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»رضبني  يقول  شهري  مغربي  مثل  ثمة    
أووبكى أو سبقني أووشكى«،

بحق ينطبق عىل الدولة املغربية التي يرتبع 
لطاملا  ألحزاب  تحالف  اآلن،  حكومتها  يف 
األمازيغية  ضد  العداء  من  الكثري  أضمرت 
ضد  رشاستها  عن  وأبانت  األمازيغ،  كما 
بعد   أو  أثناء  كما  قبل  سواءا  األمازيغية، 
إذ  املغرب،  يف  األخري  الدستوري  التعديل 
حمالتها  يف  االمازيغية،  ترسيم  عارضت 
قبل هذا التعديل أو إثر النقاش حوله داخل 
املتكونة  التنسيق«،  و  التشاور  »الية  لجنة 
اآلن،  تحكمنا  أغلبها  أحزاب  من  أساسا 
أم  الحكومة  يف  تمثيل  عىل  توفرت  سواءا 
ال، وهدا أمر معروف يف بلد غري ديمقراطي 

تماما.
األحزاب  تلك   أن  به،  مسلما  صار  لقد 
التقليدية-املحافظة،  الذكر  السالفة 
إيديولوجيا، كما عىل مقاعدها وامتيازاتها 
ثوابت  عىل  خطابها  بنت  التي  طبعا، 
العروبة واإلسالم لعقود من الزمن ، لألسف 
ال يمكن يف يوم من األيام أن تعرتف باملغرب 
والهوية  والتاريخ،  وبالثقافة،  األمازيغي، 

األمازيغية.
اإلرساع  عوض  أنه  هو  الكالم  هذا  مناسبة 
ألجرأة  التنظيمية  القوانني  بإخراج  والدفع 
ترسيم األمازيغية، للحد من التهميش الذي 
واجتماعيا،  لغويا  األمازيغ  يطال  الزال 
امللك  تحديد  امللكية،  )نزع  أراضيهم  يف  كما 
الغابوي، الرعي الجائر، استغالل املناجم(، 
األمازيغ  ضد  العنرصية  من  الحد  وبدل 
هاهم  بقوانني،  مؤسسة  أصبحت  التي 
الحكومة  التعريبيون بحماية ومباركة من 
والتاريخ  املنطق  مسار  عكس  يتجهون 
إلخراج  يسارعون  إذ  الدستور،  وحتى 
من  ضد  العربية،  اللغة  لحماية  قانون 
»مسطرة  قانون  ضد  هل  ترى؟  يا  ومماذا 
أمام  الرتافع  كليا  تمنع  التي  التقايض« 
املحاكم بأي لغة أخرى غري اللغة العربية؟، 

عىل  يشرتط  الذي  الجنسية  قانون  ضد  أم 
الجنسية  عىل  للحصول  املغربية  املرأة 
العربية؟  اللغة  معرفة  ألوالدها  املغربية 
وقوانني  الجنائية  املسطرة  قوانني  ضد  أم 
األحوال  وقوانني  والعقود   االلتزامات 

الشخصية ؟ وهلم جرا.
أن  ملجرد  تقعد  ولم  الدنيا  قامت  لقد 
الجديد  الدستور  األمازيغية أصبحت بحكم 
لغة رسمية مع وقف التنفيذ، وإىل أن تصدر 
قوانني لحماية العربية طبعا، ولعل هذا هو 
السبب يف التماطل غري املربر للحيلولة دون 

أي تفعيل حقيقي لرتسيم األمازيغية. 
الجهوية  بما حصل ملرشوع  أمر شبيه  إنه 
اثارته  يف  الفضل  يرجع   الذي  املوسعة، 
يف  السبق  فحققت  األمازيغية   للحركة 
»الحكم  بصيغة   2001 سنة  منذ  تناوله 
إىل لجنة  الذي أسند  الذاتي«،  هذا املرشوع 
ما  روح  عن  له  تناولها  يف  ابتعدت  لألسف 
كان يراد منه -عن حسن نية أو سوءها-، 
كل  فرغم  فأرا،  ويلد  الجبل  ليتمخض 
التي  املادية  اإلمكانيات  و  واملجهود  الوقت 
مصدرها جيوب املواطنني طبعا، تجمد كل 
نص  الذي  الجديد  الدستور  بمجيء  يشء  
قوانني  إصدار  عىل  فصوله  أحد  يف  كذلك 
الغريب  لكن  الجهوية،   حول  تنظيمية 
تم  لالمازيغية  بالنسبة  الشأن  هو  كما  أنه 
مؤخرا  فتم  املجال  هذا  يف  الدستور  تجاهل 
ليخضعوا  فرنسا  إىل  والوالة  العمال  إرسال 
للتكوين يف مجال الجهوية، ما قد يعني أن 
املرشوع املسمى بمرشوع »لجنة عزيمان« 
هو الذي سيعمل به، أي أن الدولة قد تبنته، 
لترضب بما جاء يف الدستورعرض الحائط، 
فال  لألمازيغية  بالنسبة  إذا  اليشء  نفس 
الذات  مع  مصالحة  وال  تنظيمية  قوانني 
للشعارات  املغربية والهم يحزنون فوداعا  

املعلنة.
األحزاب  لكون  يعود  التيه  هذا  سبب  لعل 
الذي  القانوني  حتى  و  االداري  والنظام 

و  أركانه   يف  متجذرة  مازالت  يحكمنا، 
العربية  القومية  إيديولوجية  دواليبه، 
السيايس  اإلسالم  و  جهة،  من  البعثية 
جهة  من  القطري  البرتودوالري  الوهابي 
اإلداري  التسيري  قالب  يف  هذا  كل  أخرى،  
لنا  يفرز  ما   ، الفرنيس  التقليدي  اليعقوبي 

دولة مشوهة ال مالمح لها.
أن  أعاله  ورد  بما  ارتباطا  الوجيه  ومن 
كله،  هذا  من  نحن  مكاننا  عن  نتساءل 
أين  املغربي؟  اإلنسان  وأين  املغرب؟  فأين 
التاريخ املغربي؟ وأين املؤسسات القانونية 
ألتقليدية،  األمازيغية  املغربية  واإلدارية 
الذي  الديمقراطي  بأسلوبها  الحديثة 

فقدناه اآلن؟ أين وأين؟؟؟  
إىل  تتحول  فتئت  ما  التي  املرة  الخالصة 
أن  هي  مغربي،  أمازيغي  كل  لدى  قناعة 
الخوف  ولكن  الوطن،  هذا  يف  لنا  محل  ال 
التي  االزمات  إىل  أن نضيف  الخوف من  كل 
العنرصية،  قبيل  من  اآلن،  فيها  نتخبط 
والتمييز  والحكرة،  والقهر،  والالمباالة، 
الذي نعيشه يوميا عرب اإلعالم  كما التعليم 
وغريهما، أت نضيف أزمة اخرى اقتصادية 
راجعة  منها  كبري  جانب  يف  واجتماعية، 
فقد  أحد،  عىل  تخفى  ال  سياسية  ألسباب 
العليا  املصلحة  إنها  املجهول،  عىل  نصبح 
للوطن التي يضعها البعض يف كف عفريت، 
سياسيينا  من  أحد  ال  كأن  لألسف  ولكن 
يفهم ويالحظ ذلك، أو يشعر بوجود طرف 

يسمى الشعب...
وقديما قال الحكيم األمازيغي: 
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و قال كذلك:
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أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة 

البــــــد 

مـــنهـــــــا
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أشغال  عرفت 
االجتماعي  املنتدى 
املنعقد  العاملي 
صمة  لعا با
تونس،  التونسية 
التجمع  مشاركة 
األمازيغي  العاملي 
منظمة  باعتباره 
أمازيغية تنشط يف 
عن  الدفاع  مجال 
الحقوق السياسية 
والثقافية واللغوية 
ية  د قتصا ال ا و
للشعب األمازيغي. 

ترصيح  ويف 
أوسار  فيصل  إىل   منسوب  للجريدة 
ممثلAMA يف هذا املنتدى، أكد عىل أن 
منظمته شاركت يف هذا اللقاء بجانب 
الجمعيات األمازيغية يف تأطري ورشات 

اللغوية  الحقوق  حول  تمحورت 
والسياسية،إضافة إىل  ورشات أخرى 
نزع  بملف  مرتبطة  محاور  تناولت 

أرايض القبائل األمازيغية. 

التجمع العاملي األمازيغي
حيضر يف املنتدى االجتماعي العاملي 

ابن  أمينة  اإلعالمية  مع  املفتوح  اللقاء  إطار  يف 
لالتصال  الجهوية  املديرية  نظمته  الذي  الشيخ 
األشهب،  السعدية  أبرزت  تطوان،  طنجة  بجهة 
رئيسة مصلحة الدراسات وتنمية وسائل اإلعالم 
أن  الجهة،  االتصال  لوزارة  الجهوية  باملديرية 
بالحركة  تاريخيا  ارتبطت  االمازيغية  الصحافة 
املنابر  تصنيف   إمكانية  إىل  مشرية  األمازيغية، 
بصحافة  بداية  أصناف  ثالثة  اىل  االمازيغية 
والتواصل،  للتنسيق  آلية  تعد  التي  الجمعيات، 
خالل  من  الحزبية  شبه  بالصحافة  مرورا 
وصوال  الشعبية،  الوطنية  الحركة  حزب  تجربة 
من  بمبادرة  أسست  التي  األفراد  صحافة  إىل 

أشخاص ذاتيني.
هذه  خارج  أنه  باملديرية  املسؤولة  وأضافت 
التصنيفات، تعد تجربة “العالم االمازيغي” أول 
مقاولة صحفية يف تاريخ  الصحافة األمازيغية 

املكتوبة.
من جانبها أكدت اإلعالمية أمينة ابن الشيخ، أن 
العديد  يف  تتخبط  املكتوبة  األمازيغية  الصحافة 

من املشاكل التي باتت تشكل تهديدا 
أن  أكدت  بل  الستمرارها،  حقيقيا 
تغيب  قد  باملغرب  الوحيدة  الجريدة 
شهرين  بعد  اإلعالمي  املشهد  عل 

أوثالثة عىل أبعد تقدير.
“العالم  تحرير  رئيسة  وأوضحت 
اللقاء الذي نظم  األمازيغي”، يف ذات 
يوم  بطنجة  السينمائية   بالخزانة 
التي  املشاكل   أن  املايض،  السبت 
تعرفها الصحافة االمازيغية املكتوبة 
اإلشهار،  غياب  يف  أساسا،  تتمثل 
وضعف الدعم املقدم من طرف وزارة 
وجود  عدم  إىل  باإلضافة   االتصال، 
دعم حقيقي من مختلف مؤسسات 

الدولة.
اللقاء، الذي عقدته املديرية  يذكر أن 

يأتي  ـ تطوان،  الجهوية لالتصال بجهة طنجة 
تسلط  موضوعاتية   لقاءات  سلسلة  سياق   يف 
التي  بالجهة  املكتوبة  الصحافة  عىل   الضوء 

ابراهيم  الزميل  اإلعالمي  شأنها  تدبري  يتحمل 
الشعبي.

صحافيون أمازيغيون
ينعون الصحافة األمازيغية املكتوبة بطنجة 

النائب  بنواري  الحسن  السيد  وجه 
الفريق اإلشرتاكي بمجلس  الربملاني عن 
اإلقتصاد  لوزير  كتابيا  سؤاال  النواب، 
أوراق  إصدار  حول  املغربي،  واملالية 
معلومات  تتضمن  نقدية  وقطع  مالية 
وذلك  األمازيغي،  وبالحرف  باألمازيغية 
يف  جاء  ومما   ،2013 مارس   22 يوم 
 2011 دستور  أن  بنواري  السيد  سؤال 
رسمية  لغة  األمازيغية  أن  عىل  ينص 
للدولة إىل جانب اللغة العربية باعتبارها 
بدون  املغاربة  لجميع  مشرتكا  رصيدا 
استثناء. ونظرا ملا تمثله العملة الوطنية 
تحمله  وما  الدولة،  لكيان  رمزية  من 
ملقوماتها  تخلد  ومجسمات  تعابري  من 
العمالت  املجاالت، إضافة لكون  يف شتى 
تشكل وسيلة تأريخ للتغريات والتحوالت 
التي تعرفها الدول عرب الحقب والعصور. 
 2011 يوليوز  دستور  اعتماد  أن  وحيث 
هادئة،  ثورة  يعد  الشعب  طرف  من 

وتحوال عميقا يف الحياة العامة بمختلف 
أبعادها. ومن ضمن هذه األبعاد ترسيم 
تاريخيا  إنجازا  يعترب  الذي  األمازيغية، 
يتعني انعكاس أثاره عىل العملة الوطنية، 
باعتبارها تجسد السيادة الوطنية وتعرب 
عن كينونة وهوية املغاربة جميعا. لهذه 
الوزير  سيادة  إليكم  أتوجه  األسباب 

بالتساؤالت التالية :
التي  والتدابري  اإلجراءات  هي  ما   -
األوراق  إلصدار  وزارتكم  بها  قامت 
لتعابري  الحاملة  النقدية  والقطع  املالية 
جانب  إىل  األمازيغي،  بالحرف  أمازيغية 

التعابري باللغة العربية؟
- هل يتوفر بنك املغرب ودار السكة عىل 
والقطع  املالية  األوراق  إلصدار  مخطط 
أمازيغية  لتعابري  الحاملة  النقدية 
التعابري  جانب  إىل  األمازيغي،  بالحرف 
األوراق  محل  تحل  العربية،  باللغة 

املتداولة اليوم؟

 نائب برملاين يطالب بكتابة األوراق والقطع 
النقدية بتفيناغ

فيصل أوسار مع والد الشهيد التونسي شكري بلعيد
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الفاعل  لدى  االستراتيجي  املطلب  هذا  ألمهية  واعتبارا  باملغرب،  األمازيغية  احلركة  مطالب  أهم  أحد  الدميقراطية  شكلت 
األمازيغي. فإن جريدة العامل األمازيغي ارتأت تسليط الضوء عليها من خالل جمموعة من املقاالت التحليلية و احلوارات اليت 

يتضمنها ملف العدد.

أية دميقراطية يريدها األمازيغ باملغرب؟
* املؤسسات الدميقراطية للشعب األمازيغي باملغرب 
عىل  بارتكازه  القديم  األمازيغي  النظام  اتسم 
للفكر  املرسخة  واملبادئ  القيم  من  مجموعة 
والتجمعات  األمازيغية  القبائل  عند  الديمقراطي 
النظام  أقر  حيث  األمازيغي،  للشعب  الحضارية 
واملرتكزات  األسس  من  مجموعة  األمازيغي 
الحضارية، التي أسست لنظام ديمقراطي، قائم 
روح  وعىل  والتضامن،  الجماعية  املشاركة  عىل 

املبادرة الخالقة.
القبائل  بأن  القول  يمكن  األساس،  هذا  وعىل 
ترسخ  أن  ما  حد  إىل  استطاعت  األمازيغية 
ملمارسة  أيضا  ولرتسخ  متني،  ديمقراطي  لفعل 
القبيلة  واعتمدت  أبنائها،  بني  ديمقراطية 
من  مجموعة  عىل  شؤونها  تسيري  يف  األمازيغية 
القوانني واألعراف، والتي أفرزت بنية ديمقراطية 
شكلت  حيث  األمازيغية.  باملؤسسات  مرتبطة 
التعبريات  أهم  إحدى  مثال،  »أكراو«  مؤسسة 
تمثل  باعتبارها  األمازيغي،  للنظام  الديمقراطية 
وفيها  الترشيعية،  املؤسسة  أو  القبيلة  برملان 
للقبيلة  اإلسرتاتيجية  القرارات  أهم  تتخذ  أيضا 
انتخاب  عىل  »أكراو«  يسهر  وكما  األمازيغية. 
ترتاوح  زمنية  مدة  يف  القبيلة  رئيس  أو  »أمغار« 
أخرى  مهام  أيضا،  وألمغار  سنتني،  إىل  سنة  بني 
مرتبطة بصيانة األعراف األمازيغية أو »»إزرفان 
تطبيقها،  عىل  يسهر  وأيضا  إيمازيغن«،  ن 
القبائل األخرى.  القبيلة أمام  باإلضافة إىل تمثيل 
فالقوانني األمازيغية تمتح من القيم الديمقراطية 
باعتبارها تمكنت من فصل السلط، وأيضا خولت 
لكل املواطنني أو أبناء القبيلة الحق يف اختيار من 
األمازيغية  الديمقراطية  أن  عىل  عالوة   . يمثلهم 
الذاتي  للتسيري  إيجاد صيغ مشرتكة  تمكنت من 
التي  القبلية  للكونفيدرالية  املكونة  القبائل  بني 

تشبه إىل حد ما نظام الحكم الذاتي املوسع.
كونها  القبلية  الكونفيدراليات  عن  عرف  فقد 
شأنها  ممارسة  يف  واسعة  بصالحيات  تمتعت 
وعىل  األمازيغية،  القوانني  عىل  باعتمادها  املحيل 
ووحدة  التضامن  قيم  عىل  املبني  »تاويزا«  نظام 

ثاجماعت ) الجماعة (.
مقاربتها  يف  األمازيغية  الديمقراطية  وتميزت 
رجل  للفقيه/  خولت  كونها  الديني،  للشأن 
الدينية،  املؤسسة  تسيري  يف  الحرية  كامل  الدين 
السياسية واالقتصادية  أن يتدخل يف األمور  دون 
أجماعث  اختصاصات  من  تبقى  والتي  للقبيلة، 
الفعلية  السلطة  تمثل  باعتبارها  الجماعة،  أو 

لتسيري القبيلة األمازيغية.

* االستعمار الكولونيايل ودوره يف تدمري املؤسسات 
األمازيغية

شهد املغرب األقىص يف سنة 1912 توقيع معاهدة 
املغرب،  استعمار  لفرنسا  خولت  التي  فاس 
أن  غري  مراكش،  عىل  الحماية  لنظام  وفرضها 
مقاومة القبائل األمازيغية للمرشوع االستعماري 
الخضوع   ورفضها  مراكش،  ببالد  الفرنيس 
بالدولة  أدت  الفرنسية  الكولونيالية  للهيمنة 
إلخضاع  التهدئة  لحروب  فرضها  إىل  املستعمرة 

القبائل الثائرة للنظام االستعماري الفرنيس.
عىل  سيطرتها  بسط  من  فرنسا  تمكنت  وبعدما 
الحضارية  البنى  تدمري  عىل  عملت  مراكش،  بالد 
األمازيغي  للشعب  الديمقراطية  واملؤسسات 
أرايض  بنزع  االحتالل  دولة  قامت  باملغرب، حيث 
القبائل األمازيغية، موظفة يف ذلك مجموعة من 
الظهائر االستعمارية لرشعنة استحواذ املستعمر 
تعود  التي  الفالحية   األرايض  أجود  الفرنيس عىل 

ملكيتها للقبائل األمازيغية.
اإلدارة  جهاز  فرنسا  أحدثت  ذلك  وبمقابل 
املؤسسات  تدمري  بغية  وظف  الذي  الفرنسية، 
بجهاز  وتعويضها  األمازيغية،  الديمقراطية 
اإلدارة الفرنسية، الذي فرض النموذج الفرنيس يف 
باعتبارها  باملغرب. ففرنسا  الحماية  إدارة نظام 
القوانني  من  مجموعة  سنت  املستعمرة،  الدولة 
تقويض  عىل  عملت  التي  االستعمارية  والظهائر 
إلغاء  تم  حيث  األمازيغي،  الديمقراطي  الكيان 

بنظام  وتعويضه  القديم  األمازيغي  النظام 
الحماية الفرنسية، الذي قسم القبائل األمازيغية 
السري  ضمان  بغية  منسجمة،  غري  وحدات  إىل 

العادي للمرشوع االستعماري الفرنيس.
تدمري  عىل  أيضا،  الفرنسية  الدولة  وعملت 
العريف،  ونظامها  األمازيغية  القبيلة  مؤسسة 
األعراف  نظام  األجنبي،  االستعمار  ألغى  حيث 
املرتبطة  الحضارية  والتمظهرات  األمازيغية 
بالفلسفة األمازيغية. فاالستعمار الفرنيس ألغى 
الديمقراطية  املؤسسات  ورسمي،  نهائي  بشكل 
األمازيغية من قبيل مؤسسة »أكراو« و »إمغارن« 
بجهاز  تعويضها  وتم  ثقبيتش«،  ن  »إزرفان  و 
القوانني  بعض  سن  الذي  االستعمارية  اإلدارة 
السياسة  رشعنت  التي  االستعمارية  والظهائر  
االستعمارية الفرنسية، وقوضت البنية األمازيغية 

والنظام الديمقراطي األمازيغي بشكل عام.

* الربيع الدميقراطي وإشكالية االنتقال 
الدميقراطي باملغرب

شكل الربيع الديمقراطي محركا قويا لتنامي املد 
ثامزغا،  بقاع  مختلف  يف  االحتجاجي  و  الثوري 
االرتباط  فك  نحو  املنطقة  شعوب  اتجهت  حيث 
الخوف،  مجتمع  وإنهاء  الديكتاتورية  باألنظمة 

تيارات  لربوز  أيضا، حافزا نضاليا  الربيع  وشكل 
من  تناضل  باملغرب  قوية  احتجاجية  وحركات 
أجل إقرار نظام ديمقراطي يتماىش مع تطلعات 
الشعب املغربي نحو بناء دولة ديمقراطية تتسع 
القوى  هاته  طالبت  وحيث  الوطن.    أبناء  لكل 
يمثل  ديمقراطي  دستور  بإقرار  االحتجاجية 
واالعرتاف  املغربي،  للشعب  الحقيقية  اإلرادة 
باألمازيغية لغة رسمية للبالد، إضافة إىل محاكمة 
النفوذ  واستغالل  الفساد،  قضايا  يف  املتورطني 
ونهب خريات البلد. وطالبت أيضا، بإطالق رساح 
ومحاكمة  الرأي  ومعتقيل  السياسيني  املعتقلني 

املسؤولني.
التي  السياسية  اإلصالحات  فشل  ظل   ويف 
تعالت  البالد،  إلدارة  املغربية  الدولة  انتهجتها 
أصوات ديمقراطية مؤمنة برضورة انتقال املغرب 
الخطاب  أن  وغري  الديمقراطية.  الدول  نادي  إىل 
املغرب  أن  عىل  يؤكد  دائما  ظل  املغربي  الرسمي 
قطع أشواطا كبرية يف مساره الديمقراطي، وعىل 
الذي  الديمقراطي  باالختيار  متشبث  املغرب  أن 

عكسه دستور الفاتح من يوليوز 2011 . 
هو  كما  الديمقراطي  فاالنتقال  كله،  هذا  وأمام 
االنتقال من نظام  إىل  متعارف عليه دوليا يهدف 
حر،  ديمقراطي  نظام  إىل  مستبد  ديكتاتوري 
وبمعنى أوضح االنتقال من نظام مغلق إىل نظام 
الديمقراطي  االنتقال  واسع ورحب. وكما يهدف 
إىل تفكيك بنية النظام البائد، الغري الديمقراطي، 
إىل  يروم  جديد  ديمقراطي  نظام  بناء  عرب  وذلك 

القيام بإصالحات سياسية واسعة تؤسس للفعل 
سياسية  لتعددية  أيضا  وتعكس  الديمقراطي، 
صالحيات  للحكومة  تخول  وأيضا  حقيقية، 

واسعة يف تطبيق سياستها العامة.
الديمقراطية  النخب  تتساءل  األساس  هذا  وعىل 
حول ما يجري باملغرب هل هو انتقال ديمقراطي؟ 
قد  املغربية  الدولة  كانت  فإذا  أخر؟.  أم هو يشء 
قامت بعدة إصالحات سياسية توجت بالتعديالت 
الدستورية األخرية، التي أدت بإسالميي العدالة و 
التنمية إىل الوصول إىل سدة الحكم، وكما أن هذا 
يف  األمازيغية  اللغة  برسمية  أقر  املعدل  الدستور 
التنظيمي املتعلق بأجرأة الطابع  القانون  انتظار 
الرسمي لألمازيغية . غري أن الواقع الديمقراطي 
عجز  خالل  من  واضحة  انتكاسة  يعرف  باملغرب 
العامة  سياستها  تطبيق  عن  املغربية  الحكومة 
أن  إىل  إضافة  االنتخابية،  بالتزاماتها  اإليفاء  و 
حيث  األمازيغية،  مللف  خطرية  تراجعات  هناك 
املغربية من تسمية  األرس  تمنع   الدولة   مازالت 
أبنائها بأسماء أمازيغية. وكما أن الدولة نفسها 
املغربي،  الربملان  يف  األمازيغية  تمنع  التي  هي 
السياسات  لنفس  استمرار  هناك  أن  عىل  عالوة 
القديمة يف الرتامي عىل أرايض القبائل األمازيغية 
وممتلكاتها الغابوية و البحرية واملنجمية. وكما  
األمازيغي  الشعب  ورموز  األمازيغية  الثقافة  أن 
باملغرب يتعرضون لالحتقار من طرف املؤسسات 

التي تزعجها املطالب العادلة و املرشوعة للحركة 
األمازيغية باملغرب.

الديمقراطي  االنتقال  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
يطرح نفسه بقوة عىل الفاعل السيايس املغربي، 
وذلك عىل اعتبار أن منطقة شمال إفريقيا شهدت 
عىل  فضال  املستبدة،  األنظمة  من  العديد  سقوط 
أن دول الضفة الشمالية للبحر األبيض املتوسط 
استطاعت أن تؤسس لديمقراطية حقيقية مبنية 
القوي  الحضور  وعىل  السياسية،  التعددية  عىل 
للمجتمع املدني داخل النسق السيايس العام. من 
عىل  الديمقراطي  االنتقال  يفرض  املنطلق،  هذا 
النخب السياسية القطع مع املمارسات التقليدية 
ترسيخ  يف  والرشوع  العباد،  و  البالد  إدارة  يف 
الديمقراطي،  للفعل  تؤصل  ديمقراطية  منهجية 
عن  التعبري  يف  الحق  للمواطنني  يضمن  الذي 
بكل  والعقائدية  الفكرية  و  السياسية  قناعاتهم 
الدولة يف فرضها للوصايا  أن تتدخل  حرية، دون 

عىل املجتمع.

* تصور التنظيمات األمازيغية للدولة 
الدميقراطية باملغرب 

يمكن اعتبار الحركة األمازيغية من أهم الفاعلني 
باعتبارها  املغربي،  السيايس  الحقل  الرئيسيني يف 
راكمت عدة تجارب نضالية متميزة. وأيضا نظرا، 

لقوة خطابها السيايس الذي يسعى إىل إقامة نظام 
واللغوية  الثقافية  التعددية  عىل  قائم  ديمقراطي 

والسياسية.
فكونفدرالية الجمعيات األمازيغية بشمال املغرب 
إحدى أكرب التنظيمات األمازيغية باملغرب تناضل 
من أجل إقرار نظام فيدرايل باملغرب، يخول للجهات 
التاريخية صالحيات واسعة يف تدبري الشأن املحيل 
وإرشاك الساكنة املحلية يف اتخاذ القرار وذلك من 

أجل بناء الدولة املغربية الفيدرالية الديمقراطية.
وتسعى كونفدرالية الجمعيات األمازيغية بشمال 
املنظومة  يف  األمازيغي  العرف  إدراج  إىل   ، املغرب 
الترشيع  مصادر  من  مصدرا  باعتباره  القضائية 
باملغرب، وتناضل أيضا من أجل  أن يتمتع القضاء 

باستقاللية تامة  عن األجهزة الحكومية .
حقوق  دسرتة  إىل  تهدف  املنظمة  ذات  أن  وكما 
الدولية تسمو  واملواثيق   القوانني  اإلنسان وجعل 

عىل القانون الوطني.
يف حني أن الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي 
باملغرب،  األمازيغية  للحركة  السيايس  التعبري 
برنامجه السيايس يطمح إىل إقامة تعددية ثقافية 
ولغوية تنسجم مع الواقع املغربي، إذ يعترب الحزب 
كون  عىل  ينص  أن  يجب  املغربي  الدستور  أن 
األمازيغية والعربية لغتان رسميتان للمغرب وعىل 
املغاربة واجب معرفتهما و الحق يف استعمالهما و 
املشاركة بهما يف الحياة العامة، ويقع عىل عاتق 
الدولة اتخاذ إجراءات عملية إيجابية للرقي بهما 

و الرفع من مكانتهما.
و يعترب الحزب أيضا، أن نظام الجهوية املوسعة 
املحلية  الديمقراطية  بإحقاق  الكفيل  هو 
االجتماعية  لالنتظارات  واالستجابة  التشاركية 
يقرتح  فالحزب  لذلك  للمواطنني،  االقتصادية  و 
الذاتي  االستقالل  يف  الحق  الدستور  يضمن  أن 
للدولة  الرتابي  املجال  تقسيم  يتم  وأن  للجهات، 
إىل وحدات جهوية مبنية عىل خصائص جغرافية 
تتمتع  مشرتكة  واقتصادية  ثقافية  اجتماعية، 
مصالحها  وتدبري  تسيري  يف  الذاتي  باالستقالل 
تحقيق  الرتابي  التقطيع  يف  ويراعى  الخاصة، 
توازنات  الجهات مؤسس عىل  التضامن بني  مبدأ 
وحدات  مختلف  بني  وعادلة  مالئمة  اقتصادية 

الرتاب الوطني
أن تكون األعراف  اتجاه  الحزب يدفع يف  أن  وكما 
ومجاال  الترشيع  مصادر  من  مصدرا  األمازيغية 
لالستلهام بالنسبة للمرشع يف حدود توافقها مع 

الرشعية الدولية ومنظومة حقوق اإلنسان.
أهم  من  باعتباره  األمازيغي  العاملي  التجمع 
وحضورا  فعالية  األمازيغية  الحركة  تنظيمات 
نرش  إىل  يسعى  فإنه  السياسية،  الساحة  يف 
والحقيقية،  الفعلية  التشاركية  الديمقراطية 
للحرية،  فضاء  بناء  إىل  التنظيم  ذات  ويطمح 
والتعايش، والسلم والتسامح والعدالة االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية وغريها. 
دولة  بناء  إىل  األمازيغي  العاملي  التجمع  ويهدف 
فيدرالية تويل أهمية أكثر لسياسة التسيري اإلداري 
التشاركية،  الديمقراطية  باسم  واملعروف  الذاتي، 
والتي يكون فيها لكل فرد ولجميع فئات املجتمع، 
اإلدالء  إمكانية  الثقافية،  الهويات  ولجميع 
بصوتها من خالل االجتماعات املحلية والجهوية 

واالتفاقيات الجماعية واملجالس.
مدنية  دولة  بناء  إىل  العاملي  التجمع  ويسعى 
املؤسسة  عن  السياسة  فصل  تضمن  علمانية 
الدينية و تخول لجميع املواطنني حرية املعتقد و 

حق ممارسة شعائرهم الدينية و املذهبية. 
إىل ترسيخ وتعزيز  التنظيم، يطمح  ذات  أن  وكما 
وباقي  والعربية  األمازيغية  بني  اللغوية  املساواة 
بناء  إطار  يف  وذلك  واملناطقية،  الجهوية  التعابري 
املواطنني  لجميع  تضمن  وثقافية  لغوية  تعددية 
الحق يف استعمال اللغات يف مختلف مناحي الحياة.

ترسيخ  عىل  األمازيغي  العاملي  التجمع  ويدافع 
مجتمع  لبناء  املرأة،  و  الرجل  بني  املساواة  قيم 
الطبيعية  مكانتها  للمرأة  يعطي  ديمقراطي 
ذات  أن  وكما  املجتمع.  نصف  تشكل  باعتبارها 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  أن   عىل  يعترب  التنظيم 
ورئيسية  أساسية  مرجعية  يشكل   اإلنسان 
لتكريس الفعل الديمقراطي التعددي يف تناغم مع 

الرصيد الحضاري و الثقايف للقبائل األمازيغية .

ياسني
 عمران
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إن الديمقراطية يف األساس، ليست وصفة سياسية قابلة 
للتطبيق يف املجتمعات البرشية. بل هي يف نظري، وصف 
ونعت لنظام سيايس، يتسم باالحتكام إىل العقل يف تدبري 
وبقبول  السلطة،  عىل  السلمي  وبالتداول  العام،  الشأن 
الديمقراطية،  سمات  إذا  إنها  التعدد.  وتدبري  االختالف 
بغض النظر عن نشأة املفهوم، وأصله، وتطوره الفكري 

والفلسفي والسيايس، منذ أآلالف السنني إىل اليوم.
 إن أولئك الذين يربطون الديمقراطية، كمفهوم سيايس 
إنتاج  الديمقراطية  ألن  واهمون،  الغربية،  باملجتمعات 
برشي بامتياز، نشأ كما تنشأ كرة الثلج، فقد ساهمت 
يف هذا املنتوج الفكري، كل شعوب األرض من أقصاها إىل 
أقصاها. فما األنظمة السياسية التي نراها اليوم، والتي 
أقىص  وتحقق  السلطة،  عىل  السلمي  بالتداول  تتسم 
التطور  لهذا  نتاج  إال  سبل رفاهية مجتمعاتها، ما هي 
الديمقراطي. ثم إن ما وصلت إليه البرشية اليوم، من عهود ومواثيق تضمن الحقوق 
تجليات  فهي  املواثيق-  هذه  نواقص  -رغم  العالم  يف  وللجماعات  لألفراد  األساسية 
لرتسخ مفهوم الديمقراطية. إنها إذا حركة التاريخ نحو األمام، والتي ال يستطيع أحد 
أن يوقفها، رغم بعض الدعوات والهلوسات التي تظهر هنا وهناك، محاولة أن توقف 
عجلة التاريخ وترجعها إىل الوراء، لكنها يف نهاية املطاف تبقى أصوات أشبه ما يكون 

إىل ذلك الرجل الذي يصارع طواحني الهواء لوحده.
 إن السؤال الذي يطرح نفسه، من خالل هذه املحاولة ملقاربة العالقة بني الديمقراطية 
الخربات  تراكم  به  نقصد  والذي  األمازيغي،  السيايس  الفكر  وبني  سيايس،  كوصف 
واألفكار املرتبطة بتدبري الشأن العام، التي أنتجتها الشعوب األمازيغية. هذا السؤال 
إن  الديمقراطي؟،  بالفكر  األمازيغي  السيايس  الفكر  تفاعل  مدى  ما  يف  يتلخص 
اإلجابة عىل هذا السؤال ليست باألمر الهني، فتتبع الخيط الناظم لألفكار السياسية 
األمازيغية، يقتيض منا الرجوع إىل االف السنني املاضية، التي شكلت امتدادا للحضارة 
األمازيغية، والتي خلفت إرثا له ماله وعليه ما عليه. إال أننا سنحاول رصد هذا األثر 
الذاكرة السياسية، والتي تعني لدى معرش األنثروبولوجيني، ما  السيايس، من خالل 
تبقى من التاريخ، وتعني لدى املفكرين السياسيني ما يمكن استثماره لبناء منظومة 
فكرية-سياسية. إال أن هذه املحاولة من طرفنا ستبقى يائسة عن تحقيق املبتغى، 
ألن كل ما تبقى من الرصيد السيايس األمازيغي، خرب مع دخول االستعمار األجنبي 
إىل املنطقة، واستكمل هذا التدمري، مع ما سمي بالدولة الوطنية بعد االستقالل، فقد 
حاولت هذه الدولة التي سميت إجحافا بالوطنية العمل عىل بناء نموذج سيايس، أقل 
ما يمكن أن يوصف به هو كونه نموذج ممسوخ، ال هو بأصيل، وال هو بحداثي أو عىل 
األقل تحديثي، مما جعل الدولة "الحديثة" باملنطقة تعيش نوعا من السكيزوفرينيا 
السياسية، وشكال من اإلزدواجية املمقوتة عىل كافة املستويات. وبالتايل فإنه يمكن 
أن نعثر عىل بعض ما تبقى من تجليات  التجربة السياسية األمازيغية  يف بدايات القرن 
العرشين، وهي التجربة التي سميت إجحافا من طرف املؤرخني ب "السيبة"، والتي 
يمكن اعتبارها اليوم اخر تجليات الديمقراطية األمازيغية، التي نزل عليها االستعمار 

بثقله من أجل إنهائها والقضاء عليها.
 إن معالم  التجربة السياسية األمازيغية، وفق األطر النظرية لعلم السياسة الحديث، 

تتحدد باألساس من خالل ست دعامات تجد لها امتدادا يف الدولة األمازيغية:
1. الدولة االتحادية،

2. نظام الحكم الجماعي،
3.فصل الدين عن الشأن العام وربطه باملجتمع،

4.اإلنفتاح السيايس عىل العالم الخارجي،
5.بناء منظومة فكرية سياسية متجددة،

6.االستفادة من التجارب السياسية اإلنسانية.
من  استلهامها  يمكن  التي  الرئيسية  الخصوصيات  أهم  الستة،  األذرع  هذه  إذا  تعد 
خالل قراءة تطور الفكر السيايس األمازيغي، وما أفرزه هذا األخري، من نظم سياسية 

حكمت املنطقة منذ أزيد من ثالثة أآلالف عام.
هذا، وفيما يخص شكل الدولة، فالشعوب األمازيغية لم تؤمن يوما من األيام بالحكم 
املركزي، فقد كانت تنتظم يف إطار فيدراليات )فأقدم مؤرخ يف العالم، وهو هريودوت، 
حسب  القبيلة  فمفهوم  القبائل،  وليس  بالشعوب  أفريقيا  شمال  سكان  وصف 
اإليتيمولوجيني مرتبط أساسا بالرشق(، هذه الشعوب األمازيغية كانت تتصف دائما 
بخصوصيات ثقافية، وتتمتع باستقالل ذاتي، وبالتايل ال يمكن ألي أجنبي أو دخيل، 
تحت أي صفة كان، التحكم والتدخل يف شؤونها العامة، وكانت اإلتحادات بني هذه 
الشعوب تتم عىل أساس الرتايض والتوافق، عىل أساس صد االعتداءات الخارجية، كما 
يف  تتمتع بخصوصياتها،  بدورها جماعات سياسية  تتضمن  الفيدراليات  كانت هذه 
شكل قبائل، وتحالفات قبلية، وأفخاذ، وسالالت. حيث أن النظام السيايس األمازيغي 
تتمتع فيه كل وحدة سياسية مهما  بل كان نظاما  لم يكن حكما بقبضة مركزية، 
صغرت، بنوع من االستقالل والحرية. كما أن التجربة السياسية األمازيغية كانت ال 
"أمغار" و  السيايس جماعيا، فوجود  التدبري  كان  بل  الواحد،  الشخص  تؤمن بحكم 
"أكليد "أو القائد الكبري، يكون باألساس ذو طبيعة رمزية من أجل الوحدة، وال يمتلك 
هذا القائد السلطة املطلقة، التي تكون يف يد جماعة "إنفالس" أو "ايت ربعني " وغريها 
من أشكال ومسميات التسيري الجماعي لدى األمازيغ. هذا وكانت التجربة السياسية 
األمازيغية، ال تخلط الفكر السيايس بالفكر الديني، فالسياسة تعني تحقيق مصلحة 
الديني  الفكر  بينما  القرار  اتخاذ  السياسية، وتعني  الكلفة  الجماعة، وتعني حساب 
يعني أشياء أخرى، أسمى من هذه األمور النفعية، بهذا كانت للدين مكانة متميزة يف 
املجتمع، الذي كان يعي عدم جدوى إقحام رجل الدين يف الشأن السيايس، هذا األخري 
كانت  لقد  اليوم.  السياسة  علماء  استخلصه  وهو  التدافع،  يحكمه  مجاال  يعد  الذي 
الدول األمازيغية املتعاقبة عىل الحكم، ال تؤمن باإلنغالق السيايس، فقد كان االنفتاح 
الجمعي،  املشرتك  وإثراء  تجدد  عىل  ساعد  ما  وهو  ميزاتها،  أهم  العالم  شعوب  عىل 
وكذا ما ساعد عىل انتشار الحضارة األمازيغية يف رقعة كبرية من العالم منذ األزل وإىل 
اليوم. إن التدبري السيايس لدى الشعوب األمازيغية لم يبني أبدا عىل منظومة فكرية 
األصل،  تنطلق من  دائما  الحكم كانت  إن تجارب  بل  دوغمائية منغلقة عىل نفسها، 
الشأن  التجارب اإلنسانية، ألن تدبري  وتبحث لها عن تطوي، وتجديد، واستفادة من 
العام هو عمل عقالني باألساس. ولهذا كانت لتجارب اإلغريق، والرومان، والفنيقيني، 
التي  التجربة السياسية األمازيغية،  والوندال، والعرب وغريهم، تأثريات واضحة عىل 

استطاعت الصمود بفضل هذا التجديد واالنفتاح.
واالنفتاح  الجماعي،  ،والحكم  والالتمركز  الالمركزية،  مفاهيم  تحيلنا  إذن  بهذا 
عىل  تحيلنا  األمازيغي،  السيايس  الفكر  أنتجها  التي  العام،  الشأن  وعقلنة  السيايس، 
التي ساهم األمازيغ أنفسهم يف  الديمقراطية،  منظومة فكرية متناسقة مع مبادئ 
بنائها، ف"أثينا"، التي ظهر بها املفهوم كانت مرتبطة دائما بالشمال األفريقي زمن 
بني  بامتياز  مشاعا  فكرا  الديمقراطي،  الفكر  هذا  جعل  ما  وهو  الفكرية،  نهضتها 

مختلف شعوب األرض.
والرسيعة،  الخاطفة  القراءة  استرشايف يف ضوء هذه  يمكننا طرح سؤال  األخري،  ويف 
من  االستفادة  اليوم  لألمازيغ  يمكن  كيف  وهو  الديمقراطي،  والفكر  األمازيغ  حول 
املبادئ واألفكار التي خلفها أسالفهم من أجل بناء تجربة سياسية بمواصفات عالم 

اليوم؟ 
* باحث يف العلوم السياسية 
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يف  وتجلياته 
يسمح  بما   ، والجماعات  لألفراد  املدنية  الحياة 
لنا بفك اإلرتباط بالدوكسا السياسية والنظرية 
عموما  وخلفياتهااإليديولوجيةوالتاريخية 

والغربية خصوصا.
للديمقراطية  األوىل  الطبيعية  الوالدة  أن  صحيح 
ارتبطت بالحقل السيايس بامتياز، حيث تفردت 
نموذجي  مثال  بصياغة   اإلغريقية  التجربة 
الشعب  بواسطة  الشعب  "حكم  عىل  يقوم 
لصالح الشعب" ، إال أن هذه التجربة التاريخية 
لم تتمكن من التخلص من اإلقصاء االجتماعي 
أداة لإلنتاج  إال  : فالعبد لم يكن  الفئات  ملختلف 
اليوناني  غري  أما  طبيعي،  كائن  مجرد  واملرأة 
بمختلف  اإلغريقية  الديمقراطية  خصته  فقد 

الصفات القدحية كالهمجية والرببرية .
والسياسيون  واملفكرون  الفالسفة  حاول  لذلك 
مدنية  بديلة،   تجربة  بناء  األنوار،  عرص  منذ 
عمليا  عربها  تتحقق  ديمقراطية،  و  وعقالنية 
من  املبتغاة  املرشوعة  والغايات  الشعوب  آمال 
متعددة  أشكاال  بعد  فيما   اتخذت  والتي  الدولة 
الحق  دولة  لعل  للديمقراطية،  ومختلفة 
القائمة عىل  الحداثية  والقانون إحدى تجلياتها 
حقوق اإلنسان والقانون والعدالة االجتماعية...

بمعناها  الديمقراطية  مفهوم  وملقاربة 
الوقوف  يفرتض  واملحيل  الحرصي  األمازيغي 

عند مسألتني يف غاية األهمية:
األمازيغي  التفكري يف ديمقراطية  األوىل:  املسألة 
والتصورات  املفاهيم  من  االحتياط  يقتيض 
ألنها  الغربي  الفكري  املتن  عليها  يحيل  التي 

اجتماعية  نماذج  مجرد  هي  سوسيولوجيا،   ،
والتاريخية،   بالنسبية  محكومة  وسياسية 
 . واتباعها  بها   االنبهار  من   التحرر  تستوجب 
أهمية  عنا  يخفي  الغربي  النموذج  هيمنة  ألن 
أشكاال  بنت  التي  املغايرة  اإلنسانية  التجارب 
مماثلة ولو بتجليات وتسميات مختلفة، بالرغم 
والفكري  السيايس  للتنظري  تخضع  لم  أنها  من 
والفلسفي كما هو حاصل يف شمال إفريقيا عىل 

حد علمنا .
داللة  لها  األمازيغ  ديمقراطية   : الثانية  املسألة 
اإلنسانية،  التجارب  من  غريها  عن  لها  ممٍيزة 
العملية  املمارسة  نحو  أكثر  نزوعها   يف  تتمثل  
عرب  وتنظيميا  أمربيقيا  بعدا  تتخذ  و  الحياتية، 
املماليك  منذ  إفريقيا  شمال  يف  األمازيغ  تاريخ 

األمازيغية إىل اآلن. 
من  األمازيغ  ديمقراطية  يف  التفكري  ينطلق   
بالحياة  تتصل  مونوغرافية  علمية  مالحظات 
والتي  خصوصا،  واملدنية  عموما  االجتماعية 
ترتبط بمختلف األنشطة واالختيارات والعالقات 
الرتاتبية واملعايري الثقافية  ذات الصبغة املحلية، 
وفق  الجماعة  شؤون  تدبري  لكيفيات  املحددة 
مقتىض التمثيلية العائلية والعشائرية والقبلية، 
صعودا نحو تشكيل فيديراليات تتحول يف الغالب 
بفعل  مستقلة  صغرية  جمهوريات  إىل  األعم 
محضة،  سياسية  أو  جغرافية  طبيعية  عوامل 
العديدة  دراساته  يف  مونتاني  روبري  يؤكد  كما 

املختلفة حول املغرب. 
يتشكل  األمازيغي  اإلجتماعي  النظام  أن   يبدو 
الوحدات  تلك  يف  تتجىل  مميزة  مورفولوجيا  من 
اإلجتماعية املرتاتبة : األرسة ـ الفخدة ـ القبيلة 
التي   .)confédération( القبيل  اإلتحاد  ـ 
ممثلني  بمعية  "أمغار"  القبائل  شيخ  يتزعمها 
الزعامة  إن   . اإلجتماعية  الوحدات  تلك  كل  عن 
ألمغار  تتحقق  ال  القيادة  أو  األمازيغي  باملعنى 
بناء عىل نزوعاته الفردية وطموحاته السياسية 
واإلختيار  التعيني  آلية  عرب  بل  باإلنتخابات،  أو 
وطبيعة  الكفاءة  معايري  يعتمد  الذي  واإلنتقاء 
والشجاعة  والشهامة   )Ajemmaâ( الشخصية 
بالقبيلة  الدقيقة  واملعرفة  الخطابية  والقدرة 
الشيخ  يعني  ال   ... القبائل  بمختلف  وعالقاتها 
إذن بكيفية بريوقراطية أو فوقية، ألن سلطته ال 
يرسي مفعولها عىل أحد ما لم يخضع اختياره 

للمعايري املذكورة. 
مؤسساتية  وأدوار  مهام  القبيلة  لشيخ  توكل 
يتم ترصيفها "ديمقراطيا" بما يحقق املساواة 
الجماعية  الجميع لألعراف  واإلنصاف وخضوع 
والغرامات  األزمات  حل  يف  )Izerfan(،خاصة 
االجتماعية  الوقائع  ومختلف  والعقوبات 
والتعاون  والتكافل  املساعدة  وأشكال 
وبخربته  بفطرته  ينزع  فاألمازيغي  والتضامن. 
نحو السلوك ذي الطبيعة الجمعية القائمة عىل 
يقبل  لذلك  املثمر،  اإليجابي  والحضور  املشاركة 
بتوزيع األعباء واملسؤوليات وفق عملية التناوب 
 )Tàlb( املسجد  إمام  األجانب وإطعام  كضيافة 
وأعمال الحرث وغريها . كما  يؤكد ألبري عياش 
ـ يف أطروحته املغرب واالستعمارـ  أن األمازيغ 
عريقة  فالحية  تقاليد  عىل  حافظوا  الجبال   يف 
والتنظيم  اإلنتاج  يف  التقليدية  أشكالهم  وعىل 
الري،  يف  بارزون  اختصاصيون  أنهم  كما   .
سواء يف تجميع املياه أو توزيعها حسب تقاليد 
أو  ، فكل قرية وكل عشرية  ديمقراطية عريقة 
باألرض  املرتبط  ماؤها  لها  أرضية  قطعة  كل 
وفق  متنوعة   طرق  حسب  بالتناوب  واملوزع 

وحدات زمنية . 
املجتمع  يف  اإلجتماعي  التكافل  أشكال  إن 
آلية أخالقية  التقليدي لم تكن مجرد  األمازيغي 
بعضهم  إزاء  األفراد  أريحية  تعكس  وقيمية 
كآلية  األفراد  سلوك  يف  ترسخت  بل  البعض، 
منطق  وفق  العامة  للحياة  والتسيري  للتدبري 
اإلنصاف واإلعتدال. فالغرامات املختلفة لم يكن 
املعتدي،  بالطرف  والتنكيل  النيل  منها  املبتغى 
القانون  وسلطة  االجتماعي  السلم  لتثبيت  بل 
الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  نجد  كما  واألعراف، 
القبيلة  أفراد  من  محدد  عدد  إطعام  عقوبة  يف 

حسب طبيعة اإلعتداء.
سلطة  قط  تكن  لم  أمغار  مؤسسة  سلطة  إن 
اإلجتماعية  الوحدات  عن  منفصلة  زعامات 
القرار،  سلطة  لها  فوضت  التي  والساكنة 
عىل  الحرص  يكون  ما  أشد  حريصة  ظلت  بل 
بكيفية مرنة تضمن مصالح  السلطة  ممارسة 
الهرم  رأس  عىل  الشيخ  واستمرارية  الجميع 
مؤسسة  خلف  يالحظ  كان  ما  وعادة  القبيل. 
اإلعتداء  أشكال  كل  ضد  قوية  مقاومات  أمغار 
من طرف املخزن، بحيث أن لعبة القوة والثورة 
عىل  دليال  الدوام  عىل  ظلت  والتمرد 
ورفضا  التنظيمية،  االستقاللية 
السلطة،  عىل  واالستحواذ  لالستبداد 
القبلية  باملؤسسات  للتشبث  ودعوة 

الرشعية.
كثريا  يحلو  ذكره،  سبق  مما  وبالرغم 
للسوسيولوجيا  الكولونيالية أن تنفي 
الحياة  عن  الديمقراطية  املظاهر 
ذلك   بمقابل  وتقوم  زيغ،  لألما  العامة 
بتوصيف املمارسات السياسية للقبيلة 
املغربية باألوليغارشية كنظام سيايس 
يعتمد  حكم األقلية  يتمسك فيه شيخ 
القبيلة بالسلطة السياسية ويمارسها 
بواسطة  وجهاء وأعيان وعائالت ثرية 
أو رمزي  اجتماعي  مايل  بنفوذ  تتمتع 

)النسب(. 
لم  مونتاني  روبري  أن  يبدو  لكن 
ببعض  ولو  التوصيف  هذا  يستعمل 
كإقامة  الهامشية،  اإليجابية  معانيه 
مصالح  وضمان  اإلجتماعي  السلم 
فقط  استحرض  بل  فيه،  األفراد 
االلتزام  كعدم  السلبية  معانيه 
واالستئثار  بها  والتقيد  بالقوانني 
الباحثني  مجمل  أن  صحيح   . بالحكم 
الحياد  التزام  حاولوا  الكولونياليني 
كثريا  يفلحوا  لم  أنهم  إال  األخالقي، 
دقيقة  موضوعية  معرفة  بناء  يف 
من  األدهى  املدروس،  املوضوع  حول 
الحياة  يف  يفكر  كان  مونتاني  أن  ذلك 
للمغرب  والسياسية  اإلجتماعية 
براديغم معريف متمركز حول  باعتماد 
عىل  كإحالة  اآلخر  يستحرض  الذات 
املجتمعات البدائية  أثناء اإلشتغال عىل 

أطروحته "الربابرة واملخزن".
نخلص يف األخري إىل أن املجتمع املدني 
ولحمة  الدولة  عصب  هو  املمأسس 
األمازيغ  عليه  تعرف  الديمقراطية، 
ومواجهة  والخربة  املمارسة  بحكم 
شؤون الحياة العامة باعتماد التناوب 
واإلختيار واملشاركة والقوانني املحددة 
لطبيعة الفعل املدني  ملختلف الفاعلني 
لم  لذلك   ، العام  اإلجتماعي  النظام  يف 
القضايا  الديمقراطية عند حد  تتوقف 
يف  ترسخت  بل  العامة،  السياسية 
سلوك األفراد وقيمهم ونمط حياتهم، 
التجربة  تقييم  إعادة  ينبغي  وعليه 
بدالالتها  األمازيغية  الديمقراطية 
العميقة قصد إغناء التجربة اإلنسانية 
النموذج  استبداد  من  والتحرر  عموما 

السائد إقرارا لقيم اإلختالف والتعدد.
*  أستاذ باحث يف علم اإلجتماع

مقدمات يف جدلية الدميقراطية داللة الدميقراطية يف املجتمع األمازيغي
والفكر السياسي األمازيغي

 أحمد الخنبوبي

إعالن
 للجمعيات اليت استفادت من الشراكة برسم سنة 2012

التي  الجمعيات  علم  إىل  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  عمادة  تنهي 
املعهد  موافاة  عليها  يتعني  أنه   ،2012 سنة  برسم  الرشاكة  من  استفادت 
بتقرير أدبي عن إنجاز املرشوع/املشاريع املتعاقد بشأنه)ها(، وكذا بتقرير 
معتمدة  محاسباتية  هيئة  من  مسلم  محاسباتي  بتقرير  مشفوعا  مايل 
بني  الرشاكة  لتنظيم  املرجعي  اإلطار  ملقتضيات  طبقا  وذلك  لها،  ومرخص 
العاملة يف مجال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني،  املعهد والجمعيات 
وكذا طبقا ملقتضيات املادة الرابعة من عقد الرشاكة وذلك يف أجل أقصاه يوم 

22 أبريل 2013.

ويوجد بالوقع اإللكرتوني للمعهد الئحة الجمعيات املعنية.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض

ص. ب. 2055، الرباط

حوسا أزارو
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* ماهي الجدور التاريخية للديمقراطية؟
** سأتحدث إليك، فيما يتعلق بالديمقراطية، بصفتي كاتبا مجردا 
الحضارة  إن  القول.  صح  إن  وكمثقف،  سياسية  حساسية  كل  من 
األوروبية، حينما تتناول مفهوم الديمقراطية تتجه نحو الديمقراطية 
أفالطون  أمثال  اليونان  فالسفة  كتبه  ما  أقرأ  ملا  أنه  إال  اليونانية،  
فتفكريهم  ديمقراطي،  إحساس  أي  تفكريهم  يف  أجد  ال  وأرسطو... 
يتجه نحو فكر طبقي، حيث يوجد العبد يف األسفل والفالح يف الوسط، 
أن  يعني  ما  األعىل.   يف  واملثقف  واملفكر  الفيلسوف  يتموقع  حني  يف 
التي  اللينينية  املاركسية  عدا  ما  نخبوية،  أوروبية  ديمقراطية  كل 
تؤمن بدكتاتورية الربوليتاريا. ومن هنا أخي العزيز، فالديمقراطية 
ما،  ثقايف وديني ومعنوي ملجتمع  رسب مستمر مبني عىل مستوى 
والفرنسية   األمريكية  نظريتها  تخالف  الروسية  الديمقراطية  بحيث 
والصينية التي الزالت مرتبطة بكونفونشيوس ...فبالرجوع إىل بالدنا، 
مشكل  يطرح  حينما  عال(،  قبيلتي)أيت  أمر  أمام  أتحري  الواقع  يف 
 ، السلطة، فيقال يل  لقنوات  تفاديا  لحله،  اجتماعي، ونجتمع حوله 
هنا يسود »الراي«، ورأينا يؤخذ باإلجماع، وإذا كان لديك رأي فاتركه 

يف الرباط. ومن تم ملست عند مجتمعنا ككل نوع من التواصل، ونوع 
من الديمقراطية هي ديمقراطية األرض يف مفهومها الواسع، تخالف 
تماما الديمقراطية الليربالية املبنية عىل إيديولوجيات  األخذ والعطاء، 
الديمقراطية  مفهوم  فإذن  عطاء.  ماهو  كل  عىل  مبنية  األوىل  بينما 
الديمقراطية  الشعبية،  الطبقة  حسب  واسعا.  يكون  أن  إال  اليمكن 
الطبقة  تنفرد  بينما  املجتمع،  أفراد  واملساواة بني كل  العدالة  توازي 

النخبوية بالفردانية.
أن نحدد مفهوما دقيقا  املختلفة، هل يمكن  األنواع  * من خالل رسد هذه 

للديمقراطية؟
يف  هو  لنفسه«،  الشعب  »حكم  للديمقراطية  التقليدي  املفهوم   **
الحقيقة أوهام، فمنذ  الفيلسوف روسو وفولتري وديدرو... وغريهم، 
تم بناء نوع من الديمقراطية، عىل التفويض ملمثيل الشعب، يف إطار 
قانون سمي، فيما بعد،  دستور. فهل الدستور يضمن الديمقراطية) 

الديمقراطية الحقة(؟ 
تنادي  وغريها  األوروبية  الدول  أحزاب  جميع  أن  عليكم  اليخفى 
بمرجعية الدستور، ذلك أن الدستور يفرق مابني ماهو راجع للدولة 
كدولة وماهو راجع للمرشع وماهو من اختصاص املمثلني والحكام، 
أوال  بأنه  فأعتقد  الديمقراطية؟  كامل  يضمن  الدستور  هل  ولكن 
عىل كل إنسان، كيفما كانت هويته، أن يكون ديمقراطيا، يف شكله 
وترصفاته وعقالنيته، ويعرف حدود التزاماته وما له وما عليه ويحرتم 
أفكار  اآلخر، مع تحليلها  ونقدها العقالني، ويقدس الحرية الفردية 
والجماعية، وهذا مبني عىل حضارة وثقافة  املجتمع الذي ينتمي إليه 
ذات اإلنسان، وذلك يتطور  من خالل الرتبية  والتقاليد العميقة، مع 
الرجوع إىل حب الوطن. وعرب األجيال انتقلت الديمقراطية من ميدان 
إىل آخر، يف ظرف زمني  دقيق، ثقافيا وماديا،  والدولة، يف مفهومها 
الدستوري، أوكلت  لها ، أن تضمن املساواة ما بني أفراد املجتمع يف 
العيش الكريم يف مفهومه الواسع. ويف أواخر القرن 20، وقعت أزمة 
العالم، وأصبح  دول  الدساتري  يف جميع  الدولة ومفعول  يف فلسفة  
املفكرون يربطون الديمقراطية  باملجتمع ككل وبثقته التي تضمنها 
الدولة،   فلسفة  انقلب مفهوم  العوملة،  إذ يف ظل  الحقة.  مؤسساته  
وانتقل األمر إىل كون املجتمع هو الذي يفرض نوع الديمقراطية التي 
يريدها، إذ التوجد مؤسسات غري صالحة ، إال إذا كانت إرادة الشعب 
الديمقراطية  التي تحرص  السياسة  انتقلت  باملال مثال، كما  مزيفة 
من املؤسسات الدستورية املتمثلة يف  الربملان واألحزاب... إىل الصحف 
رسعته،  يف  الزمن  تصارع  العوملة  ألن  للتواصل،  الحديثة  والوسائل 
وذلك يف الوقت الذي دخلت فيه الصحافة الرصاع مع الزمن بالوسائل 
اإللكرتونية. إذن خرجت الديمقراطية من النخبوية الجامدة إىل شكل 
آخر يمكن أن نسميه بصفة عامة املجتمع املدني كنخبة منبثقة من 
بدون  الصدد،  الشعوب. ويف هذا  الشعب وتشكل محامي  إىل  الشعب 

تحيز، فالدستور املغربي) 2011 (  ،  يف مضمونه الفلسفي املجتمعي، 
أنجز هذا التحول للمجتمع املدني، وعىل السياسة أن أن املجال للتنفيذ 

وأن اليبقى هذا التحول مجمد  نتيجة التصارع النخبوي.
* هل يمكن الحديث عن ديمقراطية أمازيغية؟ وما هي أسسها؟ 

** والله، منذ 2006 مع صدور كتابي«األمازيغيون أمام مصريهم« 
وختاما مع كتابي الذي سيصدر مؤخرا »موحا أوحمو أزايي«، فكرت 
كثريا يف الديمقراطية األمازيغية، مع العلم أنني أمارس تجاوبا كامال 
والذي  الخميسات(،  )نواحي  تيداس  يف  األمازيغية  بيئتي  مع محيط 
يتطلب يف ممارساتنا وحديثنا أن نتجرد من جميع املفاهيم الفلسفية 
الديمقراطية  يف  التنقيب  إىل  التفكري  بي  أدى  فقد  واإليديولوجية، 
ياترى  سؤال«  خالل  من  األمازيغية،  الحضارة  يف  بل  األمازيغية، 
الفينيقية،  اليونانية،  الحضارة  إىل  توجهت  أنني  والحال  ماهي؟«. 
الرومانية والعربية والتي لها تأثري كبري يف البالد األمازيغية، فلن أجد 
أي تشابه بينها وبني نظريتها األمازيغية، بحيث أن هذه الحضارات 
شعبية  كلها  األمازيغية  الحضارة  بينما  نخبوية،   هي  األربع 
ومجتمعية، ففي الحضارة األمازيغية القيمة للفرد  بدون مجتمعه 
الذي يعيش فيه والذي يسمى القبيلة، حيث يضمن له  هذا املجتمع 
يمنحها  أن  ملزم  وهو  والكرامة،  الفردية  والحرية  الكريم   العيش 
الطاقة الشغلية. فهذا التضامن املجتمعي األمازيغي، هو يف الحقيقة 
وإيديولوجية  مجتمعية،  كانت  والثروة  واألرض  فاملاء  اشرتاكي، 
فمن  معطاء.  كلها  األم  األرض  من  منبثقة  األمازيغية  الديمقراطية 
الحضارة  يف  تمارس  اإلشرتاكية،  الديمقراطية  من  النوع  هذا  خالل 
بني  واضح  فصل  مع  جماعي،  بشكل  القرارات  وتصدر  األمازيغية  
السلط، حيث الجماعة باعتبارها سلطة ترشيعية، ومؤسسة أمغار 
السلطة  الحكماء   مجلس  يمثل  حني  يف  تنفيذية،  سلطة  باعتبارها 
ماقاله  هنا  وأستحرض  األخرى.  تراقب  سلطة  كل  أن  إال  القضائية، 
جون  الفرنيس  للصحفي  سؤال  عىل  جوابا  الثاني  الحسن  الراحل 
دانييل عام 1986 » ملاذا تتحدثون عن الديمقراطية األوروبية، واملغرب 

يستمد ديمقراطيته من القبائل األمازيغية؟«.
الديمقراطية  الالئيكية يف  الحديث عن فصل حقيقي للسلط وعن  أيمكن   *

األمازيغية؟
الجغرافية  بيئتهم  داخل  األمازيغ  السلط، يف حضارة  ** كان فصل 
املجتمع  هذا  تلزم  تقاليد  يف  مكرس  ولكن  ضيق،  والسوسيولوجية، 
اإلسالم  مابني  توافق   ساد  هنا  ومن  سليمة.  حياة  ليعيش  الصغري 
وما بني التقاليد الديمقراطية األمازيغية، يف احرتام اإلنسان وضمان 
سوس  منطقة  يف  جيل  بشكل  ذلك  لنا  ويتضح  الكريم،  مستقبله 
التأكد  ويمكن  والزوايا،  والسعديون  املرابطون  منها  انطلق  التي 
إىل  تشري  موجودة،    الزالت  خشبية  لوائح  خالل  من  األمر  هذا  من 
يف  وكذلك  الدين،  بأسس  املساس   دون  للمجتمع  اإلشرتاكي  البعد 
عن  املدافعة  األصوات  بعض  أسمع  حينما  واآلن  والريف.  األطلس 
بالعودة  الالئيكية،  أريد ضبط مفهوم  األمازيغية، فتجدني  الالئيكية 
اإللهي  »املجتمع   الشهري  كتابه  يف  أوغستان«،  »سان  األمازيغي  إىل 
يف  السائدة  الالئيكية  نوع  رشح  الذي  وهو  اإلنسان«،   ومجتمع 
العالم األوروبي والفرنيس باألساس بالنسبة  الكنيسة، وهي تطابق 
للكنيسة التي كانت تسيطر عىل األموال واألرايض والعدالة والثقافة 

والرتبية.
والترشيعات  الدستوري  القانون  أن  فأجد   ، التفكري  يف  أزيد  طيب،   
املغربية تسري نحو الكونية. ومن هنا أرى أن أي جدال حول الالئيكية 
يف املغرب هو مصطنع، ذلك أن العقيدة اإلسالمية  التخالف القوانني 
الحديثة، إذ الننىس يف هذا الصدد أن األمازيغ) املرابطون، السعديون 
واملوحدون واملرينيون....(، هم من حملوا اإلسالم، بدون أن يزعجوا 
التقاليد األمازيغية املبنية عىل وحول  األرض، والزالت قائمة يف لوائح 

خشبية يف سوس. 
* هل هذا يعني أن جوهر السياسة املغربية يستمد مرجعيته من الديمقراطية 

األمازيغية؟
الواقع، بالنسبة يل ككاتب، حينما وقع مايسمى ب »الربيع  **  يف 
الدول  يف  تفجر  الذي  الربكان  هذا  أثر  هل  نفيس،  يف  قلت  العربي«، 
عطف  من  نوع  املغاربة  عند  فهناك   املغرب؟  إىل  سيصل  العربية، 

عميق عىل األرض املغربية  وعىل وطنهم. وكأنه وقع نوع من الخوف 
أرضنا وحتى التترضر بالدنا.  اإلجتماعي حتى اليمكن خلق هوة يف 
وزد عىل ذلك، وهنا أتكلم كأمازيغي، ف »أكليد-  امللك« لعب دوره يف 
املفهوم األمازيغي، يف استقرار البالد، ألنه يجسد الواحد يف التعددية. 
ومن تم حينما  يكون التوتر فيبقى هو املرشد. فأثناء هذه الثورات 
لم تتحرك املناطق األمازيغية، الريف واألطلس وسوس، ألن األمازيغ 
ذلك   عىل  وزد  للصفوف.  موحدا  باعتباره  أكليد،  مفهوم  يستوعبون 
من  تأتيها  التي  الهزات  تخىش  قديم،  زمن  منذ  املغربية،  فالحضارة 

الخارج، فرتاها تقاومها. 
* أال يكون املغرب بهذا النظام قد ابتعد كل البعد عن الديمقراطية من خالل 

تهميش املناطق التي تحدثتم عنها؟
العالم األمازيغي   إىل يومنا هذا، لم يستفد   1912 الواقع، منذ  ** يف 
تأخر  لديه  الحصول عليه ثقافيا واقتصاديا، فوقع  مما هو ممكن  
سياستها  كرست  التي  املستعمرة  فرنسا  هو  هذا  كل  وسبب  ثقايف 
الذين  األمازيغ  من  انتقاما  وكذلك  النافع،  املغرب  يف  اإلقتصادية 
حاربوها  من 1912 إىل  1936.  واآلن أصبح هذا العالم مليئ بمفكرين 
ومثقفني ونخبة منبثقة من الشعب، إال أن هذه النخبة ظل نصيبها 
األحزاب   من  يتطلب  كان  ما  وهو  جدا.  ضئيال  املسؤوليات  تويل  من 

ألجل  السياسية، 
وطنها،   تكريس 
دورها  تلعب  أن 
هذه  تويل  يف 
الشعبية  النخبة  
ت  ليا و مسؤ
مؤسسات  يف 
أن  إال  الدولة،  
األحزاب   هذه 

هذه  عىل  منفتحة  غري  ظلت  أمازيغية،  حساسية  لها  التي  والسيما 
النخبة التي أصبحت مهمشة وتدور اآلن يف فلك التعرف أين ستتجه.  
أن    العلم  النخبوية، مع  ويمكن وصف هذه املمارسة  بالديمقراطية 
املغرب يجد نفسه سجني ديمقراطية نخبوية وبريوقراطية من شأنه 
أن يوسع الجمود، والذي يقف عائقا أمام  الديمقراطية اإلقتصادية 
والقلم  الثقافة   ديمقراطية  بصدد  نحن   آخر  وبشكل  والثقافية. 
يفتح  املتنافسون يف ظل دستور جديد  وليتنافس  والعلمانية  والعلم 

املجال للمشاركة.
* إذن تؤمن بأن للديمقراطية مستويات بتحول الديمقراطية األمازيغية من 

ديمقراطية األرض إىل ديمقراطية النخبة؟
بأنه  لك  أقول   أن  يمكن  بالقلم،  الديمقراطي  للتنافس  بالنسبة   **
أصبح لألمازيغ مفكرين، يؤلفون كتب،  يلقون محارضات ويدافعون 
عن أفكارهم يف األنرتنيت وأصبحت هذه األفكار قوة حية لها وزنها 
أرضها  عن  تنفصل  أن  النخبة  هذه  عىل  اليجب  العامة.  الساحة  يف 
وأصلها ويجب عليها أن تتجند داخل جهوية مفتوحة مستقبال. مع 
اآلخر  واحرتام  العمل  يف  تتجسد  األمازيغية  األرض  فلسفة  أن  العلم 
والكرامة وحب الخري  والقرار الجماعي والنقد الذاتي. وكل هذه القيم 
يف الثقافة األمازيغية أخذها قلم النخبة وبدأ يكرسها.  وأكثر من ذلك، 
أصبح  القلم األمازيغي، مفكر  الجهة، عرب توسيع فكره إىل عوامل  
اقتصادية واجتماعية وثقافية ولم يدع فكره منحرص يف فكر القبيلة. 
الضيق،   محيطه  يتجاوز  أفقيا  األمازيغي  الفكر  أصبح  تم  ومن 
ترصيحات  استوقفتني  وقد  ككل.   للوطن  بالنسبة  شموليا  ليصبح 
األمازيغيةب«الشينوية«،  اللغة  تشبيههم  خالل  من  الحكام  بعض 
فها أستاذا  الرياضيات واإلقتصاد  محمد أودادس و لحسن أولحاج،  
الحضاري  العالم  لهذا  ومطابق  ممنهج  أمازيغيا  قاموسا  أصدرا 
األمازيغي املتميز، بشكل يجعل من األمازيغية لغة مرتبطة باألرض 
اقتصادية   لتشمل قضايا  لغويا  تهييئها   آن واحد وتم  وحضارية يف 
تنافس  األمازيغية  اللغة  أن  تعتقد  األبواق  وبعض  حديثة.  وعلمية 
مشتقة  األمازيغية  األسماء  من  فكم  وارد.  غري  أمر  وهذا  العربية، 

األمازيغية  الحضارة  التنقيب عىل  العربية ومثلها صحيح. وهل  من 
املغربية   الطبقة  نظر  األمازيغية يف  أن  أم  إجرام،  املجد هو  العريقة  
عقدة Oedipe؟  وأوديب قتل أباه، وأبونا هو املغرب، وذلك يف الوقت 
بوذا. وخالصة  إىل  والهند  إىل  كونفوشيوس  الصني  فيه  الذي رجعت 
القول، إن وقع املغرب يف  انحطاط فكري وثقايف  من شأنه أن يعرقل 
الديمقراطية الديناميكية  لصالح شعبوية ظلت عرب التاريخ مرضة 
بالتقدم الفكري واإلقتصادي، ألنها منحرصة يف الهدم وليس يف البناء.    
مع العلم أن الشعبوية قد ترضرت منها كل من أملانيا وإيطاليا خالل 

القرن العرشين.
يا أخي الكريم، الديمقراطية ال تدور يف فلك مستقر،  فهي مرتبطة 
الفردية  للحريات  احرتامها  مع   ، قوية  الدولة   كانت  فإذا  بالدولة، 
فالدولة  ومستقلة،  صحيحة  عدالة  ضمان  عىل  وقادرة  والجماعية 
الذات.   قائمة  دولة  بدون  الديمقراطية  إذ  الديمقراطية،   تدعم 
عن  وتنعكس  الدولة  مؤسسات  تخرب  أن  فيمكن  الشعبوية،  أما 
البغض  حساسية  تفجر  أن  بإمكانها  ألن   ، سلبا  الديمقراطية 
اللعبة مستقبال هي  والكراهية، وتمثل بركان العالم السيايس. فكل 
مع  الشباب،  مجتمع  اليوازي  الذي  السيايس،  العالم  يف  النظر  إعادة 

تكريس حقيقي ملفهوم الدولة كعامل لتحريك اإلقتصاد والثقافة.

 الكاتب األمازيغي حلسن بروكسي يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
الدميقراطية اليونانية، الفينيقية، الرومانية والعربية 
خنبوية بينما الدميقراطية األمازيغية شعبية وجمتمعية 

اشتراكية

حاوره 
سعيد 
باجي

“يف أواخر القرن 20، 
وقعت أزمة يف فلسفة  الدولة 
ومفعول الدساتري  يف مجيع 

دول العامل”

“وقع املغرب يف  احنطاط فكري 
وثقايف  من شأنه أن يعرقل 

الدميقراطية الديناميكية  لصاحل 
شعبوية ظلت عرب التاريخ مضرة 
بالتقدم الفكري واإلقتصادي”
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السياسية  اإلصالحات  من  العديد  املغرب  شهد   *
اإلصالحات  لهاته  تحليلك  هو  فما   ، واملؤسساتية 

السياسية بالبالد؟
املغرب،  شهدها  التي  السياسية  اإلصالحات   **
لهذا  املواكبة  املؤسسات  من  مجموعة  وظهور 
االصالح تأتي يف سياق التحوالت التي عرفها العالم 
الحديث واملعارص. فبعد استقالل املغرب وبعد أن 
أرست فرنسا بعض مقومات الدولة الحديثة من 
كذلك  وثقافية  واقتصادية  وإدارية  تحتية  بنى 
،بدأت الدولة تسري الشؤون العامة واملحلية وفق 
السياسية  والنخبة  الفرنيس  املستعمر  تصور 
املغربية التي شاركت يف بناء هذا التصور ، وظل 
ضمن  من  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  إقصاء 
اإلنجازات املهمة التي حققها املستعمر الفرنيس 
آنذاك  الوطنية  السياسية والحركة  النخبة  بمعية 
، واعتماد اللغتني الفرنسية والعربية يف املقررات 

التعليمية واإلعالم. 
وهناك سياق آخر كان له تأثري كبري عىل الخريطة 

الباردة  الحرب  سياق  وهو  العاملية  السياسية 
داخل  كبريين  قسمني  إىل  العالم  قسمت  التي 
األرض  عىل  باملواقع  بدأت  حربية  اسرتاتيجية  
مغلوب  وال  غالب  وال  النجوم  بحرب  وانتهت 
رصاعا  سيفرض  .مما  الجديد  العاملي  والنظام 
واملعارضة  الحاكمة  األنظمة  بني  السلطة  حول 
السياسية التي كانت تسعى إىل تغيري هذا النظام 
فظيعا  انتهاكا  عرفت  املرحلة  وهذه  آخر  بنظام 
لحقوق اإلنسان باملغرب. الحق يف التعبري والرأي 
وقد  كذالك،  والجمعوية  السياسية  املمارسة  ويف 
كان من ضمن الخطة اإلسرتاتيجية يف هذه الحرب 
االسالمية  الحركات  أو  الحركة  ظهور  الباردة 
امللحدين  أو  والشيوعيني  االشرتاكيني  ملواجهة 
أعداء الدين يف كل بقاع العالم بدءا من أفغانستان 
االتحاد  حلف  ضمن  كانت  التي  العربية  الدول  و 

السوفياتي وأخر هذه الدول العربية سوريا.
سياقات  توضيح  أحاول  لكي  الكالم  هذا  كل 
التي  املؤسساتية  و  السياسية  االصالحات  هذه 
باملسلسل  سمي  ما  إطار  يف  ندخلها  أن  يمكن 
بني  االجماع  عليه  يحصل  لم  الذي  الديمقراطي 
السيايس  باإلصالح  املؤمنة  السياسية  األحزاب 
التناوب  بحكومة  توج   – االنتقايل  و  التدريجي 
التي لم يلتزم فيها املخزن باملنهجية الديمقراطية 
 – القديم  الدستور  يف  امللك  صالحيات  وتفعيل 
للنظام  الجذري  بالتغيري  إال  يؤمنون  ال  والذين 
يسارية  متطرفة  راديكالية  تيارات  باملغرب 

واسالموية كذلك .
ويمكن تحديد أهم االصالحات السياسية يف ما ييل 
احداث  تم  االنتهاكات  مايض  مخلفات  لتجاوز 
فتح  و  الرضر  لجرب  املصالحة  و  اإلنصاف  هيئة 
نقاش وطني شاركت فيه كل الفعاليات والقوى 
املايض.  صفحة  وطي  املترضرة  السياسية 
للمواطن  الجماعية  و  الفردية  الحقوق  ولضمان 
املجلس  إنشاء  املرحلة  هذه  بعد  تم  فقد  املغربي 
االستشاري لحقوق االنسان وهي املؤسسة التي 
بثقافة  االهتمام  لتفعيل  العام  التصور  أعدت 
تأسيس  بعده  ليأتي  باملغرب،  االنسان  حقوق 
سينطلق  الذي  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
وإثراء  وحماية  للنهوض  املواطنة  األرضية  من 
الفكر يف الديمقراطية وحقوق االنسان باعتماده 
عىل  جهوي  مجلس   13 عرب  القرب  اسرتاتيجية 

امتداد اململكة.
كانت  فقد  األمازيغية  الثقافة  بخصوص  أما 

السنوات األخرية   االشارات األوىل لالهتمام بها يف 
خطاب  جاء  وبعده  الثاني  الحسن  الراحل  لحكم 
للثقافة  امللكي  املعهد  تأسيس  وإعالن  أجدير 
بعد   ،2011 دستور  يف  وترسيمها  األمازيغية 
الثقافية  الحركة  خاضتها  مريرة  معركة 

األمازيغية منذ أكثر من ثالثة عقود .
املرحلة  هذه  يف  الهامة  االصالحات  ضمن  ومن 
كل  يختزل  أن  حاول  الذي   2011 دستور 
التي كانت تشكل مركز  التطلعات  الطموحات و 
و  والحقوقيني  السياسيني  الفاعلني  كل  اهتمام 
الجمعويني والتي نادى بها كل املشاركني يف حركة 

20 فرباير. 
والخالصة هي أنه عىل الرغم  من عدد االصالحات 
التي قامت بها الدولة املغربية فإنها تبقى شكلية 
وانتظارات  التطلعات  مستوى  إىل  تصل  ولم 
فهي  باملغرب،  السياسيني  والفاعلني  الفاعالت 
عبارة عن إجراءات إلصالح ما أفسدته السياسات 
اليسار  ملحاربة  املخزن  اعتمدها  التي  السابقة 
وسيتضح  باملغرب،  التقدمي  والفكر 
هذا  يف  سيأتي  ما  خالل  من  ذلك  لنا 

الحوار.
االنتقال  عن  الحديث  يمكن  هل   *

الديمقراطي يف املغرب؟
عن  اآلن  الحديث  الصعب  من   **
ألنه  باملغرب  الديمقراطي  االنتقال 
لتسطري  محاوالت  مجرد  فقط  هناك 

هذا املرشوع.
عن  نسبيا  تراجع  املخزن  كان  إذا 
عن  وتنازل  االنتخابات  يف  تأثريه 
الربملانيني  املحليني و  املنتخبني  تعيني 
املسلسل  نقاش  فتح  قبل  كان  كما 
الديمقراطي  فإن األحزاب السياسية 
املخزنية استمرت يف استغالل نفوذها 
وهيمنتها عىل أصوات مناطق مختلفة 
يف املغرب والزالت تحظى إىل حدود أخر االنتخابات 
والوزارة  ومساندة  بدعم  الترشيعية  و  الجماعية 
نخب  وفرض  الوطني  الرتاب  إدارة  عىل  الوصية 
غري مؤهلة ال لتسيري الشأن املحيل وال العام ويف 
االعتماد فقط عىل الوجهاء واألعيان واألغنياء مع 
تغييب ملبدأ تكافؤ الرص ونزاهة االنتخابات. وقد 
املمارسات غياب برامج سياسية  ترتب عن هذه 
حقيقية ومشاريع سياسية فعالة وخالقة تراعي 

كل مطالب الشعب املغربي بكل فئاته. 
الحركات  أفرزتها  التي  األحزاب  أما 
استغلت  فقد  االسالمية  السياسية 
إبان  اليسار  لقوى  املخزن  محاربة 
املجتمع  يف  لتتجذر  الباردة  الحرب 
الحركة  ومن  أوال  الدولة  من  بدعم 
واملخابرات  الخليج  وأموال  الوهابية 
األمريكية وهذا ما يفرس تمكن حزب 
عىل  الحصول  من  التنمية  و  العدالة 
يف  االنتخابية  األصوات  من  عدد  أعىل 
التي  املاضية  الربملانية  االستحقاقات 
عرفت عزوف املواطنني عىل صناديق 

االقرتاع يف مختلف مناطق املغرب.
األحزاب  تفتت  ظاهرة  املغرب  وعرف 
السياسية حيث عرفت مجموعة من  

تقسيمها  إىل  أدت  وهزات  انشطارات  األحزاب 
مما  اليسار  قوى  أحزاب  وخاصة  وتفكيكها 
مستحيل  شبه  أمرا  تركيبها  إعادة  من  سيجعل 
باإلضافة إىل غياب معارضة متينة وقوية تواكب 
وبناء.باإلضافة  فعال  بشكل  الحكومة  وتتبع 
بااللتحاق  األمازيغية  الثقافية  الحركة  تأثري  إىل 
أنفسهم  يجدوا  لم  الذين  الحزبيني  املناضلني  جل 
إليها،  ينتمون  كانوا  التي  السياسية  األحزاب  يف 
املكتسبات  دعم  أجل  من  النضال  يف  انخرطوا  أو 
املغرب  ألمازيغ  والثقافية  والحضارية  التاريخية 

وشمال إفريقيا .
الديمقراطي  االنتقال  نتكلم عن  أن  يمكن  ال  إذن 
واستقرار  السياسية  الخارطة  وضوح  دون  من 
عدد  يف  النظر  وإعادة  باملغرب  السيايس  الوضع 
األحزاب السياسية الذي يؤثر سلبا ويميع الحياة 
الوزارة  والتزام  عام  بشكل  باملغرب  السياسية 
تكافؤ  مبدأ  ودعم  اإليجابي  بالحياد  الوصية 

الفرص بني األحزاب السياسية داخل املغرب
األنظمة  من  بالعديد  الديمقراطي  الربيع  أطاح   *
الشعوب  ربيع  اعتبار  يمكن  فعل   . إفريقيا  بشمال 

محطة نضالية لالنتقال إىل دولة املؤسسات؟
ثورة  أو  تحول  اعتقادي  يف  الشعوب  ربيع   **
غري  انفعالية  فعل  وردة  ناضجة  غري  عشوائية 
محسوبة العواقب قام بها شباب ضاقت به السبل 
ولم يعد قادرا عىل التحمل أكثر فالبوعزيزي شهيد 
هذه الثورة قام بردة فعل فردية ومعزولة عن أي 
تنظيم سيايس أو انتماء عرقي ردة فعل عرب من 
خاللها عن عدم قدرته عىل تحمل العيش يف وطن 
الحزب  بلد  واالضطهاد،  والقمع  الفساد  أنهكه  
الواحد، والرأي الوحيد وانسداد األفق، لكنها كانت 
الرشارة التي أنارت الطريق أمام شعوب املنطقة 
التي كانت تحكمها أنظمة مشابهة لنظام بنعيل 

شكال ومضمونا.
االسالمية  الحركات  بأن  ستظهر  الثورات  هذه 
املعارك  لدخول  واستعدادا  تنظيما  األكثر  كانت 
السياسية  ألنها كانت متجذرة يف هذه املجتمعات 
وكانت تتحني الفرص للوصول إىل السلطة وبالتايل 
والتجأ  الديكتاتورية  باألنظمة  أطيح  فعندما 
ممثليهم  الختيار  االقرتاع  صناديق  إىل  الشعب 
السيايس يف  االسالم  النتيجة هيمنة قوى  فكانت 
هذه البلدان عىل زمام األمور جرى ذالك ويجري يف 

تونس وليبيا ومرص ويف سوريا ال محالة.
إذن ال يمكن أن نتكلم عن ثورات حقيقية وال عىل 

تحوالت مهمة وال هم يحزنون. 
أولها  أسباب  لعدة  العاصفة  هذه  تجاوز  املغرب 
ذكرناها  أن  سبق  وقد  االصالحات  من  مجموعة 
سابقا مثل املفهوم الجديد للسلطة، والعمل عىل 
الحق  املدني  املجتمع  إعطاء  و  االنتخابات  نزاهة 
يف تتبع العملية االنتخابية بمعية منظمات دولية 
وهيئة  اإلنسان،  حقوق  وأوراش  متخصصة، 
واالعرتاف  الرضر  وجرب  واملصالحة  اإلنصاف 
الوطنية،  الهوية  من  كجزء  األمازيغية  بالثقافة 

وإصالح منظومة العدل ....
بطموح  علم  عىل  املغربية  الدولة  كانت  كما 
والتنظيمات  السياسية  األحزاب  انتظار  وأفق 
بكل  املدني  واملجتمع  املشاكسة(   ( السياسية 
تدبري  عىل  العمل  وبالتايل  واهتماماته  أطيافه 
فيه  أشار  جديد  دستور  إقرار  بإعالن  األزمة 
صاحب الجاللة إىل أهم القضايا التي سيتضمنها 
الدستور وهي نفس القضايا التي كانت تطمح إىل 
تحقيقها القوى الحية بالبالد وبهذا شكل املغرب 
االستثناء يف عاصفة الربيع االسالمي وأنا أسميه 
هم  الثورات  هذه  من  املستفيدين  ألن  اسالميا 

االسالميون واإلسالميون فقط.
ديمقراطية  فأية  متعددة،  أشكال  للديمقراطية   *

يريدها ئيمازيغني باملغرب؟
من  متعددة  أشكاال  ليست  الديمقراطية   **
ال  أو  ديمقراطية  وهناك  النظرية  الناحية 
ديمقراطية، الفرق هو أن هناك مجاالت تنسجم 
أن  يمكن  ال  أخرى  ومجاالت  النظرية  هذه  معها 

تنسجم معها.
يعرفوا  أن  دون  الديمقراطية  مارسوا  إيمازيغن 
نظام  القبيل  فالنظام  ديمقراطية،  بأنها 
يف  الجماعة  كانت  حيث  بامتياز  ديمقراطي 
وكانت  الجماعة،  خدمة  يف  والفرد  الفرد  خدمة 
العالقات  تنظم  إزرفان(   ( وضوابط  قوانني 
األفقية والعمودية بني الفاعلني يف هذه املؤسسة 
املحيل  الشأن  تسري  القبائل  كانت  )القبيلة(. 
بحكامة داخلية جيدة تراعي فيها شؤون اإلنسان 
الدولة  لكن  وخالقة.  ناجعة  بمقاربات  واملجال 
وابتدعت  التسيري  مركزة  يف  سرتغب  الحديثة 
إداريا جديدا  الفرنيس نظاما  املستعمر  بدعم من 
تخدم  أساس  تحية  وبنية  ترابية  وسياسة 

شؤون  وتدبري  للقرار  الواسعة  املركزية  مرشوع 
البالد واملواطنني عىل امتداد الوطن. وهي نسخة 
مشوهة عن النظام »اليعقوبي » الذي كانت تعمل 
الهوياتية  و  العرقية  املشاكل  لتجاوز  فرنسا  به 
وبالتايل  فرنسا،  تعرفها  زالت  وال  عرفتها  التي 
من  الديمقراطي  بلد  املغرب  بأن  نقر  أن  فيمكن 
البداية ألن الشعب املغربي فرض عليه نمط جديد 
والوطنية،  والجهوية  املحلية  شؤونه  تسيري  يف 

نمط براني استعماري .
إن مركزة القرار وتدبري كل شؤون البالد سيعترب 
الحرب  ونهاية  االستقالل  بعد  الحقة  مرحلة  يف 
الباردة أمرا مستحيال وعبء ثقيال عىل الحكومات 
مستوى  عىل  إن  الكربى  التحوالت  إىل  باإلضافة 
أو  باملغرب  للمدن واملراكز والقرى  الرسيع  النمو 
درجات  وارتفاع  الديمغرايف  النمو  مستوى  عىل 
واإلدارة  الحكومة  وعجز  املواطنني  لدى  الوعي 
العمومية عىل االستجابة لكل املتطلبات املركزية . 
وأضحى الحل للخروج من هذه األزمة هو التفكري 
يف نظام جهوي أو مقاربة جهوية للتسيري وتدبري 

الشؤون.
 هذه الجهوية الزالت يف املخترب ولم تخرج بشكل 
املغاربة تطبيقها أوال  نهائي  للوجود وسيننتظر 
باقي  عىل  تعمم  أن  قبل  الصحراوية  األقاليم  يف 
من  املغرب  سينتقل  وبالتايل  الوطني.  الرتاب 

مركزية واسعة إىل جهوية موسعة.
يف  الرشوع  قبل  عليه  أتكلم  أن  أريد  يشء  أهم 
إيمازيغن  يريدها  ديمقراطية  أية  عن  الحديث 
هو العزوف السيايس الذي ظهر يف اآلونة األخرية 
باملغرب وهو مؤرش عىل أن األحزاب السياسية لم 
تقم بدورها يف تأطري الشعب من مختلف الفئات 
خاصة  الحريات  دائرة  اتساع  ومن  والقطاعات، 
التي  السلطة  هذه  للسلطة  الجديد  املفهوم  بعد 
كانت إما  تجرب املواطنني عىل الذهاب إىل صناديق 
االقرتاع أو إىل تزوير االنتخابات إلعطاء مصداقية 
املمارسات  هذه  .برتاكم  االنتخابية  للعملية 
عىل  قادرة  غري  سياسية  نخبة  ستنتج  السلبية 
سياسية  برامج  بلورة  وعىل  التحديات  رفع 
ومشاريع مجتمعية حقيقية، هذه النخب تتكون 
ورجال  ووجهاء  وأغنياء  أعيان  من  مجملها  يف 
أعمال يتوفرون عىل امكانيات تمكنهم من خوض 
وفقر  هشاشة  تستغل  التي  السياسية  املعارك 

املجتمع لبلوغ ما بلغوه إليه .
الثقة يف األحزاب السياسية واملمارسة  إن فقدان 
مدنيا  مجتمعا  سيفرز  عام  بشكل  السياسية 
بديل  خلق  إىل  تطوره  مراحل  عرب  سيسعى 
مختلفة   قيم  تسود  حيث  السيايس  للمجتمع 
االختالف،  ملمارسة  يتسع  ومجال  بديلة  ورؤى 
الكونية  والقيم  الجمعي  الضمري  وفضاء يحكمه 
والجماعية  الفردية  املبادرة  وروح  الخالقة، 
كمحاور  نفسه  يفرض  وأصبح  الذات،  ونكران 
والجهوية  املحلية  القرارات  كل  يف  ومهم  أسايس 

والوطنية .
ونتائج  أهداف  بلوغ  من  نتمكن  حتى  والخالصة 
إعادة  أوال  يجب  حقيقية  وديمقراطية  إيجابية 
كما  باملغرب  السياسية  األحزاب  عدد  يف  النظر 
وشفافة  نزيهة  انتخابات  إجراء  أو  إقامة  يجب 
ومحاربة   ، الوصية  للسلطة  إيجابي  حياد  مع 
الفساد االنتخابي كل هçذا من شأنه أن يفرز نخبة 
مقتضيات  تفعيل  عىل  قادرة  مسؤولة  سياسية 
املجتمع  أمام  املجال  الذي فسح  الجديد  الدستور 
املدني للقيام بالدور املنوط به يف إطار ديمقرطية 
إيجابي  وبشكل  فيها  يتفاعل  تشاركية  محلية 
جهوي  تقسيم  مع  والسيايس  املدني  املجتمع 
منصف يراعي كل رشوط إنجاح التنمية الجهوية 
املناطق  بني  إيجابي  تمييز  اعتماد  مع  الحقيقية 
مركزية  خلفته  ما  لتدارك  الواحدة  الجهة  داخل 

القرار من أثار سلبية عىل هذه املناطق.

احلسن حجيج، رئيس فرع املغرب  جلمعية سكان جبال العامل، لـ »العامل األمازيغي«:        

املغرب بلد ال دميقراطي والنظام القبلي األمازيغي نظام دميقراطي بامتياز
* حاوره ياسني عمران

“ظل إقصاء اللغة والثقافة 
األمازيغيتني من ضمن اإلجنازات 

املهمة اليت حققها املستعمر 
الفرنسي مبعية النخبة السياسية 

واحلركة الوطنية”

“ربيع الشعوب ثورة عشوائية 
غري ناضجة وردة فعل انفعالية 

غري حمسوبة العواقب قام هبا 
شباب ضاقت به السبل”
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مريرت  مدينة  وتعد  الشمال  زيان  اىل  اسكوكو  أيت  قبائل  فيدرالية  تنتمي 
قبائل  زيان،وشماال:  جنوبا:  القبائل  لهذه  الجغرايف  املجال  لهم،ويمتد  مركزا 
الجنوب  يف  جبال  من  متنوعة  تضاريسية  وحدات  عن  عبارة  مكيلد،وهي  بني 
يهمنا يف هذا  والغرب، وما  الشمال والرشق  وسهول وتالل وهضاب من جهة 
املجال هي األرايض الساللية التابعة لهذه القبائل التي اختلفت وضعيتها قبل 

وبعد الحماية.
خاضعة  األرايض  هذه  جل  كانت  املناطق  هذه  اىل  الفرنيس  املعمر  وصول  قبل 
للملكية الجماعية للقبائل وكان تقسيمها حسب التنظيم الفيدرايل  يتكون من 
فصائل أربعة وهي: أيت سيدي عيل، يت سيدي عبد العزيز، أيت سيدي العربي، 

اعامني.
أراض  بني  منظم  بشكل  األمازيغية  األعراف  من  مستمدا  التقسيم  هذا  وكان 
الجماعية  امللكية  يف  للرعي  وأخرى  القبيلة  أفراد  ملكية  يف  للزراعة  صالحة 
للقبائل،وبعد الحماية توغل االستعمار برسعة يف بعض املدن كفاس ومكناس 
مما عجل بوصوله اىل شمال ورشق هذه القبائل، فرغم املقاومة الشديدة التي 
تصدت له بزعامة قائد الفدرالية »محمدأقبيل »مع ثلة من املقاومني  األخرين،اال 
بينهم  ونشبت  عليهم   للهجوم  محطة  »البقريت«  مركز  اتخد  املستعمر  أن 
»محمدأقبيل«،يف  القائد  خاللها  البقريت«،استشهد  »بمعركة  سميت  معركة 
والسهول  »أزغار«  منطقة  يف  والتعزيب  االنتجاع  انقطع  الظروف  هذه  ظل 
املجاورة لها، مما فتح املجال أمام بعض  الفرنسيني واملواليني لهم للسيطرة 
عىل أجود األرايض )سهل مريرت،تيغزى،.......(،األمر الذي جعل بعض القبائل 
الظهائر  من  مجموعة  الفرنيس  املعمر  اصدار  ذلك  بعد  وتاله  أراضيها،  تفقد 
)التسجيل،التحفيظ،التحديد( ساعدته يف التحكم يف هذه األرايض  مما أدى اىل 

خلخلة الوضعية التي كانت عليها من قبل .
وبعد االستقالل استمرت نفس الوضعية التي خلفها االستعمار أدت اىل نزاع بني 

املالكني الحقيقيني وبني املعمرين واملواليني له.
* أكىض الحسني
مريرت

األراضي الساللية لقبائل أيت 
اسكوكوعرب التاريخ

استنكر املشاركون يف ندوة حول 
وضعية  األرايض الساللية أليت 
اسكوكو-مريرت- واملنظمة من 
طرف جمعية مندوبي الجماعة 
الساللية أليت اسكوكو برشاكة 
األمازيغي،   العاملي  التجمع  مع 
جمعية   ، الناس  حقوق  مركز 
الشبكة  العالم،  جبال  سكان 
املواطنة،  أجل  من  األمازيغية 
لحقوق  الوطنية  الشبكة 
املغربية  الجمعية  اإلنسان، 
اإلجتماعي  واإلنصاف  لالصالح 
اليساراألخرضاملغربي،  وحزب 
بدار  الفائت  مارس   30 يوم 
الثقافة لبلدية -مريرت –عمالة 
اإلجراءات  خنيفرة،  إقليم 
املعلنة  غري  والنوايا  واألساليب 
التحديد  ملف  بها  يدار  التي 
اإلداري لألرايض الجماعية أليت 
الجهات  مطالبني   اسكوكو، 
دعوتها   تمت  التي  املسؤولة 

ملوافاة وتمكني النواب والجمعية من كل الوثائق 
واملعطيات الخاصة بعملية التحفيظ. كما طالب 
ومعايري  مسطرة  ودمقرطة  بتفعيل  الحضور 
تعيني وانتخاب نواب الجماعات الساللية والكف 

عن تدخل  السلطات يف هذا املسلسل.
القانونية  »الحماية  موضوع  الندوة  وتناولت    
بعد  ،ووضعيتها  -الجموع-  القبائل  ألرايض 
لتنمية  كنواة  تسخريها  وامكانية  دستور2011  
اجتماعي  اقتصاد  إطار  يف  مستدامة،  محلية  
حقيقي – نمودج ارايض الجموع أليت اسكوكو- 

قيادة الحمام«.
لكونها  للجمعية  املحدودة  اإلمكانيات  ورغم 
التسفيد من أي دعم أو ميزانية وكذا من نصيبها 
فقد  القانون،  وفق  وذلك   الجامد  الرصيد  من 
مكتبها  أعضاء  كل  وتضحيات  بتجند  استطاعت 
الغيورين  بعض  ومساهمة  وبدعم  التنفيدي 
اهتمام  تستقطب  أن  الحقوق،  وذوات  ذوي  من 
ذوي  وخاصة  ملريرت  املحلية  الساكنة  وأنظار 
توافدوا  الذين  والجبل  أزغار  من  الحقوق  وذوات 
بكثافة لتمتلئ قاعة العرض عن آخرها. باإلضافة 

الداعمة  واإلطارات  للجمعيات  مكثف  حضور  إىل 
والضيوف  االعالم  وسائل  حضور  مع  والغيورة، 

املشاركني يف الندوة.
ومؤطري  الضيوف  السادة  كلمة  انصبت  وقد 
دالالته. العميق وفهم  الندوة عىل رشح شعارها 

أيت  وأرايض  عامة،  بصفة  الجموع  فأرايض 
الزمان  عرب  فهي  اليفنى  كنز  اسكوكوخاصة 
وخاصة  أجنبية  أطماع  ضد  الصمود  استطاعت 
جهود  تضافر  بحكم  قادرة  وهي  املستعمر، 
قبائلها واستماتة ساكنتها من  وتالحم مكونات 
ذوي وذوات الحقوق كما عرب عنه جل املتدخلني 
املحاولة  كل  وإفشال  صد  من  واملحارضين، 
وتبديد  ملكيتها  برشعية  املس  أجل  من  اليائسة 

ونهب خرياتها.
ومن بني النقط التي أثارت نقاشا واسعا واهتماما 
الخيالية  الغرامات  هي  كبريين  واستغرابا 
املفروضة عىل بعض السكان من طرف مصلحة 
جمعية  من  وتعاون   بمباركة  والغابات  املياه 
محلية خولت تنفيذ جزء من بنود اتفاقية الرشاكة 
»املقاصة« ألزغار، حسب ما أفادت به الساكنة . 
والغابة  املياه  مسؤويل  من  الحضور  كل  طلب  إذ 

ومراجعة   الساكنة  مع  حوار  فتح 
يف  التعجيزية،  و  الجائرة  الغرامات 
أفق إلغائها بما يتماىش مع الحفاظ 
عىل مصداقية  اإلدارة وحماية الغابة 
واألخذ بعني االعتبار الوضعية املادية 
قانونية   صيغ  إىل  للوصول  للساكنة  
تحفظ  مالئمة   تشاركية  وقرارات 
املجال،  هذا  يف  املتدخلني  كل  حقوق 
الكفيلة  الوحيدة  وهذه هي الضمانة 
بإطالق حوار حقيقي وتعبئة شاملة 
للتواصل بني الجميع لوضع لبنة أوىل 
واملقبلة  العالقة  املشاكل  حل  لبدء 

ألرايض الجموع أليت اسكوكو.
رشح  الندوة  مسريو  حاول  وقد 
جمعية  تاسيس  وسياق  مفهوم 
آليت  الساللية  الجماعة  مندوبي 
ومكتبها  اسكوكو-بمريرت- 
التي  الجبارة  واملجهودات  التنفيذي 
األرايض  قضايا  لخدمة  بها  قاموا 
التحفيظ.ويف  الساللية وخاصة ملف 
الحضور،   لطلب  واستجابة  الختام 
والجمعيات  للساكنة  املمثلة  فرزاللجنة  تم 
املشاركة والداعمة تحت إرشاف املكتب التنفيذي 
أليت  الساللية    الجماعة  مندوبي  لجمعية 
تتمثل   ، التوصيات  رفع  وتم  اسكوكو-بمريرت 
اتفاقية  إلغاء  أو  مراجعة  أو  بتحيني  املطالبة  يف 
تحت   2009 سنة  املوقعة  املتعثرة   الرشاكة 
إرشاف اللجنة االقليمة، والتي لم تحقق أهدافها 
املعلنة  والتحقيق يف نتائجها ومحاسبة املتالعبني 
اللجنة  دور  تفعيل  املايل،  وغالفها  بميزايتها 
للساكنة والجمعيات  الندوة واملمثلة  املنبثقة عن 
ملف  يف  ومسؤول  جاد  حوار  وفتح  الداعمة 
الغرامات واستيضاح ظروف ومالبسات محاولة 
تحقيق التحديد  االداري ألرايض الجموع بالجبل. 
أرايض  ساكنة  عن  العزلة  بفك  املطالبة  مع 
الجموع وأحداث وتقوية  البنيات التحتية واملرافق 
االجتماعية مع االهتمام باملرأة والطفل من ذوات 
االمكانيات  استغالل  بعقلنة  الحقوق  وذوي 
نوات  لخلق  املتاحة  والبرشية  الطبيعة  واملوارد 
اقتصاد اجتماعي محيل مستدام، قصد استغالل 

هذا الكنز العقاري الجماعي أليت اسكوكو.

يف ندوة حول األراضي الساللية أليت اسكوكو-مريرت
هيئات حقوقية وثقاقية وسياسية تطالب مبراجعة  الغرامات اجلائرة 

والتعجيزية الصادرة يف حق أيت اسكوكو

 2013 انعقد يوم السبت05 يناير 
بفاس  القدس  االستقبال  بمركز 
سكان  لجمعية  الثاني  املؤتمر 
تحت  املغرب  فرع  العالم  جبال 
منصفة  قوانني  أجل  من  شعار« 
املكتب  أعضاء  بحضور  للجبل«، 
الجهوية  الوطني،والفروع 
خرباء  وهيئة  اإلقليمية  و 
الكونكريس  عن  الجمعية،وممثل 
عن  وممثل  األمازيغي  العاملي 
االتحاد املغربي لجمعيات األوراش 
األمازيغي  الشباب  منظمة  و 
و  جمعويني  فاعلني  إىل  باإلضافة 

منتخبني و وجوه فنية.
يف  املؤتمر  أشغال  مرت  وقد 
واالنضباط،  املسؤولية  من  جو 
األدبي  التقريرين  قراءة  وبعد 
واملصادقة  ومناقشتهما  واملايل 
القانونني  عليهما،وتعديل 
والداخيل.انتقل  األسايس 
املؤتمرون النتخاب أعضاء املكتب 

الختيار  الرسي  االقرتاع  بطريقة  للجمعية  التنفيذي 
نتائج  جاءت  وقد  مرشحا.   25 أصل  من  11عضوا 

االنتخابات عىل الشكل التايل:
للرئيس،  نائبا  رئيسا،هروابوالرشيف  حجيج  الحسان 
الكاتب  نائبة  هاليل  عاما،فاطمة  كاتبا  معزوزي  نادية 

العام،عقاوي عيىس امينا،محمد بوسعيدي نائبا لالمني
بالعالقات  مكلفة  الرزاقي:  فاطمة  واملستشارون: 
واملوقع  بالتواصل  مكلف  ميموني:  امحند  الدولية، 
االلكرتوني والثقافة، محمد بو شدوك:  مكلف بالعالقات 
مكلف  رفيع:  لحسن   ، والخرباء  الباحثني  هيئة  مع 
بالرتجمة، عبد القادر أمزيان:مكلف بالتنظيم والعالقات 

مع الفروع.
 وتأتي هذه املحطة التنظيمية يف مرحلة تعرف تحوالت 
هامة وحراك غري مسبوق وطنيا وجهويا،ودستور جديد 
لتدبري  واعدة  ومقاربات  جديدة  سياسية  آفاقا  يفتح 
ديموقراطية  إطار  يف  واملحلية  العمومية  السياسات 
باملغرب  الجبال  فسكان  تم  فاعلة.ومن  تشاركية 
ينتظرون من املكتب التنفيذي للجمعية بان يعمل جاهدا 

من أجل تحقيق املطالب التالية:
الطبيعية  واملوارد  الجماعية  األرايض  إشكالية  حل 
وإلغاء  ألصحابها.  املكتسبة  الحقوق  يضمن  بشكل 
يف  التنمية  وتعرقل  تحد  التي  االستعمارية  القوانني 
استغالل  من  الحقوق  دوي  وتحرم  املغرب  مناطق  جل 

أراضيهم، وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي اعترب 
تنظيمية  قوانني  وسن  ورسمية.  وطنية  لغة  األمازيغية 
تضمن تدريس اللغة األمازيغية لجميع املغاربة يف جميع 
املستويات الدراسية وبحرف تيفيناغ، بما يف ذلك املدارس 
و  تطويرها  عىل  العمل  و  إجبارية  بصفة  الخصوصية 
استعمالها يف املجال العام. وسحب مذكرة وزارة الداخلية 
التي تمنع ضباط الحالة املدنية من تسجيل املواليد التي 
جديدة  بمذكرة  تعويضها  و  األمازيغية  األسماء  تحمل 
تسمح بتسجيل األسماء األمازيغية بدفرت الحالة املدنية. 
مناطق  لجميع  التنمية  تضمن  قوانني  سن  عىل  والعمل 
قد  وبريوقراطية  جهوية  مركزية  أي  لتفادي  الجهة 
تسبب التمييز و اإلقصاء للمناطق الجبلية. واألخذ بعني 
مع  الجهات  بمختلف  التنقل  يف  الرحل  حقوق  االعتبار 
الدواوير  عىل  العزلة  وفك  االجتماعي.   وضعهم  مراعاة 
التحتية األساس . ومساعدة السكان  و تزويدها بالبنى 
عىل  والعمل  للدخل.  مدرة  مستديمة  مشاريع  خلق  عىل 
و  الساكنة  لتأهيل  الجبل  مهن  يف  التكوين  مراكز  فتح 
الشباب ، وخلق بنى تحتية الستقبال الشباب لتأهيلهم 
ثقافيا و رياضيا.  وإنشاء شبكة الطرق السيارة تربط 
نفق  وفتح  الوطنية،  الطرقية  باملحاور  الجبلية  املناطق 
جمال  جمعيتنا  معتقيل  رساح  وإطالق  نتيشكا.  تيزي 
أعسو و الحسني آيت باها ضحايا الشطط و املحاكمات 
الصورية. وكل اإلجراءات التي من شأنها تثبيت ساكنة 
الجبل يف مجالها و الحد من ظاهرة الهجرة بخلق مراكز 

استقطاب اقتصادية و تشجيع الهجرة املعاكسة.

مجعية سكان جبال العامل  فرع املغرب  تعقد مؤمترها الثاين بفاس

تامجيلت  غابات  مللف  وتتبعها  مواكبتها  إطار  يف 
الشائك واملتشعب ، ويف سياق إعالن األمم املتحدة 
كل  قامت  للغابة  عامليا  يوما  مارس   21 يوم 
وجمعية  االجتماعية  للتنمية  أدرار  جمعية  من 
إسافن كرسيف وجمعية ؤورثان كرسيف بزيارة 
إقليم  بتامجيلت  األرز  أشجار  لغابات  ميدانية 
كرسيف من 26 إىل 30 مارس 2013 ، وقد وقفت 
الجمعيات املذكورة عىل عدة وقائع صادمة تتمثل 
له  تتعرض  الذي  واملمنهج  البشع  االستنزاف  يف 
خشبها  تهريب  ثم  عشوائي  بشكل  األرز  أشجار 
عىل مساحات شاسعة يف غياب املراقبة من طرف 
إدارة املياه والغابات والسلطة املحلية والدرك امللكي 
، ولذلك نعلن للرأي العام الوطني والدويل أن غابات 
تتعرض  كرسيف  إقليم  بتامجيلت  األرز  أشجار 
لإلبادة املقصودة من طرف عصابات خشب األرز 
القطاع  عىل  الوصية  اإلدارة  ومسمع  مرأى  أمام 
وإننا نحملها املسؤولية الكاملة إىل جانب السلطة 
الجماعي  واملجلس  بربكني  امللكي  والدرك  املحلية 
الغابوية  للثروة  ويحدث  حدث  ما  حول  لربكني 
املنطقة  تنمية  يف  استثمارها  بدون  أهدرت  التي 
وساكنتها التي تعيش الفقر والتهميش واإلقصاء 
االجتماعية  والخدمات  التحتية  البنيات  غياب  يف 
، كما نعلن للرأي العام أن ساكنة املنطقة تشهد 
الناظور  إقليم  زايو وسلوان  هجرة جماعية نحو 
نظرا لقساوة العيش يف هذه الجبال التي صودرت 
التي  واألرضار  الفيضانات  بفعل  أراضيها  فيها 
الناتجة  خاص  بشكل  السقوية  األرايض  لحقت 
عن انجرافات الرتبة وعوامل التعرية بفعل تدهور 
املاضية  العقود  يف  كان  الذي  الغابوي  الغطاء 

يحافظ عىل التوازن اإليكولوجي للمنطقة .
بها  قامت  التي  امليدانية  الزيارة  هذه  وتأتي 
الجمعيات املذكورة يف إطار استمرار نزيف النهب 
تفاعل  عدم  ظل  يف  الغابة  تعرفه  الذي  والتخريب 
ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية 
خالل  من  املدني  املجتمع  مطالب  مع  التصحر 
التي رفعناها يف وقت سابق  واملراسالت  التقارير 
واقرتاح  املشاكل  تشخيص  خاللها  من  تم  والتي 
عىل  والحفاظ  النزيف  من  للحد  املمكنة  الحلول 
الثروة الغابوية عموما وأشجار األرز بشكل خاص 
الرتاث  قائمة  ضمن  املتحدة  األمم  صنفتها  التي 

الذي تكلم  ، كما نشجب ونندد باألسلوب  العاملي 
العظيم  عبد  والغابات  للمياه  السامي  املندوب  به 
قضايا  برنامج  من  سابقة  حلقة  خالل  الحايف 
وآراء الذي بث عىل القناة األوىل يف معرض رده عىل 
لكي  الغابة متحف  " هل  قال  الضيوف حني  أحد 
نحفاظ عليه "  ونقول له نعم إنها متحف البد من 
الحفاظ عليها بل وتنميتها واستثمارها يف تنمية 
لهذا  الكثري  أعطت  والتي  بها  املحيطة  الساكنة 
الوطن يف أحلك أيام اإلستعمار حني قدمت دماءها 

يف سبيل االستقالل .
ونشري إىل أن هذه الزيارة كانت رسية إلننا نظمنا 
2012 قافلة وطنية للتضامن مع نفس  يف يوينو 
الغابة إال أننا فوجئنا بتعبئة بعض األشخاص من 
طرف املافيا بإيعاز من املوظفون املحليون للمياه 
والغابات الذي قطعوا الطريق يف وجه القافلة من 
أجل عرقلة عملها وذلك ما نجحوا فيه إىل حد ما 
بحيث لم تصل القافلة إىل األماكن املترضرة آنذاك 
أجل  من  أخرى  صيغة  يف  نفكر  جعلنا  ما  وذلك 
إيصال صوت الغابة التي تنئ يف صمت ، وما جعلنا 
نسلك طريق الرسية كذلك هوأساليب التحايل التي 
يتحىل بها عنارص تهريب الخشب واإلدارة املحلية 
عىل  يعملون  الذي  بتامجيلت  والغابات  للمياه 
الغابة  حق  يف  ترتكب  التي  الجرائم  معالم  إخفاء 
واقع  ملعاينة  بعثة  أو  لجنة  بقدوم  علمهم  فور 
املقطوعة  األشجار  جدور  بإحراق  وذلك  الغابة 
بأن  الزوار  إيهام  أجل  من  األشجار  بقايا  وإتالف 
ال شيئ يحدث يف الغابة لكنهم لم ينجحوا يف ذلك 

هذه املرة.
والسادة  امللكي  الديوان  من  نلتمس  فإننا  وعليه 
العدل  وزير   ، الداخلية  وزير   ، الحكومة  رئيس 
والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير   ، والحريات 
، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ، عامل 
إقليم كرسيف ، ممثل اليونسكو باملغرب وممثيل 
بالبيئة  تعنى  التي  والدولية  الوطنية  املنظمات 
القضية  هذه  حول  شامل  تحقيق  فتح  أجل  من 
هذه  من  للحد  واملتواطئني  املتورطني  ومعاقبة 
اإلنسان  استقرار  تهدد  التي  البيئية  الكارثة 
تتبع  عىل  مرصون  وإننا  باملنطقة  والحيوان 
والجهات  الهيئات  أمام  عليه  والرتافع  امللف  هذا 

املسؤولة .      

 مجعية أدرار للتنمية االجتماعية تندد 
باستزناف غابات األرز بكرسيف
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Au siège de la banque, et avec la présence de tous les 
directeurs de groupe BMCE BANK, s’est tenu la confé-
rence de presse annuelle sur les résultats de l’exercice 
2012.
Tantôt M. Brahim Benjelloun-Tiouimi, adminsitarteur 
Directeur Général Délégué comme Driss Benjelloun, ils 
ont diserté sur les performances du groupe, caractéri-
sées par une activité consolidé du résultat net du groupe, 
hors éléments exceptionnels en hausse de +47%, liée à 
l’impact fiscale à la contribution à la cohésion sociale, à 
plus 1,2 milliard de Dh. Une hausse de RNPG de +9%, 
à 923 millions DH, qui s’est fait dans un contexte où 
l’effort de provisionnement a dépassé le milliard de 
DH. Les activités au Maroc étaient très performantes, 
avec un bilan appréciable des activités à l’internatio-
nale, avec, cette fois-ci, une contribution positive des 
filiales européennes, représentant une part de 4% dans 
le RNPG hors exceptionnel contre une contribution 
négative année dernière auparavant. Quand à la contri-
bution des activités de l’Afrique subsaharienne elle était à 
la hausse de +30%. Ces résultats plus que positifs se sont 
distingués par la hausse de +11% du PNB consolidé dépas-
sant pour la 1ére fois de la barre de 9 milliards DH et une 
augmentation de +19% du RBE, s’établissant à prés de 3,6 
milliards DH en 2012 contre 3 milliards DH en 2011, ce 
qui traduit  la poursuite d’une performance opérationnelle 
pérenne. A côté de ses résultats, il y a eu le renforcement 
de l’assise financière, portant les capitaux propres part du 
Groupe, de 12,4 milliards DH en 2011 à 14,3 milliards DH 
en 2012, soit une progression de +15%.
Dans son allocution, le PDG du groupe, M. Othman Ben-
jelloun, a 
rappelé dans son discours adressé à Sa majesté le Roi,  lors 
des dernières assises de l’industrie, ceci : ‹‹ Dans un monde 
de mutations politiques, économiques et financières, accé-
lérées, notre royaume continue de faire exception. L’ac-

tion  qui imprime votre Majesté au rythme des profondes 
réformes institutionnelles et constitutionnelles sans pré-
cédent, a confirmé le Maroc sur la voie de l’authentique 
Démocratie.››. Il a insité que : «  Oui, nous sommes sur la 
voie de la Démocratie. Un chemin long et difficile, parse-
mé certes d’handicaps et d’embûches mais, par la grâce de 
Dieu, nous aboutirons au but ultime d’une moderne Démo-
cratie. ». Avec un optimisme intarissable, M. Othman Ben-
jelloun a ajouté que :  « Mon Action, celle que j’imprime 
à notre Groupe et dans les responsabilités au niveau de la 
Communauté Bancaire, procèdent toujours d’un certain 
nombre de convictions : la première conviction est que 
cette phase de l’histoire du Maroc est singulière et déci-
sive. Nous vivons un contexte de turbulences politiques, 
économiques et financières de par le monde.
Or, notre pays y fait exception, fort de son identité, fort du 
cheminement sociétal qu’il s’est  forgé aux termes d’évolu-
tions institutionnelles et constitutionnelles qui sont, désor-
mais, donnés en exemple de par le monde. Notre devoir est 

de préserver ces acquis et de les consolider. L’Ensemble 
des autres convictions – qui sont autant d’engagements- 
découlent de la première. Le secteur bancaire marocain 
doit inlassablement chercher à refléter dans son action, 
la confiance que lui inspirent ces véritables fondamen-
taux politiques et économiques. Voilà pourquoi aucun 
effort n’est ménagé pour contribuer à la réussite des 
ambitieux programmes sectoriels nationaux que ce soit 
dans l’industrie, l’agriculture, le tourisme, l’habitat 
social, les métiers mondiaux du Maroc, la logistique ou 
les énergies renouvelables. Voila pourquoi nous sommes 
déterminés, forts d’un capital humain des plus compé-
tentes, à continuer de mobiliser des moyens financiers 
et technologiques appropriés afin d assumer, d’accom-
pagnement des multiples réformes et chantiers struc-
turants d’appui aux entreprises et aux PME. Le secteur 
bancaire- et notre Groupe au premier chef- ne cesseront 
de professer leur foi dans l’acte  d’entreprendre, dans 

l’acte d’investir et d’inspirer, ainsi, des milliers de jeunes à 
réaliser leurs projet et à rechercher de nouveaux horizons 
professionnels, à l’intérieur et à l’extérieur du royaume… 
». Il a souligné le rôle de la régionnalisation de la banque 
en déclarant que : « Au sein de la communauté Bancaire, le 
Groupe BMCE Bank nourrit de grandes ambitions régio-
nales et continentales.     Sur le plan national, nous avons 
voulu anticiper et préfigurer la régionalisation adminis-
trative du royaume. A cet effet, huit directions régionales 
autonomes, chacune dotées d’un siége, furent érigées. Nous 
avons confié au directeur régional des pouvoirs décision-
nels élargis leur permettant une plus grande proximité 
avec la clientèle et une décentralisation harmonieuse de 
nos activités et ultimement une meilleure gouvernance. » 
Sans oublier la présence du groupe en Afrique,  aujourd’hui 
dans 21 pays Africains, qui  représentant plus de 35% de la 
population du Contient, qui s’entendrai à tout le continent 
d’ici 2025. 

Le groupe BMCe BAnK réALise de fortes 
perforMAnCes CoMMerCiALes et finAnCières

La SOMACA (Société Marocaine de Construc-
tion Automobile) vient d’organiser une confé-
rence de presse  le mardi 9 avril dernier afin 
de lancer la nouvelle Dacia Sendero Made in 
Morocco en présence du ministre du Com-
merce, de l’Indistrie et des Nouvelles téchno-
logies,  M. Abdelkader Amara, et de Fabrice 
Delecroix, directeur général de Somaca. 
L’usine représente aujourd’hui le noyau his-

torique de l’industrie automobile au Maroc, 
une industrie qui ne cesse de se développer et 
de se moderniser. Elle se prépare depuis trois 
années maintenant à l’arrivée du projet X52 
qui permet d’opérer le renouvellement de la 
gamme actuelle Dacia fabriquée à la SOMACA 
(à savoir la Dacia Logan et la Dacia Sandero) , 
en employant 2 145 emplois directs et 10 725 

emplois indirects. 
Le ministre Amara a souligné le partenariat 
stratégique existant entre le groupe Renault et 
l’Etat marocain, en insitant sur la notion de « 
colocation » et en abordant des marchés sub-
sahariens et nordafricains prometteur, vu que 
la SOMACA participe à la croissance interna-
tionale du Groupe Renault, en exportant plus 
de 51% de sa production annuelle vers une 

dizaine 
de des-
tina-
tions, et 
main-
tenant 
en es-
sayant  
de 
conso-
lider le 
label 
‘Made 
in Mo-
rocco’. 
Le di-
recteur 
de la 
SOMA-

CA a par ailleurs parlé de la synergie qui existe 
entre la Somaca et Renault Tanger Med, qui 
dans un futur proche, la fourniture des pièces 
qui vient de la Roumanie, sera assurée à Tan-
ger Med. Il a affirmé que la cadence de fabri-
cation a passé de 50 000 unité/an à de 280 
voitures par jour, et qui va augmenter vers 300 
par jour fin septembre. 

NOUVELLE 

DACIA SANDERO 
"MADE IN MOROCCO" 

L’eau minérale naturelle 
Ain Atlas lance le 
défi d’at-
teindre 
le toit du 
monde, qui 
culmine à 8 
848,  en sou-
tenant l’alpi-
niste maro-
cain Nacer Ibn 
Aldeljalil. C’est 
un peu comme si 
deux montagnes 
mythiques se re-
joignaient. L’Atlas 
si cher à nos cœurs 
et proche de nous et 
l’Everest si lointain et 
inaccessible…
En soutenant Nacer Ibn 
Aldeljalil, premier alpi-
niste marocain à tenter l’as-
cension du toit du monde, 
l’eau minérale naturelle ma-
rocaine, qui symbolise la force 
physique et mentale, s’est as-
sociée à une aventure humaine 
hors du commun.
Nacer Ibn Aldeljalil, ayant  pour 

objectif de planter le drapeau 
marocain su sommet de la plus 
haute montagne du monde, 
fera date dans l’histoire de 
l’alpinisme nationale et in-
ternational. Sa détermi-
nation est sans égale, tout 
comme la qualité et les 
vertus de l’eau minérale 
naturelle Ain Atlas.
Rappelons que l’eau 
minérale naturelle 
Ain Atlas est née en 
2009, produite et 
mise bouteille par 
les Eaux Miné-
rales d’Oulmès, 
appréciée par 
des consom-
mateurs ma-
rocains qui 
trouvent 
en elle des 
qualités de 
pureté et 
de miné-
ralité 
excep-

tionnelles. 

Aïn Atlas 
au sommet du toit 

du monde
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Ce monde où nous vi-
vons est caractérisé par 
la vitesse et l’accéléra-
tion. Les repères « tra-
ditionnels » sont bous-
culés, ébranlés et les « 
valeurs » qui régissent 
les sociétés sont  bou-
leversées. L’arabo-in-
tégrisme, en tant que 
topique totalitaire, 
vacille, titube et tente,  
désespérément,  de s’accrocher à 
des mirages anachroniques en rup-
ture avec les sociétés qui avancent. 
Une tragédie.
Et voici que des cheikhs de l’Islam 
officiel wahhabite, des Abou truc, à 
bout de souffle, pondent des fatwas 
pour le moins insolites :  pour ne 
pas être du reste, ils ont statué 
sur la prostitution légalisée, reli-
gieusement parlant, en Syrie, pour 
permettre à « leurs » combattants 
syriens de jouir des femmes sur des 
contrats de mariage à durée limitée 
: une heure maximum (pour céder la 
place aux autres) où les « moudja-
hidin » ont droit de contracter des 
mariages de passe avec des femmes 
âgées, au moins, de quatorze ans 
ou divorcées et respectueuses du 
Niqab. Histoire de galvaniser des  
guerriers au service d’un islam rigo-
riste et implacable. Qu’ils puissent 
déverser leur libido.
Et les ONGs arabes brillent par leur 
silence assourdissant. C’est un oxy-
more.
Et voici que des Cheikhs inté-
gristes marocaines, sorte d’émigrés 
en situation irrégulière sur la terre 
amazighe, accusent la mouvance 
amazighe d’apostasie et militent,  
effrontément,  pour l’instauration 
de la dilapidation, la décapitation, 
l’amputation des mains des voleurs 
et le recours à l’urine des chameaux 
pour soigner ses maux. La médecine 
du désert héritée des Abou Lahab et 
autre Abou Hanbal…
Et voici que des corporations po-
litiques et des associations en 
manque de démocratie, minées par 
un discours religieux misanthrope 
s’activent pour dévier la revendi-
cation amazighe en organisant des 
kermesses pour ameuter le troupeau 
des décervelés contre la langue et la 
culture amazighes. 
Et le silence assourdissant du pou-
voir relève d’une stratégie machia-
vélique qui peut conduire vers l’im-
passe. Le replâtrage idéologique et 
la vision politicienne conjoncturelle 
ne constituent pas une solution. 
L’avenir du pays risque d’être hypo-
théqué.
En fait, le fond du problème est 
simple : la souveraineté amazighe 
dérange. Les discours menaçants 
des « tutsis » et autres « houtous » 
relèvent d’une vision extrémiste 
bloquée qui refuse de reconnaître 
la réalité du pays. Une réalité ama-
zighe.
En psychanalyse, cela relève du « 
déni de la réalité ». Les rapports de 
force ont changé et connaissent des 

mutations quotidiennes. 
La peur a changé de camp. 
Les tenants de la doctrine 
arabo-intégriste font face 
à un discours identitaire 
amazighe autochtone qui 
refuse, légitimement, de 
céder. Les amazighes ne 
veulent plus endosser 
le rôle de mercenaires 
embrigadés au service de 
causes qui ne sont pas les 

leurs et dont les conséquences leur 
sont fatales.
Les arabo-intégristes croient déte-
nir la « Vérité » totale et absolue, 
à l’image de Dieu. Frappés d’une 
cécité intellectuelle, ils ne voient le 
monde qu’à travers le prisme d’une 
vision ségrégationniste qui leur oc-
troie le statut de race «  supérieure 
», calquée sur le modèle hitlérien de 
sinistre mémoire.
Ils veulent maintenir le statu quo et 
font feu de tout bois : aux accusa-
tions des amazighes d’apostats, se 
conjuguent les allégations farfelues 
qui les traitent d’alliés du sionisme, 
de l’impérialisme et du diabolisme. 
Il est des signes qui sont révéla-
teurs. De la décadence de l’arabo-
intégrisme. Le chant du cygne, cet 
oiseau grégaire qui, avant de mou-
rir, pousse un dernier cri. Obnubilé 
par un discours monolithique et « 
cannibalisé », plusieurs plumitifs, 
intellos à la solde du wahhabisme, 
plumitifs prêts à se vendre au plus 
offrant, barbouse déguisées en « 
penseurs » se livrent, sur la toile, à 
des attaques systématiques contre 
l’amazighité et ses défenseurs.
Des « acteurs » gavés par un dis-
cours obsolète qui sont désemparés 
face à la résurgence d’un discours 
amazighe sans complaisance, qui ne 
« mâche pas ses mots », qui bous-
cule, dérange et exaspère le ronron-
nement dogmatique des porteurs 
d’eau d’une idéologie exogène et 
pernicieuse qui hypothèque l’avenir 
de notre pays.
Les arabo-intégristes ne veulent pas 
admettre que les Amazighes sont 
chez eux et n’ont besoin d’aucun 
tuteur ou parrain qui leur dicte leur 
mode de vie, leur vision du monde 
et de l’Autre et qui prétend combler 
leur besoin spirituel en gérant leurs 
âmes.
La résistance amazighe s’est faite 
avec des armes, elle se fait à présent 
par la production d’un discours fon-
dé sur des valeurs à même de per-
mettre à notre pays de s’arrimer aux 
sociétés qui avancent : des sociétés 
démocratiques, respectueuses des 
autres, de la diversité, de la tolé-
rance et de la coexistence pacifique 
et fructueuse des peuples, cultures 
et identités.
Les Amazighes sont chez eux, sur 
leur terre et militent pour défendre 
leurs libertés. Le temps leur a don-
né raison car leur choix est celui de 
l’avenir et de la liberté.
 

De l’arabo-
intégrisme:

 le chant du cygneLe groupe des eurodéputés/es Spinelli du Par-
lement Européen a organisé une rencontre sur le 
théme de fédéralisme européen avec une première 
table ronde qui disserté sur le théme de « vers une 
démocratie européenne, avec la présentation de Guy 
Verhofstdat et Isabelle Durant, et la participation de 
Sylvie Goulard, Andrew Duff, Pierre Defraigne et 
Daniela Vincenti, le lundi 25 mars dernier, en colla-
boration avec BertelsmannStiftung et le soutien de 
la Fondation du Roi Baudouin. 
Nous vous exposons ci-après des extraits du docu-
ment de discussion:
Au fil de la crise, plusieurs constats s’imposent. 
L’Europe avance. Les Etats membres de l’union eu-
ropéenne sont plus interdépendants que jamais. La 
survie de l’euro passe par plus d’intégration écono-
mique et budgétaire. Les citoyens de l’Union euro-
péenne sont en demande croissante de solidarité. 
Nos voisins et partenaires attendent plus de L’UE 
dans les affaires du Monde. Face à cette situation 
le choix est simple : ou bien l’Europe sort de la crise 
plus unie, ou bien elle emprunte la voie de la désin-
tégration. Une chose est sûre, le statu quo n’est plus 
une option.
Mais comment une Europe 
plus unie pourrait-elle être 
mieux gouvernée ?
La réticence de certains à 
se lancer dans la délicate 
et complexe entreprise 
de réforme des traités est 
tout à fait compréhen-
sible. Beaucoup en effet 
sont intimidés par l’échec 
somme toute relatif de la 
dernière tentative de dé-
veloppement de l’Union 
dans un sens plus fédéral 
-cette tentative qui avait 
débuté en 2001 à Laeken, mais qui a essuyé les deux 
camouflets référendaires français et néerlandais de 
2005. Nous pouvons et nous devons faire cette fois. 
L’ampleur de la crise actuelle modifie fondamenta-
lement le contexte dans lequel l’exercice constitu-
tionnel sera effectué, cet exercice est par ailleurs 
devenu une nécessité.
La révision des traités est un passage obligé si 
l’Union veut trouver le chemin de la prospérité. 
Un nouveau traité est nécessaire pour marquer la 
prochaine étape de l’intégration européenne dans 
laquelle la zone euro de transforme en une union 
économique plus intégrée, plus solidaire et dirigée 
par un gouvernement économique  fédéral. Ne pas 
effectuer cette transformation c’est mettre en péril 
la survie même de l’UE. D’une part, parce qu’il n’est 
pas possible da faire ce qui est requis pour assurer la 
pérennité de la monnaie unique, d’autre part parce 
que les mesures adoptées tout au long de la crise 
ont épuisé les possibilités légales des traités actuels 
; nous ne pouvons continuer à traité constant. La 
crise a eu pour effet pervers de rendre l’UE encore 
plus technocratique toute empêtrée qu’elle est dans 
la logique inflexible et malheureuse de l’austérité. 
Beaucoup pourrait et devrait être fait pour amorcer 
une transition fédérale, dès à présent grâce aux dis-
positions actuelles du Traité de Lisbonne. Mais une 
révision des traités s’avère nécessaire pour marquer 
l’étape décisive vers une véritable et effective Union 
économique et démocratique…
Le processus de modification des traités débutera 
par une Convention constitutionnelle, probablement 
début 2015. Il se poursuivra par une Conférence in-
tergouvernemental en 2016 et s’achèvera, en 2017, 
par les procédures de ratification dans les 28 Etats 
membres de l’Union dans le respect des exigences et 
règles constitutionnelles qui sont les leurs…
Le Parlement européen a formellement appelé de 
ses vœux la tenue d’une Convention lors de la pro-
chaine législature. Il devrait à ce titre être le moteur 
de la prochaine révision des traités mais ne peut 

pas, de lui-même, commencer l’exercice de réécri-
ture. Dans ce contexte, il est donc grand temps que 
le mouvement fédéraliste s’attèle a la rédaction d’un 
nouveau traité constitutionnel pour une Union eu-
ropéene fédérale. Si nous n’en prenons pas l’initia-
tive, personne d’autre ne fera à notre place.
…Nous nous proposons aussi de ronforcer les attri-
buts de la citoyenneté européenne en étendant le 
droit de vote au niveau national ainsi qu’en d’élar-
gissant la portée de l’initiative citoyenne euro-
péenne.
Le but principale de l’exercice reste l’installation 
d’un gouvernement fédéral plus visible et plus cré-
dible pour une union économique plus intégrée et 
plus solidaire .l’équilibre précis entre les pouvoirs 
exécutif et législatif sera discuté lors de la conven-
tion mais nous avons la convention mais nous avons 
la conviction que c’est l’incapacité de mettre en 
place un pilier politique au soutien de l’Inion écono-
mique et monétaire lors de la rédaction du Traité de 
Maastricht(1991) qui a conduit la monnaie unique 
au bord du précipice. Cette erreur n’a pas été recti-
fiée à l’occasion des révisions ultérieures, à d’Ams-

terdam (1997), Nice 
(2000) ou lisbonne. 
La question du gou-
vernement écono-
mique européen ne 
doit pas être à nou-
veau négligée…
Une union fédérale 
se doit d’être auto-
nome financièrement 
et son Ministre du 
trésor doit avoir les 
moyens budgétaires 
requis pour mener à 
bien sa mission. Ceci 
implique une reforme 

radicale du système du de financement de l’union 
comprenant l’éradication du la logique du juste 
retour et le système des contributions nationales. 
l’union a cruellement besoin d’un système de véri-
table ressources propres qui la dotent de moyens à 
la hauteur de ses ambitions politiques. Par ailleurs, 
un système de revenus ponctionnés et gérés direc-
tement par l’UE permettra aux trésors nationaux da 
faire des économies non négligeable… 
Par ailleurs, nous proposons de :
•ramener les procédures législatives a deux -ordi-
naire et extraordinaire -et d’étendre par la même 
occasion leurs champs d’application
•abolir la règle de l’unanimité au sein du conseil 
pour toutes décisions, à l’exception de certaines dé-
cisions spécifique telles que l’accession d’un nouvel 
Etat.
•abolir la présidence tournante du Conseil
•réduire le nombre de commissaire a quinze 
membres, choisis par le Président élu tout en intro-
duisant la position de « secrétaire de l’union ».
•donner une base légale aux agences européennes
•faciliter l’utilisation des dispositions relatives aux 
coopérations renforcées et en élargir le champ d’ap-
plication
•instaurer une base légale pour la mise en place 
d’une circonscription paneuropéenne pour l’élection 
d’un certain nombre d’eurodéputés
•lever certaines des interdictions actuelles ayant 
trait à l’harmonisation des lois nationales ;
•lever les restrictions confiant les compétences de la 
cour de justice ;
•faciliter l’accès à la cour de justice pour les indi-
vidus ;
•mettre en place une procédure plus démocratique 
pour l’attribution des sièges des institutions et 
l’usage des langues ;
•donner au parlement européen le droit d’approuver 
l’élargissement à de nouveaux Etats
•donner au parlement européen le droit d’approuver 
les modifications aux traités ;

Union Européenne 
Du traité de Lisbonne vers 

une union fédérale

Par : Moha Moukhlis



 u^ï̂ïn 152 / ABRIL  2013/2963            tira6 AMAäAL AMAZIV
 Ikmes « sekku »atarci(AY-NNA S 
TTASSAN IRGAZN IGUYYA  nnesn)nnes :
-arawa d dvi mayd neskar.
-catav dvi itsen zi digun ad ilin 
g umaris isenyuddun tamesmunt.
kuyuk digun ad iltev s simra(sin 
id mraw) n iderhamn mar ad awn 
fkin asagiz(ay-nna n idrimn ma s da 
tessenyuddu tenbaï nev  tamesmunt 
nev ca umatav tivawsiwin nnes) ma s 
tessavm asmassay issilin aman n 
wasif s di-dda mant itsent tgemma.
Inäew «sekku  :
-id xas ay-ddev ukan.nennurz ad    
ssaddin iberdan nnev,ad ngin içe-
vëan s waman uzddign alley ur yad 
yuf is nqqima imci ddev.
Isxuzzer ukurat :
-yuf ca bla ca.is tram ad tezdvm 
ignna g yat tikkelt ?
Ëeobn akk° ;izubda «sekku »awal 
nnes :
-i ma ay d ac innan nra ignna ?ur ngi xas 
ayt wacal iddev qenna ad t ngez yan 
wass.id xas u-nna ittern asidd d 
waman ira ad izdev ignna ?
Izmummey ukurat far ad 
isenpuffer(iffer) anuvjf(asag da 
ittexmmam ca g yat tunant ur ta tav 
hat innuvjf) nnes :
-hat tennurzm g u-nna ur as tvim.
han alan(ay-nna s ittaley yan usakin n 
idrimn) n wasidd inzef(ila atig 
ixatern).ma s tram ad tessekcem 
ifilan n wanas ?ma s tram ad tes-
vim imassen n ussexsy d usiv 
d usaän ?ma s tram ad teddelm 
ivuëabn nnun iperäiän(ur iddiln ne-
vur ilsin)?yawn ur gin xas aäëëas 
n islliwn iselvn s tallavt(acal 
azgg°v ) ?id ad tevzim islliwn 
taf ad selvnt tsura n uëçam d urgal.
hat awa ur ta tucim d ivfawn nnunt-
sulm da twargam ad ttalim s ignna 
ur ta tlim afriwn.is djin tannaym yan 
usäu(akyyaw n igäaä) da iskulluo 
asl(bla) n wafriwn.
Susmn,ar semraran awal nnes ,yasu « 
peddu » :       
-i max alley ikcem usidd tifevlal 
yaäinin ?axs ur vmin ivuëabn nsen s 
wuëv(anag n uzara iwëavn ,ilan atig 
ixatern) nev anas mar ad nezvn asidd 
n ignna ?
Ïãan ,itsen ar sehkikkiyn(ïãan 
taïãa ivzzifn).izevdn(iga 
azgg°AV°) udm n ukurat yav s maïica:
-ïãat kud ira umuzr ad awn ifru 
asaëiä(ay-nna xef ttemsaëän wi-nna 
için) uma hat ur igi  wi-nnun xas a cen 
ittu ca g ifri war tufevt.
Isenkummes(iffer) «kessu »tuv-
mas nnes tifermacin s iäuäan nnes :
-awd dvi.ur av tqqin xas tallest.
hat nemyar t.iqenqj(llan dis ibex-
sa) ubrid nnev.tezdv tmara ivãan  
nnev.msasat av vif u-nna inmalan ard naf 
asanf s u-nna av inteln.
Icmummep(izmummey) ukurat s ur-
kay:
-han awal azemnan(ilan tazemni nev awal 
inemn).munat av ard ig ëebbi ay-nna 
ira.setyat av aselway n tmesmunt d 
iåamimn n umaris .ddiv ad gev ay-
nna da tteggan ayt tmesmunin.
Kuyuk imgulley s ujenïaä nnes (wa-nna 
ibeddan tama nnes).mraran aseksew 
amm is ira kuyuk ad idpey(ikk°ey) 
wa-yyaä s uvaäiä(ay-nna s ittusektr 
cra ad t isker).ar ttemmenzavn it-
sen.kuyuk ar inzzev wa-yyaä ad ya-
sey agg°a.icjjeë wudm n ukurat :
-aqqⵡis tav cen tasa a cen iskurmu 
umuzr ? (ad cen issekcm s tkurmut 
nev avzzu ).
Ar ttemmekk°ayn di-nnav alley ssufvn 
s ivnan ig°amimn  n umaris n tmesmunt.
ay-a ira mayd issen ad yuru aha 

ivë ,nitni ur ssin xas ils nsen ama-
ziv nna kkusan.idrus dig sen mayd 
ivëan,mayd ikkan tinml aha ifel t ur 
ta ipsi isakiln.tabrat nsen da ttek-
ka ddaw wallen n waggag(argaz ipsan 
lquran).ur ptiln ay-nna n itagirn(am 
utagir n usaäif agensan d udeslan) 
alley wpeln.ssilin tavunfitt(adday 
ikkes ca ca n wagg°a iççayn vif ta-
dawt nnes ar issili tavunfitt) kud 
umçn idrimn ma s nnan ad svin asmas-
say issilin aman zeg wasif s tfe-
vlalt.zmummin kud ufan ad ssiwän 
tig°umamin  s tibëï n tewrirt.
ur yad nnint tsednan ad asint iql-

lac nnig tdiwa nsent,ad ajjuynt s 
wasif taf ad agmnt aman.aman man d 
tg°umamin s imi n tggurt n tfevlalt.
kkesn yan uäeëmus(ay-nna ibxxin g 
tuvmas d wajjergn d wuvban aha ar 
issenäaf).ur asn iqqimi xas yan 
:wi-n tallest.azaru igzzul dvi ger 
tasnfert(imis itteffin aman  n tes-
si) d ufilal (imis n udqqi g ttef-
fern medden aman) illan ammas n tgem-
mi.ur ikki cigan n ukud alley tencr 
tvuyyit.issigg d ukurat aha yufa 
tasarut n  tassenfrt ttudza .ur yad 
da tëççem i waman.avulnt tsednan s 
umayir(ay-nna myarnt) nsent uqbië.ar 
ttemunt s tribbut s wasif,ar tti-
rirnt meqqaë tavul asnt tmara .ur 
truri tasenfrt tawuri nnes alley 
zrin sin imalasn.druv ayd ur yufi 
ukurat mayd isnuyn tasenfert tamay-
nut i tg°umamt.avuln d waman s imi n 
teggurt.ur ikki umya alley tencr 
div tvuyyit.ibedd ukurat aha 
iëoeb :
-kud nttini nsrey yan ukamis it-
teffev wa-yyaä.ggulliv a mer 
ssinv wa-dda çaë s ikkan attayn 
(wa-dda as igan asarig)ssiwäv t 
i umuzr(amvaë n udabu adigan).ha-
yyi ddiv ad gev tamssumant mar 
ad awiv aseldan (wa-lli izddin 
tig°umamin d tasenfert taf lekmn 

waman tigmma).
Kkan wussan  v ik lli zrin wi-yyaä.
ti-nna ikeëfsen ar ttirirnt,ar ttu-
jjuynt ar ttattuynt s iqllac ikkarn 
s waman,ccarnt taïãa d unevmis.
ur uwint acpal i unezg°um nna usin 
irgazn.druv ayd ur ikki useldan 
asanf ittawin s tfevlalt.avuln waman 
da ttekkan apeëjiä n tasenfrt.ur 
ikki umya alley tencr tavuyyit.
idda d ukurat,isawl i ta-nna yavn 
taraksut(tazqquë) :
-ggulliv a mriddis tgid tasdent 
ssiwäv cem i umuzr.cem ayd ikkan 
attayn i tsenfert.

Tudr iïïu i wallen ,izevdn 
as wudm(iga azgg°v),ar 
as ttekïiïifn izenzifn 
(ar as ttergigin içevëan 
n icy).iorreq as ukurat :
-nenna is da nekkat ad 
awnt nekkes tamara zziv 
cemmin ayd t iran.kud 
nettezedmar(ad isker 
cigan n tuggas) ad nesrey 
akamis n udrum(imezdav n 
tfevlalt s ma s llan) ddev 
ar av tesserftald (ad 
igr ca aäaë nnes i wa-
yyaä mar ad yav acal).udm 
nnem akrakkaä(ur issin i 
umqan(ur ittepccamn))ur 
iklal xas ad am t ivmu ca 
s waluä acku iga wi-n tmara 
d ukeëfs,iga akenfur.
Tessemmectey ancucn 
nnes,yuçë (adday isvuyy 
ca aha ur yudji wa-yyaä 
ad isiwl)t :
-fest,walu vuëm mayd tti-
nid.yuda am ay-nna teskerd.
dvi ad av tefrud ay-nna 
nfewwet vif tisenfar mec 
trid ad ur cem sselcemv 
s umuzr.
Allen nnes g wacal.ancucn 
nnes,ar ttepmimiän,ils nnes 
innukms,ul nnes ar inïïew 
amm is ira ad iffev acbu 
nnes. Ifadden nnes lkakn .s 

wudm nnes asfazzag(adday da is-
vuyyu ca vif wa-yyaä hat isfur-
reg) iseqsa t ukurat :
-ini yi ma ax alley tgid ay-a ?
Tebbeäey ar talla.tedma ivf nnes 
ar tecëubbuc g tallest amm tazzant 
ger taääangiwin(imzazan) n ilel.allen 
n imezdav ar smuvuënt(ar t seksiwn 
asl n wad semgullin allen nsen) udm nnes 
yaçn ad içmu açuv (idammen).tesfä 
axyul nnes s ucäaä n uqeydur nnes.
-ma ay d am innan vced tasenfert ?
Tesvuyy :
-zi kud tekcm tafevlalt ur yad 
da nttafa necni tisednan ad nmun aha 
nemyakkas tavufi ,nemmefca inevmisn 
d iseïãa (ay-nna isseïãan).
ëeobn imezdav .illey ukurat s 
ugayyu nnes :
-zziv ay-ddev ayd tramt ⵡma ax 
is ur tennimt ad ttemyakkasmt tavu-
fi dat tsenfrt.
Tull allen imiq aha tadr asnt :
-mac ur ar nttafa ad nirir.
Imgulley ukurat s imezdav as inneän:
-iwa, han div awal nna ur djin as ind-
dim awd yan dig nnev.
Ittey çaë s div :
-ta-nna iran iriran teddu ad tezdm.
-aman da ten nttagm ku ass id ikccuän 
ku imalass.
-i ma cen ig°dlen ad teddumt s wa-

sif far ad ttirirmt ?
-ur yad nufi axanid(ay-nna s is-
sexnad ca nev ay-nna mi da ttinin itsn 
imazivn tasseoäeët).
-mapedd tgid taferkazzaï (ta-nna 
ur ilin awd yat twuri)ddu s asif 
aha irir.
-nec d mi ?
-i waäu nnem.
-ur id yusi.
S tmija nnes tuqjiët(iqespn) is-
vuyy :
-iwa ,qqen imi nnem d teïïafd 
ifassen nnem,ad ur tettalsd i 
txennuncin(isakirn uxcinn) nnem nev han 
ufaäiz(ma s ittedza ca ay-nna iqes-
pn) n usaäif ad am iddez aqëëu nnem.
is i tsellad mid uhu?.
Tettey as tadawt aha teftu.isvuyy 
ukurat :
-ini i ibba nnem ad ifru izmaz.
Imgulley s imezdav :
-ma ay d tennam g ukaris ddev ?nra 
ad asnt nekkes agg°a izäayn aha iri-
nt ad div t asint ⵡ Yasu « peddu » :
-myarnt ad smunt tawuri nsent d iri-
ran d umarg.ur nnint ad myarn tasen-
frt ard ikk vif s mennaw n wussan.
Imrey « sekku »ayrri nnes :
-mec di teddid s yan uskkin hat 
yuf is mmeffecant inevmisn,yuf is 
fjjijnt meqqaë da smerratnt ivfawn 
nsent.hat mriddi nitnti hat tedda 
taysi(takasit tadelsant,tarefsant) 
nnev ad tmun d uzwu.
Isuqëf(iwjjev) ukurat :
-id ad nezzenz asmassay d 
tg°umamin d tasenfrt taf ad uvulnt s 
umayir nsent.
-uhuy,ur nenni ad nettinäaë (ad naäu s 
äaët).igley av ukud far ad nzzi-
giz.
-hat ur neskir ay-a mar ad asnt 
nekkes ad ffevnt, munt, ccurnt amarg 
d useïãu hat far ad nessuffev 
iguyya nnev zi tmara d ukeëfs.ar 
mantur nettevima necni v ik -ad. ?hat 
llant tfevlal mi kcemn waman d usidd 
ar tuççumt n tgemma.kud nekkat i uva-
bir n udrum ar av ttekkurnt iber-
dan nnev s tficay.ur asnt nekkis 
ad ccurn iriran.adday ddunt ad 
zedmnt ini asnt ad sselkmnt tavla-
valt nsent i bab n igenwan.
Ar isseluf « qessu » i tezrut 
nnes(tamart ivzzifn) :
-mriddi tmara n tudert ur ittelal 
umarg.hat akeëfs nnes ayd ismurgn 
awal.
S udm nnes asfazzag iwejjev uku-
rat:
-ssivat av takat g imassen ddev 
aha uvulat av s umrret.
-awa,ur id ay-ddev ayd riv ad 
iniv.riv ad iniv ad ur ittenmili 
awd yan urgaz tasenfrt taf ad afint 
taytcin ad irirnt aha ilint tawuri 
nsent g yat tikkelt.
-igm n waman ur igi xas tawuri n 
tesdent s umata.is djin tannayd 
cra n urgaz yusey aqlluc n waman vif 
uorur(tadawt) nnes ?
-u-nna issiggan ivf i tsenfrt ad 
ifru izmaz.nev ma ay d tennam ?
-i ma ay d ittepäun tasenfrt id ar-
gaz mid tasdent ?
-ur inni ad ti tepäu xas tasdent. 
Iwejjev « qessu » s uëoab:
-aqq !id tasdent ayd ittepäun s 
yiä ?

 * ⵉⵙⵓⵍ
* Avazaf mupmmad 

ass n 01 senyur 2963 imsasan 
d 12/02/2013.  
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Ky yan g itnv ar isawal f tmvart, igut ma 
flas inna, gutn iswingimn flas, illa kra v 
mddn is akæ flas iskr tinawin, illa kra 
v mddn isakæ ipsa mad iffvn f izrfan n 
tmvart v umaÄal, ad nini : is av akæ skrn 
ass nnv. 
vayn af riv ad arav f immi, ultma, illi, 
tamddakælt inu…, riv ad arav f tmvart, 
talli yusin anzgum n tmazirt, talli yusin 
aqqryan, talli d isnkr n afgan, talli iskr 
n amzruy, riv ad arav f tmvart tamvnast 
lli ur isllan iwnan n ufgan, talli imavnn ad 
tslkm tiwargiwn nns v uzmz ad n tillas, 
tilli suturn tawwuri, d tlelli, d awqqË, 
d tvrri… 
Ar am nn tarav a tamvart tamazivt lli 
ittu umaÄal, talli illan v udrar ur illa 
mad flas n tt isawalnn, tilli tiwi tmttant 
v udfl lliv ar tarun tt, kmmi a tamvart 
tamazivt af ad arav, tssurf t iyi a 
yargaz ur dark illa udvar v izrirign n 
amnni ad, acku vass ad rad arav f tmvart 
tamazivt.
Ittyurra umzruy ukan ttyura dids tvnsa 
n tmvart tamazivt, dihya d odjju mup d 

iÏÏu tamvart n pmmu Çiyani 
lli yiwsn urgaz nns v tumivt 
n lhri, d tiyaÄ,  kmmi a 
tamvart tamazivt lli ifkan 
v tmdyazt, tirra, tasrtit, 
tadmsa, tawsna, tamvart ta-
mazivt lli d isnkrn tasutin 
f tasutin, lli iguln ur tknnu 
i alik n tdlsa, ukan tvwi v 
tadlsa tamazivt, v timyurin 
v izlan v umiyn v tskla d tvn-
sa, kmmi lli innan uhu imÏÏawn 
d tasarwi.
Turra tamvart tamazivt i 
ugayyu nns yan udvar bahra 
iÇiln v umaÄal ad, tsnuml s 
kran isnumuln rad tt ajnn iv 
ur sugtv awal rad iniv tuf 
timvarin n umaÄal akæ acku 
tga lal n tiÇiÄËt, d tamzutnt d tg anaruz 
n ass ad, vayn af ad iniv iv ifka umaÄal 
i tmvart 8 maËÃ nkwnni imazivn rad nfk 
i tmvart nnv assgåas, rad gnn mara ussan 
win tmvart nnv, acku nsn mad av tffka, nsn iz 
nttat ad igan tudrt nnv iv tlla rad nilli 

iv ur tlla ur ad nilli, ur ad nsn, ur ad 
nlmd yat v mad izrin n ussan n umzruy acku 
tga yat tlgg it ngr ass d uzkka d blans 
tudrt ur teÏÏaf atig  .

                                              Xadija lgujda     
  

Tamvart tamazivt :
 anaruz n tudrt
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*xadija ikan

Imzzi

OAQDAT A AYT Mⵥ̈AL  
OAQDAT BAHRA
AD UR TTUM AKKUS(1) LLAWN FLN IMZWURA
MANZA TIRRUGZA(2) LLI S YADLLI 
TTUSSAN
IMAZIVN IQBURN, TUDERT NSN AD FKAN
ADAWN IVAMA WAKAL D WADDAGN D WAMAN
TAVBALUT(3) N TUDERT VIN ADAWNT IGAN
ASS LLI INNA UMDDURRUY(4) FRANSIS 
TAMNAT' (5)ANN
LMVRIB LLI UR ILAN ATIG ATGA TSGA Y 
AN
SEG(6) ANNGMD'(7) S ASSAD URT GIWN 
YAWI YAN
UHU Y HAN IWIND AWN UKAN ILFAN(8)
STARA(9) V IDRARN D URTAN ADASN NNAN
TILILLI  LLI UFN TIN UFGAN(10) ADASN FKAN
AZMAZ(11) D UNKRAF(12) Y WANNA TEN IHA-
DAN
CCAN  VAYLLI ILLAN V IDRARN D URTAN
SWAN TIVBULA URAN SUL GISEN TAFIM 
AMAN
ARUN ARUN DAV ALLIV GAN KIGAN
SKRN TADUNT S WAYDA NNUN LII CCAN

AFADD  AD ACKIN 
ID WAC ATEN GWMERN 

OAQDAT A AYTMⵥ̈AL OAQDAT BAHRA
TFISSEM ASS LLI V AWIND AWN ILFAN(7)
TARZZIFT(13) N TANBAT' (14) LMAVRIB 
A YAN
ASS AD TARRAGT(13) YAdN ADAWN 
THYALN
AZERF(15) LLI ISKEER UMDDURRUY(4) 
AT IGAN 
TAMAZIRT NNUN KAMI T SKERN UKAN
AZERF AN AS RADAWN AWIN ARGAN
IV AWN IFTA WARGAN
AT IDFER WAKAL WALA NTTAN
IV DDAN SIN ANN MARADAWN  D SUL IVA-
MAN?
OAQDAT AYT Mⵥ̈AL  OAQDAT BAHRA
IV DAKH TFISSEM MARAWN SUL IVAMA
IWUTTA ARADAWN GIN IMIN TGUMMA

(1): Heritage;(2):Bravoure;(3): Source; (4):Colo-
nisateur Français ;(5): Region; (6):Depuis; (7): 
L'independance; (8):Sangliers; (9): Se promener; 
(10):Etre humain ; (11):Amende ; (12): Prison ; 
(13):Cadeau ; (14):Le gouvernement ; (15):Le droit   

OAQDAT  A AYT Mⵥ̂AL

Yak imal inu 
Ra yaf vassa ?
Yak tudrt inu
Ura sul tg isiwan
Ura llan git imdwan
Ulla gar aman
Iv tnit a dunit uhu ?
Asiv lawin inu

Duh s yan umudu
Win imal n ku yan
Tazduvt atg tin win bdda
Iv ur ili imal izeln
Yuftn umudu nm 
A dunit s ismdal.

* Lpusain bn dawc
 Tanalt ass : 05.04.2013

 Azekka inu

* YURAT: BELQASM PMAD Mⵥ̈ALI
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Tarart - Tarart : collier
Tarary -Tarary : payer ses 
dettes
Tarawt - Tarawt : progéniture
Tarayt -Tarayt : rangée d’ense-
mencement
Tarbat -Tarbat : une troupe
Tarda -Tarda : lavage
Tarday-Tardayt : palmier-dat-
tier
Tardift -Tardift : polie
Taregla -Targla : montant ver-
tical du métier à tisser
Taremant -Tarmant : une gre-
nade
Tarenza -Tarenza : la fiancée de 
la pluie, poupée votive consti-
tuée de cuillères revêtues d’une 
robe. On la promène en période 
de sécheresse pour obtenir la 
pluie
Tarewla -Tarwla : fuite
Tarfa -Tarfa : lieu où est morte 
Dyhia en Algérie
Targa -Targa : fossé d’irriga-
tion
Targaga -Targaga : tremblotte
Targuya -Targuya : feminine 
de targui, de touareg
Taârichth -TaoriCtt: grenier
Tarifa -Tarifa : ville numide 
en Tunisie
Tariffa -Tariffa : niveller
Târiste -Toriste : pilier qui 
soutient la soupente
Tariwa - Tariwa : les enfants, 
la progéniture
Tarka -Tarka : de taferka : par-
celle de terre
Tarmuna -Tarmuna : ville près 
de Msila en Algérie
Tarnast -Tarnast : poireau sau-
vage
Tarracheth -Tarracett : petit 
enfant
Tarruray -Tarruray :de tarura 
: jouer
Tarssasth -Tarssastt : une 
balle de fusil

Taruka -Taruka : quenouille
Tarunga -Tarunga : princesse 
numide
Tarura -Tarura : jouer
Tarurith -Taruritt : restitu-
tion
Tarust -Tarust : poste, dexté-
rité
Tarve -Tarf : une part
Tarwa -Tarwa : les enfants
Taryalit -Taryalit : ancienne 
monnaie
Taryffa -Taryffa : ville nu-
mide prés de Tanger au Maroc
Tarzazth -Tarzaztt : une 
guêpe
Tarzift -Tarzift : visite
Tasacura -Tasacura : ville nu-
mide près de sidi-bel Abbés en 
Algérie
Tasaft -Tasaft : de chêne
Tasafta -Tasafta : chêne
Tasaga -Tasaga : mur intérieur 
face à la porte d’entrée
Tasalast -Tasalast : une petite 
poutre
Tasalla -Tasalla : redevable
Tasart -Tasart : ville Amazigh 
aux canaries
Tasarut -Tasarut : clé
Tasdelt -Tasdlt : cheville du 
métier à tisser
Tasefta -Tasefta : essuyer, net-
toyer
Tasemdith -Tasmditt : dé-
but de la récolte ou tendre les 
pièges
Tasenduqt -Tasenduqt : coffre
Tasfayt -Tasfayt : la roche
Tasfiftha -Tasfiftta : cette 
ceinture
Tasfilst -Tasfilst : tresse de 
laine à plusieurs galons
Tasga -Tasga : façade inté-
rieure
Tasgharth -Tasvartt: courte 
paille
Tasift -Tasift : une rivière
Tasifth -Tasiftt : cours d’eau

Tasirth -Tasirtt: moulin à 
gain ou molaire
Tasmerda -Tasmerda : piége 
pour les oiseaux
Tasqift -Tasqift : petite en-
trée couverte
Tasraft -Tasraft : piége ou 
fossé
Tassa -Tassa : foie
Taâssabt -Taossabt : dia-
dème, émaux ou turban
Tassaft -Tassaft : chêne vert à 
gland doux
Tassafut -Tassafut : une 
torche de bois brûlé
Tassekurtha -Tassekurtta : 
cette perdrix
Tassala -Tassala : de tassalasth 
: une petite poutre
Tassalla -Tassalla : pierre, 
piquet qui sert de borne
Tassara -Tassara : chevron, 
latte, traverse
Tassarut -Tassarut : clé
Tassawa -Tassawa : de tas-
sawent, une côté, une Montée
Tassedda -Tassedda : lionne
Tassegra -Tassegra : de tasse-
grust ; charrette

Tassemet -Tassemet : froide
Tassemt -Tassemt : graisse
Tasseraht -Tasseratt : libéra-
trice
Tasserift -Tasserift : nœud 
coulant
Tassetast -Tasstast : ma-
rieuse
Tassetast -Tasstast : de 
même génération
Tassift -Tassift : rivière
Tassimi -Tassimi : nom d’une 
chaîne de montagnes dans le 
sud algérien
Tassilsa -Tassilsa : redevable
Tassilt -Tassilt : marmite
Tassilya -Tassilya : fossé
Tassirt -Tassirt : moulin
Tassiwant -Tassiwant : milan
Tasslat -Tasslat : dalle situé 
au centre de Tadjhmmaât, qui 
sert de tribune pour les orateurs
Tasslemt -Tasslemt : petit 
poisson
Tassuqit -Tassuqit : bijoux 
fabriqués en série
Tassusmy -Tassusmy : se taire
Tasufa -Tasufa : petit tisons
Tasumta -Tasumta : oreiller, 

coussin
Taswia -Taswia : de taswihth 
: un moment, un instant
Taâtarte -Taotarte : droguerie
Tatas -Tatas : toucher, tâter
Titebirth -Tittebirtt : la 
colombe
Tatila -Tatila : le regard
Tatilti -Tatilti : ville numide 
prés de M’sila en Algérie
Tatmint -Tatmint : mesure de 
liquide d’environ 20 litres ou 
une caution
Tattakt -Tattakt : véranda ou 
petite fenêtre
Taty -Taty : toucher
Tava -Tafa : de tavakurt : fi-
gure d’avant saison
Tavarda -Tafarda : la selle de 
l’âne
Tavarnust -Tafarnust : petit 

burnous
Tavava -Tafafa : être père
Tavazint -Tafazint : plat de 
farine et de légume
Tavechekit -Tafeckit : petit 
fusil
Tavella -Tafella : de tavelut : 
petit gland
Tavenda -Tafenda : paquet de 
laine dessuintée
Taverda -Taferda : une vieille 
couverture
Tavesva -Tafesfa : de taves-
vast : fenouil
Tavhirt -Tafhirt : jardin
Tavidith -Tafiditt : petit bur-
nous, une cape
Tavlat -Taflat : pierre
Tavlawt -Taflawt : petit outré
Tavourtha -Tafurtta : cette 
porte

* dictionnaire des noms et 
prénom
 bérbères de Shamy CHEMI-
NIs

Les prénoms féminins amazigh

-Tiqubba- tiqbilin  ufttas n 
Rif anammas ar azgn n tsuta tis 
19 :
pma ad nssiwl xf tvawsa ya, ila 
ad nrar s anneli izmaz zg tkka 
tmazirt, d mag ttidirr g 
tsertit d wamun, bar ad nffv vr 
Rif wassa Manig ttin ikka Rif 
mctida aya d manig illa assa ?
Dat i mava nncu awal xf uya, ila 
ad nsbedd iguta wacal nfrrez 
amezruy n teqbilin irifiyn.
-Iwtta wacal d tkrkurin umzruy:
-Iggwut ad nsrs iguta ur da 
itmuttuyn i Rif, s mi ttin tkka 
tmazirt ar tfelful g umzruy, d 
ur nenni ad nsbedd ugar aya, vas 
mc navul vrs amawal « Rif », dat 
n tsuta tis 19 nvd ffir as.
A-Amawal n Rif :
Ikka idj zg imrzan irar ufuv  
wawal vrs azmz n « Bn soid avr-
naïi», immutn g usegÅas n 1274, 
llig issiwl urgaz ad xf tm-
dint n « badis »(G. Ayache, les 
origines de la guerre de Rif Rabat 
1982). Imil issavul uslmad d 

imrzi umzruy « oabd rapman 
ïaybi( Rif dat tmpasa ), issa-
vul amawal n Rif vr dat  uya s ki-
gan n tsuta, llig ibdda xf mayd 
yiwi yan zg imarayn ttwafenn tt 
tirra ns ur ilin assav. D yism 
ur vurs illi g tsuta tis 8, llig 
inna », dg usegÅas 718-136 yuv 
buhyyuf, ggudjan-d ayt andalus 
vr ïanja, asila, d Rif imazivn.
Ayad a vr yavul DAVID. HART g 
issiwl xf tussnamunt n teqbilin 
irifiyn, sumata Ayt Weryavl, 
yakkan timitar is illa Rif zik 
lpal. Paul Pascon g udlis ns Ayt 
Bufrap issiwl xf uya . Itwassn 
wawal da vrs imzrawn n tsuta n 
tuççumt am AlXaïib, bn Xaldun, bn 
abi zaro d oabd lpaq ubadis 
s va nisin is ar ittwina Rif i 
wfttas  anammas zg uzmz imrinn.
( mi tumç tenbaï nsn zg 1258 ar 
1361), llig kkan usin anzgum us-
nucceg n tghawsiwin g tmurt 
ad ifttasn ns, sumata afttas n 
badis mi ytwagg wassav n « 
ufttas », ig advar n tsbbabt 

d uzbu i wbrrani ar yurzzun 
add ikeccm tamazirt. Maca lla 
yetvima usqsi imqqurr : is ar 
itwina Rif i wacal- tamurt, mad 
i ywdan- midden lli digs ikkan?
Aseqsi icqqan xf imrzan ad 
vifs rarn ar assa, iddv yits 
n tirra irqqasn, nnan tt i sar 
itwina rif i middn ar izdvn 
g tsga tanafellat lmaghrib 
wassa ur ttin ikkin mctida ya, 
lla nssawl dad xf warra n oabd 
llah bn mupamd alwrabi- manaqib 
abi oabd llah albadisi, arra, 
asttn n saoid aorab g 1982. 
itamma wassava lla yav itadja 
ad nsttul tirzi g umzruy wawal 
ad n rif ar assa, g kigan n tirra 
issiwl xf uya. pma ad nisin is 
tlla akra n tzddayt gr wassava 
d maymi ar itwina g iwaliwn d 
warratn zg uzmz imrinn  ar assa. 
d mayd nviy at nakz zg tmitar 
umzruy d wacal, is lla ytwina 
rif xf kraÅ ï
 n temnaÂin.
B- lla ytwina xf wacal :

Xf wacal, itwassen rif is iga 
idurar ur ivzzifn kigan, illan g 
tsga tanafllat n tmazirt, ittamçn 
zg ïanja( tasga uvlluy), ar uggug 
wasif n mlwit( tasga unqqr).
Acal ad ismunan gr tmurt n rif 
unqqr igan tin idurar n Kbdana, 
Gloiya , ayt soid, ayt ulcg, ayt  
ïuzin, tamsaman, d rif wammas g 
llan idurar n ayt wryavl d tqbi-
lin ittiwalan d idurar n iznagn 
waskarr d rif uvlluy g tella 
tmazirt ijbliyn d ivmariyn. 
Ayad ayd yiwi bn Xldun, Bn abi 
zaro  d oAbd lpaqq ubadis.
Yzdi Rif altu, s ufttas, llig 
ikka ufttas n Rif iga asaka yil-
lel vr ikka waddur  i ysbbabn 
d inmudda zg andalus ar badis.. 
D altu zg ifttasn unqqer, sumata 
win dzayr nn mi kkan isbbabn 
nnes ar dd ttawÄn win badis.
(musïafa bucora, attaorif bi 
bani asslawiyyin, wabinubda on 
wataiqihim).

* (Isul)
* Saoid Bajji

Rif n zik



Chaque mois, "le Monde 
Amazigh" continue à vous 
livrer des cours de langue 
amazighe que la Fondation 
BMCE avait élaboré, en 
coédition avec la Librairie 
des Ecoles, comme outils 
pédagogiques sous forme 
d'un manuel intitulé "A  nlmd 
tamazight" .                       
Sur le plan référentiel, "A 
nlmd tamazight"  est un 
ouvrage pionnier qui adopte 
les directives définies 
dans les Discours Royaux 
et dans le dahir portant 
création et organisation de 
l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe.

"Le Monde Amazigh" vous offre, cette fois-ci, des cours du parler du 
Atlas, dont les auteurs sont Moha ANAJI et Fatima SADIQI.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier Dr. Leila MEZIAN 
BENJELLOUN, présidente de la Fondation BMCE de nous avoir 
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande utilité 
aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue amazighe.

COURS DE TAMAZIGHT
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L’Assemblée Mondiale Amazighe 
(AMA) a organisé, le 23 mars 2013, 
à Bruxelles, une table ronde, sur les 
« réalités et contraintes de la mise en 
œuvre de l’officialisation de l’amazighe, 
au Maroc ». La table ronde, modérée 
par Jamal Al Atiaoui, trésorier général 
adjoint de l’AMA, a été animée par les 
professeurs Mimoun Charqi et Moha-
med El Ayoubi ainsi que par Rachid 
Raha. Le premier intervenant, président 
d’honneur de l’AMA, a mis l’accent sur 
les aspects juridiques et politiques des 
réalités et contraintes relatives à la mise 
en œuvre de la question amazighe, en 
précisant que la question amazighe ne 
devait pas être réduite à la seule langue 
amazighe. Par question amazighe, il faut 
comprendre les droits économiques, so-
ciaux, culturels, civils et politiques des 
populations amazighes, et en particulier 
le droit à l’autonomie des régions. Or, 
depuis l’adoption de la dernière consti-
tution, les lois organiques qui doivent 

compléter cette dernière ne sont pas en-
core pensées et sont loin de voir le jour. 
L’édifice juridique n’est pas complet et 
les retards risquent de se poursuivre, ce 
qui permet de dire que des résistances 
s’opposent à une démocratisation et à la 
mise en œuvre des aspirations des po-
pulations amazighes.
Quant à Rachid Raha, président délégué 
de l’AMA, chargé des relations inter-
nationales, a mis l’accent sur le natio-

nalisme amazigh, l’intérêt de la langue 
amazighe, de la culture et de l’iden-
tité amazighe ainsi que de ses valeurs 
de tolérances et autres pour faire face 
aux extrémismes, en tous genres. Les 
citoyens européens d’origine amazighe 
doivent saisir l’intérêt de leur citoyen-
neté européenne pour défendre et faire 
valoir leur identité et  leur culture ama-
zighe d’origine et partant leurs droits 
et avec eux ceux des amazighes d’une 
façon générale.
Quant au professeur Al Ayoubi, lin-
guiste de son état, il est revenu sur l’his-
toire afin d’expliquer à l’assistance les 
contraintes présentes et les résistances 
à la mise en œuvre de l’Amazighe, en 
livrant des pistes de réflexion, dont le 
droit à l’autonomie des régions, condi-
tion essentielle pour la mise en œuvre de 
l’Amazighe et des droits des imazighen. 
Les débats de haute qualité ont per-
mis de faire le tour de la question et de 
mettre l’accent sur l’intérêt de la pour-

suite de la mobilisation.
En marge de la table ronde précitée, M. 
Rachid Raha, Mimoun Charqi et Mo-
hamed El Hamouti ont participé à un 
Forum sur le futur (fédéral) de l’Union 
Européenne organisé par le groupe des 
eurodéputés Spinelli MEPs, avec la 
participation d’Isabelle Durant, vice-
présidente du Parlement européen, et 
ont saisi l’occasion pour introduire la 
question de l’Amazighe et de la dias-

pora amazighe en Europe, et dénoncer 
l’intervention militaire française en 
Azawad, le lundi 25 mars. Et le mardi 26 
mars, la délégation de l’AMA a été reçu 
par la sénatrice socialiste Fatiha Saidi 
au Sénat belge où elle a abordé avec elle 
diverses questions concernant la ques-
tion de la citoyenneté européenne et de 
la culture amazighe.
Parallèlement à ces activités le Dr. 
Charqi a livré une interview à la Radio 
Al Manar qui peut être écoutée sur le  
Site web suivant :
http://almanar.be/index.php/compo-

nent/content/article/4-rediffusion-
emissions/1281-mimoun-charqui-ra-
dio-al-manar.html
De même qu’il peut être suivi l’inter-
vention télévisée du Dr. Charqi et de 
Raha sur Maghrebtv.be avec  Mohamed 
TIJJINI, sur internet et à travers :
http://www.youtube.com/watch?v=n
ycgoCfq2GY&feature=youtube_gdata_
player
in "Le Monde Amazigh" n° 152, Avril 
2013-2963

La question amazighe à BruxeLLes

Des membres de l'AMA avec la vice-présidente du Parlement européen Isabelle Durant

Des membres de l'AMA avec la sénatrice Fatiha Saidi
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Le ministre de la 
communication du 
royaume du Maroc, 
Mustafa Khalfi, nous 
rappelle à chaque 
fois qu’il y a une 
dizaine d’années, il 
y avait dix titres de 
la presse amazighe 
et que maintenant 
il n’en reste plus 
qu’un seul, à savoir « 

Le Monde Amazigh », depuis que « Tawiza 
» s’est arrêté d’apparaître le mois d’août 
dernier ! 
Effectivement, « Le Monde Amazigh » 
lui aussi est menacé de disparaître, ou au 
moins de s’arrêter momentanément : pour-
quoi ? Car, comme tous les titres amazighs, 
à cause des graves problèmes financiers 
qu’il traverse !!!
En raison du militantisme des journalistes 
amazighs, le Ministère de la Communi-
cation marocaine a été obligé de recon-
naître enfin l’existence d’un troisième type 
de presse écrite, « la presse amazighe » à 
côté de la presse arabophone (nationa-
liste arabe et islamiste) et francophone. 
La presse amazighe était généralement 
trilingue (Arabe, français et Amazighe) et 
concernait tous les aspects se rapportant à 
l’homme, à la société, à l’identité, à l’his-
toire et à la civilisation de peuple autoch-
tone de Tamurt n Yakuch (Maroc) et de 
Tamazgha (Afrique du Nord).
En 2006, le ministère précité avait dénom-
bré un bilan de 282 titres en langue arabe, 
ce qui constituait 70,86%, 107 titres en 
langue française avec 26,88% de la tota-
lité de la presse écrite, et juste 9 titres pour 
la presse amazighe, ce qui constituait à 
l’époque un pourcentage infime, soit 2,26 
%. Malheureusement, maintenant ce pour-
centage s’approche inéluctablement de zéro 
%. Pourquoi ? Les raisons sont bien connues 
et elles sont exposées à chaque fois dans de 
nombreux colloques et conférences se rap-
portant à la question de la communication 
de l’amazighité, où on sort avec de jolies et 
bonnes recommandations de fort bonne foi, 
mais  jamais tenues, ni exécutés sur le ter-
rain. Par exemple, les dizaines de recom-
mandations du colloque national organisé 
par l’Institut Royal de la Culture Amazighe 
(IRCAM)  sur « l’état des lieux et perspec-
tives d’avenir de la presse amazighe » les 13 
et 14 décembre 2003 à l’Institut Supérieur 
de l’Information et de la Communication 
(ISIC) de Rabat sont restés lettres mortes. 
Les raisons qui poussent à la fermeture 
des « ighmissen » (journaux amazighs), 
sont simples et se réduisent fatalement au 
manque de moyens financiers, au manque 
du professionnalisme, à la mauvaise dis-
tribution des sociétés de distribution de 
journaux (SAPRESS et SOCHEPRESS), à 
l’exclusion manifeste des insertions publi-
citaires à l’encontre de la presse amazighe, 
à cause bien sûr de la discrimination raciale 
des grandes entreprises marocaines. 
A propos de ce dernier point, vous avez, 
par exemple, de grandes entreprises maro-
caines dirigées par des hommes et femmes 
d’affaires amazighs, comme le cas des 
hydrocarbures Afriquia, qui offrent géné-

reusement leurs publicités aux journaux 
arabophones et francophones alors qu’elles 
l’interdisent carrément à la presse ama-
zighe. Le pire c’est que par le moyen de 
la publicité, qui joue un rôle essentiel au 
développement et au maintien de la presse 
écrite, des hommes et femmes d’affaires 
amazighs contribue au financement des 
journaux qui sont parfois totalement ra-
cistes envers leurs semblables, une cer-
taine presse qui s’oppose profondément 
à changer de ligne éditoriale et au moins 
de la terminologie, par exemple du Grand 
Maghreb qui devrait se substituer à celle 
de « Maghreb arabe », une presse totale-
ment acquise au baâthisme arabiste et à 
l’islamisme politique proche-oriental, et  
qui bombardent tout le temps le lectorat 
marocain de contre-vérités, de clichés et de 

faux stéréotypes à propos des imazighen et 
des militants amazighs, traités injustement 
et de manière vergogne de collaboration 
avec l’Etat d’Israël, de manipulation avec 
les services français, d’être à la solde de 
l’impérialisme américain, d’athéisme reli-
gieux, de séparatisme régionaliste, d’extré-
misme politique, de fanatisme ethnique…
Prenons le cas du traitement du conflit de 
l’Azawad : la presse francophone maro-
caine est devenu presque le porte parole 
de la nouvelle colonisation de l’armée 
française en Afrique et la presse arabo-
phone n’exprime que sa sympathie envers 
les mouvements djihadistes comme si les 
populations et les révolutionnaires toua-
regs n’étaient ni africains ni musulmans, 
comme la majorité des imazighen du Ma-
roc. Eh ben oui, la majorité écrasante des 
capitalistes amazighs financent la presse 
qui les insulte, qui leur inculque ce com-
plexe d’infériorité à l’égard de ceux qui se 
disent « Arabes », alors qu’au fond la presse 
amazighe, indépendante et libératrice, ne 
fait que défendre un projet de société basé 
sur des valeurs propres aux siens, aux com-
munautés amazighes, qui se rapprochent de 
celles des pays développés d’Occident, à sa-
voir la laïcité, l’égalité des sexes, la démo-

cratie, la solidarité des peuples, la diversité 
religieuse, sociale et linguistique. En défi-
nitive, la presse amazighe a pour objectif 
fondamental la promotion de l’amazighité  
en faveur d’une société démocratique, plu-
rielle et moderne, d’une monarchie parle-
mentaire au Maroc et en faveur d’un « Etat 
de régions », surtout que notre langue et 
notre culture amazighes ont été reconnues 
en 2001, et que la langue amazighe a été 
définitivement consacrée comme langue 
officielle dans la nouvelle constitution du 
pays du 1 juillet 2011.
Si l’unique support médiatique de la presse 
amazighe qu’est « Le Monde Amazigh » 
continue à exister jusqu’à ce jour, c’est car 
il a eu l’avantage, par rapport aux autres 
titres amazighes, de compter avec la publi-
cité de certaines grandes sociétés qui sont 

ouvertes envers le « fait amazighe » et qui 
font bénéficier  de leurs campagnes de 
communication, à part la presse arabe et 
française, la presse amazighe. Aussi, nous 
saluons eternellement la contribution à 
la promotion et au développement de la 
presse amazighe, par la banque BMCE 
BANK, MAROC TELECOM, le Groupe de 
MILOUD CHAABI (qui a nommé son hol-
ding au nom de sa mère YNNA HOLDING) 
et RMA WATANYA.
Depuis quelques années, et du fait que 
la société éditrice de notre journal, en 
l’occurrence « Les Editions AMAZIGHS 
» accomplit les critères d’une vraie socié-
té médiatique et de communication (la 
déclaration de ses salariés à la CNSS, le 
payement de ses impôts,…), elle reçoit un 
modeste financement de la part du minis-
tère de la Communication d’une valeur de 
200.000 dirhams par an.
A propos de ce dernier point, ce petit mon-
tant offert à la presse amazighe par rapport 
au budget alloué à toute la presse écrite 
par l’Etat marocain, et qui s’est établit à 
50 millions de Dh, constitue un pourcen-
tage infime et dérisoire de 0,04%. C'est-à-
dire, que des impôts que tous les citoyens 
amazighs, vivant au Maroc ou à l’étranger,  

donnent à l’Etat, ils ne reçoivent en contre-
partie en ce qui concerne le financement de 
leur propre presse écrite que zéro virgule 
zéro quatre pour cent (0,04%). 
En conclusion, le principe d’égalité des 
chances des langues et des identités offi-
cielles du Maroc en ce qui concerne la 
politique de communication écrite des 
gouvernements marocains sont très fort 
lointaines, sans parler ni de la politique de 
discrimination positive qui devait s’impo-
ser depuis que le chef d’Etat avait reconnu 
l’amazighité lors de discours d’Ajdir à par-
tir d’octobre 2001, ni de la dette historique 
que nous devons exiger vu que l’Etat maro-
cain avait privé la dite presse amazighe de 
toute aide matérielle et financière depuis 
plus de cinquante ans,  depuis l’indépen-
dance du pays en 1956.
Même si le mouvement amazigh est arrivé 
à arracher la reconnaissance de la langue 
amazighe en tant que langue officielle, la 
presse amazighe sera fatalement toujours 
condamnée à la mort, à moins que les ci-
toyens et citoyennes amazighs se réveillent 
de leur profond sommeil et se convertissent 
en vrais « nationalistes amazighs ». Mais 
c’est quoi un « nationaliste amazigh » ? 
C’est simple, un « nationaliste amazighe » 
c’est celui qui quand il va acheter des jour-
naux ou des revues, pense avant tout à sa 
propre presse avant de regarder et fouiller 
les autres titres arabes et français. Un « 
nationaliste amazigh » c’est ce vendeur de 
journaux, fier de son identité, expose à la 
vue de tout le monde sa propre presse et ne 
la cache pas au fond des caisses. Un « na-
tionaliste amazigh » c’est aussi ce proprié-
taire de café qui n’oublie jamais d’acheter 
la presse amazighe pour ses clients. Un 
homme ou une femme d’affaire « natio-
naliste amazighe », c’est celui ou celle qui 
lorsque il pense à une campagne de com-
munication des produits et services de sa 
société, pense premièrement à la formuler 
et à la conceptualiser à travers « sa langue 
maternelle » et à penser aux artistes, spor-
tifs ou chanteurs amazighes à jouer dans 
ses spots publicitaires et à la publier prio-
ritairement sur les colonnes de « sa » presse 
amazighe et à la diffuser sur les chaînes de 
« ses » radios et de « ses » télévisions ama-
zighes comme TV8. Lorsqu’on aura cette 
conscience nationaliste, comme l’ont les « 
nationalistes arabes », les « nationalistes 
turques », les « nationalistes israéliens », 
les « nationalistes catalans »…, alors, et 
soyez sûr de cela, on aura plus un seul titre 
mais plusieurs titres journalistiques, de 
revues et pourquoi pas des radios et télés 
privées 100% amazighes et des centaines 
de journalistes professionnelles amazighes 
y trouveront des emplois !
En définitive, il n’est pas du tout normal 
qu’au Maroc où il y a au minimum plus de 
17 millions de citoyens amazighophones, 
les citoyens et citoyennes autochtones ne 
disposent que d’un seul titre de presse, 
avec une périodicité mensuelle et un tirage 
honteux de 10.000 exemplaires, et qui de 
plus, est en voie de disparition.

* Editeur du journal « Le Monde Amazigh»
* En photo des titres de la presse ama-

zighe déjà disparus.

La mort de La presse amazighe !

Par Rachid RAHA*
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الفوج  تخرج  السنة  هذه  ستعرف 
يف  الشواهد  حملة  من  الخامس 
ماسرت ومسالك الدراسات االمازيغية 
أكادير،  )وجدة،  املغربية  بالجامعات 
يختلف  ولن  الرباط(  و  فاس 
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لغياب مخارج مهنية إىل حد الساعة 
االستثناء  يشكلون  حيث  لفائدتهم  
لها  يُعلن  التي  االخرى  املسالك  بني 
وإذا  مهنية.  وآفاق  مباريات  عن 
عرف سبب هذا الوضع بطل العجب 
وُعرف ما يف النفوس األّمارة بالسوء.

تمت  املتجاَوز طبعا-   –  "1999 لتكوين  وا  الرتبية  ميثاق   " يف 
املادة   .116 و   115 متتاليتني  مادتني  يف  األمازيغية  إىل  االشارة 
أن  يمكن  دور  أقىص  أن  ترى  و  االبتدائي  التعليم  تتناول   115
مادة  مجرد  تكون  أن  هو  اإلمكان  وحسب  األمازيغية   تلعبه 
مرحلة  ويف  العربية  اللغة  تعلم  من  الطفل  ليتمكن  لالستئناس 
، بعبارة أخرى أن تلعب األمازيغية دور الخادمة  التعليم األويل 
بالجامعة  كريس  إحداث  تتناول   116 املادة  العربية.  لتعلم 
ما  وهو   .  2001 سنة  من  ابتداء  االمازيغية  الدراسات  لفائدة 
2007، حيث سيتم   – 2006 لم يتحقق إال يف املوسم الجامعي 
فتح أول ماسرت متخصص يف الدراسات األمازيغية بجامعة ابن 
زهر بأكادير، سنة بعدها ستفتح أبواب املسالك يف وجه الطلبة 
أطرها  املحدثة  املسالك  وفاس.  ووجدة  أكادير  من  بكل  الجدد 
العربية  و  الفرنسية  الشعبتني  إىل  الغالب  يف  ينتمون  أساتذة 
والذين لهم أبحاث علمية أمازيغية متخصصة يف اللغة و االدب 
واللسانيات  السوسيولوجيا  و  االنرتبولوجيا  و  املعجميات  و  
و  الثقافية  والجغرافيا  والتاريخ  الديداكتيك  و  االجتماعية 
االعالميات واملوسيقى...  مما ساهم يف توفري تكوين متكامل 
دراية  عىل  بدورهم  الطلبة  الطلبة.  لفائدة  الجوانب  جميع  من 
لجيل  الخلف  امللقاة عىل عاتقهم ألنهم سيشكلون  باملسؤولية 
تطور  واكبت  االمازيغية  حول  دراسات  وراكم  علميا  ناضل 

النظريات العلمية املتتالية يف شتى املجاالت و التخصصات.
بعدم  إليه  ينظر  -الذي  التعليم  يف  االمازيغية  وضع  أن  يقال   
الرىض -  سببه يتجىل يف غياب موارد برشية مكونة يف االمازيغية 
، يف حني – ويف تناقض واضح -  تقوم الجامعة بتكوين الطلبة 
الوطنية   الرتبية  وزارة  اكرتاث  دون   2006 ومنذ  املجال  هذا  يف 
لوضعية هؤالء املرتبطة أساسا برد االعتبار لألمازيغية -يف زمن 
االعتبار  بعني  تأخذ  شمولية  رؤية  فق  و   - املرشوط  الرتسيم 
املكاسب املحققة يف هذا املجال و استثمارها يف العملية الرتبوية 

التعليمية و االعالمية و غريها من مناحي الحياة العامة.
االمازيغية  بفوبيا  الجريح  الوطن  هذا  يف  املسؤولون  اعتاد   
االمازيغي  النضال  حققها  التي  املكاسب  مرارة  يتجرعوا  أن 
فمن  راغبا.  ال  مكرها  الدواء  يتناول  الذي  بالسقيم  أشبه  وهم 
أما  الظاهر  هو  –وهذا  بالالمباالة  هؤالء  يتعامل  أن  الطبيعي 
الكواليس فحرب رضوس -  وتحسيس الطلبة عىل أن الشهادة 
ال   - مثابرة  و  بعد جهد جهيد   - التي حصلوا عليها  الجامعية 
ترتقي إىل مكانة الشواهد املحصل عليها يف التخصصات األخرى 
يلجوا  ال  بأن  الجدد  الطلبة  إىل  مشفرة  رسالة  كذلك  وهي   ،
مسلك الدراسات األمازيغية ألن مصريهم معلوم مسبقا. وبذلك 
األمازيغي  النهضوي  املرشوع  تأجيل  نسبيا  ولو  سيضمنون 
الرتبوي و العلمي. ما ال يعلمه هؤالء أن اختيار الطلبة والطالبات 
ملسلك الدراسات االمازيغية دون غريه مبني عىل قناعة وإيمان 
التهميش   2010 يدقون ناقوس  ونضال. وهو ما جعلهم ومنذ 
و االقصاء الذي يتعرضون له ومن خاللهم األمازيغية. فبادروا 

سدت  االبواب  جميع  لكن  الحوار،  أبواب  سلك  إىل  األمر  أول  يف 
الوطنية  اللجنة  تأسيس  إىل  دفعهم  الذي  اليشء   ، وجوههم  يف 
التي  املغربية  بالجامعة  االمازيغية  الدراسات  مسلك  لخريجي 
وقفات  تلتها   ، الربملان  أمام  وطنية  بوقفة  انطالقتها  دشنت 
جهوية أمام االكاديميات بكل من وجدة و أكادير ، لكن ال آذان 
باألمازيغية،   يتعلق  االمر  دام  ما  ناجعة  قرارات  ال  و  صاغية 
سواء عىل املستوى الوطني أو الجهوي ، ليبقى مسلسل الحڭرة  

مستمرا-  وهذا هو املعتاد - يف حق االمازيغية وطلبتها.
وحسب  تفسريه  يمكن  االستمرار-  يف  ع  -املتوقَّ التجاهل  هذا 
املعطيات املتوفرة عىل أرض الواقع من خالل طرح السؤال التايل 

:
لم  إذا  بالجامعة  االمازيغية  الدراسات  فتح مسالك  ما جدوى   

ترتبط بسوق الشغل؟   
الرئيسية  االعمدة  أحد  الشغل يشكل  االمازيغية بسوق  ارتباط 
املعرية( جسدها  )أي  العملية  ، هذه  االمازيغية  اللغة  يف معرية 
يف  غريه  دون  كتابتها  حرف  يف   - لألسف   – العمومي  النقاش 
تجاهل واضح ملسار التهيئة اللغوية ومراحل أجرأتها، وال غرابة 
النقاش إىل الحرف من املكر  يف أن يكون هذا التجاهل وتوجيه 
السيايس إذا اخذنا بعني االعتبار معطى االستحواذ املطلق عىل 
تبنيها   يف  تتقاطع  التي  الكتلة  احزاب  طرف  من  التعليم  وزارة 
يف  ساهم  مما  سياسية  وخلفية  كاديولوجية  العربية  للقومية 
االنحطاط الذي يتخبط فيه التعليم برمته يف بالدنا. وال بأس أن 
املعرية  عملية  تهم  التي  التفاصيل  ببعض  باقتضاب  ولو  نذكر 
 )le corpus( املتن  مستوى  مستويني  عىل  العمل  تقتيض  التي 
و مستوى الوضعية القانونية)le statut( . املستوى االول يُهم 
تراكيبها و رصفها و نحوها وقواعدها  تقعيد  اللغة من حيث 
وخطى   كبري  تقدم  يف  املستوى  هذا  يف  األمازيغية  وحرفها...  
و  التفعيل  آليات  يشكل  الذي  الثاني،  املستوى  حني  يف  ثابتة، 
نظرا  ومزرية  هّشة  وضعية  يف  اإلدارية،  و  القانونية  األجرأة 
لإلرث الثقيل لفظاعة سياسة التعريب املرتكبة يف حق الشعب 
اللغة  رسمية  عىل   املغربي  الدستور  تنصيص  فرغم  املغربي. 
الدسرتة،  قبل  االمر  عليه  كان  كما  وضعها  زال  فال  االمازيغية 
إعادة  و  قانونية  نصوص  إىل   حاجة  يف  األمازيغية  أن  حني  يف 
النظر يف النصوص التي تتناول الوضع اللغوي و الثقايف لبلدنا 
مع تحيينها لرتتقي من بلد أحادي اللغة و الثقافة إىل بلد التعدد 
الحسابات  عن  تتعاىل  واضحة  رؤية  بوضع  وذلك  واالختالف 
مع  التصالح  سمفونية  عزف  من  تقتات  التي  السياسوية 
انتهازية وتماطل  بامللموس مدى  يبني  الواقع  االمازيغية، ألن  
املسؤولني يف رد االعتبار لالمازيغية واملساهمة يف النهوض بها 
مناحي  مختلف  يف  إدماجها  عرب  إال  تكون  لن  التي  ومعريتها 
بسوق  ارتباطها  يشكل  لذلك  القطاعية.  و  الوظيفية  الحياة 
الشغل أوىل التدابري التي يجب اتخاذها وذلك من خالل اعتمادها 
التي  الرشوط  يف   – الفرنسية  و  العربية  شأن  ذلك  يف  شأنها   –
يف  املباريات  اجتياز  عىل  املقبولني  املرشحني  يف  تتوفر  أن  يجب 
مختلف القطاعات إذا كنّا فعال نؤمن بأن الوطن للجميع. دون 
ذلك  فاألمازيغية لن تتجاوز املناقشات الجانبية التي يراد منها 
املرشوعة  املطالب  تحقيق  عىل  العمل  بدل  املراوغة  و  املماطلة 
كمقوم  االمازيغية  مكانة  ستقوي  التي  لشعبنا  العادلة  و 

اجتماعي ورمزي وهوياتي ووطني. 
مسلسل  يف  االستمرار   ، هذه  الحال  و   ، مقبوال  اليوم  يعد  لم 
الدراسات االمازيغية  بالجامعة  الحڭرة تجاه خريجي مسالك 
يف  مكونة  أطر  إىل  ماسة  حاجة  هناك  أن  العلم  مع  املغربية  
اإلعالم.  و  التعليم  قطاعي  يف  وبالخصوص   االمازيغية  مجال 
فهذه املعادلة لم يعد من املستساغ قبولها و ال الصمت تجاهها. 
فكيف إذا يجوز التيمم  و املاء موجود  وفقا للقاعدة الفقهية 
التي تقول : إذا حرض املاء رفع التيمم ، فأفتونا إن كنتم لهذه 

املعادلة تعربون؟

اللغة  ألساتذة  الجهوية  الجمعية  عقدت 
جهويا  لقاء  درعة(،  ماسة  )سوس  األمازيغية 
بمركز  وذلك  املنرصم،  مارس  و24   23 يومي 
استقبال الشباب "تني هينان" بمدينة تيزنيت، 
تدريس  إنجاح  أجل  من  يد  يف  "يدا  شعار  تحت 

األمازيغية".
مدريس  من  مجموعة  اللقاء  هذا  يف  شارك  وقد 
بمراكز  ومكونني  ومفتشني  األمازيغية  اللغة 
تكوين األساتذة، باإلضافة إىل أساتذة جامعيني 
ينتمون  متدربني  وأساتذة  وطلبة  وباحثني 
ملختلف أقاليم جهة سوس ماسة درعة. وأفىض 
إىل انتخاب املجلس الجهوي للجمعية، وتسمية 
املنسقني املحليني بمختلف نيابات وزارة الرتبية 
مهمة  لهم  أوكلت  الجهة،  صعيد  عىل  الوطنية 
األقاليم، وتتبع مسار  الجمعية بمختلف  تمثيل 
الناجحة  التجارب  وتقييم  األمازيغية  تدريس 
وتلك التي تعرتضها العراقيل مع تحديد نوعيتها 
إىل  ترفع  ودورية  سنوية  تقارير  إنجاز  أفق  يف 
الوطنية جهويا ووطنيا،  الرتبية  وزارة  مصالح 
الوطنية والدولية  املؤسسات  إىل مختلف  وكذلك 

املهتمة بهذا األمر.
وإىل جانب ذلك، تم تكوين لجن وظيفية، تعمل 
الجهوي،  واملجلس  املسري  املكتب  جانب  إىل 

وتقوم بوظائف معينة، وأبرزها:
بفتح  وتتكلف  والرشاكة:  التواصل  لجنة   .1
الجهوية،  األكاديمية  مع  تواصل  قنوات 
ومختلف النيابات االقليمية والسلطات الرتبوية 
عىل املستوى الجهوي والوطني، وكذلك مختلف 
تدريس  عىل  التأثري  وذات  الفاعلة  املؤسسات 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  )املعهد  األمازيغية 

املجلس األعىل للتعليم...(.
دورات  إعداد  يف  تساهم  التكوين:  لجنة   .2
املستوى  وعىل  الجهوي  املستوى  عىل  تكوينية 

اإلقليمي.
وتهتم  والديداكتيكية:  البيداغوجية  3.اللجنة 
واملمارسة  األمازيغية  بتدريس  يرتبط  ما  بكل 
فيما  وذلك  الدرايس،  الفصل  داخل  الرتبوية 
يتعلق بتحديد اسرتاتيجيات وطرائق بيداغوجية 
لتدريس األمازيغية، واملساهمة يف إعداد الحوامل 
البيداغوجية  الحلول  وإيجاد  الديداكتيكية، 
داخل  الرتبوية  باملمارسة  املرتبطة  للمشاكل 
تكنولوجيا  إدماج  وكذلك  الدرايس،  الفصل 

املعلومات والتواصل يف تعليم وتعلم األمازيغية.
الثقافية واألدبية: تهتم بدعم تدريس  4.اللجنة 
الثقايف  التنشيط  خالل  من  االمازيغية  اللغة 
الجامعة  وتنظيم  بإعداد  وتتكلف  واالدبي 
الثقافية،  األنشطة  والندوات ومختلف  السنوية 
والدراسات  األدبية  املنشورات  اصدار  وكذلك 

والبحوث الرتبوية التي ينجزها األعضاء.
اللغة  ألساتذة  الجهوية  الجمعية  تكون،  بهذا 
أكملت  قد  درعة(،  ماسة  )سوس  األمازيغية 
قانونها  يحدده  ما  وفق  هياكلها  تشكيل 
أوىل  الجهوي  املجلس  عقد  حيث  االسايس. 
جلساته، وتداول يف عدة قضايا مرتبطة بتدريس 
املستوى  عىل  وأكد  وجهويا،  وطنيا  األمازيغية 
الوزارية  التعليمات  بتفعيل  باملطالبة  الجهوي 

وإلزام  االمازيغية  اللغة  بتدريس  املتعلقة 
الجميع بها، واعتماد مقاييس علمية دقيقة يف 
االمازيغية  اللغة  بتدريس  الخاصة  االحصائيات 
بالنسبة  التخصص  وتفعيل  الواقع،  لتطابق 
مؤسسات  داخل  االمازيغية  اللغة  لتدريس 

التعليم االبتدائي.
بتدريس  الكفيلة  الكفاءات  تهميش  واستنكر 

اللغة االمازيغية.
وعىل املستوى الوطني أعلن عن تشبثه باملبادئ 
االربعة الثابتة واملتعلقة بإدماج اللغة االمازيغية 
التوحيد،  )االلزامية  الرتبوية  املنظومة  يف 
فالدولة  وبالتايل  تيفيناغ(،  حرف  التعميم، 
بالتزاماتها يف تعميم  بأن تفي  املغربية مطالبة 
)ابتدائي،  األسالك  جميع  يف  األمازيغية  تدريس 
جميع  ويف  تأهييل(  ثانوي  إعدادي،  ثانوي 
والخصوصية  العمومية  التعليمية  املؤسسات 
الجالية  أبناء  ذلك  يف  )بما  املغاربة  ولجميع 
تفيناغ،  حرف  وباستعمال  الخارج(  يف  املغربية 
لتدريس  املالئم  هو  الحرف  هذا  أن  اعتبار  عىل 
األمازيغية ويشكل اختيارا سياسيا وبيداغوجيا 
حول  الحالية  النقاشات  وأن  فيه،  الحسم  تم 
سياسية  نقاشات  تكون  أن  تعدو  ال  الحرف 
وإيديولوجية ال تستحرض اي بعد علمي، وإنما 
تستهدف املس باملكتسبات التي حققها تدريس 
األمازيغية يف العرشية األخرية. وإننا كمدرسني 
ال  املجال  بهذا  وكمهتمني  األمازيغية  للغة 
يمكن أن نسمح ألي جهة كانت أن تمس بهذه 
القوانني  املكتسبات، وطالب باإلرساع يف إخراج 
اللغة  دستورية  بتفعيل  الخاصة  التنظيمية 
العقبات  تدليل  شأنه  من  ذلك  ألن  االمازيغية، 
التي تقف حجرة عثرة أمام إدماج األمازيغية يف 
الحصيص  وبرفع  وتعميمها،  املغربية  املدرسة 
من  االمازيغية  اللغة  بتدريس  الخاص  الزمني 
اعتبار  عىل  اسبوعية،  ساعات   6 إىل  ساعات   3
بمقتىض  رسمية  لغة  األمازيغية  اللغة  أن 
وبالتايل  العربية،  اللغة  جانب  إىل  الدستور 
النماء  أن تكون متساوية معها يف فرص  يجب 
تكوين  تجربة  وتعميم  إىل جنب،  والتطور جنبا 
اللغة االمازيغية  أساتذة متخصصني يف تدريس 
والتكوين.  الرتبية  ملهن  الجهوية  املراكز  بكافة 
مع تحديد معايري الولوج والتي يجب أن تكون 
ديداكتيكها  يف  أو  األمازيغية  اللغة  يف  اإلجازة 
الجهوي،  املجلس  املعايري.وطالب  هذه  أبرز 
بتنقيح جميع املناهج الدراسية بما يتوافق مع 
رسمية اللغة االمازيغية وذلك لرد االعتبار للشق 
خلق  املغربية،  والثقافة  الهوية  من  االمازيغي 
وتعميمها  املسالك  بدل  االمازيغية  للغة  شعب 
تقويم  واعتماد  املغربية،  الجامعات  جميع  يف 
التعلمات الخاصة باللغة االمازيغية يف االمتحان 
التعليم  من  السادس  للمستوى  االشهادي 
لتأطري  الرتبوية  املراقبة  وتفعيل  االبتدائي، 
اللغة  بتدريس  االلتزام  مدى  وتتبع  االساتذة 

االمازيغية.
ألساتذة  الجهوي  املجلس  أكد   األخري،  ويف 
للمجلس  األول  اللقاء  أن  عىل  األمازيغية،  اللغة 

الجهوي للجمعية كان مثمرا وناجحا بامتياز.

خرجيو مسلك الدراسات األمازيغية و استمرار مسلسل »احلكرة« اجلمعية اجلهوية ألساتذة اللغة األمازيغية تنظم لقاءا جهويا

خالــــد أوبـــــال *

تنظيم  تم  األمازيغية«  للغة  الرسمي  الطابع  تفعيل  أجل  »من  شعار  تحت 
الحايل.  أبريل  و7    5 مابني  بيوكرى  ألموكار  لفعاليات   الخامسة  الدورة 
يف  تنوعا  عرف  الذي  األمازيغي  الكتاب  بمعرض  الدورة  أشغال  وافتتحت 
والذي   ، واللغوية  والقانونية  النقدية  والدراسات  اإلبداع  بني  ما  العناوين 
الجلسة  تميزت  كما  التأليف،  عالم  ملستجدات  املتتبعني  مختلف  استقطب 
ليفسح  فارس،  الرحمان  لعبد  والتقديمية  الرتحيبية  بالكلمة  اإلفتتاحية 
حول  أسيكل  جمعية  مكتب  باسم  كلمة  القى  الذي  بسطام  ملحمد  املجال 
فلسفة ومغزى أموكار ن بيوكرى، ليسرتسل يف التذكري بمضامني مقتضبة 
للدورات السابقة، وما ستتم مدارسته خالل هذه الدورة، لتتم دعوة الحضور 

لحفل شاي يف عني املكان.
املحاور كمحور  األولــــى مجموعة من  الفكرية  الجلسة  وتناولت أشغال 
أسكــان  الحسني  فيها  تناول   : التاريخ  كتابة  وإعادة  األمازيغية  اللغة 
قبيل:  من  بمفاهيم  املرتبطة  القضايا  من  مجموعة  والتحليل  بالدرس 
األمازيغية  اللغة  بني  والتاريخ،والعالقة  ،واألمازيغ  التاريخ  كتابة  تعريف 
قدم  ثم  التاريخ؟،  كتابة  بإعادة  نطالب  ملاذا  سؤال:  من  منطلقا  والتاريخ، 
بعض املعطيات واألدلة ومواقف بعض العلماء، وكذا السجاالت التي عرفها 
التاريخ  نكتب  لكي  اعتمادها  يجب  التي  واآلليات   ، املوضوع  هذا  نقاش 
حني  يف  األمازيغيتني.  واللغة  والحضارة  لألمازيغ  منصفة  علمية  بطريقة 
قدم رشيد نجيب مداخلة تناولت اإلطار املرجعي الرسمي املتدرج من خالل 
الخطب امللكية وإنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية والرتسيم الدستوري 
 ، اللغة األمازيغية  للغة األمازيغية، وكذا اإلطار الترشيعي الخاص بتدريس 
والتكوين  األمازيغية  باللغة  الكتابة  باستعمال  املتعلقة  املستجدات  وبعض 
باللغة  اإلنتاج  الخاص يف مجال  التحمالت  اتفاقيات ورشاكات ودفرت  وعقد 
بالتقويم  الخاصة  التوصيات  وبعض  املالحظات  بعض  مبديا  األمازيغية، 
يف  والتخصص  الحرضية  املناطق  عىل  والرتكيز  تكوينية  لقاءات  وتنظيم 

املجال.
التعمري والشأن املحيل  الهمزاوي فتطرق يف مداخلته ملوضوع  التيجاني  أما 
الغابوي   امللك  وتحديد  األرض  مشاكل  وكذا  األمازيغية،  باللغة  عالقته  يف 
والبنايات والفضاء العمومي حيث تغييب الهوية األمازيغية وعدم احرتامها 
يف مدونة التعمري، إذ يتم استنساخ أشكال هندسية غريبة ، أضف عىل ذلك 

إشكالية  لغة التواصل يف اإلدارات العمومية.
باملوضوع  املرتبطة  واإلشكاالت  القضايا  ملختلف  برشيل  أحمد  وتطرق 

باعتبار أن استعمال اللغة األمازيغية يف اإلدارة والقضاء حق ورضورة ملحة، 
التي تهدر يف املحاكم بسبب عدم دراية املسؤول  مذكرا باملشاكل والحقوق 
يستوجب،  مما  املهنية،  الغري  الرتجمة  إىل  اللجوء  فيتم  املتقاضني،  بلغة 
حسب املحارض، العمل من أجل سياسة لغوية واضحة املعالم، وإدراج اللغة 
األمازيغية يف مؤسسة القضاء بشكل إلزامي من خالل التكوين واملساواة بني 
للمترضرين  بالنسبة  الرضر  وجرب  والتعويض  والعربية  األمازيغية  اللغتني 

من السياسات اللغوية املتبعة يف املجالني اإلداري والقضائي.
واملوظفني  والشباب  التالميذ  من  مجموعة  موعد  كان  الثاني  اليوم  ويف 
التي  األمازيغية  باللغة  للكتابة  التطبيقية  الورشة  أشغال  مع  واملقاولني 
تميزت بالعرض النظري ملحمد أكوناص حول تاريخ حرف تيفيناغ وارتباطه 
االنتقال  ليتم   ، والهوياتية  الرتبوية  وأهميته  األمازيغية،  بالحضارة  الوثيق 
الذي تجوب  الوهاب بوشطرت  اإلمالئي من طرف عبد  الكتابي  التطبيق  إىل 
معه املستفيدون ، وخاصة أطفال املستوى السادس االبتدائي. أما الجلسة 
الفكرية الثانية فتناولت دسرتة اللغة األمازيغية يف ارتباطها بتكامل الهوية 
والدبلومايس  الترشيعي  واملخطط  واإلفريقي  املغاربي  والفضاء  األمازيغية 
مداخلة  األمازيغية من خالل  للغة  الرسمي  الطابع  وتفعيل  املغربية  للدولة 
من  ـ  تامازغا  ـ  إفريقيا  شمال  دول  بمواقف  ذكر  الذي  بوشدوك   محمد 
السياسة الثقافية واللغوية ، معززا مداخلته ببعض اآلحصائيات السكانية 
لألمازيغ عرب العالم ، وختم بعدة توصيات استقاها من منظمتني عامليتني 
هما التجمع العاملي األمازيغي ومنظمة سكان جبال العالم، التوصيات التي 
تهم قضايا األمازيغ يف ارتباطها باللغة والثقافة والحضارة والهوية واملجال 

والثروات.
الترشيعي، من خالل  واملخطط  األمازيغية  اللغة  فتناول  الحاحي  أما رشيد 
السياقات السياسية التي عرفها لنقاش العمومي، وكذا االختيارات العامة 
للدولة ، مؤكدا عىل أن مسألة األمازيغية يف شمال إفريقيا ال يمكن حرصها 
يف الجانب اللغوي ، وأن سياق تدبري التعدد اللغوي أتى بعد عقود من اإلقصاء 
واملالية  القانونية  الرشوط  كافة  توفري  رضورة  عىل  مشددا  واألحادية 
والبرشية من أجل التفعيل الحقيقي للغة األمازيغية، دون إغفال الخرجات 
والعروبية  الوزارية  الجهات  بعض  فتئت  ما  التي  واملزاحمات   والهجمات 

والوهابية تدفع بها ملضايقة أية مبادرة رسمية إيجابية تجاه األمازيغية.
يف حني تناول أحمد أرحموش موضوع مرسوم تفعيل الطابع الرسمي للغة 
السيايس  البعد  نحو  األمازيغي  بالعمل  الدفع  عىل  ركز  حيث  األمازيغية، 

تفعيل  مجال  يف  التقدم  مؤرش  ضعف  هناك  ألن  النضايل  الشكل  بتأجيج 
الجانب  عىل  تقترص  أن  يمكن  ال  الدسرتة  وأن  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع 
اللغوي، وأن يتجه الفعل النضايل لكل القضايا األمازيغية الحضارية واللغوية 
التنظيمات  تحويل  أجل  من  بالعمل  واملجالية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
بالرفع  ولبدائل،  الحلول  تقديم  عىل  الرتكيز  مع  الخطاب  لتمرير  آليات  إىل 
والربغماتي  الذاتي  املنطق  لتجاوز  ضمانا  األمازيغيني  الفرقاء  أداء  من 

الضيق،واالنتقال نحو الرتكيز عىل ما هو مشرتك لبناء التحالفات القوية.
أجل  من  الجهود  بتضافر  تطالب  وخالصات  توصيات  اللقاء  اصدر  وقد 
االعرتاف الرسمي باألمازيغية يف دول شمال إفريقيا وبالد الساحل، وتفعيل 
املنظمات  مع  وتنسيق  رشاكة  عالقات  وربط  األمازيغي،  العاملي  التنسيق 
قصد  موازية  تقارير  وإنجاز  الحكومية.  وغري  الحقوقية  املدنية  العاملية 
التأثري عىل مصادر القرار يف بلدان تامازغا ، والتعامل اإليجابي مع وسائل 
الطابع  تفعيل  أجل  من  الجهود  وتوحيد  ودوليا.  وإفريقيا  وطنيا  اإلعالم 
الرسمي للغة األمازيغية يف جميع مناحي الحياة الرسمية والشعبية والهوية 
البرصية واإلعالمية واملفاهيمية ،وذلك تحقيقا للدسرتة الكاملة. وتصحيح 
تاريخ املغرب وشمال إفريقيا والساحل بشكل يربز الدور املركزي لألمازيغية 
واألمازيغ، بما يعيد لهم ولحضارتهم ولشخصيتهم االعتبار الكامل.والعمل 
يتماىش  مضمونها  يعد  لم  التي  التمييزية  الترشيعات  كافة  إلغاء  أجل  من 
املناطق  تمكني  أجل  والعمل من  لألمازيغية.  املأمولة  الدستورية  والوضعية 
استغالل  من  بتمكينهم   ، الكاملة  التنمية  وسائل  من  األمازيغية  النائية 
والجماعي  الفردي  الرضر  وجرب  والجماعية  الفردية  وثرواتهم  أراضيهم 

الثقايف واللغوي والهوياتي واالقتصادي واملجايل والبيئي لألمازيغ. 
وعىل هامش اللقاء تم تنظيم أمسية فنية عرفت حضورا قويا ووازنا ملختلف 
الفعاليات األمازيغية وخصوصا الفنانون، وقام بتنشيطها اإلعالمي إبراهيم 
إسمكان  فرقة  من:  كل  مشاركة  وعرفت   ، الجمعية  مكتب  عضو  باوش 
بالفنان  مصحوبة  تريويسا  لفن  أوتادارت  جامع  الرايس  وفرقة  إداأومحند 
األمازيغية  األغاني  من  بمجموعة  الحضور  أتحف  الذي  شوهاد  عيل  املتألق 
الرتاثية الخالدة، كما عرفت األمسية مشاركة الطفل الفكاهي الواعد عصام 
الحسن  األستاذين:  من  كل  تكريم  تم  األخري  ويف  شعرية،  وقراءات  فهمي 
إىل  باإلضافة   . املجدوب  الحسن  الرايس  والفنان  أخياط  وإبراهيم  كحمو 
تنشيط  من  لألطفال  أمازيغية  تربوية  ترفيهية  فكاهية  صبحية  تنظيم 

جمعية تاسوتني بمدينة الدشرية.

إختتام  الدورة اخلامسة لفعاليات أموكار ن بيوكرى           
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• تغجيجت
دعا املشــاركون يف النســخة الثانية مللتقى الثقافة الشفوية » دورة 
ثقافة الرحــل« بتغجيجت ) إقليم كلميم (، إىل االهتمام بفنون الرحل 
باملنطقة، خصوصا رقصة » تارحالت« التي ينفرد بها رحل املنطقة، 
وإعادة االعتبار ملماريس هذه الفنون، ورضورة استفادتهم من كافة 

حقوقهم كبطاقة الفنان، عىل غرار مماريس الفنون األخرى باملغرب.
كما وجهــوا نداء لوزارة الثقافة من أجل إدراج فن » تارحالت« ضمن 

الرتاث الوطني، الذي وجب دعمه و صيانته من االندثار الذي يتهدده.
وتجدر اإلشــارة إىل أن هذه التظاهرة نظمت من طرف جمعية الواحة 
للتنمية والتضامن، برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، تحت 
شعار »ثقافة الرحل أداة إدماج وتنمية«، يومي 30 و 31 مارس 2013.

• مريرت
وجه الســيد فتوحي بن عال، الســاكن بايت عبد الله قيادة الحمام 
بمريرت، شــكاية إىل رئيس الجامعة امللكية املغربية للقنص بالرباط، 
قصد فتح تحقيق يف ما يعتربه تلفيقــا لتهم له والبنه تتعلق بالصيد 
بطريقة غري رشعية، وحمل ســالح بدون ترخيص، من طرف حارس 
جامعي متطوع، ما جعل مديرية القضاء العســكري بالرباط تقوم 
باســتدعائه، قصد تســليم بندقية الصيد الخاصة به، ودعى السيد 
فتوحي بن عال يف شكايته إىل الســيد رئيس الجامعة امللكية املغربية 
للقنــص بالرباط كذلك، إىل وضع حد للمضايقات واســتغالل النفوذ 
وخرق القانــون من طرف الحارس موضوع الشــكاية، خاصة وأن 
شــكايته مرفوقة بالئحة للشهود تتبث حسبه أن الحارس متورط يف 

عملية القنص مع ابنه خالل هذا املوسم. 

• إسافن
بعد تدمريه للرموز األمازيغية،قائد منطقة إســافن يتدخل يف شؤون 
قبيلة إبركاك ويستدعي بعضا من سكانها لتجديد ما يسمى املجلس 

النيابي للجماعات الساللية.                
ففي يوم الجمعة 15مارس2013، وبمناســبة إحياء موســم »شيغ 
ملريز« ويف عملية انتهازية واضحة، قام قائد امللحقة اإلدارية إلســافن 
إعتماداً عيل أعوانه باالتصال ببعض األشــخاص من ســكان دواوير 
قبيلــة إبركاك،اختارهم بعناية فائقة مــع حرص تام عىل عدم إثارة 
إنتباه الرأي العام،وسجل أرقام بطائق تعريفهم بدعوى أنهم أصبحوا 
أعضــاء باملجلس النيابي الجديد للجماعات الســاللية، عىل حد قول 
بعــض من اتصل بهم. كما رصحوا بأنه حدد لهم يوم الخميس املقبل 
)21مــارس2013( ليحرضوا إىل مكتبه حيث ســيجدونه قد أعد لهم 

نسخاً من سجالتهم العدلية .
معلــوم أن دورية وزارية عدد 70 بتاريــخ 28 نونرب2012 ، كانت قد 
وجهت إيل قواد عــدة مناطق قروية تحثهم عــىل التدخل لتجديد ما 
يســمى املجالس النيابية للجماعات الســاللية طبقاً ملا ينص عليه 

الظهري اإلستعماري لسنة 1919 املوقع من طرف املاريشال ليوطي.
يذكر أن الســيد القائد ،كان قد أثار ضجة يف املنطقة بســبب إجرائه 
العنــري وتدمــريه لرمــز »أزا«األمازيغي اليشء الذي تســبب يف 
إحتجاجات عارمة من طرف السكان املطالبني برحيله ،لكن السلطة 
الوصية ظلت محتفضة به يف تحد صارخ ملشــاعر السكان األمازيغ 
وقد دشــن أهايل املنطقة بما فيهم املتواجدين باملدن وباملهجر عملية 
جمع العرائض اإلستنكارية ضد ترفات هذا املسؤول، التي تستهدف 
حقهــم التاريخي يف اراضيهم،  مصحوبة بعملية تحســيس لتنظيم 

وقفة إحتجاجية أمام مقر قيادة إسافن.

•كروشن
احتج املئات من ســكان عدة دواوير ) أروكو- بورشمو- تمرهانت- 
بوعبادة- تامداحت(،  التابعة إداريا لجماعة كروشــن إقليم خنيفرة 
يف مسرية احتجاجية منذ التاســعة صباحا من يوم األحد 31 مارس 
2013. وقد رصح الكثري من املحتجني الذين التقينهم بالقرب من بلدة 
تغسالني حوايل الثامنة والنصف ليال أنهم يف اتجاه مدينة الرباط بعدما 
قطعوا حوايل 50 كلمرتا مشــيا عىل األقــدام . ويطالبون  بفك العزلة 
والتهميش عن دوواريهم،  ورضورة االســتفادة من بطاقة »راميد«  
بدون مقابل مايل،  وعن سبب اتجاههم نحو العاصمة أكد لنا بعضهم 
أن السبب يرجع إىل »فشل التدابري التي تقوم بها العمالة لحل مشاكلنا 
بعدما نظمنا مســرية مشــابهة ســنة  2005 تكللت  ببناء قنطرة 
عشــوائية لم تعمر طويال أمام قوة جريان املياه بواد رسو،  وتريح 
عامل اإلقليم الجديد بكونه ال يملك حال ملشــاكلنا بسب الكلفة املالية 
الكبرية التي يحتاجها بناء قنطرة ذات جــودة عالية ، يف لقاء له مع 

ممثلني عن الساكنة نهاية  سنة 2012« 
شارك يف املسرية حوايل 1200 شخص يف البداية حسب املنظمني،  لكنه 
لم يصل إىل ملتقى الطريقني الوطنيتني رقم 8 و33 إال ما يقارب 300 
شخص،  بعدما أرهق املسري عددا كبريا منهم،  خاصة وأن املشاركني 
فيها ينتمون إىل كل الفئات العمرية من أطفال صغار وشــيوخ بدت 
عليهم عالمات التعب عند وصولهم. تجدر اإلشارة إىل أن السلطات قد 

رافقت املحتجني دون استفزازات منذ بداية مسريتهم .
بعد وصولهم إىل ملتقى الطرق الســالف الذكر عىل شكل مجموعات،  
تجمعوا بالقــرب من محطة البنزين لالســرتاحة والتداول يف عرض 
الحوار الذي اقرتحته العمالة وإن كان متأخرا حسب رأي الكثري منهم. 
توافد عىل املكان عدد كبري مــن رجال األمن من مختلف التخصصات 
تحســبا ألي طارئ،  وقبل منتصف الليل تم االتفاق عىل تشكيل لجنة 
للحوار مع املحتجني بعد وصول عامل اإلقليم إىل عني املكان و محاولته 

تهدئة األمور متحدثا إىل املحتجني باللغة األمازيغية.
* محمد زروال 

من هنا وهناك
* محمد ارجدال 

أيت باحسني من  الحسني  املناضل األمازيغي  الباحث و  تم تكريم األستاذ 
الذي  األمازيغ  واألدباء  األدب  بملتقى  بتغجيجت  تمونت  جمعية  طرف 
نظمته هذه الجمعية برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بجماعة 
وقد   ،2013 مارس   17 األحد  يوم  الصحراء  باب  كلميم  إقليم  تغجيجت 
حرض حفل التكريم مجموعة من فعاليات املجتمع املدني باملنطقة وبعض 
أصدقاء ومعارف األستاذ املحتفى به ، وقد أدلوا بشهاداتهم يف حقه ، حيث 
ودفاعه   ، باحسني  أيت  األستاذ  أخالق   نبل  عىل  الشهادات  هذه  أجمعت 
املستميت حول األمازيغية وكذا استمراريته يف النضال وخدمة األمازيغية 

ألزيد من أربعني سنة )1970 – 2013(  .
حيث  نتانوت،  بإمي  مزوضة  مواليد  من  باحسني  أيت  واألستاذالحسني 
بمراكش  الثانوية  دراسته  ليتمم  واإلعدادي  اإلبتدائي  تعليمه  درس 
بالرباط،  ويعمل  الثانوي،  للتعليم  أستاذا  ليتخرج  بالرباط  والجامعية 
ذلك  بعد  سنوات،  ثالثة  والعربية  سنوات  ثالث  الفرنسية  اللغة  فدرس 
مركز  يف  باحثا  ثم  املدينة،  نفس  يف  لها  فمفتش  للفلسفة  أستاذ  ليصري 
الدراسات األنرتوبولوجية والسيوسيولوية )وحدة األنرتوبولوجيا( باملعهد 
انخرط  السبعينيات  بداية  ومنذ  املدينة.  بنفس  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
الثقايف،  والتبادل  للبحث  املغربية  بالجمعية  األمازيغي  الجمعوي  العمل  يف 
ليصبح عضوا بمكتبها املركزي منذ سنة 1974 وناشطا يف مجال الكتابة 
بمنشوراتها الصحفية ومحررا رئسيا لها سواء بنرشات » اراتن« و »التبادل 

الثقايف«ثم »جريدة تامونت« و مجلة »امود« كما شارك يف تأطري العديد من 
الندوات واللقاءات الفكرية سواء املنظمة من طرف جمعية التبادل الثقايف 
باكادير وواملاس وماسنيسا  الصيفية  الجامعة  أو جمعيات أخرى خاصة 
وغريها، كما أرشف عىل إخراج أعمال العديد من الندوات التي نظمها مركز 
الدراسات األنرتبولوجيا والسوسيولوجيا باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
وأرشف عىل العديد من بحوث الباحثني املتعاقدين مع املعهد. واآلن اصبح 
بعد  بالرباط  الثقايف  والتبادل  للبحث  املغربية  للجمعية  العام  الكاتب  نائب 

مرض األستاذ ابراهيم اخياط ، واملسري لها .

التبادل  و  للبحث  املغربية  الجمعية  نظمت 
املركز    مع  برشاكة  بويزكارن    فرع  الثقايف 
النيابة  و  التكوين  و  الرتبية  ملهن  الجهوي 
اإلقليمية لوزراة الرتبية الوطنية بكلميم وبدعم 
اختتام  حفل  بكلميم  املغرب  اتصاالت  من 
للغة  الوطني  باليوم  احتفاء  املنظمة  األنشطة 
األم وذلك  يوم الجمعة 29 مارس 2013 باملركز  

الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بكلميم ، 
النائب  السيد  بحضور  الحفل  هذا  تميز  وقد 
بكلميم     الوطنية  الرتبية  لوزارة  اإلقليمي 
بالنيابة  الرتبوية  الشؤون  مصلحة  ورئيس 
التصاالت  التجاري  واملندوب  املركز   ومدير 

املغرب واملدير  الجهوي لوكالة املغرب العربي لألنباء باإلضافة إىل ثلة من 
باملركز  األساتذة  وألطلبة  الرتبوية  واألطر  التعليمية  املؤسسات  مديري 

ومجموعة الفعاليات الجمعوية باإلقليم.
التي  الرتبوية  الورشات واألنشطة  تتويجا ملجموعة من  الحفل  ويأتي هذا 
فرباير   21 يصادف  الذي  األم  للغة  العاملي  لليوم  تخليدا  الجمعية  نظمتها 

من كل سنة كما يأتي  هذا الحفل تخليدا لليوم 
من  مجموعة  تتويج  تم  حيث  للشعر،  العاملي 
يف  املتميزة  ملشاركتهم   والتالميذ  التلميذات 
مؤسسات  بثمانية  املنظمة  تيفيناغ  أوملبياد 
ومؤسستني  كلميم  بمدينة  ابتدائية  تعليمية 
تعليميتني من بويزكارن ومؤسسة من تيموالي 
الرتبوية  واألطر  األساتذة  الطلبة  من  وبتأطري 
من  وأستاذات  أساتذة  إىل  باإلضافة  باملركز 

املؤسسات التعليمية املحتضنة لهذه األنشطة.
باللغة   شعرية  قراءات  الحفل  عرف  كما 
األمازيغية والعربية والفرنسية من إبداع الطلبة 

األساتذة واألطر الرتبوية باملركز. 
إنجاح هذه  يف  املساهمني  الرشكاء  بتكريم مجموعة من  الحفل  تميز  كما 
الرتبية  لوزارة  اإلقليمي  النائب  السيد  رأسهم  وعىل  الرتبوية  التظاهرة 
واملندوب  والتكوين  الرتبية  ملهن  الجهوي  املركز  مدير  والسيد  الوطنية 

التجاري التصاالت املغرب وفعاليات أخرى.

كلميم : حفل تتويج املتفوقني و املتفوقات يف أوملبياد تيفيناغ

مجعية تامونت تكرم االستاذ و املناضل االمازيغي احلسني ايت باحسني

الصغري  األطلس  إفران  فرع  املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  نظمت 
الجهوية  اللجنة  بالتنسيق مع  الثقايف  والتواصل  للتعاون  الشباب  وجمعية 
يوم  بافران  املدني  املجتمع  هيئات  مع  تواصليا  لقاءا  طانطان  لكلميم 
من  لكل  مداخلة  اللقاء  عرف  حيث  النسوي،  بالنادي  مارس   30 السبت 
الصغري  األطلس  بإفران  املواطنة  اجل  من  االمازيغية  الشبكة  فرع  رئيس 
عائقا  تقف  التي  والعراقيل  للمنطقة  التنموية  املؤهالت  عن  فيها  تحدث 
أمام املسلسل التنموي باملنطقة، ودعا يف مداخلته إىل رضورة تكريس ملبدأ 
املقاربة التشاركية وفتح قنوات التواصل مع املجتمع املدني، ودعا السلطات 
املحلية إىل نهج مقاربة الحوار والتشجيع مع الجمعيات عوض العرقلة، ويف 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  التاريخي  السياق  عن  حديثه  معرض 
رشيد  االستاذ  كذلك  تحدت  عليها،  اشتغل  التي  والتقارير  املحطات  وأهم 
صوابي عضو اللجنة الجهوية بكلميم عن الحق يف التنمية وأشار إىل تعريف 
الدولية  واإلعالنات  املواثيق  يف  وموقعها  املفهوم 
لرئيس  الثالثة  واملداخلة  الوطنية،  والترشيعات 
أشار  الثقايف  والتواصل  للتعاون  الشباب  جمعية 
فيها إىل دور الفاعل املدني يف املساهمة يف التنمية 
املحلية وأهمية الجمعيات يف تدبري الشأن املحيل يف 

إطار الديمقراطية التشاركية.
خاص  اجتماع  تنظيم  تم  اللقاء،  هامش  وعىل 
فيه  تم  جمعية   13 بحضور  املدني  باملجتمع 
جمعوي  تشبيك  تأسيس  رضورة  مناقشة 
للجمعيات بإفران األطلس الصغري وتم فرز لجنة 
األسايس  القانون  مشاريع  إلعداد  تحضريية 
واألرضيات . وتم يف األخري دعوة جمعيات املجتمع 
االلتفاف حول  إىل  الصغري  األطلس  بإفران  املدني 
األنشطة واملشاريع املشرتكة ورضورة املساهمة 

الفعلية يف التدبري الجيد لشأن املحيل.
* حسن سفري

يوم  تواصلي بإفران األطلس الصغري يقف 
على املشاكل والعراقيل اليت تعرفها املنطقة

مجاعة مسيت إقليم سيدي إفين 
يوم  منذ  مستي  شباب  حركة  اعتصمت 
التي  املزرية  باألوضاع  تنديدا   17/03/2013
املجاالت  أصبحت تعيشها جماعة مستي يف كل 
التي  الالمباالة  و  األذان  صم  لسياسة  ونتيجة   ،
تتعامل بها السلطة املحلية و املجلس الجماعي 
اجتماع  بمحرض  التزامهم  و  وعودهم  رغم  
التفاعل  و  التهميش  لرفع   10/2011//1
و  املرشوعة  الشباب  مطالب  مع  إيجابي  بشكل 
تدخل  التي  و  البسيطة  املحرض  التزامات  تنفيذ 
املجلس  و  املحلية  السلطة  ومهام  اختصاص  يف 

الجماعي .
إن املطلوب اليوم هو إخراج هذه الوعود إىل حيز 

الوجود وكفى من االنتظار و التسويف فمن غري 
املقبول التقاعس و التماطل و هدر األموال يف ال 
التهميش  و  الفقر  تصارع  املنطقة  ترك  و  يشء 
عىل الجميع من سلطة محلية ومجلس جماعي 
و  الفعاليات  و  الهيئات  كل  و  مستي  أبناء  و 
و  املشرتكة  املسؤولية  من  إطار  يف  الغيورين 
العزيزة  األرض  هذه  إىل  االنتماء  قوة  استحضار 
من هذا الوطن الغايل و أن ما يحدث هنا يعنينا 
جميعا و عىل الكل تحمل  املسؤولية حتى نرقى 
ومادمتم  تستحقه،  الذي  الوضع  إىل  بمنطقتنا 
يف  مستمرون  نحن   ، الصمت  يف  مستمرون 

الصمود 

تلقى السيد سعيد جديدي من إداكوكمار بدائرة أنزي إقليم تيزنيت، رسالة 
من السيد وزير الداخلية، جوابا عىل شكاية منه، حول رفض مكتب الحالة 
املدنية تسليمه نسخا من عقود اإلزدياد محررة باللغة األمازيغية، وحسب 
ما ورد يف نص رسالة وزير الداخلية، فإن استخراج نسخ من رسوم الحالة 
ملرفق  املنظمة  القانونية  للمقتضيات  طبقا  فقط،  بالعربية  يتم  املدنية 

الحالة املدنية، الصادرة بتاريخ سابق عن الدستور الجديد للمملكة.
وضع  عند  اإلعتبار  بعني  جديدي  سعيد  السيد  مالحظة  أخد  سيتم  وعليه 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  سيحدد  الذي  التنظيمي  القانون  مرشوع 
لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف مجاالت الحياة العامة، كما نص عىل ذلك 
الفصل الخامس من دستور اململكة. ودلك حسب نص رسالة وزير الداخلية 

املغربي التي تتوفر جريدة العالم األمازيغي عىل نسخة منها.

وزير الداخلية يرد على مواطن أمازيغي 
حول حترير رسم الوالدة باألمازيغية

استنكرت جمعية أمزيان املنع الذي تعرضت له بالناظور من استعمال قاعة 
عمومية من طرف رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات للناظور.

هي  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بأن  الغرفة  رئيس  أمزيان  وذكرت 
 28 بتاريخ   1.77.42 الرشيف  الظهري  مقتضيات  حسب  عمومية  مؤسسة 
لوصاية  وتعديله، وهي تخضع  تغيريه  وقع  كما  للغرف،  املنظم   1977 يناير 
والحرص  القانون،  بأحكام  تقييدها  ضمان  منها  الغرض  يكون  التي  الدولة 
العمومية  باملؤسسات  املتعلقة  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  تطبيق  عىل 

واملراقبة املالية للدولة.
األول  املسؤول  بصفته  الناظور  إقليم  عامل  للسيد  املسؤولية  كامل  وحملت 
من   145 الفصل  عليه  ينص  ما  حسب  وذلك  القانون  تطبيق  تأمني  عىل 
أشخاصا  والجميع،  األمة.  إرادة  عن  تعبري  أسمى  هو  والقانون  الدستور. 
ذاتيني واعتباريني، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون 

باالمتثال له، حسب الفصل 6 من الدستور. 
وطالبت كل من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، املجلس الوطني لحقوق 
بني  العالقات  نطاق  يف  الحقوق  التدخل وضمان  الوسيط،  اإلنسان، مؤسسة 
اإلدارة واملرتفقني واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل 
واإلنصاف، وقيم التخليق والشفافية يف تدبري اإلدارات واملؤسسات العمومية 
والجماعات الرتابية والهيئات التي تمارس صالحيات السلطة العمومية. طبقا 

للفصل 162 من الدستور.
وعربت أمزيان عن استعدادها الكامل لخوض أشكال نضالية تصعيدية أمام 
هذه املؤسسة العمومية ضد كل أصناف الشطط يف استعمال السلطة. وعزمها 
عىل مواصلة نضاالتها الجمعوية املدنية والحقوقية وفضح كل املؤمرات التي 

تحاك ضد العمل الجمعوي الجاد واملسؤول.
إدارة  إىل  أمزيان  الذي تقدمت به جمعية  الطلب  البالغ بناء عىل  وجاء إصدار 
 2013 يناير   28 االثنني  يوم  للناظور  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 
واملسجل تحت رقم 37/3، يف شأن الرتخيص للجمعية باستغالل قاعة الندوات 
لتنظيم ندوة تحت عنوان: »األمازيغية: عنوان التغيري الجذري باملغرب« والتي 
كان  من املزمع عقدها يوم السبت 20 أبريل 2013، بمناسبة الذكرى الثالثة 

والثالثني للربيع األمازيغي.

غرفة التجارة والصناعة اخلدمات للناظور 
متنع ندوة مجعية أمزيان 

لحسن  األمازيغي  الشاعر  تويف  سنة،   100 يناهز  سن  عن 
األليمة  املناسبة  وبهذه  إشقرين،  قبيلة  من  املنحدر  واعراب 
يتقدم أعضاء جمعية أمنزو بخنيفرة وجريدة العالم األمازيغي 
الله أن  بتعازيهم الحارة إىل عائلة لحسن واعراب، راجني من 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 وإنا لله وإنا إليه راجعون

تــــعزيــــــــــــــــة           تــــــعزيــــــــــــة 



»األمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها« )راشد رستم(
دون  تُطوى  أن  لها  ُكتب  التي  األجداد  البحث يف صفحات  عشق 
قراءة أو اطالع  وأن تُركن يف رفوف النسيان و الضياع  جعلني 
أحداثًها  صنع  التي  الخالدة   املالحم  إحدى  املقام   هذا  يف  أخّط 
رجاٌل ِهمام دون أن تلقى نصيبا من االهتمام بالرغم من كونها  
زعزعت القطر السويس و الوطني  وجعلت املحتل  منذئذ يف تأهب 
خريات  واستنزاف  النهب  يف  قضاها  التي  العقود  طيلة  ويقظة 

البالد واستعباد  العباد وتخميس الناس وتقييدهم باألصفاد.
يل   سبق  الذي  املوضوع  هذا  تناول  كيفية   حول  كثريا  توقفت   
» ذكرى   : بمقالة تحت عنوان  فيه  أن خضت  املاضية  السنة  يف 
معركة أيت باها 20 مارس 1936: حتى ال ننىس » )انظر جريدة 
http://tawiza.x10.mx/Tawi� :2012 181 ماي   تاويزا، عدد

التي  أفكاري  لتعكس  اناميل  أحرر  أن  قبل   )za181/baha.htm
مصادر  من  الشفوية  للرواية  املتأنية  قراءتي  عىل  بناء  صغتها 
عدة ومقارنتها ملا هو مدون ومتوفر من الكتابات املتسمة بالقلة 

و النذرة. 
باها  أيت  بمعركة  التعريف  أسمى،  كهدف  املقالة،  هذه  تتوخى 
20 مارس 1930 وإبراز أسبابها ومجرياتها ونتائجها وإىل نفض 
املستوى  عىل  بهم  االعرتاف  و  شهدائها  وإنصاف  عنها  الغبار 
و  استبعادها  تبعات  عن  ذلك  بعد  لنستفهم  واملحيل،   الوطني 
التأويالت  وعن  جهة  من  الوطن  أمجاد  احتفاالت  يف  تجاهلها  
التضليلية التي أعطيت لهذا العمل الوطني الذي يعترب وسام فخر 

واعتزاز لكل إيبودرارن من جهة أخرى. 
من  كل  مختلفة  بأوجه  املعركة  هذه  الشفوية  الرواية  تناولت 
موقعه ووفق نظرته وقناعته وعالقته باألحداث  ليبقى املضمون  
بني  املشرتكة  و  االساسية  السمة  تفاصيلها  أغلب  يف  والتقاطع 
املعارك  من  تبقى  باها  أيت  فمعركة  لذلك  املستجوبني،  هؤالء 
من  نصيبها  تلق  ولم  والشفاه  األلسن  تناقلتها  التي  الوطنية 
التدوين والكتابة بعد ان ُكتبت بدماء املقاومني الذين القوا الكثري 
أورده  ما  فباستثناء  ممتلكاتهم.  و  أبنائهم  و  وطنهم  سبيل  يف 
وما  السابع عرش«  الجزء  »املعسول:  يف مجلده  السويس  املختار 
املقاوم  دّونه  وما  املغرب«  »معلمة  يف  أفا   عمر  االستاذ  تناوله 
خمس  من  مخطوط  يف   1950 سنة  أمزال  أونجار  بالل  الحاج 
مجريات  وشاهدوا  شاركوا  رواة  عىل  ذلك  يف   معتمدا  صفحات 
الشعر أهم مصدر  الشفوية و  الرواية  بأول، تبقى  أوال  األحداث 
أُهِملت  وتناستها األجيال لكنها  التي  امللحمة  للتقيص عن هذه 
أبناء  و  ذويهم  و  وأحبائهم  املقاومني  عائالت  تغلغلت يف صدور 
و  البطولية  من  بنوع  تفاصيلها  برسد  يعتزون  الذين  املنطقة 
ودفعوا  مجرياتها  قادوا  الذين  بأجدادهم  االفتخار  و  الشهامة 

رضيبة وطنيتهم وحب بلدهم واستقالله.
* األسباب: أسباب معركة أيت باها ال تختلف كثريا عن االسباب 
التي عرفتها مجموعة من املعارك الوطنية الخالدة التي شهدتها 
مجموعة من مناطق املغرب إثر تعرضها لالحتالل الفرنيس ابتداء 
من سنة 1912. واالسباب الرئيسية يف وقوع تلك املعارك تتجىل يف 
الرفض املطلق لألجنبي  واالحتالل، لكن معركة أيت باها تختلف 

عن مثيالتها من حيث:
•أنها معركة وقعت يف زمن ظنت فيه القوات االستعمارية انها 
بعد  وخصوصا  املغرب  قبائل  مجموع  عىل  السيطرة  أحكمت 
)قبائل  الصغري  باألطلس  املسلحة  املقاومة  جيوب  آخر  سقوط 

أيت عبدالله سنة 1934 (.
االستعمارية  القوات  تواجد  من  سنوات  ثمان  بعد  وقعت  •أنها 
باملنطقة دون تسجيل أي احتكاك عسكري يف بدايات »اخضاع« 
املنطقة وهو ما جعلها تعتقد أنها غري قابلة للتعرض ألي هجوم 
محتمل بعد أن جّردت الساكنة من االسلحة التي كانوا يتوفرون 

عليها.
•أن املقاومني قاموا بهذه املعركة بدون اسلحة تذكر اللهم بعض 
البنادق القديمة والعيص واألسلحة البيضاء، ألن خطتهم ترتكز 
أساسا عىل االستيالء عىل مخزون السالح املتواجد ب«البريو« – 

هكذا نسميه � واستعماله فور نجاح الخطة.
يف  تتجىل  املعركة  وقوع  يف  ساهمت  التي  املبارشة  االسباب  أما 

األساس يف بعدين أساسني:
•البعد األول بعٌد ديني�علمي وقد لعبت فيه زواية سيدي محمد 
أوبوبكر بّدوزّمور بأيت ويڭمان دورا هاما من حيث زرع الحماس 
قد  و  الكافر  املحتل  الجهاد ضد  الساكنة وحثهم عىل  نفوس  يف 
وجدت هذه الدعوة آذانا صاغية نتيجة أعمال السخرة وترصفات 
والدنيئة تجاههم، وهو ما جعل  املتسّلطة  االستعمارية  القوات 
آخر  جانب  ومن  النصارى،  عىل  حقدا  قلبه  يمأل  منهم  العديد 
وجدت دعوات الفقيه الحسن بن الطيب البوشواري  يف رضورة 
محاربة االستعمار صدى ونجاحا لدى العديد من ساكنة املنطقة 
معاريض  من  عددا  يستقطب  ان  استطاع  الفقيه  هذا  لكون 
تمتعه  إىل  باإلضافة  يحبون،  ما  منه  ألنهم يسمعون  االستعمار 
بسمعة طيبة وحسن سرية عند العامة والخاصة  ملا يكنه الناس 
البوشواريني  أرسة  إىل  والنتمائه  احرتام  و  ثقة  من  العلم  ألهل 
الذائعة الصيت يف قبائل أيت باها الجبلية نظرا ملكانتها العلمية 

واالجتماعية و الدينية. 
•البعد الثاني بعٌد سوسيوسيايس وقد لعب فيه الشيوخ و األعيان 
الذين جّردتهم القوات االستعمارية من سلطاتهم ومهامهم دورا 
فعاال من خالل مجموعة من املبادرات تتجسد أساسا يف مبادرة 
الشيخ براهيم ن يس حماد أمزال الذي راسل رؤساء القبائل محدثا 
العدو،  ملجابهة  واالتفاق  االتحاد  عىل  العمل  رضورة  يف  إياهم 
فرضب لهم موعدا ال يخلفه أحٌد منهم. فاستجابوا لدعوته وكان 
اللقاء عند الفقيه البوشواري الحسن، الذي زكى مبادرة الشيخ 
براهيم وحث الحارضين )الحوس أوعمر وابراهيم بن يس حماد 

أمزال والحاج عبدالله الوليايض وعثمان الصوابي وآخرين( عىل 
رضورة محاربة املحتل و الدفاع عن الوطن واملمتلكات و األبناء. 
لساكنة  االيجابي  االنخراط   هناك  البعدين  هذين  إىل  باإلضافة 
بني  اشاعتها  عىل  العمل  مع  وتلبيتها  الدعوة  هذه  يف  املنطقة 
الناس ليكونوا عىل بينة وعلم. وبذلك وصل الخرب إىل مركز تنالت  
إطالق  تم  أنه  إال  لالستجواب   املذكور  الفقيه  استدعي  حيث 
وصمتت  منه.  خطر  ال  مختل  مجرد  انه   اعتبار  عىل  رساحه 
السلطات الفرنسية عن كل ما يصلها عنه. وبذلك استفاد الفقيه 
من الوضع واخذ يف تحفيز الناس واستقطاب أعيان القبائل التي 

أعياها الضغط والحزن ملا آلت إليه البالد من تسلط و استعباد.
* املجريات  و النتائـج:

بّدوزّمور  اوبوبكر  محمد  سيدي  زاوية  من  املعركة  هذه  ابتدأت 
 25 الجمعة  يوم  فحرضوا  النداَء  الناُس  لّب  حيث  واغزن،  بأيت 
1936 وكانوا قرابة مائة  املوافق ل20 مارس   1354 الحجة  ذي 
خطبة  فيهم  وخطب  إليهم  الفقيه  فخرج   يزيدون،  أو  شخص 
وجلت لها القلوب  ودمعت لها العيون، ثم اخربهم أن يلتحق به 
كانوا  الناس  ان  وبما  املوفور،  واألجر  الجهاد  يف  يرغب  كان  من 
لالستعمار ولالحتالل رافضون فقد استجابوا لندائه وأقبلوا وهم 
باإلرادة والعزيمة متسلحون، وبعد صالة الجمعة ذهب الناس إىل 
مكان يسمى تامّڭرضت ن سيدي عباّل أوسليمان بأيت والياض 
عىل بعد 3 كيلومرتات  من مركز أيت باها  والتحقت بهم جموع 
أخرى من مختلف القبائل  فأصبحوا قرابة 500 مجاهد، ووصف 

شاعر هذا اللقاء بهذه االبيات:
]……[

A ddun mddn  ar ttazzaln ad ilkm wawal
Nmaqqarn nn s kigan 500 n lxlq

A kullu lmujahidin  yan ṭṭrf n yan
illa nit lmal iggutn immus lyaqin
Lxuf ur tn sul ihul kullutn ḥyyiln

]……[
القبائل املشاركة وتم رشح  املهام عىل  اللقاء تم توزيع  ويف هذا 
من كل الجوانب الخّطة والتي ترتكز عىل مهاجمة املبنى االداري 
و  الثالثة  أبوابه  من  االستعمارية  للقوات  العسكري  والشبه 
إليه  الوصول  فور  واستعماله  السالح  مخزن  عىل  االستيالء 
بنجاح. وعند الغروب انطلق املقاومون يف اتجاه املبنى املعلوم عىل 
شكل ثالث مجموعات: قبائل أيت والياض يف اتجاه الباب الغربي، 
الباب  أما  الرشقي،  الباب  اتجاه  يف  وإداوكثري  مزال  أيت  قبائل 
وضحته  ما  وهو  فالس،  أيت  قبائل  رحمة  تحت  فكان  الجويف 

االبيات التالية :
]……[

nkrn lmujahidin kullu tn  ssutln
i lbiban n lbiru gin nn cala s lyaqin
Ayt walyaḍ lbab n lqblt aγ nn llan

Ayt fllas lbab n ufasi aγ nn llan
ilmma lbab n tagut willi t inn ikkan
Idawktir d ayt mẓal ad t nn iwalan

ilmma kcmn ar agwns  immass lyaqin
Lbab n ssnaḥ as  uzzln ran ad t inn ṛẓin

imil amγar ujadn  fllasn ḥyyln
Irruksa tn lkddab ar tn isrwat
iṭlq i lbaṛud iggutn ilin inaγan

]……[
القبائل بأسمائها يف مقابل  لم يذكر كل  االبيات  الشاعر يف هذه 
اىل  اتجه  الذي  االستعمار  أحد شيوخ  لعبه  الذي  الدور  أورد  ذلك 
املكلفني  املقاومني  اتجاه  الرصاص يف  السالح وبدأ يطلق  مخدع 
األبواب  كل  كرس  من  االخرون  تمكن  حني   يف  عليه  باالستيالء 
داخل املركز وهجموا عىل دار املراقب املدني فكرسوا عظامه ، إال 
أن تدخل شيخ االستعمار شكل خيانة غادرة ألن املقاومني يف أول 
األمر ظنوا أنه إىل جانبهم ويف صفهم لكن رسعان ما بدأ يطلق 
عليهم الرصاص و بذلك أعطى الوقت لغريه من األعوان و الجند 
ليتهيئوا ،  فلما تسلحوا كثر الرصاص و سقط الكثري من هؤالء 
العزل وصل عددهم إىل  15 فردا يف تلك األثناء. وسبّب ذلك ارتباكا 
املرتكز  العديد منهم  يرتاجع ألن  إْمْحّرْْكْن مما جعل  يف صفوف 

االسايس للخطة  املتبعة كان االستيالء عىل السالح واستعماله. 
التعزيزات  مألت  حتى  االنجالء  عىل  اليوم  ذلك  ليل  يأتي  لم 
العسكرية  االرجاء قادمة من أكادير و تيزنيت وبدأت يف تمشيط 
القبائل و البلدات بحثا عن املجاهدين وذويهم. ويف ما ييل مقطع 
من قصيدة اخرى ألحد املشاركني تصف ما وقع يف أسلوب شعري 

متميز:
]……[

Ur nn gis fln argaz iwin d akkw mddn
Aylliγ d iεammr imi lbiru s talilt

Ullah abla sslk ad gis iḥṣrn mddn
γ iggi lbiru zund ukan tiγiṭṭn

A yimγarn kra mmi d ur nswa f ixf
Wanna ka mlan i ygumiyn awin t

]……[
الذي  الوطني  الفعل  هذا  عن   تمخضت  التي  الفاجعة  النتائج 
ال  الفرنيس   االستعمار  باها  ضد  أيت  قبائل  به مجموع  قامت 
تزال آثارها تخيم  بظاللها عىل الساحة االجتماعية و السياسية 
بليغة  املقاومون  لها  التي تعرض  النتائج  ، فقد كانت  للمنطقة 
)االرقام مأخوذة من املخطوط املشار إليه أعاله ومن تسجيالت 

صوتية نتوفر عليها( : 

•استشهد أزيد من 170 مقاوما: 
أغلب هؤالء تم رميهم بالرصاص 
بيوتهم  ــرت  دمـ أو  الــحــي 

بالدياناميت وهم بداخلها. 
 450 أزيـــد مــن  •حــكــم عــىل 
سلطات  قسمتهم  وقد  مجاهدا: 
الفرقة  فرق:  خمس  إىل  االحتالل 
أطلق  فردا   50 من  تتكون  األوىل 
تتكون  الثانية  الفرقة  رساحهم. 
من 200 فرد حكم عليهم بسنتني 
إداوتنان لشق  إىل  وأرسلوا  سجنا 
الفرقة  الجبال.  يف  الطرقات 
وأُرسلوا  فردا   72 تضم  الثالثة 
إىل سجن عني عيل مومن نواحي 

61 منهم  سطات حيث حكم عىل 
حكم  حني  يف  سنة،  بعرشين  منهم  اثنان  سنة،  عرش  بخمسة 
عىل تسعة منهم بعرش سنني سجنا. الفرقة الرابعة تتكون من 
وخمس  سنني،  بعرش  منهم   25 عىل  حكم  حيث  مقاوما   170
سجن  إىل  أرسل  منهم  العديد  منهم،   145 لفائدة  سجنا  سنوات 
العادر بأزمور وسجن عني عيل مومن بسطات. الفرقة الخامسة 
تم  دفنهم أحياء قرب مكان وقوع املعركة، والزال موقع دفنهم 

معروفا باسم مقربة الشهداء، لكن لم يعد لها اليوم وجود؟
باملنطقة  املقاومة  لقيادات  تعود  بيتا   30 من  أزيد  تخريب  •تم 
وتعذر إحصاء البيوت التي نهبت ورسقت و أفرغت من الخريات 
والبهائم واالنعام  نظرا لكثرة أعدادها  وانتشارها عىل مجموع 

القبائل املشاركة يف الثورة ، 
أبناء املقاومني و نسائهم يف الطرقات وُمنع الناس من  •ترشيد 
من  الساكنة  ومنعت  كاملني  حولني  ملدة  لهم  العون  يد  تقديم 

زيارة الزوايا  واألرضحة ....
دورهم  وقصفت  باإلعدام،  فأحكموا  املقاومة  قيادات  •أما 

باألنفاض والديناميت، وسلبت اموالهم ونهبت خرياتهم....
خاتمــــــــة:

دون   1936 مارس   20 باها  أيت  معركة  يف  املشاركني  جل  مات 
حصولهم عىل بطاقة املقاوم و خلفوا أرامل  و أبناء يف مواجهة 
الفقر و التهميش و عرضة لعاديات الزمن التي ال ترحم من ال سند 
انقلب حالهم من رجال ميسورين، مالكني  املشاركني  له. فجل 
لألنعم و الخريات ، إىل فقراء صدرت منهم األمالك ومنعت إليهم 
الزيارات  ومد أيادي العون واملواساة.  وقد تطلب منهم ترصيف 
سنون عديدة  من حياتهم يف سجن العادر بأزمور  و سجن عني 
 – ديارهم  إىل  للعودة  بإداوتنان  تانكارفا  و  بسطات  مومن  عيل 
لم يعد منهم إال القليل � التي لم يرتك فيها املستعمر ومعاوينه 
ولو حبة قمح، ليبدؤوا من جديد كما ولدتهم أمهاتهم أول مرة.  
ولوصف حاالت اعتقال هؤالء سأقتبس فقرة من مداخلة االستاذ 
محمد الزملايض التي شارك بها يف إطار اليوم الدرايس الذي نظمته 
جمعية تيليل ن أدرار بتنسيق مع املجلس البلدي أليت باها يف 20 
مارس 2011 حول  نفس املعركة، يقول: » خالل اتصايل ببعض 
من شاهدوا األبطال الذين قاموا بانتفاضة أيت باها ضد االحتالل 
الفرنيس سنة 1936، وحرضوا زمن اإلفراج عنهم بعد أن قضوا 
فرتة زمنية يف معتقالت تانكارفا والعاذر وعني مومن، وقد نقلت 
عنهم ما كانوا يعانونه يف معتقالت االحتالل، وما مورس عليهم 
قيدوا  حيث  الالإنساني،  واالحتقار  واإلذالل  التعذيب  أنواع  من 
أرجلهم بقيد حديدي سميك وثقيل محيل الصنع يسمى }الكبل{ 
يغوص  بعدما  أغلبهم،  بهالك  عجل  مما  حركاتهم،  يعيق  وكان 
فتكون  أرجلهم،  عظام  إىل  يصل  حتى  أقدامهم  يف  الحاد  القيد 
كرامة  دون  جثـتهم،  مع  قيدهم  ويدفن  حياتهم،  نهاية  بذلك 
إلنسانيتهم. أما األحياء منهم فينقلون من سجن إىل سجن، ابتداء 
يف  آخر  سجن  إىل  ايداوتنان،  ايموزار  قرب  تانكارفا  معتقل  من 
العاذر قرب مدينة أزمور، وبعد استشهاد عدد كبري من املعتقلني 
جراء التعذيب واألعمال الشاقة، دفنوا يف قبور جماعية بالسجن 
الفالحي هناك، ثم نقلوا البقية الباقية منهم إىل سجن عني مومن 

قرب مدينة سطات، حيث أمضوا هناك بقية حبسهم.«
يف  ستساهم  مبتغانا�  وهذا   – لعلها  تساؤالت  نورد  الختام  يف 
تخريم جليد اآلذان الصماء التي تنكرت لصنيع هؤالء وللمنطقة:

� ألم يحن الوقت بعد إلنصاف هؤالء الشهداء وأخذ بيد أراملهم 
وذويهم؟

التحرير  للمقاومة وأعضاء جيش  السامية  املندوبية  �ما موقع 
حق  ويف  حقها  يف  املمارس  التجاهل  هذا  وملاذا  املعركة  هذه  من 

أبناء املنطقة؟
�أال توجد شخصيات وطنية من طينة هؤالء تستحق أن تحمل 
العمومية والشوارع أسماَءها بدل أسماء  املدارس و املؤسسات 

املعري و الهمداني و الفرابي وابن تيمية...؟ 
�ملاذا التطاول عىل الذاكرة التاريخية للمنطقة من خالل هدم ما 
بناه اجدادنا تحت السياط و الجوع  والشاهد عىل تلك األحداث 
بنايات إسمنية مكانها ال تسمن و ال تغني من  إقامة  أجل  من 

جوع يف زمن الرأسمال الرمزي ؟
......  �

مالحظة:  هذه املقالة أتمنى ان تكون جرس تواصل بيني و بني أرس 
البيضاء  الكربى كالدار  املدن  إىل  املنطقة  الذين هاجروا  الشهداء 
الرباط و مكناس....، بغية تحقيق هدف تدوين هذه املعركة  و 
عىل شكل كتاب يشمل جميع التفاصيل و االسماء املشاركة بكل 

موضوعية وتجرد من الذات خدمة للمنطقة وألهلها.

ذكرى معركة أيت باها 20 مارس 1936 : تساؤالت و انتظارات
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الصحراوية،  األمازيغية  القبيلة  عرفت 
لألحدات  تبعا  التحوالت  من  مجموعة 
كان  التي  السياسية   والتقلبات 
عانت  جهة  من  فهي  املغرب،  يعرفها 
الظلم  ألنواع  تعرضت  حيث  األمرين، 
عىل  امللكي  الرصاع  فرتة  واالضطهاد، 
السلطة مع أعضاء املقاومة وتصفيات 
الوطنية  الحركة  قادتها،   من  العديد 
التي عمدت عىل تأصيل الهوية املغربية 
وإقصاء األمازيغية من وثيقة الدستور 
عاش  ثانية  جهة  ومن   ،1962 لسنة 

لسنة  دستورية  وثيقة  أول  بداية  مع  األمن  بعض  األمازيغ 
2011 ليتم اإلعرتاف باألمازيغية وحقوقها الثقافية واللغوية. 
أما السياسية فلم يحن بعد أن تم اقصاؤهم يف نزاع القضية 
الوطنية مع العلم أن سيدي إفني كانت عاصمة الصحراء يف 

عهد اإلستعمار اإلسباني  بالجنوب.
العربية  األنظمة  جربوت  من  عانت  التي  القبائل  فمعظم 
ليبيا،  وحقوقها،  كرامتها  تنال  أن  استطاعت  اإلستبدادية، 
أمازيغ  له  تعرض  ما  هو  املغربي  التاريخ  يستثنيه  ما  لكن 
الصحراء من إقصاء وتهميش ممنهج، وابقائها ضمن السلم 
اإلجتماعي من اهتمامات حكومة الرباط . فرغم مرور أكثر 
من نصف قرن عىل رحيل اإلستعمار اإلسباني، مازالت املدن 
الصحراوية بدون قطارات وال بواخر وال ميناء وال مطارات، 
بل ولو حتى طرق يف املستوى، ترد اإلعتبار لجميلها التاريخي 

يف استقرار أمن البالد .
التي من  السياسات  يختلفوا حول  أن  نتوقع منهم  كنا  ربما 
عملية  بصورة  الصحراء،  يف  العامة  املصلحة  تعزيز  شأنها 
البحري،  الصيد  للمنافع،الفوسفاط،  العادل  والتوزيع 
عمل  عن  الناشئة  واألعباء  وأركان،  والصبار  الجبلية  الثروة 
والبلديات  الجماعية  املجالس  ومنها  العامة  مؤسساتهم 
الشؤون  ومعاهد  واملهنية  الفالحية  والغرف  واملقاطعات 

اإلجتماعية واإلقتصادية للصحراء .
الصورة  هذه  السيايس  الرصاع  عىل  نغلب  أن  تصورنا  وإذا 
بتسوية  املعالم  واضحة  بديهية  حجة  لدينا  تكون  فسوف 

الخالفات بإتباع السياسة  التي يفضلها األغلبية .
الطرفني  أن نجد  الصعب  املشاكل املشرتكة، فإنه من  أما  يف 
من  األقلية  تتألف  فعندما  اإلختالف،  نتيجة  يف  متساوون 
التي  املؤسسات  مستقبل  حول  الخالف،  يف  الخارسين  أولئك 
سيشاركونها مع األغلبية، فمن السخف إذا أن يكون لها حق 
رفض السياسة التي تفظلها األغلبية أو أن ال تنطبق عليهم 

السياسة التي ال يوافقون عليها .

تاريخ أسود... أمازيغ الصحراء

* افضن عبدالله

* حاوره سعيد باجي

اكتشف مؤخرا  فريق  تاونات،  * عىل مقربة من مدينة 
هذا  تم  كيف  آثاري،  موقع  منه،  واحد  أنتم  بحث، 

اإلكتشاف؟
بجديد،  ليس  مؤخرا  عليه  العثور  تم  ما   **
فاإلكتشاف تم يف أواخر الستينات من طرف العالم 
الفرنيس الشهري كريكوري الزريف، الذي كان يشتغل 
إطار  ويف  والبيطرة،  للزراعة  الوطني  باملعهد  آنذاك 
عمله باملنطقة الحظ وجود أطالل، ولم يتذكرها من 
اهتمامه  وبحكم  العمل،  عن  تقاعده  بعد  إال  جديد 
السنوات  يف  اتصاالت  ربط  املغرب  بتاريخ  املتزايد 
كان  مغاربة  وأركيولوجيني  مؤرخني  مع  األخرية 
عىل عالقة بهم يف السابق، وصحبتهم، تكون فريق 
بحث، قام باإلستطالع عىل هذه األطالل، وتبني أنها 
تاريخ  يف  كبرية  أهمية  له  آثاري  موقع  عن  عبارة 

املغرب.
* أين تتجىل األهمية التاريخية لهذا اإلكتشاف؟ وإىل أي 

حقبة تاريخية يعود هذا املوقع؟
جانبني  يف  اإلكتشاف  هذا  أهمية  تتحدد   **

أساسيني،  أولهما، تاريخي، إذ يطرح عالقة املنطقة 
واملصادر  املراجع  به  جاءت  الذي  بالطوبونيم 
الحايل  املوقع  إسم  عىل  ينطبق  والذي  التاريخية 
"صدينا". فإسم "صدينا"جاء يف املصادر التاريخية 
عرف  والذي  اإلدريسية  الفرتة   إىل  يعود  كموقع 
هذا  حدود  إىل  والباحثون  األحداث،  من  مجموعة 
اإلكتشاف يجهلون موقع "صدينا" التاريخي ، ومن 
املوقع  عىل  اإلسم  نضع  سيجعلنا  فاإلكتشاف  تم 
التاريخية.  املصادر  هذه  يف  ورد  وأن  سبق  الذي 
وثاني الجانبني، يكمن يف املؤرش اآلثاري، إذ يعطينا 
اإلكتشاف نظرة عن حالة املدن يف الفرتة اإلدريسية  
أو يف أوائل فرتة التمدين باملغرب، فاملوقع محصن، 
الولوج  يصعب  "صدينا"  جبل  سفح  يف  يقع  حيث 
يتواجد  إذ  عسكري،  موقع  الغالب  يف  وهو  إليه، 
منابيع  أهم  من  تعد  ماء  عني  قرب  املواقع  ككل 
إذ يمتد عىل  مياه املنطقة. مساحة املوقع صغرية، 
طول 300م تقريبا وال يتعدى عرضه 50م. وما هو 
معروف عن املوقع ، من خالل اإلستطالعات األوىل، 
حصن،  عن  عبارة  أنه 
ألنه  التعبري  صح  إن 
تحيط  بمدينة،  ليس 
بها أسوار  من الجوانب 
والرشقية  الغربية 
حني  يف  والجنوبية، 
الشمايل  جانبه  يظل 
حيث  طبيعيا،  محصن 
جبل  سفح  عىل  يمتد 
األسوار  "صدينا". 
جدا،  سميكة  الثالثة 
سمكها   يتعدى  حيث 
اليحتوي  مرتان)2م(، 
أبراج،  عىل  الحصن 
ويظهر أنه كان يحتوي 
من  واحدة  بوابة  عىل 
الجنوبية،  الجهة 
مجموعة  عىل  ويتوفر 
ما  غالبا  البنايات  من 
تكون عبارة عن سكن، ولكن اليمكن معرفة هذه 
إال  اآلثارية،  لألبحاث  إخضاعها  بعد  إال  البنايات 

يستحيل  األبحاث  هذه  أن 
إجراءها، ألنه يصعب الولوج 
إىل املوقع، إذ يتواجد عىل علو 
غياب  مع  مرت،   600 يفوق 

املسالك املؤدية إليه.
اإلكتشاف  هذا  يف  واألهم 
املوقع  عىل  تعرفنا  أننا  هو 
إليه  أشارت  والذي  املجهول 
القديمة،  التاريخية  املصادر 

والذي يرجع حسب هذه املدونات إىل فرتات أسلمة 
اليزال  والذي  لإلسالم(  األوىل  القرون   ( املغرب 
التأكد من  يحمل نفس اإلسم إىل يومنا هذا، يكفي 
وذلك  "صدينا"،  موقع  فعال  هو  املعني  املوقع  أن 
اعتمادا عىل مجموعة من اإلستبارات. أما أن نعتقد 
أجزاء  كل  لتبيان  بحفريات  القيام  بإمكاننا  بأنه 
إمكانيات  جدا،  كبريا  مجهودا  يتطلب  فهذا  املوقع 

مادية وموارد برشية.
برسوم  يحبل  املوقع  أن  إىل  أشار  فريقكم  تقرير   *
وكتابات ونقوش ولقى آثارية يعود بعضها لحقبة أقدم 
بكثري من الفرتة التي أرشتم إليها. هل هناك ما يؤرش عىل 

ذلك؟
املوقع،  تاريخ  من  التأكد  يصعب  اآلن،  حد  إىل   **
حتى  وال  اآلثارية  بالحفريات  بعد  نقم  لم  ألننا 
تم  التي  اللقى  عىل  مخربية  وتحاليل  بدراسات 
يف  بالخصوص  واملتمثلة  املوقع  بهذا  عليها  العثور 
بعض مواد البناء التي كانت تستعمل يف ذلك الوقت 
والخزفية،  الفخارية  األواني  أجزاء  بعض  وكذا 
ولكن شكل الحصن ومظهر املوقع يدل عىل قدمه،  
تاريخ  أي  اليعطينا  األرض  سطح  عىل  نجده  وما 
استبارات وحفريات  يستدعي  فاألمر   ، املكان  لهذا 
زمني  تحقيب  من  تمكننا  منقوالت  عىل  للعثور 
حقيقي لهذا املوقع اآلثري. ولكن تجدر اإلشارة إىل 
الذي  الشمايل  الجانب  أن  التحريات أظهرت عىل  أن 
كهوف  عىل  يحتوي  "صدينا"،  موقع  عليه  يتواجد 
إىل  العثور عىل نقوش صخرية تعود  تم  أحدها  ويف 
فرتة ما قبل املوقع، يمكن أن نقول أنها فرتة ما قبل 
التاريخ اإلسالمي املغربي، إال أنه، كأغلبية النقوش 
لهذه  الزمني  والتحقيب  التأريخ  الصخرية، يصعب 
النقوش. ولكن أعتقد أن هذه النقوش تعود إىل فرتة 

نظرا  امليالديني(،  و7   6 القرنان  اإلسالم)  قبيل  ما 
أخرى وجدت بموقع  النقوش ونقوش  تلك  لتشابه 

ولييل.
* ماهو محتوى هذه النقوش الصخرية؟

عن  عبارة  املكتشفة  الصخرية  النقوش   **
األشكال)مربعات،  مختلفة  هندسية،  رسوم 
التي  الزخارف  تلك  تشبه  وزخارف  مستطيالت...( 
نجدها مثال عىل الخزف الريفي أو الرسوم املنسوجة 
وال  كتابة  عىل  ال  تحتوي  وال  املغربية،  الزرابي  عىل 

عىل تشخيص لحيوانات أو إنسان.
من  به،  القيام  تعتزمون  الذي  املستقبيل  العمل  ماهو   *
أجل تعميق البحث األركيولوجي عىل هذا املوقع  للتعريف 

به ولصيانته وحمايته من أي تدمري برشي أو طبيعي؟
** توجهاتنا املستقبلية تحكمها ثالث جوانب، أولها 
يعمل  اآلن  البحث  باملوقع، وفريق  العلمي  التعريف 
ويضع  وبتاريخه  باملوقع  سيعرف  كتاب  نرش  عىل 
التعريف  وهذا  ذلك،  إىل  وما  ولهندسته  له  تصميما 
كما  واألركيولوجيني،  املؤرخني  األوىل  بالدرجة  يهم 
املحلية  كالسلطات  باملنطقة،  اإلداريني  كذلك  يهم 
من أجل حماية املوقع والسلطات املنتخبة إلدراجه 
يف إطار التنمية الثقافية  للمنطقة. وثاني الجوانب 
يجب  إذ   ، للموقع  القانونية  الحماية  ضمان  هو 
و  املحمية،  املغربية  اآلثارية  املواقع  ضمن  ترتيبه 
العاملي  الرتاث  الئحة  ضمن  تسجيله  عىل  العمل 

املصنف من طرف منظمة ) اليونسكو ( .
األخري،  الجانب  خالل  من  األمر،  يتطلب  حني  يف 
آثارية من  للقيام بحفريات  إمكانيات كبرية  توفري 
أجل إظهار املوقع للعموم، وهو ما يصعب القيام به 
لألسباب التي سبق وأن أرشت إليها. أما فيما يخص 
يهدده  أنه  أعتقد  فال  تدمري،  أي  من  املوقع  حماية 
أي خطر، عىل املستوى القريب، ألنه محمي طبيعيا 

منذ قرون  ويعب الولوج إليه. 

عمر أكراز، مدير املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث:
 العامل الفرنسي الزريف هو من اكتشف موقع صدينا بضواحي تاونات

 والبحث العلمي يستدعي استبارات وحفريات لتحقيبه زمنيا

أهمية  التاريخ  معرفة  تكتيس 
بالغة بالنسبة لألجيال الشابة، وكما 
له،  حارض  ال  له  تاريخ  ال  فمن  يقال 
الحارض مفصوال  فاإلنسان ال يعيش 
صريورة   التاريخ  ألن  املايض،  عن 

اليومية، وتكمن  اإلنسان  األثر عىل حياة  لها كبري  الزمن  يف 
اإلنسان  هذا  كان  إذا  ما  تبيان  يف  التاريخ  معرفة  أهمية 
من  متعددة.  تمظهرات  وفق  له  خاضع  أم  لتاريخه  صانع 
هنا جاءت الرضورة للنبش يف مغارات تاريخ مقبور أُريد له 
الطّي والنسيان ألسباب متعددة، هذه األخرية تلعب دورا يف 
االستالب واملحو، حيث تزيد الخطورة يف عرصنا هذا والعوملة 
تعمل عىل تْسِييد الثقافة الواحدة والتاريخ الواحد، وطمس 
كل أشكال االختالف والتعدد والخصوصية، وتُرّسخ ملفهوم 

التحرض باملعنى األجوف.
نكران  عن  وعرّبُوا  والنفيس  بالغايل  األجداد  ضّحى  لطاملا 
ذات قل نظريه يف هذا الزمن، قاوموا بإمكانياتهم املتواضعة 
حني  صعبة  ظروف  يف  يستسلموا  ولم  النادرة،  وشجاعتهم 
القوة  و  اإلمكانيات  حيث  من  متكافئة  غري  املعركة  كانت 
النارية و غياب الدعم من أي جهة، اسرتخصوا أنفسهم من 
أجل هذه الرتبة الطاهرة، لكن يف املقابل طال الغبار مالحمهم 
الشجاعة  سماة  بأسمى  املرشق  وتاريخهم  ومعاركهم 
والبسالة واملواطنة الحقة، مواطنة نابعة من هيام مشتعل 
بعيد كل البعد عن املفهوم املتدوال اليوم يف زمن املذلة والهوان.

آيت وراين كغريهم من قبائل املغرب العميق، كانوا أبطالهم 
وذل  االستعمار  نري  تحت  يرزح  املغرب  كان  حني  زمانهم 
انطالقهم كانت من فكيك حسب بعض  السلطان... نقطة 
بويبالن،  سفوح  ثم  بتانرشارامت  أوال  استوطنوا  الروايات، 
الزراردة  بتاهلة،  اليوم  ويقطنون  وتوسعوا  ارتحلوا  بعدها 
وأهرمومو حتى جرسيف وبركني رشقا. عاشوا تاريخا غري 
إال بضعة  يعرف عنه  ال  اليوم  الرسمي، حيث جيل  التاريخ 
أعظمهم  وأسماء مقاومني  أسماء مبهمة ومعارك مسماة 

املقاوم الشهيد محند أوحمو بوطيب الورايني. 
الذاكرة  يف  املقاومة  رموز  أحد  أوحمو  محند  املقاوم  يُعد 
أنه أسطورة  القول  إىل حد  آيت وراين،  قبيلة  لدى  الشفهية 
زمانه، يقول ابن عمه السيد بوكرين الساكن حاليا بتاهلة، 
»تْساعيّا«  البسيط  فارسا متمرسا حامل لسالحه  كان  أنه 
أن  رغم  رمق  آخر  إىل  وقاوم  واحدة،  برضبة  العدو  يصيب 
وقعت  التي  بوهديل،  ملحمة  بعد  الصلح  انتهج  البعض 
رحاها بجبل بوهديل منطقة باب بويدير سنة 1923، حيث 
أن قضت  أن تبسط سيطرتها بعد  استطاعت فرنسا أخريا 
املنطقة  هذه  يف  املنظمة  للمقاومة  حصني  معقل  آخر  عىل 
القوات  فيها  استعملت  فاصلة  و  طاحنة  مواجهة  بعد 
االستعمارية ألول مرة باملغرب القصف بالطائرات واستشهد 
آخر  أوحمو  محند  كان  وقد  القبيلة،  رجال  أغلب  خاللها 

»العازيني« )الرافضني( الذين رفضوا التفاوض واالستسالم، 
وكان االستعمار يقتفي أثر كل من يؤمن بفكر هذا املقاوم 
التعذيب  من  األوفر  الحظ  نالت  التي  عائلته  من  خصوصا 

بالحديد عىل أعناقهم حتى املوت.
يوم اشتد الخناق عىل املقاومة احتمى محند أوحمو بكهف 
بمنطقة  أهرمومو  بنواحي  زوجته  رفقة  تغاط«  ن  ‘إفري 
زلول، كما تقول بعض الروايات الشفهية، فيما ترجح رواية 
أخرى وجودها بجبل الشعرو، بعد محارصة املكان اجتمع 
آيت سغروشن  منهم  والجوار  القبيلة  من  »املصالحني«  كل 
وأحرضوا  باملغارة  مرابطني  الجنود  كان  حيث  وغياثة، 
أن  الروايات  وتحكي  وقبيلته،  أوحمو  محند  املقاوم  عائلة 
شخصا من آيت زكُّوت هو من وىش بمكان احتماء املقاوم 
محند أوحمو، ونادوا عىل أحد أبناء املحجوب من قبيلة آيت 
عبد الحميد عىل أن يقنعه باالستسالم مقابل تنصيبه قائد 
عىل قبائل آيت وراين كاملة بوصاية املستعمر، فرد عليهم 
احتلوا  الذي  إرومني  من  أحدا  أهادن  »لن    : قائال  بالرفض 
جدوى،  دون  لكن  استمالته  محاوالت  وتعددت  أرضنا«، 
واقرتحوا عليه مبادلة سالحه البسيط بسالح آخر لكي يؤمن 
سالحي  أحد  يمس  »لن   : وقال  بموقفه  تشبت  لكن  نفسه 
تم  املهادنة  يف  األمل  فقدوا  أن  بعد  أموت«،  أو  تكرس  إذا  إال 
تبادل طلقات الرصاص من داخل املغارة إىل خارجها وكانت 
تصيب وتقتل إىل أن تمت إصابة محند أوحمو يف كتفه من 
خالل فجوة صغرية تطل عىل داخل املغارة ليصاب عىل إثرها 
ويُستشهد، بعد أن تأكدوا من مماته دخلوا املغارة وأخرجوه 
وزوجته بعد أن حجزوا عىل كل ما تملك من حيل وسلموها 
لزوجة »قبطان« التي كانت حارضة عىل املشهد ويحكى أن 

أصلها جزائرية.
ويقال أن امرأة أجنبية كانت حارضة قّصت قليال من لحية 
محند أوحمو واحتفظت به يف كيس، معلومة أخرى أضافها 
ملحند  كان  أنه  وهي  الكثري  يعرفها  ال  والتي  بوكرين  السيد 
حادثة  بعد  املستعمر  أخذها  العمر  مقتبل  يف  ابنة  أوحمو 

املغارة، ومنذ ذلك الزمن لم يظهر لها أثر و ال خرب لحد اآلن.
لقد كان محند أوحمو بمثابة القائد األكرب واملجاهد الرشس 
سمي  ما  ضمن  ثوريا  خطا  بتبنّيه  وراين  آيت  قبائل  يف 
حتى  املقاومة  وعد  أنفسهم  عىل  قطعوا  التي  ب«العازيني« 
يناير   20 يوم  ذلك  وكان  املغارة  يف  استشهد  أن  بعد  املوت، 
1927 حسب بعض الرويات، تم نقله تحت حراسة مشددة 
ملكان آخر ضل فيه عدة أيام، وتحكي الروايات الشفهية أن 
نورا ساطعا كان يُرى يف الليل قرب املكان، يف إشارة املكانة 
الرمزية واألسطورية التي كان يتقلدها هذا الشهيد يف مخيلة 
كثري من الناس نتيجة مقاومته وتعبريه عن استماتة يف وجه 

املستعمر شهد له يف حتى 
الخصوم. بعد أيام تم إحضار 

حمار  ظهر  عىل  املقاوم  جثة 
وسلمت لعائلته ليتم دفنه بعد 
الله  عبد  »موالي  بمقربة  ذلك 
الرشيف« بتاهلة، وقد سبق أن تمت معاينة قربه برتشيد من 
السيد بوكرين مشكورا والحظنا قرب زوجته قربه، حيث ال 

إسم وال تاريخ وال أي يشء يحيل عىل أية معلومة.
آيت  قبيلة  من  األوىل  زوجتان،  له  كانت  الشهيد  أن  يذكر 
عبد الحميد والثانية من آيت عصو، وكان له أبناء كثر لكن 
الذين تحتفظ بهم الذاكرة الشفهية هم فقط »عبد الرحيم 
وفاطمة« ... هكذا إذا كانت نهاية رجل أربك املستعمر وقاوم 
حتى آخر نفس وأبى إال أن يموت برشف عىل أن يستسلم، 
محند  رافقوا  الذي  اآلخرين  املقاومني  بني  من  كان  وقد 
أوحموا كثريا »أوراغ وبلحسني من الزراردة«، وقاوموا بجانبه 

بمنطقة أدرار.
الشهيد محند  وراين وخاصة مقربي  آيت  قبيلة  عانت  لقد 
كانوا  حيث  الشفهية،  الرواية  تحكي  كما  األمّرين،  أوحمو 
يُعذبون كثريا، ولحد اآلن يوجد الكثري من املعطوبني من كبار 
السن. وقد كان القائد عربوق حسب الروايات يأمر املخازنية 
ضد عائلة محند أوحمو، حيث كانت معاملة املستعمرين أقل 
والذين  آنذاك،  املخزنية  السلطة  وأصحاب  القياد  من  بكثري 
والعمل  الشاقة  األعمال  عىل  اليافعني  كل  يُجرِبون  كانوا 
تمارس  كانت  التي  التعذيب  وأشكال  مقابل،  دون  املضن 
بحفرة توجد بالثكنة العسكرية القديمة بتاهلة والتي ال تزال 

أطاللها لحد اآلن شاهدة. 
11 سنة،  رغم مساهمتهم يف مقاومة املستعمر ملدة فاقت 
لم تعر أية جهة أدنى اهتمام لقبيلة آيت وراين ولتاريخها 
الحافل بالبطوالت،  والشهداء الذين سقطوا خصوصا خالل 
الذات  التضحية ونكران  معركة بوهديل الشهرية، ورغم كل 
عائلة  مآل  عن  أحدا  يسأل  لم  األرض،  حرمة  عن  والدفاع 
الشهيد محند أوحمو و ال عن ابنته التي اختطفت و ال يعلم 

مصريها أي أحد، بل وحتى صورة للشهيد ال توجد.
الشجاعة  بآيات  املعّطر  التاريخ  لهذا  تطرقوا  من  هم  قليل 
أنهم  مع  الوطن،  سبيل  يف  النفس  واسرتخاص  والبسالة 
عار  غسلوا  صديقي  قال  وكما  ألنهم  الكثري  يستحقون 
لنا  وتركوا  الطاهرة،  بدمائهم  األرض  هذه  من  االستعمار 
إرثا مجيدا يحق لنا الفخر به والوقوف عليه أكثر من وقفة، 
من  شعوب  قادتها  عاملية  معارك  ضاهت  ومعارك  تاريخ 
إىل  طريقه  يف  اليوم  يرتاءى  تاريخ  والكرامة...  الحرية  أجل 
الطمس والنسيان إن لم نقم بخطوة واجبة للبحث والحفاظ 

والتعريف به.
 * يوسف لخرض – الزراردة

آيت وراين : أبطال سلكوا دروب احلرية.. !
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 سعيا منهم لتعزيز موقعهم وتقوية تنظيماتهم، عقد أمازيغ 
ليبيا سلسلة اجتماعات ولقاءات بينية هامة، إذ عقدت مؤسسات 
زوارة،  مدينة  يف  األول  ملتقاها  بليبيا  األمازيغية  املدني  املجتمع  ومنظمات 
املوافق   11/03/2963 بتاريخ  حلب«  »فرحات  الشهيد  بقاعة  وذلك 
مؤسسات  يضم  إتحاد  تأسيس  الرئييس  محوره  وكان   ،23/03/2013
عن  باإلعالن  املجتمعون  خرج  وقد  األمازيغية،  للمناطق  املدني  املجتمع 
كما  األمازيغية،  املدني  املجتمع  ومنظمات  مؤسسات  إتحاد  تأسيس 
املدن  من  مدينة  كل  عن  عضوين  من  تتكون  تأسيسية  لجنة  اختيار  تم 
األمازيغية، مهمتها التسيري واإلرشاف عىل العملية التأسيسية، وخاصة ما 
املدني  املجتمع  منظمات  مؤسسات  إلتحاد  األسايس  النظام  بإعداد  يتعلق 
األمازيغية، باإلضافة إلعداد آلية لعضوية الجمعية العمومية وكذا إنتخابات 
املجتمع  إعداده عىل مؤسسات  يتم  إىل جانب عرض كل ما  اإلدارة،  مجلس 
املدني وتعديله وفقاً ملالحظاتها، هذا وقد تم االتفاق يف األخري عىل أن يكون 
مدينة  يف   30/04/2013 املوافق   17/04/2963 بتاريخ  الثاني  امللتقى 

أوباري، إلعتماد النظام األسايس والبدء يف إجراء إنتخابات مجلس اإلدارة .
الرتبية والعلوم بغات  30 مارس بقاعة كلية  الجمعة  كما عقد صباح يوم 
اجتماعاً ضم أعيان قبائل الطوارق بغات، مع رئيس املجلس األعىل ألمازيغ 
جادو-   – يفرن  )كاباو-  بمدن  املجلس  وأعضاء  الرشوي(،  )نوري  السيد 
القلعة - نالوت - والرحيبات( والوفد املرافق لهم، وقد تمحور النقاش حول 
تقريب وجهات النظر بني أمازيغ الجبل وإيموهاغ فيما يخص املجلس األعىل 

ألمازيغ ليبيا، باإلضافة لرتسيم  اللغة األمازيغية يف الدستور الليبي وغريها 
بسبها  الطوارق  شدد  كما  الطرفني،  بني  املشرتكة  والقضايا  املطالب  من 
عىل  يؤكدون  تينريي،  أمازيغ  أن  عىل  باملنطقة  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
أنهم جزء ال يتجزأ منه، وكذا  أهمية املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا، كما عىل 
ترابط أبناء الوطن من الشمال للجنوب ومن الرشق إىل الغرب للحوار من أجل 

ليبيا الجديدة الديمقراطية.
وبمدينة )الزهراء( عقد يوم السبت 30 مارس 2013، ملتقى ألمازيغ ليبيا 
حرضه  والتنمية«،  وإالنتماء  لألصالة  الوطنية  القوى  »إتحاد  رعاية  تحت 
التوصيات  الليبية، خرجوا بجملة من  األمازيغية  املدن  ممثلني عن عرشات 
وطني  كحق  األمازيغية  اللغة  وترسيم  الوطنية،  الوحدة  عىل  فيها  أكدوا 
اليقبل االستفتاء، ورفض أي دستور ال يقر الحقوق األمازيغية، كما أعلنوا 
عن تأسيس مجلس استشاري يعنى بشؤون األمازيغية تحت مظلة املجلس 
كما  الليبي،  التاريخ  تصحيح  رضورة  عىل  وشددوا  ليبيا.  ألمازيغ  األعىل 
عرب أمازيغ ليبيا عن استيائهم الكامل من أداء الحكومة املؤقتة، وتعمدها 
التمييز العنرصي ضد األمازيغ ووجهوا الدعوة للمؤتمر الوطني العام، للنظر 
تواجد  رضورة  عىل  أكدوا  كما   املؤقتة،  للحكومة  العنرصية  الترصفات  يف 
األمازيغ كأعضاء يف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وشدد أمازيغ ليبيا 
عىل أن أي عمل يمس أمن أي من األمازيغ يف ليبيا يعترب عمل عدائي ضد كل 

األمازيغ سيقاوم من طرفهم جميعا بكل السبل.

 أمازيغ ليبيا يتجهون حنو توحيد مواقفهم وتنظيماهتم

جربة  بجزيرة  األمازيغية  الجمعية  نظمت 
مارس   17 من  قاللة  منطقة  يف  التونسية 
الربيع  مهرجان  منه،  العرشين  غاية  إىل 
من  مجموعة  مشاركة  شهد  األمازيغي، 
دار  غرار  عىل  املدني  املجتمع  مؤسسات 
فوج  التونسية  والكشافة  باملنطقة  الشباب 
الجمعيات  من  مجموعة  جانب  إىل  قاللة، 
تغوري دصح«   « بقاللة  الفخار  مثل جمعية 
حضور  شهد  كما  الطالبية،  الشبيبة  وأيضاً 
تونس  أنحاء  مختلف  من  أمازيغية  فعاليات 

ومن خارجها.
فنية  عروض  املهرجان،  فقرات  وتضمنت 
الخصوصية  جسدت  ولوحات  وورشات، 
معرض،  جانب  إىل  للمنطقة،  األمازيغية 
ووثائقي للتعريف بتاريخ جزيرة جربة، كما 
تم تنظيم سهرة فنية أمازيغية أحياها ثلة من 
الفنانني األمازيغ من تونس وليبيا، كما شهد 
فنية،  وعروض  ثقافية  مسابقات  املهرجان 

لندوة فكرية حول  باإلضافة 
باملنطقة  األمازيغي  الرتاث 
واملقومات السياحية لجزيرة 
جربة، ليختتم بحفل تم فيه 
املناضلني  من  عدد  تكريم 
ترصيح  ويف  األمازيغيني. 
األمازيغي  العالم  لجريدة 
بن  الدين  صالح  السيد  قال 
الجمعية  رئيس  ميمون 
الربيع  مهرجان  ومدير 
عىل  أنه  بجربة،  األمازيغي 
نجحنا  العراقيل  من  الرغم 
وتغطيَة  صوتنا  إيصال  يف 
يف  بنجاح  الربنامج  كامل 

من  العديد  حرض  حيث  الثانية،  الدورة  هذه 
نجح  كما  وليبيا،  واملغرب  تونس  من  الناس 
املهرجان جماهرييا، وحظي بتغطية إعالمية 
»ليبيا  قناة  من  كل  حضور  عرف  إذ  نوعية 

إىل  املغربية«،   8 تامازيغت  و«قناة  ابرارن« 
جانب إذاعات وقنوات تونسية، غطت فقرات 

املهرجان بشكل كامل.

منطقة  عاصمة  وزو  تيزي  والية  شهدت 
الثالثة  الدورة  تنظيم  األمازيغية،  القبايل 
للفيلم  الثقايف  املهرجان  من  عرشة 
املايض،  مارس   28 إىل   24 من  األمازيغي، 
الرجال  سينما  »تعيش  شعار  تحت 
الفنانني  من  مجموعة  بحضور  األحرار«، 

الجزائريني  والسينمائيني 
واألجانب، وقد تم اختيار أمازيغ 
مرص كضيوف رشف هذا العام. 
وكانت املشاركة املرصية مميزة 
أو  العروض  ناحية  من  سواء 
وثائقي  عرض  وتم  الندوات، 
»أمازيغ  حول  حسن’’  ‘’دواد 
تاريخ  يرصد  الذي  مرص« 
سيوة،  ومنطقة  مرص  أمازيغ 
ملبارك  »املغرتب«  فيلم  وافتتح 
مناد الدورة الجديدة التي أهديت 
لروح فقيد وعميد وأب السينما 
بالجزائر’’عبد  األمازيغية 
غيبه  الذي  بوقرموح’’،  الرحمن 
املوت أسابيع قبل انطالق التظاهرة، املدافع 
»الربوة  وصاحب  األمازيغية،  ثقافته  عن 
سينمائية  أعماال  خلف  الذي  املنسية«، 
عرضت طيلة أيام املهرجان ، ببعض قاعات 
السينما و الدوائر التابعة لوالية تيزي وزو. 
الكبار  الداعمني  السيد بوقرموح من  وكان 

للمهرجان منذ انطالقه سنة 1999.
عن  أعلن  املهرجان،  فعاليات  اختتام  ويف 
لهذه  الذهبية  بالزيتونة  فاز  الجوائز، حيث 
الدورة املخرج »جمال عالم« بفيلمه الخيايل 
صنف  يف  أما  عمومي«،  »مقعد  الصامت 
 »2 »كيكي  فيلم  ففاز  باألمازيغية  الدبلجة 
لسمري أيت بلقاسم،. وعادت جائزة الشباب 
بن  سليمان  السينمائي  للمخرج  املوهوب 
إيو  الوثائقي«ثاقبايليث  بفيلمه  حارث 
أداء  أحسن  بجائزة  يتعلق  فيما  أما  أسا«، 
أوباشري«  »هجرية  للممثلة  فعادت  نسائي 
مبارك،  ملناد  “إمينيغ”  فيلم  يف  دورها  عن 
الفيلم  نفس  يف  هشام«  »مرزاق  فاز   كما 
بجائزة أحسن أداء رجايل. أما أحسن جائزة 
ماسينيسا  املخرج  فنالها  متحركة،  رسوم 
ثواطوفث«.  ايغ  »زداك  بفيلمه  الحاج  ولد 
وثائقي،  فيلم  أحسن  جائزة  وعادت 
املشاركة  بوفركاس«  »نادية  للمخرجة 

بفيلمها »بضيافة يس صالح«.

              اختتام الدورة 13 من مهرجان الفيلم األمازيغي 
باجلزائر املهداة لروح فقيد السينما األمازيغية 

وفقا ملا أكده رئيس مجلس الشيوخ الفرنيس جون بيار بيل 
يوم اإلثنني 25 مارس املايض، فمن املمكن أن تخفض فرنسا 
عدد جنودها يف مايل وأزاواد من 4,000 جندي إىل 3,000 قبل 
شهر يوليوز املقبل، ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن »جون 
القوات  إحالل  عملية  تتم  أن  املتوقع  »من  قوله  بيل«  بيار 
التابعة لألمم املتحدة محل القوات الفرنسية، خالل الفرتة ما 
بني شهري يوليو وسبتمرب«. ومن جهته قال وزير الخارجية 
القوات  انسحاب  إن  ذلك  قبل  فابيوس  لوران  الفرنيس 
الجدير  ومن  مارس،  شهر  يف  يبدأ  قد  الفرنسية  العسكرية 
بالذكر أن أي قرار بتمديد العملية العسكرية الفرنسية إىل ما 
بعد 11 ماي املقبل، سيحتاج ملوافقة الربملان الفرنيس. ويثري 
أزاواد ومايل مخاوف  الفرنسية من  القوات  احتمال انسحاب 
الجماعات  بعودة  يتعلق  فيما  خاصة  املراقبني،  مختلف 
اإلرهابية، واستعادتها لقدراتها يف القيام بعمليات عسكرية، 
لذا من املرجح أن ال تترسع فرنسا بسحب قواتها من مايل، 
أممية.  تكون  أن  يرجح  بديلة  قوات  غياب  يف  األقل  عىل 
البلدان  اجتماع  يف  كذلك  بحثه  تم  األممية  البعثة  فموضوع 
بنواكشوط  مارس   17 األحد  يوم  عقد  الذي  ملايل،  املجاورة 
خاصة  إجراءات  عىل  للمصادقة  سعى  والذي  )موريتانيا(، 
الدولية لدعم  البعثة  الفعيل ملهمة  التنفيذ  من شأنها تسهيل 
مايل )ميسما(، ونرش قوة لألمم املتحدة إذا اقتضت الرضورة. 
نرش  اقرتح  قد  كيمون  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكان 
قوة  مع  أزاواد،  يف  جندي   11.200 قوامها  سالم  حفظ  قوة 
موازية لها بهدف محاربة الجماعات اإلرهابية حسب تعبريه.

فيما  والفرنيس  املايل  املوقفني  ضبابية  استمرار  ظل  يف  هذا 
يطغى  والذي  ومطالبهم،  أزاواد  يف  الطوارق  بحقوق  يتعلق 
عليه الحديث عن محاربة اإلرهاب، وكذا اإلنتخابات الرئاسية 

والترشيعية بمايل التي قد تجرى شهر يوليو املقبل.

اجلمعية األمازيغية جبربة تنظم مهرجان الربيع األمازيغي بقاللة

 أزاواد .. بني القوات 
الفرنسية واألممية

حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  أعلنت 
غرداية  مدينة  من  أصدرته  لها  بيان  يف  اإلنسان 
31 مارس، أن موقويف أحداث غرداية  يوم األحد 
األعضاء يف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
لليوم  الطعام  عن  إرضاب  يف  دخلوا  اإلنسان، 
اإلنتقائي  التعسفي  توقيفهم  بعد  السادس 
السلمي  اإلعتصام  يف  مشاركتهم  إثر  املفضوح، 
الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق 
البطالني يف غرداية يوم 26 مارس املنرصم، وأن 
دخلوا  أن  بعد  تدهورا  تزداد  الصحية  وضعيتهم 
إثر  أصال،  متدهورة  صحية  حالة  يف  السجن 
عليهم  والتعدي  إعتصامهم  بكرس  مباغتتهم 

مركز  وداخل  توقيفهم،  أثناء  املربح  بالرضب 
بألفاظ  والشتم  والسب  اإلهانة  مع  الرشطة 

عنرصية.
  ومن أجل اإلفراج عنهم شارك أعضاء من مكتب 
غرداية للرابطة يف االعتصام السلمي، الذي نّظم 
يف مدينة واد سوف 30 مارس 2013، تضامنا مع 
مطالب البطالني يف هذه املنطقة والجزائر عموما، 
الجزائرية،  اإلنسان  حقوق  رابطة  مكتب  وندد 
بالتوقيفات التي تعرض لها بعض املشاركني يف 
هذا االعتصام من طرف قوات األمن، وتم خالل 
يف  مليونية  تنظيم  عن  اإلعالن  التظاهرة  هذه 
مع  تضامنا  املقبل،  أفريل   9 يوم  غرداية  مدينة 

املوقفني املرضبني عن الطعام إلطالق 
رساحهم جميعا.

الجزائرية  الرابطة  مكتب  وطالب 
املوقوفني  رساح  بإطالق  غرداية،  يف 
الدين  كمال  الدكتور  رأسهم  وعىل 
للرابطة  الوطني  املكتب  عضو  فخار 
الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
والسيد قاسم سوفغالم عضو املكتب 
للدفاع  الجزائري  للمرصد  التنفيذي 
عن حقوق اإلنسان، وتأسفت الرابطة 
نيل  عرب  املغاربية  قناة  بث  لتوقف 

سات ألسباب تبقى مجهولة.

ساعيد 
الفرواح

مليونية يف غرداية اجلزائرية تضامنا مع معتقلني
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للثقافة  امللكي  املعهد  يوليه  الذي  االهتمام  إطار  يف 
والوطنية،  العاملية  باأليام  لالحتفال  األمازيغية 
وتخليدا لليوم العاملي للمرأة، نظم املعهد يوما دراسيا 
دمقرطة  مسلسل  يف  املرأة  ‘مساهمة  شعار  تحت 
يف  املستمر  وانخراطها  املرأة  بدور  اعرتافا  املغرب’، 
الجمعة  يوم  وذلك  املغربي،  املجتمع  تحديث  مسرية 

08 مارس 2013 بمقره. 
التي  املنظمة،  اللجنة  بكلمة  الجلسة  وافتتحت 
أكدت عىل أن تنظيم هذا اليوم الدرايس يعترب فرصة 
الستحضار املكتسبات واإلكراهات املتعلقة بوضعية 
الوطني والدويل، وللتعرف عىل  املستويني  املرأة، عىل 
بذلن  الالئي  النسائية  الشخصيات  العديد من  عطاء 
جهودا كبرية يف سبيل تحقيق املساواة بني الجنسني 
وتطوير الوضع االعتباري للمرأة يف املجتمع املغربي 

وخاصة املرأة القروية.
لألطر  الخاصة  املساهمة  الكلمة  هذه  واستحرضت 
للثقافة األمازيغية  امللكي  العاملة  باملعهد  النسائية 
ورد  األمازيغيتني،  والثقافة  الهوية  عىل  الحفاظ  يف 
والتكوين  العلمي  البحث  خالل  من  لهما  االعتبار 
اإلداري  التدبري  وحسن  واإلبداع،  والتدريس 

والتخطيط االسرتاتيجي.
ومتخصصة  الخبرية  مشاركة  اللقاء  عرف  كما 
الدكتورة  للسكان،  املتحدة  األمم  بصندوق  الربامج 
 Egalité de genreهند جالل بمحارضة تحت عنوان
 et diversité culturelle : progrès accomplis et
والتنوع  الجنسني  بني  املساواة   ‘  défis à relever
أكدت  التحدي،  ومواجهة  التقدم  استيفاء  الثقايف: 
عرب  أساسا  تمر  الجنسني  بني  املساواة  أن  خاللها  

ولوج أفضل للحقوق الثقافية.
وتناولت يف دراستها بالتحليل وضعية املرأة األمازيغية 
عىل  انتهاكات  من  تعيشه  وما  املغربي  املجتمع  يف 
مربزة  القروية،  الفتاة  وخاصة  التمدرس  مستوى 
حسن  يف  وقدرتها  األمازيغية  املرأة  إبداعات  تنوع 

إذا  املجاالت  مختلف  يف  التدبري 
وباملقابل  الفرصة.  لها  أتيحت 
الفتيات  إىل تحسني ولوج  دعت 
العايل،  الثانوي والتعليم  للتعليم 

السيما يف الوسط القروي.
باملرجعية  يتعلق  ما  ويف 
حماية  مجال  يف  الوطنية 
اعتربت  الثقافية،  الحقوق 
اعرتاف  أن  املتحدة  األمم  خبرية 
يف  للمملكة  الجديد  الدستور 
مقومات  ب”مختلف  ديباجته 
الوطنية  الهوية  ومكونات 
العربية – اإلسالمية واألمازيغية 
والصحراوية الحسانية، والغنية 
واألندلسية  اإلفريقية  بروافدها 
يعد  واملتوسطية”،  والعربية 
احرتام  ويرسخ  هاما  مكسبا 

التنوع الثقايف والتعدد.
كما أبرزت أن تنصيص الدستور 
الدولية  االتفاقيات  جعل  عىل 
تسمو عىل الترشيعات الوطنية، 
أهمية،  يقل  ال  مكسبا  يعترب 
يف  املغرب  إرادة  يكرس  حيث 
اإلنسان  بحقوق  النهوض 

وتحسني وضعية املرأة.
من  بالرغم  أنه  وأضافت 
يف  املغربي  الدستور  تنصيص 
فصوله عىل املناصفة، لم تتمكن 

املرأة عموما من تحقيقها.
اللغة  تدريس  وبخصوص 
السيدة  أوضحت  األمازيغية، 
زال  ال  امللف  هذا  أن  جالل 
بالرغم  تقنية،  يواجه صعوبات 
امللكي  املعهد  مجهودات  من 
للثقافة األمازيغية، وبالرغم من 

مقرتحات وزير الرتبية الوطنية.  
إليها  تستند  التي  الدولية  املرجعية  إىل  وتطرقت 
الحقوق الثقافية، كاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد 
ومقتضيات   ،1966 لسنة  والثقافية  واالجتماعية 
التي  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   27 املادة 
اشرتاكا  يشرتك  أن  يف  الحق  فرد  لكل  أن  عىل  تنص 
حرا يف حياة املجتمع الثقايف، ويف االستمتاع بالفنون 
واملساهمة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه، 
وحقه يف حماية املصالح األدبية واملادية املرتتبة عىل 

إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني.
وخالل هذا اللقاء تم تكريم كل من السيدتني عائشة 
ألحيان ومريم الدمناتي، وهما ناشطتان حقوقيتان 
متخصصتان يف الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية 
اعرتافا  اإلنسان،  وحقوق  املرأة  وقضايا  األمازيغية 

بما قدمتاه للنهوض بقضايا املرأة. 

والسيدة  ألحيان  عائشة  السيدة  من  كل  وأجمعت 
التتويج  هذا  أن  تكريمهما،  خالل  الدمناتي،  مريم 
املغربية عموما ولألمازيغية عىل  للمرأة  يعد مفخرة 
وجه الخصوص معتربتان أن جميع نساء املؤسسة 
الكثري  أسدين  نساء  غرار  عىل  التكريم،  تستحقن 
للثقافة األمازيغية وحافظن عىل اللغة األمازيغية يف 

املناطق الجبلية ويف املهجر.
كما شددتا عىل رضورة مواصلة العمل عىل  املستوى 
باللغة  الرقي  أجل  من  والثقايف  والحقوقي  العلمي 

والثقافة األمازيغيتني  عىل جميع املستويات.
وقدمت يف حقهما شهادات  قيمة ومؤثرة من طرف 

السيدة أمينة بن الشيخ والسيدة هنو لعرج.
معرض  نظم  الدرايس  اليوم  هذا  هامش  وعىل 
وكتب  الفنية،  وللوحات  املحلية  للمنتوجات 

ومنشورات من إبداع فعاليات نسائية.
* خديجة عزيز

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حيتفي  باملرأة  يف يومها العاملي 
اعترافا مبسامهتها يف حتديث املجتمع املغريب

إعداد
رشيدة إمرزيك

التمييز  للمناصفة ومناهضة  إحداث هيأة وطنية  أجل  »من  تحت شعار 
والنسائية  والنقابية  الحقوقية  الهيآت  خلدت،  باريس«،  مبادئ  وفق 
والجمعوية، اليوم العاملي لحقوق املرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل 
عام، كمحطة تقف عندها شعوب العالم وقواها التواقة للتحرر والكرامة 
الديمقراطية  القوى  والنسائية وكل  الحقوقية  الحركة  واملساواة، ومعها 
النضالية  االسرتاتيجيات  ووضع  املكتسبات   حجم  لتقييم  باملغرب، 

املستقبلية عىل صعيد حقوق املرأة .
وبهذه املناسبة سجلت هيئة التنسيق للتخليد املشرتك  لليوم العاملي لحقوق 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الجسيمة  استمراراالنتهاكات  املرأة 
عمقا  زادتها  والتي  النيولبريلية،  العوملة  سيادة  ظل  يف  العالم  لشعوب 
املنظومة االقتصادية واملالية التي غالبا ما تلجأ لحل أزمتها البنيوية عىل 
الشعوب بفضل نضاالتها وتضحياتها،  انتزعتها  التي  املكتسبات  حساب 
لهشاشة  نتيجة  االنتهاكات  هذه  من  اآلوفر  النصيب  للنساء  كان  وقد 
وضعهن االجتماعي وللتمييز ضدهن، مما جعلهن ينخرطن بقوة يف كل 

الحركات االحتجاجية والتظاهرات التي شهدتها مختلف بلدان العالم.
وسجلت ارتفاع حجم املخاطر التي أصبحت تهدد حقوق اإلنسان بصفة 
عامة وحقوق النساء بصفة خاصة، يف ظل  صعود قوى محافظة للسلطة 
يف البلدان التي شهدت حراكا شعبيا تحت شعار »الحرية والكرامة والعدالة 
إليه األوضاع،  آلت  أن ما  إال  أدوارا هامة،  النساء  االجتماعية«، لعبت فيه 

خيب كل آمالهن يف التحرر واملساواة، واشارت إىل أن الدستور املغربي رغم 
تنصيصه عىل سمو املواثيق الدولية عىل الترشيعات الوطنية وعىل املساواة 
بني املرأة والرجل يف الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية  والبيئية، إال أن ذلك جاء ضمن مقتضيات أخرى من قبيل عدم 
تلك  يفرغ  ما  اإلسالمية،  والرشيعة  الوطنية  والثوابت  الهوية  مع  التنايف 
الرفع  دون  حالت  التي  املقتضيات  نفس  وهي  محتوى،  كل  من  الحقوق 
الكيل للتحفظات عن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

لعدد  امللفت  الرتاجع  التنسيقية  سجلت  السياسية،  الحقوق  مجال  ويف 
أو  الحكومية  األجهزة  املستوى  عىل  سواء  املسؤولية  مواقع  يف  النساء 
بالوظيفة  القرار  مواقع  يف  ضعيفة  نسبتهن  والزالت  املنتخبة،  الهيئات 

العمومية، وتزداد هذه النسب دنوا كلما ارتقينا السلم اإلداري .
املرأة  و  التضامن  وزارة  خالل  من  املغربية  الحكومة  إعالن  وبمناسبة 
نظام  لوضع  علمية  لجنة  تشكيل  عن  االجتماعية،  والتنمية  واألرسة 
تشكيل »هيآة املناصفة ومناهضة التمييز«، اعتربت التسيقية، أن اإلقدام 
عىل هذا اإلجراء بدون مشاورات مع الهيئات غري الحكومية وعىل رأسها 
يكرس  والسياسية،  والجمعوية  والنقابية  والحقوقية  النسائية  الهيئات 
إلحداث  املؤطرة  باريس«  »مبادئ  مع  يتناىف  مما  بالقرار،  االنفراد  ثقافة 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
أما يف مجال الحقوق الثقافية، فتهميش اللغة األمازيغية، له األثر البالغ 

العامة، وخاصة يف  الحياة  األمازيغية يف مجمل مناحي  املرأة  عىل حقوق 
املجال الصحي ويف حالة التقايض أمام املحاكم.

ال  أن  عىل  للمرأة،  العاملي  لليوم  املشرتك  للتخليد  التنسيق  هيآة  وأكدت 
يف  الحق  وخاصة  شموليتها،  يف  اإلنسان  حقوق  إقرار  بدون  ديمقراطية 
مقاربة  لكل  رفضها  وأعلنت  املجاالت،  كل  يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة 
تنموية املختزلة للمرأة وخاصة املرأة القروية يف األدوار النمطية، وجددت 
مطالبتها للدولة املغربية، واملتمثلة أساسا يف احرتام الحقوق االقتصادية 
ملقاربة  العرضاني  اإلدماج  يقتيض  وهذا  للمرأة،  والثقافية  واالجتماعية 
امليزانيات، وإقرار  الربامج و  العمومية و  السياسات  النوع االجتماعي يف 
وتعميم  األمازيغية،  للمرأة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
العامالت  النساء  حقوق  وضمان  رسمية،  كلغة  األمازيغية  اللغة  تدريس 
وحمايتهن من شطط أرباب العمل  والتعجيل  بإخراج قانون يجرم تشغيل 
الطفالت أقل من 15 سنة كعامالت يف املنازل، وتغيري صورة املرأة يف وسائل 
باريس«  مبادئ  وفق«  مستقلة  للمناصفة  وطنية  هيئة  وإحداث  اإلعالم 
صيغ  لجميع  الكيل  الرفع  عىل  رصاحة  الديمقراطي  الدستور  وتنصيص 
التحفظات عىل اتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة، والدفع 
جذري  وتغيري  املناصفة،  مبدأ  مع  تتناىف  التي  القوانني  دستورية  بعدم 
وشامل للقانون الجنائي،وإصدار قوانني تحمي النساء من العنف، ووضع 

حد لإلفالت من العقاب يف جرائم العنف واالغتصاب ضد النساء.

املطالبة بإحداث »هيأة وطنية للمناصفة ومناهضة التمييز« وفق مبادئ باريس 

الصديقة  ألحيان  عائشة 
حصل  واألخت،  والزميلة 
ما  عليها  التعرف  رشف  يل 
1990و1991  سنة  بني 
تاماينوت،  بجمعية 
تتوطد  صداقتنا  وابتدأت 
لهذه  لنا  تمثيلية  أول  يف 
ذلك  لقاء نظم  الجمعية يف 
الصيفية  بالجامعة  الوقت 
فتعمقت  بأكادير، 
فأكثر،  أكثر  صداقتنا 
حني جعلنا لقاءنا كل يوم 
ملا  ممتعا  طقسا  أربعاء 
حول  نقاشات  من  يتخلله 
وعامة،  خاصة  مواضيع 
أختي  يل  بالنسبة  فكانت 

وصديقتي عائشة نرباسا أنار مساري التعليمي واملهني.
عائشة ألحيان باإلضافة إىل معرفتي الجيدة بها يف جانب حياتنا 
الشخصية والنضالية كنت لصيقة بها يف مجالها املهني، فهي 
تعرف يف أوساط مهنة املحاماة والقضاء عىل السؤال بالجدية 

والرصامة والرشاسة اإليجابية يف الدفاع وانتزاع الحقوق.
لقد تألقت عائشة يف سماء مهنة املحاماة، هذا املجال الذي كان 
حكرا عىل الرجال وحبها ملهنة املحاماة أوصلها إىل أن تكون أول 
إمرأة كاتبة عامة لهيئة املحامني بالرباط. وهو إطار حقوقي 

تركت فيه عائشة بصماتها الخاصة.
حتى  النسائية  بالقضايا  تهتم  جعلها  الحقوقي  وتكوينها 

يتسنى للمرأة الوصول إىل مراكز القرار.
لجمعية  التنفيذي  باملكتب  فاعلة  اإلطار فهي عضوة  هذا  ويف 
اتحاد العمل النسائي التي تعترب من أقدم الجمعيات النسائية 

يف املغرب.
التي  النوعية  واإلضافة 
الحركة  يف  أضافتها 
أن  يمكن  ال  النسائية 
فهي  جاحد.  إال  ينكرها 
استطاعت أن تربط الدفاع 
عن  بالدفاع  املرأة  عن 
الحقوق اللغوية والثقافية 
القضية  هذه  والهوياتية. 
تغيبها  ما  كثريا  التي 
الدفاع  النسائية يف  الحركة 

عن الحقوق.
نلتقي  أن  األقدار  شاءت 
باملجلس  كعضوات  مجددا 
فاشتغلنا  للمعهد،  اإلداري 
إىل جانب زمالء آخرين بكل 

حزم وجد خصوصا يف إطار لجنة العمل الحقوقية. 
التي كانت األستاذة عائشة ألحيان منسقتها، فأعطت إضافة 
نوعية لعمل املعهد عىل مستوى املجال الحقوقي، حيث رشفت 
لجنة  منها  األوراش  من  مجموعة  يف  تمثيل  أرشف  املعهد 
اإلرشاف الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان التي صارعت 
خالل  متعددة  قضايا  يف  املعهد  مواقف  لتمرير  أستاذتي  فيها 
أنفسهم  يعتربون  من  أمام  خاصة  اللجنة  هذه  اجتماعات 

خصوما للمعهد.
القضاء.  إلصالح  الوطني  الحوار  هيئته  يف  املعهد  مثلت  كما 
وحضورها املتميز يف مجموعة من املنتديات الوطنية والدولية 

أعطى إشعاعا متميزا ملؤسسة املعهد.

كلمة أمينة إبن الشيخ يف حق األستاذة عائشة أحليان خالل حفل تكرميها 
باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية

* من تكون الحاجة يامنة مرشد 
؟

أرملة  قروية،  امرأة  أنا   **
وأم لستة أبناء، استطعت أن 
وقت  يف  التعليم  سلك  إىل  ألج 
الفتاة  عىل  الصعب  من  كان 
والحمد  املدرسة،  إىل  تلج  أن 
لله بفضل والدي تمكنت من 
متابعة دراستي . أما حياتي 
املهنية و السياسية فقد بدأت 
ولجت  حينما   1981 سنة  يف 
التقليدية،  الصناعة  عالم  إىل 
وبعد ذلك ترشحت لكي أكون 
الصناعة  غرفة  يف  عضوة  
أن  إىل  بخنيفرة،  التقليدية 
تمكنت يف سنة 1992 من أن 
الصناعة  غرفة  عىل  أترأس 

باملجلس  واليات  ثالثة  ملدة  أيضا  ترشيحي  وتم  نفسها،  باملدينة  التقليدية 
الصناعة  الغرف  لجامعة  املال  أمينة  منصب  أشغل  حاليا  لخنيفرة.  البلدي 

التقليدية باملغرب.
تنظيمات  وداخل  الرسمية  املؤسسات  داخل  القروية  املرأة  أداء  تقيمني   كيف   *

املجتمع املدني؟
، وهي مازالت تطالب بحقوقها لكي تصل  بدات«  القروية »ياله  املرأة   **
إىل ما وصلت إليه املرأة الحرضية، فاملرأة القروية لم تصل إىل مستوى املرأة 
الحرضية، لكن هذا ال يمنع من أن نقول بأن هناك فتيات يف العالم القروي 
تمكننا من االنخراط يف الجمعيات و املؤسسات الرسمية. كما أن هناك جيل 

يناضل ويتحرك.
الساللية  األرايض  لضحايا  املطلبي  امللف  إعداد  لجنة   يف  كعضوة  اختيارك  تم   *
بمريرت، فهل لديكم أية خطة اسرتاتيجية النتزاع حقوقكم والدفاع عن ذوي الحقوق؟

** ال يمكن يل أن أقول بأني سأقوم بالدفاع عن هذا امللف وحدي، وال يمكن 
يل أيضا أن أقول بأني أتوفر عىل خطة إسرتاتيجية للدفاع عن هذا امللف، ألنه 
بكل بساطة تم اختياري يف اللجنة برفقة زمالئي اليوم بالذات فقط، وبالتايل 
فإننا يف اللجنة سنتمكن مستقبال من صياغة برنامج نضايل وإعداد خطة 

إسرتاتيجية. وسنناضل عىل هذا امللف عىل املستوى الوطني و الدويل. 
ما  للملف  نعطي  لكي  جهودنا  بكل  وسنقوم  ترشيف،  وليس  تكليف  فهذا 

يستحق من العناية ليستجيب لتطلعات املواطنني.
* إذن أين وصل ملف األرايض الساللية؟

** إني كنت أتتبع تفاصيل هذا امللف من بعيد ألن املرأة حرمت من أن يكون 
لها الحق يف هذه األرايض  لكن اليوم بفضل اإلرادة السامية لصاحب الجاللة 
أن تأخذ نصيبها من هذه  الساللية من  املرأة  السادس تمكنت  امللك محمد 

األرايض الساللية.
اليوم نريد أن نناضل وندافع عىل هذا امللف إىل جانب الرجال، ألننا يف املايض لم 

نكن نعرف تداعيات هذا امللف.
* تم استصدار العديد من األرايض التي تعود ملكيتها للقبائل األمازيغية. فهل يمكن  

أن  ترسدي لنا قصص بعض من تم استصدار أراضيهم؟
أحد  أن  هو  انتباهي  لفت  وما  املأساوية  القصص  من  العديد  هناك   **
األشخاص الذي كان حارضا يف هذا اللقاء ) تقصد اللقاء الذي نظمته جمعية 
بأنه  قال  الذي  و   )2013 30 مارس  السبت  يوم  بمريرت  الساللية  األرايض 

»ساكن فبوشرب ما عندي ال نعجة، ال فاس، ال بكرا، ال لكارط ناصيونال«. 
رقم  يأخذوا  أن  من  تمكنوا  كيف  يستغرب  أنه  عىل  الشخص  هذا  وأضاف 
بطاقته الوطنية ألنه ال يتوفر عليها. وقد أدانته املحكمة بتهمة الهجوم عىل 

الغابة، وأدين بغرامة مالية قدرها 25 مليون.
والقصة الثانية تعود لشخص أخر حكمت عليه املحكمة بغرامة مالية قدرها 

35 مليون، أمعندوش حتا لعشا فالدار . فمن أين سيأتي بهذا املال؟.
لضمان  نفسه  يراجع  أن  القضاء  من  وأطالب  باملعاينة،  يقم  لم  القضاء 

املحاكمة العادلة.
* ما هي التهم التي يتم توجيهها لضحايا األرايض الساللية؟

التي تحميهم من  الغابة  باالعتداء عىل  تتعلق  تهم  لهم  توجه  بالغالب   **
الدولة،  أيادي  تطالهم  ال  الخشب  مافيا  أن  حني  يف  القارس،  الربد  صقيع 

فالغابة يف األصل هي تابعة للقبائل األمازيغية 
* كلمة أخرية

** أشكركم وشكر اإلخوة وأتمنى لكم التوفيق، وكما أتمنى من السلطات 
املسؤولة النظر يف هذا امللف ألن الساكنة تعيش طروفا صعبة ال يمكن لها 

الصرب أكثر.

يامنة مرشد لـ »العامل األمازيغي«:
 سنناضل على ملف األراضي الساللية على 
املستوى الوطين والدويل ، واطالب القضاء 

بأن يراجع نفسه لضمان املحاكمة العادلة
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تويتش«  كوريان  »ذو  رشيط  فاز 
»روبريتاس  الليتواني  للمخرج 
الكربى  بالجائزة  نيفيكا«، 
والبحر  للسينما  الدويل  للمهرجان 
يف دورته األوىل التي نظمت يف الفرتة 
الجاري،  مارس  و16   13 بني  ما 
سيدي  )إقليم  اللفت  مري  بجماعة 
إفني(، وعادت جائزة لجنة التحكيم 
»أخطاء  املغربي  القصري  للرشيط 
متعمدة« للمخرج الشاب »عبد اإلله 
فقد  الجمهور  جائزة  أما  زيرات«، 
القصري  الفيلم  نصيب  من  كانت 
املغربية  للمخرجة  الصمت«  »ألوان 
الشابة »أسماء املدير«، وتميز حفل 
للمهرجان  األوىل  الدورة  اختتام 
بتكريم  والبحر  للسينما  الدويل 
مجموعة  عميد  السيد  لعمر  خاص 

»ناس الغيوان«.
هذه  تحكيم  لجنة  برئاسة  وعهد 
املغربي  للمخرج  األوىل  الدورة 
وضمت  السيد«،  أوالد  »داوود 
الناقد  من  كال  عضويتها  يف  اللجنة 
السينمائي »محمد بلوش« واملمثلة 
الفرنسية »فرانسواز كولدشتاين«. 
الدورة  ألقاب هذه  تنافس عىل  كما 
بلدان  ثماني  من  قصريا،  فيلما   12
الجزائر،  املغرب،  هي  مختلفة، 
جورجيا،  إفريقيا،  جنوب  ليتوانيا، 

الهند، رومانيا، وأرمينيا.
من  سلسلة  لعرض  باإلضافة  و 
األفالم الطويلة واألرشطة الوثائقية 
تحتفي  التي  واألجنبية  املغربية 
بالبحر٬ تضمن برنامج هذه الدورة 
اإلعالم  حول  درايس  يوم  تنظيم 

تأطري  من  األمازيغيني  والسينما 
األمازيغية  والفاعلة  اإلعالمية 
كما  الشيخ،  بن  أمينة  السيدة 
والتنمية  البحر  حول  ندوة  نطمت 
ملنتوجات  وفني  ثقايف  ومعرضا 
زيارات  تنظيم  تم  كما  البحر، 
لإلقليم،  واستكشافية  تعريفية 
الشباب،  لفائدة  تكوينية  وورشات 
واملونتاج  السيناريو  كتابة  حول 
السينمائي،  اإلخراج  وتقنيات 
املشاركني  بني  مفتوحة  ولقاءات 
والساكنة  املهرجان  وضيوف 
فيلم  تصوير  إىل  باإلضافة  املحلية٬ 

قصري عن املنطقة.
حسب  التظاهرة،  هذه  وتهدف 
التنمية  يف  املساهمة  إىل  املنظمني، 
والنهوض  املستدامة  املحلية 
والثقايف،  السينمائي  بالقطاع 
به  يزخر  وما  باإلقليم  والتعريف 
ثقافية  سياحية،  مؤهالت  من 
لالنفتاح  باإلضافة  واقتصادية  
الحقل  يف  الرائدة  التجارب  عىل 
التعريف  عىل  والعمل  السينمائي 
وتشجيع  األمازيغية  بالسينما 

املبدعني األمازيغ.
للسينما  الدويل  املهرجان  نظم  وقد 
والبحر ملري اللفت من طرف جمعية 
»تودرت«، برشاكة مع عمالة إقليم 
سيدي إفني والجماعة القروية ملري 
واملركز  األخصاص،  وبلدية  اللفت، 
واملديرية  املغربي،  السينمائي 
باإلضافة  للثقافة،  الجهوية 
واملؤسسات  الفعاليات  من  لعدد 

االقتصادية والثقافية باإلقليم.

شريط »ذو كوريان تويتش« للمخرج 
الليتواين »روبريتاس نيفيكا«،  يفوز 

باجلائزة الكربى للمهرجان الدويل 
للسينما والبحر مبرياللفت

للثقافة  امللكي  املعهد  مع  برشاكة 
الجهوي  املجلس  مع  وبتعاون  األمازيغية 
لجهة تازة الحسيمة تاونات وتحت شعار: 
نظمت  والحارض«،  املايض  بني  »إزران 
يف  تكوينية  أياما  الحسيمة  إزران  جمعية 
 22/23/24 أيام  »إزران«  الرتاثي  الفن 
والريايض  الثقايف  باملركب   2013 مارس 

بالحسيمة.
         واعتربت هذه املبادرة أوىل من نوعها 
عىل  النقاب  كشفت  فاملبادرة  اإلقليم،  يف 
كالكتابة  الرتاث  هذا  يف  الصاعدة  املواهب 

الشعرية واأللحان وكذلك الغناء.
         وعرفت هذه األيام التكوينية ورشات 
سواء  إزران،  الرتاثي  املوروث  يف  متنوعة 
ناحية  من  أو  الصوتية  الناحية  حيث  من 
الذي  واألداء  الرتاثية  والرقصة  اللباس 
جاء عىل شكل فرق من أربعة أفراد. حيث 
مارس   22 )الجمعة  األول  اليوم  استهل 
الفنانة  تأطري  من  بورشتني   )2013
ضمت  بلحاج،  نوفل  والفنان  إكري  آنسة 

اإلكسيسوارات  ورشة  األوىل  الورشة 
صنف  من  األمازيغية  األلبسة  يف  وتتجىل 
تاريخها،  وذكر  تصنيفها  مع  البنات، 
عىل  التدريب  فضمت  الثانية  الورشة  أما 
اإليقاع وتعريف الرتكيبة الصوتية، وكذلك 
وعرف  جماعي.  أداء  إخراج  عىل  التدريب 
 )2013 مارس   23 )السبت  الثاني  اليوم 
ورشتني، فالورشة األوىل كانت من تأطري 
األستاذين والباحثني محمد أسويق وعمر 
األمازيغية  الشعرية  الكتابة  حول  ملعلم 
عبارة  فهي  الثانية  أما  الفني،  واإلبداع 
والشعر  اللحن  عىل  تمهيدية  تداريب  عن 
واألداء. واختتمت األيام التكوينية يوم 24 
شاركت  ختامية  بأمسية   2013 مارس 
التكوينيني  اليومني  أفرزهما  فرقتني  فيها 
السابقني قدمتا أهازيج تراثية وفلكلورية 
الشواهد  توزيع  تم  ذلك  وبعد  متنوعة، 
هذه  إنجاح  يف  املشاركني  عىل  التقديرية 

األيام التكوينية.
قدم  التكوينية  األيام  نهاية  ويف           

إزران  جمعية  رئيس  بلحاج  نوفل  السيد 
أن  عىل  فيها  أكد  ختامية  كلمة  الحسيمة 
أجل  من  أتت  التكوينية  الورشات  هذه 
»إزران«  الرتاثية  املوسيقى  هيكلة  إعادة 
لدى  الفنية  القدرات  تطوير  يف  واإلسهام 
وكذلك  املوروث،  هذا  يف  الفاعل  الشباب 
به  والتعريف  الرتاث  هذا  عىل  املحافظة 
وخارج  داخل  بجوالت  القيام  طريق  عن 
الجمعية  رئيس  السيد  وناشد  املغرب... 
مع  جنب  إىل  جنبا  بالوقوف  املسؤولني 
لبلوغ  املجال  هذا  يف  املهتمني  الباحثني 
الهدف األسمى أال وهو خدمة هذا املوروث 
ما  أغىل  من  يعترب  الذي  والفني  الثقايف 
كما  الجماعية.  الذاكرة  به  احتفظت 
يتقدم  أن  دون  تميض  الفرصة  يرتك  لم 
للثقافة  امللكي  املعهد  إىل  الجزيل  بالشكر 
تازة  لجهة  الجهوي  واملجلس  األمازيغية 
الحسيمة تاونات باعتبارهما داعمني لهذه 
املؤطرين  األساتذة  وإىل  التكوينية،  األيام 

واملشاركني.

مجعية إزران احلسيمة ختتتم أيامهما التكوينية يف الفن 
التراثي إزران

الدويل  املهرجان  فعاليات  إطار  يف 
بمري  املنظم  والبحر  للسينما 
عقد  إفني،  سيدي  إقليم  يف  اللفت، 
 ،2013 مارس   15 الجمعة  يوم 
والسينما  اإلعالم  حول  درايس  يوم 
إعالميني  بحضور  األمازيغيني 
استعرضوا  وباحثني،  وسينمائيني 
والسينما  األمازيغي  اإلعالم  واقع 
للتوصيات  ليخلصوا  األمازيغية 

التالية:
األمازيغي  اإلعالم  بخصوص 
األمازيغية  الصحافة  دعم  املكتوب: 
إيجابي،  تمييز  إطار  يف  املكتوبة 
لضمان استمراريتها وتقويتها حتى 

تستطيع تجاوز مختلف العراقيل التي تعاني منها، والتي ترجع 
يف غالبيتها لعقود من التهميش واإلقصاء لكل ما هو أما زيغي.

للثقافة  امللكي  املعهد  قبل  من  خاصة  ميزانية  -تخصيص 
دورات  تنظيم  مع  املكتوب،  األمازيغي  اإلعالم  لدعم  األمازيغية 

تكوينية ملختلف العاملني بالصحافة األمازيغية.
التي  والصحف  للمنشورات  الدولة  قبل  الكيل من  الدعم  -ضمان 
تصدر بحرف تيفيناغ لتشجيع الكتابة والقراءة باللغة األمازيغية 

وبحرفها تيفيناغ.
اإلشهار  من  األمازيغية  واملجالت  الصحف  لحرمان  حد  -وضع 
لباقي  العام  القطاع  ومؤسسات  الوزارات  مختلف  تمنحه  الذي 

الجرائد الوطنية.
واضحة  سياسة  بسن  عاجل  بشكل  االتصال  وزارة  -قيام 
املواطنني،  تطلعات  مستوى  يف  ليكون  األمازيغي  باإلعالم  للرقي 

وليستطيع املنافسة واالستمرارية.
واالتصال  االعالم  معاهد  يف  األمازيغية  بإدراج  -التعجيل 

والصحافة.
بث  ساعات  زيادة  تفعيل  البرصي:  السمعي  اإلعالم  بخصوص 
القناة األمازيغية ومختلف اإلذاعات، لتصل ألربع وعرشين ساعة 

كما هو منصوص عليه يف دفاتر التحمالت .
-إلزامية إدراج األمازيغية يف اإلذاعات الخاصة.

-إلزام قناة ميدي1 سات بإدراج األمازيغية ضمن دفاتر تحمالتها.
للغتني  بالنسبة  للبث  املخصصة  الزمنية  املدة  يف  -املساواة 

الرسميتني العربية واألمازيغية، يف بقية القنوات الوطنية.

جهوية  تلفزية  قنوات  -خلق 
بالتفرعات اللغوية األمازيغية.

باإلعالم  العاملني  ظروف  -تحسني 
مع  األمازيغي  والبرصي  السمعي 

تأهليهم وتكوينهم بشكل مستمر.
للقناة  الكافية  املالية  املوارد  -توفري 
األمازيغية لتقوم بدورها املنوط بها.

والريع  لالحتكار  حد  -وضع 
جودة  عىل  الحرص  مع  اإلعالميني، 
وتجنب  األمازيغي،  اإلعالمي  املنتوج 
يف  مستهلكة  فقرات  بث  تكرار 

القنوات األخرى.
والحضارة  التاريخ  فلكرة  -تجنب 
والثقافة األمازيغية، من قبل رشكات 

اإلنتاج التي ال تسعى إال للربح السهل.
-تحميل مسؤولية الوضعية املزرية لألمازيغية يف االعالم السمعي 

البرصي للمجلس األعىل للسمعي البرصي.
-التعامل باملساواة بني الصحفيني األمازيغيني مع باقي زمالئهم 
يف القنوات الوطنية، وضمان حقهم يف التغطيات الرسمية وغري 

الرسمية داخل الوطن وخارجه.
بخصوص السينما األمازيغية: دعم السينما األمازيغية وتخصيص 
كوطا من الدعم لإلنتاج السينمائي األمازيغي، مع ربط الحصول 

عىل الدعم بجودة املنتوج السينمائي وإحرتامه لحقوق املمثلني.
والعاملني  املمثلني  حقوق  لضمان  نموذجية  عقدة  وضع   -

بالسينما األمازيغية.
- احرتام معايري الكتابة السينمائية وكذا التخصصات ووضع حد 

للتطفل عىل املجال واإلحتكار.
- الحرص عىل القيم و املبادئ األمازيغية واالبتعاد عن السطحية 

والبحث عن الربح الرسيع.
السينمائية  األعمال  يف  األمازيغي  والرتاث  التاريخ  توظيف   -

األمازيغية.
- تخصيص دورات تكوينية للسينمائيني األمازيغ من قبل املعهد 

امللكي للثقافة األمازيغية.
- إدماج الرتبية الفنية كمادة يف املقررات الدراسية املغربية.

- دعم املهرجانات السينمائية األمازيغية.
- إدراج األمازيغية يف معاهد تكوين املهن السينمائية. 

 * حاورة : إبراهيم فاضل

* من هو الفنان عيل أرجدال ؟
جنوب  بويزكارن  مدينة  إبن  أمازيغية  أصول  من  أرجدال   عيل   **

املغرب سنة1988.
* حدثنا عن طفولتك كيف مرت وما هي أبرز األحداث املرتسخة يف الذاكرة؟ 

وعن بدايتك مع الفن والسينما ؟
** هي مرحلة جميلة محفورة يف ذاكرتي بذكرياتها وأحداثها التي 
حصويل  إىل  الوصول  غاية  إىل   1993 سنة   الدراسة  دخلت  تنىس،  ال 
شأت  واألقدار  الظروف  لكن    ،2006 سنة  الباكالوريا  شهادة  عىل 
بأحد  السياحي   الثقايف  التنشيط  إىل  إتجهت  الدراسة، حيث  أتمم  أال 
نوادي التنشيط السياحي بأكادير، هنا اكتسبت تجربة أخرى علمتني 
انطباعا كبريا يف  الذين مدوني بنصائح تركت  اإلنفتاح عىل األجانب 
املهتمة بالفن  الثقافية  إىل اإلحتكاك بالجمعيات  نفسيتي، باإلضافة 
الطفل يف فرتة  السينما …كما شاركت يف عدة مرسحيات  املرسح و 
تأليف  من  األمومة  مرسحية  يف  بطولة  دور  لعبت  حيث  الدراسة  
األستاذ محمد حميشت التي نالت الجائزة األوىل يف مسابقات املرسح 
و  الحطابة ”  و ”  الغابة ”   أخرى ”  ، ومرسحيات  بكلميم  الجهوي 
تقام  التي  األنشطة   من  العديد  يف  شاركت  املرسح  جانب  أىل  غريها 
أصبح  أن  أحلم  دائما  كنت  املرحلة،  هذه  من  العرش  عيد  يف  سنويا  

ممثال و اآلن الحمد لله تحقق الحلم.
* ماهي األعمال التي شارك فيها أرجدال ؟

للمخرج   ” تازيت    ” التلفزي   الرشيط  يف   العطار  بدور  قمت   **
ابراهيم الشكريي  - فيلم فيديو كوميدي ” ايقاند انستاهل حسن”  
لرشيد الهزمري   --الرشيط السينمائي الطويل   ” رقصة الوحش  ” 
الدي يحكي قصة االطفال املستغلني جنسيا للمخرج ملاجد لحسن . 

هدا الفيلم قريبا يف القاعات السينمائية
السلسلة  االمازيغية  الكوميدية تكمي مقورن  )عزيز اوسايج (-

املسلسل العربي  الفانتازي سيف الظالم البراهيم الشكريي   -
-الفيلم القصري   la lettre du jour  لعبد الله بنيزيد

-للمخرج عثمان النارصي echec et mat  الفيلم السينمائي
-مسلسل حديدا ن الجزء الثاني  من اخراج فاطمة بوبكدي

* ماهي األدوار التي تجد فيها نفسك؟
** كل االدوار التي تناسبني  سواء كانت كوميدية او درامية  انا ال 
االختيار يكون  من عند  اريده و لكن  الذي  الدور  اختار  ان  احكم يف 

املخرج .
السينما،أم  مجال  يف  إلنجاحك  مهما  دورا  القصرية  قامتك  لعبت  هل   *

العكس؟
** ما سأقول لك، اإلرسار و العزيمة هي العامل األسايس يف نجاحي 
و دخويل لعالم السينما أما القامة ربما تأتي يف املرتبة األخرية، ألنه 
كباقي  أنا  رضورية،  القصرية  القامة  فيها  تكون  أدوار  ستجد  قلما 

فماذا سنقول عن  ذواتهم،  السينما  الذين تسكن  األمازيغ  الفنانيني 
فيلم بوتفوناست رجل طاعن يف السن صنع املعجزة و كيف يتفاعل 
بالرغم من نسيانه  الفيلم  باهرا يف هذا  الكامريا و حقق نجاحا  مع 

اليوم بعد وفاته إذن عيل أرجدال ال يخرج هو االخر عن هذا السياق.
* ماذا عن مشاريعك املستقبلية؟

** شاركت مؤخرا يف حلقة من السلسلة التلفزيونية حديدان الجزء 
الثاني للمخرجة فاطمة  بوبكدي وقرييا ان شاء الله يف الجزء الثاني 
من السلسلة الناجحة »دارت ليام« للمخرج املتألق ابراهيم شكريي  

التي ستبث يف قناة ميدي1 رمضان املقبل .
بسبب  متتالية  هجمات  رمضان  شهر  خالل  وخاصة  التلفريون  يواجه   *
هزالة األعمال التي يقدمها رغم توفرنا عىل طاقات بوسعها أن تقدم الكثري. 

ما تعليقك؟
** صحيح ان التلفزيون املغربي يف كل قنواته العمومية لم ينجح يف 
تقديم منتوج اعالمي راقي يف املستوى ودائما يعاني من النمطية و 
املحدودية يف االبداع ومواكبة التطور االعالمي والدرامي الكبري الذي تعرفه 

اجنبية  بلدان 
وهذا  منا  قريبة 
باالساس  يرجع 
اىل سياسة االنتاج 
بلدنا  يف  التلفزي 
التي تسيطر علها 
ال  معينة  اوساط 
املهنية  يف  تفكر 
واحرتام  والجودة 
لك  لذ … هد ملشا ا
من  انه  نرى 
سن  الرضوري 
شفافة  سياسة 
فيها  تتوفر 
الحكامة  رشوط 
امام  والنزاهة 
املبدعني  جميع 
نني  لفنا ا و
ملنتجني  ا و

واملهنيني.
* ما هي طموحات 
أرجدال  عيل  الفنان 

؟
طموحاتي   **
أكون  أن  هي 
حارضا  وجها 

أكانت  املغربية  السينما  يف 
باللغة العربية أو األمازيغية و 
املهم  و  األجنبية  اللغات  حتى 
يكون  أن  هو  اإلنسان  عند 
يفعله و يريض  ما  راضيا عىل 

جمهور.
الجديد  الجيل  يف  رأيك  ما   *

الصاعد؟
كلمته  سيقول  جيل  هو   **
بقوة  يده  عىل  أشد  وبدوري 
خلف  خري  يكون  أن  وأتمنى 

لخري سلف.
* كلمة أخرية

** اتمنى لهذا املنرب املرتبة العالية و اشكركم عىل هذه الفرصة وكذا 
دعمكم الفنان بصفة عامة.

توصيات اليوم الدراسي حول اإلعالم و السينما األمازيغيني مبرياللفت

الفنان األمازيغي علي أرجدال  يف حوار مع »العامل االمازيغي«:
القامة تأيت يف املرتبة األخرية يف عامل السينما ألنه قلما ستجد أدوار تكون فيها القامة القصرية ضرورية…

اإلسرار و العزمية مها  العوامل األساسية يف جناحي و دخويل لعامل السينما



Taguri tamddakmut : tayafut
tazddagt atig n trbiot brra
uskkin uçlig, iggafin s +47% s
ugar n 1,2 umlyar udrham.

Aggafy n tyafut tazddagt atig n
trbiot s +9% igan 923 umlyun udrham
g yan usays nvd tazmrt uraoa izrin
amlyar udrham(1,1 umlyar udrham).

Arcco s +47% s ugar n 1,2 umlyar
udrham n tyafut tazddagt atig n
trbiot brra iskkin uçlign- aommr
azddag uçlig s 323 umlyar udrham,
izdin s tmidda tivrmanin s wamu
wammas anamun

- yat tvudi igan tin twuri g
lmvrib, am tin (i) BBMMCCEE BBaannkk SSAA, g
tmqqur tamut s +78% d s (ii), ayyaw
i « lbank n tguriwin d usnuccg
inzzivn º, tlggwit n tyafut
tazddagt atig n trbiot brra n
tuçligt igulan +15%.

- asgutu amvudu i ynzzivn i
wsmaÄal s (i), yat tamut ivudan  n
wayyawn imvrabiyn , igan amur n 4%
g tyafut tazddagt atig n trbiot
brra n tuçligt mnid i tamut ur
ivudan s yan usgÅas izrin d (ii)
uggafy s +30% i tamut n twuriwin i
afriqya ddaw n tiniri.

Aggafy n +11% i tnbdut tasmnant
tamssart tamddukmut, izrin i
sfrt tamzwarut aswir n 9 umlyar
udrham isddin talayt irçan imatutn
ussulv s +6% , isikkimn anzziv
ussulv n 2,6 tmqqit s 60,3%.

Aggfy s +19% i tyfaut tamssart
tamddukmut, dd yusn g tama n 3,6
umlyar udrham g 2012 mnid i 3
umlyar udrham, yan usgÅas zwar,
igan tizmmar mayd ikkan.

Asmvr i tilit idrimn, issilin
iyddatn izddagn yili n trbiot, s
12,4,’ umlyar udrham g 2011 ar 14,3
umlyar udrham g 2012, iggan aggfy n
+15%, s walay iyddatn igan  i
ymssamutn izrin g 2012 s watig n 1,5
umlyar udrham i wmyaway d tvarast i
wssmvr n trbiot lmvrib d umaÄal d
ubdad xf imaynutn isbda imzraf.

Asay i wddad uggafy inzzivn i
trbiot s +11% xf 4 isggwasn, s yan
usggudi amajgal amddukmu n 231
umlyar udrham 2012.

Aggafy isrusn d imrwasn s +4% d
+14% igan 144,6 umlyar udrham d 138,8
umlyar udrham s umwala.

Taguri tanakkamt : arcco s sin
isalayn i ymqrann g inzzivn n
tyufa

Tazmmart timlit issdin 

yat tyafut tazddagt tanakkamt

brra uçlig s ugar n 1 umlyar

udrham, s uggafy n +90% mnid i tguri

dar as d +31% dart i wsays iskkin

inzraf uçlign izrin 545 umlyar

udrham g 2011 ar 713 umlyun udrham g

2012.

Aggafy s +13% i tnbdut tasmnant

tamssart s 4,6 umlyar udrham s

uvudi n  twuriwin tirasalin n lbank,

am inigi n urcco  s +11% i wmur n

tguri s +9%.

Timvrt itamman i yrçan imatutn

wuluv s +5,5%, isikmn yat tmvrt

yukin i wnzziv wuluv s 4,3 tmqqit

igan 60,6%.

Arcco n +41% i tyfaut tamssart

tamddukmut s 1,8 umlyar udrham, s

yat tzmmart imdan, s 712 umlyar

udrham, ispatall irzan imatutn

issilin iswirr ns g usays s 217

umlyun udrham, ar 472 umlyar udrham

tamssart.

Assamvr i wddur usnuccg n lbank,

ittusilin s iyddatn n 107 umlyar

udrham, igan +6% mnid i +2,7% i

wsays, issmvur ugar ili i wgdaz

amqran n BBMMCCEE BBaannkk s 14,78% g iggafy
s 43 tmqqit tanaddalt.

Amyakkam i wsmussu admsan, am uyn

nttafa g uggafy i ymrwasn idmsann s

+60% igan 93,5 umlyar udrham. S

ushrru i yilan ugdaz s 11 tmqqit

wadda.

Assmvr i tsnamt d usaly i
wvaras irzan n lbank

Assmvr usdru d urcco wadda itdjan

lbanka ad ttari isuran TTiieerr OOnnee ar -9%
d usdru n 12% .

taÄuri yilan indram s 40 tmqqit

uswir n 4,53% ddaw  tammast usays

(4,96%).

Assmvr i awtign issavan i tmzzar

zg 67,4% g 2011 ar 71,6% g 2012.

TTIIMMSSMMAAJJJJAALLIINN TTRRCCCCOO KKIIGGAANN

TAGURI TAMDDAKMUT I
TRBIOT N BMCE BANK 

S umlyun UDRHAM

230 889

207 988

+11%

20122011

Asggudi amajgal

1 246

850

+47%

20122011

Tayafut tazddagt i trbiot brra
iskkin uçlign

9 018

+11%

20122011

Tayafut tamassart wuluv

3 583
+19%

20122011

Imurn imatutn

923
850

+9%

20122011

Tayafut tazddagt n lbank

3 016

8 140

TAYAFUT TAZDDAGT I TRBIOT 
G TINGIRI N DUJAMBIR 2012 G UDVAR

Lmavrib

Afriqya

Urubba

51%

44%

5%

asggwas

2012

AAMMSSAAWWAAÄÄ AASSEEDDRRAAMM  II TTRRAABBBBUUTT NN BBMMCCEE BBAANNKK


