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في  السياسية  األحزاب  وصلت 
المسدود،  الباب  إلى  المغرب 
أرهقها دور الكومبارس الذي تلعبه 
في  الماضية  سنة  الخمسين  طيلة 
المشهد السياسي المغربي، وتكرار 
وتفشي  المملة،  اإلنتخابية  وعودها 
ودخول  صفوفها،  في  الزبونية 
اضطراري،  تقاعد  في  نخبها 
تؤمن  ال  التي  قيادتها  وشيخوخة 
إال بديمقراطية الموت واإلنقالبات 
الداخلية. باإلضافة الى أنها أحزاب 
جامدة ال تتحرك إال حسب األوامر 
وبين  بينها  فرق  ال  والتعليمات 
الثكنات العسكرية ال تبادر والتناقش 
تصفق  فقط  بل  تعارض  وال 
لن  أزمة  الطلب.  حسب  وتزغرد 
تستطيع األحزاب تجاوزها ألنها ال 
التي  الحقيقية  السلطة  مفاتيح  تملك 
للوصول  األبواب  تفتح  قد  وحدها 
عبروا  الذين  المواطنين  قلب   الى 
عن سخطهم ووعيهم في اإلنتخابات 
الماضية معلنين أن خيوط السياسة 
المغربية توجد في مكان اخر غير 

مقرات األحزاب.
المشهد  وأزم  بلة  الطين  زاد  ومما 

مما  أكثر  السياسي 
وساهم  عليه   كان 
في  بالملموس  
نفور المواطنين من 
السياسية  األحزاب 
حزب  ظهور  هو 
استقطب  جديد 
والصغير،  الكبير 
واألمي،  المتعلم 
الفقير والغني، دون 
أخالقية  معايير 
جية  لو يو يد إ و

الكل،  حزب  إنه  المعالم،  واضحة 
إنه الدولة بذاتها. إنه حزب األغلبية 
الذي أتقن الحسن الثاني صنعها في 
والثمانينات، ولكن  مع  السبعينات 
فأحزاب  المهمة،  فرق  في طبيعة 
على  الحصول  تتوخى  الراحل 
الحزب  هذا  أن  حين  في  األغلبية 
دمج  خلفه  الذي  الفراغ  لملئ  خلق 
الحكم، هذا  المعارضة في  أحزاب 
يف  لم  اآلن  حدود  إلى  الحزب 
ربما  صادقا  يكن  ولم   بوعوده 

نفسه  مع  حتى 
صادقا  يكون  حتى 
فها  مناضليه.  مع 
يستقطب  تارة  هو 
وتارة  المفسدين 
يطالب  أخرى 
 ، سبتهم بمحا
يعاتب  ومرات 
وفي  السلطات 
كثيرة  أخرى 
يتحالف معها وهذه 
له  تسخر  األخيرة 

مؤسسساتها عبر كل ربوع الوطن 
والمنظمة  الوحيد  الحزب  وكأنه 
استغالل  حق  لها  التي  الوحيدة 
الدولة،   هذه  وامكانيات  مؤسسات 
في حين ال تتوانى هذه الدولة  في 
باقي  مناضلي  واستفزاز  الهجوم 
مثال  وخير  اإلحتجاجية  الحركات 
يمكن اإلستشهاد به في هذا المجال 
هو تلك العقوبات الزجرية في حق 
الشباب  هؤالء  تغجيجت  شباب 
الشهامة  جد  عن  أبا  ورثوا  الذين 

هؤالء  /الصحراوية،  األمازيغية 
عليه  ماكان  على  سيرا  الشباب 
اإلمتيازات  كل  رفضوا  أجدادهم  
ألنهم يعتبرون انتماءهم لهذا الوطن 
وال  للمساومة   يخضع   ال  مبدأ 
للبيع وال للشراء ليس كما هو حال 
المغرب  جنوب  قبائل  من  غيرهم 
الوطنية  القضية  مع  تتعامل  التي 
في الصحراء كأصل تجاري  تبتز 
به الدولة من حين الى اخر، وهنا 
من  األمازيغ  الجنود  أولئك  أتذكر 
مرارة  ذاقوا  الذين  الجنوب  قبائل 
دون  الصحراء  حروب  مأساة 
يشفي  ما  ذلك  على  يتقاضوا  أن 
أجل  من  ذلك  كل  ولكن  غليلهم 
كذلك  بأرضهم  الوثيق  ارتباطهم 
اليوم وراء  القابعين  أبناء األمازيغ 
وفي  والعار.   الذل  أسوار سجون 
هذا الصدد قال الحكيم األمازيغي: 
 SSenegh kem a nanna

urta ilkim rmdan
 Senev kem a nanna

urta ilkim rmÄ̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈an
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فرع  تاماينوت  منظمة  نظمت 
 23 الجمعة  يوم  مساء  تيزنيت 
البلدي  بالمسبح   2010 ابريل 
السيد  مع  مفتوحا  لقاءا  بتيزنيت 
دافيد  مؤسسة  رئيس  رخا  رشيد 
,رئيس  االمازيغية  لألبحاث  هارت 
في  االمازيغي  العالمي  الكونكريس 
مداخلته  واستهل  والشتات،  أوروبا 
بالتعريف بالميز العنصري وأنواعه 
الذي يتعرض له االمازيغ  والتمييز 
حيث  المغرب   داخل  واالمازيغية 
حدد بعض تجلياته من خالل النسب 
الشريف ,التقسيم الجهوي, المدرسة 
اإلطارات  تأسيس  ومنع  ,اإلعالم 
... وذكر بمجموعة من  االمازيغية 
الحركة  بها  قامت  التي  الخطوات 
لهدا  والتصدي  للتنديد  االمازيغية 
الميز كالدعوة القضائية ضد كل من 
التلفزة والكتاب المدرسي .....ودعا 
في أطار دلك إلى تطوير آليات عمل 
الحركة االمازيغية واعتبر الحل في 
عن  للدفاع  امازيغية  قومية  تأسيس 
المشتركة  األشياء  من  مجموعة 

لعمل  ا و
إقناع  على 
س  لنا ا
صة  خا و
لطبقة  ا
سطى  لو ا
ا  كد و
لس  لمجا ا
لمحلية  ا
همية  بأ
ع  فا لد ا
اللغة  عن 
فة  لثقا ا و

أسماء  كتابة  عبر  االمازيغيتين 
وعالمات  ومكاتبهم  محالتهم 
االمازيغية  بالحروف  التشوير 
وبشكل بارز فال يمكن لزائر أجنبي 
شمال  بلدان  أو  المغرب  يزور  أن 

إفريقيا على سبيل المثال ويجد جميع 
مكتوبة  واإلشهار  التشوير  عالمات 
بالعربية والفرنسية أن يقول بان هذه 

المنطقة امازيغية .
من  مجموعة  تدخل  ذلك  وبعد 
الحاضرين مستفسرين عن مجموعة 

بالشأن  المتعلقة  القضايا  من 
الكونكريس  كعمل  االمازيغي 
ومؤسسة  االمازيغي  العالمي 
دافيد هارت والوضعية الراهنة 
رشيد  السيد  لالمازيغية,أعقبه 
بالمؤسستين  بالتعريف  رخا 
وكذا  عمليهما   ومجاالت 
مستجدا تهما وأكد على أن رغم 
تقوم  االمازيغية  الحركة   أن 
بمجموعة من التحركات ال على 
المستوى الوطني وال الخارجي 
وسكوت  طمس  هناك  فإن 
عن  اإلعالم  لوسائل  مقصود 
كل ما هو في صالح االمازيغية 
أن  إلى  حواره  نهاية  في  ودعا 
بعدالة  يؤمن  مواطن  كل  على 
يدافع  أن  االمازيغية  القضية 
والسبيل  يتواجد  أينما  عنها 
هو  قضيتنا  عدالة  إلظهار  األمثل 

تأسيس قومية امازيغية.

رشيد رخا يف حوار مفتوح بتيزنيت

»ماريا  اإلسبانية  للمؤرخة  جديد  كتاب  في 
 « عنوان  تحت  مادرياغا«  دي  روزا 
من  والكفاح  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد 
الباحثة  فيه  استعرضت  االستقالل«  اجل 
االستعمار  نيران  تحت  الريف  منطقة  وقائع 
تأسيس  مراحل  تتبع  خالل  من  اإلسباني 
في  معتمدة  الخطابي  الكريم  عبد  بن  حركة 
العسكري  اإلسباني  األرشيف  على  ذلك 
الفرنسي و  الدبلوماسي  أو األرشيف  بمدريد 
مغربية  ورسائل  ووثائق  اإلنجليزية  المكتبة 
مأزق  من  روزا  ماريا  وحذرت  المصدر، 

حول  اإلسبانية  الرسمية  للقرارات  التبعية 
الموضوع وكان ذلك خالل لقاء تقديم الكتاب 
بكلية اآلداب بمدينة مكناس المغربية أواسط 
حقائق  عن  يكشف  الكتاب  الماضي.  الشهر 
جديدة تهم دحض العديد من اإلدعاءات حول 
الريف وحول شخصية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الكاتبة اإلسبانية سبق 
عنوان«مغاربة  تحت  كتابا  أصدرت  أن  لها 
في خدمة فرانكّو ترجمة األستاذة كنزة الغالي 
وتقديم األستاذ محمد العربي المساري وكتاب 

»إغزارن 
 » شن و
لف  مؤ و
نيا  سبا إ «
يف  لر ا و
ية  حكا
شبه  تاريخ 

منسي« .
   

املؤرخة اإلسبانية ماريا روزا دي مادرياغا تكتب حول أمري الريف
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متيز شهري مارس و ابريل املاضيني بالنقاش العمومي حول املسألة الدينية إذ قامت السلطات األمنية املغربية بطرد عدد من الذين ادعت أنهم 
ميارسون مابات يعرف بالتبشير و الذين استهدفوا أطفاال مغاربة بقرية  عني اللوح وامزميز حسب بالغ كل من وزارتي الداخلية و االتصال.  
وخلف هذا »الطرد التعسفي‹‹ مجموعة من ردود فعل متباينة بني مؤيدة و مستنكرة. ومن اجل تقريب الصورة أكثر إلى  قراء »جريدة العالم«، 
قامت هذه األخيرة مبناقشة هادئة للمسكوت عنه في هذا احلدث من خالل تناوله من زوايا عدة: حقوقية،  تاريخية، سوسيولوجية، سياسية، 
قانونية، واجناز حورات مع مسيحيني مغاربة  يروون عن مررات االعتقال وهم مع مسيحيني أجانب في ضيافة الدرك امللكي بامزميز.ماهي إذا 
حيثيات هذا الطرد؟ كيف مت اعتقال وطرد هؤالء املسيحيني؟ماهي اخللفيات احلقيقية لهذا االقتياد إلى احلدود؟ماهي التداعيات املمكنة  لهذا 
الطرد على الدبلوماسية املغربية وعلى صورت هؤالء باخلارج؟ ماهو تأثراته على املستوى السياسي ، الديني ،االجتماعي، واحلقوقي الوطني؟

بالنقاش  الماضيين  ابريل  و  مارس  شهري  تميز 
العمومي حول ظاهرة »التبشير« إذ قامت السلطات 
أنهم  إدعت  الذين  من  عدد  بطرد  المغربية  األمنية 
مغاربة  أطفاال  استهدفوا  الذين  و  التنصير  يمارسون 
من  كل  بالغ  حسب  وامزميز  اللوح  عين  بقرية  
»الطرد  هذا  وخلف  االتصال.   و  الداخلية  وزارتي 
التعسفي« مجموعة من ردود فعل متباينة بين مؤيدة 
أصدرت  الدبلوماسي،  المستوي  فعلى  مستنكرة.  و 
بالطرد  فيه  نددت  بيانا  بالمغرب  األمريكية  السفارة 
الذي لم تعط فيه السلطات المحلية للمطرودين الوقت 
الدبلوماسي  أعاب  حيث  أغراضهم،  لجمع  الكافي 
وفي  النازلة.  هذه  في  القانون  تطبيق  عدم  األمريكي 
المتحدة  بالواليات  المغرب  اجتمع سفير  آخر،  سياق 
األمريكية  بالتحالف الدولي للكنيسة اإلنجيلية إلبالغهم 
أن المغرب ال زال بلدا متسامحا وأن هذا الترحيل ال 
يشير إلى تغيير في السياسة الدينية للدولة المغربية. 
السلطات  قبل  من  المغربي  السفير  استدعي  كما 
هذا  من  واستيائها  غضبها  عن  له  لتعبر  الهولندية 
القرار الذي يتنافى وحقوق اإلنسان. في نفس السياق 
بمراجعة  الهولندي  المسيحي  اليميني  الحزب  طالب 
الوضع المتقدم للمغرب مع اإلتحاد األوروبي ما دام 
الدولية لحقوق اإلنسان. المعاهدات  لم يلتزم باحترام 

* أحزاب تصفق
 عرف المشهد الحزبي المغربي تسابق جل األحزاب 
لقرارات  المؤيدة  مواقفهم  تسجيل  إلى  السياسية 
نتائجها  إلى  النظر  السلطة دون  المتخذة من طرف  
العليا وخصوصا على  الدولة  المحتملة على مصالح 
يبحث  كان  البعض  بل  بالخارج.  المغربية  الجالية 
األمة  حامي  بمظهر  للظهور  الفرص  هذه  مثل  عن 
جرائدهم  من  األولى  الصفحات  إذ خصصوا  والذين 
للحديث عن الموضوع باعتباره أخطر ما يهدد كيان 
قدرة  ناتجة عن عدم  المغرضة  التغطية  هذه  الدولة، 
الحقيقية  المشاكل  عن  الحديث  عن  األحزاب  هذه 
مثل الفقر والتهميش والسلطة وتوزيع الثروات، إنها 
أحزاب تبحث عن موقعها تحت الشمس دون عناء. 
األجهزة  لقرارات  المؤيدة  المواقف  تقديم  أصبح 
السرية ووزارة الداخلية هي البرهان على الوالء ليس 
)األصالة  فالبام  والغنائم.  النعم  لموزعي  بل  للوطن 
اتهامه  الخروج من مأزق  والمعاصرة( وجد فرصة 
بالدفاع عن لوبي الخمور بعد أحداث فاس، حيث طلب 
اللوح  بعين  وقع  ما  لتوضيح  الداخلية  حضور وزير 
من أعمال تبشيرية في غفلة من هذا الجهاز، فالحزب 
أداء مهامها. لكن  بالتقصير في  الداخلية  يتهم وزارة 
ما تناساه بيد اهلل هو أن هذه الرسالة يجب أن توجه 
إلى رفيقه في الحزب فؤاد عالي الهمة على اعتبار أن 
ميتم عين اللوح ليس بجديد. أما حزب العدالة والتنمية 
فإنه لم يفوت هذه الفرصة للتضخيم من هذا الموضوع 
لما سيجلبه من مشروعية وجوده فهذين الحزبين جعال 
بقية  أما  الحبل.  وشد  للصراع  معركة  الديني  الحقل 
األحزاب المشاركة في اإلتالف الحكومي فإنها وجدت 
فرصة إبعاد النظر عليها ولو للحظة، خصوصا بعد 
ورود بعض األسماء التي تنتمي إليها في اختالسات 
المال العام في التقرير الذي أصدره المجلس األعلى 
من طرف  المراقبة  وغياب   2008 سنة  بخصوص 
الحيوية،  القطاعات  هذه  على  الوصية  الوزارات 
االقتصادية  التغيرات  في  التحكم  في  وعجزها 
للمواطنين. األساسية  المواد  أسعار  ألهبت  التي 

غاضبون وعلماء  حقوقيون   *
الخط،  على  الدين  علماء  بدخول  الملف  هذا  تميز 
ووجهوا رسالة إلى القصر الملكي يثمنون فيها قرارات 
السلطات المغربية بطرد »المبشرين«، بل أكثر من 
ذلك أدرجوا مسألة التبشير في جدول أعمال االجتماع 
من  مجموعة  تدارس  والذي  البيضاء،  بالدر  المنعقد 
قصد  الحكومة  تبلورها  أن  يجب  التي  المقترحات 
الروحي  »األمن  تمس  التي  الظاهرة  هذه  من  الحد 
رجال  مشاركة  إن  تعبيرهم.  حد  على  للمغاربة«  

تفسيره  يمكن  ال  الدين 
الحكومة عن  إال ببحث 
شرعية ودعم لقراراتها 
المؤسسة  والغير  الهشة 
على سند قانون واضح. 
كما يمكن تفسيره بعودة 
الدينية  المؤسسات 
المشهد  إلى  الرسمية 
للمزايدة  السياسي 
الذين  الخصوم  على 
نفس  معها  يتقاسمون 
الدينية. األرضية 
نددت  اإلطار  نفس  في 
جمعيات حقوق اإلنسان 
الذي  الطرد  بهذا 
في  الدولة  رغبة  يجسد 
و  الديني،  الحقل  تأميم 
قرارات  أن  أوضحت 
ألي  فاقدة  السلطة 
وأنها  قانونية  شرعية 
الدولة  استهتار  تجسد 
باالتفاقيات الدولية التي 
وقعتها الدولة المغربية، 
 18 البند  خصوصا 
الدولي  العهد  من 
الذي  اإلنسان  لحقوق 
. المغرب  عليه  وقع 

* الجرائد 
المغربية في 
مفترق الطرق

اعطت  الحزبية  أو  المستقلة  سواء  الوطنية  الجرائد 
حيزا مهما لهذا الحدث، هذه األخيرة لم تشذ عن موقف 
من  الموضوع  تناولت  األولى،  حين  في  أحزابها، 
الخصوص.  على  والتاريخية  القانونية  مختلفة  زاويا 
كما تم التطرق إلى هذه النازلة من طرف عدة قنوات 
وصحف دولية اجمع اغلبها على عدم احترام السلطات 
األجانب. للموطنين  الفردية  للحريات  المغربية 

* التبشير و بداية زعزعة تواثب 
نظام الحكم

 إن ما يرعب أولياء األمور في هذه البالد هو مسألة 
استيعاب  في  المغربي  النظام  نجح  فإذا  السلطة، 
يغير  أن  دون  الحالي  النظام  في  المعارضة  أحزاب 
من جوهر ثوابته إال القليل من الشكليات،وبالتالي هو 
ذلك  على  زد  كائن،  هو  ما  استمرار  اجل  من  دمج 
كانت  مهما  التفاوض  تقبل  السياسية  المعارضة  أن 
األمر  يتعلق  ليس كذلك عندما  األمر  فإن  ردكاليتها، 
خارجة  يصبح  إذ   ، قناعة  عن  لدينه  اإلنسان  بغير 
أي تفاوض، كما أنها بداية خلق جيوب التغيير على 
المستوى البعيد المدى المبني على أسس دينية مخالفة 
التقليدية.  اإليديولوجيات  انهيار  بعد  هوكائن  لما 
علمانية  التقنين،  خارج  علمانية  من  الخوف  انه 
مركزية  على  مؤسس  نظام  مقابل  المتعدد  الواقع 
منه. الجدري  خصوصا  االختالف  تمقت  مفرطة 

* ال للتعصب الديني أومغرب الجميع
 ماذا يعني كل هذا؟ هل األمور وصلت فعال إلى هذا الحد 
من الخطورة؟ ماهو المسكوت عنه في هذه المسألة؟
في  المغربية  الدبلوماسية  إن  انطلقنا،  حيث  من  لنبدأ 
تطبيق  عدم  بتوضيح  مطالبة  فهي  محرج،  وضع 
القانون في عملية الطرد هذه.إذ أن عدم تقديم هؤالء 
األجانب إلى القضاء يشكل تعطيال لهذا الجهاز وخرق 
اتهام  سلطة  يملك  الذي  هو  فالقضاء  الختصاصاته، 
وتبرئة األشخاص، لكن ما وقع هو العكس، فوزارة 
رمشة  في  ونفذته  الحكم  وأصدرت  اتهمت  الداخلية 
العين. إن ما قامت به هذه الوزارة يثبت  أن« دولة 
القانون والديمقراطية« مجرد أحالم يقظة وشعارات 

لالستهالك، ففي هذه 
القضية لم يتم احترام 
القانونية  المقتضيات 
عليها،  المنصوص 
التبشير  فجريمة 
في  موجودة  غير 
المغربي  القانون 
لها  يخصص  ولم 
المغربي  المشرع 
يقننها،  أن  يمكن  ما 
ال  بقاعدة  وعمال 
عقوبة  وال  جريمة 
سابق،  نص  بدون 
التهمة  هذه  تعتبر 
لغياب  نظرا  باطلة 
القانوني،  ركنها 
المغربي  فالقانون 
يتحدث عن زعزعة 
ال  مسلم  عقيدة 
الفصل  في   التبشير 
القانون  من   220
الذي  وهو  الجنائي 
من  كثيرا  استعمل 
مجموعة  طرف 
الذين  األساتذة  من 
العديد  استجوبتهم 
إن  الصحف.  من 
التي  الطرد  واقعة 
لم  السلطات   نفذتها 
أجراءته  تحترم 
أن  إذ  الشكلية، 
السلطات المغربية لم تبلغ المطرودين بقرار مكتوب 
على  ينص  كما  الطرد  هذا  أسباب  يشرح  ومعلل 
يشكل  مما  بالمغرب،  األجانب  إقامة  قانون  ذلك 
استهتارا بالقوانين ويفتح الباب أمام الفوضى المنظمة 
مصالحها.  تمس  عندما  لوبيات  وراءها  تقف  التي 
من  مبررات  من  معلن  هو  ما  يتجاوز  الصراع  إن 
طرف السلطات ومواقف األحزاب، إذ أن المطرودين 
الكنيسة  إلي  ينتمون  فكلهم  مميزة،  خاصية  لهم 
البروتستنتية التي تشكل عماد السياسة األنكلوسكسونية 
في العالم، هذا المعطي وحده كاف لنقول أن الصراع 
من  كل  بين  الجيوسياسي  بالصراع  مرتبط  ربما 
والسعودية.  األمريكية  المتحدة  والواليات  فرنسا 
فالكنيسة الكاثوليكية التي تمثل عماد السياسة الفرنسية 
بيانا تندد فيه بظاهرة »التبشير«  بالمغرب أصدرت 
مباشرة  بالرباط  مؤتمرها  ونظمت  المؤكدة  الغير 
البيضاء.  بالدار  بأيام  العلمي  المجلس  اجتماع  بعد 
كما يمكن أن تكون أسباب هذا الطرد مرتبطة بحقل 
أنهم  إذ  األجانب،  هؤالء  فيه  يعمل  الذي  االشتغال 
تشبثوا  جميعا بكونهم يعملون في الحقل االجتماعي، 
لمؤسسات  المجال  هذا  يمثل  ماذا  يعرف  والكل 
والوديان  السهول  وجمعيات  الصغرى  القروض 
رؤوس  لإلدخال  لهم  التجاري  األصل  فهو  للتنمية، 
انه صراع  والهشاشة،  الفقر  محاربة  بدعوى  أموال 
حول مصالح مادية أكثر منها دينية، لماذا هذا القول؟ 
الحكومة. تبريرات  عكس  تتبث  القرائن  جميع  ألن 
بعملية  تقوم  أن  المغربية  السلطات  فضلت  أوال، 
الترحيل دون تقديم المتهمين إلى القضاء، ألن تقديمهم 
ستبرؤهم  وربما  علنية  القضية  سيجعل  العدالة   إلى 
المحكمة، كما ستكون المتابعة تحت أنظار الرأي العام 
ببالدنا.  السلطات  تخشاه  ما  وهذا  والوطني،  الدولي 
مؤسسات  لها  العالمية  التبشير  مؤسسات  إن  ثانيا، 
األطلس  جبال  إلى  التنقل  عن  تغنيها  قوية  إعالمية 
التصور  هذا  أن  كما  هذه،  التنصير  حمالت  لقيادة 
للمغاربة والتشكيك في إيمانهم ينم عن عقلية الرعية 
وما  الدولة  باسم  البعض  يفرضها  التي  والوصاية 
لتوجيه  »العقالء«  تدخل  ضرورة  من  هذا  يعنيه 
المفروضة  للوصية  شرعنة  انه  »البسطاء«،  سلوك 
احتقار  عن  ينم  كما  بيسير،  ليس  زمن  مند  عليهم 

المكفولة  االختيار  لحرية  وقمع  ووعيهم  إلنسانيتهم 
قوله  في  جاء  كما  نفسها  الدينية  بالنصوص  حتى 
فليكفر«. شاء  ومن  فاليومين  شاء  تعالي«فمن 
المستجوبين  المغاربة  المسيحيين  اغلب  ثالثا، 
تغيير  يكن  لم  الوطنية  الصحف  بعض  قبل  من 
»البعثات«  هذه  أفراد  بأحد  التقائهم  نتيجة  دينهم 
الحديثة  التكنولوجية  بالوسائل  تأثرهم  كان  بل 
البيداغوجية  الوسائل  من  أكثر  والتلفاز  كاالنترنيت 
وصفها. في  االتصال  وزير  السيد  تفنن  التي 

* الرابحون والخاسرون من الحملة 
على المسيحيين

إن المستفيد األكبر من هذه الحملة هم التيارات الدينية 
منافس  بإقصاء  قامت  أنها  إذ  بالمغرب،  والمحافظة 
محتمل لها من الخريطة الدينية التي ما فتئت تنقص 
تصوير  لهم  المفيد  من  كان  لهذا  اإلسالميين،  لفائدة 
أن  المغرب، رغم  مستقبل  تهدد  أنها  على  األوضاع 
شمال  »التواصل  جمعية  فمثال  الحاصل  هو  العكس 
اآلالف  لصالح  تنموية  مشاريع  بعدة  قامت  إفريقيا« 
القوى  هذه  تذكرها  أن  دون  »بامزميز«،  السكان 
المحافظة في تقاريرها. إن ما يهدد مستقبل المغرب 
واالختالسات،  المشروع  الغير  واالغتناء  الفقر  هو 
والتقسيم الغير العادل للثروات المادية والرمزية، إن 
ما يهدد المغرب هو عدم تطبيق القوانين رغم علتها. 
جمعيات  األوضاع  هذه  من  تستفيد  أن  يمكن  كما 
القروض ألصغري التي ستثقل كاهل السكان، ولوبي 
المدارس الحرة التي تسعى هيا األخرى إلثبات التهم 
الموجهة إلى المدرسة األمريكية »جورج واشنطن« 
بالدار البيضاء. كما سيستفيد اليمين المتطرف األوربي 
للمطالبة بمزيد من إجراءات متشددة على المهاجرين 
المغاربة، وكدا إعادة النظر في الحرية الدينية بأوروبا 
بالدعوة  القيام  من  السلميين  تمنع  ال  اآلن  لحد  التي 
إلى دينهم، وهنا المفارقة، المسلمين يفرحون بأسلمة 
مسلم  أي  تغيير  عند  يغضبون  حين  في  المسيحيين 
لوجهته الدينية، كيف يطالب المسلمين بالحماية القانونية 
ويثورون ضد منع الحجاب في المؤسسات التعليمية 
»التبشير«  بدعوى  المسيحيين  ويطردون  الغربية 
ويطلبون تطبيق حد الردة على المغاربة المسيحيين.
سكان  هم  الترحيل  هذا  جراء  األكبر  الخاسر  إن 
منطقتي عين اللوح وامزميز، لماذا هؤالء بالضبط؟. 
ألن هؤالء« المبشرين« خففوا من إعاقة العديد من 
المدرسي،  الهذر  األطفال، كما خففوا أيضا من حدة 
هذه  مع  تتعامل  المغربية  األحزاب  أن  حين  في 
المعاناة في هذه المناطق االمازيغية كخزان انتخابي 
ألمية  بشع  استغالل  هذا  أليس  مناصبهم،  ومصدر 
الثاني  الخاسر  المناطق.  هذه  سكان  حال  وضعف  
قادرة  تكن  لم  أنها  حيت  المغربية  الدبلوماسية  هو 
المؤسسات  طرف  من  القانون  خرق  تبرير  على 
الرسمية، كما أنها ملزمة بتوضيح مصير االتفاقيات 
تلتزم  ولم  المغربية  الدولة  عليها  وقعت  التي  الدولية 
بها. إضافة إلى سمعة الدولة التي استنزفت ميزانيات 
ضخمة من اجل تحسينها دون جدوى، والتي تلطخت 
في اآلونة األخيرة بفعل اخطأ ارتكبت من قبيل حادثة 
امينتو حيدر واآلن طرد المباشرين، مما جعل أسهم 
تنخفض  الدولية  المحافل  في  المغربية  الدبلوماسية 
للتساؤل  إثارة  األكثر  والنقطة  ادني مستوياتها.   إلى 
اإلتحاد  مع  للمغرب  المتقدم  الوضع  مصير  هو 
األوروبي، الذي منح للمغرب في اآلونة األخيرة بعد 
المغرب  على  يفرض  األخير  هذا  عدة،  مفاوضات 
تكييف  مقدمتها  في  لتفعيله  اإلجراءات  من  مجموعة 
قوانينه مع ما هو معمول به من طرف دول اإلتحاد، 
كيف  تنمية.  أي  أساس  باعتباره  القضاء  إصالح  و 
تريد الدولة المغربية أن تستفيد من السوق االقتصادية 
المنغلقة  القروسطية  بالعقلية  اإلحتفاض  مع  األوربية 
الوحدة  فكرة  على  والمبنية  اإلقصائية    ، ايدولوجيا 
والواقعي.                                                                                     المعاش  التعدد  ضد  االصطناعية 
* حميد بوهدا

إعداد
محيد 
بوهدا

طرد املبشرين : أو حصد املزيد من األخطاء 



تتحدث  التي  النقاشات،  من  كثير  في 
تتناول  بالمغرب،  التنصير  عن  اليوم 
مع  السياسية،  حدودها  في  القضية 
التي  األمنية،  اإلجراءات  طرح 
بعض  أبناء  لحماية  اتخاذها  ينبغي 
بالتنصير. المستهدفة  المناطق 
لكن؛المسألة من الناحية السوسيولوجية، 
البحث  إلى  الحدود،  هذه  تتجاوز 
تدفع  التي  والعوامل،  األسباب  في 
القبول  إلى  المغرب  أبناء  من  بالعديد 
يتحمل  من  ثم  كعقيدة؟  بالنصرانية 
االضطرابات،  هذه  في  المسؤولية 
بالمغرب؟ الديني  الحقل  يعرفها  التي 
المجتمع  في  اليوم  يحدث  ما  أن  أعتقد 
حصل  بحيث  بالجديد،  ليس  المغربي 
التنصير  من  موجات  عدة  عرف  أن 
الكتابات  ولعل  السابقة،  القرون  خالل 
األوضاع  تناولت  التي  التاريخية، 
بالمجتمع  واالقتصادية  االجتماعية 
عشر  الخامس  القرن  خالل  المغربي 
من  بالعديد  تخبرنا  عشر،  والسادس 
حاالت التنصير، التي عرفتها العديد من 
المناطق المغربية، خاصة إبان االحتالل 

األوضاع  دفعت  بحيث  البرتغالي، 
توالي  تسبب  الذي  والفقر،  االجتماعية 
سنوات الجفاف والمجاعات بالعديد من 
من  باألجنبي  االحتماء  إلى  المغاربة 
الجوع، هذه األخير كان يفرض عليهم 
االستمرار  أجل  من  النصرانية  اعتناق 
في العيش، ناهيك عن األسر المغربية 
إلى  نقلها  و  تنصيرها  تم  التي  العديدة، 
البرتغال عن طريق نمو سوق النخاسة. 
ومن  األزمة  من  المغربي  خوف  إن 
مصيره  على  اطمئنانه  وعدم  المستقبل 
على  رضاه  وعدم  أبنائه  ومصير 
عن  يبحث  جعلته  وعصره،  زمانه 
هذا  ومن  الزمان  هذا  من  الهروب 
اعتناق  طريق  عن  وذلك  الوضع 
الحل.  له  تقدم  التي  النصرانية، 
إن األوضاع االجتماعية واالقتصادية، 
هذه  خالل  المغرب  عرفها  التي 
العصور؛ ساهمت في تشكيل شخصية 
اعتبارها  يمكن  التي  المغربي، 
األزمات  أمام  تضعف  شخصية؛ 
شخصية  واالجتماعية،  االقتصادية 
في  باألجنبي  دائما  االحتماء  إلى  تلجأ 

اآلخر. ثقافة  وتمجد  الصعبة،  المواقف 
بالمغرب  التنصير  أن  كذلك،  ننسى  ال 
هو  ما  منها  عديدة؛  عوامل  له  اليوم، 
ما  ومنها  أسلفنا  كما  بالتاريخ  مرتبط 
المعتنق  الشخص  بنفسية  مرتبط،  هو 
للمسيحية، بحيث الكثير من المنصرين 
إما  كافية،  دينية،  ثقافة  لهم  تكون  ال 
ألنهم أميين أو ألنهم تلقوا تعليما يعتمد 
على مناهج ال ترتبط بالثقافة المغربية.
المناطق  بعض  في  أن  صحيح 
االجتماعية  والهشاشة  الحاجة  تكون 
المغرب  يعرفها  التي  واالقتصادية، 
أو  النصرانية  اعتناق  في  رئيسيا  سببا 
التربوية  المناهج  عبر  تمريرها  يتم 
بعض  في  المعتمد  والتعليمية، 
المؤسسات. لكن؛ في تقديرنا أن األمر 
أبعادا  له  نجد  بحيث  ذلك،  من  أعقد 
بالتركيبة  باألساس  مرتبطة  نفسية، 
في  إذ  للمسيحية،  للمعتنق  النفسية 
من  األشخاص  هؤالء  يعاني  الغالب 
المعتقد.  على  تؤثر  نفسية  إضرابات 
اليوم  الديني  الحقل  أن  كذلك،  ننسى  ال 
في المغرب، يعرف العديد من الهزات 

الديني  والغزو  اإلعالمية  الثورة  نتيجة 
للمجتمع، إذ نجد قنوات عديدة تقدم الدين 
مختلفة،  حلل  في  للمغرب  اإلسالمي 
بين  التمييز  على  المتلقي  معها  يعجز 
المغربي.  واإلسالم  يقدم  الذي  اإلسالم 
مما يجعله يبحث عن مذاهب أخرى قد 
تكون التشيع أو المسيحية أو غير ذلك.
تتعلق  أخرى،  مسألة  هناك  أيضا، 
يعتنق  فالكثير  العاطفية،  بالجوانب 
الذي  العاطفي،  الفراغ  نتيجة  المسيحية 
أو  المغربي  الشباب  من  العديد  يعانيه 
العديد  منه  تعاني  الذي  الثقافي،  الفقر 
يدفع  الفقر  هذا  المغربية،  المناطق  من 
بالعديد من المغاربة، إلى تبخيس قيمة ما 
هو مغربي والحط من الثقافة المغربية، 
خالل  من  التبخيس  هذا  عن  ويعبر 
الفرار، إلى ثقافة أخرى أو ديانة أخرى.
اإلسالمية  الحركات  من  العديد  هناك 
كما  جافا.  اإلسالم  تقدم  كذلك،  اليوم 
الذي  المغربي،  اإلسالم  تقدم  ال  أنها 
من  العديد  عن  عديدة  إجابات  فيه  نجد 
للمغاربة.  والفكرية  النفسية  القضايا 
تكون  الغالب  في  االجابات  هذه  أيضا 

نابعة من الثقافة المغربية الشيء، الذي 
غير  نفسيا،  مطمئنا  المغربي  يجعل 
واالجتماعي. الثقافي  سياقه  من  مبثور 
تتحمل  المغرب  في  التنصير  إن 
التربوية  الجهات  كذلك،  مسؤوليته 
الفقه  اليوم  تقدم  ال  التي  والتعليمية، 
والعمل  المغربي،  واإلسالم  المغربي 
والفكرية،  الدينية  األمية  محاربة  على 
المغربية. الهوية  على  الحفاظ  بهدف 
تنصير وطرد  قضية  من  أكبر  المسألة 
المنصرين، إن األمر ينم عن إضطراب 
للمجتمع  والعقائدية  الدينية  القيم  في 
الحقل  إلى وضع  يدفعنا  المغربي وهذا 
الديني محط تساؤل، ال بد من التفكير في 
عمق المشكلة؛ وهي لماذا يقبل المغربي 
أو  شيعيا  أو  نصرانيا  يكون  أن  اليوم 
مذهب  أي  يعتنق  أو  متطرفا  سلفيا 
المغربي؟          العقائدي  المذهب  غير  آخر 

      
عنبي الرحيم  عبد   *  
االجتماع  علم  أستاذ    
جامعة ابن زهر أكادير

التنصري باملغرب : بني النقاش السياسي والثقايف
مقاربة سوسيولوجية

* انتم كمسيحيين مغاربة ماذا يمثل لكم قرار الطرد هذا هل هو 
تغير في سياسة الدولة تجاه المسيحيين و المسيحية  أم ماذا؟
سياسة  هي  بل  تجاهنا،   سياستها  في  تغيير  أقول  لن   **
هنا  أعني  الساحة،  في  الوضع  على  معترضة  نفوس  إرضاء 
في  القرار  وهذا  القومجية.  ومثيلتها  اإلسالموية  األحزاب 
تواجد  لهم  المغاربة  فالمسيحيين  بتاتا  مصالحنا  يمس  ال  حقيقته 
األجانب.  بحضور  مقرون  هو  وال  فقط،  اليوم  حديث  ليس 
المغربية  القوانين  تقرها  كما  الدينية  الحرية  أن  المعلوم  من   *
في  الدينية  طقوسهم  ممارسة  حق  لألجانب  باألساس  تضمن 
األماكن المخصصة لذلك دون أن تشمل هذه الضمانات المسيحيين 
؟ أنشطتكم  و  الدينية  طقوسكم  تمارسون  كيف  المغاربة، 
آخر  بمعنى  أو  نفسه  يناقض  هنا  المغربي  فالقانون  بالفعل،   **
دون  األجانب  معتقد  حرية  يحترم  أن  له  فكيف  الحقيقة،  يواري 
مواطنيه !!!! نحن مواطنين مغاربة وليس ألحد  الحق لحرماننا من 
أبسط الحقوق.أنشطتنا  نقيمها بشكل عادي، صحيح أننا ال نجاهر 
لكن هذا فقط احتراما للمجتمع الذي و لألسف اليبادلنا نفس الشيء.
يخضعون  المغاربة  اليهود  أن  االعتبار  بعين  أخدنا  إذا    *
تؤطرهم   المسلمين   وأن  العبري  الشخصية  األحوال  لقانون 
اإلسالمية  المرجعية  اعتمدت  والتي  المغربية  األسرة  مدونة 
القانونية؟ الخريطة  في  وضعكم  فماهو  بنودها،  صياغة  في 
** هذا صحيح، فنحن مازلنا نعامل في إطار مدونة األسرة كمسلمين 
وهذا هضم آخر لحق بسيط، لكن حاليا رغم ذلك نتماشى مع األمر، نعيش 
إيماننا فيما بيننا، في انتظار تحقيق هذا المطلب والمطالب األخرى.
باحترام  يقر  الدستور  من  السادس  الفصل  أن  من  بالرغم    *
تنظيم  على  نتائج  من  عنه  يترتب  وما  بالمغرب،  الديني  التعدد 
وعلما  )اإلرث،الزواج،....(،  دينه  حسب  كل  المغربية  األسر 
للمسيحيين  الحقوق  هذه  مثل  يقر  ال  المغربي  القانون  بأن 
تسلكوها  أن  يمكن  التي  واألساليب  الطرق  هي  ما  المغاربة، 
إلعادة االعتبار للمكون المسيحي في الخريطة الدينية بالمغرب؟ 
** في نظري، أهم شيء إيصال صوتنا للجهات العليا في البالد، 
الجمعيات و  التحركات، بمراسلة  بالمزيد من  و هذا اليتحقق إال 
المنظمات الحقوقية.... و هو ما أظن أننا سائرون في العمل به.

المغاربة  نخبة  ضمن  بارزة  شخصية  بصفتكم   *
الذى  الهجوم  حول  اطالع  على  و  المسيحيين 
في  امزميز  قرية  على  المغربية  السلطات  شنته 
قراء  إفادة  يمكنكم  هل  الماضي،  مارس  أوائل 
بأمزميز؟ وقع  ما  عن  األمازيغي  العالم  جريدة 
** أوال وقبل كل شيء، أريد أن أشكر«العالم األمازيغي« 
للموضوع، ولألسف، فرض على  وتناولها  على جرأتها 
كل أشباه اإلعالميين أن يتناولوه من منظور رسمي مغاير 
للواقع، إال من بعض االستثناءات التي يجب اإلشادة بها ألنها 
تذكرنا أن بهذا الوطن ما يزال هناك ضمائر يعول عليها.
فبراير  شهر  أوائل  أمزميز،  بمدينة  وقع  ما  بخصوص 
2010، فقد كان هناك اجتماع عادي لمسيحيين مغاربة 
 5 فردا، منهم   20 األمريكي، وقد كان عددهم  وضيفهم 
أطفال، اثنين منهم رضيعين سنهما ال يتجاوز الستة أشهر.
وكعادتها، فإن السلطات كانت تعلم بهذا االجتماع وبمن 
والمسالمة  الصغيرة  المجموعة  هذه  أن  إال  يحضره، 
مختلف  قبل  من  نظيرها  قل  برية  بهجمة  فوجئت 
»الدجيد«  من  »كولونيل«  يتقدمها  األمنية  األجهزة 
العامة  اإلدارة  الخارجية،  العسكرية  )المخابرات 
كانا  )وقد  مساعديه  أحد  برفقة  والمستندات(  للدراسات 
الدرك  من  »قبطانين«  إلى  إضافة  المدني(  بزيهما 
تحناوت  من  كل  درك  سريات  وقادة  الرسمي(  )بزيهما 
وزمرة  أمزميز  قائد  إلى  إضافة  أورير،  وآيت  وأمزميز 
من مساعديه وما ال يقل عن 60 دركيا بزيهم الرسمي 
مجتمعين(. أورير  وآيت  وأمزميز  تحناوت  )دركيو 
إلى  المسيحيين  من  الصغيرة  المجموعة  اقتياد  وبعد 
من  فرق  التحقت  الرضيعين(،  )حتى  أمزميز  درك  مقر 
القضائية من مراكش وممثل  الشرطة  »الديستي« ومن 
هوياتهم. تعرف  لم  أناس  عن  ناهيك  العامة،  النيابة 
ثانية  وقد تم االعتقال يوم الخميس 4 فبراير على الساعة ال
زواال واستمر لمدة 14 ساعة من االعتقال واالستنطاقات 
الرابعة صباحا من يوم  الساعة  والتهديد والوعيد، حتى 
الجمعة 5 فبراير 2010، وقد تم تبرير هذه االعتقاالت 
حتى للرضع بأنها أوامر من أعلى الجهات في الرباط. 
 *  تروج أخبار بان المسيحيين المغاربة و األجانب 
مناطق  بعض  في  ممتلكاتهم  بعض  مصادرة  تمت 

المغرب من كتب وأشياء خاصة بهم هل ذلك صحيح ؟
هذا  عند  االنتهاكات  سلسلة  تتوقف  لم  األسف  مع   **
الحد، بل استمرت في مختلف مناطق البالد، وقد تمت 
مصادرة كل ما وجدوا أمامهم من )كمبيوترات، كاميرات، 
هواتف محمولة، كتب،  .......( الغريب في األمر أن ما 
بمزاجية  رهين  هو  البلد  هذا  في  حرية  عليه  يصطلح 
الشرسة  الهجمة  هذه  ندين  إذ  ونحن  إال،  ليس  أشخاص 
إيماننا،  عن  تثنينا  ولن  عزيمتنا  من  تنال  لن  التي 
نطالب السلطات الوصية باحترام القوانين الوطنية منها 
العيش حياة مسيحية دون  والدولية ونطالبها بحقنا في 
ترهيب وتهديد من طرف أناس أقل ما يوصفون به هو 
الجهل، إذ فوجئنا بجهل المحققين، ليس فقط بالقوانين 
كثيرة  أحيان  وفي  والحرية  وبالدين  بالدستور،  حتى  بل 
زاد الطين بلة جهلهم اللغوي الذي اليشرف هذا الوطن.
المسيحيين  أن  اإلعالم  وسائل  بعض  أوردت   *
الماضي  مارس  منذ  رعب  حالة  يعيشون  المغاربة 

ما رأيكم؟
** مع األسف، إن حالة الترهيب بدأت منذ مارس 2009، 
لتعرف  السنة،  نفس  من  دجنبر  شهر  خالل  واستمرت 
أوجها منذ شهر فبراير 2010، وإننا كمسيحيين مغاربة 
أصبحنا نتساءل، هل كل من اهتم بأطفال متخلى عنهم 
في منطقة أمازيغية قرب فاس، سوف يتعرض للسجن 
واالعتقال والطرد ألن ذلك يعرض آل الفاسي ومصالحهم 
وسيطرتهم على هذا البلد للتهديد مما يجعلهم يسخرون 
كل ممتلكات الدولة للقمع منتهكين كل المواثيق الوطنية 
والقال؟؟؟ للقيل  الوطن  هذا  والدولية، ومعرضين سمعة 
القوانين  يحترمون  الذين  المغاربة،  المسيحيين  إن 
يتخلوا  لن  األمازيغية،  المغربية  بهويتهم  ويتمسكون 
ثمن،  من  ذلك  كلفهم  مهما  الراسخ  معتقدهم  عن  أبدا 
مصيره  يكون  سوف  اإلنسان  لحقوق  منتهك  كل  وإن 
انتظاره هو وذريته. التاريخ في  كمن سبقه وإن مزبلة 
وتقدير  إكبار  تحية  أحيي،  أن  أريد  النهاية  وفي 
التي  وخارجه،  الوطن  داخل  الحية  القوى  لكل 
الضروس  الحرب  في  المغاربة  المسيحيين  تساند 
األمنية. األجهزة  بعض  طرف  من  عليهم  المفروضة 

والمجد هلل في األعالي.       

املسيحي املغربي أفولكي لـ 
»العامل االمازيغي«:

طرد "املبشرين" إرضاء 
لالسالمويني

»عبدو املغربي« للعامل األمازيغي: 
كل من اهتم بأطفال مناطق أمازيغية سوف يتعرض للسجن واالعتقال والطرد ألن 

ذلك سيعرض مصاحل وسيطرة آل الفاسي  للتهديد يف  هذا البلد.
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مجموعة  وقعت  الخيرة  اآلونة  في   *
الديني  بالجانب  المتعلقة  األحداث  من 
بالمغرب. ما هو تعليقكم على طرد عدد 
هل  و  ؟  التبشير  بتهمة  األجانب  من 

احترمت القوانين في هذا الطرد؟
عن  صادر  بيان  في  عبرنا  نحن    **
المكتب المركزي للجمعية يوم 11 مارس 
2010، عن تنديدنا بالطرد التعسفي الذي 
16 عضوا من جمعية تعمل  له  تعرض 
بعين اللوح من طرف السلطات المغربية 
تبشيرية وسط  أنشطة  بدعوى ممارستهم 
األطفال المتواجدين في إحدى المؤسسات 
في  تعسفيا  قرارا  ذلك  واعتبرنا  الخيرية 
المعنيين  تمكن  قضائية  مسطرة  غياب 
التهم  من  أنفسهم  عن  الدفاع  من  باألمر 
الموجهة لهم وذلك اعتمادا على مبدأ قرينة 
البراءة، علما أن هؤالء عاشوا لمدة طويلة 
في المغرب وأن الجمعية المعنية تشتغل 
سنة،.   15 من  يقرب  ما  منذ  بالمنطقة 
وفيما يخص الحملة التي مست العديد من 
المواطنين اآلخرين بدعوى التنصير فإن 
باحترام  المغرب  التزام  مع  يتناقض  هذا 
عليها  متعارف  هي  كما  اإلنسان  حقوق 
وأيضا  الدستور  لديباجة  استنادا  عالميا 
لتصديق المغرب على العديد من العهود 
واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. وهي 
آليات تلزمه باحترام حرية العقيدة والدين 
أي حق كل شخص في اختيار الديانة التي 
وممارسة  تغييرها  في  حقه  وأيضا  يريد 
الشعائر الدينية المرتبطة بها بشكل فردي 
أوجما عي سرا أو عالنية في حماية تامة 
من أي اضطهاد سواء من طرف الدولة 

أو األشخاص أو الجماعات.
والبد من التذكير هنا أن المرجعية الكونية 
مختلف  مكنت  التي  هي  اإلنسان  لحقوق 
الديانات من التواجد والتعايش في العديد 
المرجعية.  هذه  تحترم  التي  الدول  من 
فكما نطالب باحترام الحكومات األوروبية 
الشعائر  ممارسة  في  المسلمين  مثال حق 
الدينية وتوفير الشروط الالزمة لهم لذلك 
 ... المساجد،  وبناء  الخاصة  كالعطل 
عن  ونعبر  الروح  بنفس  نتحلى  أن  البد 
بحق  األمر  يتعلق  عندما  القناعة  نفس 
المغاربة في اعتناق الديانة التي يريدون 
وممارسة الشعائر والعبادات في إطارها. 
ألنه ال يجب التمييز بين األديان وال بين 

المواطنين أينما كانوا.  
السلطات  اتخذتها  التي  فالقرارات  لذا 
القضية هي  هذه  المغربية مؤخرا بصدد 
القوانين  حتى  تحترم  لم  تعسفية  قرارات 
المغربية التي تنص على أن كل شخص 
لم تحترم  إدانته كما  تثبت  إلى أن  بريء 
التزامات المغرب دوليا في مجال حقوق 

اإلنسان.
* ما هي المرجعية القانونية الدولية التي 
تحمي هذا النوع من الحقوق ؟ و ما هي 
تحد  التي  الوطنية  القوانين  أمام  قيمتها 

من الحريات الفردية في هذا الجانب ؟ 
** المرجعية القانونية الكونية التي تحمي 
حرية العقيدة والضمير تتجسد في اإلعالن 
المادة  وخاصة  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
18 منه التي تنص على أن لكل شخص 
الحق في حرية التفكير والضمير والدين، 
أو  ديانته  تغيير  الحق حرية  هذا  ويشمل 
بالتعليم  عنهما  اإلعراب  وحرية  عقيدته، 
ومراعاتها  الشعائر  وإقامة  والممارسة 
سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة. كما 
تتجسد في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
والتي  المادة  نفس  في  والمدنية  السياسية 
حرية  في  الحق  إنسان  لكل  بأن  تقول 
ذلك  ويشمل  والدين.  والوجدان  الفكر 
حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في 
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته 
بالتعبد وإقامة  أو معتقده  دينه  في إظهار 
أو  بمفرده  والتعليم،  والممارسة  الشعائر 

مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة و
من  إلكراه  أحد  تعريض  يجوز  ال  كما 
بدين  يدين  أن  في  بحريته  يخل  أن  شأنه 
أو  دين  أي  اعتناق  في  بحريته  أو  ما، 
إخضاع  أيضا  يجوز  وال  يختاره.  معتقد 
حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، 
والتي  القانون  يفرضها  التي  للقيود  إال 
تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو 
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 
وحرياتهم  اآلخرين  حقوق  أو  العامة 

األساسية.
المصادقة  الدول  تلتزم  العهد  هذا  وفي 
أيضا باحترام حرية اآلباء، أو األوصياء 
أوالدهم  تربية  تأمين  في  وجودهم،  عند 
أما  الخاصة.  لقناعاتهم  وفقا  وخلقيا  دينيا 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق  قيمة 
ال  إشكال  فهذا  المحلية  القوانين  أمام 
ينحصر فقط بالمرجعية الكونية التي تهم 
نتكلم  التي  الفردية  والحريات  الحقوق 
الوطني  التشريع  فتعارض  اآلن،  عنها 
مع االتفاقيات التي صدق عليها المغرب 
القوانين. ومطلب  أغلب  نجده في  مشكل 
االتفاقيات  مع  الوطني  التشريع  مالئمة 
أساسي  شق  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
المغربية.  الحقوقية  الحركة  مطالب  من 
وأذكر بهذا الصدد أن من بين توصيات 
هيئة اإلنصاف والمصالحة أن يتم إدراج 
مبدأ سمو المواثيق والعهود الدولية على 
بين  من  واحدة  وهي  الوطني  التشريع 
منها  التملص  تم  التي  المهمة  التوصيات 
المالئمة  تلك  وغياب  الدولة.  طرف  من 
االتفاقيات  التصديق على  قرارات  يعطل 
الذي تباشره الدولة ويجعل منها قرارات 
موجهة  سياسة  إطار  في  تندرج  شكلية 
لالستهالك الخارجي والتعامل مع حقوق 
السلطات.  قبل  من  كواجهة  اإلنسان 
معركة  ذاتها  حد  في  المالئمة  ومعركة 
إستراتيجية  وضع  يجب  كبيرة  حقوقية 
فيما  ربحها.  أجل  من  نضالية  وخطة 
بتعديل  مطالب  فالمغرب  هنا  يخصنا 
الفصل  قبيل  من  التشريعية  نصوصه 
الجنائي الذي يحد من  القانون  220 من 
حرية العقيدة أو الفصل 222 الذي يعاقب 
المفطر علنا في رمضان. فالمغرب ملزم 
القوانين  مع  المحلية  قوانينه  بمالئمة 
المغرب  ألن  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
فهو  أممية  قوانين  على  يصادق  عندما 
ملزم بتطبيقها و العمل على تغيير قوانينه 

الداخلية بما يتماشى معها.  
وفي انتظار ذلك يمكننا االعتماد في الوقت 
الحاضر على ما جاء في ديباجة الدستور 
»إدراكا  المغربية  الدولة  أن  من  الحالي 
إطار  في  عملها  إدراج  لضرورة  منها 
المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، 
العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، 
من  مواثيقها  تقتضيه  بما  بالتزام  تتعهد 
تشبثها  وتؤكد  وواجبات  وحقوق  مبادئ 
عليها  متعارف  هي  كما  اإلنسان  بحقوق 
عالميا«،  لكي نطالبها باحترام مقتضيات 
وهو  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
التي  والدين  العقيدة  حرية  بحماية  كفيل 
نتكلم عنها اآلن. ثم يمكن اعتبار ما ينص 
عليه الفصل السادس من الدستور في أن 
»الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة 
باحترام  منها  التزاما  الدينية«  شؤونه 
الحريات الدينية للمواطنين والمواطنات. 
* أال ترون أن الدولة المغربية مضطرة 
لتشديد الخناق أكثر على الحريات الدينية 
و  المحافظة  األوساط  إلرضاء  والفردية 

االتجاهات المتطرفة في الدولة ؟
تستغل  بنفسها  الدولة  أن  أعتبر  أنا   **
على  مبنية  ألنها  السياسة  في  الدين 
مع  متناقض  أيضا  وهذا  دينية،  أسس 
كجمعية،  لهذا حن  والقانون،  الحق  دولة 
الديمقراطي  الدستور  مقومات  إطار  في 

عن  الدين  بفصل  ننادي  به  نطالب  الذي 
مناهضتنا  عن  نعبر  فعندما  السياسة. 
نتوجه  ال  السياسة  في  الدين  الستغالل 
أيضا  بل  والمجموعات  لألحزاب  فقط 
للدولة. كما يجب عليها أن تعترف بوجود 
أقليات دينية مختلفة بالمغرب كالمسيحية 
سنية  غير  مسلمة  وحتى  اليهودية  و 
األقليات  هذه  لبعض  بالقمع  فمواجهتها 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  متناقض 
والحريات التي تعبر الدولة غير ما مرة 

عن احترامها وتشبثها بها. 
البرامج  خالل  من  الدولة  عملت  فقد 
فكر  نشر  على  واإلعالمية  التربوية 
الفكر  لمواجهة  ومتطرف  متزمت  ديني 
العقالني المتنور وذلك في إطار مواجهتها 
المجتمع  وأدى  السياسيين  لمعارضيها 
السياسات.  لهذه  الوخيمة  العواقب  برمته 
المتطرفة  األفكار  انتشار  ورغم خطورة 
في المجتمع وما نتج عنها من عنف في 
الدولة  مازالت  المجتمعات  من  العديد 
المغربية لم تقطع نهائيا مع هذه السياسات 
للتربية  وتثقيفية  تربوية  برامج  بوضع 
على حقوق اإلنسان وتنشئة األطفال على 
العقالني  الفكر  ونشر  االختالف  قبول 
التنويري، ووضع سياسات تحترم الطابع 
المستوى  على  سواء  لمجتمعنا  ألتعددي 
اإليديولوجي والسياسي ولكن أيضا على 

المستوى الديني والعقائدي.
الوطنية على أن  الجرائد  * كتبت بعض 
استمارات  تفرق  البيضاء  الدار  سلطات 
هل  أسئلتها  بين  من  و  التالميذ  على 
أن  ترون  أال  الخمس،  الصلوات  تؤدي 
بمحاكم  يسمى  ما  إلى  يتجه  المغرب 

التفتيش الدينية؟
مرفوضة  تثبت  إذا  المسألة  هذه  إن   **
السلطات  تفتح  أن  المفروض  ومن 
لتحديد  الموضوع  حول  تحقيق  المعنية 
فهذا  المتعين.  واتخاذ  المسؤوليات 
ومس  لألفراد  الخاصة  الحياة  في  تدخل 
انتهاك  فقط  ليس  هو  الفردية،  بحرياتهم 
لحقوق اإلنسان كما هي منصوص عليها 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  في 
سافر  خرق  هو  بل  العهود  من  وغيره 
للقانون المغربي أيضا فال يوجد أي نص 
أية  يمارس  أن  المواطن  على  يفرض 
عبادة، وقد نتذكر فعال ما عاناه المسلمون 
في إسبانيا من اضطهاد ديني خطير وإن 
كان اإلطار والحجم والسياق جد مختلفين 

عما نحن بصدده. 
* هناك دعوة قضائية رفعت ضد وزارة 
الداخلية و األجهزة التي اتخذت و نفدت 
هكذا  مع  تتعاملون  كيف  الطرد،  قرار 
نيابتكم  تسجيل  في  تفكروا  ألم  الوضع، 

كطرف مدني في هده المسألة ؟
**  إن اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الدولة 
حق من الحقوق التي يخولها القانون لكل 
إنسان، لكن اإلشكال هو هل سيعطي هذا 
القضاء  إلى طبيعة  بالنظر  نتيجة  المسار 
في  تجربة  ولنا  مستقل.  الغير  المغربي 
من  لعدد  تتبعنا  خالل  من  المجال  هذا 
الدعاوى المرفوعة في المحكمة اإلدارية 
ضد القرارات اإلدارية التعسفية، ومآلها. 
توفير  إلى ضرورة  أيضا  ندعو  هنا  من 
قضاء مستقل كفء ونزيه كآلية لضمان 
المنصوص  الفردية  الحريات  احترام 
عليها في القانون المغربي. نحن لم نتخذ 
بعد أي قرار في اتجاه أن نتقدم كطرف 
مدني في هذه القضية، وفي نفس الوقت 
هذا ال يتعارض مع آليات اشتغالنا. وفي 
كل الحاالت إذا لم ينصف القضاء هؤالء 
لفضح  إجراءات  اتخاذ  من  البد  األفراد 
والمطالبة  الضحايا  مع  والتضامن  ذلك 

باحترام الدولة اللتزاماتها.

خدجية الرياضي رئيسة اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان لـــ 
» العامل االمازيغي«:

اجلماعات الدينية اإلسالمية يف اخلارج تقوم بالدعوة إىل دينها 
يف حرية تامة دون أي تضييق 

* ما موقع األمازيغ من 
الضجة التي أثيرت حول 
ما يسمى بالمبشرين في 

المغرب؟
الواعون  االمازيغ   **
وقع  التي  المناطق  في 
بين  الصراع  فيها 
المغربية  السلطات 
األكثر  والبروتستانتيين، 
يحتفظ  الزال  منهم 
األمازيغية  بخصائصه 
عين  منطقة  مثل  كلها 
خاصة  وامزميز  اللوح 
المنطقتين.  هاتين 

اإلنجيليين،  وبين  بينهم  العالقة  تعرفون 
جمعيات  في  يشتغلون  هؤالء  ألن 
ولهم  المدني  المجتمع  إلى  تنتمي 
مشاريع تنموية محلية في المناطق التي 
بقرية  يعرف  فما  لعملهم.  اختاروها 
مجموعة  فيه  كانت  اللوح  بعين  األمل 
من المسيحيين األجانب يقومون بأعمال 
والتي  والتي،  مكناس  والية  في  كثيرة 
مثال  تعرف  بأجمعها  مكناس  والية  تقع 
»جمعية نيشان« التي يوجد مقرها بهذه 
ذوي  مساعدة  في  متخصصة  المدينة 
اإلعاقة البدنية، وهذه الجمعية تشتغل في 
مناطق كثيرة كمنطقة أسفي ولها تاريخ 
طويل مع إسعاف ذوي اإلعاقة البدنية. 
أما منطقة أمزميز فقد اختار اإلنجيليون 
والية مراكش خاصة البوادي التابعة لها 
المنطقتين  هاتين  امزميز ودمنات،  مثل 
أنجز فيها المئات من المشاريع المتعلقة 
اإلعانات،  وتوزيع  المرضى  بإسعاف 
بتوزيع  المدارس  تالميذ  مساعدة  مثل 
محاربة  وحمالت  المدرسية  الحقائب 
بعض األمراض مثل األسنان والعيون، 
التواصل مع شمال  واشتهرت »جمعية 
اإلنسانية  العمليات  بمئات  إفريقيا« 
بمنطقة امي نتانوت ودمنات وامزميز، 
لو  المناطق  هذه  في  المتواجدة  فالقبائل 
أعطيت لها الفرصة لتشرح عن طريق 
لتحدثوا حديثا  ممثليها وشبابها ومثقفيها 
آخر يخالف ما جاء في الحملة اإلعالمية 
الدولة  تبثها  التي  السياسية  والدعاية 

المغربية.
* كيف تفسرون هذه الحملة اإلعالمية 
األحزاب  من  عدد  عنها  شنتها  التي 

ووسائل اإلعالم المغربية ؟
** نعم  قرأت الكثير من  المقاالت حول 
هذه الحملة ومنها قرأت بأن بعض من 
محاربة  في  اختصاصيون  أنهم  يدعون 
المسيحية مثل »محمد ضريف« تحدثوا 
بالمغرب  وجودهم  في  المسيحيين  بأن 
فيها  يتواجد  التي  المناطق  يستهدفون 
أناس الزالوا يحتفظون بهويتهم اللغوية 
كاملة، ففي هذه الحملة نظمت حملة ضد 
الكاتب،  هذا  بواسطة  خاصة  األمازيغ 
يستحيي  ال  وكان  متنوعة  جرائد  ففي 
سماه  مما  المستفيدين  أن  يذكر  أن  من 
فالحملة  األمازيغ،  هم  التبشير  عملية 
في  العروبة  دعاة  كان  المسيحيين  ضد 
بالمجتمع األمازيغي،  يقرنونها  المغرب 
وذكروا في بعض المقاالت بأن األمازيغ 
المسيحية كدين  المستعدون العتناق  هم 
ألنهم كانوا مسيحيين قبل اإلسالم، لكن 
أن محاربة  الصحيح في هذا األمر هو 
استعمال  الكنيسة للغة األمازيغية، فالكل 
ترجمت  األربعة  األناجيل  أن  يعرف 
منذ  المغربية  األمازيغية  اللغات  إلى 
تحجم  الذي  الوقت  في  طويل  زمن 
والمنظمات  واألحزاب  المصالح  فيه 
اإلسالمي  الديني  النص  تشجيع  عن 

وتكتفي  باألمازيغية، 
الدعائية،  بالحمالت 
فالحملة  ولذلك 
واإلعالمية  السياسية 
مسيحيي  استهدفت 
وكذلك  المغرب 
وهي  األمازيغيين، 
إيديولوجية-  حملة 
مخالفة  سياسية 
القوانين  لمبادئ 
وللمواثيق  المغربية 
األسف  ومع  الدولية، 
يسمى  ما  إن  الشديد، 
المدافعة  بالمنظمات 
الحملة  في  اإلنسان شاركت  عن حقوق 
تتحدث  ولم  المسيحيين  ضد  المغرضة 
المطرودين  األجانب  هؤالء  حقوق  عن 
القوانين  لها  تعطيها  التي  والضمانات 
الدولية.  والمنظمات  الداخلية  المغربية 
يمكن  أساسها  في  الحملة  وباختصار، 
المقصود  مغرضة  حملة  بأنها  وصفها 
في  األمازيغية  انتشار  ضرب  منها 
احد  بأن  هنا  وأذكر  األجانب،  صفوف 
استنطقته  بالطرد  المشمولين  اإلنجيليين 
تعلم  لماذا  حول  امزميز  سلطات 
االنجليزية  إال  يتكلم  وال  األمازيغية 
واألمازيغية طرح عليه هذا السؤال في 
البحث وحاول المستجوبون أن يفرضوا 
عليه كالم بالعربية وصارت األمازيغية 
موضع بحث مع هؤالء لماذا يتعلمونها.

* باعتبار هذه القضية مست في العمق 
حقوق األجانب فكيف تعاملت السفارات 
هذا  مع  بالموضوع  المعنية  األجنبية 

الملف؟
الحملة  تناقشه  لم  مهم  الجانب  هذا   **
اإلعالمية للصحافة المغربية التي تكتب 
من  الكثير  تخاذلت  فقد  الموضوع  عن 
ولم  الرباط،  في  المتواجدة  السفارات  
متواطئة  سفارات  منها  بل  بواجبها  تقم 
في الحملة ألسباب إما بتحيز ديني إلى 
واألرثودوكسية  الكاثوليكية  الكنائس 
من  ظهر  وطبعا  البروتستانتيين،  ضد 
سفارات الدول التي ينتشر فيها المذهب 
دول  الغالب  في  وهي  األرثودوكسي 
التي  والدول  وروسيا  الشرقية  أوربا 
تنتشر فيها الكنيسة الكاتوليكية مثل دول 
أمريكا الجنوبية والمناطق الفرنكوفونية. 
الفرنسية  فالسفارة  الشديد  األسف  فمع 
في المغرب لم تتخذ أية إجراءات حماية 
الفرنسي أو  العام  أو حتى إخبار الرأي 
الخروقات  حول  بالمغرب  للفرنسيين 
الذين  الفرنسيين  لها  تعرض  التي 
ينتمون إلى الكنيسة اإلنجيلية والمقيمين 
بالمغرب، ومثل ذلك سفارة انجلترا حيث 
شمل الطرد شخصيات انجليزية اتصلت 
بالسفارة ولم تعر الموضوع أي اهتمام 
الشيء  ونفس  مواقف،  أية  تتخذ  ولم 
مكسيكيون  فهناك  ومصر.  للمكسيك 
نيجيريا،  مثل  اإلفريقية  الدول  وبعض 
درست  كانت  لو  مهمة  الدول  هذه 
سفارتها حاالت مواطنيها لضمنت على 
األقل حقوق هؤالء، وحسب المعلومات 
فقد  اإلنجيليين  جميع  لدى  المتوفرة 
يأخذ  ولم  بسفارتهم،  االتصال  حاولوا 
بالرباط  األمريكي  السفير  إال  المبادرة 
أما سفارة  المغرب،  والهولنديين خارج 
بيان  أي  تصدر  فلم  بالمغرب  هولندا 
وأضيف  المغرب.  داخل  تتحرك  ولم 
بمراكش  وقنصليتها  فرنسا  سفارة  أن 
الموضوع رغم  تجاهلت كل شيء عن 
فرنسيون  فيها  كان  مراكش  منطقة  أن 

إنجيليون.
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أمحد الدغرني لــ "العامل األمازيغي":
استنطاق اإلجنيليني حتول إىل حبث حول 
ملاذا يتكلمون األمازيغية دون العربية؟.
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الراهنة  للفترة  مؤرخا  باعتباركم   *
كيف  المغرب-  لتاريخ  المعاصرة  و 
في  الكولونيالية  السياسة  ساهمت 
؟ بالمغرب  المسيحي  الوجود  تعزيز 
** قبل كل شيء، يجب أن نذكر بأن المغرب 
الهجمة  قبل  قرونا  مسيحيا  حضورا  عرف 
واليهودية  المسيحية،  فحضور  االستعمارية. 
للفتح  سابق  المغاربية  البالد  في  أيضا، 
من  قلصت  البالد  هذه  أسلمة  لكن  اإلسالمي. 
أصبح  حتى  فشيئا  شيئا  المسيحي  الحضور 
في  منحصرا  مثال،  عشر،  التاسع  القرن  في 
تجار  من  المكونة  األجنبية  الجاليات  أوساط 
الحضور  وهذا  ورهبان.  ومغامرين  وقناصل 
يتمتع  كان  اإلسالم  أرض  كنف  في  المتواضع 

منظور  حسب  الكتاب  بأهل  الالئق  باالحترام 
ومن  العصر.  ذلك  في  والعقد  الحل  أهل 
األجانب  المسيحيين  أن  االحترام  ذلك  تجليات 
حرية  بكل  الدينية  شعائرهم  يمارسون  كانوا 
فيها.  يقيمون  كانوا  التي  الساحلية  المدن  في 
طنجة  في  الكاثوليكية  األوساط  شهدت  وهكذا 
بمناسبة   1888 يناير  في  كبرى  احتفاالت 
يوبيليه تربع البابا ليون الثالث عشر على عرش 
الطنجاوية،  الجرائد  إحدى  وتخبرنا  البابوية. 
الشهب  إطالق  تم  أنه  موروكو،  أوف  التايمز 
وبالمناسبة  المدينة.  سماء  في  االصطناعية 
نفسها كان السلطان المولى الحسن قد أوفد إلى 
محمد  النائب  ترأسها  رسمية  سفارة  الفاتيكان 
ومترجم  كدليل   ، ورافقها  الطريس  العربي  بن 
ليرشورندي. اإلسباني  المستعرب  الراهب   ،
المغرب،  على  الحماية  نظام  فرض  بعد  أما 
فقد رأت بعض األوساط المسيحية أن الفرصة 
لتعزيز  مضى  وقت  أي  من  أكثر  مواتية 
أو  الفرنسية  الراية  المسيحي في ظل  الحضور 
بين  محتدما  الصراع  وكان  اإلسبانية.  الراية 
القوتين االستعماريتين لمعرفة من منهما يتزعم 
الكنيسة في المغرب ويكون ناطقا باسمها تجاه 
الفاتيكان. وكانت عالقات فرنسا مع البابوية قد 
الجمهورية  أقدمت  عندما   1905 منذ  تكدرت 
الثالثة على فصل الدين عن الدولة. وبعد سنوات 
البابوية  استطاعت  العسيرة،  المفاوضات  من 
أن تقسم المهام بين فرنسا وإسبانيا فيما يخص 
الشأن الديني المسيحي في المغرب. وعندئذ تم 

للبابا.  ممثل  فيها  وعين  الرباط  في  أسقفية  فتح 
للفرانسيسكان  نصر  بمثابة  ذلك  اعتبار  ويمكن 
الفرنسيين ضد إخوانهم الفرانسيسكان اإلسبان. 
وبتقوية عضد الفرانسيسكان الفرنسيين بمباركة 
المدن  في  حضورهم  رسخوا  فإنهم  البابوية، 
والبوادي مواكبة مع عمليات التمهيد التي كانت 
البالد  االستعمارية إلخضاع  الجيوش  بها  تقوم 
كلما  أقدامهم  رسخت  كلما  وطبعا،  والعباد. 
استمالتهم  آملين  األهالي  إلى  أعناقهم   اشرأبت 
الوقوف على ذلك  المسيحي. ويمكن  الدين  إلى 
بالدار  تصدر  كانت  التي  المجلة  تصفح  عند 
Le Maroc ca� عنوان تحت   البيضاء 
كان  وإذا  الكاثوليكي(.  المغرب   (  tholique
الرهبان  إقناع  حاول  قد  ليوطي  العام  المقيم 
بضرورة  الفرانسيسكان 
حصر نشاطهم في أوساط 
نهاية  بعد  فإنه  المعمرين، 
مأموريته بالرباط )أكتوبر 
اإلقامة  غضت   )  1925
هذا  عن  الطرف  العامة 
الجالية  خارج  النشاط 
إلى  تسع  لم  إن  األجنبية، 
أصناف  بمختلف  تعزيزه 
وقد  والدعم.  التشجيع 
الوطنية  الحركة  عملت 
محاربة  على  المغربية 
خاصة  التنصير،  حمالت 
 16 ظهير  صدور  بعد 
الساعي   1930 ماي 
بين  التفرقة  بث  إلى 
الحال  واستمر  المغربي.  الشعب  مكونات 
الرباط  أسقفية  من  بمباركة  المنوال،  هذا  على 
المدعو  وهو  الغالة  أحد  رأسها  على  كان  التي 
وفاة  بعد  لكن   .Henri Vielle فييل  هنري 
لوفيفر  أميدي  وتولي   1946 سنة  األخير  هذا 
األسقفية،  أمور   Amédée   Lefevreَ
بالمغرب  الكنيسة  سياسة  في  كبير  تغيير  طرأ 
في  تبشيري  نشاط  أي  عن  تمتنع  أصبحت  إذ 
مواقف  لها  كانت  كما  المسلمين،  أوساط 
االستقالل. إلى  المغاربة  تطلع  من  مشرفة 
لألقليات  الدينية  الممارسة  حدود  هي  ما   *
وهل  بالمغرب؟   1956 بعد  ما  المسيحية 
مؤسساته   مصير  و  الدينية  المسالة  حضرت 
في سياقات التفاوض لمغرب ما بعد 1956 ؟
الدينية  المسألة  أن  يفيد  ما  على  أقف  لم   **
المسيحية كانت حاضرة في سياقات المفاوضات 
الواقع،  أرض  على  لكن،  االستقالل.  أجل  من 
كان الستقالل المغرب أثر جلي على الحضور 
فرغت  المعمرين،  عدد  فبتقلص  المسيحي. 
بل  عليها،  المترددين  من  فشيئا  شيئا  الكنائس 
إلى مرافق اجتماعية وثقافية  إن بعضها تحول 
تحت إدارة السلطات المغربية. وبمرور السنين، 
المدن  كبريات  في  المسيحي  الحضور  انحصر 
المغربية التي تقطنها الجاليات األجنبية. غير أن 
الغموض ظل يكتنف الوضع القانوني لحضور 
واستمرت  المستقل.  المغرب  في  الكنيسة 
بعث  عندما   1983 دجنبر  حتى  الحالة  هذه 
يوحنا  البابا  إلى  برسالة  الثاني  الحسن  الملك 

وضعية  موضوع  في  الثاني  بولس 
الوثيقة  ذات  وهي  بالمغرب،  الكنيسة 
التاريخ  ذلك  من  سنة  بعد  المنشورة 
ذلك  أعقب  وقد  الرسمية.  الجريدة  في 
بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  تلك 
البابا إلى المغرب في غشت 1985 .
التاريخية،  العوامل  جانب  إلى   *
أعدادا  يستقبل  أصبح  اليوم  فالمغرب 
كبيرة من األجانب الذين يقيمون على 
أفارقة  آسيويون،  )أوربيون،  ترابه 
األمريكيون....(  الصحراء،  جنوب 
الدولة  تدبر  كيف  المسيحيين.  خاصة 
و  ؟  الديني  التعدد  هذا  المغربية 
الدينية  لألقليات  احترام  هناك  هل 
؟ شعائرهم  تعليم  و  ممارسة  في 
اليوم  يستقبل  المغرب  إن   ، أجل   **
أعدادا كبيرة من المسيحيين، أوروبيين 
وهي  وأفارقة.  وأسيويين،  وأمريكيين، 
االنفتاح  إطار  في  تدخل  جديدة  ظاهرة 
الذي اختاره المغرب اقتصاديا وسياحيا 
العولمة  إطار  في  يدخل  كما  وثقافيا، 
عنها.  الطرف  غض  الصعب  من  التي 

يبقوا  أن  أحيانا  يختارون  المسيحيون  وهؤالء 
نزالء في بالدنا، ال كمعمرين – كما هو الحال 
يتمتعون  كضيوف  ولكن  االستعمار-  زمن 
الحقوق  أبسط  ومن  واجبات.  وعليهم  بحقوق 
شعائرهم  ممارسة  حق  لهم  توفر  أن  الواجب 
الدينية بكل حرية. والالفت لالنتباه في صفوف 
المهاجرين  بعض  وضعية  الجاليات  هذه 
في  والجديد   . الصحراء  جنوب  إفريقيا  من 
فقط  استأنسنا  مسيحيون...وقد  أنهم  أمرهم 
بمريدي  وبالضبط   ، منهم  بالمسلمين  قبل  من 
حاضرة  إلى  يحجون  الذين  التيجانية  الطريقة 
قد  المغربية  السلطات  بأن  متيقنا  ولست  فاس. 

استعدت بما فيه الكفاية للتعامل إيجابيا مع هذا 
ساحتنا.  على  الجديد  والديني  الثقافي  المشهد 
* ما هو تعليقكم على طرد العديد من المسيحيين 
التبشير«؟ ممارسة«  بتهمة  المغرب  من 
وينم  والخلط،  االرتباك  من  بكثير  يتسم  إنه   **
عما أشرت إليه آنفا من كون السلطات لم تتكيف 
من  الذي  العولمة  واقع  الجديد،  الواقع  مع  بعد 
المفروض أن تنتهي فيه ثنائية دار اإلسالم/دار 
الكفر. إن المغرب قد انخرط بشجاعة في مسلسل 
الحقوق غير  الدمقرطة وحقوق اإلنسان، وهذه 

قابلة للتجزئة واالنتقاء. ومن أعمدة هذه الحقوق 
حرية الفرد في اختيار عقيدته ورأيه دون إكراه. 
أما طرد أناس بتهمة » التبشير«، فإنني أخشى 
وإال،  أخرى.  حسابات  األكمة  وراء  تكون  أن 
فكل  ؟   والمحاكم  القانون  إلى  يحتكم  ال  فلم 
تبشير  أي  ثم  إدانته.  تثبت  حتى  بريء  امرء 
قاصرين،  يستهدف  التنصير  كان  إذا  ؟  نعني 
كما  منه،  تحميهم  أن  السلطات  واجب  فمن 
الغالة  ظالمية  من  أيضا  تحميهم  أن  عليها 
براشدين،  األمر  تعلق  إذا  أما  االسالمويين. 
أن  اإلنسان  حق  من  ألن  تماما  مختلف  فاألمر 
واإلعالن  يشاء،  التي  القبلة  وجهه شطر  يولي 

الباب.  اإلنسان واضح في هذا  لحقوق  العالمي 
ولألسف، فإن قضية الطرد المشار إليها تشكل 
في  المغرب  حققها  التي  المكتسبات  في  طعنة 
العامة،  الحريات  مجال  في  األخيرة  السنين 
وإنني كوطني غيور على بلده أتمنى صادقا  أن 
يتفادى المسؤولون مستقبال مثل هذه الممارسات 
نفع. أي  وراءها  المغرب  يجني  ال  التي 

*أستاذ التاريخ المعاصر
جامعة محمد الخامس، أكدال ، الرباط                                                                

جامع بيضا أستاذ التاريخ املعاصر جبامعة حممد اخلامس بالرباط لــــ »العامل االمازيغي«:

الغموض يكتنف الوضع القانوني حلضور الكنيسة يف املغرب

"حضور املسيحية، واليهودية 
يف البالد املغاربية سابق للفتح 

اإلسالمي. لكن أسلمة هذه 
البالد قلصت من احلضور 

املسيحي"

 إذا كان التنصري يستهدف قاصرين، فمن 
واجب السلطات أن حتميهم منه، كما 

عليها أن حتميهم أيضا من ظالمية الغالة 
االسالمويني.

* األستاذ جامع بيضا

أوضح األستاذ جامع بيضا أن الحضور المسيحي في البالد المغربية سابق للفتح اإلسالمي، وعرف تراجعا 
بعد دخول اإلسالم إلى شمال إفريقيا كما عرف انتعاشا خالل الفترة االستعمارية، كما أشار إلى أن ظروف 
طرد  أن  وأضاف  األجانب،  من  كبير  لعدد  قبلة  تجعله   المغرب  ينهجها  التي  االنفتاح  وسياسة  العولمة 
أناس بتهمة " التبشير" يخشى أن تكون وراءه  حسابات أخرى، وأورد أنه من واجب السلطات أن تحمي 
القاصرين إذا استهدفوا من طرف المتنصرين، كما عليها أن تحميهم أيضا من ظالمية الغالة االسالمويين.



تبسط  روما  فيه  بدأت  الذي  الوقت  في 
القديم  إفريقيا  شمال  على  سيطرتها 
)ابتداء من 146 ق.م(، كانت تامازغا 
هما  متوسطيتين  بثقافتين  تشبعت  قد 
إلى  باإلضافة  والفينيقية،  اليونانية 
ثقافتهم األساسية المحلية. و كان سكان 
تمازغا ، الذين تعددت مكوناتهم الثقافية، 
أو  ثقافة  قبول  أو  رفض  بين  يعيشون 
الحماس  من  مختلفة  بدرجات  و  أخرى 
األزمنة.  حسب  األشخاص،و  ،حسب 
بشمال  الوثنية  الثقافة  انتشار  رغم  و 
إفريقيا قبل مجيء المسيحية فإن هذا لم 
يمنع من ازدهار األنشطة اإلقتصادية ، 
و  التقليدية  الصناعة  و  التجارة  خاصة 
األنشطة  و  الماشية،  تربية  و  الزراعة 
الثقافية خاصة الفنون السبعة. و قد سهل 
اندماج سكان شمال إفريقيا في حضارة 
مستمر  تواصل  في  كونهم  القديم  العالم 
،خاصة  القديمة  الحضارة  مراكز  مع 
بمصر  اإلسكندرية  و  بالشرق  أنطاكيا 
باإلضافة إلى قرطاج و روما بالغرب. 
أضف إلى هذا أنهم كانوا يجيدون لغات 
العالم القديم العاِلمة، خاصة اليونانية و 
الالتينية. و في هذا الجو اإلجتماعي و 
الثقافي و الديموغرافي دخلت المسيحية 

إلى شمال إفريقيا القديم.
إفريقيا  بشمال  المسيحية  ظهرت  متى 
مضبوط  تاريخ  تحديد  يتعذر  القديم؟   
إفريقيا.  شمال  إلى  المسيحية  لوصول 
كانت  الديانة  هذه  أن  المؤكد  من  لكن 

موجودة بالمنطقة قبل عام 180 م. 
 و في هذه الفترة كانت الوثنية هي دين 
المستعمرة.  روما  دين  و  الناس  عامة 
من أين قِدمت هذه الديانة، هل من روما 
أم من الشرق؟ اإلجابة عن هذا السؤال 
 ، لكن  و  أعمق.  دراسة  إلى  حاجة  في 
من المرجح أن قرطاج باعتبارها ملتقى 
انطالق  نقطة  كانت   ، المتوسط  ثقافات 

انتشار المسيحية بشمال إفريقيا القديم.
بشمال  المسيحية  انتشار  تاريخ  ارتبط 
بتامازغا بمفكرين كبيرين من أصل أما 
زيغي هما : تيرتوليا نوس )160-220 

م ( و كيبريانوس )ت 258م(.
كان تيرتوليانوس يرفض الثقافة الوثنية 
الفلسفة  في  الخصوص،  على  المثمتلة، 
بالثقافة  إبدالها  يحاول  و  اليونانية 
ُيعتبر  اإلطار  هذا  في  و  المسيحية. 
في  مصادرنا  أهم  من  نوس  تيرتوليا 
لتشكل  األولى  اإلرهاصات  يخص  ما 
من  الرجل  هذا  كان  اإلفريقية.  الكنيسة 
األوائل.  المحافظين  و  كبارالمجادلين 
منها  الموضوعات  من  كثير  في  كتب 
بشكل  الثيولوجيا  و  األخالق  و  الجدل 
عام . ألف ما يقرب من 46 عمال، ضاع 
ُكِتب  بعضها   ،15 من  يقرب  ما  منها 
بالالتينية.  اآلخر  البعض  و  باليونانية 
األولى  المرحلة  نوس  تيرتوليا  عاش 
من مراحل اضطهاد روما للمسيحية و 
كان هو نفسه يشجع االستشهاد من أجل 

التقرب إلى اهلل.
إفريقيا  بشمال  تنتشر  المسيحية  بدأت 
و  الوثنية.  الرومية  الثقافة  على حساب 
الجديد  الدين  لهذا  األوائل  الرواد  دعا 
إلى رفض خدمة الدولة الرومية لكونها 
امتنعوا،  و  ثنية.  و  تقاليد  تأسست على 
الخدمة  تأدية  عن  الخصوص،  على 

العصيان،  لهذا  نتيجة  و  العسكرية. 
مارست الدولة الرومية المركزية العنف 
الشيء   ، األفارقة  من  تمسح  من  ضد 
االستشهاد  ظاهرة  نشأة  إلى  أدى  الذي 
عام  االضطهاد  هذا  بدأ  اهلل.  سبيل  في 
تراجان  249م مع مجيء االمبراطور 
موجة  تلته  ثم  ديكيوس)249-251(. 
اإلمبراطور  يد  على  أخرى  اضطهاد 
فاليريانون)260-253( وامتدت سنتين 
كاملتين)258-257(. و في هذه الفترة 
بشمال  المسيحين  من  كثير  استشهاد  تم 
المنظر  كيبريانوس،  ُطِرد  و  إفريقيا 
الثاني للمسيحية بشمال إفريقيا القديم، من 
قرطاج. و لم تهدأ األوضاع إال بعد وفاة 
فاليريانون و تولي ابنه كاليانوس الحكم 
بإصدار  األخير  هذا  بادر  260م.  عام 
للمسيحين  يخول  للتسامح  مرسوم 
الذي  الخطر  رغم  دينهم  ممارسة  حق 
األسس  على  الجديد  الدين  هذا  يشكله 
و  الرومية.  لإلمبراطورية  الميتولوجية 
خالل القرن 4 الميالدي تأسست الكنيسة 
المسيحية لشمال إفريقية بشكل رسمي و 
انتشرت المسيحية بتامزغا قبل انتشارها 
بأوروبا. و كانت قرطاج أكبر العواصم 
الروحية آنذاك ، ليس فقط بشمال إفريقيا 
عهد  في  لكن،  ككل.  بالغرب  لكن  و 
انطلقت  ديوكليتيانوس)284-305( 
موجة ثالثة من االضطهاد دامت سنتين 
أيضا )303 و 304(. و كانت موجهة 
أيضا ضد  بل  المسيحية  فقط ضد  ليس 
المانوية. أصدر هذا اإلمبراطور أربعة 
و  الكنائس  بحرق  فيها  يأمر  مراسيم 
الكتب المقدسة المسيحية و إعدام كل من 
لآللهة  كقرابين  أضحيات  تقديم  يرفض 
على  إما  اإلعدام  هذا  كان  و  الوثنية. 
شكل تصليب أو على شكل جز للرأس 
أو على شكل هدية للحيوانات المفترسة.
كونستتنوس  اإلمبراطور  عهد  في  و 
)337-306( تم وضع حد لإلضطهاد 
و تنفس المسيحيون الصعداء. بل اعتنق 
جعلها  و  المسيحية  نفسه  كونستنتنوس 
أصدرمرسوما  و  للدولة  الرسمي  الدين 
وأنزل  التدين  حرية  إلى  فيه  يدعو 
منزلة  فوق  منزلة  في  المسيحية  إله 
األفارقة  المسيحين  لكن   . اإلمبراطور 
برفضهم  ذلك  و  روما  مقاومة  واصلوا 
الكنيسة الرسمية. و نادوا بإنشاء كنيسة 
هذا  في  و  الدولة.  كنيسة  على  مستقلة 
الضوناتية  الحركة  ظهرت  اإلطار 
بين  جديد  بدأ صراع  و  إفريقيا  بشمال 
المسيحيين  و  جهة  من  الضوناتين 

األورتودكسيين من جهة ثانية.
و باإلضافة إلى هذا الصراع التيولوجي، 
اعتناق  عن  نتج  سياسي  صراع  ظهر 
خاصة  المسيحية،  للديانة  اإلمبراطور 
في  تلوح  العلمانية  فكرة  بدأت  لما 
من  وانطالقا  المسيحية.  بأوروبا  األفق 
حركة  نشأت  الفكرة  هذه  حول  الحوار 
الرشديين الالتين ابتداء من القرن 13م 
ابتداء من القرن  وتلتها حركة  األنوار 
استمر  فقد  إفريقيا  في شمال  .أما  17م 
و  الرسمية  الكنيسة  بين  قائما  الصراع 
313م  عام  في  و  الضوناتية.  الكنيسة 
نظم اإلمبراطور كونستنتنوس لقاء بين 
لحل  الضوناتيين  و  األفارقة  األساقفة 
لقاء  ُعقد  ثم  بينهم.  القائمة  الخالفات 

اإلمبراطور  نفس  رئاسة  تحت  آخر 
بكون  اإلقرار  فيه حصل  325م   عام 
المسيح إالها و إنسانا في نفس الوقت. 
و في نفس الفترة )ق 4م( ظهر المفكر 
القديس أوغسطينوس  الكبير  األمازيغي 
تعيينه  387 م  و  تم تعميده عام  الذي 

أسقفا لمدينة هيبون عام 395م.
إلى جانب تيرتوليانوس و كيبريانوس، 
انتشار  في  أوغسطينوس  القديس  ساهم 
إفريقيا  بشمال  سواءا  المسيحية،  الثقافة 
حضور  مدى  يعرف  كلنا  بأوروبا.  أو 
النزعة األوغسطسية بالثقافة األوروبية 
أثرت  لقد  الوسطى.  القرون  خالل 
المسيحية  في  فقط  ليس  النزعة  هذه 
الحوار  غذت  أيضا  بل  األورتودكسية 
الديني خالل فترة اإلصالح البروتستنتي. 
و قد أثرت أيضا التأويالت التي صيغت 
على  القروسطوية  األوغسطينية  حول 
الحرية و  مثل  لقيم  الحديثة  التصورات 

الطبيعة البشرية و غيرها.

بداية انتشار اإلسالم 
ونهاية الفترة القديمة

       
يمكن اعتبار عبور الوندال لمضيق جبل   
الفترة  نهاية  بداية  429م   عام  طارق 

بعد  و  القديمة. 
سنوات  عشر 
استيالئهم  من 
مدينة  على 
حيث  هيبون، 
القديس  كان 
س  غسطينو و أ
منصب  يشغل 
سقف  أل ا
 ، سمي لر ا
الوندال  دخل 
قرطاج  مدينة 
مملكة  وأسسوا 
دامت  هناك 
قرن.  قرابة 
الفترة  هذه  وفي 
استشهد كثيرمن 
الكنيسة  رجال 
بيين  ر لمغا ا
آخرون  وُطرد 
وتم  المدينة  من 
آخرين  إيداع 
ولكن،  بالسجن. 
ذلك،  رغم 
الثقافة  ازدادت 
لمسيحية  ا
ا  ر نتشا ا
إفريقيا  بشمال 
مجيء  حتى 
في  المسلمين. 
الفترة  هذه 
من  المتأخرة 
القديم  العصر 
الحضارة  كانت 
المنتشرة بشمال 
عبارة  إفريقيا 
من  مزيج  عن 
المحلية  التقاليد 
و  األمازيغية 
الوثنية  التقاليد 

التقاليد  و  الرومية 
كان  و  المسيحية. 
الطابع  هو  الصراع 
للحياة  األساسي 
اإلجتماعية و الثقافية 
السياسة  و  الدينية  و 
في هذه الفترة. و قد 
الصراع،  هدا  ساهم 
مع حروب الغزوات 
اإلسالمية، في وضع 
القديمة  للفترة  حد 
بشمال إفريقيا و بداية 
القروسطوية  الفترة 
7م  القرن  نهاية  مع 
قرطاج   سقوط  بعد 
بيد  م   698 عام 
بانتهاء  و  المسلمين. 

ضاع  القديمة  الفترة 
المصادر  من  كثير 

تاريخهم  المغاربيون  التاريخية و ضيَّع 
القديم و كأنه لم يكن، رغم الدور الذي 

لعبه في التقدم الحضاري الكوني.

أستاذ بكلية اآلداب ـ الرباط
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املسيحية بشمال إفريقيا قبل الغزو العربي
�ي 2960/2010 د 120 - ما لعد د  ا لعد مل�ف ا  العامل االمازيغي8

عدد املناصبالتخصص

اللسانيات األمازيغية أو علوم اللغة  )بحث الدكتوراه حول األمازيغية(

اآلداب والفنون األمازيغية

األنثربولوجيا والسوسيولوجيا

علوم التربية أو بيداغوجيا أو ديداكتيك اللغات أو اللسانيات التطبيقية

02
01

02

02

إعالن 
عن مباراة لتوظيف باحثين حاملي شهادة الدكتوراه

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة األمازيغية، يعلن عميد المعهد 
الملكي للثقافة األمازيغية عن تنظيم مباراة لتوظيف باحثين من حملة شهادة الدكتوراه أو أية شهادة 

أخرى معترف بمعادلتها.
التخصصات وعدد المناصب :

طبيعة االختبارات :
   - دراسة الملف العلمي للمترشحين من أجل انتقاء أولي؛ 

   - مقابلة مع لجنة المباراة بالنسبة للمترشحين المقبولين في االختبار االنتقائي. 
شروط الترشح : 

 يتعين على المترشح لهذه المناصب :
   - أن يكون من جنسية مغربية؛
   - أن ال يتجاوز سنه 45 سنة؛

   - أن يكون متحكما في اللغة األمازيغية.
ملف الترشح :

يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- طلب خطي موجه إلى السيد عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية؛

- خمس نسخ من رسالة تعليل؛
- خمس نسخ مصادق عليها من الشهادة المحصل عليها؛

- رخصة السماح باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين.
- خمس نسخ من السيرة الذاتية للمترشح؛

- خمس نسخ من أطروحة الدكتوراه ومن أعمال البحث المنجزة؛
- نسخة من عقد االزدياد؛

- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
- ظرفان متنبران يحمالن عنوان المترشح؛

- بالنسبة للمترشحين الحاصلين على الدكتوراه من جامعات أجنبية: اإلدالء بالمعادلة التي تصدرها 
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي.

إيداع طلبات الترشح :
تودع ملفات الترشيح بمكتب الضبط بمقر المعهد قبل يوم 21 ماي 2010، الساعة الثانية عشر زواال 

أو ترسل إلى العنوان التالي:
شارع عالل الفاسي، مدينة العرفان، حي الرياض، ص.ب 2055، 

الرباط

* عبد السالم بن ميس
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Déclaration du Caucus amazigh
Instance Permanente des Nations Unies pour les Peuples Autochtones
9ème session, New-York, 19 au 30 Avril 2010
La délégation amazighe participant à la neuvième  session de l’Instance Permanente 
des Nations Unies, s’est réunie au siège des NU à New-York. Après avoir passé en 
revue la situation des droits du peuple amazigh, constate :
• Au Maroc 
Bien que la délégation se félicite du lancement de la chaine amazighe qui doit répondre 
aux attentes des Imazighen,  les principales revendications amazighes  ne sont toujours 
pas satisfaites par l’état marocain, en premier lieu l’officialisation de la langue ama-
zighe  et de l’identité amazighe  depuis plus d’un quart de  siècle de revendication du 
Mouvement amazigh.

Bien au 
contraire, le 
MCA constate 
un double lan-
gage d’appli-
cation des en-
gagements du 
gouvernement 
Marocain au 
niveau du 
renforcement 
de la langue 
Amazighe 
dans la vie pu-
blique. L’ex-
propriation et 
la spoliation 
des terres des 
Amazighs se 
poursuivent 

sans relâche, poussant les paysans Amazighs à la pauvreté et à l’exil. L’interdiction 
des prénoms Amazighs se poursuit malgré l’engagement du gouvernement Marocain 
devant les instances onusiennes de remédier à la situation. La délégation amazighe   
dénonce l’arrestation des militants Amazighs à Taghjijit, Er-Rachidia, Meknès et autres 
régions du pays.
• En Algérie 
La constitution du Haut Commissariat Amazighe (HCA), et la reconnaissance de la 
langue Amazighe dans la constitution comme langue nationale ont été des actions po-
sitives entreprises par le gouvernement Algérien ;
Cependant le pouvoir algérien n’a pas exprimé sa volonté politique de mettre en œuvre 
l’application des ces engagements envers les mouvements identitaires et politiques 
des Imazighen en Algérie, ainsi les responsables du crime sauvage des événements 
du printemps noir ne sont jamais passés en justice et sont restés dans l’impunité. La 
politique de l’arabisation idéologique de l’état  ne cesse de continuer et risque d’éra-
diquer l’identité Amazighe. Tous les moyens politiques, administratifs et financiers de 
l’Etat visent  le sabotage économique de la Kabylie, et la marginalisation de la région. 
Le Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie n’est pas reconnu. Les autres régions 
Amazighes de l’Algérie vivent dans la même situation. 
• En Libye, et en Tunisie 
l’existence du peuple Amazigh est simplement niée par ces régimes totalitaires, les 
déclarations du chef de l’état libyen visent l’éradication du peuple amazigh.
• En pays Touareg notamment du Niger et du Mali, 
les discriminations et la marginalisation de ce peuple et le non respect des accords 
signés entre les Touaregs et les gouvernements de ces Etats, poussent régulièrement 
les Touaregs à se révolter pour dénoncer les injustices et les menaces à leur survie. 
Cette répression amène les populations Touarègues à se refugier à l’extérieur de leur 
pays d’origine.
Par conséquent, nous recommandons à l’Instance Permanente de prendre action sur les 
points suivants :
• Encourager les Etats de la région à l’application de la déclaration des Nations Unies 
sur les Peuples Autochtones,
• La reconnaissance constitutionnelle de la langue Amazighe comme langue officielle 
des Etats de Tamazgha (Afrique du Nord),
• Créer des institutions Amazighes nationales et régionales chargées de la formation, de 
la protection et de la promotion de l’identité et de la langue Amazighes.
 • La généralisation d’une manière sérieuse et crédible de l’enseignement de la langue 
Amazighe et son intégration équitable dans les medias publics,
 • L’autodétermination des régions Amazighes dans des systèmes fédéraux, garantis-
sant au peuple Amazigh le droit du partage du pouvoir des richesses et des valeurs dans 
le respect de l’unité nationale et l’intégrité territoriale des Etats respectifs,
• Soutenir la volonté du peuple Canarien dans son projet d’autodétermination.

Organisations signataires :
- L’International Touarègue (Bordeaux)
- Association touarègue tidawt
- Association TUNFA (Niger)
- Association Tin-Hinan ( Burkina fasso)
- Association Bouskouda ( Cameroun)
- Collectif OAFA  
- Congres Mondial Amazigh 
- Organisation TAMAYNUT (Rabat Maroc)
- Confédération des Associations Amazighes du sud marocain (Tamunt n Iffus) 
(Agadir Maroc)
- Association Tawssna ( Achtouken –Ait Baha- Maroc)
- Tamaynut- América,
- Association Tigmi ( Tizi Ouzou, Algerie) 
- Association Ils Umazigh ( Tizi Ouzou, Algerie)

La célébration du trentième 
anniversaire du Printemps 
Amazigh et du neuvième an-
niversaire du Printemps Noir 
constitue une halte historique 
symbolisant le combat iden-
titaire et démocratique mené 
par plusieurs générations de 
militants. La commémoration 
de ce double anniversaire in-
tervient dans un contexte délé-
tère, marqué par une instabilité 
sociale endémique, une régres-
sion politique et une remise 
en cause des acquis démocra-
tiques arrachés au prix d’in-
commensurables sacrifices.  
La problématique du non-res-
pect des droits de l’Homme 
et de la démocratie demeure 
entière. Le constat de carence 
est plus qu’évident avec, 
entre autres, une presse sous 
contrôle, une langue amazigh 
maintenue toujours à l’état 
embryonnaire, une justice ins-
trumentalisée, une corruption 
institutionnalisée et des droits 
socio-économiques qui ren-
voient à une situation des plus 
lamentables. Hélas, au lieu 
d’apporter des réponses justes 
et définitives, encore une fois 
c’est le traitement répressif 
qui semble être privilégié par 
les tyrans du régime en place 
; rythmant ainsi le quotidien 
des citoyens par l’impunité, 
le terrorisme, la criminalité, le 
suicide, le chômage, les passe-
droits, les malversations, et 
une répression tout azimut 
contre les syndicats autonomes 
et tous les segments actifs de la 
société exprimant un ras-le-bol 
généralisé. Ce constat amer 
couve  les conditions objec-
tives et tous les germes de la 
crise ayant été à l’origine des 
tragiques événements du Prin-
temps Noir de 2001. 
En effet, depuis l’accession 
du pays à l’indépendance, le 
peuple algérien n’a connu de 
la liberté et de la démocratie 
que les slogans creux ser-
vis jusqu’à l’overdose par un 
pouvoir mafieux qui s’est éta-
bli par la force et l’intrigue. 
Jusqu’à ce jour, le destin de 
l’Algérien est celui d’un lais-
sé-pour-compte qui n’a d’autre 
choix que de se plier dans une 
longanimité d’esclave ou de 
lutter pour sa rédemption et 
son affranchissement. Cela 
étant, il appartient à chacun de 
prendre le bon choix et il ne 
tient qu’à lui d’emprunter le 
chemin qui mène à la liberté 
et la dignité. Un chemin que 
d’autres, avec la témérité des 
pionniers, ont déjà frayé et 
que jalonnent de lumineuses 
stations historiques qui tout en 
racontant les luttes citoyennes 
d’hier, éclairent les combats 
futures. Et, parmi ces dates 
phares dont nous nous apprê-
tions ces jours-ci à commé-
morer les événements, il y a le 
Printemps Amazigh et le Prin-
temps Noir. Aujourd’hui, il est 
plus qu’évident qu’un change-
ment avec des moyens paci-
fiques n’est possible que si la 
majorité adopte ouvertement 
l’option de la lutte citoyenne. 
Le Mouvement Citoyen en-
tend prochainement, à la fa-
veur d’une nouvelle initiative, 

s’employer à faire du bascu-
lement majoritaire un objectif 
stratégique et une perspec-
tive réalisable.  À ce titre, le 
Mouvement Citoyen pense 
qu’au-delà des différences 
idéologiques, souvent instru-
mentalisées par le pouvoir,  la 
seule démarcation valable à 
prendre en compte est celle sé-
parant entre ceux ayant choisi 
la soumission et ceux engagés 
dans l’opposition politique au 
régime en place. 
À l’occasion de la double 
commémoration du Printemps 
Amazigh et du Printemps Noir, 
le Mouvement citoyen ne peut 
que rappeler la nécessité vitale 
qu’il y a de tirer les leçons des 
expériences passées, d’aban-
donner l’agitation stérile et de 
travailler à créer de nouveaux 
rapports de forces en faveur 
d’un projet démocratique fé-
dérateur et viable. Il est clair 
ce n’est que par une société 
mature, autonome et engagée 
et par une action réfléchie, 
stratégique et pacifique que les 
choses peuvent bouger. En réa-
lité, il suffit de peu pour mettre 
le pouvoir et ses satellites hors 
orbite. Que reste-t-il de cré-
dit en fait à un pouvoir écla-
boussé jusqu’au sommet par 
des scandales de corruption et 
de malversation ? Que faut-il 
donc attendre d’un régime où 
la justice condamne un citoyen 
pour avoir dénoncé des magis-
trats corrompus ?! Que reste-t-
il à espérer d’un système dont 
l’instrument judiciaire est cor-
rompu jusqu’à la mœlle ?! Que 
peut-on attendre de la part de 
gouverneurs qui renient leurs 
engagements pourtant procla-
més publiquement et consi-
gnés dans un document officiel 
paraphé et signé un certain 15 
janvier 2005 ?! Comment peut-
on admettre que 30 ans après 
le Printemps Amazigh et 9 ans 
après le Printemps Noir, la lan-
gue Amazighe n’est toujours 
pas consacrée comme langue 
officielle. Le Haut conseil à 
l’amazighité et l’Académie 
demeurent bloquer par les Is-
lamo-Baâthiste conservateurs 
du régime. A-t-on le droit de 
passer sous silence le fait que 
les ordonnateurs, les comman-
ditaires et les exécutants des 
assassinats  des 126 martyrs 
du printemps noir ne soient 
toujours pas jugés ?! Est-il 
juste de laisser à l’abandon les 
familles des martyrs, les vic-
times blessés et les sinistrés 
ayant subi des dégâts matériels 
durant les événements du Prin-
temps Noir qui attendent une 
véritable prise en charge ?!
La problématique, il est vrai, 
est plus complexe dès lors où 
le pouvoir corrompu et cor-
rupteur  a su mettre en place, 
en accompagnement au décor 
démocratique de façade, une 
société civile virtuelle et une 
fausse opposition chargées 
toutes deux de polluer l’envi-
ronnement de la lutte politique 
et sociale. Il n’y a pas si long-
temps les syndicats autonomes 
de l’éducation et de la santé 
ont mené un mouvement de 
grève des plus courageux pour 
revendiquer leurs droits so-

cioprofessionnels.  En face à 
l’action revendicative de ces 
syndicats, il y avait le mépris 
du pouvoir et plus grave en-
core l’indifférence totale des 
acteurs politiques soi-disant 
d’opposition. On a vu des 
enseignants et des médecins 
menacés dans leur intégrité 
morale et physique, tabassés 
par la police et réprimés par 
l’appareil bureaucratique, et 
tout cela sans qu’aucun, au 
sein de la société civile, n’ose 
lever le petit doigt. Ceux qui, 
par l’intox, l’infiltration et la 
calomnie, ont tout fait pour 
saper la dynamique citoyenne, 
où sont-ils passés aujourd’hui 
?! On a vu un véritable pa-
triote, Benyoucef Mellouk, se 
faire condamner, dans l’affaire 
des magistrats faussaires, à 
quatre mois de prison ferme, 
et ce, sans qu’aucune des voix 
fluettes de l’opposition ne se 
fasse entendre ! Ceux qui na-
guère reprochaient au Mouve-
ment citoyen d’accaparer trop 
le champ politique, où sont-ils 
? Sont-ils enfin tranquillisés 
par rapport à leurs intérêts ? 
La réponse à ces questions 
est aussi connue par le simple 
citoyen. À ce titre, Abraham 
Lincoln avait bien raison de 
dire : « On peut tromper une 
partie du peuple tout le temps 
et tout le peuple une partie du 
temps, mais on ne peut pas 
tromper tout le peuple tout le 
temps ».
Face à la Hogra synonyme 
du mépris de ce régime maf-
fieux et assassin, la société n’a 
d’autre choix que de s’auto-or-
ganiser et de se mobiliser pour 
défendre sa dignité et imposer 
un changement qui scellera 
l’édification de la république 
démocratique et sociale de 
Abane où seront consacrées les 
valeurs de la citoyenneté. 
A cet effet, la commémora-
tion du 30ème anniversaire 
du Printemps Amazigh et du 
9ème anniversaire  du  Prin-
temps  Noir exige de nous de 
la lucidité et de responsabilité 
politique allant dans le sens de 
la dynamique de lutte pour la 
citoyenneté,  en oeuvrant dans 
une démarche constructive de 
rassemblement des forces ci-
toyennes. 
Le mouvement citoyen réuni 
aujourd’hui le 18 avril appelle 
la population à resserrer les 
rangs, en faisant du 20 avril 
2010 la journée de la frater-
nité et de la redynamisation du 
combat pour le recouvrement 
de nos droits démocratique, en 
allant tous dans le sens de bri-
ser le joug néocolonialiste qui 
nous est imposé par un régime 
totalitaire squatteur de la sou-
veraineté populaire.  
Enfin, le Mouvement citoyen, 
tout en rendant hommage aux 
martyrs et victimes du Prin-
temps Noir, tient à réitérer sa 
détermination inébranlable à 
faire aboutir les idéaux véhi-
culés par la plate-forme d’El-
Kseur. 

ULAC SMAH ULAC
LE COMBAT CONTINUE
Tizi-Ouzou, le 18/04/2010

Imazighen à la 9 ème session de l’Instance 
Permanente des Nations Unies pour 

les Peuples Autochtones

Le MOUVEMENT CITOYEN DES AARCHS 
défend les idéaux véhiculés par la plate-forme d’El-Kseur
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Trente ans après le Printemps 
Berbère de 1980 et neuf ans 
après sa confirmation (Prin-
temps Noir 2001), l’attache-
ment de notre région et de sa 
population aux revendications 
insufflées par ces deux événe-
ments reste intact malgré les 
frictions de l’heure.
À Tizi-Ouzou, la commémora-
tion du trentième anniversaire 
du Printemps Berbère (1980) 
et du neuvième anniversaire 
du Printemps Noir (2001) a été 
marquée, hier (mardi 20 avril 
2010), par trois marches succes-
sives, initiées respectivement 
par le Rassemblement pour la 
Culture et la Démocratie (RCD), 
le Mouvement pour l’Autono-
mie de la Kabylie (MAK) et un 
groupe d’étudiants se qualifiant 
d’« indépendants ».
Les manifestations, qui ont 
toutes démarrées au niveau de 
l’Université Mouloud MAM-
MERI de Tizi-Ouzou ont em-
prunté des itinéraires différents 
: Université/Cité Administrative 
pour le RCD, Université/Centre-
ville pour le MAK et Université/
Ancienne mairie pour les « in-
dépendants », mais elles se sont 
déroulées de manière pacifique 

et sans aucun incident, en de-
hors de quelques échanges hou-
leux d’insanités entre certaines 
militants du RCD et d’autres du 
MAK au début de la marche des 

premiers cités.
Côté slogans, le RCD a déployé 
des banderoles sur lesquelles on 
pouvait lire : « Pour l’officiali-
sation de la langue Tamazight 
», « Taddukli tbennu » (L’union 
est constructive), « Pour les li-
bertés démocratiques », « À 
vous les hydrocarbures, à nous 
l’Histoire ». Ses militants ont 
scandé : « Pouvoir Assassin », 
« D Saâdi mulac alla » (C’est 
Saïd Sadi sinon NON), « Assa, 

azekka Tamazight tella, tella » 
(Aujourd’hui et demain, le Ber-
bère existera toujours).
Pour ce qui est du MAK, les mi-
litants ont repris les différentes 

revendications 
transcrites sur 
leurs bande-
roles : « Pour 
l’Autonomie 
de la Kabylie 
», « Bouteflika 
n’est pas le 
Président du 
Peuple Kabyle 
», « La Kaby-
lie est notre 
maison, l’Al-
gérie est notre 
village », « 
Justice pour 

les martyrs kabyles », « Oui à 
la liberté de Culte », « À bas le 
pouvoir arabo-baâthiste qui ara-
bise notre Kabylie », « Non à 
l’insécurité entretenue en Kaby-
lie », « Justice pour les Martyrs 
du Printemps Noir »…
Inutile de spéculer sur le 
nombre de marcheurs, il y avait 
des milliers mais ce ne fut pas la 
mobilisation des grands jours, 
quoiqu’il en soit, la marche du 
MAK aura été celle qui aura 

mobilisé le nombre le plus im-
portant de manifestants, les 
photos et les vidéos sont là pour 
que chacun se fasse son avis sur 
le sujet.
Après avoir emprunté les ar-
tères de la ville de Tizi-Ouzou, 
la marche du RCD s’est disper-
sée dans le calme à la Cité admi-
nistrative du Département juste 
après la lecture d’une déclara-
tion, les militants du MAK ont 
improvisé un sit-in au Centre-
ville où des prises de parole 
ont eu lieu avec la lecture de la 
déclaration du Mouvement pour 
enfin se disperser dans le calme.
Pour ce qui est de l’observa-
tion du jour, on peut facilement 
comprendre l’absence de M. 
Ferhat Mehenni aux côtés des 
militants du MAK pour cause 
du mandat d’arrêt lancé à son 
encontre, mais on ne peut pas 
comprendre l’absence de M. 
Saïd Sadi et de M. Nouredine 
Aït Hamouda (Député de Tizi-
Ouzou) à la marche initiée par 
leur parti politique, la question 
reste posée, d’autant plus que 
les manifestants arboraient leurs 
deux portraits (Ferhat Mehenni 
et Saïd Sadi).

Ajqas / Kabyle.com

Marches commémoratives du 20 avril à Tizi-Ouzou 
Printemps Berbère 1980 et Printemps Noir 2001

Le 20 avril 1980 - 2001 - 2010, trente an-
nées jour pour jour se sont écoulés sur 
l›interdiction de la conférence de Mouloud 
Mammeri à l’université de Tizi-Ouzou, 
événement qui a ouvert la voie de la pro-
testation et de la revendication identitaire 
amazigh et démocratique; et le 20 avril 
2001-2010,  neuf ans depuis les sanglants 
événements du printemps noir, où,  l’assas-
sinat du jeune lycéen Guermah Massinissa 
au sein- même de la brigade de gendarme-
rie, va entraîner la Kabylie dans une tour-
mente qui se soldera par une hécatombe 
; 123 jeunes mourront sous les balles des 
gendarmes et des centaines d’autres reste-
ront handicapés à vie ; des crimes qui sont 
restés impunis jusqu’au jour d’aujourd’hui. 
Le constat, est que La consécration de ta-
mazight comme langue nationale en 2002, 
qui a brisé le monolinguisme, n’a pas dé-
passé l’aspect linguistique, et aucun méca-
nisme efficient n’a été mis en place pour 
valoriser la langue, la culture et l’identité 
Amazighs, que ce soit dans les écoles, les 
médias. Ainsi, l’enseignement de tamazight 

est en nette régression, pire encore, les te-
nants du pana-arabisme en Algérie, veulent 
imposer sa transcription en graphie arabe, 
en opposition aux acquis et capital de luttes 
de plusieurs générations, et en oppositions 
aux avis des spécialistes.
Au moment où le discours officiel rengorge 
de louanges sur le retour de la paix et de 
la sécurité, en Kabylie, les commerçants et 
industriels, investisseurs, se font kidnappés 
dans l’indifférence totale de l’Etat  alors 
qu’un dispositif sécuritaire impressionnant 
est cantonné en Kabylie, qui n’est curieu-
sement visible que pour tirer sur des jeunes 
désarmés ou matraquer des manifestants 
démocrates. Alors que les kidnappés ne 
doivent leur salut qu’à la mobilisation ci-
toyenne. Un climat, qui fait fuir de la Kaby-
lie les investisseurs. 
Le Congrès Mondial Amazigh interpelle 
les instances et ONG internationales pour 
une large solidarité avec la Kabylie, victime 
d’un pouvoir  autocratique. Et interpelle 
le pouvoir algérien quant à sa responsabi-
lité dans la léthargie et l’insécurité dont il 

veut plonger la Kabylie, et exige la prise 
en charge de la revendication amazighe sur 
le plan culturel, linguistique et historique, 
par l’officialisation de la langue tamazight 
et la généralisation de son enseignement, et 
exige le jugement des assassins des martyrs 
du printemps noir.
Le Congrès Mondial Amazigh appelle la 
population à célébrer et à commémorer ces 
deux dates phares et symboliques dans un 
cadre fraternel et solidaire, et à  renforcer 
la mobilisation, autour des revendications 
citoyennes et millénaires, pour que la ques-
tion amazighe soit reconnue dans toutes ses 
dimensions, en exigeant l’officialisation de 
tamazight et le jugement des assassins des 
martyrs du printemps noir.

CMA,  Kabylie le 18 avril 201
ONG de défense des droits du peuple ama-
zigh, créée le 04/09/1995 ;
Publiée au JJ.OO. de la République Fran-
çaise le 18/10/1995 p. 4174;
Inscrite à la Préfecture de Police de Paris 
sous le n° : W 751122239.

Halte aux violations des droits du peuple Amazigh en Algérie
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Trente ans après le «printemps ber-
bère» qui a vu la répression bru-
tale des manifestations berbères en 
Algérie, le député européen Fran-
çois Alfonsi et plusieurs collègues 
de divers groupes politiques ont 
annoncé la création d’un groupe 
d’amitié berbère/amazigh au Parle-
ment européen.
Le groupe a été lancé lors d’une 
conférence de presse au parlement 
européen à Strasbourg cette se-
maine. Les députés européens ont 
souligné leur soutien au peuple 
berbère/amazigh et ont publié une 
déclaration qui explique leur inten-
tion d’inscrire la question berbère à 
l’agenda de l’UE au nom des droits 
reconnus aux minorités. (Voir la 

déclaration complète en bas).
Parmi les députés qui soutien-
nent ce groupe figurent Jean Luc 
Bennhamias, Jean Paul Besset, 
José Bové, Frieda Brepoels, Rosa-
rio Crocetta, Isabelle Durant, Jill 
Evans, Nathalie Griesbeck, Oriol 
Junqueras, Nicole Kiil Nielsen, 
Philippe Lamberts et Bart Staes.
Le peuple berbère/amazigh a sa 
propre langue, culture et tradition 
en Afrique du nord. Bien qu’ayant 
fait face aux persécutions et à la 
répression, les berbères/amazighs 
tentent de préserver leur identité et 
leurs traditions.
La création de ce groupe d’amitié 
est une opportunité pour s’assurer 
que les questions concernant les 

berbères/amazighs sont défendues 
au sein des institutions de l’UE.
Lors de la conférence de presse à 
Strasbourg, François Alfonsi a dé-
claré: 
«Comme dans le cadre de sa po-
litique de voisinage, l’Union eu-
ropéenne s’engage dans ces pays  
sous réserve de contrepartie en 
terme de droits de l’homme  (no-
tamment question des droits des 
femmes), il faut  également qu’elle 
réclame le respect du droit des mi-
norités et donc des peuples ber-
bères.»
Le député catalan Oriol Junqueras 
a ajouté: 
«En Catalogne, certaines écoles 
primaires où il existe d’importantes 

minorités berbères, proposent des 
cours en amazigh. Respecter les 
droits linguistiques et culturels de 
ces minorités c’est aussi les amener 
à reconnaître et à s’impliquer dans 
la culture du territoire d’accueil.»
Enfin, le député Europe-Ecologie 
Jean Paul Besset a dit : 
«Les évènements sanglants qu’ils 
ont eu à subir ne doivent pas se 
reproduire. On est là pour que 
l’Europe mette la pression sur les 
gouvernements non démocratiques 
de ces Etats, afin qu’effectivement 
cela ne se reproduise plus.» 

Strasbourg, le 21 avril 2010

Au nom de notre organisation, le Congrès Mondial Amazigh 
(CMA), nous tenons à vous exprimer nos vives félicitations  
pour avoir pris la louable initiative de créer « un Groupe d’ami-
tié avec les Amazighs (berbères) au sein du Parlement Européen 
».
Nous vous manifestons notre entière disposition à collaborer en-
semble pour que les droits de nos citoyens et de no(s) peuple(s) 
soient défendus au sein de votre institution et au sein des ins-

titutions de 
nos pays 
d’Afrique 
de Nord 
qu’on ap-
pelle Ta-
mazgha.
Lors de nos 
dernières 
v i s i t e s 
au sein 
de votre 
g r a n d e 
institution 
qu’est le 

Parlement Européen (16-17 novembre 2009 et 23-24 février 
2010), nous avons eu l’opportunité d’avoir des contacts directs 
avec plusieurs eurodéputés(es), dont Mme. Isabelle DURANT, 
vice-présidente du Parlement Européen et Mr. Oriol JUNQUE-
RAS, qui forment partie de votre groupe. Nous leur avons  sou-
mis deux pétitions concrètes d’une importance capitale pour nos 
citoyens amazighs de Tamazgha et d’Europe. La première c’est 
de constituer un comité d’eurodéputés(es) qui se déplacerait sur 
le terrain, au Maroc et en Algérie, afin de récolter les données sur 
les graves violations des droits individuels et collectifs des Ama-
zighs (avant d’étendre la dite mission au reste de Tamazgha). 
La deuxième, c’est d’organiser une « semaine européenne de 
la culture amazighe » comme moyen de faire connaître la civi-
lisation et la culture amazighes, très proches d’Europe mais qui 
restent largement méconnues du public européen.
Du fait que vous avez créé cet opportun et attendu « Groupe 
d’amitié avec les Amazighs », nous aimerions bien que vous 
prenez en considération ces deux modestes pétitions.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Eurodéputés, l’assu-
rance de notre considération distinguée,

* Signés : Faroudja MOUSSAOUI, présidente du CMA
 Et Rachid RAHA, vice-président et président pour

 l’Europe du CMA

1 -Le Printemps berbère
Le peuple berbère/amazigh vit en 
Afrique du nord depuis des millé-
naires sur un territoire réparti prin-
cipalement sur le Maroc et l’Algé-
rie (80% des berbérophones), ainsi 
qu’en Tunisie, en Libye, en Egypte, 
au Niger, au Mali, en Mauritanie et 
dans l’Archipel des Canaries. Saint 
Augustin qui vivait au Vème siècle 
est la figure historique la plus forte 
de ce peuple qui rayonna dans toute 
la Méditerranée avant la conquête 
arabe et sa conversion à l’islam.
Cependant la culture berbère s’est 
maintenue face à l’arabisation du 
territoire. Elle est toujours très vi-
vante, largement pratiquée, culturel-
lement reconnue, avec des artistes 
de très grande renommée. Mais elle 
est en grand danger.
En effet le peuple berbère/amazigh 
subit une situation de discrimina-
tion politique, économique, sociale, 
et culturelle du fait des régimes 
non démocratiques qui ont fait de 
l›arabisation des berbères un objec-
tif d›Etat.
C’est notamment le cas de l’Algérie 
à l’égard des Amazighs qui peuplent 
la région de Kabylie (6 millions 
d›habitants).
 Malgré des concessions formelles 
arrachées après différentes insur-
rections, la langue berbère (Tama-
zight) reste marginalisée (très peu 
enseignée, exclue des institutions  
administratives et judiciaires...) et le 
peuple berbère se trouve discriminé 
et réprimé dès l’instant qu’il refuse 
d›accepter l’arabisation forcée im-
posée par l’Etat.
 En avril 1980, il y a exactement 
trente ans, il y a eu le «printemps 
berbère», une grande révolte iden-
titaire des Kabyles que le pouvoir 
a réprimée dans le sang. Puis il y a 
eu en 1998 l’assassinat de Matoub 
Lounès porte drapeau mondialement 
connu de la culture amazighe. En 
avril 2001 alors qu’était commémo-
ré le printemps berbère de 1980, une 
nouvelle répression a éclaté avec un 
bilan terrible : 127 morts et 5000 
blessés. Ce printemps 2001 est resté 
dans l’histoire comme le «printemps 
noir».

Le 20 avril 2010 sera célébré le 
30ème anniversaire du printemps 
berbère.
A l’heure où le régime algé-
rien connait une nouvelle phase 
d›instabilité (récent meurtre du res-
ponsable des services secrets, pro-
blème de la succession de Boutefli-
ka), la peur est grande qu’une 
nouvelle phase répressive ne se dé-
clenche en Kabylie.
 2- La question berbère doit être 
prise en compte par l’Union euro-
péenne au nom des droits recon-
nus aux minorités
L’UE entretient une politique de 
coopération avec les Etats d›Afrique 
du Nord (Maghreb). Cette politique 
allie coopération, développement 
économique et environnemental. 
Elle veut aussi promouvoir les droits 
de l›Homme notamment en abordant 
très fortement la question des droits 
et de la place des femmes. Ne faut-
il pas tout autant mettre en avant le 
droit des minorités en prenant en 
considération le peuple amazigh ?
 L’identité  berbère est de tradition 
musulmane mais elle est un rem-
part contre l’intégrisme. La place de 
la femme en pays berbère est bien 
moins rétrograde qu›ailleurs. Et la 
démocratisation des Etats du Ma-
ghreb peut-elle être crédible tant que 
ce peuple n›aura pas obtenu une re-
connaissance officielle et le respect 
de ses droits fondamentaux?
 La question des minorités est au 
cœur de la diplomatie menée par 
l’UE dans toutes les parties du 
monde. C’est par exemple le cas en 
Chine  (Tibet, Ouïgours...).
Nous devons faire mieux connaître 
au Parlement l’identité berbère et 
le peuple amazigh que la propa-
gande des pays du Maghreb veut 
faire disparaître, et que les Etats et 
l’UE ignorent presque totalement à 
ce jour.
Le respect des minorités fait partie 
des «fondamentaux» de toute dé-
mocratie. Ainsi l’Union européenne 
doit y veiller et mobiliser une solida-
rité réelle envers le peuple berbère/
amazigh.
3- Respecter le peuple amazigh  au 
sein même de l’Union Européenne

Du fait de migrations très anciennes, 
notamment en France ou plus ré-
centes, surtout en Belgique, en 
France et en Espagne, depuis l’Al-
gérie et le Maroc principalement, 
environ deux millions de berbères 
vivent sur le sol européen.
Nous leur devons respect et consi-
dération, ainsi qu’à toute autre po-
pulation immigrée, et notamment la 
reconnaissance de leur langue, qui 
n’est pas l’arabe mais le tamazigh, 
de leur culture et l’accès, ainsi que 
toute minorité culturelle, à toutes 
les politiques qui préservent un pa-
trimoine culturel précieux, d›autant 
plus qu’il est menacé sur sa terre 
d’origine. Le respect de leur culture 
d’origine doit naturellement s’ac-
compagner en retour du respect des 
modes de vie et des valeurs euro-
péens, et notamment  l’apprentis-
sage des langues qui sont parlées 
usuellement dans les territoires où 
ils vivent
Pour toutes ces raisons l’initia-
tive est prise de créer un «groupe 
d›amitié» avec le peuple berbère/
amazigh en Afrique du Nord.
Le groupe fera connaître sa créa-
tion en tenant symboliquement une 
conférence de presse le 20 avril 
2010, dans le cadre du Parlement 
européen à Strasbourg.
 A ce jour plusieurs députés m›ont 
assurés de leur soutien :
- Jean Luc BENNHAMIAS
- Jean Paul BESSET
- José BOVE
- Frieda BREPOELS
- Rosario CROCETTA
- Isabelle DURANT
- Jill EVANS
- Nathalie GRIESBECK
- Oriol JUNQUERAS
- Nicole KIIL NIELSEN
- Philippe LAMBERTS
- Bart STAES

François ALFONSI
 Député européen ALE

Groupe Verts-ALE

Pour tout contact Bruno Le 
Clainche/

bruno.leclainche@europarl.europa.
eu 

«Alliance libre européenne» crée le Groupe d’amitié 
avec les Amazighs au Parlement européen

Lettre de CMA aux Eurodéputés de Groupe d’Amitié 
avec les Amazighs du Parlement Européen

Texte complète de la déclaration:
Groupe d›amitié avec le peuple berbère/amazigh en Afrique du Nord
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Le Président du Gouvernement espagnol 
et de l’Union Européenne, Mr. José Luis 
Rodriguez Zapatero, répond au courrier 
que lui a été adressé par Mr. Rachid Raha, 
président pour l’Europe du Congrès Mon-
dial Amazigh, à propos du « Statut Avancé 
» accordé par l’UE au Maroc.
A travers son directeur de Cabinet de Pré-
sidence, Mr. José Enrique Serrano Marti-
nez, le président espagnol répond à la lettre 
que lui a été envoyé par le Congrès Mon-
dial Amazigh 
où celle-ci lui 
avait interpellé, 
à côté des deux 
autres président 
de l’UE (Mr. 
Herman Van 
Rompuy, Prési-
dent de Conseil 
de L’Europe et 
Mr. José Ma-
nuel Barroso, 
Président  de 
la Commission 
E u r o p é e n n e ) 
de la situation 
des droits de 
l’homme au 
Maroc en général et plus particulièrement 
celle des citoyens amazighs. Le CMA qui 
a salué ce nouveau accord d’association 
avait souligné qu’il avait suscité de grands 
espoirs parce qu’elle est fait dans le cadre 
du renforcement de la démocratie et des 
droits de l’homme. Ainsi cet accord sti-
pule explicitement dans son article 17: « 
L’Union européenne estime que la mise en 
oeuvre de toutes les recommandations de 
l’Instance Equité et Réconciliation (IER) 
permettra au Maroc de consolider les ac-
quis réalisés et de progresser dans l’instau-
ration d’une nouvelle culture de respect et 
de promotion des droits de l’homme… ».
En voici le contenu de la réponse de la pré-
sidence espagnole, signée par le directeur 
de son Cabinet :
« Je réponds au document que vous avez 
dirigé au Président du Gouvernement en 
relation avec le «Statut Avancé » entre 
l’Union Européenne (UE) et le Maroc. À 
ce sujet, je vous communique que, au début 

du mois de mars passé, a eu lieu à Grenade 
(Espagne) le premier sommet entre l’UE 
et le Maroc, où on a débattu d’importantes 
questions, comme : le changement clima-
tique, la crise économique et financière, les 
migrations, le développement du Maroc et 
ses relations avec l’UE, ainsi que les pers-
pectives de l’Union pour la Méditerranée, 
la situation dans la région et le processus 
de paix au Moyen-Orient. 
Le Maroc est un important partenaire, non 

seulement dans 
le Maghreb, 
mais dans l’es-
pace euro-mé-
diterranéen, au 
sein de la Ligue 
Arabe et dans le 
continent afri-
cain, étant le 
premier pays du 
sud de la Mé-
diterranée et le 
premier pays 
arabe à organiser 
un Sommet avec 
l’UE. 
Durant ce Som-
met, on a ana-

lysé les réformes qui ont lieu pour la dé-
mocratisation et le bon gouvernement 
économique, la modernisation et la cohé-
sion sociale du Maroc. De même, ça a été 
aussi une occasion pour souligner le com-
promis de l’UE pour la coopération multi-
latérale, incarnée aujourd’hui par l’Union 
pour la Méditerranée. 
On a aussi traité la préoccupation de l’Es-
pagne et de l’UE pour la situation de sé-
curité qui prévaut dans certaines parties de 
la région de Sahel et celle du Sahara Oc-
cidental, on a réitéré l’appui à la mission 
de l’ONU dans la zone et souligné la di-
mension humaine du conflit, ainsi que la 
nécessité de continuer à travailler pour la 
recherche d’une solution juste, durable et 
mutuellement acceptable qui inclut la pro-
blématique des droits humains au Maroc. 
Je remercie pour votre confiance en écri-
vant cet écrit et recevez une salutation cor-
diale».

 Le Président Zapatero répond à la
lettre du Congrès Mondial Amazigh

Aux rythmes de Ahaidous, et aux chants des enfants, 
l’école Medersat.com d’Oued Ifrane dans la Province 
d’Ifrane a célébré dans la joie  le lundi 19 avril le 40 ème 
anniversaire de la journée de la Terre. 
Ainsi, sous l’encadrement des professeurs et en présence 
des autorités gouvernementales, notamment le Secrétaire 
d’Etat aux Affaires Etrangères Monsieur Mohamed Ouz-
zine, le délégué du Ministère de l’Education Nationale, 
les autorités locales, les parents d’élèves et les villageois 
ont assisté à une pièce théâtrale présentée par les enfants 
relatant la sensibilisation à préserver l’eau et à sauvegar-
der l’environnement. 
Aussi, les enfants ont participé par des activités éduca-
tives qui mettent l’accent sur l’importance du dévelop-
pement des capacités des citoyens pour l’exercice des 
devoirs environnements. 
Un des enseignants, dans sa présentation, a mis en exer-
gue la démarche au sein de Medersat.com à savoir mettre 
à disposition des élèves de  l’école et de ses partenaires 
des moyens éducatifs pour s’engager vers un fonctionne-
ment éco-responsable et une intégration de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable dans les 
enseignements.
L’objectif attendu consiste à introduire et ancrer davan-
tage des éco comportements auprès des citoyens de de-
main et de mettre en place une culture d’engagement en 
termes de protection de l’environnement et de préserva-
tion des ressources naturelles.
Durant cet événement festif, les enfants ont exposé leurs 
œuvres de peinture sur la thématique de l’environnement 
où un concours a été organisé et les prix ont été décer-
nés lors de l’évènement aux meilleures productions des 
élèves.
En outre, il a été procédé à la plantation des arbres spéci-
fiques à la région ainsi qu’une démonstration des projets 
des élèves dans les jardins pédagogiques de l’école.
Par ailleurs, en partenariat avec l’association TAWADA, 
autour de l’école, un programme pilote du micro-crédit 
dans les régions de Khénifra, Errachidia et Ifrane a été 
mis en œuvre et vise à améliorer l’environnement écono-
mique, social et culturel des populations défavorisées et 
de promouvoir les activités génératrices de revenus tout 
en préservant les produits du terroir de la région.
A signaler que d’autres écoles du réseau Medersat.com 
ont organisé aussi durant cette semaine des activités pé-
dagogiques et parascolaires  liées à la thématique du dé-
veloppement durable. 

 LES ECOLES MEDERSAT.COM DE LA FONDATION
 BMCE BANK CELEBRENT LES JOURNEES DE LA

 TERRE  A TRAVERS DES FESTIVITES EDUCATIVES,
 ARTISTIQUES LIEES A L’ENVIRONNEMENT

ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
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التربية  وزارة  بين  القائمة  التعاون  و  الشراكة  اتفاقية  إطار  في 
الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي و المعهد 
الملكي للثقافة األمازيغية، انعقد بمقر الوزارة ،صباح يوم األربعاء 
28 أبريل 2010، اجتماع بين المؤسستين، برئاسة كل من السيد 
وزير التربية الوطنية و السيد عميد المعهد ، بحضور السيدة كاتبة 
الدولة في التعليم المدرسي، و بعض مسؤولي و أطر الوزارة و 
بعض أعضاء لجنة الشؤون العامة بمجلس إدارة المعهد و مديرة 

مركز التهيئة اللغوية و مدير مركز البحث الديداكتيكي.
االجتماع  بسياق  االفتتاحية،  كلمته  في  الوزير،  السيد  ذكر  بداية، 
المتمثل في تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة و المعهد، مؤكدا 
التعاون  عالقات  لترسيخ  الطرفان  يوليه  الذي  االهتمام  على 
موقعها  األمازيغية  تجد  أن  في  معا  اإلسهام  بغاية  التشارك،  و 
ما  بفضل  خاصة  و  الوطنية،  التربوية  المنظومة  في  الطبيعي 
األمازيغيتين،  الثقافة  و  اللغة  مجال  في  خبرة  من  المعهد  راكمه 
و هي خبرة ذات طبيعة متميزة كان الستثمارها أثر إيجابي على 
تطور إدماج األمازيغية في المنظومة التربوية منذ انطالق العملية 
سنة 2003. و بعد استعراضه لجملة من المكاسب و المنجزات 
في مجال تدريس األمازيغية، خاصة من حيث أعداد المدارس و 
التي تعترض سيرورة  إلى بعض الصعوبات  المتمدرسين، أشار 
تعميم  و  الكافية،  األطر  توفير  أبرزها  ومن  األمازيغية،  تدريس 
تعليم األمازيغية داخل المنظومة التربوية، و إشكالية جعل تدريس 
األمازيغية و االنفتاح عى الثقافة األمازيغية من مكونات السياسة 

الوطنية في مجال التربية و التكوين.
يندرج  الذي  السياق  المعهد على  السيد عميد  وفي كلمته، أوضح 
المغربية و خاصة ما  المدرسة  المتمثل في مشروع  اللقاء و  فيه 
له صلة بتدريس اللغات و تعلمها وكذا على القيمة المضافة التي 
يقدمها تدريس األمازيغية في هذا األفق وعلى ضرورة ترسيخه. 
األمازيغية  تدريس  أن  أكد  المشتركة،  اللجنة  بعمل  تنويهه  وبعد 
يندرج ضمن رؤية ومقاربة جديدتين ، تتسمان بالتفتح على القيم 
اإليجابية لألصالة و الحداثة و على مختلف روافد الهوية الثقافية 
الوطنية.كما ذكر بتكامل األدوار بين الوزارة و المعهد حيث إن 
الوزارة تتولى المسؤولية السياسيةو التدبيرية للقطاع في حين يقدم 
المعهد الخبرة في مجاالت اللغة و الثقافة و الحوامل البيداغوجية 
في  المتمثل  المرجعي،  باإلطار  ذكر  الصدد  وبهذا  التكوين.  و 
للمعهد، والذي يحدد  المحدث  الملكية و الظهير الشريف  الخطب 
األمازيغية  إدماج  مجال  في  خاصة  بالمؤسسة  المنوطة  المهام 
و  المعهد  عمل  على  المشروعية  التربوية،ويضفي  المنظومة  في 
تدخالته و إسهاماته في إطار الشراكة القائمة مع الوزارة. وخلص 
تخطي  بغاية  تحقيقها  المتعين  االنتظارات  بجملة  التذكير  إلى 
الصعوبات و إيجاد الحلول الناجعة لذلك. ومن ذلك اقتراح مباشرة 
إطار  في  األمازيغية،واالشتغال  تدريس  لحال  تشخيصي  تقويم 
االستمرارية و ترصيد المكاسب و ترسيخها و توسيعها في أفق 
التعميم األفقي و العمودي،خاصة بتفعيل اللجنة المشتركة، وذلك 

بغاية اإلسهام المتشارك في تجويد أداء المدرسة المغربية.
وتضمن جدول األعمال، فضال عن كلمة كل من السيد الوزير و 
السيد العميد،عرضا حول حصيلة وآفاق تدريس األمازيغية وآفاق 
تطويرها وتجويد أداء األطراف المعنية. ومن خالل  هذا العرض، 
تم الوقوف على المكتسبات المحصلة في مجال تدريس األمازيغية 
منذ انطالق مسلسله، وعلى الصعوبات التي تتخلله، مع مقترحات 
التنظيمي  اإلطار  مشروع  حول  عرض  وتاله  لتجاوزها.  عملية 
ومسؤولية  اللجنة  أدوار  تحدد  بمقتضاه  الذي  المشتركة  للجنة 
على  المعتمدة  اإلجرائية  اآلليات  تعزيز  وتدابير  األطراف، 
المستويات المركزية و الجهوية. ومن خالل العروض و المناقشة 
العامة التي تلتها، فقد تم التأكيد على إجماع الطرفين على حصيلة 
المكتسبات المسجلة وكذا على المعيقات و اإلكراهات التي واكبت 
مختلف جوانب سيرورة إدماج األمازيغية في المنظومة التربوية 
وخاصة منها تعثر مسلسل التعميم و ضعف الموارد البشرية.كما 
التشخيصية  الدراسة  بإنجاز  اإلسراع  ضرورة  على  التركيز  تم 
ومن  ميزانية  من  يلزم  ما  الوزارة  لها  رصدت  التي  و  المقررة 
إعداده  إستكمال  المتوقع  التحمالت  دفتر  إجرائية،وخاصة  تدابير 
البشرية  الموارد  لمسألة  وبالنسبة  المشتركة.  اللجنة  إطار  في 
بمعالجتها  اإلخبار  تم  العملية،فقد  إكراهات  أبرز  أحد  تشكل  التي 
لمسالك  الوزارة  فتح  خالل  من  االستعجالي،  المخطط  سياق  في 
التكوينات في الجامعة، والمرصودة لمهن التدريس، حيث سيكون 
للتكوين في مجال األمازيغية نصيب منها. أما في ما يخص مسألة 
التقويم و اإلشهادية بالنسبة لمادة األمازيغية في مقررات التعليم، 
فقد تمت اإلفادة بأن التجربة المتراكمة حاليا توفر معطيات كافية 
لوضع مقاربة مالئمة لمسألة التقويم التي ترتهن بالتعميم الشامل 
في  تدخل  التي  التعلمات  مع  متكافئ  نحو  على  األمازيغية  لمادة 
نطاق التقويم و اإلشهاد القائمين على وحدة المناهج و المقررات 

الدراسية.
بين  التعاون  روح  على  الوزير  السيد  أكد  الختامية،  كلمته  وفي 
الطرفين حول التصورات المشتركة، مثمنا الرأي المتقاسم بشأن 
ضرورة العمل معا على الرفع من وتيرة األوراش التي تم فتحها 
الوطنية.  التربوية  المنظومة  في  األمازيغية  إدماج  مجال  في 
الفعلي  اإلدماج  مسيرة  تعرقل  التي  المعضالت  وبخصوص 
فقد  البشرية  الموارد  و  كالتعميم  التعليمي  النظام  في  لألمازيغية 
أوضح السيد الوزير أنه تم الوقوف على المعطيات الموضوعية 
الوزارة.  لدى  حاليا  متوفرة  التجاوز  وإمكانيات  وأن سبل  لتعتره 
اللجنة  تفعيل  الوزير على ضرورة  السيد  أكد  السياق،  نفس  وفي 

المشتركة باستئناف أعمالها.

التحسيسية  التظاهرات  إطــار  فـي 
التي  الدورية  والحمالت  واإلخبارية 
للضمان  الوطني  الصندوق  تنهجها مؤسسة 
االجتماعي بصفة عامة، والمديرية الجهوية 
الرباط – القنيطرة بصفة خاصة ، من أجل 
توعية المؤمن لهم بالتعويضات االجتماعية 
اإلجبارية  الصحية  والخدمات  المختلفة 
الخـاص  القطـاع  أجراء  لفائــدة  المقدمـة 
سطاريـو  شركة  مستخدمــي  وخاصــة 
المكلفـــة بالتسيير المفوض للنقل الحضري 
نظمت   ، زعير  زمور  سال  الرباط  بجهة 
المديرية بشراكـــة مـــع هذه الشركة الكبرى 
 19/20/21/22/23 أيـــام  تمــارة  بمدينة 
من شهر أبريـل 2010 تظـــاهرة اجتماعية 

و صحية هدفهـــا ترجمـــة شعــارات:
- إدارة القرب والمواطنة؛

للمؤمن  والصحية  االجتماعية  المواكبة   -
لهم / فئة الشغالين بقطاع النقل المسير من 

طرف سطاريو خاصة؛
 : الثالثي  بين  الحقيقية  الشراكة  تفعيل   -
و  المنخرطة  الشركة  االجتماعي،  الضمان 

المؤمن لهم؛
- الجودة في تقديم الخدمة وتحيينها والسرعة 

في أدائها؛
- الصحة و التطبيب لجميع من توفرت فيهم 
الشروط المطلوبة وفق المقتضيات القانونية 

الجاري بها العمل؛
المقاولة   / العمل  رب  بين  التوفيق   -
المنخرطة و األجير / المؤمن له في إطار 

المصلحة المشتركة لكل منهما؛

التضامن  مفهوم   -
حم  لتال ا و
إلى  االجتماعيين... 
غير ذلك من المبادئ 
والصحية  االجتماعية 
التي يقوم عليها نظام 
االجتماعي،  الضمان 
علـــى أرض الواقــع 
لــدى  العاملين  لفائدة 
المنخرطة  الشركة 
تم  حيث  سطاريـو، 
باألدوار  إخبارهم 
والحساسة  المهمة 
 ، ق و للصند
بشكل عام  والتعريف 
المقدمة  بالتعويضات 
حالة  في  طرفه  من 

والمسطرية  القانونية  الشروط  على  التوفر 
التي تخول لهم حق االستفــادة من:

- التعويضـات العائليـة؛
- التعويضـات القصيرة األمـد؛
- التعويضـات الطويلة األمـد؛

المرض  عن  األساسية  الصحية  التغطية   -
الجريـدة  فـي  نشر  الذي  الجديد  والمنتــوج 
أال   2010 فبراير   04 بتـاريخ  الرسميـة 
الذي  الخارجية  العالجات  سلة  توسيع  وهو 
يشمل جميع األمراض الغير المزمنة ما عدا 

األسنان التي ستعرف إدماجا الحقا .
تخصيص  ذكره  سبق  ما  إلى  باإلضافــة   
لإلطالع  المكان  عين  في  معلوماتية  أنظمة 

وعدد  باألجور  التصريحات  على  مباشرة 
الشفافية  لمبدأ  تفعيال  التامين.....إلخ  أيام 

والوضوح.
المجهودات  على  نؤكد  أن  ننســى  وال 
سواء  العمل  فريقي  بذلها  التي  الجبارة 
القنيطرة  الرباط   - الجهوية  للمديرية  التابع 
الذي يمثل شركة سطاريـو، من  الفريق  أو 
الفورية  واالستجابة  الزبناء  إرضاء  اجل 
المختلفة  واستفساراتهم  ألسئلتهم  والدائمة 
 ، والصحي  االجتماعي  الجانب  تهم  التي 
وهذه التظاهرة المهمة تصب في اتجاه وحيد 
المستطاع  وقدر  أمكن  ما  االستجابة  هو 

للتطلعات والتحديات المستقبليــة.
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املعهد  التي يشرف عليها   األثرية   واألبحاث  في إطار احلفريات 
وعلماء  الباحثني  من  فريق  يجري  والتراث،  اآلثار  لعلوم  الوطني 
بإيفري  أثرية  وتنقيبات  حتريات  اإلختصاصات،  املتعددي  اآلثار 
بإقليم  بهت  وادي  على  سيبرن  أيت  بجماعة  أوموسى  عمرو  ن 

اخلميسات، انطالقا من 20 أبريل وإلى غاية 20 مايو 2010.                                                       
مجموعة  فيه  تنقب  الذي  املوقع  هذا  أن  هنا  بالذكر  واجلدير 
البحث: » العصر احلجري احلديث وعصر ماقبيل التاريخ برضاب 

زمور   « 
منذ سنة  2006 مواسم متوالية،أماطت اللثام عن عدة معطيات 
علمية، متثلت على اخلصوص في هياكل عظمية كاملة وأدوات 
أثرية عظمية ونحاسية  فريدة من نوعها،أبرزت مساهمة هذه 
املنطقة في تاريخ وحضارة املغرب خالل فترة ما قبيل التاريخ.                                                                    
ن  إيفري  موقع  أن  من  الباحثون  تأكد  احلالي،  املوسم  وخالل     
عمرو أوموسى عبارة عن مقبرة، وذلك من خالل استخراج ثالثة 
سن  يبلغا  لم   لطفلني  منها  إثنان  بشرية،  عظمية  هياكل 
الرشد، والثالث إلنسان بالغ. إال أن املثير لإلنتباه في وضعية هذه 
بهذه  دفنها عرفت طقوسا معينة خاصة  أن طريقة  الهياكل، 
اجملموعة البشرية التي سكنت هذه املنطقة؛ وتتمثل في طرقة 
الدفن املعروفة باجلنينية املصحوبة بوضع أثاث جنائزي، كالرحى 
املائلة، بهدف تغطية القفص الصدري أو جمجمة امليت.                  

يتكون فريق البحث  العامل في موقع إيفري ن عمرو أوموسى، 
الذي يديره األستاذ يوسف بوكبوط، من األساتذة   عبدالواحد بن 

نصر وفتحي عماني  ومصطفى أعشي. 
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اكتشاف مقربة أثرية مبوقع
 إيفري ن عمرو أوموسى جبماعة أيت 

سيربن بإقليم اخلميسات

بيان حلميد أعضوش،مصطفى أساي 
عبد اهلل بوكفو مبناسبة فاتح ماي

أزول أمغناس.
العار  و  الدل  زنازل  داخل  من  نزفها  التحدي  و  الصمود  تحية    
الى كل حاملي هم القضية األمازيغية عموما و الى أرواح شهداء 
الربيع األمازيغي هده المحطة النضالية البارزة التي أججت نضاالت 
الشعب األمازيغي من أجل التحرر و االنعتاق من كافة أشكال االبادة 
بشمال  القومية  األنظمة  طرف  من  الممنهج  االستالب  و  الهوياتية 

أفريقيا. 
اننا نحن كمعتقلين للقضية األمازيغية بكل من سجن سيدي سعيد   
قيمة أي نضال  أن  بتزنيت ندرك جيدا  المحلي  السجن  بأمكناس و 
الحاملين  المناضلين  من طرف  المقدمة  بالتضحيات  تحدد  تحرري 
لهم هدا التحرر, فاالعتقاالت  و االختطافات و االغتياالت و حتى 
وعدالة  المشروع  نضالنا  دينامية  لتأكيد  الزم  شرط  االستشهدات 
بين  الصراع  تاريخ  من  الراهنة  المرحلة  و   , األمازيغية  قضيتنا 
المخزن العروبي و الشعب األمازيغي و التي دشنت بارتفاع وثيرة 
في  الشعب  هدا  حق  عن  المدافعة  الحرة  األمازيغية  األحداث  قمع 
الوجود و الكرامة , نؤكد أن كل الضغوطات الزجرية لقوى القمع 
المؤامرات  بحقيقة  الوعي  تنامي  زيادة  الى  اال  تأدي  لن  المخزني 
الخسيسة التي يحيك خيوطها رواد االديولوجية القومية العربية ضدا 
لتمزغا  الجغرافية  البقع  كل  ليشمل  األمازيغي  الشعب  أبناء  على 
و  االعتقاالت  هو  دلك  على  األدل  و  خصوصا  الغربية  تمزغا  و 
المحاكمات الصورية لكل من شكيب الخياري على مستوى الريف 
حميد  المعتقلين  كدلك  ,و  بتازة  الدل  بسجن  القابع  و  واهية  بتهم 
أعضوش و مصطفى اسايا بسجن سيدي سعيد بأمكناس و باعتقاالت 
و  اليديب  بوبكر  التي شملت كل من  و  األخيرة  تغجيجت  أحدات  
الكراهية  على  التحريض  بتهمة  المتهم  األخير  هدا  بوكفو  اهلل  عبد 
العنصري في سابقة خطيرة من نوعها تستهدف اجهاض  الميز  و 
العلني  االستهداف  ان هدا  األمازيغية.  للحركة  التحرري  المشروع 
و التجاوزات الخطيرة من طرف المخزن تؤكد بأننا نحن ايمازيغن 
جسد واحد و ارادة موحدة من أجل انتزاع كافة حقوقنا المشروعة.

كل  مع  بتضامننا  التدكير  من  البد  ماي  فاتح  دكرى  بمناسبة  و    
الحركات الجدرية النابعة من أعماق الشعوب , و الساعية الى التغير 
الفئة  هده  لها  تتعرض  التي  االستغالل  و  الحيف  لوضعية  الحقيقي 
بعيدا عن كل الطروحات الغوغائية التي ال تسعى اال الى االختباء 
وراء اديولوجياتها الجامدة , و تكرس هده الوضعية بدل تغيرها.    

Tudert i tmazight tamazight i tudert
سجن سيدي سعيد أمكناس  
حميد أعضوش - مصطفى أساي
سجن تيزنيت  عبد اهلل بوكفو   

اجتماع بني وزارة الرتبية الوطنية والتعليم 
العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 

واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية



من هنا وهناك
  تمازيغت

أن سات  قناة ميدي  بعد  الثانية  المرتبة  األمازيغية في  القناة  جاءت 
الموقع االلكتروني األكثر شهرة  أقامه  الذي  الرأي  خالل استطالع 
بالمغرب هيسبريس، hespress وجاءت القناة الثانية في المرتبة 
الثالثة تم القناة األولى. ويأتي هذا اإلنجاز بعد أقل من شهرين على 
الساعة  من  رسمي  بشكل  برامجها  بث  في  تمازيغت  قناة  انطالق 
السبت  يومي  بإسثتناء  ليال  الثانية عشر  الساعة  إلى  السادسة مساء 
واألحد حيث يبدأ البث من الساعة الثانية زواال إلى الثانية عشر ليال، 

فمزيدا من التألق.

إعالم
الذي  األول  اإلعالمي  للملتقى  الدراسيين  اليومين  أشغال  انتهت 
الثقافة  بدار  أبريل   18 و  يومي17  بتزنيت  الصحافة  نادي  نظمه 
تيزنيت تحت شعار : اإلعالم شريك أساسي في قضايا البيئة والتنمية 
المستدامة بإصدار عدة توصيات أهمها  العمل على تبسيط المضمون 
العلمي لقضايا البيئة، وتطوير قدرات اإلعالميين وضرورة تدريبهم 
المناخية، وتشجيع التخصص  البيئة والمتغيرات  للتعامل مع قضايا 
ومعنوية  مادية  تحفيزات  إحداث  جانب  إلى  البيئي،   اإلعالم  في 
التربية  روح  تنمية  ثم  الجانب؛  هذا  في  واالجتهادات  للمبادرات 
والتعليم البيئي لالرتقاء بالجهود المبذولة إلى مغرب نظيف ؛ وكذا 
الخاص  التحمالت  لدفتر  المخالفين  زجر  في  القضاء  دور  تفعيل 
بحماية البيئة خاصة في القطاع الخاص، كما دعا النادي إلى االهتمام 

بالوضع االجتماعي للصحفيين.

ميرلفت
أصدرت مجموعة من الجمعيات)14( بمنطقة ميرلفت بيانا ضد ما 
اسمته سياسة اإلقصاء التي يتعامل بها المجلس القروي للمنطقة مع 
ثلة من الجمعيات. وحسب نفس البيان فإن  الجمعيات التي استفادت 
من المنح التي يمنحها المجلس القروي قريبة من األعضاء المشكلة 
بها  تم  التي  الطريقة  البيان  الموقعة على  الجمعيات  له، واستنكرت 
توزيع منح الدعم، والمنطق الذي يتعامل به المجلس القروي خاصة 
نشاطا  التنظيمات  أكثر  تشكل  الدعم  من  المقصية  الجمعيات  وان 

ودينامية.

 منع
رفضت مصالح الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء 
تسجيل مولود امازيغي جديد اختار له أبواه إسم »أنير«.رغم عدم 
وجود قانون يحرم تسجيل مثل هذه األسماء لسيما إن وزارة الداخلية 
تسجيل  في  تمانع  أنها ال  أنداك  فيها  أوضحت  ندوة صحفية  عقدت 
هذه األسماء انسجاما مع المواثيق الدولية، ترى من يتحمل مسؤولية 

هذا المنع؟

ندوة
مع  بشراكة  األمازيغية  للثقافة  الملكي  المعهد  يعقد  أن  المنتظر  من 
وإشكالية  »الريف  موضوع  حول  ندوة  للحسيمة  البلدي  المجلس 

التنمية« وذلك أيام 3و4 ماي 2010.

مبشرين
  2010 28ابريل  يوم  وقائع جلسة  األمازيغي  العالم  تتبعت جريدة 
أألجانب  من  فردا   11 بها   تقدم  التي  الملفات  لمناقشة  المخصصة 
و هم من جنسيات مختلفة المشمولين بقرارات  الطرد واالقتياد إلى 
الحدود و المنع من دخول التراب الوطني، إذ تم تقديم 3 ملفات و 
من المنتظر أن تدرج ملفات أخرى في األسابيع القليلة المقبلة، كما 
سجلت الجلسة حضور مراقبين من السفارة األمريكية و الهولندية و 

الصحافة الدولية.
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المركز  فروع  من  المنسحبين  الحقوقيين  النشطاء  من  مجموعة  يستعد 
المغربي لحقوق اإلنسان تأسيس إطارا حقوقيا جديدا، وقد جاء ذلك بعد 
اللقاء الذي عقده هؤالء بضواحي الرباط يوم 18 ابريل الماضي . وجاء 
في  البالغ الصادر عن هذا اللقاء والذي توصلت الجريدة بنسخة منه إلى 
»االتفاق على تأسيس إطار حقوقي جديد ديمقراطي ومستقل على أساس 
المرجعية الكونية لحقوق اإلنسان...مع التأكيد علـــى استمرار االنفتاح 
للمساهمة  على طاقات وفعاليات ديمقراطية أخرى قد تبدي استعدادها 
في صيرورة إرساء لبنات هذه األداة الحقوقية المرتقبة«.ولهذه الغاية، 
منسقان-  بينهم  من  اختير  شخصا-    31 من  تحضيرية  لجنة  شكلت 
يوكل إليها إعداد مشاريع األوراق والوثائق وكذا مستلزمات التهيييء 
اللوجستيكــــي والمادي، فضال عن تحديد تاريخ االجتماع الموسع للجنة 

التحضيرية والمقرر مبدئيــــا أواخر شهر ماي 2010..

تعتزم جمعية محترف كوميديا للمسرح وفنون العرائس تنظيم ملتقى 
سوس للفيلم األمازيغي تحت شعار »نحو سينما عالمية«  في دورته 
الثالثة ، وذلك في القترة الممتدة ما بين 14 و 16 ماي 2010،  و 
سيعرف هذا الملتقى  مشاركة مجموعة من الدول كفرنسا، بلجيكا، 
سويسرا، الجزائر و مالي ، باإلضافة إلى عرض  أزيد من 30 

فيلما على شاشات ضخمة، 
لدى تدعو إدارة هذا الملتقى كل من يهمه األمر من هواة و محترفين 
و يرغب في المشاركة بفيلم قصير أو طويل، أن يسارع ببعث عمل 
العنوان  للفيلم على  مع ملخص  التقنية  ببطاقته  أعماله مرفوقا  من 
أليت  البلدي  الرياضي  اإلتحاد  مقر  العرائس  فن  »مركز  التالي: 
شروطا  اإلدارة  وضعت  وقد  ملول«.  أيت  المقاومة  شارع  ملول 
للمشاركة حددتها في نقطتين: أن تكون األفالم  من إنتاج 2009 أو 
2010،و أن تتناول األفالم، األمازيغية، إما لغويا أو جغرافيا، هذا 
و قد حدد تاريخ آخر أجل الستقبال األفالم في 30 أبريل 2010.

لالتصال:   عبدا لعالي األيسري  06.61.38.54.47، نور الدين 
العلوي  06.67.91.86.54،   زينة أوفهيم 06.15.21.90.91 

بالسجن  زنزانته  داخل  من  بوكفو  اهلل  عبد  األمازيغي  المعتقل  أعلن   
الفوري   سراحه  بإطالق  المغربية  الدولة  دعوته  عن  بتزنيت  المحلي 
خاصة  ظلما  إليه  المنسوبة  التهم  جميع  وإسقاط   ، شرط  أو  قيد  بدون 
تهمة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري .معلنا تشبثه بمطالب 
الحركة الثقافية األمازيغية وعلى رأسها دسترة األمازيغية كلغة رسمية 
المبدئي والالمشروط مع معتقلي الرأي  للبالد. كما أعلن عن تضامنه 
بوكفو كل  اهلل  . وأدان عبد  األمازيغية  الثقافية  الحركة  خاصة معتقلي 
أشكال التضييق على مناضلي الحركة الثقافية األمازيغية، هذا وقد جاء 
الذي  األمازيغ  الربيع  ذكرى  تخليد  بمناسبة  األمازيغي  المعتقل  بالغ 

يصادف 20 ابريل من كل سنة.

ثقافيين  يومين  اگادير  موقع  األمازيغية  الثقافية  الحركة  نظمت 
للربيع   30 والذكرى  هباز  بوجمعة  الختطاف    29 للذكرى  تخليدا 
 9 الذكرى  مع  تزامننا  أيضا  الذكرى  هده  وتأتي    ، االمازيغي1980 
من  والعديد  شهيدا   126 ضحيتها  دهب  التي   2001 األسود  للربيع 
فإن   منه  بنسخة  الجريدة  توصلت  بالغ  والجرحى.وحسب  المعتقلين 
الحركة الثقافية األمازيغية تؤكد أن الصوت األمازيغي لن يسكت بالقمع 
بتسخير  ،وكدا  التعسفية  واالعتقاالت  االختطافات  أمام  تستسلم  ولن 
مكونات طالبية من داخل الجامعة .وبهذه المناسبة نددت بالقمع الهمجي 
لتافسوت إيمازيغن و  تافسوت تبركانت2001، االختطاف الذي طال 
المناضلين األمازيغي وعلى رأسهم  بوجمعة هباز، العنف الذي يطال 
مناضلي الحركة الثقافية األمازيغية موقع اگادير الصامد، المقاربة األمنية 
األمازيغي  للشعب  النضالية  األشكال  كل  مع  المخزن  بها  يتعامل  التي 
السياسيين. ومعتقليها  األمازيغية  للقضية  السياسوي  واالستغالل 
الجنراالت  نظام  إرهاب  الحركة عن تضامنها مع ضحايا  كما عبرت 
التعريب،  األمازيغية،ضحايا  للقضية  السياسيين  بالجزائر،المعتقلين 
اإلقصاء و التهميش،ضحايا العنف المخزني و قوارب الموت وضحايا 
الفيضانات ،كل الحركات التحررية المنبثقة من الشعوب األصيلة عبر 
العالم ،المعطلين عن العمل في نضاالتهم المشروعة،شعب »إيموهاغ« 
الصامد و المناضل من أجل الوجود والحركة التالميذية األمازيغية في 
كل المواقع.وحسب نفس المصدر أكدت الحركة الثقافية األمازيغية على 
ضرورة اإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين للقضية األمازيغية، 
اللغة  العربية،دسترة  الدول  بجامعة  يسمى  ما  من  المغرب  انسحاب 
وضعية  وتحسين  مضمونا  و  شكال  ديمقراطي  دستور  في  األمازيغية 
الطالب المغربي.في األخير دعت  إلى الوحدة األمازيغية وسن ميثاق 

شرف ضد العنف من داخل الجامعة.          

غابة  له  تتعرض  ما  أن   بيانها  في  المظلومين  لكل  الحركة  أوردت 
ميرادور من اجتثاث باقتالع أشجارها يعد منافيا للخطابات الرسمية التي 
للبيئة والتنمية  الوطني  الميثاق  البيئة وإعداد  المحافظة على  إلى  تدعو 

المستدامة .
كما أكدت أن السلطات المحلية بالحسيمة في اآلونة األخيرة قامت باقتالع 
األشجار قرب سوق ميرادور من اجل اتخاذ المكان كسوق مؤقت بعدما 

تم طرد التجار من سوق ميرادور بدعوى بناء مركب تجاري .
وقد تساءلت الحركة في بيانها عن ما أسمته »التناقض الصارخ ما بين 
الواقع والخطاب« كما حملت المسؤولية لكل المتدخلين في هذا الملف 
من السلطة المحلية ، المجلس البلدي ، المديرية اإلقليمية للمياه والغابات 
ومحاربة التصحر، و طالبت الحركة أيضا بإيفاد لجنة مختصة إلى عين 
المكان قصد تقصي الحقائق مهددة بإمكانية رفع دعوى قضائية في حالة 

لم يفتح تحقيق نزيه حسب البيان نفسه.

انشقاق داخل املركز املغربي حلقوق اإلنسان

عبد اهلل بوكفو يطالب بإطالق سراحه 
ويعلن تشبثه مبطالب احلركة الثقافية 

األمازيغية

انتقلت اىل عفو اهلل تعاىل والدة املناضل والزميل وصاحب 
األمازيغي  العامل  جبريدة   Awal Idderen عمود 
األمازيغي والفاعل اجلمعوي حممد بسطام عضو مكتب 
مجعية اسيكل بيوكرى، وبهذه املناسبة األليمة تتقدم 
بأحر  حتريرها  وطاقم  األمازيغي  العامل  جريدة  مديرة 
التعازي للمناضل حممد بسطام وعائلة الفقيدة، راجني 

من اهلل أن يتغمدها بواسع رمحته .
وانا هلل وانا اليه راجعون

حركة لكل املظلومني 
تطالب بالتدخل إلنقاذ غابة مريادور 

تم االفراج يوم االثنين 5 ابريل 2010 على الساعة الثامنة مساء 
، عن المعتقل االمازيغي بوبكر ليديب بعد شهرين و تسعة أيام من 
االعتقال. و قد جاء االفراج عنه بعد أن خفضت محكمة االستئناف 
حكمها من ستة اشهرنافذة ، قضت بها المحكمة االبتدائية بكلميم في 

وقت سابق، الى شهرين.
و كما جاء في بيانات و بالغات سابقة للمرصد االمازيغي للحقوق 
بوبكر،  ليديب  المناضل  اعتقال  قضية  مالبسات  فان  الحريات  و 
الحقوق  و  عموما  االنسان  حقوق  أجل  من  بنضاله  أوال  مرتبطة 
االمازيغية و سكان تغجيشت بشكل خاص. لذلك نعتبر بأن الناشط 
و  االنسان  حقوق  بقضايا  التزامه  فاتورة  أدى  ليديب  الجمعوي 
االشكاالت التنموية بواحة تغجيشت، التي آزر طلبتها في احتجاجهم 
المطلبي ليوم 1 دجنبر 2009 و الذي اسفر عن قمع المتظاهرين 

و اعتقال خمسة نشطاء و متابعة اخرين.
وللتذكيرفإن المناضل بوبكرليديب تشبت طيلة فترة اعتقاله، بقناعاته 
ورفضه لكل التهم المنسوبة اليه، مما يؤكد بان اعتقاله ليس سوى 
فصل من فصول التضييق على نشطاء حقوق االنسان و الفاعلين 

الجمعويين الملتزمين بالقضايا الحقيقية للسكان.
وأشاد المرصد االمازيغي ، بالعمل الكبير الذي قامت به هيئة دفاع 
المناضل ليديب و المكونة أساسا من االستاذ احمد برشيل و االستاذ 
العدوي الحنفي ، إضافة الى الدور الكبير للجنة متابعة الملف داخل 
تاماينوت ، دون ان ننسى مساندة جمعية المدونين المغاربة و كل 

التنظيمات الحقوقية داخل المغرب و خارجه التي تتبعت الملف.
الظروف  توفير  بضرورة  مطالبته  يجدد  االمازيغي  المرصد  إن 
المالئمة لعمل نشطاء حقوق االنسان و الفاعلون التنمويون بمنطقة 

تغجيشت.
كما يجدد المرصد االمازيغي مطالبته باطالق سراح آخر معتقلي 
بالسجن  معتقال  مازال  الذي  بوكفو  المناضل   ، تغجيشت  أحداث 

المدني بتزنيت بعد إدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا.

االفراج عن  املناضل ليديب بوبكر
بعد شهرين و تسعة ايام من االعتقال

تــــــعـــــــــــــــــــزيــــــــــــة

MCA موقع أكادير ختلد الذكرى 29 
الختطاف بومجعة هباز

إعالن
ملتقى سوس للفيلم 

األمازيغي

 قامت مجموعة من الجمعيات األمازيغية المنضوية تحت تنسيقية 
تافسوت 2010 بتخليد الذكرى الثالثين للربيع األمازيغي، والذكرى 
التاسعة للربيع األسود ودلك يوم 18 أبريل 2010 بساحة ليون بلوم 
القريبة من القنصليتين المغربية والجزائرية بمرسيليا ، وقد شارك 
في هذه الوقفة مجموعة من الفعاليات الكردية واألوكسيتانية تعبيرا 
منها عن التضامن مع الشعب األمازيغي. كما حضر في هذا التجمع 
الفئات واألعمار وفنانين من منطقتي  جماهير غفيرة من مختلف 
افتتحت  التجمع،  هذا  عن  صادر  بالغ  وحسب  والقبائل،  الريف 
هذه التظاهرة بأغاني خالدة للشهيد المناضل معتوب لوناس، تلته 
دقيقة صمت ترحما على شهداء القضية األمازيغية،لتعطى الكلمة 
لممثلي الجمعيات الحاضرة والموقعة على نداء تافسوت 2010. 
وقد أكدت هذه المداخالت على  ضرورة توحيد النضال األمازيغي 
لتحقيق كافة المطالب المشروعة والعادلة للشعب األمازيغي في كل 
بالد ثامزغا، كما طالبت بإطالق سراح المعتقلين السياسيين للقضية 
األمازيغية ومحاكمة المسؤولين عن اغتياالت الربيع األسود،وفي 
نفس السياق ادانة األنظمة التوتاليتارية الحاكمة في بلدان ثامزغا 

التي ال تتوقف عن اعتقال وتقتيل الشعب األمازيغي. 

أمازيغ فرنسا خيلدون ذكرى 
ثافسوت اميازيغن
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• الحركة االمازيغية موقع أكادير

للشغل والذي  العالمي  اليوم  بمناسبة 
سنة  كل  من  ماي  فاتح  يصادف 
موقع  األمازيغية  الحركة  أصدرت 
أكادير بيانا، توصلت الجريدة بنسخة 

التهميش  رفع  ضرورة  على  تأكيدها  فيه  تعلن  منه، 
واإلقصاء الممنهجين اتجاه اإلنسان المغربي األمازيغي، 

وكذا االغتصاب الذي يطال الحقوق الثقافية، الهوياتية، 
ووجوب  المغربي.  للشعب  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
شكال  ديمقراطي  دستور  في  االمازيغية  اللغة  ترسيم 
كل  عن  الفوري  الكشف  ضرورة  وعلى  مضمونا،  و 
بوجمعا  الدكتور  رأسهم  وعلى  االمازيغيين  المختطفين 
هباز، وضرورة إعادة كتابة التاريخ المغربي االمازيغي 
وإلغاء  ،كتابة علمية وموضوعية،  نزيهة  بأقالم وطنية 
كل القوانين االستعمارية المغربية التي بواسطتها تستلب 
أراضي الشعب المغربي. كما أكد البيان على ضرورة 
وعلى  االمازيغي  للشعب  التاريخية  المحطات  تخليد 
وكذا  ايمازيغن  ن  وتافسوت  االمازيغية  السنة  رأسها 
المغاربة  الطلبة  بين  والمساواة  التعليم  دمقرطة  وجوب 
بدون تمييز، وضرورة توجيه البرامج اإلعالمية لمعانقة 
هموم الشعب المغربي ،بعيدا عن التقويض اإليديولوجي 
العروبي واعتماد اللغة االمازيغية لغة اإلخبار والتثقيف 

لكل المغاربة .
السياسية في صفوف مناضلي  باالعتقاالت  البيان  وندد 
التي  الالنسانية  والممارسات  االمازيغية  القضية 
العنصرية  وبالتهمة  السجون،  داخل  لها  يتعرضون 
للمناضل األمازيغي عبد اهلل بوكفو، والهجوم  الموجهة 
طرف  من  الطلبة  له  يتعرض  الذي  الشرس  الهمجي 
من  التيارات  إحدى  على  محسوبة  مسلحة  ميليشيات 
داخل الجامعة و المسخرة من طرف المخزن. كما ندد 
نزع  ولسياسة  االمازيغي  للشعب  الجماعي  بالتهجير 
إلى  باإلضافة  ومصادرتها  أصحابها  من  األراضي 
الهجومات الوحشية التي يتعرض لها الشعب االمازيغي 
الطوارقي من طرف األنظمة التوتاليتارية القائمة جنوب 
التعتيم  و  العالمية  االستعمارية  القوى  الصحراء وبدعم 

االعالمي الممارس ضدهم .
كما أعلن البيان عن تضامنه مع كل المعتقلين السياسيين 
للقضية االمازيغية وعائالتهم في محنتها، ومع المناضل 
الذي تعرض له،  إثر االعتداء  عثمان بيري في محنته 
الجامعة.  داخل  والمعنوي  المادي  العنف  ضحايا  وكل 
تهم  نضاال  في  العمل  عن  والعاطلين  والمعطلين 
ومع  والتنظيم  الشغل  في  حقهم  اجل  من  المشروعة 
ومع  الجامعية  المواقع  بكل  االمازيغية  الثقافية  الحركة 

الحركة التالميدية االمازيغية .
ودعا البيان كل الغيورين على القضية االمازيغية وكذا 
ماديا  ودعم  لمساندة  الحقوقية  والهيئات  المنظمات  كل 
كما  االمازيغية.  للقضية  السياسيين  المعتقلين  ومعنويا 
دعا كل ايمازيغن إلى رص الصفوف وتجميع كل القوى 

من اجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة .

• الحركة األمازيغية تيزنيت
 ، األممي  بعيدها  الشغيلة  الطبقة  احتفاالت  إطار  في   
للتقييـــم  نضالية  محطة  المناسبة  هـــذه  لكون  واعتبارا 

و المحاسبة ، 

من  لها  لما  بأهميتهــا  األمازيغية  الحركة  من  إيمانا  و 
دالالت رمزية تتوخى إصالح أوضاع الشغيلة باعتبارها 
في  بمهمتها  للقيام  تحفيزها  و  عليها  الحفاظ  يجب  قوة 
سبيل هذا الوطن ، فإنها تأبى إال أن تتفاعل إيجــــابا و 
تشــاطرها و بقية شرائح المجتمـــع همومـها انطالقا من 

المبـادئ الكونية التي تؤمـن بها الحركة.
و حيث إن هذا العيد أتى في الوقت الذي تمر فيه القضية 
بصفة  /تامازغا  إفريقيا  شمال  مستوى  على  األمازيغية 

عامة بظروف
الدولي  المجتمع  ذلك  في  بما  الجميع  تجعل  استثنائية   
كل  باعتبار  تجاههـــا  التاريخيـة  المسؤولية  يتحمل 

الثقافات  ملكا لإلنسانية جمعــاء .
السكان   - األمازيغ   يعيشه  الذي  الوضع  هذا  وأمام 
األصليون - و اللذين يشكلون األغلبية األكثــر تضررا 
األمازيغية  الحركة  أصدرت  المستويات،  جميع  على 

المشاركة في فاتح ماي بتيزنيت بيانا تدعو فيه الحركة 
االحتجاج  آليات  تفعيل  على  العمل  إلى  األمازيغية 
المتمثلة  أهدافها  تحقيق  و  األمازيغية  الحقوق  النتزاع 
في االعتــراف باللغة الوطنية األمازيغية لغــــة رسمية 
التعليــم  في  كامال   حقها  على  حصولها  و  للمغرب 
واإلعـــالم العمومي. واإلفــــراج الفوري و الال مشروط 
األضرار  عن  تعويضهم  و  السياسييـن  المعتقلين  عن 
بالهــويــة و الحضــارة  التي لحقت بهم . واإلقـــــرار 
دول  دساتير  في  و  المغربي  الدستور  في  األمازيغيتين 
ب  يسمى  ما  اعتبار  لحقوقها.  تحصينا  إفريقيــا  شمال 
»المغرب العربي » و » جامعة الدول العربية » كيانان 
الجغرافيا وال يراعيان  التاريخ و  يتجاوزان  عنصريان 
لشعوب  الثقافية  و  االقتصادية  و  السياسية  المصالح 
عنهما  الصادرة  القرارات  تجميد  إلى  ندعو  و  المنطقة 
وانسحاب المغرب منهما. وقيـــام الدولــة المغربية على 
أســاس فيدرالي تحافظ فيه كل جهة بخصوصيتها الثقافية 
وتستفيد بشكل عادل من مواردها الطبيعية. وإشــــراك 
الحركة األمازيغية في أي تعديل دستـــوري مرتقب و 
كـالجهويــة  العــام  الشـــأن  تهم  التي  القرارات  كل  في 
عن  والدفـــــاع   .   .... للتعليـــــم  األعـــلى  والمجلس 
للمواطنين  الثقافية  و  االقتصادية  االجتماعية و  الحقوق 
دون تمييز ، كالحق في الشغل و السكن الالئق والتعليم... 

• إزرفان والحركة الثقافية األمازيغية ترفع  الفتات 
بالرباط تدعولترسيم األمازيغية

بعد الدعوة  التي وجهها  المكتب الوطني لجمعية إزرفان 
بجمعية  ممثلة  بالرباط  األمازيغية  الحركة  استطاعت   ،
أن  الجامعة  داخل  األمازيغية  الثقافية  والحركة  إزرفان 
تمأل الفراغ الذي تركته الجمعيات األمازيغية في ساحة 
الرباط وكل تامسنا بمناسبة فاتح ماي.                            

مناسبة اختارتها الحركة األمازيغية من جديد للتأكيد على 
وجود مطلب أمازيغي يسعى الى رد اإلعتبار لألمازيغية 

بكل أبعادها.
فاتح  مسيرة  في  األمازيغية  المشاركة  تميزت  وقد 
المكتوبة  الشعارات  بتوحيد  السنة  لهذه  بالرباط  ماي 

حملها  التي  الالفتات  على 
على  تجمع  المشاركون،والتي 
مطلب دسترة األمازيغية كلغة 

رسمية.        
الحركة  أصدرت  وبالمناسبة 
فاتح  المشاركة في  األمازيغية 
ماي بالرباط بيانا عبرت فيه عن سعادتها بمشاركة أسرة 

الشغيلة احتفاالتها.

يأتي  السنة  لهذه  ماي  بفاتح  االحتفال  أن  البيان  وأكد 
سوءا  االجتماعي  الوضع  فيه  يزداد  الذي  الوقت  في 
واستفحاال، سواء تعلق األمر بأوضاع الشغيلة أو بالوضع 
العام لمجتمعنا ككل. فعلى الصعيد الخاص بالشغيلة ال 
التعسفي  البشع وهضم الحقوق والطرد  زال اإلستغالل 

وبطء تنفيذ األحكام هي السمة السائدة.
ونهب  التسيير  سوء  فإن  االجتماعي  الصعيد  على  أما 
من  القروية  الساكنة  أراضي  ومصادرة  العام  المال 
طرف مصالح المياه والغابات تحت مختلف التبريرات 
العادل  التوزيع  وانعدام  العقاريين  المضاربين  وفوضى 
واالجتماعي  االقتصادي  والتهميش  والثروات  للسلطة 
والثقافي بالمناطق وإقصاء لغة األم والشعب. ال زالت 
تحكم السياسة العامة للدولة وال تبدو في األفق أية بوادر 

إلصالحها.
بلوغها  يمكن  ال  اإلصالح  غاية  أن  إلى  البيان  وأشار 
للقوات  الحركة األمازيغية إال بإشراك حقيقي  في نظر 
المغربية  الدولة  وبالتزام  السياسي  القرار  في  العاملة 
بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها وبضمانها 

للشفافية في مجال تدبير الشأن العام.  
الحركة األمازيغية بالناظور تنزل بثقلها فى عيد الشغل

خرجت مختلف مكونات الحركة األمازيغية بإقليم الناظور 
في تظاهرة حاشدة بمناسبة فاتح ماي الذي يصادف عيد 
فيها مختلف  المدينة ردد  الشغل جابت مختلف شوارع 
التي  سياستها  تجاه  الحكومة  نهج  تنتقد  التي  الشعارات 

تعالج بها مطالب الحركة دون أن تفوت الفرصة وتعلن 
ترسيم  مطلب  رأسها  على  المشروعة  بمطالبها  تشبثها 
اللغة األمازيغية فى دستور ديمقراطي شكال و مضمونا 
التي  العاملة  الطبقة  مع  المطلق  أيضا تضامنها  ولتجدد 
مع  تضامنها  إلى  باألضافة  البطرونا  جشع  من  تعاني 
باإلقليم   المعطلين  الشهادات  لحملة  المغربية  الجمعية 
الذين يتعرضون لقمع وحشي من طرف المخزن و في 
الختام وزع بيان يتضمن كل مطالب الحركة األمازيغية  

مبناسبة فاتح ماي 2010
مشاركةاحلركة األمازيغية وغياب اجلمعيات
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يمكن  ال  أنه  على  الجنائية  المسطرة  قانون  نص  إذا 
عرضت  حجج  على  إال  قرارها  تبني  آن  للمحكمة 
أمامها أتناء الجلسة; فان عكس هذا هو الذي وقع في 
ملف مناضلي القضية األمازيغية بمكناس. حيث حكمت 
علينا غرفة الجنايات االستئنافية يوم 25-11-2009 
على  تستند  ال  ملفات  من  انطالقا  جدا  قاسية  بأحكام 
أي أساس قانوني; رغم كون جميع األدلة المعروضة 
أكثر  بل  المحاضر  هذه  في  جاء  ما  كل  تنفي  أمامها 
القضائية  الضابطة  فبركتها  كما  الوقائع  فإن  هذا  من 
ثبت أنها  خيالية و متعارضة فيما بينها، الشيء الذي 
يبين أنها غير صادرة من طرف المعتقلين لهذا يجب 
علينا أن نعود إلى تحليل بعض هذه الوقائع لكي نبين 

أنها مفبركة. 
الضابطة  تقول  الحكم  نسخة  من   6 الصفحة  في   *
المشبوه فيه مصطفى  إلى  القضائية : "عند االستماع 
أوضح  و  الواقعة  بتفاصيل  إعترف  تمهيديا   اوساي 
الثقافية األمازيغية و بحكم عالقته  انه متزعم الحركة 
و  الرشيدية  من ضواحي  المنحدرين  أصدقائه  ببعض 

يتكلمون اللهجة األمازيغية ....".
لو صرحت بهذه المقولة لما قلت أنني متزعم الحركة 
الثقافية األمازيغية  ألننا في هذه الحركة ال نتوفر على 
رئيس و مرؤوس بل كل المناضلين سواسية فيما بيننا 
إضافة إلى أن أول خطوة تعلمناها من الحركة الثقافية 
و  اللغات  كباقي  لغة  األمازيغية  كون  هو  األمازيغية 
ليست بلهجة ; أو بعبارة أخرى لو صرحت بما نسب 
اللهجة   « بدل   « األمازيغية   »يتكلمون  لقلت  إلي 

األمازيغية«.
الضابطة  تقول  النسخة  نفس  من   7 الصفحة  في   *
توفي  بالرشيدية  الجامعي  الحي  أحدات  القضائية:  » 
الطلبة  جعلت  القاعدي  التيار  من  طالب  إثرها  على 

مكان  كل  في  يطاردونهم  القاعديين 
مواجهة  نتيجتها  كانت  لزميلهم  للثأر 
حصلت يوم 2007-5-10 بكلية العلوم 
دليل  أكبر  المقولة  وهذه  بمكناس....« 

على فبركة المحاضر. لماذا ؟ 
بكل بساطة أنني تعرضت للعنف في يوم 
أحداث  تقع  أن  قبل  أي   10-5-2007

الحي الجامعي بالرشيدية. 
كما تقول الضابطة القضائية في الصفحة 
5 من نفس النسخة : "بداللة من مصطفى 
القضائية  الضابطة  توصلت  الزمزومي 
إلى اإلقامة السكنية  رقم 73 بالزيتون ".
في حين صرح مصطفى الزمزومي أمام 
بمسرح  ضبط  انه  االبتدائية  الحكم  هيئة 
على  الشرطة  دل  فعال  أنه  و  الجريمة 
الضابطة  له  قدمت  عندما   ;73 المنزل 
و  أوساي  مصطفى  صورة  القضائية 
أخرى  بعبارة  سكننا;  محل  عن  سألوه 
فالزمزومي لم يدل الشرطة على منزلنا 
باعتبارنا مرتكبي الجريمة; بل باعتباره 
فيه  يسكن  الذي  المنزل  فقط  يعرف 
و  االمازيغية  الثقافية  الحركة  مناضلوا 
القضائية  الضابطة  أن  يتضح  هنا  من 
مناضلي  تبحث عن  البداية  مند  و  كانت 
السجن;  بنا في  للزج  األمازيغية  القضية 
ذلك  و  إطالقا  نرتكبها  لم  مفبركة  بتهمة 
الحر  الصوت  إقبار  و  إسكات  بهدف 
من  انطالقا  يؤكد  ما  هذا  و  النير;  و 
نوعية المحجوزات التي قامت الضابطة 
القضائية بحجزها عندنا في المنزل رقم 

73 و المتمثلة في:
إلى  تعود  التي  البيانات  من  مجموعة   *

أرشيف الحركة.
األقراص  و  الكتب  من  هائل  عدد   *

الخاصة بالحركة الثقافية االمازيغية .
* حاسوبين.

و هنا نتساءل من جديد لو كانت الضابطة 
القضائية تبحث عن مرتكبي الجريمة لما قامت بحجز 

الكتب و البيانات و الحاسوبين.
في  قلصت  أنها  رغم  القضائية  الضابطة  أن  كما 
محاضرها من عدد المحجوزات فإنها لم تنكرها; حيث 
أشارت في الصفحة 6 من نفس النسخة المذكورة إلى 
ما يلي :"ثم حجز مناشير تحريضية محررة من طرف 
الحركة االمازيغية و على حاسوب من نوع ›ذيل‹....".
و المالحظ هنا أنها تناست أن تقول هنا نوعية المناشير 

»المحرضة« أي ضد ماذا تحرض هذه المناشير.
عدة  في  كذلك  سقطت  القضائية  الضابطة  أن  كما 
أقحمت  المحاضر حيث  تفتري  مغالطات عندما كانت 
كذلك عدة أسماء مجهولة; حيث أشارت في الصفحة 7 
دائما من نسخة الحكم » انقسموا إلى مجموعتين بزعامة 
كل من حميد أعطوش و علي أقشور و محمد النواري 
فقد  الضحية  القضائية »إن  الضابطة  قالت  كما   ;»...
توازنه فانهال عليه أعطوش حميد و أوساي مصطفى 

و علي أقشور..«.
و من هنا نتسأل من 
و  أقشور  علي  هو 
كيف تمت متابعته و 
لماذا لم يصدر حكم 
أصال  كان  إن  ضده 

موجودا ؟.
أن  بساطة  بكل 
القضائية  الضابطة 
كما  الملفات  زورت 
من  ضد  و  تريد 
القضاء  بهدف  تريد 

الحركات  على 
االحتجاجية.

مراحل  كل  في  الضبط  كاتب  وثائق  على  المطلع  إن 
الحكم  و  اإلبتدائي  الحكم  مرحلتي  في  كذا  و  التحقيق 
لم تشر في نسخة  الحكم  المستأنف; سيستنتج أن هيئة 
محاضر  أن  تبين  أن  شأنها  من  أدلة  عدة  إلى  الحكم 
الحكم  لم تشر هيئة  مفبركة; حيث  القضائية  الضابطة 
إلى كل ما صرح به الشهود أمام قاضي التحقيق; و أمام 
دفعت  القضائية  الضابطة  أن  إذ  االبتدائي  الحكم  هيئة 
الصادقي  أمينة  و  الكيناني  كمحمد  األشخاص  ببعض 
و زوجها إسماعيل بالحاج و الشريفة الصغير لإلدالء 
بالشهادة ضدنا; و ذلك بهدف تدعيم محاضرها المفبركة 
لكن سرعان ما تراجعوا عن هذه الشهادات سواء أمام 
و  ;بل  اإلبتدائية  الحكم  هيئة  أمام   أو  التحقيق  قاضي 
القضائية هي  الضابطة  أن  اعترفوا  فقد  هذا  من  أكثر 
هذا  إلى  إضافة  الشهادات;  بهذه  باإلدالء  أمرتهم  التي 
الذين استمع  النفي و  فنسخة الحكم لم تشر إلى شهود 
إليهم قاضي التحقيق ;و البالغ عددهم حوالي 12 شاهدا 

و كلهم يؤكدون أننا أبرياء و أننا لم نغادر محل سكننا 
صباح يوم 2007-05-22 و لتوضيح كل ما راج في 
جميع مراحل الدعوى نكتفي بهذا الجدول التوضيحي:    

 
سؤل  أذهاننا  إلى  يتبادر  أعاله  الجدول  من  انطالقا 
جوهري و منطقي; وهو هل الضابطة القضائية تمتلك 
وسائل النتزاع ما يسمى باإلعترافات عكس القضاة ؟ 

أم ماذا هناك؟.
الجواب على هذا السؤال بسيط جدا و هو أننا تعرضنا 
للعنف المادي و المعنوي للتوقيع على محاضر مزورة 
;لم نطلع على مضمونها و هو ما صرحنا به أمام كل 
من السيد الوكيل العام و أمام قاضي التحقيق و جميع 
مراحل الحكم بل أكثر من هذا فالسيد قاضي التحقيق 
أثار الضرب في أجسامنا; و ثم تدوينه في يوم  عاين 
تقديمها  لحضه  قبل  قليلة  دقائق  أي   25-05-2007
للمحكمة - و للتأكد من هذا راجع أول محضر موقع عند 

عندما  التحقيق 
أمر باعتقالنا. 

الشاهدة  أما 
الصادقي  أمينة 
ال  و  فحدث 
فباإلضافة  حرج; 
التناقضات  إلى 
سقطت  التي 
ذات  فإنها  فيها 
سوابق عدلية كما 
سجل  ذلك  يؤكد 
الموجود  اعتقالها 
المحامون  عند 
أنها  إلى  إضافة; 
محاضر  تدعم  دائما  كانت  أنها  المالء  أمام  صرحت 
الضابطة القضائية كلما تم استدعاؤها _أنظر ما كتبه 
كاتب الضبط في مرحلتي التحقيق و الحكم االبتدائي _
إضافة إلى ما سبق فأمينة الصادقي تابعت أطوار جلسة 
الحكم االبتدائي في قاعة الجلسات  و لم تلتزم بالمكان 
و  المزورة;  لشهادتها  أدائها  قبل  للشهود  المخصص 
لتتأكد من هذا راجع ما دونه كاتب الضبط في جلسة 
الحكم االبتدائي أي يوم 2008-10-16  كما صرحت 
أنها حضيت بعناية خاصة من قبل الضابطة القضائية, 
أنهم قدموا  القضائية صرحت  الشرطة  إذ في محضر 
لها أنواع جيدة من المأكوالت; بهدف أدائها لشاهدتها 
لم  فإنها  أالستئنافي  الحكم  يخص  فيما  أما  المزورة 

تحضر أصال.
القاعديين  الطلبة  في  المتمثل  و  المصطنع  الخصم  أما 
فإنهم صرحوا أمام هيئة الحكم االبتدائي; أنهم ال توجد 
أنهم  بدورهم  أكدوا  فقد  هذا  من  أكثر  بيننا  عداوة  أية 

تعرضوا للعنف من طرف الضابطة القضائية; و أنهم 
اإلطالع على مضمونها  دون  وقعوا على محاضرهم 
إليه المحاضر حيث أشارت  و هو ما يفند ما أشارت 
الضابطة القضائية في الصفحة 5 من الحكم إلى ما يلي 
:"المسؤولون عما حصل ال محالة هم الطلبة المنتمون 
للتيار الثقافي األمازيغي بحكم الصراعات اإليديولوجية 

المحتدمة".
أما الخبرة الجينية و العلمية المنجزة في هذا الملف; فقد 
بينت الحقيقة و أكدت براءتنا حيث أن هذه الخبرة تشير 
المنزل  أي  سكنانا:  محل  في  المحجوزة  المالبس  إلى 
النووي  الحامض  أما  اوساي  73 فهي لمصطفى  رقم 
الذي وجد على القبعة و الساطور فهو يعود للضحية; 
)الساطور( ال يحمل أي بصمة  أن هذا األخير  بما  و 
تديننا; إضافة إلى أنه لم يحجز عندنا كما يشير إلى ذلك 
محضر المعاينة الذي أنجزته الضابطة القضائية حيث 
وجدا  القبعة  و  الساطور  هذا  أن  إلى  المحضر  يشير 

قرب الضحية و ليس بمنزلنا.
و في ما يخص موقع الدفاع في هذه النازلة فصرحوا 
القانون  تطبق  لم  القضائية  الضابطة  كون  عن  جميعا 
قامت  حيث   73 رقم  المنزل  بتفتيش  قامت  عندما 
بدون  و  المنزل;  هذا  بإقتحام  القضائية  الضابطة 
ترخيص قانوني و بدون   إستشارة أو إحضار مالك 
المنزل ;كما تقدم الدفاع بوقوع خروقات جوهرية تؤكد 
على تزوير المحاضر و تعرض المعتقلين للتعذيب و 
انعدام  على  أكدوا  كما  المحاضر  على  للتوقيع  للعنف 
حالة التلبس; و أنه ال يوجد هناك أي اعتراف قضائي 
إستبعاد  التمسوا  كما  يديننا  دليل  أي  يوجد  ال  أنه   و 
تناقضات;  من  شابها  لما  نظرا  الشرطة  محاضر 
بعدم  و  المتهمين  لجميع  البراءة  التمسوا  األخير  وفي 

اإلختصاص في المطالب المدنية.
الحائط كل  الحكم عرض  المداولة ضربت هيئة  وبعد 
قاسيا  حكما  أصدرت  و  أعاله;  إليها  المشار  األدلة 
أعطوش  و  مصطفى  اوساي  المناضلين  نحن  بإدانتنا 
حميد بعشر سنوات سجنا نافدة ;و غرامة مالية قدرها 
50000 درهم لكل واحد منا و هنا يتضح انحياز قناعة 
المحكمة إلى محاضر الضابطة القضائية; رغم كل ما 
شابها من تناقضات صريحة حيث إنطلقت هيئة الحكم 
و بصفة منهجية من منطلق » يستفاد من تصريحات 
المتهمين عند الضابطة القضائية » وكذا من الصيغة 
وثائق  خالل  من  للمحكمة  ثبت  أنه  وحيث  اإلجمالية" 
الملف ». ومنه يتضح أن هيئة الحكم أسست و بصفة 
ليست  التي  الملف  وثائق  من  انطالقا  قناعتها  قطعية 
سوى محاضر الشرطة; و هذه األخيرة تعتبر المجال 

الجنائي وفيا بقوة النص القانوني مجرد بيانات.    
إضافة إلى هذا فإن هذه البيانات / المحاضر تم الطعن 
فيها بسبب الزور األصلي  لكونها جاءت مضطربة و 

متناقضة فيما بينها كما بينا سابقا.
و بالرجوع مجددا إلى ما ورد في 
إليه  ذهبت  ما  و  المحاضر  هذه 
إعادة  من  الثانية;  الدرجة  محكمة 
الجرح  و  بالضرب  النازلة  تكييف 
المفضي إلى الموت دون نية إحداثه 
عريض  تناقض  هناك  أن  يستنتج 
أساس  أي  على  نتساءل  حيت  جدا 
بني إعادة تكييف التهمة; علما أنها 
محاضر  على  تعليلها  في  اعتمدت 
أن  حين  في  القضائية  الضابطة 
مع  العمد  بالقتل  اتهمتنا  الشرطة 

سبق اإلصرار و الترصد.
هو  و  جدا  بسيط  الجواب  طبعا 
مما  انطالقا  توصلت  المحكمة  أن 
لهذا  براءتنا  إلى  القاعة  داخل  راج 
هو  و  الوسط  الحل  إلى  اتجهت 

تكييف التهمة.
إنطالقا مما سبق و إذا ما تفحصنا 
الجنائية  المسطرة  قانون  نصوص 
المواد  الخصوص  وجه  على   و 
محاضر  لحجية  المنظمة  القانونية 
يتضح  سوف  القضائية  الضابطة 
من  أن  للشك;  مجاال  يدع  ال  بما 
تولى إدانتنا ليس هو القضاء كما قد 
يتبادر إلى األذهان بل هم في واقع 
القضائية  الشرطة  ضباط  األمر 
تنعدم  المحاضر;  بصفتهم محرري 
من  الحقيقة  لمعرفة  إمكانية  أية 
طرف القضاء وهو من شأنه التأثير 
ترسيخ  و  القضاء  استقاللية  على 
اعتقاد شائع و صحيح  بأن البراءة 
الشرطة,  مخافر  في  تتم  اإلدانة  أو 
هو  و  الحكم  جلسات  في  ليس  و 
أمام  وضعية خطيرة و  يجعلنا  ما 
القضائية  الضابطة  تجعل  معكوسة 
هي الحاكمة و القضاء مجرد مقرر 

لحكمها ال أقل و ال أكثر.
خالصة:                              

إن الحكم الصادر ضدنا إثر محاكمة غير عادلة سيبقى 
وصمة عار على جبين كل من له يد في إدانتنا, و رغم 
قانوني  سند  بدون  و  بإدانتنا  قامت  مكناس  أن محكمة 
المشرع  لقول  مصداقا  أبرياء  سنبقى  و  أبرياء  فإننا 
لم  و  إدانته«  تتبث  حتى  بريء  المتهم   « المغربي: 
أخرى  .بعبارة  إدانته«  تتم  حتى  بريء  يقل:"المتهم 
بهذا  تتبث هذه اإلدانة .و  لم  لكنه  بإدانتنا  قام  فالقضاء 
في  بنا  الزج  تم  األمازيغية  القضية  مناضلي  فنحن 
السجن بخلفيات سياسية بهدف ترهيب باقي المناضلين.

مصطفى اوسايا 
حميد أعطوش
رقم اإلعتقال  35173رقم اإلعتقال 35174 
السجن المحلي سيدي سعيد امكناس 

المتهمون الحكم أالستئنافي الحكم االبتدائي قاضي التحقيق التصريحات 
أمام الوكيل

محاضر الشرطة 
القضائية

األسماء
الحكم تصريحات الحكم تصريحات

10 سنوات النفي 12 سنة النفي نفي التهمة نفي التهمة تكوين عصابة 
إجرامية و القتل العمد 

مع سبق اإلصرار و 
الترصد

1(- أوساي 
مصطفى

10 سنوات النفي 12 سنة النفي نفي التهمة نفي التهمة 2(-     حميد  
أعطوش

سنة واحدة النفي سنةواحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة 3(-النواري 
محمد

سنة واحدة النفي سنة واحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة 4(- يوسف 
أيت الباشا

سنة واحدة النفي سنة واحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة 5(- يونس 
هجي

سنة واحدة النفي سنة واحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة االنضمام إلى عصابة 
إجرامية و المشاركة 

في القتل العمد مع يبق 
اإلصرار و الترصد

6(- محمد 
الشامي

براءة النفي سنة واحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة 7(- عمر 
ؤدي

براءة النفي سنة واحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة 8(- عمر 
تغالوي

براءة النفي سنة واحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة 9(- ايدير 
أيت القايد

براءة النفي سنة واحدة النفي نفي التهمة نفي التهمة 10(- زدو 
محمد

الشهود لم يحضر لم يحضر تراجع نفي التهمة تعرف على أعطوش 
و أوساي

محمد كيناني

لم تحضر تعرفت على المتهمين 2 و 4 تعرفت على المتهمين 
2 و 4

نفي التهمة تعرفت على المتهمين 
;2 ; 3 . 4 1

أمينة الصديق

لم تحضر تراجعت تراجعت نفي التهمة تعرفت على المتهمين 
6 ; 5 ; 4 3 ; 2 ; 1

شريفة 
الصغير

لم يحضر تراجع تراجع نفي التهمة تعرف على المتهمين 
6 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1

بالحاج 
سماعيل

أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين نفي التهمة أعتقل و ثم إطالق 
سراحه

محمد ؤداود

أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين نفي التهمة أعتقل و ثم إطالق 
سراحه

ميموني عبد 
السالم

أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين نفي التهمة لم يعتقل حماد بويقبان

لم يحضر أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين نفي التهمة أعتقل و ثم إطالق 
سراحه

سعيد برداهم

أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين نفي التهمة لم يعتقل ناصر أيت 
باها

أكد براءة المتهمين لم تحضر أكدت براءة المتهمين نفي التهمة لم تعتقل نعيمة أموكار

لم يحضر أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين نفي التهمة أعتقل و ثم إطالق 
سراحه

يوسف عاهد

لم يحضر أكد براءة المتهمين أكد براءة المتهمين نفي التهمة لم يعتقل مصطفى 
واديروا

كيف متت إدانة املناضلني األبرياء مبحكمة مكناس؟؟

 أعطوش حميد                        أوساي مصطفى  
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�  العامل االمازيغي13

ֺ  لماذا محاكمة رمزية في قضية التمييز 
اللغوي ضد االمازيغية بالمغرب؟

القانونية   النصوص  أن  نعتبر   ֺֺֺֺ•ֺֺֺֺ  
المكرسة للميز والتمييز ضد مبدأ التنوع 
واالختالف والتعدد الذي يعرفه المغرب، 
أمام  الوقت عائقا  نفس  تعتبر في  والتي 
واألمازيغيات   األمازيغيين  مشاركة 
إما  المؤسسات  في  األمازيغية  وإدماج 
بمنطق المنع القانوني أو بحكم الغموض 
التشريعات  جل  تكتسح  التي  والضبابية 

المغربية.
مرجعية  تشكل  التي  النصوص  هذه 
بواسطتها  والتي  السلطات  لدى  قانونية 
القانون  حسب  واجبها،  من  بل  يمكنها 
األمازيغية  استعمال  منع  المعمول، 
القضاء  أمام  سواء  رسميا  بها  والتداول 
و التعليم واإلعالم واإلدارات العمومية، 
الفضاءات  في  األمازيغية  غياب  ولعل 

وما  لذلك،  منطقية  نتيجة  سوى  ليس  العمومية 
األمازيغية  األسماء  بعض  منع  في  االستمرار 
لألفراد واألماكن ومنع الكتابة بها في الفضاءات 

العامة إال نموذج أو تحصيل حاصل.
  فعندما يواجه األمازيغ واألمازيغيات  بنصوص 
وإنسانيتهم  شخصهم  في  وتمسهم  تحترمهم  ال 
وكرامتهم كالضغط واإلكراه واإلهانة واإلحتقار 
وحرمان المرأة األمازيغية من  أجرها ومواردها 
األم  لغتها  توظيف  من  تمكينها  دون  المالية، 
ما  النصوص  هذه  أليست  سواها،  تتقن  ال  التي 
زيادة على غياب شبه  الحيف.  و  بالظلم  ينطق 

لمطلب  مطلق  
اللغوية  العدالة 
األمازيغية  للمرأة 
االجتماعي  النوع  و 
في مختلف خطابات 
مكونات  بعض 

المجتمع المدني. 
تناولت  ֺكيف 
الرمزية  المحاكمة 

موضوع التمييز؟
من  ֺֺֺֺֺانطالقا 
لشهادات  اإلستماع 
التمييز  ضحايا 
الجمعيات  وشهادات 
تشتغل  التي 
الموضوع  حول 
القوانين   وسرد 
التميزية  والنصوص 
في  األمازيغ  وتمس  الدولة  تعتمدها  الذي 
المحكمة  إعتمدت  فقد  لغتهم،   باستعمال  حقهم 
الذي  اإلنسان  لحقوق  الدولي  التشريع  على 
ضد  لغويا  تمييزا  النصوص   نظره  في  تشكل 
 7 و  و6   5 و   4 و   2 للمواد  وفقا  االمازيغية 
التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من 
الخاصين  العهدين  من   2 والمادة   ، العنصري 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق 
والسياسية. المدنية  بالحقوق  الخاص  والعهد 
وقد إعتبرت المحكمة الرمزية شكال انه ال مانع 
الترافعية  لمهامه  المدني  المجتمع  مباشرة  من 

ضد  رمزية  محاكمات  تنظيم  شاكلة  على 
االنتهاكات التي تمس بحقوق اإلنسان، وخارج 

نطاق القضاء الرسمي. 
 وحيث أن إجراءات التقاضي في هذه المحاكمة 
في  المقررة  اإلجراءات  احترمت  الرمزية 
القانون الوطني. وتم تقديمها وفق لما هو مقرر 

بالمواثيق الدولية لحقوق االنسان ذات الصلة.
ضد  التمييز  بإدانة  المحكمة  تحكم  وموضوعا 
اللغة االمازيغية وتعتبره شكال من أشكال التمييز 

العنصري المحرم دوليا.
وكيف  المحكمة  عن  صدر  الذي  الحكم  •ماهو 

لقيت صوت المرأة هذا الحكم؟
  ֺ الحكم الصادر عن المحكمة هو مطلبنا كجمعية 
اإلنسان،   حقوق  مبادئ  مرجعيتها  أمازيغية 

وملخص الحكم الذي صدر عن المحكمة هو:
الثانية   الفقرة  لمقتضيات  الدولة    تطبيق     -1
للمادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

لتلقي  جهاز  إنشاء  عبر  العنصري.  التمييز 
الشكاوى ذات الصلة بالتمييز، ومطالبة  الدولة   
إليها  رفعتها  التي  التوصيات  أجرأة  و  بتنفيذ 
التمييز العرقي في آخر دورة  لجنة  مناهضة 
اللجنة  إليها أعاله وكذا توصيات  لها والمشار 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنية 
والثقافية والتي تنص على ضرورة االعتراف 
اللغوية  بالحقوق  المغربية  للدولة  الرسمي 
األمازيغية  إقرار  عبر  األمازيغية  والثقافية 
المغربيين  والمجتمع  للدولة  رسمية  لغة  
بلغتهم  والتدريس  التعلم  من  المغاربة  وتمكين 
في  األمازيغية  واستعمال  األمازيغية  األم 
والكبار؛  الشباب  لدى  األمية  محو  دروس 
عن  السلطة  يفصل  ديمقراطي  دستور  وإقرار 
اللغات  بين  المساواة  وإقرار  والدولة  الدين 
أشكال  كافة  ورفع  والمرأة  والرجل  والثقافات 
التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية ومالئمة 
لحقوق  الدولية  المعاهدات  التشريعات مع  هذه 
اإلنسان التي صادق عليها المغرب ووقع عل
يها؛                                                                                                                       
في  والحق  العامة  الحريات  احترام   -2
الجمعيات  تأسيس  في  والحق  والتعبير  الرأي 
التجمع  وحريات  العمومية  القاعات  واستغالل 
والتظاهر والتنقل والحق في الجنسية المغربية، 
بها  الجاري  التشريعات  مراجعة  عبر  وذلك 
العمل و مالءمتها مع القوانين المتعارف عليها 
التعسفات  ضحايا  الجمعيات  وتمكين  دوليا 
اإليداع  وصوالت  في  حقها  من  اإلدارية 
والهواجس  المقاربات  عن  والتراجع  القانونية 
مختلف  مع  السلطات  بها  تتعامل  التي  األمنية 

القضايا العمومية؛                
بجميع  األمازيغية  و  األمازيغ  حق  إقرار   -3
مقوماتها في إعالم كامل سمعي بصري عمومي 
مبدأ  أوال  االعتبار  بعين  يأخذ  ومستقل  حر 

والثقافات  اللغات  بين  التعدد والتنوع والمساواة 
وثانيا اللغة األم لألمازيغ كلغة موحدة ومعيارية 
ولجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات 
أهداف للتعريف والنهوض باألمازيغية والتربية 
وتوفير  الشعوب  وحقوق  اإلنسان  حقوق  على 
الميزانيات واألدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك؛                                                              
مؤسسات  إقرار  عبر  األمازيغية  مأسسة    -4
وفق  وإداريا،  ماليا  مستقلة  عمومية  قانونية 
صالحيات  إليها  توكل  باريز،  إعالن  مبادئ 
جانب  إلى  اقتراحيه  وكقوة  للتدخل  واسعة 
الحكومة والبرلمان، لمعيرة وتوحيد األمازيغية 
وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني 
العدالة  مقاربة  وإدماج  الوطني،  األمازيغي 
اللغوية في كافة مناحي الحياة اليومية للمغاربة،  
الكامل  اإلدماج  تستهدف  أولى  كمرحلة 
لألمازيغية في كافة مجاالت الحياة العامة؛                                                                                        
بالشكل   1965 ظهير26/1/  تعديل    -5

واإلدارة   القضاء  لغة  األمازيغية  يجعل  -الذي 
المدخلة على  التعديالت  كافة  وإلغاء  بالمغرب، 
تمنع  التي  الخاصة  الجنائية  المسطرة  قانون 
استعمال اللغة األمازيغية أمام القضاء وإدماجها 
بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء.                                                                                                                                      
وإلزام    ، المدنية  للحالة  العليا  اللجنة  إلغاء   -6
الموظفين المكلفين بتنفيذ  قوانين الحالة المدنية  
لألمازيغ  القانونية  الشخصية  في  الحق  باحترام 
األسماء  على  الحضر  أشكال  كافة  ورفع 
األمازيغية الشخصية وأسماء األماكن واسترجاع 
األماكن ألسمائها األصلية األمازيغية ومحاسبة 
المتورطين في االنتهاكات الماسة بهذه الحقوق. 
7- رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة األمازيغية 
, وإقرار سياسة التمييز االيجابي تجاه كينونتها 

الثقافية واللغوية واالقتصادية واالجتماعية .
تحقيق  إلى  تهدف  اقتصادية  سياسة  وضع   -8
العدالة االجتماعية واألمن االقتصادي والتراجع 
عن سياسات الخوصصة التي تطال المؤسسات 
العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة االستشفائية 
واسترجاع  العمومية  بالمستشفيات  المطبقة 
عن  والتراجع  ألراضيهم  األصليين  المالكين 
الضحايا  تعويض  أو  القسري  الترحيل  سياسة 
والثقافي  الهوياتي  الضرر  لجبر  تعويضا 
والمادي، وبالشكل الذي تؤخذ فيه بعين االعتبار 
الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة باألرض 
والجوانب المادية حاال ومستقبال.                                                                                                
الذي  والتهميش  الميز  لرفع  العاجل  التدخل   -9
يطال الفنانين  والفنانات والمبدعين والمبدعات  

باللغة األمازيغية في شتى المجاالت.
وإعادة  األمازيغية  بإدماج  المطالبة   -10
االعتبار لها وجعلها لغة التواصل والتداول في 

شتى مجاالت الحياة العامة.   

الهام بشار

اهلام بشار الكاتبة التنفيذية جلمعية صوت املرأة األمازيغية لــ »العامل األمازيغي«:

احلكم الصادر عن احملكمة هو مطلبنا كجمعية أمازيغية

إعالن
عن مباراة لتوظيف باحثني على وجه التعاقد

طبقا ملقتضيات الظهير الشريف احملدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية، يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن تنظيم 
مباراة لتوظيف باحثني -على وجه التعاقد- من حملة دبلوم املاستر أو أية شهادة أخرى معترف مبعادلتها.

التخصصات وعدد املناصب :

   طبيعة االختبارات :
   - دراسة امللف العلمي للمترشحني من أجل انتقاء أولي؛ 

   - مقابلة مع جلنة املباراة بالنسبة للمترشحني املقبولني في االختبار االنتقائي. 
  شروط الترشح : 

    يتعني على املترشح لهذه املناصب :
   - أن يكون من جنسية مغربية؛

   - أن ال يتجاوز سنه 45 سنة؛
   - أن يكون متحكما في اللغة األمازيغية.

   ملف الترشح :
  يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

-  طلب خطي موجه إلى السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
خمس نسخ من رسالة تعليل؛  -

خمس نسخ مصادق عليها من الشهادة احملصل عليها؛  -
رخصة السماح باجتياز املباراة بالنسبة للمترشحني املوظفني.  -

خمس نسخ من السيرة الذاتية للمترشح؛  -
خمس نسخ من دبلوم املاستر ومن أعمال البحث املنجزة؛  -

نسخة من عقد االزدياد؛  -
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛  -

ظرفان متنبران يحمالن عنوان املترشح؛  -
بالنسبة للمترشحني احلاصلني على الدبلوم من جامعات أجنبية: اإلدالء باملعادلة التي تصدرها وزارة التربية    -

                       الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي.
   إيداع طلبات الترشح :

   تودع ملفات الترشيح مبكتب الضبط مبقر املعهد قبل يوم 21 ماي 2010، الساعة الثانية عشر زواال أو ترسل إلى العنوان   التالي:
شارع عالل الفاسي، مدينة العرفان، حي الرياض، ص.ب 2055،

 الرباط

عدد املناصبالتخصص

الدراسات األمازيغية أو اللسانيات أو علوم اللغة  )بحث نهاية الدراسات حول األمازيغية(

الترجمة – خريج مدرسة فهد للترجمة أو أية مؤسسة أخرى متنح دبلوم مماثل

األنثربولوجيا والسوسيولوجيا

 )Développement Informatique( تطوير البرمجيات

02
01

01
01

)Réseaux Informatiques(  01لشبكات املعلوماتية

حاورتها
رشيدة 
إمرزيك



أن *  ودولية  وطنية  صحف  عدة  أوردت 
الدورة الرابعة لمهرجان إسني ن ورغ تم 
األمر  هل  مسمى،  غير  أجل  إلى  تأجيلها 

يتعلق بالتأجيل أم اإللغاء؟
 * التي * األمازيغي  العالم  جريدة  نشكر  أوال 

تابعت ومازالت تتابع أنشطة جمعية إسني 
يتعلق  األمر  سؤالكم  على  جوابا  ورغ  ن 

بتأجيل في انتظار حل في األفق .
هذا *  وراء  تقف  التي  األسباب  ماهي 

التأجيل؟
 * و * السينما  على  الوصية  المؤسسات  أوال 

و  إقصائية  عقليات  تسيرها  ببالدنا  الثقافة 
تمييزية وعنصرية لم تستوعب بعد خطاب 
السينمائي  المركز  أن  يعقل  فال  أجدير 
االستفادة  معايير  عن  يكشف  لم  المغربي 
يمنح  ثارة  فنجده  العمومي  الدعم  هذا  من 
يقوم  أخرى  وثارة  اهتمام  أي  تستقطب  لم  للمهرجانات  الدراهم  من  الماليين 
بالتسويف. ولإلشارة فقد قدم منحة دعم مالية تتجاوز 500.000.00 درهم  
انتمي  التي  المدينة  بنفس  ينظم  بالمناسبة  للمهرجان في دورته األولي والذي 
أن  ، فرغم  أي تجاوب مع مراسالتنا  تبدي  لم  فإنها  الثقافة  أما وزارة  إليها، 
مهرجان إسني ن ورغ يستضيف عدة شخصيات سينمائية،  وتشارك فيه أفالم 
من مختلف الجنسيات إضافة إلى انه قبلة لزوار كثر. المشكل الثاني  يتعلق 
بعدم صرف منح الدعم المخصصة لنسيج الجمعوي باكادير العتبارات تقنية 

وقانونية.
* هل األمر يتعلق بموقف إيديولوجي من طرف  مسؤولي المؤسسات الوصية 

أم ضعف التواصل من جهتكم؟
** إننا قمنا بواجبنا وراسلنا كل المؤسسات المعنية بالشأن السينمائي، الثقافي 
خلق  في  كبير  بشكل  نجح  ورغ  ن  إسني  مهرجان  إن  المغربي.  والسياحي 
الوطن  باستمرار وكدا من أصدقاء وشركاء خارج  يتابعه  به  جمهور خاص 
باإلضافة إلى عالقتنا مع جل وسائل اإلعالم المختلفة. واألهم أن المهرجان 
سؤالكم،  من  األول  الشق  بخصوص  األمازيغي.  الفيلم  مهني  جل  ثقة  كسب 
فولكلور  مجرد  األمازيغية  تعتبر  عربية الزالت  قومية  بعقليات  يتعلق  األمر 
مبنية  الجيدة  الحكامة  أن  المؤسسة  بهذه  المسؤولين  نذكر  وهنا  لالستئناس، 
على الفعالية واإلنتاجية وتدبير محكم لكل الحساسيات التي يتميز بها النسيج 

االجتماعي الوطني في إطار ديمقراطي.
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* أكادير- الحسين أرجدال
 

لفرقة  »أمزواك«  مسرحية  تمكنت    
أغلب  من حصد  إنزكان   - اإلبداع  دنيا 
لمهرجان  عشرة  الثانية  الدورة  جوائز 
اختتمت  والتي  للمسرح،  أكادير  جائزة 
بقاعة  المنصرم  األحد  يوم  فعالياتها 
وذلك  أكادير،  لبلدية  التابعة  األفراح 
بعدما حازت على أربع جوائز من أصل 
الكبرى  الجائزة  رأسها  8 جوائز، على 
للمهرجان والتي تصل قيمتها إلى عشرة 
أحسن  جائزة  إلى  إضافة  درهم،  آالف 
تشخيص ذكور للفنان »حسن عليوي«، 
وجائزة أحسن إخراج للمخرج »الحبيب 
»سهام  للفنانة  تنويه  وشهادة  نونو«، 
الجوائز،  لباقي  بالنسبة  أما  أفوعيز«. 
إناث  تشخيص  أحسن  جائزة  آلت  فقد 
دورها  عن  السروي«  »أسماء  للفنانة 
لفرقة  أقرار«  »أبريد  مسرحية  في 
»البديل  لجمعية  التابعة  »إزماون« 
المضيء« من الخميسات، والتي فازت 
حين  في  نص،  أحسن  بجائزة  أيضا 
لفرقة  غريب«  »أبو  مسرحية  حصلت 
على  العراق  من  المستحيل«  »مسرح 
تنويه  كوريغرافيا وشهادة  أحسن  جائزة 
للفنان »أنس عبد الصمد« عن دوره في 

نفس المسرحية.
أكادير  جائزة  اختتام  حفل  وعرف     
للمسرح، والتي نظمتها جمعية مهرجان 
تكريم  الجسدي،  التعبير  لمسرح  أكادير 
أحد أعمدة المسرح المغربي، وهرم من 
أهرامه، الفنان عبد الجبار الوزير، وسط 
تصفيقات الجمهور الذي وقف له ألزيد 
من عشر دقائق، خصوصا بعد أن أبان 
الفنان عن عفوية كبيرة وارتجال لبعض 

المواقف التي خلفت موجة من الضحك 
واالبتسامة على محيا حوالي 500 مدعو 
للحفل. كما تم أيضا، خالل اليوم الثالث 
»جابر  األستاذ  تكريم  المهرجان،  من 
في  العراقي،  الثقافة  وكيل  الجابري«، 
وشهرته  العراقي  المسرح  إلى  التفاتة 
الدولية واعترافا بالمجهودات التي يقوم 
من  بالرغم  العراقيون  المسرحيون  بها 

الظروف التي يعيشها هذا البلد الشقيق.
   االحترافية التي أبان عنها المنظمون، 
جل  استحسنها  الجائزة،  أيام  طيلة 
المتتبعين للمشهد الثقافي والفني بالمدينة 
جل  تجاوز  من  تمكنوا  إذ  وزوارها، 
الهفوات التي تقع فيها بعض التظاهرات، 
وتعاملوا مع جل الفقرات بحرفية ومهنية 
حميد  صرح،  الصدد  هذا  وفي  عالية. 
لـ  للمهرجان  الفني  المدير  أشتوك، 
ذلك  وراء  السبب  أن  اليوم«،  »أخبار 
انطلق  والذي  القبلي،  اإلعداد  إلى  يعود 
على  االعتماد  وكذلك  سنة،  حوالي  منذ 
تتوفر  التي  والكفاءات  الخبرات  جل 
المنطقة، وخاصة خريجي معاهد  عليها 
السينما ومعاهد التنشيط الثقافي، وكذلك 
داخل  واألدوار  المهام  توزيع  إلى 
بأبسط  االستهانة  المنظمة، وعدم  اللجنة 
قال  جانبه،  من  الدقيقة«.  التفاصيل 
المنظمة،  الجمعية  رئيس  جمال حجاج، 
فقد  المادية،  اإلمكانيات  ضعف  »رغم 
بشهادة  الرهان  وربحنا  األهم،  حققنا 
المكثفة،  الجماهير  وتصفيقات  الجميع، 
التي تابعت مختلف فعاليات الجائزة على 
مدى خمسة أيام، وتشجيعاتهم لنا، لدليل 
الجهات  تنتبه  أن  فقط  يكفي  ذلك.  على 
أو  العمومية  سواء  والمؤسسات  المعنية 
على  وتعمل  التظاهرة،  لهذه  الخاصة 

تتطور  لكي  المناسبة  الظروف  توفير 
وتتبوأ مكانتها بين المهرجانات الدولية. 
إلى  الوصول  السهل  من  ليس  طبعا 
عازمون  لكننا  عشرة،  الثانية  الدورة 
على المضي قدما في سبيل إغناء الساحة 
خصوصا  بالجهة  والمسرحية  الثقافية 

والمغرب بصفة عامة«. 
   لإلشارة، فقد شاركت 5 فرق مسرحية 
)آسيا  قارات   3 تمثل  الجائزة،  هذه  في 
فرقة  مثلت  وهكذا  وإفريقيا(.  وأوروبا 
»مسرح المستحيل« من العراق، القارة 
bilge- »بيلكيسو  وفرقة  )األسيوية، 
su(« من تركيا مثلت القارة األوربية، 
»دنيا  فرقة  من  كل  مثلت  حين  في 
اإلبداع« من إنزكان و فرقة »إزماون« 
من  المضيء«  »البديل  لجمعية  التابعة 
من  »تافوكت«  ومسرح  الخميسات 
الدارالبيضاء، القارة اإلفريقية. من جهة 
حضور  عدم  المنظمون  أرجع  أخرى، 
باقي الفرق التي أكدت مشاركتها، سواء 
التي كانت ستأتي من فرنسا أو فلسطين 
وغيرهم من باقي الضيوف إلى السحابة 
الجوي  النقل  على  أثرت  التي  البركانية 

خالل األيام األولى للمهرجان.
   ولم يغفل المنظمون الجانب التكويني 
دورات  بتنظيم  وذلك  والتأطيري، 
في  أساتذة  أطرها  تكوينية  وورشات 
ماسة  جهة سوس  شباب  لفائدة  المسرح 
الجسدي،  التعبير  ورشة  منها  درعة، 
بالثانوية  المسرحي  االرتجال  وورشة 
التأهيلية محمد الزرقطوني بأكادير. كما 
تم تنظيم مائدة مستديرة حول »المسرح 

بالجهة وإشكالية الدعم«.

يف حفل اختتام جائزة أكادير للمسرح يف نسختها الثانية عشرة
مسرحية »أمزواك« تفوز باجلائزة الكربى، وحتصد نصف اجلوائز، واملهرجان 

يكرم الفنان عبد اجلبار الوزير والعراقي جابر اجلابري 

لفستيفال  الخامسة  الدورة  تنظيم  تفاوين  جمعية  تعتزم 
تيفاوين، والذي ستمتد فعالياته من 23 إلى 25 يوليوز 
وفق  القرية«  لفنون  »اإلنتصار  شعار  تحت   2010
تصور متميز تسعى الجمعية جاهدة  أن تحافظ فيه على 
»مقومات اإلستمرار« من خالل ترسيخ هوية المهرجان 
 »La Ruralitéالقروانية« في  المتمثلة  و  المتميزة 
كتيمة خاصة تسمح بتسليط األنوار على مقومات القرية، 
كفضاء مجالي و ثقافي من جهة، ومن جهة أخرى ستسبغ 
متماسكة  برمجة  خالل  من  التجديد«  »مقومات  عليه 
بتنظيم  وذلك  التنموي  بمثيله  الثقافي  السؤال  فيها  يتناغم 
تتفاعل   والتنموية  السوسيوثقافية  األنشطة  من  مجموعة 
فيها جمالية فنون القرية األمازيغية األصيلة باإلبداعات 
الموسيقية العصرية، كما ستحرص على  توخي القرب 
في برمجة فضاءات الفرجة وذلك بشكل يسمح للجمهور 
الواسع بالمشاركة بشكل مريح وسلس وبالتتبع والمالحظة 
والنقد. وسيتم اإلعالن عن البرنامج المفصل لهذه الدورة 
في ندوة صحفية ستنظم في الموضوع، وسيتم اإلعالن 

عن تاريخها في بالغ الحق.    
ولإلشارة فقد عقدت جمعية فستيفال تيفاوين جمعها العام 
السنوي العادي يوم 11 أبريل 2010  بمقرها بجماعة 
والمالية  األدبية  التقارير  تقديم  لغرض  بتافراوت،  أملن 
وتجديد مكتب الجمعية و المصادقة على برنامج الدورة 

الخامسة لفستيفال تيفاوين.  
وقد انتخب الجمع العام، بعد اإلطالع على التقارير األدبية 
و المالية و المصادقة عليها، مكتبا مسيرا جديدا للجمعية، 
مكونا من 13 عضو، وتم تعيين الحسين اإلحسيني رئيسا، 
مصطفى العلمي نائبا له، موالي عبدالعزيز عبدو كاتبا 
أمينا  العسري  عبدالواحد  له،  نائبا  شهمات  ياسر  عاما، 
عدلي،  وإبراهيم  له  نائبا  باهلل  المستغيث  الحبيب  للمال، 
إبراهيم سطار، خالد أهراس، عبدالعزيز أبورون، الحسن 

أخواض، إبراهيم عالوي ومحمد فارح مستشارون.

الدورة اخلامسة لفستيفال 
تيفاوين بتافراوت

جمال  للجميع  السينما  مهرجان  مدير  قال 
للثقافة   تيزنيت  جمعية  نظمته  الذي  أكوسال، 
من  بدعم  الماضي  أبريل  و27   23 مابين 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تيزنيت 
المغربي  السينمائي  المركز  مع  وبتعاون 
وشراكة  األمازيغية،   للثقافة  الملكي  والمعهد 
والمندوبية  تيزنيت  لمدينة  البلدي  المجلس  مع 
اإلقليمية  والنيابة  الثقافة  لوزارة  اإلقليمية 
الثقافة  كانت  إذا  أنه  الوطنية،   التربية  لوزارة 
والتوعية,  الفرجة  بعناصر  غنية  السينمائية 
السينمائية  للثقافة  تيزنيت  جمعية  داخل  فنحن 
بأهمية  المحلي  الجمهور  تحسيس  إلى  نهدف 
والتثقيفية  التعبيرية  وقوتها  السينمائية  الصورة 
الجماعي،  أو  الفردي  الصعيدين  على  سواء 
في  للسينما  المباشر  الحضور  عبر  وعبر 
واللقاءات  العروض  خالل  من  المهرجان 
المساهمة  أو من خالل  المبرمجة،   السينمائية 
في تنشيط المدينة والتنمية الثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية.
وأكد أن هذه الدورة عرفت عرض عدة أفالم  
 35 دعامة  على   أو  الديفيدي  أشرطة  على  
ملم كما أن المهرجان يعتبر حدثا سينمائيا هاما 
حاول خلق مناخ فني يساهم في تبادل الخبرات 
كما  والضيوف،  والمشاركين  الحاضرين  بين 
استكشاف  و  الثقافات  بين  التالقي  في  ساهم 

التراث الثقافي والفني. 
فشكرا لكل المساهمين في إنجاح هذا المهرجان 

في حلته الجديدة
تزامن  الذي  المهرجان  فإن  المنظمين  وحسب 
العالمية  االحتفاالت  مع  الثالثة   طبعته  في 
األرض،  ليوم  األربعين  بالذكرى  والوطنية 
استهدف عموم ساكنة المدينة واإلقليم بمختلف 
شرائحها االجتماعية، كما استهدف روادها من 
وكان  المختلفة،  المحلية  بالجمعيات  الفاعلين 
بأهمية  المحلية  الساكنة  تحسيس  منه  الهدف 
الوطنية،  السينمائية  االنتاجات  مع  التعاطي 
المغربي،  الفيلم  إليه  وصل  الذي  وبالمستوى 

كما يهدف إلى تمكين المهتمين بمجال السينما 
المبدعين  تجارب  على  المباشر  اإلطالع  من 
المساهمة  إلى  إضافة  والتقنيين،  والمخرجين 
في تكوين الفاعلين المحليين والمهتمين بمجال 
تميزت  وقد  البصرية،  والخدع  السينوغرافيا 
العمومية  الساحات  على  باالنفتاح  الدورة  هذه 
وعرض مجموعة من األفالم بفضاءات عامة 
وفضاء  التاريخية  المشور  كساحة  مختلفة، 
السيوسيوثقافية  المراكز  وبعض  الثقافة  دار 
بالمدينة، وفضاء السجن المدني الذي استضاف 
المدني  السجن  لنزالء  الموجهة  األفالم  بعض 
بهدف التخفيف من معاناتهم مع محنة االعتقال، 
والمساهمة في جهود إدماجهم بالمحيط، وكسر 
وراء  يعيشونه  الذي  اليومي  الروتين  جو 

القضبان بالسجن المحلي.
بعرض  المهرجان  تميز  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
طويلة  أفالم  سبعة  منها  متنوعا،  فيلما   15
كما  وثائقيين،  وفيلمين  قصيرة،  أفالم  وستة 
)الفرنسية،  الثالث  باللغات  أفالم  تميز بعرض 
فنانين  واستضافة  األمازيغية(  العربية، 
ومخرجين سينمائيين مرموقين، وفعاليات فنية 
بمختلف تراب الوطن، عالوة على تكريم بعض 
المخرج  قبيل  من  بالمغرب،  السينما  أهرام 
الذي  لحلو«  »لطيف  المعروف  السينمائي 
أنجز عدة أبحاث حول دور اإلعالم في المشهد 
المغربي، كما أنجز أعماال درامية مختلفة لفائدة 
كممثل  السينما  في  وشارك  العمومية،  التلفزة 
وكمخرج ومنتج لمجموعة من األفالم القصيرة 
األمازيغية  الفنانة  تكريم  تم  كما  والطويلة، 
تسعينيات  منذ  تمكنت  التي  بوشان«  »فاطمة 
مرموقة  مكانة  تبوء  من  الماضي  القرن 
بالشأن  المهتمين  والفنانين  السينمائيين  وسط 
لنفسها  تحقق  أن  استطاعت  كما  األمازيغي، 
إلى  إضافة  الماكياج،  عالم  في  مضيئا  اسما 
اإلنتاجان  من  بمجموعة  التمثيل  في  مساهمتها 
الفنية الرائدة على المستوى الوطني إلى جانب 

عدد كبير من الفنانين والممثلين السينمائيين.

 عن مطبعة ابي رقارق بالرباط صدر للدكتور 
محمد حنداين كتابا جديدا يحمل عنوان ' االطلس 
لكست'  ن  الدرار  والمجتمع  الصغير:التاريخ 
وهو من الحجم المتوسط من 160 صفحة وهو 

باللغة الفرنسية.  ويشمل الكتاب ثالثة فصول:
تاريخ  في  والتاريخ  الجبل  يهم  االول  الفصل 
المغرب: والدراسات التي همت هدا الموضوع 
جانب  الى  المغرب،  تاريخ  في  الجبل  ودور 

دور جبل لكست ) االطلس الصغير( في تاريخ 
سوس.

قبيلة  من  اياللن  تاريخ  يهم  الثاني  الفصل  اما 
االطلس الصغير وعالقتها مع السلطة المركزية.
اما الفصل الثالث يهم دراسة اجتماعية لمجتمع 
القبلي  التنظيم  حيث  من  الصغير  االطلس 
الجماعية  والمخازن  االجتماعية  ومؤسساته 
القانون  حول  دراسة  جانب  الى  )ايكودار( 

العرفي لمجتمع االطلس الصغير.
الغير  الوثائق  من  الئحة  المؤلف  يتضمن  كما 
جوانب  تهم  التي  االطلس  لقبائل  المنشورة 

متعددة من تاريخ المجتمع بالمنطقة. 

    مهرجان السينما للجميع يف دورتهإصدار
 الثالثة بتيزنيت

أسئلــــة لرشيد بوقسيم 3
رئيس مهرجان إسين ن ورغ
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