب انتدابية عن طريق الحزب الذي
يحتضنهم ويكافئهم بهكذا طريقة !..الحاجة إلى التذكير
بأننا على مشارف انتخابات جديدة ،وأن مقتضيات المرحلة
والطريق إلى الوعي السياسي والمشاركة السياسية تفرض
علينا جميعا ،من أجل إدراك وفهم مايجري أن نتصدى بكل
مسؤولية لهؤالء الخفافيش واالنتهازيين! والمؤسف حقا أن
وباء االنتهازية عبر كل المحطات االنتخابية السابقة والقادمة
لم يعد سريا ،بل أصبح علنيا ويعبر عن نفسه بدون قناع أو
التستر وراء حجاب ..واالنتهازيون مهما تعددت أساليبهم
وأقنعتهم ،فهم يسعون كعادتهم إلى اقتناص الفرص
وتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب اآلخرين وعلى
حساب المجتمع ،وبمنطق األشياء الذي النزايد فيه على أحد
فإن ما يطمح إليه «االنتهازي االنتخابي» هو الوصول إلى
مبتغاه الذي اليعني أكثر من الفوز بمغانم ومراكمة ثروات
بدون وجه حق وبال جهد وبال ضمير أخالقي ..وبسبب هؤالء
الخفافيش تراجعت القيم وانهارت المبادئ وبسبب هؤالء
أيضا فقدت الثقة في السياسة ،وحينما نتحدث عن تراجع دور
األحزاب السياسية في التأطير والتوجيه والتكوين وانعدام
التواصل مع الشباب فألن االنتهازيين ،سواء كانوا قياديين
أو من المنتمين الجدد ،لوثوا األحزاب والمنظمات والجمعيات
على اختالف أهدافها وتوجهاتها ،وقد يمتد مرض االنتهازية
إلى إصابة مؤسسات الدولة..
دعوني أق��ول لكم ب��أن األح���زاب السياسية امتألت
بالوصوليين الذين يستغلون حاجة المواطنين وخداعهم
بتصريحات ووعود وهمية بعضهم وصل إلى مراكز تنظيمية
متقدمة حققوا من خاللها مصالحهم وراكموا ثروات تتجاوز
رواتبهم في غياب الضمير والمراقبة والمحاسبة ..تحملوا
مسؤوليات مجالس بلدية وإقليمية وجهوية بل ولجوا إلى
قبة البرلمان وإلى جمعيات المجتمع المدني بفعل أساليبهم
االنتهازية والحربائية ..هؤالء االنتهازيون هم سبب هذا
الوضع العام الذي يعيشه المغاربة!! البد من التذكير في
هذا السياق بأن جاللة الملك قال ذات خطاب في افتتاح
إحدى الدورات التشريعية «المكان لالنتهازيين بيننا» انتهت
اإلشارة الملكية..
أخيرا ،فإن متطلبات المرحلة تفرض علينا أن نتحمل
جميعا مسؤولياتنا ،فالمواطن المغربي في الحاجة إلى نخب
جديدة فاعلة ومسؤولة وأدوات جديدة من شأنها أن تصحح
مسار العمل السياسي الحزبي وتنقيته من الشوائب ومحاربة
ظاهرة االنتهازية ومتقمصي األقنعة والمتلونين الحربائيين
والوصوليين الذين يغتنمون الفرص ويستثمرونها من أجل
مصالح وأهداف معينة ..أيام قليلة تفصلنا عن االستحقاقات
االنتخابية ،فهل ننجح في محاربة الوصوليين واستئصال ورم
االنتهازية الذي أهلك البالد والعباد!..؟

(انتهى)
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وداعا م�صطفى بنم�سعود
رئي�س جمعية «ر�سالة الطالب»
لبى نداء ربه ،المشمول بعفو اهلل ،المرحوم مصطفى بنمسعود،
المعروف «بلفيتة»رئيس جمعية «رسالة الطالب» يوم األربعاء
25غشت الجاري.ويعتبرالراحل أحد الفاعلين الجمعويين البارزين
بطنجة ،حيث كان قيد حياته رئيسا لجمعية «رسالة الطالب» ،الذائعة
الصيت ،محليا ووطنيا ،خاصة في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات
القرن الماضي ،حيث كانت هذه الجمعية حاضرة بقوة في تحريك
المجال التنشيطي والمشهد الثقافي عامة من خالل تنظيمها
لندوات ولقاءات ومسابقات ثقافية بين تالميذ المدارس االبتدائية
أوبين تالمذة المؤسسات الثانوية بطنجة ،سواء بدار الشباب
حسنونة أو بمقر إذاعة طنجة ،بل استطاعت الجمعية ذاتها تنظيم
لقاءات متنوعة على مستوى عال ،بحضورشخصيات ورموزعربية
ودولية في شتى المجاالت ،منها الفكرية واألدبية والفنية والشعرية
والسياسية وكانت هذه اللقاءات تشهد حشدا غفيرا من الطلبة
والباحثين والمثقفين والمهتمين الذين كانوا يجدون ضالتهم في
المحتوى المتميزالذي كانت تقدمه جمعية «رسالة الطالب» لجميع
المتعطشين إلى عذوبة الفكرواإلبداع والفن والثقافة..
وكان الراحل مصطفى بنمسعود ،خالل السنوات األخيرة،
يصارع المرض ،صابرا ومكابرا ،مخفيا شكواه ،متظاهرا بأن مرضه
عبارة عن «سحابة صيف» بإذن اهلل وأن األمرمجرد أثرخلفته
سنوات عمره المتقدمة ،مما جعله يستعمل عصا يتوكأ عليها في
ممشاه ،صباحا ومساء ،حيث كان يشاهد باستمرار ،منذ بضعة
أشهر وهو ببذلته السوداء أوالزرقاء الغامق لونها يتجول وحيدا،
وسط المدينة أوباألحياء العتيقة ،يلقي بنظراته هنا وهناك ،ثم
يتوقف لحظة ألخذ نفسه وتفحص الوجوه واألمكنة وكأنه يودع

56
مذكــــــــرات

المدينة وأناسهــا ،خاصـــة
معارفه الكثر.ونظرا لشعبية
الراحل وعطائـه الكبيرفي
التنشيط الثقافي ،لمدة
عقـود ،رغم ما يالحظه
االتجـــاه المعاكــس
بالمدينة ،فإن عبد ربه
كان اقترح عليه ،مرارا،
أن ينشرمذكراته ويجمعها في كتاب ،بعد عمره الحافل باللقاءات
التي جمعته بمشاهيرالسياسة والفكر واإلبداع ،محليا ووطنيا
وعربيا ،مقابل أن يقدم له خدمة في مراجعة ومعالجة وتعديل
نصوص «كتابه المنشود» ،إال أن الراحل كان يتردد دائما في أخذ
هذا الموضوع بالجدية الكاملة ،مما يبدوأنه كان اليميل إلى إثارة
األضواء أوحب الظهور ...وكأني به يقول « :أنا ال أعرف الحقيقة
المجردة ولكني أركع متواضعا أمام جهلي وفي هذا فخري وأجري».
تعازينا الحارة إلى جميع أفراد عائلة الفقيد ،اللهم أبدله دارا
خيرا من داره وأهال خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب
القبر ومن عذاب النار ،اللهم اجزه عن اإلحسان إحسانا وعن اإلساءة
عفوا وغفرانا ،اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا،
فتجاوز عن سيئاته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

م.إمغران

�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ
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(�صدق اهلل العظيم)

توفي يوم األحد  15غشت المشمول
برحمة اهلل المرحوم

عبد القادر امل�صمري
�صهر زميلنا الإعالمي عبد اللطيف بنيحيى

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بتعازينا ومواساتنا ألرملته السيدة
نعيمة واكرار ،وإلى نجليه محمد وعلي وكريمته ليلى ،وإلى إخوته
وأخواته رشيد وفريد وسعيد وكنـزة وحفيظـة وقمر ،وكذا إلى
أصهاره من عائالت بنيحيى والتمسماني والشعيري حوري والحنوط
واإلدريسي وكافة األهل واألصدقاء واألحباب.
تغمـد اهلل الفقيد بواسع رحمتـه وأسكنـه فسيح جناتـه من النبييـن والصديقيـن والشهـداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

شكر على تعزية
بقلوب خاشعة و مطمئنة بقضاء اهلل وقدره
تتقدم عائلة المرحوم بعفو اهلل

عبد احلميد بن عبد ال�صادق
الذي وافته المنية يــوم الجمعــة  20غشت  2021الموافق 11
محرم  1443بأحر عبارات الشكر واالمتنان والتقدير لكل من تقدم
إليها بعبارات العزاء الصادقة عبر الحضور في مراسيم الدفن والعزاء أو
عبر االتصال بالهاتف أو عبر مواقع التواصل االجتماعي سائلين المولى
عز وجل أن يجازيهم عنا خير الجزاء وأن يجنبهم كل مكروه وسوء في
أحبابهم وذويهم.
كما نسأل اهلل تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته إنه
سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء.
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

محمد وطـا�ش

كان انتقالي إلى القسم الخامس ،بالنسبة ألسرتي الصغيرة حدثا سعيدا،وذلك
لكوني سأحصل على الشهادة االبتدائية المعروفة بين العامة في األوساط الشعبية
ب «الشهادة الكبيرة»..
فأقصى ماكان يتمناه اآلباء واألمهات هو حصول أوالدهم على هذه الشهادة
«المباركة» التي ستضمن لهم الولوج إلى أسالك الوظيفة .وكانت األمهات يتباهين
فيما بينهن بحصول أحد أبنائهن أوبناتهن على «الشهادة الكبيرة» ..ويعبر اآلباء
عن فرحتهم باقتتاء هدايا ألوالدهم الناجحين ،حسب سعة أيديهم..
ومن أصحاب الشكارة من كانوا يزكون فرحتهم بإقامة حفل بالمناسبة تحت
خيمة كبيرة،أعدت الستقبال المدعوين من األحباب واألصحاب والجيران الذين
يرتشفون كؤوس الشاي المشحرة،في انتظار وليمة الشواء ،وهم يستمتعون
بشطحات الشيخات اللواتي ينشطن الحفل بتحريك خصورهن و أردافهن ،مطوحات
ب«سوالفهن» ،فيستمر الحفل الليل كله ،في الرقص والتصفيق و الصياح ،إلى أن
يعلن الديك عن ميالد الصباح،مثلما جرت به العادة في غالب األفراح..
ومن األمهات من كن ينتظرن ،على أحر من الجمر ،حصول فلذات أكبادهن على
«الشهادة الكبيرة» لتكتمل فرحتهن التي طالما انتظرنها بشغف كبير ،وقد سبق
لبعضهن أن اخترن ألوالدهن  -حسب ميوالتهن  -عرائس تليق بمقامهم لالقتران
بهن بعد حصولهم على الوظيفة.
في تلك الحقبة التي كانت الشهادة االبتدائية ذات قاع وباع ،كنت أصغر تلميذ
في القسم ،وجل زمالئي كانوا من البالغين سن الرشد ومن بينهم تلميذان متزوجان
(آيت الشيخ وقايد الشلوح) بنيتهما البدنية قوية ..يرتديان في فصل الشتاء
معاطف عسكرية ذات أزرار نحاسية وأحذية مطاطية ..وفي باقي الفصول يزاوجان
بين ملبوسات مدنية وعسكرية ..وكل واحد منهما يحمل على ظهره كيسا «صاك
ماران» يشمل اللوازم المدرسية..
كان هذان التلميذان المتأهالن يحظيان باحترام معلم حصة الدروس العربية
الذي اليجرؤ على توبيخهما أو معاقبتهما إن لم ينجزا فروضهما المدرسية ..بل
كان يعاتبهما ،محفزا إياهما على بذل مزيد من الجهد للظفر بالشهادة االبتدائية
وااللتحاق بالوظيفة العمومية..
كما ضم قسمنــا ،بمدرسة المعسكر بمرتفعات الحاجب ،رهطا من التالمذة
األبالسة ممن اتسعت مناكبهم وخشنت أصواتهم ونبث زغب شواربهم وشعر
عانتهم ،وكانوا اليكفون عن التفاخر بعضالتهم والتباهي بطول أيورهـم التي
يصرحــون بمقاساتها المضبوطــة ،قياســا دقيقــا ،بمسطرة «الدوبل ديسمتر»
المعروفة.
وفي لحظات سانحة ،كان أوالئك المالعين يتوارون عن األنظار بين الصخور أو
تحت جذوع األشجار لممارسة العادة السرية /العلنية بطريقة جماعية ،إن رأيتهم
حسبتهم قردة أدغال إفريقية ..ومنهم من كان يقضي نزوته العابرة في ورق الصبار
(ضلف الهندية ) بعد تنظيفه من الشوك العالق به وشقه شطرين لتيسير العملية..
وتنشط حركية االستمناء بإسقاطات المستمنين تخيال أو مشاهدة ألوضاع مثيرة في
مجالت « إيروتيكية» يتداولونها فيما بينهم بحرص شديد و يدسونها في أماكن
آمنة خشية أن تقع عليها أيادي مربيهم وذويهم ..وكان من بحوزته مجلة من هذا
القبيل يحظى بإطراء أصدقائه الذين اليبخلون عليه بما ملكت أيديهم من قطع
نقود وحلوى ،عساهم يظفرون ببغيتهم ..وكذلك كان حالهم مع من يملك قلما
يعرض صورا إباحية تشاهد بعين واحدة ،من خالل عدسة خلفية ،على ضوء مصباح
أو تحت نوراألشعة الشمسية..
اهتمام زمالئنا الكبار ب «أشيائهم الكبيرة» ،جعلنا نحن الصغار أيضا نهتم
بأمور «أشيائنا الصغيرة» ،ونأمل في تنميتها وتضخيمها ..
حيث شرعنا نحن «البراهيش» الثالثة (فالن وعالن وفرتالن) في البحث عن
وصفة سحرية تحقق حلمنا المنشود ..فوجدنا بغيتنا عند صاحبنا آيت الشيخ الذي
نصحنا بخلطة قوامها سبع علقات (ج.علقة)تخلط مع كمية من الزيت البلدية،وتوضع
في زجاجة محكمة اإلغالق وسط روث البهائم لمدة أربعين يوما حتى يتحلل العلق
بالحرارة ويدهن بها القضيب كل مساء لمدة أسبوع..وبذلك « تصبح الدودة ثعبانا»..
وأكد لنا صاحبنا «الخبير في أمور تكبيراألير» بأنه نقل هذه الوصفة عن أحد الفقهاء
المبجلين فجربها وظهرمفعولها في الحين..فهرعنا نحن الثالثة متحمسين لتجربة
هذه الوصفة العجيبة ،حيث أعد كل واحد منا  -في داره  -قارورة « بنسلين» فارغة
مأل نصفها زيتا بلدية ،وفي طريقنا إلى المدرسة ،في اليوم الموالي ،توقفنا بجدول
عين جارية فاصطدنا العدد المطلوب من العلق الذي وضعناه في علبة قصديرية،
مخصصة للحليب المبستر ،ثم أفرغنا عليه الزيت وسحقناه وخلطناه ،فوضع كل
واحد منا حصته من الخلطة في قارورته الخاصة به وأحكم إغالقها بسدادتها
المطاطية ..لكن أين لنا بروث بهائم ندسها فيه؟!..في تلك اللحظة خطرت ببالي
حظيرة خنازير بالجوار في حوزة مقيم فرنسي دأب على التخلص من روث خنازيره
برميها خارج السياج..وهناك وضعنا األمانة وحددنا المكان بعالمة ..فاتجهنا صوب
المدرسة على جناح السالمة..مضى األسبوع األول والثاني لكننا لم نطق صبرا
..فقال أكبرنا« :الشك أن الدواء جاهز بفعل الحرارة المفرطة فال داعي لالنتظار ..هيا
بنا يارفاق» ..سمعنا وأطعنا ،فانطلقنا كالسهام الخارقة نحو الهدف المقصود وقد
تهللت أساريرنا لما وجدنا «الكنز» المطمور في مكانه المعهود ..أخذ كل واحد منا
قارورته وافترقت بنا السبل ..ولما أرخى الليل سدوله قصد عبد ربه المذنب الصغير
فراشه واستلقى على ظهره فشرع في دهن «دودته» التي انتفخت عند استيقاظه
من نومه وتسببت في إبطاء وتيرة مشيه ،ومن حسن حظه أن األلم زال لحينه بينما
االنتفاخ دام ألسبوع بكامله ..وكذلك كان حال مشاركيه في فعلته.
ولكم أن تتصوروا بقية الحكاية لما الحظ السيد الوالد تثاقل ممشاي فأمرني
بخلع السروال وهو يلقي علي السؤال تلو السؤال..وكلما أجبته قال « :هذا محال»..
تمنيت ساعتها لو انشقت األرض وبلعتني في الحال.
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• ف�صل جديد من التوتر بني املغرب واجلزائر
وح�شد اجلي�ش على احلدود
• اجلزائر تتهم املغرب بدعم االنف�صاليني يف القبائل..
اليزال التوتر والصراع الدبلوماسي بين المغرب والجزائر
في تصاعد مستمر ،وأن وسائل إعالم البلدين تعمل بدورها
على تأجيج الصراع عن طريق النشرات التي تدعم المواقف
الرسمية لبلدها ،وتبرر توجه السلطة أمام الرأي العام المحلي
بالتوتر وتعمد إثارة العداء بين القطرين الشقيقين..
والبد من الرجوع إلى الوراء ولو لسنوات قليلة للحديث
عن العالقة المتوترة بين المغرب والجزائر رغم الروابط
اإلنسانية الراقية والثوابت العميقة التي تجمع بين الشعبين
الشقيقين ،وال بأس من اإلطاللة على الوضع من الزاوية
االقتصادية ،باعتبار أن اقتصاد الدولتين مرتبط بشكل متين
بينهما ،ويفرض وجوده لفتح الحدود بشكل متواصل وآمن
لفك العزلة عن المنطقة وساكنة الحدود ،وتسهيل التنقل
والسفر ،وتوسيع التعاون في اتجاه التكامل االقتصادي بدال
من رهن المستقبل من الصراعات والتوترات الناتجة عن
مخلفات االستعمار ،واالنصياع للتنافر والتحديات المتعددة
التي تتربص بالدولتين الشقيقتين..
وبخصوص عودة المغرب إلى منظمة االتحاد اإلفريقي
سنة  ،2017فلقد شكل تحوال إيجابيا في سياسته الخارجية
اإلفريقية ،لسعيه إل��ى اس��ت��دراك الوقت ال��ذي غ��اب فيه
عن المنتظم اإلفريقي بعد انسحابه من منظمة الوحدة
اإلفريقية سنة  1984بسبب اعترافها بجبهة
البوليساريو..
وم��ن��ذ رج���وع المغرب إل��ى المنتظم
لم يتوقف عن تمتين وتوطيد شراكتـه
االقتصادية اإلفريقيـة ،وعمل بكل ما في
وسعه لتكثيف الجهود من أج��ل تقديم
مساعداته التقنيــة للعديـــد من الدول
اإلفريقية بهــدف النهوض بها اقتصاديا
وثقافيا ،وتوسيع حلقات تجارية معها ،حتى
أصبح المغرب يصطف ضمن الدول الرائدة
كفاعل قوي وأساسي في إفريقيا ،إضافة
إلى مساهمته الفعالـة على مستوى السلم
واألمن اإلفريقي من خالل مشاركته بقواته
العسكرية ببعثات السالم األممية ،كل ذلك
من أجل السباق نحو الجنوب لكسب المزيد
من الصفقات واألسواق اإلفريقية أمام أعين
الجارة الجزائر التي شعرت بخطورة المنافسة
المغربية ،مما زاد من احتدام التنافس بينهما للوصول إلى
تحقيق أكبر قدر من التأثير والنفوذ في الدول اإلفريقية؛
وهي تعد من الخطوات المحمودة التي تراهن على تغيير
أسس المواجهة التقليدية واالبتعاد عن التوتر الدبلوماسي
والصراع اإلقليمي والبحث عن األسواق االقتصادية وحقول
التنمية ،خصوصا بعدما آل االتحاد المغاربي إلى الجمود
والفشل بسبب نزاع الصحراء المغربية ،وهو نزاع له خلفيات
استراتيجية وأبعاد اقتصادية تسعى من ورائها الجزائر إلى
الوصول إلى المحيط األطلسي عبر السيطرة على كيان هش
يفتقر إلى مقومات الدولة.
ويرى المراقبون أن التنسيق والتكامل بين دول المنطقة
أصبح من الضروريات الملحة ،تمليها مواجهة األوضاع األمنية
بالمنطقة المغاربية ،التي تنامى فيها اإلرهاب وتفاقمت الهجرة
غير الشرعية واستفحال الصراع الداخلي المسلح في ليبيا ،إلى
غير ذلك من األزمات التي تعيشها المنطقة التي هي في حاجة
إلى سلوك طريق آمن لتجنب االضطراب وتخليصها من حالة
عدم االستقرار وكسب المعارك االستراتيجية الكبرى على
المستوى الداخلي والخارجي ،غير أن هذا األمر ال تستسيغه
الجزائر ،فرغم التحوالت التي يشهدها العالم ،الزالت القيادة
الجزائرية تعد نفسها صاحبة نفوذ في إفريقيا ،لكن الواقع
خالف ذلك ،يشير إلى فشل ذريع سقطت فيه الجزائر بإغراق

البالد في حمامات الدم خالل «العشرية السوداء» ،وتضرر
االقتصاد بسبب تراجع أسعار الطاقة.
وتوالت األحداث ،فوقع المغرب في أزمة دبلوماسية مع
االتحاد األوروبي على إثر التوتر الحاصل في الشهور األخيرة
مع إسبانيا ،فأدرك بعدها أنه ال يمكن وضع قطار التنمية على
سكة التقدم والمنطقة مهددة باالضطراب وعدم االستقرار،
وأن مواصلة الطريق نحو الجنوب متعبة ومحفوفة بالصعوبات
بسبب التنافس الدولي ،وأصبحت ِّ
مكلفة أكثر من ذي قبل،
وتعد ناقصة في نظر المغرب إذا لم تكن مبنية على اقتصاد
متين قابل للمنافسة الدولية في ظل الظروف الصعبة التي
يواجهها العالم .وقد أدرك أيضا أن عودته للبيت اإلفريقي
لن تكون آمنة وناجحة إال إذا سلك سبل منافسة للخصم
الجزائري ال��ذي راك��م من إفريقيا تاريخ الهيمنة والنفوذ
السياسي واالقتصادي ،وأن الهدف األساسي للمغرب والبعد
االستراتيجي هو العمل على هزم البوليساريو سياسيا وسحب
االعتراف اإلفريقي به ،وبالفعل قد نجح المغرب في تحركاته
الدبلوماسية الموفقة ،فقامت عدة دول إفريقية مؤخرا
بقطع عالقاتها مع جمهوية الوهم البوليساريو وانحازت إلى
الموقف المغربي ،ومنها من سارعت إلى فتح قنصليات لها
في العيون والداخلة .وهكذا مرت عقود من التصعيد بين
المغرب والجزائر بسبب نزاع الصحراء المغربية ،ففي االجتماع

األخير لحركة عدم االنحياز لوّح المغرب بواسطة مندوبه في
المنظمة األممية ،بتصريحات تأييد للحركة االنفصالية في
منطقة القبائل دعا فيها إلى معالجة ما وصفه بـ «تصفية
االستعمار في منطقة القبائل»..
وعلى إثر هذا الحدث الدبلوماسي المروع المثار في أروقة
األمم المتحدة من لدن الدبلوماسي المغربي عمر هالل،
انتقلت العالقة المغربية الجزائرية إلى مستوى خطير جدا،
حيث قامت الجزائر في اليومين األخيرين بحشد جيشها على
الحدود مع المغرب ،فيما ال يستبعد المراقبون أن تؤول األمور
إلى إغالق المجال الجوي أمام حركة المالحة مع المغرب.
وخالل انعقاد المجلس األعلى لألمن الجزائري برئاسة
الرئيس تبون ي��وم األرب��ع��اء الماضي ،أدل��ى ه��ذا األخير
بتصريحات خطيرة ووجه اتهامات إلى المغرب بالتنسيق
مع إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية للجزائر ..كما اتهم في
سياق تصريحاته بالتلميح بأن السلطات المغربية تسببت في
الحرائق التي شهدتها الجزائر بتوظيف الحركة االنفصالية
القبائلية «ماك» وأعلن في حديثه عن وجود نية بإعادة النظر
في العالقات مع المغرب.
وهي نفس التصريحات التي سبق أن أدل��ى بها وزير
الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في بداية األسبوع بأن
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المغرب يعمل بتنسيق مع إسرائيل لضرب الجزائر ،وندد في
نفس الوقت بتصريحات وزير خارجية إسرائيل الذي تحدث عن
التنسيق بين الجزائر وإيران خالل الزيارة التي قام بها إلى
المغرب مؤخرا.
وأوردت الصحيفة الجزائرية «ألجري باتريوتيك» أن الجزائر
تفكر في تعليق الخط الجوي الرابط بين الجزائر العاصمة
والدار البيضاء المغربية ،كإجراء ضمن إجراءات إعادة النظر
في العالقة الثنائية بين الرباط والجزائر ..وتجدر اإلشارة أن
هذا الخط الجوي يعد المنقذ الوحيد لمواطني البلدين بعد
إغالق الحدود البرية منذ سنة  ،1974وأكدت الصحيفة أن
الجيش الجزائري قام بعسكرة الحدود مع المغرب وإعالن حالة
الطوارئ االستثنائية ،مما زاد في التوتر القائم بين الطرفين
وبشكل غير مسبوق خالل الفترة األخيرة.
وفي مقابل ذلك ،كثف المغرب بدوره من تواجده العسكري
على الحدود ،وأبدى المراقبون تخوفهم من وقوع انفالت
عسكري بسبب هذا التوتر األخير ،قد يؤدي إلى مواجهة
عسكرية..
ورغم اإلجراءات التي أعلنت عنها الجزائر عقب تصريحات
وزير الخارجية والمجلس األعلى لألمن الجزائري ،فإن الرباط
التزمت الصمت ولم ترد على البيان بشكل رسمي ولم تستدع
سفيرها من الجزائر للتشاور ،في حين يالحظ أن
الجزائر سبق لها أن استدعت سفيرها وغادر الرباط
منذ ثالثة أسابيع.
وح��ول رد فعل الصحافة المغربية وردت في
نشراتها كتفسير للمواقف الجزائرية األخيرة بأن
السلطات الجزائرية تحاول من خالل هذه التصرفات
واإلجراءات المتخذة ،تصدير المشاكل الداخلية إلى
الخارج المتمثلة في الحراك الشعبي وتدهور الوضعية
المعيشية لألفراد ،وبدأت انعكاسات األزمة االقتصادية
على حياة المواطنين ،في حين دقت النقابات ومعها
أخصائيون اقتصاديون ناقوس الخطر ،كما تواصل
الحكومة رفع يدها بحجة تهاوي أسعار النفط وانخفاض
قيمة العملة المحلية (الدينار) وتراجع المداخيل ،مما
أدى إلى انتشار مظاهر الفقر والعوز ،وارتفاع أسعار
المواد االستهالكية الضرورية ،في مقابل أجر شهري
ال يتعدى  250يورو..
وي��رى المراقبون أن مسألة األج��ور في الجزائر
تمثل إهانة للعامل ويصفون بنبرة تهكمية أن
«كل شيء ارتفع سعره إال سعر جهد العامل» ،في وقت
كان األجدر االستفادة من المداخيل الخيالية لتحسين وضع
البالد والمواطنين بدل انفراد العصابة ومحيطها باألموال
لمصالحها الخاصة ،والمحاكمات المتواصلة شاهدة على
حجم النهب والفساد المتفشي ،فالمواطن يدفع الثمن خالل
األزمات وال يستفيد من الرخاء ،عندما تمتلئ الخزانات ويرتفع
سعر البترول.
وأمام تفاقم األزمة بين الرباط والجزائر ،أعلنت السلطات
الجزائرية مساء الثالثاء قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب
 ،وأعرب المغرب عن أسفه الشديد لهذا القرار غير المبرر  ،غير
أنه كان متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده
خالل األسابيع األخيرة وكذا تأثيره على الشعب الجزائري ،الذي
يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة والخبيثة التي انبني
عليها طرح الحكومة الجزائرية ورغم القطع ستظل المملكة
المغربية وفية لحسن الجوار بكل حكمة ومسؤولية من أجل
تطوير عالقات مغربية سليمة وبناءة.
وكان وزير الخارجية الجزائري قد أعلن أن بالده قررت قطع
العالقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفه بأفعال
عدائية متواصلة من المغرب ضد الجزائر ،وأضاف أن قطع
العالقات الديبلوماسية ال يعني بأي شكل من األشكال أن
يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة
المقيمون بالجزائر من هذا القرار.
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وفي هذه الملحمة الكبرى بين «العقل» و«العاطفة» انضم
طه حسين إلى «العقالء» وكان يكتب في جريدة «السياسة»
لسان حال األحرار الدستوريين ...وحين كانت مصر تبحث عن
دستورها فوجدته في دستور  1923الذي كان يمثل أضعف
اإليمان الديمقراطي ،ترجم طه حسين «الدستور الالتيني»
لزينوفون ليعرف المصريين أخطار الديمقراطية المطلقة أو
الديمقراطية المباشرة ،ولم يكن صدفة أن لطفي السيد أيضا
توافر في العشرينيات على ترجمة كتاب «السياسة» ألرسطو
ليحذر الناس بتجربة القدماء من أخطار ديمقراطية الرعاع حيث
ال قانون إال إرادة الجماهير ،أو حيث «صوت الشعب هو صوت
اهلل» كما يقال في بعض المذاهب السياسية .
وقد كان طه حسين في ذلك منسجما مع نفسه ومتناقضا
معها في وقت واحد ،كان منسجما مع نفسه ألنه كان عقالنيا
ومثقفا وعضوا في طبقة الصفوة الممتازة ،فانحاز للعقالنيين
وللمثقفين وللصفوة المؤهلة لقيادة البالد .بحكم عقلها
وثقافتها  ،وال شك أن فضل األرستقراطية المصرية عليه
ورعايتها إياه حتى يكتمل نضوجه العلمي واألدبي والثقافي كان
لهما أثر كبير في انضوائه تحت لواء األحرار الدستوريين  ،فلم
يطرح على نفسه األسئلة التالية التي كان ينبغي أن يطرحها
وهي :وهل كل كبار المالك الذين أيدوا حزب األحرار الدستوريين
وحزب األمة من قبله كانوا حقيقة عقالنيين ومثقفين ومن
الصفوة المؤهلة لقيادة البالد بحكم عقلها وثقافتها مثل عدلي
يكن وعبد الخالق ثروت وعبد العزيز فهمي وآل شعراوي وعبد
الرازق ،أم إن الكثرة منهم لم تكن من الصفوة إال بقوة الجاه
والمال وهما وحدهما ال يؤهالن أحدا لقيادة
أحد في أي بلد متمدن ؟ ثم هل األرستقراطية
والصفوة قادرة على حماية الشعب من الملك
فمن ذا الذي يحمي الشعب من األرستقراطية
إن هي تناقضت مصالحها من مصالح الشعب؟
ثم من أي��ن للمجتمع بهذا الميزان الدقيق
الذي يوازن بين الحرية والقانون بحيث ال تغير
الحرية على القانون فتصير إلى الفوضى وال
يغير القانون على الحرية فتصير من جديد إلى
االستبداد والجمود باسم المحافظة على النظام
؟ ثم ما مصدر السلطة في أي كيان اجتماعي
عاقل وعقالني وديمقراطي يرفض التفويض
بحق الملوك اإللهي أو حق الصفوة اإللهي إال
أن تكون األمة مصدر السلطات بموجب الحق
الطبيعي كما كان يقول سعد زغلول والوفديون ؟
مهما يكن من شيء فقد انحاز طه حسين
في ثورة  1919إلى عدلي يكن وحزب العقالء
والمعتدلين الذين رأوا في تحرير الجماهير قبل
ترقيتها وتنويرها خطرا على الحرية نفسها .
و ال يستهين بما قد كان  ،ألن انضمام طه حسين إلى
صفوف الشعب كان له مغزى أعمق من كل ذلك ،ألنه قد خرج
بالمثقفين من عزلتهم السياسية وحطم ذلك الحاجز السميك
ال��ذي كان يفصل الفكر عن الحياة ،واألدب عن المجتمع،
والخاصة عن الجماهير .وقد كان المثقفون المصريون حتى
معركة االستقالل بالجامعة في الثالثينيات ينشؤون عادة في
كنف السادة واألعيان وكل ذي جاه وسلطان ،ال أقول ملقا أو
نفاقا أو ارتزاقا ،ولكن حماية ألدبهم وقيمهم وعلمهم العالي
الذي ال مكان له بين الجماهير ،كانوا يديرون ظهرا للجماهير
التي ال تفهم وال تحاول أن تفهم أكثر ما يقولون وما يفعلون،
وال تعرف كيف تحمي فقيها في فقهه أو أديبا في أدبه أو فيلسوفا
في فلسفته أو مفكرا في فكره أو شاعرا في ملكوته أو عالما
في معمله أو مجددا في تجديده  .ولو قد أرادت الجماهير أن
تفعل ذلك لما عرفت السبيل إليه .وذلك ألنه «ال يمكن اشتقاق
مجتمع مدني في مجتمع للعبيد» كما قال المفكر «توكفيل».
هذا ،وحين وضع طه حسين عام  1938م ،كتابه «مستقبل
الثقافة في مصر» واتخذ من المدرسة الحديثة مركزا له لم يكن
يهجس بمواد مدرسية متراصفة منقطعة ،غالبا عن أسئلة
الحياة وحاجات البشر ،إنما كان يوحد بين وظيفة المدرسة
ومبدأ «المفرد اإلنساني الطليق» مؤكدا أن المدرسة تعد مكانا
لتنشئة العقول وتحرر النفوس ،بعيدا عن مدرسة تقليدية يدور
تلميذها في ثنائية عقيمة طرفاها :التلقين واالستظهار ،يرتاح
إليها «أستاذ» قمع بدوره قبل أن يصبح أستاذا .لقد أراد طه
حسين في كتابه هذا أن يقطع مع مناهج مدرسة تقليدية،
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تقمع التلميذ وهي تعلمه ،وتقمع في عقله الفضول المعرفي
والميل إلى المساءلة ،كما لو كانت تعلمه االنصياع قبل غيره،
و «تقنعه» بأن االنصياع فضيلة وبأن الفضول المعرفي تطاوال
على «أستاذه الحكيم».
ولهذا ساوى طه حسين بين المدرسة الحديثة والثقافة
المفيدة ،التي تشعر اإلنسان بحريته وتعترف بحقه في السؤال،
رافضا الفكرة البليدة التي تختصر التعليم في فعل عنوانه محاربة
األمية ،ذلك أن التعليم الذي يغلق الفكر ،يعيد بذلك تأسيس
الجهل على «قواعد متعلمة» ولعل إرجاع التعليم إلى«محاربة
األمية» والتي هي شكل من التجهيل الممنهج هو الذي منع
الجامعات العربية من الظفر بموقع بين الجامعات العالمية
المرموقة ،وهو ما قال به د .أنطوان زحالن في كتابه «العلم
والسيادة» وواقع األمر أن صاحب كتاب (( األيام)) كان مشغوال
دائما بفلسفة التعليم المفيد ،ال بمحاربة األمية ،ومهجوسا
بمدرسة من نوع جديد ،تربط بين المعارف المدرسية وحاجات
اإلنسان اليومية ،وبين المتعلمين وبناء مجتمع وطني يدعمه
المتعلمون بوسائل علمية وطنية ،لذلك ساوى طه حسين
بين مستقبل المدرسة ومستقبل الثقافة وبين مستقبل مصر
ومستقبل المدرسة والثقافة معا ،وتصبح المدرسة الوطنية في
هذا التصور ،مجازا حداثيا متعدد المستويات يتضمن السياسة
واالقتصاد وعلم االجتماع ،ويحتقب منظورا نقديا ،يكشف عن
السلبي الواجب رحيله ،ويستقدم ما يدفع إلى التطور واالرتقاء.
وهذا الكتاب «مستقبل الثقافة في مصر» كما سلف يقع
في جزءين من  550صفحة ،بعد اتفاقية  1936م التي أعادت

فيها بريطانيا إلى مصر جزءا من استقاللها الخارجي وسيادتها
الداخلية.
واستهل هذا المؤلف كتابه الهام والضخم بمعاهدة
 1926م  ،إذ أنها هي واقعة وطنية لها أهمية كبرى ،وعملت
عليها مباشرة واجب «قادة الفكر» و«قادة الرأي» «نحو الشباب
من المصريين» والشباب الجامعيين منهم خاصة ،إذ جاء في
الصفحة األولى (:وقد تحدثت إلى هؤالء الشباب  ....واستقر في
نفسي أن واجبنا في ذات الثقافة والتعليم بعد االستقالل أعظم
خطرا وأشد تعقيدا مما تحدثت إليهم.)...
وتنطوي الجملة السابقة على ثالث إشارات :إظهار العالقة
بين دور التعليم وترشيد االستقالل الوطني ،ألن استقالال تقوده
عقول جاهلة أشد سوءا من االستعمار الذي سبقه  .واإليمان
الواضح بدور قادة الرأي الذي قال به كتابه «قادة الفكر» سنة
 1925وتأكيد «الشباب الجامعيين» مرجعا أساسيا من مراجع
مصر المزدهرة القادمة .اشتق طه حسين دور الشباب من دور
التعليم ،واشتق «جدوى االستقالل الوطني» من دور الطرفين
معا ،ومقتنعا االقتناع كله بأن االستقالل في ذاته ال يساوي شيئا
كثيرا ،فقد يكون شرا ،إن استقر في يد قلة باغية فاسدة ،وقد
يأتي بالخير كل الخير ،إن احتضنته سياسة وطنية تجمع بين
التعليم والديمقراطية الحقة ،وقد ربط طه حسين بين التعليم
والثقافة وحاجات االستقالل الوطني ،وأكد أن االستقالل في ذاته
ال معنى له ،إن لم يبن مجتمعا وطنيا متطورا ،يستلهم تصورات
«المدرسة الحديثة» ،بل إن هذا االستقالل يمكن أن يكون
عامل تأخر وتخلف ،إن عجز أصحابه عن إدراك داللته ومعناه.

إذ يقول في مطلع الفصل األول «إن الحرية واالستقالل ليس
غاية تقصد إليها الشعوب وتسعى إليها األمم ،وإنما هما وسيلة
إلى أغراض أرقى منها وأبقى ،وأشمل فائدة وأعم نفعا» .بل إنه
يقول خالل الصفحة الالحقة «أنا أخاف أشد الخوف أال نقدر تبعات
هذا االستقالل ....وأن يعود االستقالل والحرية علينا بالشر».
من أجل تجسيد معنى االستقالل وضع طه حسين كتابه،
معتبرا أن «األرقى واألبقى» ال يأتي إال عن طريق تعليم حديث،
وأضيف كما فعلت الدول الحديثة في تطورها بتعليم أبرزها
في تقدمها الباهر والتأثير الكبير على شبابها وبلدها المتطور
والمتقدم كثيرا ،وبدورنا لنا مفكرين كبار في بلداننا يلزم أن
نعمل بآرائهم وأفكارهم المتقدمة في هذا بكتبهم ووجهات
نظرهم الفعالة والمتقدمة كما فعل الدكتور طه حسين من أجل
وطنه وبالده ووجهات نظره وأفكاره التي تحترم كثيرا بمصر
الشقيقة والدول العربية وغيرها  ،ألن له أفكارا حية ومتقدمة
من أجل تقدمنا وتقدم البلدان والدول الحديثة لترعى بشبابها
ورجاالتها بنور وضاء وأجيال من رجاالت الغد المشرق والمتطور
بالبناءات المتقدمة لتعليم خالق فاعل لبناء األوطان على حبه
وتغييره إلى األفضل والحياة اإلنسانية السعيدة والهنيئة ....
«إذ تشكل معارف الشباب الجامعيين» في هذا التصور،
حاجة وطنية ،وقوة تصون االستقالل الوطني وتصوب سبله
وتترجم اجتماعيا ،مقاصد «قادة الفكر» واقتراحاتهم  .فالتعليم،
كما االستقالل ،ال وجود له في ذاته ألنه قائم في اآلثار الناتجة
عنه في حقول اإلبداع والسياسة والنماء االجتماعي الحقيقي
والمتقدم والمتطور ،وهذه اآلثار المنفتحة على
المجتمع والحياة ،هي التي تجعل من التعليم
ثقافة ،وتنتج من المتعلم المثقف (بالمكتبات في
المدارس لقراءتها ،كما كان ذلك من قبل في
تعليمنا الثانوي خاصة ،وغيره ،والعمل من رجال
التعليم لتحبيذ ذلك للتالميذ والطلبة وتشجيعهم
على ذلك كثيرا) وبهذا ينقد ويقترح ويبادر ،من
وجهة نظر الحاجات الوطنية ،على مبعدة من
التلميذ التقليدي المكتفي ب «عقل كتبي» يزهد
بالقضايا العملية   .
هذا ويتكئ خطــاب طه حسين عن التعليم
والثقافــة على ثالث مقدمات نظريــة ،تعترف
األول��ى منها بتبادلية العالقة بين االستقالل
الوطني والحداثة االجتماعية،إذ ال استقالل بال
مشروع تعليمي ثقافي من نمط جديد ،وال معنى
لوحدة التعليم والثقافة إال في دوريهما في
التحول االجتماعي ،الذي ينبذ التخلف ومعاييره
ويقترح أفقا مجتمعيا حديثا قابال للتحقق وتقول
الثانية بتكامل المقوالت الحداثية ،التي تتضمن
الديمقراطية الفعلية وحكم القانون على الكل وحقوق اإلنسان
الحقيقية ونظاما سياسيا عادال ،يترجم عمليا ،هذه المقوالت
جميعا .وتتضمن المقدمة الثالثة ،التي ترد إلى المقدمتين
السابقتين ،وحدة الشعب والتعليم والديمقراطية الفعلية ،إذ
الشعب ظاهرة سياسية ثقافية تتعين بانتماء وطني يتجاوز
المراجع الدينية والجهوية ،وبحقوق دستورية تحفظ دور الشعب
في اختيار النظام السياسي .ألن التعليم ضرورة تسعف الشعب
على التمييز بين الحكم الفاسد والحكم وفقا للقانون ألن
الديمقراطية األصيلة تكفل التساوي بين المواطنين وتضمن
حقوقهم المشروعة كذلك.
صاغ طه حسين في «مستقبــل الثقافــة» خطابا متســق
العالقات ،يقرأ الظواهر جميعا من وجهة «المواطن الكريم»
الواجب «تعليمه» الذي يميز الذل من الكرامة و «العلم الكاذب»
من المعرفة الموضوعية :ويقول في كتابه« :والرجل الذليل
المهين ال يستطيع أن ينتج إال ذال وهوانا ،والرجل الذي تنشأ
على الخنوع واالستعباد ال يمكن أن ينتج حرية واستقالال.»...
واجه المؤلف الخنوع واالستعباد بالحرية واالستقالل ،وواجه
التجهيل بمعرفة نيرة ومستنيرة« :وإذا كان هناك شر يجب أن
نحمي منه أجيال الشباب فهو هذا العلم الكاذب الذي يكتفي
بظواهر األشياء ،وال يتعمق حقائقها .فلننظر كيف نرد عن أجيال
الشباب هذا الشر .وليس إلى ذلك من سبيل ،فيما أرى ،إال أن
نقيم ثقافة الشباب على أساس متين» (ص.)7:

(يتبع)
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عبد اهلل بن عبد القادر التليدي
(ت 1438هـ 2017/م)

الع ّالمة ،الشيخ ،المربي ،فارس حلبة علم الحديث ،أبو الفتوح عبد اهلل بن عبدالقادر بن أحمد بن محمد
التليدي الحسني ( – )1رحمه اهلل – من الدّعاة الذين عاشوا لخدمة اإلسالم وشريعته ،ونافحوا عن تعاليمه
وآدابه ،وممّن عُرف عنهم الوَرع واإلنصاف والربانية .ومن العلماء الذين وهبوا ملكة أنفسهم للعلم وفنونه
والبحث واإلبداع والتجديد ،وتزويد الطلبة بمناهلهم الواردة في مؤلفاتهم المختلفة والنيرة لشحذ ذاكرتهم
وتقوية ملكاتهم .ومن العلماء الذين ال يأخذهم ملل والتعوقهم عقبات الحياة وأعباءها .وقد تخرّج وتتلمذ على
يديه أجيال من طلبة العلم الشرعي .وكان مرجعاً لطالب علم الحديث النبوي الشريف وعلمائه داخل المغرب
وخارجه.
ولد الشيخ عبد اهلل التليدي الحسني بقرية الصاف من قبيلة بني غرفط سنة 1347هـ1927 ،م ،هاجر
به والده مع باقي أفراد أسرته إلى مدينة طنجة وسنه دون العاشرة ،وحفظ القرآن الكريم وهو غالم لم يناهز
االحتالم ،على الشيخ عبد السالم الشقاف وأتم حفظه وتصحيحه على جماعة من المقرئين ،ثم ذهب إلى قرية
(امجازليين) وقرأ عددا من المتون.
التحق بمعهد طنجة الديني ،في سن العشرين فالزم علماء طنجة والطارئين عليها مدة ثمان سنوات،
فقرأ على الشيخ عبد السالم الخنوس :األجرومية ،ألفية ابن مالك ومرشد ابن عاشر مرارا ،رسالة ابي زيد ،ابن
البري في قراءة نافع ،بعض الشاطبية وهمزية البوصيري ،مقدمة جمع الجوامع في أصول الفقه ،المية األفعال،
والمنطق.
وعلى الشيخ عبد اهلل بن عبد الصادق التمسماني :ألفية ابن مالك ،نور اليقين ،تحفة الحام ورسالة ابن
أبي زيد ،جمع الجوامع ومختصر الشيخ خليل بالشرح الصغير للدردير في
الفقه المالكي .وعلى العالمة عبد الحفيظ كنون :السنوسية في التوحيد،
ورسالة ابن أبي زيد مرتين ومختصر ابن أبي حمزة وسنن ابن ماجة إلى
النكاح وبعض صحيح البخاري .وعلى الشيخ البيقونية فير علم الحديث
ووريقات إمام الحرمين في أصول الفقه ،نور اليقين ،وخمسة أحزاب من
تفسير القرآن الكريم .وعلى الحسن اللمتوني :ألفية النحو مرارا.وعلى
العالمة عبد اهلل كنون :ورقات إمام الحرمين .وعلى محمد الساحلي
الوسيني :توحيد ابن عاشر ورسالة ابن أبي زيد وجملة من التفسير.
وفي سنة  1950توجه إلى فاس حيث جامع القرويين ،منتدى
النعيم بين حلقات العلم في أبهى مجالسها ،في هذا المنتدى اإلسالمي
الكبير استقى أشتات العلوم على جهابذتها ،فقرأ على الشيخ عبد العزيز
بن الخياط ،والشيخ العباس بناني ،والشيخ إدريس العراقي .ولم تدم
إقامته بفاس طوي ًال بسبب األوضاع غير المستقرة في المنطقة من أثر
االحتالل اإلسباني و االحتالل الفرنسي ،فعاد لبلده ،فبدأ يحضر من جديد
دروس شيوخه :مثل الشيخ المختار الحساني ،والمحدث المنتصر الكتاني،
وآخرين.
لقد تمكن من الفقه المالكي ،وأحصده ،واستبطن كنهه ،وسبر
أغواره ،وتعصب له ،وخاصم وجادل دفاعا عنه.
وأطلت سنة 1952م بعد ثماني سنوات من طريق عمره في مالزمة
الفقهاء ،ومجالسة الشيوخ ،ومسامرة الكتب وانشغاله بها ،فابتدأ عهده
الثاني ،عهد المدرسة الصديقية ،قرأ على المحدث الناقد عبد العزيز بن
الصديق،الذي درس عليه سنن الترمذي ،ألفية العراقي في علم الحديث،
نخبة الفكر ،تفسير الجاللين إلى سورة هود وغيرها.
وعلى الشيخ األصولي عبد الحي بن الصديق :نخبة الفكر ،مفتاح
الوصول ،وجزء من سبل السالم ،والجوهر المكنون .وعلى الشيخ محمد
الزمزمي بن الصديق :بلوغ المرام وطرفا من لب األصول.
ً
ثم شد الرحال لمدرسة أحمد بن الصديق في منفاه ،ولزمه فقرأ عليه واستفاد منه كثيرا ،وتأثر بالكثير من
اجتهاداته ،و صقل سلوكه باالنتساب إلى طريق القوم فأخد عنه طريقته الشاذلية وأجازه فيها.
هذه المدرسة « :التي حررته من تبعات التقليد الموروث المتجعد على القديم ال يتخطاه وال يبذه ،المتحجر
على قوالب جامدة كالمواد القانونية التي تمسك بها فريق من متعصبي الفقهاء...قوالب تقبع تحت وهن العجز
في اإلبداع الفقهي خالفا ومقارنة وتجديدا ،وفي مواكبة تطورات النوازل ،ومعالجة مشاكلها وقضاياها المعقدة
التي تحمل طابع المعاصرة تحت هيمنة مبادئ اإلسالم العامة وقيودها الثابتة»(.)2
ثم عاد بعد ذلك لطنجة و أسس مدرسته العتيقة بمرشان « معهد ابن القطان»  ،فدرَّس فيها كتبا كثيرة
في مختلف العلوم والفنون ،وتخرج عليه أمم من العلماء والفقهاء والدعاة وحفظة القرآن الكريم ،وكان يقوم
باإلمامة والخطابة والتدريس في مختلف العلوم الشرعية.
ومما جاء في رسالة يعرف فيها الشيخ رحمه اهلل بالمؤسسة وبعمله فيها « :وقد تم لنا تدريس ما يلي من
الكتب والمواد في هذه الفترة الطويلة...
 النحو :بالنحو الواضح واألجرومية وألفية ابن مالك مرات. البالغة :بالجوهر المكنون والبالغة الواضحة. أصول الفقه :بالورقات وأصول الفقه البن شعبان ولخالف وجملة من جمع الجوامع بالمحلي واألحكامالبن حزم والمستصفى للغزالي.
 علوم الحديث :بالبيقونية ونخبة الفكر وألفية العراقي مرات والباعث الحثيث مرات. الفقه :بمرشد بن عاشر ورسالة ابن أبي زيد مرات والعبادات من مختصر خليل. فقه الحديث :ببلوغ المرام مع سبل السالم مرات ونيل األوطار شرح منتقى األخبار ثالث مرات والعمدةبشرح ابن دقيق العيد مرات والهدي النبوي وزاد المعاد.

• إعداد :

عدنان الوهابي

 والتفسير بالجاللين أكثر من خمس ختمات وابن كثير وصفوة التفاسير وغيرها من أحكام القرآن البنعربي.
 متن الحديث :كصحيحي البخاري ومسلم مرات والسنن األربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجةوالموطأ وسنن الدارمي وسنن البيهقي ومسند اإلمام أحمد كامال في أربع سنوات» (.)3
ممّا يتميّز به الشيخ عبد اهلل التليدي  -رحمه اهلل -الجد في العمل ،والمضاء في العزيمة ،ال يستحسن
الخمول والكسل ،ونفوره الشديد من الجمود والتقليد ،يميل إلى التحرر ،فنجده في كثير من مقاالته يدعو إلى
التجديد ،ويطرحه بقوة وإلحاح كبير ،ولقد كان الواقع الذي عاشه هو المنطلق ،فتحدث باعتباره خبيرا أحاط بكل
جوانب النقص والخلل وكشف عنها وتفاعل معها .وقد عرف بانفتاحه على المجتمع يخالط الناس على اختالف
طبقاتهم ويتواصل مع جميعهم خاصتهم وعامتهم ،ويسعى في قضاء مصالحهم عرف المحتاج أو لم يعرفه.
وهو « مدرسة في الزهد والورع ،ال يحفل بالمظاهر ،وهو كذلك ال يعنى بالتزيي بزي الفقراء ،بل نجده يهتم
بمظهره ويعنى بحسن هيئته فيلبس أحسن واجمل الثياب ،ويحض أصحابه على ذلك  ...ويحرص كل الحرص
على ربط الشريعة بالحقيقة في منهج متكامل .سنده الشرع وعماده :طهارة القلب»(.)4
كما عرف عنه رحمه اهلل باالنضباط واقتفاء آثار السلف وترسم خطواتهم ،وانتهاج منهجهم في أبعاده
ومظاهره وتجلياته المختلفة من منهجية التلقي واألخذ ،وتتجلى في التكوين المستمر ،والجلوس بين يدي أهل
العلم المبرزين فيه ،واالجتهاد وبذل الوسع في التحصيل.
صنف العديد من الكتب في الحديث ،والفقه ،والتفسير ،والتصوف ،والسيرة ،من بينها:
«اعرف نبيك» :وهو كتاب جمع فيه صحيح السيرة النبوية العطرة مع التحرّي
في نقل األحاديث وعزوها والحكم عليها ،ويتضمَّن الكتاب أيضاً غزوات النبي
صلى اهلل عليه وسلم وبيان األماكن التي وقعت فيها كل غزوة .و « اليواقيت
والجواهر بمعرفة رواة الصحابة المشاهير» :جمع فيه مَنْ هو مشهور من
الصَّحابة رضي اهلل عنهم ،متداول الذكر في كتب السنة وأمهاتها المشهورة
ممن روى عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أو ذكر في قصة مشهورة« .الفوائد
الجالئل» :في تخريج أحاديث السيرة والشمائل الواقعة في كتاب شرح همزة
البوصيري َّ
للعالمة الفقيه أحمد بن عجيبة« .بداية الوصول بلب صحيح األمهات
واألصول» :وهي موسوعة تشتمل على سلسلة من الحديث النبوي الصحيح ،مع
شرح موجز عقب كل حديث ،وضعه الشيخ تذكرة ألهل العلم وإفادة للقاصرين،
وهي أحاديث منتقاة من األمهات واألصول المشهورة.
ومن مؤلفاته أيضاً :كتاب «المرأة المتبرجة وأثرها السيء في األمَّة»،
وكتاب «إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفا لعياض» ،وكتاب «المبشرون
بالجنّة» ،وكتاب «طريق الجنة» ،وكتاب «األربعون حديثاً في الخوف والرّجاء»،
وكتاب «كشف الكربة بتخريج أحاديث شرح البردة» ،وكتاب «مع السابقين إلى
الجنة بال عتاب وال عقاب» ،وكتاب «فكرة وحدة األديان».
ومؤلفاته تعتبر ثروة حافلة باإلرث اإلسالمي ،وهي دراسات متناسقة األجزاء،
وبحوث محكمة مترابطة األطراف ،واجتهادات صائبة ،قوية األدلة والحجج،
جادة في التدقيق .ترسي فيها روح االجتهاد .وارتوت من موارد السنة النبوية
ومنابعها فضمت في تضاعيفها تخريجات عجيبة وتحقيقات أعجب تفرد بها
فأجاد وأفاد وأقنع.
أوتي رحمه اهلل من كل فن طرف ،فهو الجهبذ الذي خبر التون دراية
وحفظا فنال درجات الحفاظ الحجة ،والعالم برجال السنن جرحا وتعديال حتى
صار وحيد زمانه في علم الحديث ،وإذا تكلمنا عن علم الفقه فهو المجتهد على
المذاهب كلها ،والمحنك الذي ال تعوزه الحجة والدليل في مستصغر الجزئيات
والنوازل ،تشد إليه الرحال من أجل تفصيل خفي ،بل أضحى كتابه « إتمام المنة» يدرس في كثير من المعاهد
والمدارس .أما إذا تكلمنا عن التفسير فقد منحه اهلل تعالى تأويل الظاهر والباطن ،وليس هناك آية إال ويشرحها
شرحا مستفيضا ويذكر ما تضمنته من معاني ودالالت ربانية ،وهو البارع كذلك في علوم اللغة ومع براعته تراه
ال يتكلف سجعا في وعظه بل يختار من األلفاظ أبسطها.
وبعد وفاته افتتح نجله ووارث سره الشيخ محمد بن عبد اهلل التليدي المكتبة التليدية بمدينة طنجة في
وجه عموم جميع المواطنين ،وباألخص طلبة العلم والثقافة ،تنفيذا لوصية والده الذي كان يحثه في أواخر
حياته على اإلسراع لتجهيز المكتبة  ،حيث كان حريصا على أن تظل كتبه التي جمعها طيلة حياته العلمية رهن
إشارة الجميع لتكون علما ينتفع به بعد وفاته .وهي قصة مثيرة في مجال اإليثار ،حيث إنها كانت أغلى ما يملكه
في حياته ،وكانت بمنزلة نفسه وأنفاسه ،لكنه آثر أن يبقى أثره كبيرا كما عاش كبيرا ،حيث سار على خطى كبار
األئمة ممن أودعوا مكتباتهم للعموم ليستفيدوا منها .وتحتوي المكتبة التليدية على حوالي ثالث آالف كتاب
في مختلف المشارب العلمية الدينية وغيرها ،وضعها وقفا رهن إشارة كل طالب علم ومعرفة وثقافة.
توفي ظهر يوم السبت  12ذو القعدة 1438هـ 5/أغسطس  2017بمدينة طنجة بعد معاناته مع المرض
في آونته األخيرة؛ صلي عليه يوم األحد عقب صالة الظهر في المسجد األعظم وشيع في جنازة مهيبة حضرها
اآلالف من العلماء والطلبة والمحبين وعموم المواطنين من مدن عدة ،لتسير الجنازة الضخمة في أزقة طنجة
العالية ودروبها وشوارعها في اتجاه مقبرة سيدي المختار .حيث دفن هناك بجوار مقبرة مرشان.
ــــــــــــــــ
 )1تنظر ترجمته في كتابه :ذكريات من حياتي -حسن أشبوكي :عبد اهلل التليدي العالمة المربي والمحدث االثري  .علماء في
ضيافة المجلس العلمي -المجلد األول -منشورات المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة 1434هـ2013/م.
 )2من قضاة المحدثين في محكمة الجرح والتعديل :الشيخ سيدي عبد اهلل التليدي -المختار محمد التمسماني -علماء في ضيافة
المجلس العلمي -المجلد األول -ص .44
 )3العالمة المربي :سيدي عبد اهلل التليدي -محمد الفقير التمسماني -علماء في ضيافة المجلس العلمي -المجلد األول-ص .34
 )4العالمة المربي :سيدي عبد اهلل التليدي -محمد الفقير التمسماني -علماء في ضيافة المجلس العلمي -المجلد األول-ص .32
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ال�سيا�سة والتدبري
إعداد وتصنيف الباحث  :عبد الباقي التمسماني
السياسة الرشيدة الحكيمة فن لمن يتقنه وثقافة لمن يحسنها
وسلوك وأخالق لمن يضبطها ،وموهبة نفسية لمن يصونها ،وهي
كذلك نظام اجتماعي سياسي ومنهج تقويمي وتوجيهي وإصالحي ،وهي
أيضا مسؤولية جسيمة عظمى وعبؤها ثقيل ومصيري.
والسياسة لها نظام دقيق مفصل ومحكوم ،وضوابط وقانون لمن
يريد ممارستها ويغامر بالسباحة في بحرها الشاسع الزاخر بالطموحات
والتفاؤل واإلدراكات ،إذا احترمت شواطئه والحذر من الغرق في أعماقه،
إذا افتُقد فنّ السباحة السياسي وضعفت مؤهالته.
والسياسة فن كجميع الفنون تصيب وتخطئ وتنمو وتضمحل،
ذلك ،حسب أسلوب الممارسة والتدبير واإلتقان في التسيير وقيمة
وقوة البرنامج الحزبي والنقابي أو الجمعوي وغيرهما ،كذلك في قيمة
مفعولها ودعائم مقوماتها للوضعية السياسية واالجتماعية واالقتصادية
للمجتمع.
كذلك قيمة وجود التوجيه والتأطير والتربية لمناضلي ومناضالت
المؤسسات السياسية والنقابية والجمعوية ،حيث إن هذه القيم كلها إن
كانت مدروسة ومدققة جيدا ،تساعد وتشجع على دوافع البحث والتنقيب
واإلبداع والتجديد في الميدان السياسي.
والعمل السياسي الصحيح والنزيه يلزمه الصدق واألمانة وقوة
الوعي السياسي والحنكة السياسية والتجربة الفعالة ،ومؤهالت سياسية
ضخمة مع تحكيم العقل وتشغيله سياسيا بذكاء وباعتدال ،وضبط األفكار
والحكم المتقدمة ،واالستعداد الكافي واإلرادة القوية الحكيمة الصادقة،
وإثبات الواقعية في العمل السياسي البناء ،والقدرة على الكشف السريع
والمتزن لكل تحليل أو تعليل سياسي ،والدعوة إلى اإلصالح االجتماعي
والخلقي ومعالجتهما سياسيا.
وينبغي للسياسي األمين الحكيم ،أن يقتحم الفضاءات السياسية
بإقدام وبعزم وحزم وثبات والتأهب صادقا.
إن الواقع من تجارب التاريخ أوضح وكشف أصول السياسة وأصالتها
وتفوقها عبر جميع المراحل التاريخية القديمة والحديثة.
كما أكد هذا الواقع أن أصول السياسة الحقة الراقية والمشجعة هي
المتبرأة عن البدع وعن العقليات الفارغة وعن التقلبات التافهة وعن
التقليد الفاشل وعن النقليات المشبوهة.
وقد يهتدي اإلنسان المحنك إلى هذه األصول السياسية الثابتة
لتبلغه إلى دالئل السياسة العالمية وإلى المحدثات واألحداث التاريخية
التي عرفها وشهدها تاريخ السياسة خالل عصور مضت ،وبها يمكنه
أن يهتدي إلى خلق مناخ سياسي جيد منيع يمتاز بمبادئه وطموحاته،
يكون سندا ألعماله وأفعاله ونشاطا للسياسي المثمر ،كما يمكنه
أن يكشف تصورات ومهارات سياسية حديثة متطورة ،مع إدراك البعد
السياسي والنهج السياسي في جميع مراحله ،إلثبات أركان الحضارة
والمدنية لمجتمعه ووطنه ،ويورثها لألجيال القادمة ويحملها المسؤولية
السياسية وعبئها قصد تشبيب إطار األحزاب وتطعيمها بدم جديد حيوي
من مستواها.
إن الحقل السياسي هو علم وفن واقعي يرفع من مستوى اإلدراك
السياسي ،ويهذب العقل ،ويقوي الذكاء الستيعاب كل ما يتعلق بالحياة
السياسية وشؤونها بقناعة وباعتدال وببرهان وإرادة قوية رزينة معتدلة
وصوال إلى اإلصالح السياسي الحقيقي لبالدنا حسب متطلبات العصر.
والعمل السياسي الداعي إلى اإلصالح والتقويم يجب أن يرتدي ثوب
اإلنصاف والعدل الكامل والقدوة الحسنة ،خال من البريق الخادع والهرج
الزائف ،مع تسليم نفسه لخدمة المجتمع وتقويمه وإصالحه وتوجيهه
توجيها مضبوطا متزنا ومعتدال ،والسعي إلى ارتقائه وازدهاره ،وإشعاره
بالوعي الوطني والقومي والديني ،والحفاظ على الهوية المغربية العربية
اإلسالمية ،كما أشار إليها العالمة سيدي عبد اهلل كنون الحسني رحمه
اهلل في العديد من المناسبات وفي بعض مقاالته ومؤلفاته.
قيل ،إن السياية صنعة مجانين وممارسوها يقولون ما ال يريدون.
إن كلمة السياسة جاءت من ساس يسوس سياسة ،ولها معاني
كثيرة ،فيقول ساس الناس أي تولى رئاستهم ،وساس األمور أي دبرها،
وساس الرعية أي أمرهم وشأنهم وساس الطعام أي أكله الدود (السوس).
يقول أيضا هذا العالم الجليل :
لو نظرنا إلى المعاني اللغوية للفظ السياسة ومشتقاتها لوجدناها
تستوعب كل أنواع السياسات المحكمة الرشيدة والظالمة والعنيفة،
وهي بمثابة السوسة التي تنخر في عظام ممارسها فتدمره في قواه وفي
إبداعاته ومقوماته.
 قيل  :رجل السياسة هو الذي يأنس من نفسه النجاح فيما رسباآلخر فيه.
 قال الدكتور ألمير  : Almerالسياسة خداع اآلخرين والتمكنمنهم.
 قال المفكر بومنطي  : Boeaumenteالسياسة فن إبداع أحداثوالتمكن منها واللعب بها.
وللسياسة مبادئ قارة متماسكة وإلزامية ال تقبل المناورات
والمغامرات الشيطانية والديماغوجية والشعارات الوهمية الزائفة ،وكثرة
الرموز ،وال العناد والتهور والغلو والجحود.
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نعم ،هي ترحب بالحوار الجاد البناء وتبادل اآلراء واألفكار الصائبة
المالئمة والتكتل الصادق وكل ما ينفع ويسعى إلى إسعاد المجتمع
وعيشه في أمن وأمان وسالم واستقرار.

تو�صيات جاللة امللك احل�سن الثاين رحمه اهلل يف �ش�أن
درا�سة التاريخ ال�سيا�سي

السياسة هي أيضا قيم وإرادة واستقامة وأمانة تدعو إلى اإلتقان
في العمل السياسي والنزاهة واإلخالص وضمير نقي طاهر ألنها تتعلق
بمصير أمة كلها.
وهي أيضا مدرسة الحياة السياسية التي تخرج منها جهابذة
السياسة والزعماء والرؤساء واألبطال ،خلد التاريخ أعمالهم وصنائعهم
واجتهاداتهم صائبة كانت أم خاطئة.
فالسياسي ينبغي أن يلبس حُلل الحنكة السياسية المتينة والتجربة
العلمية المتمكنة ليمكنه استيعاب بجالء األفكار السياسية والتجربة
العلمية المختلفة التي شهدها تاريخ البشرية عبر الحضارات والمنتديات،
الختيار ما يالئم ويوافق ميوالته السياسية وما ينفع المجتمع واألمة.
وقد نبه جاللة الملك الحسن الثاني رحمه اهلل ،في إحدى خطبه
السامية إلى دراسة التاريخ وفهمه وأخذ المواعظ وأدبيتها ومراجعتها
جيدا وبإمعان والتركيز على وقائعها الظرفية ،ألن التاريخ يقول جاللته
مرآة األمم وحضاراتها ومدنيتها والتاريخ ال يرحم.
فممارسة السياسة العشوائية أو على إثر الصدفة ،أو مجاملة بدون
تفكير ثابت وصائب ،وبدون تشغيل العقل والذكاء ،وبدون تركيز وترتيب
وتنظيم سياسي ،وبدون تجربة سياسية لتدعو إلى الفشل واالضطراب
حيث تغيب المهارة السياسية والقناعة الفكرية وتصورات ثابتة ورؤية
معبرة ،قد تمس شخصية الممارس والمجتمع معا.
الحذر كل الحذر من هذا المنهج وهذا األسلوب العشوائي الذي قد
يوسوس العقل ويستولي السوس على األفكار ويصيب النفس الوسواس
ينخرها ويدمرها ،ألن السياسة سوس ووسواس فعال لمن ال يتقنها
جيدا.
فالبشرية ذاقت خالل جميع المراحل التي مرت منها حالوة السياسة
ومرارتها ،فهناك صاعد وآخر نازل ومتفرج ومراقب ومن ينتظر ،وكلهم
يمارسون السياسة بأسلوب مختلف وغاية واحدة هي الوصول إلى
المراتب والدرجات العليا والسلطة اإلدارية.
في الحياة الكل يمارس النشاط السياسي يتقارب أسلوبهم في
مضمونه وفي غايته.
فالوزير يمارس السياسة في تدبير وتسيير مصالحه الوزارية،
والوالي يمارسها في واليته ،واألستاذ يمارسها في الجامعة ،والمعلم
في القسم ،والعامل والصانع وصاحب الحرفة ،والزوج والزوجة ،والتاجر
والموظف كلهم يمامرسون السياسة ،كل في ميدانه ،حريصين على
إنجاحها والظفر بثمارها.
لكن العرف والقوانين والتشريعات جلعت ممارستها في حظيرة
األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لضمان العمل الجماعي
السياسي وتقويته ،وجعلت السياسيين يتنافسون ويتسابقون في اإلبداع
والتجديد واألخذ من المذاهب السياسية التي سبقتهم ألداء رسالتهم
الحزبية والنقابية والجمعوية أحسن األداء ،مع االهتمام بالتوجيه الصحيح
بأنجع وأسمى وأفضل السبل المؤدية إلى إسعاد اإلنسان في مجتمعه
واطمئنانه باألمن واالستقرار.
وعلى الساهرين على هذه المؤسسات السياسية حب وطنهم
وملكهم حفظه اهلل ،ومناضليهم ومناضالتهم والمغاربة بصفة عامة،
وأن يتحلوا بنفس عالية وروح طموحة كريمة مع سالمة الضمير والنزاهة
واإلخالص في نشاطهم السياسي البناء الهادف للرفع من مستوى
المجتمهع اجتماعيا واقتصاديا وأخالقيا وأدبيا والدفاع عن الهوية
المغربية العربية اإلسالمية.
غير أننا إذا تمعنا جيدا في تلك اآلراء والنظريات التي زودنا بها أولئك
العلماء األجالء والمفكرون البارزون ،المتعلقة بالسياسة والسياسيين،
واستوعبنا بهدوء وذكاء معانيها القيمة ،سيتضح لنا بجالء ووضوح أن
السياسيين حاليا لهم هدف واحد وغاية واحدة ويختلفون في التجربة
والحنكة السياسية والمؤهالت واإلمكانات.
ولقد تعودنا في المغرب العزيز أن بعض األحزاب تقوم من سباتها
العميق عند كل عملية انتخابية ويكثر نشاطها على صعيد األقاليم
والواليات ،تبدأ بحوارات فارغة وتحالفات مترددة يشوبها الحذر،
ومناورات ملتوية وديماغوجية المتهورة ،وصوال إلى التنافس والتسابق
على كراسي البرلمان والمراكز العليا في الدولة ،مخدرين المجتمع
بالخطب الرنانة وبالشعارات الوهمية التي ال مدلول لها بالمهرجانات
الخطابية الموسمية.
هذه سياسة عشوائية ،غافلة ،غلو وعناد ،ال تخدم المجتمع المغربي
بتاتا.
ومما يلفت النظر أن هذه المؤسسات السياسية تستعمل نفس
األسلوب ،ونفس الموضوعات ونفس العبارات والمفردات وحتى
االنفعاالت والحركات التمثيلية في اجتماعاتها وندواتها وخطبها وفي
كل ما يهم عملية االنتخابات.
ـالحكمة  -التشاركية  -تكافؤ الفرص  -الشفافية  -الفساد  -شؤون

الصحة  -شؤون التعليم  -االهتمام بالقرى )...وغيرها من الشعارات التي
تمر مر الكرام ،ال برنامج لها وال دراسة وال أي شيء.
 يقول المثل «تعمير الشهارج فقط».هذا الشيء الذي جعل الشباب ينفرون من السياسة ويبغضونها
وتتجافى نفوسهم عنها.
ويهمني أن أضم إلى هذا البحث مقاال صحفيا مهما جدا في نطاق
عزوف الشباب عن السياسة ،أعده األستاذ الكاتب والصحفي المرحوم
مصطفى بديع السوسي المنشور بجريدة طنجة تحت عدد  3968بتاريخ
 23شتنبر : 2017

متى يتقاعد �شيوخ الأحزاب؟...
هنـاك شبــه إجمــاع على فشــل األحزاب والهيئات السياسية
في مواكبة تطلعات المغرب الجديد ،والتحديات الراهنة ،بل أن هناك
انطباعا عاما ومطلقا بأن شيوخ القبائل الحزبية الذت بأوكارها الدافئة
لدرجة أصبحت معها تماطل في تطبيق قوانينها الداخلية ،وتتهرب من
تفعيل قانون األحزاب فتمتنع وتسوف ،وتسوق األعذار من أجل تأخير
عقد مؤتمراتها الوطنية .أو االمتناع عن عقدها وهي التي تشكل فرصة
لتجديد آلياتها التنظيمية والهيكلية بما فيها الرأس المسير والمدبر...
وهكذا يحلو لشيوخ الدكاكين الحزبية االحتفاظ بمنصب الرئيس،
الكاتب األول ،األمين العام وكلها تسميات للرؤوس التي شاخت وأينعت
للقطاف ،ومع ذلك تأبى أن تغادر الوكر الدافئ ...المسألة أصبحت تشكل
وصمة عار أمام اآلخرين الذين يعتبرون المؤتمرات العامة مناسبة
للتداول والتناوب ،وتجديد الدماء ...وإلى جانب هذه المؤتمرات التي قد
تذهب بالبعض وتأتي باآلخر هناك حسابات الخطأ واالنزالقات ...لكننا
ورغم كل زالت شيوخنا وهياكلنا التي نخرها سوس اإلقامة الدائمة في
مرفأ األمين العام ،والكاتب األول ،والرئيس ال تزيد إال تعلقا باألحضان
التي تحيطها المزايا واالمتيازات سيما إذا أضيفت إليها كراسي البرلمان
الوثيرة ،ومقاعد الجماعات ،والمجالس ،والجهات فتصل المكاسب إلى
الذروة ،وينشغل األفاضل بإحصاء المكاسب ،وتصدير الفائض ،ولم العملة
من كل أطرافها ...يعرف الكثيرون كيف دخل البعض حفاة عراة يناوشون
الزمن فيعاركهم الزمان ،ويبحثون عن الفرص الضائعة في حاويات
الفضالت وفي األعشاش المهجورة...والزوايا المنسية .وحين يحلون
بسندس واستبرق وأساور من ذهب ينفشون ريشهم كالطواويس التي
تتيه خيالء ...لباسهم ديباج وفضة ولسانهم سم وزعاف ونفاق ورياء...
ذلك تعريفهم بالواضح ...لقد سمعوا مرارا أنهم سقط متاع...
وأنهم رقم فائض عن الحاجة ،وأنهم عواجز الزمن القديم يرددون
األزليات ،ويعيشون على ذكريات الماضي ،وحروب الفرنجة في أنوال
وآيت باعمران ،وأسطوانة كان أبي ...ال يسألون وال يجيبون عما أعطوا
للوطن وللمواطن الضائع بين الفقر والجهل...
لقد سمعوا ما ال يرضى بسماعه أحد ...وزكت أنوفهم روائح نتنة
ولكنهم ال في العير وال في النفير ...ورغم أنهم تراب تذروه الرياح ،وأنهم
يواجهون سخطا عارما ،وغضبا جارفا ،وصوتا واحدا عاليا يهتف :ارحلوا
فقد انتهت حكاية حمزة البهلوان ..ومات جحا ...ورحل نديم النبيذ
والمجون أبو نواس...
لن تشرق البسمة الباهتة على الوجوه المعروقة المتغضنة ...ولن
تكسب ربطة الرقبة الشخصية الوهاجة ...ولن يعود للمتعثر خطوه
السابق ...كما لن تعاد الثقة التي فقدت ...الغريب أنهم ال يفهمون ...أو
أنهم يتعامون عن الفهم ،أو ال يريدون أن يفهموا فيصمون ويبكمون ثم
يخرسون ،وقد يصفقون كالبلهاء مع أن الخطاب يقول بصريح العبارة...
وإياك أعني يا جارة ...فمتى تسر الدماء حارة فتية في أوصالنا الباردة؟...
ومتى يتقاعد شيوخ األحزاب؟...

يقظة ونه�ضة مباركة جلاللة امللك حفظه اهلل يف الت�شييد
والبناء وتثبيت املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
ومما يلفت النظر بكل وضوح وجالء ،أن هؤالء السياسيين
المحترمين بعيدين كل البعد عن سرعة النشاط الملكي الضخم والضخم
جدا ،المتعلق بالبناء والتشييد والتجديد واإلبداع واالستثمار والتجهيز
وخلق مشاريع كبيرة مهمة في ربوع المغرب كله ،ويسهر جاللته حفظه
اهلل ورعاه بنفسه على إنجازها وتنفيذها في وقتها المحدود وفق برنامج
مدقق سابق سليم ،وفقه اهلل لما فيه الخير لهذا البلد العزيز األمين.
وال يفوتنا أن نفتخر بالعناية المولوية الفائقة واالهتمام البالغ
بظاهرة العصر (التنمية البشرية) الساهر عليها بنفسه لتثبيتها وإنجاحها
وتطورها وارتقائها ،لكونها تمثل الزوايا األربع لمجتمعنا في رحاب
تعليماته وتوجيهاته المباركة الزاخرة بالخيرات والبركات والمسرات.
فعلى هؤالء السياسيين المحترمين مراجعة مواقفهم السياسية
وإعداد برامج بناءة واضحة للنهوض بالمستوى االجتماعي واالقتصادي
للمغرب الحبيب.
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�سبق �صحفي يثري غ�ضب
جمهور املغرب التطواين
كانت القناة الرياضية من خالل أحد
صحافييها كشفت قبل خروج الجامعة
ببالغ رسمي ،توصية اللجنة التي كلفتها
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
بدراسة إمكانية رفع العدد ل  18فريقا،
وجاء فيها «رسميا البطولة اإلحترافية
لموسم  2022 - 2021ستجرى ب 16
فريقا».
حيث كان فوزي لقجع ،رئيس الجامعة
قرر تكوين لجنة ضمت كل من حسن
الفياللي وعزيز بودربالة وفتحي جمال
ورشيد الطاوسي وخالد مغافري ،إلعداد
دراسة في موضوع رفع عدد الفرق في
البطولة االحترافية من  16إلى  18فريقا
،بطلب من فريق المغرب التطواني،
النازل إلى القسم الثاني رفقة نهضة
الزمامرة .وأشارت الجامعة في بالغ بهذا
الخصوص إلى أن هذه اللجنة ستقدم
خالصة دراستها للمكتب المديري في
اجتماعه المقبل ،والمزمع عقده في 21
من الشهر الجاري ،وهو ما لم يحدث في
نهاية المطاف  ،حيث خرجت التوصية
إلى العلن قبل الموعد المحدد بثالثة
أيام .وشنت الجماهير التطوانية هجمة
شرسة على الصحفي ومعه القناة بسبب
هذه الخرجة اإلعالمية التي لم تكن
سوى سبقا صحفيا ،وهو أمر يتهافت
عليه أي صحفي يود أن يكون سباقا
إلى نشر أي خبر يثير اهتمام المتلقي.
و قد نعذر الجمهور التطواني الذي كان
ينتظر خبرا إيجابيا على فريقه يمنحه
فرصة لالستمرار بالقسم األول .و ربما
لو كان قرار اللجنة ذهب في هذا االتجاه
لقبل الجميع بخروج هذا الخبر قبل
موعده المحدد ،لكن العكس هو الذي
حصل .والمشكلة الحقيقية تكمن في
منظومة الفريق ومكتبه المسير الذي
لم يكن في مستوى المسؤولية وعجز
عن إنقاذ فريق كان في حاجة إلى نقطة
واحدة لم يستطع تحقيقها في أكثر من
سبع مباريات ..وهنا تكمن الكارثة.

توفي مؤخرا المهاجم األسطوري غيرد مولر «مدفعجي»
الكرة األلمانية وأسطورة بايرن ميونيخ الذي أعلن الحداد على
العب «كتب التاريخ» مع النادي كما مع المنتخب .حيث أعلن
نادي بايرن ميونيخ الذي وضعه غيرد مولر في قمة الكرة
األوروبية ،وفاة المهاجم األسطوري عن  75عاما ،تاركا كرة
القدم األلمانية والعالمية في حالة حداد بأفول نجم أحد أعظم
العبي سبعينات القرن الماضي .و أعلن النادي البافاري خبر وفاة
مهاجم «كتب التاريخ» ،وقال رئيس بايرن هربرت هاينر في
بيان إن «اليوم يوم حزين وأسود بالنسبة لنادي بايرن ميونيخ
وجماهيره .غيرد مولر كان أعظم مهاجم على اإلطالق ،شخصية
كروية عالمية» .في موازاة ذلك ،حول النادي موقعه اإللكتروني
وشعاره على وسائل التواصل االجتماعي إلى اللونين األبيض
واألسود ،كعالمة حداد .وكانت زوجة النجم الدولي أوشي قد
كشفت في نوفمبر الماضي أن مولر «ينتقل ببطء في نومه إلى
الحياة اآلخرة» ،وذلك عشية عيد ميالده الـ.75

معاناة مع مرض الزهايمر:
كان مولر الذي فاز بألقاب محلية وأوروبية ال تحصى مع بايرن ميونيخ،
بينها ثالثة متتالية في كأس األندية األوروبية البطلة بين  1974و،1976
يعاني من مرض ألزهايمر ويعيش في دار رعاية متخصصة .وروت زوجته
حينها في مقابلة مع صحيفة «بيلد» األلمانية إلى «أنه يقضي تقريبا 24
ساعة يوميا في الفراش ،ونادرا ما يستيقظ للحظات .األمر جميل عندما
يفتح عينيه قليال .يتمكن في بعض األحيان من قول نعم أو ال بعينيه».
وكشفت «إنه هادىء ومسالم ،ال أعتقد أنه يعاني .ينتقل ببطء في نومه
إلى الحياة اآلخرة» .وكان يملك مولر الذي توج مع بايرن بلقب الدوري
األلماني أربع مرات وأحرز مع بالده كأس أوروبا  ،1972الرقم القياسي
لعدد األهداف في الدوري األلماني خالل موسم واحد ( 40موسم 1971-
 ،)1972إلى أن كسره في أيار/مايو الماضي المهاجم البولندي روبرت
ليفاندوفسكي.
من عائلة الطبقة العاملة إلى عائلة أساطير الكرة:
ولد مولر في  3نوفمبر  1945في إحدى المدن الصغيرة في مقاطعة
بافاريا من عائلة من الطبقة العاملة ،اكتشف كرة القدم وهو في سن
الحادية عشرة ،وبدأ مباشرة في مركز قلب هجوم ،ولم يبق طويال حتى
الحظه كشافو بايرن ميونيخ ،الذين قرروا فورا ضمه إلى فريق األشبال
وهو في سن السابعة عشرة .وُلقب بـ»در بومبير» أي «المدفعجي» .فلم
يكن موهوبا وال أنيقا ،لكنه كان فعاال أمام المرمى ،ويبقى من بين أفضل
الهدافين في تاريخ الكرة المستديرة.
لقب «قاذف القنابل»:
اشتُهر مولر بلقب «قاذف القنابل» ،ويُشهد له صناعته التاريخ
ِ
الكروي مع بايرن ميونيخ والمنتخب األلماني ،حيث حصد الكثير من
األلقاب في عالم المستديرة الساحرة وكسر العديد من األرقام القاسية
على مدى مسيرة كروية حافلة .وبطوله الذي ال يزيد عن  1.76متراً ،كان
مولر بمثابة رأس حربة مثالي في مقدمة الملعبّ ،
وشكل خطراً دائماً
بعرين الخصوم ،وكان قادراً على التهديف من أي مركز .وفي كل مرة كان

يحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء سواء كتمريرة سريعة أو تحصّل
عليها بقدمه اليسرى أو اليمنى أو بالرأس من وضعية وقوف أو حتى وهو
على األرض ،عادة ما كانت تنتهي بطرفة عين في شباك المرمى.
حقائق وأرقام مختارة:
على مستوى النادي المباريات 607 :األهداف 566 :أهداف الدوري
األلماني( 365 :ال يزال رقماً قياسياً) ،أفضل هداف في الدوري األلماني 7
مرات وكأس اإلنتركونتيننتالمرة واحدة ،و الكأس األوروبية ثالث مرات
و كأس أبطال الكؤوس األوروبية مرة واحدة ولقب الدوري األلماني أربع
مراة وكأس االتحاد األلماني أربع مرات .على مستوى المنتخب خاض 62
مباراة وسجل  68هدفا منها  14في كاس العالم و التي فاز بواحدة و كأس
األمم األوروبية التي أحرزها مرة واحدة كذلك .حيث ساعد مولر منتخب
ألمانيا الغربية على رفع الكأس الغالية عالياً واعتالء منصة التتويج على
التراب الوطني في كأس العالم  ،1974وسجل هدف الفوز في المباراة
النهائية التي انتهت بالتغلب على هولندا بنتيجة  2-1في ميونيخ.
سجّلت أهدافاً أفضل ،ولكن األهم كان ذلك الذي جعلنا أبطال
العالم:
ً
سجّل مولر إجمالي  14هدفا في كأس العالم ،وهي حصيلة مذهلة
لم يسبقه فيها سوى مواطنه ميروسالف كلوزه ( )16والبرازيلي رونالدو
( .)15وكلوزه هو القناص الوحيد الذي هز الشباك لصالح المنتخب
األلماني ( )71أكثر من مولر ( ،)68رغم أن كلوزه احتاج إلى  137مباراة
لبلوغ تلك الحصيلة ،مقارنة بـ 62فقط بالنسبة إلى مولر.
ال يمكن مقارنة أي أحد بجيرد مولر.
لكن لألسف شاءت األقدار أن يمضي مولر السنوات األخيرة من
حياته في دار رعاية نتيجة إصابته بمرض ألزهايمر ،وقد أعلن نادي بايرن
ميونيخ عن هذا التشخيص قبل عدة سنوات .وفي نوفمبر ،2020تحدثت
أوشي مولر عن حالة زوجها بمناسبة عيد ميالده الخامس والسبعين:
«كان مناض ً
ال ،وشجاعاً طيلة حياته .وهو كذلك اآلن .جيرد يمضي ببطء
إلى العالم اآلخر خالل رقاده».
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قالت» موندو ديبورتيفو» إن برشلونة
والفرنسي ديمبلي ،يقتربان من التوصل التفاق
تجديد عقده خالل الفترة المقبلة .واضافت
ان مفاوضات الطرفين تسير على قدم وساق،
واالتفاق أصبح وشيكا .وتابعت»:مصادر من النادي
أكدت أنه بعد نهاية سوق االنتقاالت الصيفي،
سيكون هناك تسارع في المحادثات» .وينتهي
عقد ديمبلي مع برشلونة في صيف  ،2022ونية
النادي هي التجديد بحد أدنى  3سنوات ،وتعديل
راتب الالعب بما يتناسب مع الوضع االقتصادي
للنادي .وتابعت»:ديمبلي يقيم الموقف الرياضي
واالقتصادي ،ويشعر بالقلق حول موقفه بعد
وصول ديباي واستمرار جريزمان وعودة فاتي من
اإلصابة مما يغلق أمامه المشاركة في الجانب
األيسر ،لكن كومان يضعه في الجانب األيمن بعد
رحيل ميسي وترينكاو» .ويذكر أن ديمبلي الزال
يتعافى من اإلصابة في العضلة ذات الرأسين
بالفخذ األيمن التي تعرض لها خالل مشاركته
مع منتخب بالده في نهائيات يورو  ،2020لكنه
يحرز تقدمًا كبيرًا بعد خضوعه لعملية جراحية في
يونيو الماضي.

فياريال يرغب في ضم نيتو
قالت «موندو ديبورتيفو» إن الحارس
البرازيلي للبارسا ،نيتو ،تلقى عرضا من فياريال
لضمه خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وبحسب الصحيفة» ،فإن إيمري مدرب فياريال
طلب حارس مرمى لتدعيم هذا المركز ،لكن
برشلونة حدد  15مليون يورو للتخلي عن نيتو.
وأضافت الصحيفة»:سيقبل فياريال بانتقال نهائي
أو مبادلة ،حيث عرض الحارس أسينخيو لخفض
سعر الصفقة ،لكن االتفاق الزال بعيدا جدا».
وأشارت إلى أن كومان مدرب برشلونة ،على الرغم
من وجود الحارس الشاب إيناكي بينا ليكون بديال
لشتيجن ،لكنه يريد حارسا آخر ذو خبرة في الفريق.
وأفادت ،أن نيتو يرحب باالنتقال لفياريال ،نظرًا
لمشروع النادي الذي يضمن له العودة للمشاركة
مرة أخرى .وكان آرسنال ضمن المهتمين
بالحارس البرازيلي لكن يبدو أن هذا الخيار فقد
قوته ،ويسعى نيتو للرحيل ألنه مع عودة شتيجن
من اإلصابة سيعود مجددا حبيسًا لدكة البدالء.

نبأ سعيد بشأن أجويرو
زعمت إذاعة «راديو كتالونيا اقتراب برشلونة
من تسجيل األرجنتيني أجويرو ،في قائمة الفريق
لهذا الموسم بعد انضمامه لبرشلونة هذا الصيف،
في صفقة انتقال حر ،بعد انتهاء عقده مع سيتي.
ولم يتم قيده حتى اآلن ،بسبب تخطي برشلونة،
حد الرواتب المسموح به من رابطة الليجا .وبحسب
اإلذاعة ،فإن برشلونة سيقوم بتسجيل أجويرو
خالل األيام القليلة المقبلة ،بعد تخفيض راتب
بيكيه ،والذي سمح بالفعل بتسجيل ديباي وجارسيا
وماناج .وبعد االتفاق الذي دار بين برشلونة
والعبه جوردي ألبا ،بشأن تخفيض راتبه .وطلب
برشلونة من الرباعي بيكيه وألبا وبوسكيتس
وسيرجي روبرتو ،خفض رواتبهم ،من أجل قيد
الصفقات الجديدة .وبحسب صحيفة «سبورت»،
فقد وافق ألبا على التنازل عن نسبة  25%من
راتبه ،باإلضافة إلى تأجيل نصف راتبه في الموسم
الحالي ،وتقاضيه عام  ،2024بعد تمديد عقده.
وأضافت الصحيفة ،أنه بعد المحادثة الهاتفية التي
جرت صباح األربعاء بين مسئولي برشلونة وألبا،
يأمل البارسا في جعل االتفاق رسميًا هذا األسبوع،
قبل نهاية فترة القيد الصيفية.

جريدة طنجـة

أشرف المدرب الفرنسي بيرنار كازوني على انطالق
تداريب اتحاد طنجة استعدادا للموسم الجديد ،بحضور
طاقمه التقني ،أليين دوراند مدربا مساعدا و طوماس
كورنوص معدا بدنيا ومحمد بيسطارة ،مدربا للحراس ،وجل
العناصر األساسية ،ضمنها الوافدون الجدد .وعبر الفرنسي
بيرنار كازوني ،عن ارتياحه لألجواء التي تدور فيها استعدادات
اتحاد طنجة ،وقال المدرب الجديد للفريق الطنجاوي» سعيد
جدا باألجواء المثالية والتحضيرات تتنوع وتتوزع بحسب
البرنامج الذي تم وضعه ،وأعد أنصارالنادي باألفضل» .وتابع
«أشعر باالرتياح بعد الميركاتو والتعاقدات ،وسنحاول تعزيز
صفوفنا بالمزيد من الالعبين وفق للمراكز التي نشكو منها،
لكني حاليا مرتاح لما أتوفر عليه من عناصر بالفريق» .وأوضح
كازوني أنه لن يفتح باب التعاقدات مجددا إال في حالة وجود
اسم العب كبير على طاولة المفاوضات.
وتعاقد الفريق حتى اللحظة مع ستة العبين وهم حمدي
لعشير من بركان ،و عبد اللطيف نوصير القادم من المغرب
التطواني ،ويوسف بنعلي ،العب سابق بالدوري الفرنسي

و شباب الريف الحسيمي ،والجزائري عبد اهلل المودن من
مولودية وجدة ،ومعاد أجندوز العب أكاديمية محمد السادس.
لكن تبقى عودة نجم الفريق السابق ،أحمد حمودان أبرز
صفقة لحدود الساعة والتي ألهبت تدريبات اتحاد طنجة ،من
خالل ظهوره األول رفقة الفريق بعد العودة لصفوفه وتوقيع
عقد جديد معه بعد خوضه لتجربة احترافية قادته إلى الدوري
السعودي والقطري ،آخرها بنادب أم صالل القطري على سبيل
اإلعارة قبل أن يقرر العودة إلى طنجة ورفضه لعروض أخرى.
وانهالت انتقادات على المكتب المسير للفريق بخصوص
بعض االنتدابات ،سيما عامل تقدم سن بعض الالعبين.
وهي األخطاء التي سقط فيها الفريق في السنوات األخيرة
ولم يستفيد من أخطائه ،في حين فرط الفريق في العبين
كانوا يشكلون ركائز أساسية ،نظير الشيبي الملتحق بالجيش
الملكي وأستاتي الذي وقع للمغرب الفاسي ويوسف أنور
المنتقل لمولودية وجدة ،فيما جدد الفريق لتوفيق إجروتن
والمهدي الخالطي.

اجتماع املكتب املديري جلامعة الكرة ي�ؤ�شر
على نزول املغرب التطواين
في اجتماع عقده يوم السبت الماضي ،بمركب محمد
السادس لكرة القدم بالمعمورة بمدينة سال ،برئاسة فوزي
لقجع ،ناقش المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم ثالث نقط وفق جدول األعمال.
فبخصوص النقطة األولى المتعلقة برخص الممارسة
والتلقيح ،صادق المكتب المديري على ضرورة توفر اي العب
يبلغ  18سنة فما فوق على جواز التلقيح أو ما يثبت أخذه
الجرعة االولى ضد فيروس كورونا في انتظار اتمام عملية
التلقيح الخاصة بالجرعة الثانية ،حتى يتسنى له تسلم رخصة
الممارسة في كافة البطوالت الوطنية .وبخصوص النقطة
الثانية ،المتعلقة بنظام البطولة الوطنية االحترافية ،قدمت
اللجنة التي تم تكوينها إلعداد دراسة حول الملتمس الذي
رفعه فريق المغرب التطواني للرفع من أندية البطولة
اإلحترافية  INWI 1من  16إلى  18فريقا ،تقريرا إلى المكتب
المديري للجامعة أخدا بعين االعتبار الجانب القانوني والتقني
والمالي حيث خلصت لما يلي :
 - 1الجانب القانوني
استنادا للمادتين 56و 57من قانون المسابقات الذي
ينص على عدم تغيير اي نظام في البطولة إال في بداية
الموسم مع دراسته والمصادقة عليه من طرف المكتب
المديري وفي جمع عام استثنائي.
 - 2الجانب التقني
أقرت اللجنة بضرورة تأطير رياضي جديد لالندية
االحترافية يأخذ بعين االعتبار مدى تحمل الالعب لعدد
اكثر من المباريات في موسم رياضي واحد ،مقدمة مشروعا
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للوصول إلى هذه الغاية بعد  3سنوات ،تشرف عليه االدارة
التقنية لتطوير االداء التقني في فئات اقل من  15و 17و19
و 21سنة مع مواكبة ادارية ومالية من طرف الجامعة الملكية
المغرية لكرة القدم.
 - 3الجانب المالي
خلصت اللجنة الى ان الزيادة في عدد الفرق يتطلب
اجراء عدد اكبر من المباريات وزيادة مصاريف اكثر في
جميع متطلبات الممارسة في ظل عدم الزيادة في الموارد
المالية في غياب الحضور الجماهيري وضعف السوق اإلعالني
والتسويقي في ظل جائحة كورونا التي يعيشها العالم حاليا.
وبذلك ستستمر منافسات البطولة الوطنية االحترافيةINWI
 1للموسم المقبل ب  16فريقا .وبعد ذلك تم فتح نقاش
مستفيض حول التكوين لدى االندية لوضع رؤية واقعية
لتطوير كرة القدم الوطنية حيث تقرر عقد لقاء دراسي بحضور
ممثلي اندية البطولة االحترافية INWI 1و 2واإلدارة التقنية
يوم 2شتنبر المقبل ،مع تكليف لجنة تضم أعضاء جامعيين
وأطر من االدارة التقنية لوضع دفتر تحمالت يخص التكوين
للمصادقة عليه.
وانتقل االجتماع لمناقشة النقطة الثالثة من جدول
األعمال والمتعلقة بالالعبين المحترفين االجانب في البطولة
الوطنية ،حيث صادق المجتمعون على احالة الموضوع على
لجنة تقنية وادارية لتقييم وابداء المقترحات الجديدة في هذا
الشأن وعرضها في اجتماع المكتب المديري المقبل.
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انطالق تداريب احتاد طنجة
وحمودان ينقذ املريكاتو ال�صيف
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رئيس سابق توقع قدوم مبابي للريال
والباريسي لن يتنازل عن شروطه
يرى رامون كالديرون رئيس ريال مدريد
السابق ،أن التعاقد مع مبابي مهاجم سان
جيرمان ،بات وشيكا .وقال ،خالل تصريحاته
إلذاعة « »Talk Sportاإلنجليزية« :إذا كان
ريال مدريد يريد مبابي اآلن ،فسيتعين عليه دفع
األموال لحسم الصفقة .ومن واقع خبرتي ،فإن
التوقيع بات وشيكا ،وفي اللحظة التي يجلس فيها
فريقان للتفاوض على عرض بينهما تكون األمور
واضحة ،وأحيانًا في الصفقات المهمة باهظة
الثمن يكون عليك الدفع فقط» .وقدم ريال مدريد
قدم عرضًا لباريس سان جيرمان للظفر بالنجم
الفرنسي مقابل  160مليون يورو ،لكن المبلغ لم
يلقى قبول إدارة نادي العاصمة الفرنسية .ومن
المتوقع أن يرفع ريال مدريد قيمة العرض خالل
األيام المقبلة .ومن ناحية اخرى ،كشفت صحيفة
«ليكيب» عن تفاصيل عرض سان جيرمان لتمديد
تعاقد مبابي .وذكرت الصحيفة في خبر حصري لها
أن مسؤولي بي إس جي عرضوا على مبابي تمديد
عقده ألربعة مواسم إضافية حتى صيف .2026
وينتهي تعاقد الالعب الشاب مع ناديه الفرنسي
بنهاية الموسم الجاري في صيف  .2020وأضافت
الصحيفة أيضا أن اإلدارة الباريسية خصصت
راتبا سنويا صافيا لمبابي قدره  25مليون يورو.
وكان ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي،
صرح لوسائل اإلعالم ،أن مبابي طلب الرحيل عن
صفوف الفريق .وشدد البرازيلي على أن «كيليان
لن يرحل مجانا ،ولن يغادر صفوف باريس سان
جيرمان إال بشروطنا» .كما اعترف ليوناردو بأن
ناديه رفض عرضا من ريال مدريد هذا الصيف
لشراء مبابي ،تتجاوز قيمته  160مليون يورو.

غموض بشان الوضع الصحي لكروس
كشف كروس عن وضعه الصحي حاليا ،بعد
إصابة تعرض لها قبل انطالق الموسم .وبعد
غياب منذ  3أسابيع عن صفوف الريال ،عقب عودته
من اإلجازة الصيفية ،بسبب إصابته في عظام
الحوض .ونشر كروس فيديو ،عبر حسابه الرسمي
على تويتر قائال« :منذ  3أسابيع توقفت عن اللعب
بسبب إصابة في عظام الحوض ،وهذه اإلصابة
ال تُشفى في غضون أسبوع .هناك تحسن ،لكنه
ما يزال بسيطا نسبيا ،لكن ما يزال من الصعب
معرفة متى سأعود إلى الملعب .يمكنكم رؤية
التمارين التي أقوم بها ،وآمل أن أتمكن من زيادة
العمل خطوة بخطوة» .وبدأ ريال مدريد الموسم
من دون توني كروس ،محققا الفوز ( )1-4على
ديبورتيفو أالفيس في الجولة األولى ،بينما تعادل
في الجولة الثانية مع ليفانتي ( )3-3بالدوري
اإلسباني.

فيورنتينا يقدم عرضا ألودريوزوال
كشف فابريزو رومانو خبير االنتقاالت ،أن
فيورنتينا اإليطالي يتفاوض مع ريال مدريد من
أجل استعارة العبه أودريوزوال ليكون بديال لبول
ليروال المنتقل مؤخرا إلى مارسيليا .وأشارت
صحيفة «موندو ديبورتيفو»أن رحيل أودريوزوال
سيخفف من ازدحام قائمة ريال مدريد ويلبي
رغبات المدرب أنشيلوتي الذي يريد عددا أقل من
الالعبين ،خاصة وأن مركز الظهير األيمن يضم
كارفاخال ولوكاس فاسكيز وال حاجة ألودريوزوال
الذي لعب معارا في صفوف بايرن ميونخ في
النصف الثاني لموسم  ،2019-2020وحال رحل
هذا الصيف ،سيكون رابع العب يغادر الفريق بعد
راموس ،فاران ،وأوديجارد.
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الناخب الوطني يك�شف عن الالئحة النهائية للمنتخب
الأول ملباراتي ال�سودان وغينيا

هدنة مفاجئة بني بر�شلونة
وريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن تفاصيل اتفاق جديد بين ريال مدريد
وبرشلونة تم مؤخرًا .وهناك بالفعل مشروع بين ريال مدريد وبرشلونة
باإلضافة إلى يوفنتوس ،أشمل من كل شيء وهو دوري السوبر األوروبي.
ولكن بحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية ،فقد عزز مسؤولو برشلونة وريال
مدريد ويوفنتوس عالقتهم الجيدة ووعدوا بأال يدخل أحدهم في مفاوضات
مع العبين من الناديين اآلخرين ،ما لم تكن عملية مفيدة للجميع .ومن
المعروف أن ريال مدريد مهتم بضم إلياكس موريبا ،العب وسط برشلونة،
الذي ينتهي تعاقده في صيف  2022ويرفض التجديد .وأضافت الصحيفة ،أن
اهتمام الريال بموريبا ليس سرا ،كما يعتقد برشلونة أن عناد الالعب الشاب
وعدم تجديد عقده سببه الميرنجي .وأشارت الصحيفة ،إلى أن كشافي ريال
مدريد ،شجعوا بيريز على التعاقد مع العب برشلونة ،بفضل التقارير الرائعة
التي سجلوها عنه .ومع ذلك ،فقد قرر بيريز أن ينأى بنفسه عن االهتمام
بموريبا ،بعد التوصل التفاق عدم اعتداء مع خوان البورتا .وتسير العالقة
بين برشلونة وريال مدريد حاليًا على أفضل ما يرام ،وتحديدًا منذ وصول
خوان البورتا لرئاسة برشلونة.

الدوري اإلسباني
�أتلتيكو �أكرب امل�ستفيدين من
متاعب ريال مدريد وبر�شلونة

كشف الناخب الوطني المغربي ،وحيد حاليلوزيتش ،عن الالئحة
النهائية ألسود األطلس التي ستدخل التجمع التدريبي الذي سينطلق
يوم اإلثنين  30غشت  2021بمركب محمد السادس لكرة القدم
بالمعمورة إستعدادا للمباراتين المقبلتين أم��ام كل من منتخبي
السودان و غينيا،برسم الجولتين األولى والثانية عن المجموعة التاسعة
من التصفيات اإلفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر  .2022وستجرى
المباراة األولى أمام منتخب السودان على أرضية المجمع الرياضي
األمير موالي عبد اهلل بمدينة الرباط يوم الخميس  02شتنبر ،2021
على أن تجرى المباراة الثانية أمام منتخب غينيا يوم اإلثنين  06شتنبر
 ،2021على أرضية ملعب السانا كونتي بكوناكري .وتضم الالئحة
النهائية ألسود األطلس 24 ،العبا ضمنهم  3حراس مرمى ،ويتعلق

األمر بكل من ،ياسين بونو(إشبيلية) و منير المحمدي ( هاطيا سبور)
وأنس الزنيتي( الرجاء) في حراسة المرمى .و اشرف حكيمي( باري سان
جيرمان) ،سفيان العكوس(ميتز) ،سفيان القرواني (نيك نيميخ) ،آدم
ماسينا ( واتفورد) ،سفيان شاكال(فيا ريال) ،جواد اليميق(بلد الوليد) ،غانم
سايس( وولفرهامبتون) ،نايف اكرد(رين) في خط الدفاع .وأيمن برقوق(
فرانكفورت) ،عادل تاعرابت ( بنفيكا) ،عمران لوزا( واتفورد) ،إلياس الشاعر(
كوينز بارك رينجرز) ،سليم أمالح ( سطاندار دو لييج) ،يوسف مالح( فيور
نتينا) ،سفيان امرابط ( فيور نتينا) في وسط الميدان .وسفيان بوفال(
انجي) ،منير الحدادي( إشبيلية) ،أشرف بنشرقي( الزمالك) ،زكرياء ابوخالل(
ألكمار) ،يوسف النصيري( إشبيلية) ،ريان مايي( فيرينكفاروش).

البطولة االحرتافية تنطلق يف الأ�سبوع الثاين من �شتنرب

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
تحديد األسبوع الثاني من شهر شتنبـــر المقبل
كموعد إلنطالق البطولة الوطنيــة االحترافيـــة،
للموسم الكروي  .2022-2021وأوضحت الجامعة،
في بالغ نشرته على موقعها الرسمي  ،صدر عقب
اجتماع مكتبها المديري برئاسة فوزي لقجع ،
أن برمجة البطولة اإلحترافية ،التي ستنطلق في
األسبوع الثاني من شهر شتنبر المقبل ،ستراعي
المشاركة المغربية في كأس العرب “فيفا قطر
 ”2021و”كأس إفريقيا لألمم” .وفي سياق االجتماع
ذاته ،أكد فوزي لقجع أن المنتخب الوطني المحلي
معززا ببعض الالعبين المحترفين سيشارك في كأس
العرب فيفا قطر  2021التي ستجرى أطوارها نهاية
السنة الجارية ،مشيرا إلى أن المنتخب الوطني األول سيشارك
بداية السنة المقبلة في كأس إفريقيا لألمم التي ستحتضنها
الكاميرون .وذكر بالمباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني
األول أمام كل من منتخبي السودان في الثالث من شتنبر المقبل
بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة الرباط ،والسابع
من نفس الشهر ضد المنتخب الغيني بكوناكري برسم الجولتين
األولى والثانية من التصفيات اإلفريقية المؤهلة لنهائيات كاس
العالم قطر .2022

غمو�ض ب�ش�أن م�ستقبل با معمر
ورغم تأكيد مصدر من اتحاد طنجة ،استمرار علي بامعمر مع
الفريق ،مبررا غيابه بانشغاله بمرض والدته ،إال أن مصادر أخرى
أكدت رغبة الالعب في العودة إلى فريقه األم ،المغرب الفاسي بعد
خوضه لتجربة بالرجاء البيضاوي والدفاع الجديدي والجيش الملكي.
ودخل الفريق الفاسي في مفاوضات مع الالعب لالستفادة من خدماته.
وأكد ذات المصدر أن الفريق لن يقف في وجه طموح الالعب وأبدى
استعداده قبول التفاوض واالستماع لعرض المغرب الفاسي وقبوله إن
كان مرضيا.

انطالق الت�سجيل مبدر�سة
نه�ضة طنجة لكرة القدم
تعلن إدارة مدرسة جمعية نهضة طنجة لكرة القدم عن فتح
باب التسجيل وإعادة التسجيل برسم الموسم الرياضي الجديد
( ،)2021/22لألطفال والفتيات من  5إلى  17سنة ،بمالعب
مرشان أيام السبت واألحد ابتداء من فاتح غشت .2021
وتعتمد المدرسة على مدربين معتمدين أكفاء يمنحون
فرصة تعلم أساسيات ومهارات كرة القدم.
وعلى الراغبين في التسجيل أو اإلستفسار الحضور إلى عين
المكان أو االتصال باألرقام التالية:

0666279868 /0635483595
0677288194 /0662593080

يأمل أتلتيكو مدريد حامل اللقب في االستفادة من مشاكل غريميه
في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم ريال مدريد وبرشلونة سعيا
للحفاظ على بدايته المثالية للموسم .وظهر الريال وبرشلونة ،وكالهما
يفتقد العديد من الالعبين البارزين بسبب اإلصابة ،في صورة مخيبة بعد
التعادل مع منافسين متواضعين كما يتعافى العمالقان من مشاكل خيمت
على االستعدادات للموسم الجديد .وانتقد خبراء االنطالقة المتواضعة
للدوري اإلسباني وضعف المعدل التهديفي ودعا مدرب ريال بيتيس مانويل
بيليجريني الالعبين والحكام إلى البحث عن وسائل لزيادة اإلثارة والمتعة في
المسابقة .لكن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو أصر على أن تركيزه ينصب
على الحفاظ على سالمة العبيه ونجاحهم في المباريات بعد فترة إعداد
صعبة للموسم الجديد بدال من القيام بأشياء تنطوي على تهور .وقال»لم
تكن فترة اإلعداد سهلة للموسم الجديد بالنظر إلى عدد الالعبين الدوليين
في صفوف الفريق خاصة من أمريكا الجنوبية .قد ال يهتم الناس كثيرا بهذه
التفاصيل لكن علينا التعامل معها بحذر» .وتابع «نفتقد أيضا جواو فيلكس
وهيكتور هيريرا ويوجد العبون تأخروا في اللحاق بالفريق ويجب أن نتأقلم
على هذه األمور» .وفاز أتلتيكو مدريد وإشبيلية وحدهما بأول مباراتين في
الدوري هذا الموسم وسيحصل سيميوني على دفعة معنوية بعودة المهاجم
لويس سواريز إلى التدريبات بشكل كامل بعد أن سجل  21هدفا الموسم
الماضي .ويحل ريال مدريد ،الذي تعادل مع ليفانتي ،ضيفا على بيتيس
اليوم السبت في غياب العبين بارزين مثل داني سيبايوس ولوكا مودريتش
وتوني كروس وفيرالن ميندي بينما سيخضع قلب الدفاع ناتشو الختبار
لياقة في اللحظة األخيرة .ويستضيف برشلونة ،الذي تعادل مع أتلتيك بيلباو
في الجولة السابقة ،منافسه خيتافي يوم غد األحد بدون سيرجيو أجويرو
وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي ومارك تير شتيجن.

نتائج الدورة :2
بيتيس  /قاديس1 – 1:
أالفيس  /مايوركا1 – 0 :
إسبنيول  /فيا الريال0 – 0 :
غرناطة  /فالينسيا1 – 1 :
أ.بلباو  /برشلونة1 – 1 :
ريال صوصيداد  /رايوفاليكانو:
0–1
أ.مدريد  /إلتشي0 – 1 :
ليفانطي  /ريال مدريد3 – 3 :
خيطافي  /إشبيلية1 – 0 :
أوصاصونة  /سلطا0 – 0 :
برنامج الدورة :2
أمس الجمعة
مايوركا  /إسبنيول (الساعة
السابعة مساء)
فالينسيا  /ألفيس (الساعة
التاسعة والربع ليال)
اليوم السبت
سلطا  /أ.بلباو (الساعة الرابعة
مساء)
إلتشي  /إشبيلية (الساعة
السادسة والنصف مساء)
ري���ال ص��وص��ي��داد  /ليفانطي
(ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة والنصف
مساء)
بيتيس  /ريال مدريد (الساعة
التاسعة مساء)
غدا االحد

جريدة طنجـة

برشلونة  /خيطافي (الساعة
الرابعة مساء)
قاديس  /أوصاصونة (الساعة
السادسة والنصف مساء)
رايوفاليكانو  /غرناطة (الساعة
السادسة والنصف مساء)
أ.مدريد  /فيا الريال (الساعة
التاسعة مساء)
الترتيب العام
 - 1اشبيلية 6 :نقطة
 - 2أ .مدريد// 6 :
 - 3ريال مدريد//4 :
 - 4برشلونة//4 :
 - 5مايوركا// 4 :
 - 6فالينسيا// 4 :
 - 7ريال صوصيداد// 3 :
 - 8ليفانتي// 2 :
 - 9قاديس//2 :
 - 10بيتيس// 2 :
 - 11أ.بلباو// 2 :
 - 12غرناطة// 2 :
 - 13إسبنيول// 2 :
 - 14أوصاصونة// 2 :
 - 15فيا الريال// 2 :
 - 16سلطا// 1 :
 - 17إلتشي// 1 :
 - 18خيطافي// 0 :
 - 19أالفيس// 0 :
 - 20رايوفاليكانو// 0 :
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المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملـف تفويـت أصـل تجـاري عن طريق البيـع
ملف عدد 2021/90 :
يعلـن رئيـس مصلحــة كتــابــة الضبــط
بالمحكمة التجاريـة بطنجة ،أنـه بمقتضى عقــد
عرفي موثق مؤرخ في ،2020/08/26 :باع السيد
مصطفى ببلو ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
عدد  ،K242161و الساكــن بطنجــة 82 ،شــارع
الحسن األول ،والمسجل بالسجل التجاري بطنجة
تحت عدد  ،93808مجموع األصل التجاري الكائن
بطنجة  20شارع صنهاجة عمارة  ،Aلفائدة السيدة
ناهد زمروا ،الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد
 ،GA25885و السيدة إقبال المكنوزي ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية عدد  ، K366858وحددت
قيمة األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي
قدره ( 300.000.00ثالثمائة ألف) درهم.
وعليه فإن جميـع التعرضات تقـدم بكتابـة
الضبط بهذه المحكمـة داخـل أجل  15يوما ابتداء
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل  84وما يليه
من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط
خديجة أقشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األستاذة إنعام اشماعو الفهري
عقد التسيير الحر ألصل تجاري من طرف
السيدة «زهرة المصباحي» لفائدة
السيد «هشام شحيمة»
األصل التجاري رقم 66152
 -1بمقتضى عقد التسيير الحر التوثيقي
المؤرخ في  09غشت  ، 2021تلقاه ديوان األستاذة
إنعام اشماعو الفهري ،موثقة بطنجة ،أكرت السيدة
زهرة المصباحي ،بنت محمد ورحمة ،الساكنة ب
أزرو  2شارع الحسن الثاني عمارة ياسين األطلس
 ،1المغربية الجنسية المزدادة بتاريخ فاتح يناير
سنة ألف وتسعمائة وواحد وخمسون بأزرو إفران
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم ،D31149
صالحة إلى غاية  2024/03/19أرملة حسب
تصريحها ،جميع األصل التجاري موضوع الكراء
من سفلي العمارة الكائنة بأزرو ،تجزئة األطلس
 ،02معد الستغالله كمقهى تحت تسمية «جوهرة
المصباحي» والذي يشتمل على العناصر المادية
والمعنوية والمسجل في السجل التجاري التحليلي
بمكناس تحت رقم  ،66152بسومة كرائية قدرها
خمسة عشرة ألف درهم ( )15.000.00DHتؤدى
في بداية كل شهر إلى غاية الخامس منه لمدة
محددة وهي سنتين تبتدئ من تاسع غشت 2021
إلى غاية  09غشت .2023
 -2سيتم االيداع القانوني لدى المحكمة
التجارية بمكناس.
وقد سلم هذا المقتطف لالدالء به لدى
الحاجة.
األستاذة إنعام اشماعو الفهري
موثقة طنجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األستاد عمر دحماني
شارع محمد الخامس إقامة السالم  120الطابق
الثاني رقم 19
تفويت أصل تجاري عن طريق البيع
السجل التجاري عدد 30104
بموجب عقد توثيقي مؤرخ في : 2021/07/05
فإن السيد عبد اللطيف الهراز  ،الساكن

حومة دار البيضاء زنقة  60رقم  7طنجة .الحامل
لبطاقة التعريـــف الوطنيـــة عـــدد B339680
والمسجل بالسجل التجاري بطنجة تحــت عـــدد
 30104مجموع األصل التجاري الكائن ب153
شارع محمد الخامس تعاونية البوغاز الطابق
األرضي طنجة لفائدة :
 اآلنسة مريم الوالي ،الساكنة شارع يوسفابن تاشفين اقامة شهباء رقم  14طنجة .الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية عدد .K528633
وصف األصـل التجـاري
جميع األصل التجاري الذي يستغل كمحلللحالقة المقيد بالسجل التجاري التحليلي
بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم  ،30104في
العقار الكائن ب 153شارع محمد الخامس تعاونية
البوغاز الطابق األرضي طنجة.
ويشمل البيع العناصر المعنوية والمادية
لألصل التجاري كما جاء بيانها في الفصل  80من
مدونة التجارة ،وتشمل:
 اإلسم التجاري و الشعار. الزبائن الدائمين والعرضيين المرتبطينباألصل التجاري والسمعة التجارية
 الحق في الكراء للمحل الذي يستغلفيه األصل التجاري بمقتضى عقد عرفي لتجديد
العالقة الكرائية مؤرخ في  ،2021/03/03بوجيبة
كرائية شهرية قدرها تالتة ألف و مائة و عشرون
درهم ( .3120، 00درهم .
 المعدات والمنقوالت المختلفة المستعملةالستغالل األصل التجاري المذكور.
ثمن البيع  :حدد ثمن البيع في مبلغ أربع
مائة ألف درهم ( )400. 000,00درهم.
و قد أدته «المشترية» بين يدي الموثق
الموقع أسفله ،و عن طريق محاسبته ،وحيث سيتم
تسليمه للبائع بعد إتمام اإلجراءات القانونية
السيما الحصول على اإلبـــراء الضريبي ،إبراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و شهادة
عدم التعرض المسلمة من رئيس كتابة الضبط
لدى المحكمة التجارية بطنجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية
إشـعـــــار
السيد محمد كريمي
بمقتضـــــى الحكـــم الصـــادر بتاريـــخ:
 2021/07/29في الملف عدد 2020/8301/75
رقم الحكم  2021/31قضت المحكمة التجارية
بطنجة:
 -1بفتح مسطرة التصفية القضائيـــة في
مواجهة السيد محمد كريمي ،عنوانه سيدي عمار
الكبير ،جامع مقرع ،طنجة ،مسجل بالسجل التجاري
لدى المحكمة التجارية بطنجة تحت رقم .38898 :
 -2بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بتاريخ
 29يناير .2020
 -3بتعيين السيد محمد سعيد حجاجي قاضيا
منتدبا والسيد محمد الزنطاري قاضيا منتدبا نائبا
والسيد محمد العافية سنديكا.
وعليه فالمطلوب من الدائنين التصريح
بديونهم للسنديك المعين ضمن قائمة موقعة
تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة بالوثائق ،وذلك
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ هذا اإلشعار
بالجريدة الرسمية طبقا للمادة .584
حرر بتاريخ .2021/08/19:
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

األستاذ أحمــد بوربـــاع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2016/8306/8

« شركة دكرا المغرب ش.م.م »

إعالن عن بيع األصل التجاري والمنقوالت
بصفتنـا سنديـك التصفيـة القضائيـة لشركـة دكرا المغرب الكائن مقرها
االجتماعي بالمنطقة الصناعية أكزناية رقم  148بطنجة طريق الرباط و المسجلة
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم  ،22451نعلن للعموم أنه
سيقع بيع األصل التجاري للشركة بجميع عناصره المادية و المعنوية بالمزاد
العلني ،و ذلك يوم الخميس  23شتنبر  2021على الساعة الثانية عشر و النصف
صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بطنجة ،و قد حـدد الثمن االفتتاحـي
في مبلغ  7.977.500,00درهم ،و هو مفصل كما يلي:

و للمزيد من المعلومـات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديـك
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله.
شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم  - 12طنجة
 05شارع ابن خلدون – العرائش
الهاتف :طنجـــــة / 05.39.93.14.98 :العرائش05.39.91.21.02 :
فاكس  :طنجـــــة / 05.39.93.55.12 :العرائش05.39.91.49.64 :

سنديك التصفية القضائية:

األستاذ أحمد بورباع

جريدة طنجـة
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المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية
إشــعـــار
شركة ألنا مودا ،في شخص ممثلها القانوني
بمقتضــــى الحكــــم الصـــادر بتاريــــخ:
 2021/07/29في الملــف عدد 2021/8301/12
رقم الحكم  2021/33قضت المحكمة التجارية
بطنجة:
 -1بفتح مسطرة التسوية القضائية في
مواجهة شركة ألنا مودا ش م م(ALANA
 )MODA SARLش م م ،في شخص ممثلها
القانوني قضائيا ،مقرها االجتماعي المنطقة
الصناعية طنجة العوامة ،تجزئة المجد ،القطعة
 796طنجة ،مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة
التجارية بطنجة تحت رقم .16469 :
 -2بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بتاريخ 29
يناير .2020
 -3بتعيين السيد محمد الزنطاري قاضيا
منتدبا والسيد محمد سعيد حجاجي قاضيا منتدبا
نائبا والسيد الحسن مسكين سنديكا.
وعليه فالمطلوب من الدائنين التصريح
بديونهم للسنديك المعين ضمن قائمة موقعة
تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة بالوثائق ،وذلك
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ هذا اإلشعار
بالجريدة الرسمية طبقا للمادة .584
حرر بتاريخ .2021/08/19:
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
إعالن بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد25/2015/437:
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ،ينوب عنه
ذان /المرابط والحمليلي المحاميان بهيئة طنجة.
ضد :السيد العمري رشيد.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/09/28على
الساعة الواحدة بعد الزوال ،ستجرى سمسرة
عمومية بقاعة البيوعات بهذه المحكمة البيع
بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك للمدعى
عليه الكائن بشارع القاهرة رقم  15العرائش،
والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائية
بالعرائش تحت رقم  ،9874بجميع عناصره المادية
والمعنوية.
حــــدد الثمن االفتتاحـــــي في مبلــــغ
 250.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويؤدى الثمن ناجزا
مع زيادة  % 3ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك
مضمون .وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال

بمكتب التنفيذ بالمحكمة التجارية بطنجة لالطالع
على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد 26/2015/159
لفائدة :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م ،ينوب
عنه ذ/عبد العزيز البقالي المحامي بطنجة.
ضد :مجموعة مدارس المغرب لجديد
الخصوصية ،الكائن مقرها االجتماعي بتجزئة
ياسمين حي المنزه العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/09/29 :على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد
العلني للعقار المدعو (الغوتي) ذي الرسم العقاري
عدد  36/917المملوك للمدعى عليها الكائن
بالعنوان أعاله .وهو عبارة عن قطعة أرضية
مساحتها  4500متر مربع.
بنيت فوقها بناية تشغلها مؤسسة تعليمية
تتكون من سرداب وطابق أرضي وطابقين علويين
ومرافق المؤسسة وعمارة سكنية تتكون من
طابق أرضي وأربع طوابق.
حــــــدد الثمــــن االفتتاحـــــي فـــــي
مبلغ 16.000.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق
بمقدار السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف
(الفصل  479ق م م) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك
مضمون .وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد2019/8514/334 :
إعالن عن بيع أصل تجاري
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ،تنوب عنه
ذتان/بسمات والعراقي المحاميتان بالدار البيضاء.
ضد  :شركة لونكوميطال العلمي ،عنوانها 6
مكرر طريق الرباط ،القصر الكبير.

المملكة المغربية
وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية
نظارة أوقاف طنجة
مصلحة تسيير األمالك الوقفية

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/09/29على
الساعة الثالثة بعد الزوال ستجرى سمسرة
عمومية بقاعة البيوعات بهذه المحكمة البيع
بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك للمدعى
عليها الكائن بالعنوان أعاله ،بجميع عناصره
المادية والمعنوية.
حدد الثمـــن االفتتاحــــي فــي مبلــــغ
 8.000.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة  ،ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك
مضمون ،وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بالمحكمة التجارية بطنجة لالطالع
على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد 2020/8516/322 :
لفائدة  :البنك المغربي للتجارة والصناعة ،تنوب
عنه ذتان/بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة
الدار البيضاء.
ضد  :السيد عبد السالم أياو.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/10/18 :على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد
العلني للعقار المدعو (المغرب الجديد  )668ذي
الرسم العقاري عدد  36/11988والكائن بشارع
الزرقطوني مدينة العرائش .وهو عبارة عن قطعة
أرضية مساحتها  160متر مربع بنيت فوقها بناية
تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين.
حدد الثمـــن االفتتاحــــي فـــي مبلــــغ
 2.200.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد على أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي و المصاريف (الفصل
 479ق م م) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في
المائة ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

إعالن عن سمسرة كراء األراضي الفالحية الحبسية
تعلن نظارة األوقاف بطنجة للعموم أن سمسرة كراء األراضي الفالحية الحبسية عن الموسم الفالحي 2022/2021
ستجرى حسب البرنامج التالي:
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الـ َجن َـة َون ِـعـي ُمها
 إعداد  :محمد أمني بنعفانحْ َ للِهَّ
َ
ين ِفيهَا لاَ
ان ِل ْل ُم َّت ِق َ
ال َن َ
نيُ ،ن ُـز اًل َخ ِال ِد َ
ال ْم ُد ِ رب العاملني ،ا َّل ِذي �أعَ َّد جْ ِ
ُ
َح َدهُ لاَ َ�ش ِر َ
ي َْب ُغ َ
يك َل ُهَ ،خ َل َق مْالَ ْو َت
ون عَ ْنهَا ِحوَ اًلَ ،و�أَ ْ�شه َُد �أَن لاَّ ِ�إ َل َه ِ�إلاَّ اهلل و ْ
و حْ َ
َاليَا َة ِلي َْب ُلوَ ُك ْم �أَيُّ ُك ْم �أَ ْح َ�س ُن عَ َم اًلَ ،و�أَ ْ�شه َُد َ�أ َّن �سيدنا ونبينا حُ َ
م َّم ًدا عَ ْب ُدهُ
ُ
َور َُ�س ُ
يما َك ِثريًا.
�ص َّلى اهلل عَ َل ْي ِه وَعَ َلى � ِآل ِه و َ
ول ُهَ ،
َ�ص ْح ِب ِه و ََ�س َّلمَ َت ْ�س ِل ً
ُ
َ
الى خْ َ
�أَمَّ ا ب َْع ُد؛ �أيها القراء الكرامَ :ل َق ْد َخ َل َق اهلل َتعَ َ
ال ْل َق ِب ُق ْدر َِت ِهَ ،و�أمَ َر ُه ْم
َاه ْم عَ ْن مَ ْع ِ�صي َِت ِهَ ،و َ�أعَ َّد جْ َ
ال َّن َة مِلَ ْن �آمَ َن ِب ِه وَعَ ِم َل ِب ِر َ
�ضاهُ  ،و َّ
ِب َطاعَ ِت ِهَ ،و َنه ُ
َالنا َر مِلَ ْن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يم)
َك َف َر ِب ِه وَعَ َ
يم * َو ِ�إ َّن ا ْل ُف َّجا َر ل ِفي َج ِح ٍ
�صاهُ ؛ قال تعَ الى�ِ ( :إ َّن الاْ بْ َرا َر ل ِفي َن ِع ٍ
االنفطار.14-13:
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َّ
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َّ
َاد ِه الت ِقنيَ ،و�أعَ د لهُ ْم ِفيهَا
يم ال ِتي �أعَ دها اهلل ِل ِعب ِ
يم ال ِق ِ
ال َّن ُة ِهي دَ ُار الن ِع ِ
َ
َ
َ
ال ْعينُ ُ  ،وَمَ ا لاَ ي ْ
وب ْالآدَ ِميِّ َ
ني؛ َفعَ ْن �أ ِبي
�س و ََت َل ُّذ ْ أ
يه ْ أ
مَ ا َت ْ�ش َت ِه ِ
ال ْن ُف ُ
َخ ُط ُر عَ َلى ُق ُل ِ
ُ
ُ
للهَّ
َك و ََتعَ َ
َتبَار َ
الَ :ق َ
ﷺَ -ق َ
الى:
ال ا
ول ِ
ُه َر ْي َر َة -ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُه ،-عَ ْن ر َُ�س ِ
اهلل َ -
َ
ُ
َ
لاَ
لاَ
َ
َ
ال َ
ني مَ ا لاَ عَ ينْ ٌ َر�أ ْتَ ،و �أ ُذ ٌن َ�س ِمعَ ْتَ ،و َخط َر عَ لى ق ْل ِب
ال�ص حِ ِ
(�أَ ْع َددْ ُت ِل ِعب ِ
َادي َّ
ب َ
الن ِب ُّي -ﷺ�( :-أَلاَ
اهلل ا ْل َغ ِالي َُةَ ،ق َ
ال َّ
َ�ش ٍر) �أَ ْخ َر َج ُه ا ْلبُ َخ ِار ُّي وَمُ ْ�س ِل ٌم ،و َِه َي ِ�س ْلعَ ُة ِ
اهلل َ
اجل َّن ُة) �أَ ْخ َر َج ُه رِّ ْ
الت ِم ِذ ُّي.
اهلل َغ ِالي ٌَة� ،أَلاَ �إِ َّن ِ�س ْلعَ َة ِ
�إِ َّن ِ�س ْلعَ َة ِ
ان مُ َتعَ ِّددَ ٌة؛ َفه َِذ ِه �أمُُّ
�أعزائي القراء� :إِ َّن جْ َ
َاح َد ًة ،ب َْل ِج َن ٌ
ال َّن َة َل ْي َ�س ْت دَ ر َ
َج ًة و ِ
َ
َح ِار َث َة بْ ِن ُ�س َر َ
الن ِب َّي -ﷺَ -ف َق َ
اهلل� ،ألاَ حُ َ
اق َة �أَ َت ِت َّ
ت ِّد ُث ِني عَ ْن َح ِار َث َة
ال ْت« :يَا َن ِب َّي ِ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
�صاب َُه َ�س ْه ٌم َغ ْر ٌب � -أ ْي :ط ِائ�ش ،-ف ِ�إ ْن ك َ
 و ََك َب ُت،
ان يِف اجل َّن ِة َ
ان ُق ِت َل ي َْومَ ب َْد ٍر� ،أ َ
�ص رَ ْ
اج َته َْد ُت عَ َل ْي ِه يِف البُ َك ِاء»َ ،ق َ
َو�إِ ْن َك َ
ال( :يَا �أُمَّ َح ِار َث َة� ،إِ َّنهَا ِج َن ٌ
ان
ان َغيرْ َ َذ ِل َكْ ،
يِف َ
َج ٌ
ات ب َْع ُ�ضهَا
�ص َ
�س الأَ ْع َلى) ا ْلبُ َخ ِار ُّي ،و َِه َي دَ ر َ
الف ْردَ ْو َ
اجل َّن ِةَ ،و�إِ َّن ابْ َن ِك �أَ َ
اب ِ
َ
َ
ا�ض ُل َ
ون ِفيهَا ِب َح َ�س ِب مَ َن ِاز ِل ِه ْم ِفيهَا؛ َفعَ ْن �أ ِبي ُه َر ْي َر َة-
�ضَ ،و�أهْ ُلهَا مُ َت َف ِ
َف ْو َق ب َْع ٍ
َ َّ َ للهَّ ُ
ُ
ال�ِ ( :إ َّن يِف جْ َ
الن ِب ِّي -ﷺَ -ق َ
اهلل عَ ْن ُه ،-عَ ِن َّ
ر َِ�ض َي
َج ٍة� ،أعَ دها ا
ال َّن ِة ِما َئ َة دَ ر َ
َ
َ
اه ِد َ
�ض ،ف ِ�إ َذا
ال�س َم ِاء و ْ أ
ين يِف َ�س ِب ِيل ِهُ ،ك ُّل دَ ر َ
ِل ْل ُم َج ِ
َج َتينْ ِ مَ ا ب َْي َنهُ َما َك َما َبينْ َ َّ
َال ْر ِ
َ
للهَّ
َ
ال َّن ِة ،و ََف ْو َق ُه عَ ْر�شُ
ال َّن ِة َو َ�أ ْع َلى جْ َ
�س؛ َف ِ�إ َّن ُه �أَ ْو َ�س ُط جْ َ
ُ
َ�س َ�أ ْل ُت ُم ا ف َ�سلوهُ ا ْل ِف ْردَ ْو َ
ال َّن ِة) ا ْلبُ َخ ِار ُّيَ ،و�أَمَّ ا �أَدْ َنى �أَهْ ِل َ
َار جْ َ
اجل َّن ِة مَ ْن ِز َل ًةَ ،فهُ وَ
الر ْح َم ِان ،و َِم ْن ُه َت َف َّج ُر �أَ ْنه ُ
َّ
ٌ ُ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
ْ
َ
َّ
ُّ
ر َُجل يَقول اهلل له( :اذه ْب فادْ خ ِل اجلنة ،ف�إِن لك ِمثل الدنيَا وَعَ �ش َرة �أ ْمث ِالهَا)،
ب بذلك َّ
ود،
َك َما �أَ ْخ رَ َ
يث ابْ ِن مَ ْ�سعُ ٍ
الن ِب ُّي -ﷺ� .-أَ ْخ َر َج ُه ا ْلبُ َخ ِار ُّي وَمُ ْ�س ِل ٌم ِم ْن َح ِد ِ
َج َّن ُ
ال ْل ِدَ ،ودَ ُار مْ ُ
ال�سلاَ ِمَ ،ودَ ُار خْ ُ
ات عَ ْد ٍن،
َج َّن ُة مْالَ�أْوَى ،و َ
ال َقامَ ِة ،و َ
و َِم ْن �أَ ْ�س َم ِائهَا :دَ ُار َّ
�س؛ و َُهوَ �أَ ْع َلى جْ َ
يعهَا،
ال َّن ِةَ ،و�أَبْ وَ ابُ هَا َث َم ِاني ٌَة ،مَ ا َبينْ َ ِم ْ�ص َراعَ ينْ ِ ِم ْن مَ َ
وَا ْل ِف ْردَ ْو ُ
�ص ِار ِ
ُ
ً
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
�صلى
مَ ِ�سري َُة �أَ ْرب َِعني َ�سنة؛ فعَ ْن َ�س ْه ِل بْ ِن َ�س ْع ٍد  -ر َِ�ض َي اهلل عَ نه -عَ ِن الن ِب ِّي َ -
ُ
َ
(ف َ
اهلل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ َ -ق َ
اب)� .أَ ْخ َر َج ُه ا ْلبُ َخ ِار ُّي ،كل باب
ال :يِ
اجل َّن ِة َث َم ِاني َُة �أبْ وَ ٍ
َلهْ ِل جْ َ
ور
خمت�ص ب�أهله ،و َِ أ
ال َّن ِة ِفيهَا مَ َ�س ِاك ُن َطيِّ ـب ٌَة ،و َُغ َر ٌف مَ ْب ِن َّي ٌة ،و َُق ُ�ص ٌ
م َّو َف ٌة َف ِائ َق ٌة ،قال تعالىَ :
(ل ِك ِن ا َّل ِذ َ
ين َّات َق ْوا رَبَّ هُ ْم َلهُ ْم ُغ َر ٌف
اه َق ٌة ،و َِخيَامٌ جُ َ
َ�ش ِ
ُ
للهَّ
للهَّ
َ
لاَ
ٌ
ٌ
جَ
حَ
ُ
ِم ْن ف ْو ِقهَا غ َرف مَ ْب ِن َّية ْ
ت ِري ِم ْن ْ
مْ ِاليعَ ادَ )
َار و َْع َد ا ِ يُ ْخ ِل ُف ا
ت ِتهَا الاْ ْنه ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ﷺ
جْ
َّ
َّ
ُ
الزمر ،20:وَعَ ْن عَ ِل ٍّي -ر َِ�ض َي اهلل عَ ْنه -قال :قال الن ِب ُّي �( :- -إِ َّن يِف الن ِة
ور َها)َ ،ف َقامَ �أَ ْع َر ِاب ٌّي َف َق َ
ونهَا ،وَبُ ُط ُ
ال:
ُغ َر ًفاُ ،ت َرى ُظهُ ُ
ور َها ِم ْن بُ ُط ِ
ونهَا ِم ْن ُظهُ ِ
للهَّ
َ
َ
َ
ول ا ِ ؟َ ،ق َ
مِلَ ْن ِه َي يَا ر َُ�س َ
اب ا ْل َكلاَ مَ َ ،و�أ ْطعَ مَ َّ
ال�ص َيامَ ،
ال :مِ(لَ ْن �أ َط َ
الطعَ امَ َ ،و�أدَ امَ ِّ
َ
َ
يث� ،أ َّن ر َُ�س َ
الت ِم ِذ ُّي ،و يَِف حْ َ
َ�ص َّلى للِهَّ ِ ِبال َّل ْي ِل و َّ
ا�س ِنيَامٌ ) �أ ْخ َر َج ُه رِّ ْ
اهلل
و َ
َالن ُ
ول ِ
ال ِد ِ
َ
يل ،يِف ُكلِّ
ً
َ
ون ِم اً
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
م َّوف ٍة ،عَ ْر ُ�ضهَا ِ�س ُّت َ
ﷺ -قال�ِ ( :إ َّن يِف اجل َّن ِة خ ْي َمة ِم ْن ل�ؤْل�ؤ ٍة جُ ََ
َ
ين ،ي َُط ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
وف عَ ل ْي ِه ُم امل�ؤ ِمن َ
َز ِاوي ٍَة ِم ْنهَا �أَهْ ٌل مَ ا ي ََر ْو َن ال َآخ ِر َ
ون) �أ ْخ َر َجه البُ خ ِار ُّي
ُ
اهلل بْ ِن َق ْي ٍ�س ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُه.
يث عَ ْب ِد ِ
ِم ْن َح ِد ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
خْ
مْ
ْ
جْ
َّ
َ
�ص وَالز ْعف َر ِان،
مَ ْع َ�ش َر القراء الف�ضالء :وَت ْربَة الن ِة ،ب َْي�ض ُ
اء ِمن ِال ْ�س ِك ال ِال ِ
ُ
َ
الُ :
َح ْ�صبَا�ؤُ َها ِم َن ال ُّل ْ�ؤ ُل ِ�ؤ وَا ْلي ُ
وت؛ َفعَ ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة -ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُه -ق َ
«ق ْل َنا:
و َ
َاق ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اهللَ ،ح ِّد ْث َنا عَ ِن جْ
ال َّن ِة ،مَ ا ِب َنا�ؤُ َها؟ ،قال( :ل ِب َنة ذ َه ٍب وَل ِب َنة ِف َّ�ض ٍة،
يَا ر َُ�سول ِ
َ
ِّ
َ
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
مْ
ْ
و َِملاَ ُطهَا -الط ُ
َح ْ�صبَا�ؤ َها
ني ال ِذي َبينْ َ ال ِبن ِاءِ -ال ْ�سك أ
الر ِائ َح ِة ،-و َ
الذف ُر -الطيِّ ُب َّ
ال ُّل�ؤْ ُل�ؤُ وَا ْلي ُ
َخ ُل ُد َولاَ
َاق ُ
وت ،و َُت َرابُ هَا َّ
�سَ ،وي ْ
الز ْع َف َر ُ
ان ،مَ ْن ي َْد ُخ ُلهَا ي َْنعَ ُم َولاَ ي َْب�أَ ُ
َ
َ
َ
وت ،لاَ َت ْب َلى ِثيَابُ ُهَ ،ولاَ ي َْف َنى َ�شبَابُ ُه) �أ ْخ َر َج ُه �أ ْح َم ُد و ََغيرْ ُ هُ  ،و يَِف جْ َ
ي ُ
مَ ُ
َار
ال َّن ِة �أ ْنه ٌ
الى( :مَ َث ُل جْ َ
ال َتعَ َ
اء َف َح ْ�س ُب ،ب َْل مُ َت َنوِّ عَ َة مْالَ َ�ش ِار ِب؛ َك َما َق َ
ْ
ال َّن ِة ا َّل ِتي وُ ِع َد
ت
�س
ي
مَ
َل ْ َ
ً
َ
َ
َ
َ
مَ
َ
َ
َ
مْ ُ
ب ْ
ال َّت ُق َ
َار ِم ْن
ل َي َتغيرَّ ْ ط ْع ُم ُهَ ,و�أ ْنه ٌ
ءا�س ٍن َو�أ ْنه ٌ
ون ِفيهَا �أ ْنه ٌَر ِم ْن مَ ٍاء غيرْ ِ ِ
َار ِم ْن ل نَ ٍ
َخ ْم ٍر َل َّذ ٍة ِل َّ
�ص ًّفى و ََلهُ ْم ِفيهَا ِم ْن ُك ِّل َّ
ل�ش ِار ِب َ
ات وَمَ ْغ ِف َر ٌة
ني َو�أَ ْنه ٌ
َار ِم ْن عَ َ�س ٍل مُ َ
الث َم َر ِ
َال�س َّن ُة  -عَ ْن َطعَ ِام �أَهْ ِل
ِم ْن َربِّ ِه ْم) حممد ،15:و ََق ْد �أَ ْخب َ
َان  -ا ْل ُق ْر� ُآن و ُّ
َـر َنا ا ْلوَ ْحي ِ
ال َّن ِة و ََ�ش َر ِاب ِه ْم ،وَعَ ْن �أَ ْ�ش َج ِار جْ َ
جْ َ
ال َّن ِة و َِظلاَ ِلهَا و َِث َم ِار َها ،و َُهوَ ي َُف ُ
�ص َّو ُرهُ
وق مَ ا َي َت َ
ال ُ�س ْب َحا َن ُه و ََتعَ َ
الد ْنيَاَ ،ق َ
الى�ِ ( :إ َّن مْ ُ
ال َّت ِق َ
ال ْن َ�س ُ
ان يِف ُّ
ون و ََفوَ ِاك َه
ْ ِإ
ني يِف ِظلاَ ٍل و َُعيُ ٍ

ن ِزي مْ ُ
ون ُك ُلوا و ْ
ما ي ْ
ال ْح ِ�س ِن َ
ون ِ�إ َّنا َك َذ ِل َك جَ ْ
َا�ش َربُ وا َه ِني ًئا مِبَا ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
َ�ش َتهُ َ
ني)
مِ َّ
ُ
َ
املر�سالت ،44 – 41:وَعَ ْن َج ِاب ٍر -ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُه -ق َ
ال�َ :س ِم ْع ُت َّ
الن ِب َّي -ﷺ-
َ
ونَ -ولاَ
لاَ
ول�ِ ( :إ َّن �أَهْ َل جْ َ
ي َُق ُ
ون ِفيهَا َوي ْ
ون؛ �-أ ْي ي َْب ُ�ص ُق َ
ونَ ،ولاَ ي َْت ُف ُل َ
َ�ش َربُ َ
ال َّن ِة َي�أْ ُك ُل َ
َ
لاَ
لاَ
َ
ُ
ُ
ون؛ �-أي ال يخرجون مْ ُ
يَبُ ُ
ي َت ِخط َ
ون َو َي َت َغ َّوط َ
ول َ
الخاط ِم ْن �أ ْن ِف ِهم،)-
ون َو مَ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َق ُالوا :ف َما بَال َّ
�س
الطعَ ِام؟؛ � -أ ْي مَ ا �ش�أ ُن ف ْ�ضل ِت ِه ،-قالُ :
اء؛  -و َُهوَ ت َن ُّف ُ
(ج�ش ٌ
َخ ُر ُج ِم َن ا ْل َف ِم ِع ْن َد ِّ
يح ي ْ
ال�شب َِعَ ،-ور َْ�ش ٌح؛ � -أَ ْي
مْالَ ِع َد ِة ِم َن الاِ ْم ِتلاَ ِء� ،أو َ
�ص ْو ٌت مَ عَ ِر ٍ
عَ َر ٌقَ -ك َر ْ�ش ِح مْ ِال ْ�س ِك؛ � -أَ ْي ي َِ�صريُ َف ْ�ض ُل َّ
اء
الطعَ ِام ُج َ�ش ً
اء �أَ ْي َن ِظريَهُ َ ،و ِ�إلاَّ َف ُج َ�ش ُ
جْ َ
الت ْ�س ِبيحَ و َّ
ون َّ
الد ْنيَا ،-يُ ْله َُم َ
َالت ْح ِم َ
ال َّن ِة لاَ ي َُك ُ
ون مَ ْك ُر ً
وهاِ ،ب ِخلاَ ِف ُج َ�ش ِاء ُّ
يد؛
يح و َّ
ون ِم َن َّ
�س؛ � -أَ ِي َّ
ون َّ
�س ،و مَْالَ ْع َنى لاَ ي َْتعَ بُ َ
َك َما ُت ْله َُم َ
يل
الت َن ُّف َ
الن َف َ
َالت ْه ِل ِ
الت ْ�س ِب ِ
ُ
َك َما لاَ َت ْتعَ بُ َ
ون �أَ ْن ُت ْم� )-أَ ْخ َر َج ُه مُ ْ�س ِل ٌم ،وَعَ ْن َ�أ َن ِ�س بْ ِن مَ ِال ٍك -ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُه-
ال�( :إِ َّن يِف َ
الن ِب ِّي -ﷺَ -ق َ
عَ ِن َّ
الر ِاك ُب يِف ِظ ِّلهَا ِما َئ َة عَ ٍام
اجل َّن ِة َل َ�ش َج َر ًة ي َِ�سريُ َّ
لاَ ي َْق َطعُ هَا) �أَ ْخ َر َج ُه ا ْلبُ َخ ِار ُّي وَمُ ْ�س ِل ٌمَ ،و�أَمَّ ا ْال ِآني َُة ا َّل ِتي ي ْ
َ�ش َربُ َ
اب
ون ِبهَاَ :ف ْ أ
الَ ْكوَ ُ
َ
و�س ،قال تعالى( :ي َُط ُ
َالَب َِار ُ
ان مخُ َ َّل ُد َ
وف عَ َل ْي ِه ْم ِو ْل َد ٌ
اب
و ْ أ
يق وَا ْل ُك�ؤُ ُ
ون ِب�أ ْكوَ ٍ
ني َذو ُ
َات حْ ُ
ني) الواقعة ،17:و َِفيهَا حْ ُ
َو�أَب َِار َ
ور ا ْل ِع ُ
ال ْ�س ِن مُ ْن َق ِط ِع
ال ُ
يق و ََك ْ�أ ٍ�س ِم ْن مَ ِع ٍ
ال�س ْن ُد ِ�س وَالإِ ْ�س َت رْب َِق ِم َن حْ َ
َال ْلي َُة ِم َن َّ
َّ
الذ َه ِب وَا ْل ِف َّ�ض ِة
ري ،و َِثي ُ
ير ،و حْ ِ
َاب ُّ
ال ِر ِ
الن ِظ ِ
ال َتعَ َ
ني؛ َق َ
ين ي َُط ُ
ال ْدمَ ِة عَ َلى مْ ُ
لَبْ َر ِار و مْ ُ
ال�ؤْ ِم ِن َ
َال َق َّر ِب َ
وف َ
ني ،وَا ْل ِغ ْل َم ُ
ان ا َّل ِذ َ
الى:
ِل ْ أ
ون ِب خْ ِ
ني عَ َلى ُ�س ُر ٍر مَ ْ�ص ُف َ
(مُ َّت ِك ِئ َ
ني) الطور ،20:وَعَ ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة
وف ٍة َو َز َّو ْج َنهُ ْم ِب ُح ٍ
ور ِع ٍ
ُ
الَ :ق َ
ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُهَ -ق َال ر َُ�س ُ
ام ِر ٍئ ِم ْنهُ ْم َز ْو َج َت ِان ْ
اث َن َت ِان،
اهلل -ﷺِ :-
ول ِ
(ل ُك ِّل ْ
َ
َ
وق ِه َما ِم ْن َور َِاء ال َّل ْح ِم ،وَمَ ا يِف جْ َ
ال َّن ِة �أ ْع َز ُب) �أ ْخ َر َج ُه َ مُ ْ�س ِل ٌم ،قال
يُ َرى مُ ُّخ ُ�س ِ
َ
تعالىَ ( :وي َُط ُ
ان مخُ َ َّل ُد َ
وف عَ َل ْي ِه ْم ِو ْل َد ٌ
ون �إِ َذا َر�أ ْي َتهُ ْم َح ِ�س ْب َتهُ ْم ُل ْ�ؤ ُل�ؤًا مَ ْن ُثو ًرا َو�إِ َذا
َاب ُ�س ْن ُد ٍ�س ُخ ْ�ض ٌر َو ِ�إ ْ�س َت رْب ٌَق و َُح ُّلوا
يما وَمُ ْل ًكا َك ِبريًا عَ ِليهُ ْم ِثي ُ
َر�أَ ْي َت َث َّم َر�أَ ْي َت َن ِع ً
�أَ َ�س ِاو َر ِم ْن ِف َّ�ض ٍة و ََ�س َق ُ
اه ْم رَبُّ هُ ْم َ�ش َرابًا َطهُ و ًرا) الإن�سان.19-21:
ال�سادة القراء الأعزاء :و ِ�إ َّن �أَ َّو َل مَ ْن ي َْد ُخ ُل جْ َ
ال�صلاَ ُة
ال َّن َةَ ،ن ِب ُّي َنا -عَ َل ْي ِه َّ
ُ
الَ :ق َ
اهلل عَ ْن ُهَ -ق َ
ال ر َُ�س ُ
َاب
َال�سلاَ مُ -؛ َفعَ ْن �أَ َن ٍ�س  -ر َِ�ض َي
ﷺِ �( :-آتي ب َ
ول ِ
و َّ
اهلل َ -
َ
َ
َ
َ
ول خْ َ
جْ َ
تف ِت ُح؛ � -أ ْي� :أ ْط ُل ُب َف ْت َح ُهَ ،-في َُق ُ
ال َّن ِة ي َْومَ ا ْل ِقيَامَ ِة َف�أ ْ�س ْ
ال ِاز ُن :مَ ْن �أ ْن َت؟،
َ
َ
َ
ُ
َ
َف�أَ ُق ُ
م َّم ٌدَ ،في َُق ُ
َاب َل َك
ولِ :ب َك �أ ِم ْر ُت ،لاَ �أ ْف َت ُح ِ أ
ول :حُ َ
ل َح ٍد ق ْب َل َك؛ � -أ ْيِ :ب َف ْت ِح ا ْلب ِ
َاء� )-أَ ْخ َر َج ُه مُ ْ�س ِل ٌم� ،أَلاَ َو ِ�إ َّن �أَهْ َل جْ َ
َق ْب َل َغيرْ ِ َ
ال َّن ِة ي َْد ُخ ُلو َنهَا عَ َلى
ك ِم َن ْ أ
الَ ْن ِبي ِ
ني َ�أ ْو َثلاَ ٍث و ََثلاَ ِث َ
اء َثلاَ ِث َ
يه ْم �آدَ مَ
�أَ ْك َم ِل ُ�صور ٍَة َو�أَ ْج َم ِلهَا� ،أَبْ َن َ
ني ،عَ َلى ُ�صور َِة �أَ ِب ِ
ُ
الَ :ق َ
َال�سلاَ مُ -؛ َفعَ ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة -ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُهَ -ق َ
ال ر َُ�س ُ
ول
عَ َل ْي ِه َّال�صلاَ ُة و َّ
ون جْ َ
اهلل -ﷺ�ِ ( :-إ َّن �أَ َّو َل ُز ْم َر ٍة ي َْد ُخ ُل َ
ال َّن َة ،عَ َلى ُ�صور َِة ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْلب َْد ِر ،وَا َّل ِذ َ
ين
ِ
َ
َ
ون َولاَ
لاَ
لاَ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ال�س َم ِاء ِ�إ َ
ون َو َي َتغ َّوط َ
اء ًة ،يَبُ ول َ
�ض َ
ي َُلو َنهُ ْم ،عَ لى �أ�ش ِّد ك ْوك ٍب دُ رِّ ٍّي يِف َّ
ون� ،أَ ْم َ�ش ُ
اطهُ ُم َّ
ون َولاَ ي َْت ُف ُل َ
ي َت ِخ ُط َ
الَ ُل َّو ُة
َم ِام ُر ُه ُم ْ أ
الذ َه ُبَ ،ور َْ�ش ُحهُ ُم مْ ِال ْ�س ُك ،و جَ َ
مَ ْ
َ
َ
ُ
لاَ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ا ْلعُ ودُ ال ِذي يُ تب ََّاجهُ ُم حْ
ور ا ْل ِع ُ
ني� ،أ ْخ قهُ ْم عَ لى خ ْل ِق ر َُج ٍل
َخ ُر ِب ِهَ ،-و�أ ْزو ُ
ال ُ
َ
َ
َ
َّ
ُّ
يه ْم �آدَ مَ �ِ ،ست َ
ال�س َم ِاء) �أ ْخ َر َج ُه ال�ش ْيخ ِان ،وَعَ ْن
و ِ
ون ِذرَاعً ا يِف َّ
َاح ٍد ،عَ َلى ُ�صور َِة �أ ِب ِ
ُ
َ
اجل َّنةَ
اجل َّن ِة َ
ال( :ي َْد ُخ ُل �أَهْ ُل َ
الن ِب َّي -ﷺَ -ق َ
مُ عَ ِاذ بْ ِن َجب ٍَل -ر َِ�ض َي اهلل عَ ْن ُه� ،-أ َّن َّ
عر على َج َ�س ِده ،-مُ ْردً ا؛  -ال �شعر على ذقنه� ،أي بال
ُج ْردً ا؛  -وهو :مَ ن ال َ�ش َ
اء َثلاَ ِث َ
حلية ،مُ َك َّح ِل َ
ني �أَ ْو َثلاَ ٍث
ني؛ � -أي يف �أجفان �أعينهم �سواد كالكحل� ،-أَبْ َن َ
َ
اهلل َتعَ َ
لَهْ ِل جْ َ
الى و َّ
و ََثلاَ ِث َ
َالن َظ ُر �إِ َلى
يم ِ أ
ال َّن ِةُ ،هوَ ُر�ؤْي َُة ِ
ني َ�س َن ًة)َ ،و�إِ َّن �أ ْع َظمَ َن ِع ٍ
ال َتعَ َ
مي ِفيهَا؛ َق َ
ين �أَ ْح َ�س ُنوا حْ ُ
(ل َّل ِذ َ
ال ْ�س َنى و َِزيَادَ ٌة) يون�س،26:
الىِ :
و ْ
َج ِه ِه ا ْل َك ِر ِ
َ
ُ
َ
َ
ِّ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
جْ
حْ
َّ
َّ
يــم؛ وَعَ ْ
ــب
َفال ْ�سنــى ِه َي النـة ،وَالزيَادَ ة ِهي النظ ُ
ــن ُ�صه ْ
ــر �إِلى و ْ
َـي ٍ
َج ِه ِه الك ِر ِ
ُ
ال َّن َةَ ،ق َ
ال َّن ِة جْ َ
ال�( :إِ َذا دَ َخ َل �أَهْ ُل جْ َ
الن ِب ِّي -ﷺَ -ق َ
اهلل عَ ْن ُه  ،-عَ ِن َّ
ال:
 ر َِ�ض َيُ
َك و ََتعَ َ
اهلل َتبَار َ
يد ُك ْم؟َ ،في َُق ُ
ي َُق ُ
ون� :أَ مَ ْ
ل ُتبَيِّ �ضْ
ول َ
يد َ
ون َ�ش ْي ًئا �أَ ِز ُ
الىُ :ت ِر ُ
ول
الن ِار؟َ ،ق َ
ل ُت ْد ِخ ْل َنا جْ َ
وه َنا؟� ،أَ مَ ْ
ال َّن َة ،و َُت َن ِّج َنا ِم َن َّ
وُ ُج َ
ابَ ،ف َما
ال َج َ
الَ :في َْك ِ�ش ُف حْ ِ
َ
َ
َ
�أُ ْع ُطوا َ�ش ْي ًئا �أ َح َّب ِ �إ َل ْي ِه ْم ِم َن َّ
َج َّل) �أ ْخ َر َج ُه مُ ْ�س ِل ٌمَ ،ف�أ ْي َن
الن َظ ِر ِ�إ َلى َربِّ ِه ْم عَ َّز و َ
ُط اّ َل ُب جْ َ
ات ا ْلعُ َلى مْ ُ
ال َّن ِة مْ ُ
ال َ�س ِار ُع َ
ال َ�شمِّ ُر َ
اب َّ
ون؟! ،قال تعالى
ون؟!َ ،و�أَ ْي َن ُر َّغ ُ
الدر َ
َج ِ
َج َّن ٍة عَ ْر ُ�ضهَا
(�س ِار ُعوا �إِ َلى مَ ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َربِّ ُك ْم و َ
�آمرا عباده بامل�سارعة �إلى اجلنةَ :
ال�س َماو ُ
َات َوالاْ ْر ُ
�ض �أُ ِع َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني) �آل عمران.133:
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
يمهَا مْ ُ
َ
َ
َ
جْ
َّ
ْ
هْ
ال ِقيمَ ِب َف ْ�ض ٍل ِم ْن ُه و َِم َّن ٍة.
ع
ن
ا
ن
ق
ز
ر
و
،
ة
ن
ال
ل
�
أ
ن
م
م
اك
�
إ
و
اهلل
ي
ن
ل
ج
ِ ََ
ِ َ
َ ِيَّ ْ ِ
َ عَ ِ
ِ
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا ونبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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لك اجلنة يا ليلى
(اجلزء الأول)

من أفضل الكرامات عند اهلل من برّ بوالديه
 لن يدخل الجنة من أغضب والديهولن ينال عهد اهلل من سخطت عليه أمه
الجنة تحت أقدام األمهات
يا ليلى أبشري بالجنة فقد أتتك أشراطها
لك يا ليلى الجنة من أوسع أبوابها
تدخلين من باب هو من أجمل أبواب الجنة جعله اهلل لمن كان بارا بوالديه..
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم « :الوالد أوسط أبواب الجنة».
«أبي باب من أحسن أبواب الجنة» رواه الترمدي.
برّ الوالدين من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب األرض والسماوات (جل وعال).
األم :
ال يستطيع األبناء إحصاء فضل األم وما قامت به في سبيلهم من حمل ووالدة ،وإرضاع،
وسهر بالليل ونصب بالنهار في سبيل الرعاية المطلوبة ،وهي فرصة نشطة بما تقدمه ،تغيب
بسمتها إذا غابت ضحكته وتذرف دموع خوف إن اشتد مرضه ،وتحرم نفسها من الطعام
والشراب إن صام عن لبنها ،وتلقي نفسها في النار لتنقذ طفلها ،وتتحمل حمل الجبال من
الهوان والشقاء كي يحيا ويسعد ،يخفق قلبها عطفا وحنانا عندما نسمعه ينطق « :ماما..
ماما ،»..وتمشي وراءه حبوا وترقص له ،وتصفق بكلتا يديها ،لقد جعل حقها على األبناء ثالثة
أضغاف حق أبيهم .سأل صحابي الرسول صلى اهلل عليه وسلم « :يا رسول اهلل من أحب إلي
من الصحبة؟»
قال عليه السالم  :أمك
ثم قال  :من؟
قال الرسول  :أمك
ثم قال  :من؟
قال  :أمك ثم أبوك
تفضيل اآلباء على األبناء
هي قصة الغار الذي شدت مدخله صخرة
عظيمة أطبقت على ثالثة نفر.
قال ثالثهم :
ل��ي صبية أصابهم ال��ج��وع ،ول��ي جرة
حليب ،ذهبت بها ألطعم والدي قبل أبنائي،
فوجدتهما نائمان ولم أستيقظهما فوضعت
جرة الحليب عن رأسيهما حتى طلع الفجر ،هما
يتضوعان جوعا عند قدمي ،فضلت أبوايا على
أبنائي فانزاحت الصخرة وخرجنا سالمين.
لتفوز برضا الوالدين
قال عليه السالم  :ثالث دعوات ال ترد ،منها « :دعوة الوالد لولده» (حديث رواه األلباني
في صحيح الجامع .)3032
قال تعالى :
«أنِ اشكر لي ولوالديك إلي المصير» صدق اهلل العظيم (لقمان .)4
يا ليلى البارة بوالدتك
 أطعمت أمك على مهل ،أطعمك اهلل من ثمار الجنة أطفأت عطش أمك دنيويا ،سقاك ربك من نهر الكوثر. تشربين من حوض النبي صلى اهلل عليه وسلم ،ألنك شربت أمك كل حين. لك جبال من الحسنات في كل دقيقة وثانية تعتنين بأمك ،في نظافتها وأكلها وشربهاومنامها.
 أنت يا ليلى من نساء الجنة وحرمت عليك النار.. ثقلت موازينك وازدادت حسناتك واضمحلت أوزارك ،فهنيئا لك بآالف الحسنات في جعبتك. مالئكة الرحمان في عونك في حمل أمك والعناية بها. خصالك بالمودة مع أمك فضل من اهلل ،تنالين رضاها ورضا اهلل تعالى. يا ليلى لك حسنة في كل لقمة أطعمتها أمك ،والحسنة بعشر أمثالها واهلل يضاعف لمنيشاء.
قدمي الماء كل حين لتشرب ،ستشربين في حوض الجنة.
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إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون*

 يا ليلى  :أبشريفأبواب الجنة في استقبالك..
واشكري اهلل ألنه ألهمك لعنايتك بأمك العجوز.
قال تعالى :
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
« َي ْ�س َ�أ ُلون َ
ِ�ين َوال َيتَا َمى
ن َو أ
الق َ��رب َ
ون ق��ل َما �أنفَقْ تُم م ْ
َك َم��اذا ُينفِقُ َ
ِّ��ن َخ�ْي رْ ٍ ف ِلل َوال َِد ْي ِ
َ
للهَّ
ُ
َو مْالَ َ�س ِ
ِيم» صدق اهلل العظيم (البقرة
ِن َخيرْ ٍ َف�إِ َّن ا ِب ِه َعل ٌ
ِيل َو َما تَفْ َعلوا م ْ
ني َوا ْب ِ
اك ِ
ن َّ
ال�سب ِ
.)215
وقال تعالى :
الل هَُّ
وَالل رَ ُءوفٌ ِبا ْلعِبَادِ» صدق
«وَمِنَ
النَّاس مَن يَشْ ِري نَ ْفسَهُ ابْتِغَا َء مَرْضَاتِ هَّ ِ
ِ
اهلل العظيم (البقرة .)205
حكت لي ليلى
قالت ليلى عن أمها :
أمي في صباها كانت هادئة الطبع ،سمحة الخلق ،ذات وجه صبوح تشرق منه ابتسامة
جذابة ،حلوة ،سمراء البشرة ،عينان واسعتان كعيني المهى ،ال تفتر ابتسامتها الواضحة لكل
من تطلع إليها ،أحببنها نساء العائلة كل واحدة منهن تجتهد لتظفر بها عروسا البنها ،عرفت
بالطاعة واالمتثال الخضوع لوالديها ،في حشمة ووقار تحدثهما ،مما جعل والداها يكتبان لها
أراضي شاسعة دون بقية إخوانها الذكور لسجيتها السمحاء ،واهلل تعالى أعلم بما ال يعلم المرء
في حياته ،فأوالها أبواها عناية وورّثاها األرض بيعا وشراءا.
تزوجت (مليكة) برجل شهم كسيب من مرآب إلصالح هياكل السيارات الفارهة أبطالها
سائقون يعشقون السرعة المفرطة ويتباهون
بنوع السيارة ونتيجة التهور تؤدي بالسيارة
إلى الضياع.
وقد اشتهر صاحب الكراج بمهارة اإلصالح
يجعل السيارة المعطوبة وكأنها لم تتعرض
لحادث وخدوشات.
لم تدخل مليكة كتابا أو مدرسة ،ولكنها
كانت سريعة البديهة حفظت آيات القرآن
وبعض السور تقرأها في صلواتها اليومية.
يجلوسها في البيت تعلمت من والدتها
فن الطبخ وصنع الحلويات التقليدية ،كان هذا
حافزا لها وألوالدها ولزوجها ،كلما رجع محمد
من الورشة وعاد األوالد من المدارس يجدون
أمهم هذه قد هيأت لهم ما طاب ولذ.
مرت األس��رة على هذا المنوال أعواما
وسنينا ،وأف��راده��ا في هناء وانسجام ،كبر
األوالد الذكور ،اختار كبيرهم التدريس األصغر
منه امتهن حرفة وال��ده ،يقضي يومه في
تلحيم وجمع أجزاء السيارات حتى تعود إلى
العمل ،أما الولد الثالث فتوظف تجاريا بإحدى الشركات لبيع أجزاء السيارات..
أما البنتان فدخلتا المدارس االبتدائية ونالتا حظهمام من التعليم االبتدائي ،أصبحت البنت
الكبرى مولعة بأشغال البيت تقتدي بأمها في كل شيء ،أما البنت الصغرى (ليلى) عشقت العمل
بروض األطفال تالعبهم وتواسيهم وترقص لهم وتغني لهم فتعلقوا بها كأنها أم حنون.
مرت شهور وأعوام ظهرت على ليلى أنوثتها الغضة كل من رآها يعجب بها ،فحظي بها
شاب متعلم من أسرة محترمة ،فتروجت منه وأصبح لديها أوالد نعم الخلق والتربية.
شاءت األقدار أن توفي والدها محمد بسقطة من نافذة إلى الشارع غفلة ،فلزم البيت ليالي
معدودات وانتقل إلى رحمة اهلل تعالى.
أصبحت السيدة مليكة وحيدة في البيت ،تنتظر قدوم أوالدها وأحفادها لتغدق عليهم
برياالت من عائدات المرآب وهي متشبثة باألرض لحاجة في نفسها ،تقدم بها السن واألوالد
الذكور في شغل دائم ال يزورونها لحاجة لهم ،لسلف أو معونة سخية.
نجحت تجارة زوجها وشاعت شهرته ،ومن حين آلخرر يطلب من زوجته أن تذهب إلى بيت
أمها وتقضي حاجياتها وتتفقد حالتها.
لزمت مليكة بيتها ،أنيسها كتاب اهلل ،ودعا ،ال يفتر ،صباح مساء ،ألبنائها وأحفادها ،تأثرت
حالتها النفسية بالوحدانية وكلما راجعت تصرف زوجها وهلوسته آخر أيامه وهو يقول أنه يرى
الجن ويكلمه ويحاوره ،ازداد خوفها ونحل جسمها ،وخرت قواها ،وأصبحت تنفق من كل ما
ادخرته من مال بال هوادة في التطبيب وشراء األدوية ،ولم ينفع أي عالج في مرضها.
قال تعالى :
ك ِل مْ ُ
كت َ
ُ
يب َنا �إِ اَّل َما َ
َب اللهَّ ُ َل َنا هُ َو َم ْو اَلنَا َو َع َلى اللهَّ ِ َف ْل َي َت َو َّ
ِ
ون» صدق
�ص
ال�ؤْ ِم ُن َ
«قل َّلن ُي َ
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