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عىل ما يبدوا ثمة جهة واحدة تقف وراء إشعال 
مؤخرا  والكبرية   الصغرية  السياسية  الحروب 
باملغرب، سواء أتعلق األمر بالحرب بني السلفيني 
بنكريان  مع  شباط   بحرب  حتى  أو  واألمازيغ 
التي انتهت بانسحاب حزب االستقالل مع وقف 
التنفيذ، من الحكومة التي يقودها حزب العدالة 
الذي يفرض نفسه،  فالسؤال  والتنمية. وعموما 
يكون  يحدث،  ما  خلف  الواقف  الطرف  ملعرفة 

بصيغة من املستفيد؟ و من املستهدف حقيقة؟
إن املستهدف يف اعتقادي يف الحرب بني السلفيني 
نتالهى  فلكي  نفسها  االمازيغية  االمازيغ هي  و 
فيها  تتخبط  التي  املشاكل  عن  نتغاىض  و 
االمازيغية اآلن مثل الرتاجع امللحوظ عن ملفات 
ملف  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  كثرية 
مليون  فال  مكانه  يف  راكدا  أصبح  الذي  التعليم 
االمازيغية كما رصح  تعليم  استفادوا من  تلميذ 
بذلك وزير التعليم الحايل بل األدهى أن الحكومة 
ليس من أولوياتها نهائيا معالجة هذا امللف وما 
يزكي كالمنا هو االستعدادات التي تجريها وزارة 
118 أستاذ لتعليم  الوفا من اجل بعث ما يقارب 
عرض  ضاربة  املهاجرين،  ألبناء  العربية  اللغة 
أصبحت  التي  األمازيغية  تعليم  بطلبات  الحائط 
مثل  مثلها  رسمية  لغة  الحايل  الدستور  بفعل 
العربية، هذا املطلب الذي ما فتئ امازيغ املهجر 
ينادون به. زد عىل ذلك القمع الذي ال زال يطال 
الربملان  قبة  تحت  االمازيغية  باللغة  املتحدثني 
حيث يتم لجم لسانهم بمجرد التجرؤ عىل الكالم 
باالمازيغية و األمثلة كثرية، أضف إىل كل هذا و 
للثقافة  امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس  حل  ذاك 
االمازيغية الذي نستغرب ليس فقط هذا االجراء 
املفاجئ و الذي ال يستند إىل أي أساس قانوني بل 
أكثر من ذالك لكيفية استقبال االمازيغ أنفسهم 
جمعيات  ساكنا،  يحركوا  أن  دون  الخرب  لهذا 

كانوا أو فعاليات.
 هذا جزئ بسيط من الكم الهائل من الرتاجعات 
تحوير  يتم  ولكي  األمازيغي  الفعل  عرفها  التي 
حروب  اختالق  يتم  املواضيع  هذه  حول  النقاش 

نضاالتنا.  مرشوعية  كفة  تضعف  مصطنعة 
اإلسالم  نرشوا  من  هم  تاريخيا  فاالمازيغ 
علينا  يزايد  بأن  أحد  ألي  ليس  و  حفظوه  و 
اإلسالم  العوام  إسالم  الشعبي  اإلسالم  باالسالم، 
الذي يحرتم الحياة و التفكري ال إسالم التكفري و 
قاطبة  فاملغاربة  الرتهيب.  و  اإلرهاب  و  الجمود 
يميلون يف ممارسة دياناتهم إىل العلمانية التي ال 
تعني كما يروج لها أعداء الديمقراطية، الكفر و 
اإللحاد بل تعني فصل الدين عن الدولة بمعنى أن 
يجب  ال  السياسية  والقرارات  البرشية  األنشطة 
أن تكون خاضعة لتأثري املؤسسات الدينية كيف 

ما كانت.
إال أن االيجابي يف هذه الحرب غري املعلنة بعد هو 
ثمة جدال  يكن  لم  الدائر حاليا، فقديما  النقاش 

حول قضايا من قبيل هاته املطروحة حاليا.
اندلعت مؤخرا بني حزب  التي  الثانية  أما الحرب 
فإنها  التنمية  و  العدالة  حزب  و  االستقالل 
أنها لن  بالتأكيد لن تقوي حزب االستقالل، كما 
من  تحجم  ولن  والتنمية  العدالة  حزب  تضعف 
قوته السياسية ومن سطوته الحكومية، وبالتايل 

لن تحد من مكاسبه االنتخابية املستقبلية.
كلها  املفربكة  الحروب  هذه  فان  يبدو  ما  وعىل 
سواها،  دون  امللكية  املؤسسة  مصلحة  يف  تصب 
إذ أن هذه األخرية استعادت دور الفاعل السيايس 
من  ثلة  مقابل  يف   ، الناضج  والحكم  الرئييس 
األحزاب القارصة التي ال يرتدد بعضها يف اللجوء 
الجميع،  رؤوس  عىل  املعبد  هدم  محاولة  إىل 
تهديداته  يف  جاد  أنه  الفرقاء  لبقية  ليثبت  فقط 
السياسية، حتى وإن تطورت األمور إىل ما ليس 
يف مصلحة الشعب أو املصلحة العليا للوطن التي 
لتذكري ملكي كل  تحتاج  األحزاب  أن بعض  يبدو 

مرة لكي تعرف مكمن تلك املصلحة. 
بني  يحدث  ما  بكون  التسليم  صعبا  يبدوا  كما 
حزب االستقالل وحزب العدالة والتنمية، مقترص 
عىل رغبة القيادة الجديدة لالستقالل يف مراجعة 
مقاعدها الوزارية بما يضمن رغبات املوالني لها 
داخل الحزب، إذ ال يمكن فصل الرصاع بني قطبي 

يف  مؤخرا  يعتمل  ما  كل  عن  الحكومية  األغلبية 
بالتأكيد  يمكن  وال  باملغرب،  السياسية  الساحة 
ترتبط  أسباب  يف  حاليا  يحدث  ما  نحرص  أن 
املايض بل باملستقبل كذلك وخاصة  أو  بالحارض 
املقبلة  الجماعية  باالنتخابات  املتعلق منه  الجزء 
وحتى الترشيعية لسنة 2016 وتخوف أطراف يف 

الدولة من اكتساح إسالمي لها.
الحكومة  يف  والتنمية  العدالة  حزب  تواجد  إن 
يتم  لم  املغربية كان مجرد حادثة سري سياسية 
ظروف  أملتها  بل  كاف،  بشكل  لها  التخطيط 
عىل  فرض  الذي  باملغرب،  االحتجاجي  الحراك 
إستباقية التقاء  القيام بخطوات  املغربية  الدولة 
أمن  عىل  العواقب  مأمونة  غري  تطورات  أي  رش 
النظام، حتى وإن بدا أن ثمة تحالف وإجماع عىل 
من  به  ارتبط  ما  وكل  الجديد  املغربي  الدستور 
لحزب  قوي  وصعود  ألوانها،  سابقة  انتخابات 
تاريخية  مرحلة  أملته  الذي  والتنمية،  العدالة 
يحصل  فيما  األخطر  ولكن  حاليا.  قائمة  تعد  لم 
من  عدد  لدى  سياسية  إرادة  ثمة  أن  هو  حاليا 
للعودة  بالدولة،  مرتبطة  أطراف  وربما  األحزاب 
باملغرب إىل مايض التحكم املطلق، من قبل طرف 
معني داخل الدولة، يف كل امللفات الكربى بالبالد، 
حلها  يضمن  بما  ليس  بتدبريها  يقوم  والتي 
الوحيد يف  املتحكم  أمنه ويبقيه   يوفر  بما  وإنما 
البالد  مصري  يف  املتحكم  أي  املؤسسات  و  األفراد 

والعباد.
العدالة  حزب  إضعاف  هو  ذلك  إىل  والسبيل 
حتى  ورجعي،  فاشل  كحزب  إلظهاره  والتنمية، 
أن  تماما  مربرا  ويكون  املقبلة  االنتخابات  تأتي 
الحكومة،  رأس  عىل  غريه  أخر  حزب  وضع  يتم 
ليتكرر نفس سيناريو ما بعد حكومة اليوسفي.

وقديما قال الحكيم األمازيغي:
ut aghyul xf walim
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الوطني لألحرار،  التجمع  أقدم رئيس فريق حزب 
فاطمة  الربملانية  النائبة  إليه  تنتمي  الذي 
تباعمرانت، عىل سحب سؤال شفوي كانت السيدة 
النائبة تنوي طرحه يف جلسة الربملان ليوم اإلثنني 
28 أبريل 2013، باللغة األمازيغية، األمر الذي أثار 
استنكار السيدة فاطمة تباعمرانت لتغادر الجلسة 

غاضبة مهددة بتقديم استقالتها من الحزب.
باللغة  النائبة  لنفس  سابق  سؤال  كان  وقد  هذا 
رؤساء  قرار  وراء  املاضية،  السنة  األمازيغية 
األمازيغية  باللغة  الحديث  بمنع  الربملانية  الفرق 
يف الربملان املغربي، إىل حني توفري وسائل الرتجمة 
الروييس  خديجة  السيدة  تلته  الذي  القرار  حسب 
النائبة عن حزب األصالة واملعارصة والتي ترأست 
2012، وبمنع  7 ماي  االثنني  ليوم  الربملان  جلسة 
باللغة  تباعمرانت مجددا من طرح سؤال شفوي 
األمازيغية يف الربملان املغربي، تكون قد مرت سنة 

دلك  داخل  باألمازيغية  الحديث  منع  عىل  كاملة 
الربملان، وتكون قد مرت سنة عىل إنتظار ما اعترب 
األمازيغية  عىل  ستقترص  التي  للرتجمة  وسائل 

دونا عن العربية.

سنة بعد منع األمازيغية بالربملان
                                         تباعمرانت متنع جمددا 

الخمسينية  للذكرى  تخليدا  بمدريد  للتنسيق  الريف  لجنة  نظمت 
 2013 أبريل   29 اإلثنني  يوم  الخطابي”،  الكريم  “عبد  لرحيل 
لجامعة  التابع  األورومتوسطي«  الجامعي  »املعهد  مع  وبتعاون 
»الديموقراطية  بعنوان  علمية   ندوة  بمدريد،  الكومبلوتينيس«  
من   مجموعة  بتأطري  األمازيغية،  والهوية  الجهوية  بني  باملغرب 
خوان  األستاذ  أشغالها  وسري  املختصني،  والباحثني   األساتذة 
بجامعة  اإلجتماع  علم  أستاذ  مائيسرتو، وهو  إغناسيو كاستيني 

الكومبلوتينيس.
ويف بداية الندوة ألقت األستاذة الباحثة  “ماريا رودريكيز” كممثلة 
ثم  باملشاركني،  ترحيبية  كلمة  األورومتوسطي  الجامعي  للمعهد 
تدخل الدكتور ميمون الرشقي األستاذ  املختص والخبري يف القانون 
الدويل، الذي إستهل مداخلته بالحديث عن واقع الديمقراطية، وواقع   
األمازيغة  القضية  تاريخ  قسم  حيث  باملغرب  األمازيغة  القضية 
باملغرب إىل ثالثة مراحل مهمة، تمتد األوىل إىل ما قبل عهد الحماية، 
وهي الفرتة التي إمتازت بما يسمى بالد املخزن وبالد السيبة، إذ يف 
هذه الفرتة كانت العديد من القبائل األمازيغية بمثابة جمهوريات 
صغرية، إذ أن الديمقراطية كانت تمارس بصفة مبارشة. أما املرحلة 
الثانية حسب الدكتور ميمون الرشقي فتزامنت مع فرتة الحماية، 
التي تميزت  بنوعني مختلفني  من الديمقراطية، إذ أن فرنسا قامت 
بنقل سياستها الداخلية إىل املناطق  املغربية الخاضعة لسلطتها، 
وحدث  نفس الشئ بالنسبة للمناطق الخاضعة للحماية اإلسبانية، 
الثالثة فهي مرتبطة بفرتة  مغرب ما بعد  باملرحلة  وفيما يتعلق 
اإلستقالل، حيث  ذكر  األستاذ املحارض  بأن اإلستقالل السيايس 
الحديثة  الدولة  أن   إذ  التناقضات،  للمغرب، قد بني عىل كثري من 
القبائل والجمهوريات  االنفصال  واالبتعاد عن  العهد تمكنت من 
إىل وضع  أدى  الحماية، مما  املغرب قبل  تبلورت يف  التي  الفدرالية 
كل  بها  تتمتع  كانت  التي  التشاركية  للديمقراطية  نهائي  حد 
القبائل األمازيغية املغربية. املرحلة إمتازت كذلك  حسب الدكتور 
ميمون الرشقي  بسياسة التعريب  املمنهجة، والتي جعلت اللغة 
األمازيغية تفقد سيادتها بالبالد من جهة، ومن جهة أخرى  ظهور 
األخري   يف  مكانها.   تراوح  مازالت  التي  الجهوي  التقسيم  معركة 
التنظيمي  القانون  تفعيل  تأخر  الرشقي  ميمون  الدكتور  انتقد 
للغة األمازيغية والتطبيق الفعيل لدستور 2011، كما أكد عىل أن ال 
ديمقراطية وال هوية أمازيغية بدون حكم أوطونمي للمغرب، وال 

ديمقرطية وال أوطونميا بدون هوية أمازيغية باملغرب.
 من جانبه تدخل األستاذ رشيد الراخا، الرئيس املنتدب لدى 
التجمع العاملي األمازيغي، حيث أشار يف مداخلته إىل  تنصيب 
لجنة اإلنصاف واملصالحة يف عهد امللك محمد السادس، معتربا 
تعرتف   التي  بالبلدان  مرتبطا  اللجان  من  النوع  هذا  إنشاء 
بارتكابها لجرائم ومجازر دموية ضد املدنيني، مستدال بدولة 
جنوب إفريقيا التي نهجت نفس السياسة إلنصاف السكان 
رخا  األستاذ  الحكم،  إىل  بالوصول  لهم  سمح  مما  السود، 
رشيد  أشار كذلك إىل أن  النصيب األكثر من السكان اللذين 
الثاني  عانوا من اإلقصاء والعنف خالل فرتة حكم الحسن 
هم األمازيغ، مستحرضا يف نفس الوقت القمع الذي تعرض 
له سكان الريف يف سنوات 58 و59، ومعاقبة سكان الجنوب 
الرشقي بقيادة »عدي أبيهي«، دون أن ننىس ضحايا القمع 
سنة 1973 التي كانت جل قيادتها من األمازيغ كما جاء يف 
مداخلة املحارض، مضيفا  بأن الدولة املغربية تحكم بنظام 

ديكتاتوري مضاعف حيث أنها  تنقل كل ما هو سئ من فرنسا، 
ويف نفس الوقت تنقل كل ماهو سئ من الرشق األوسط.، منتقدا يف 
األخري التقسيم الجهوي الذي قامت به لجنة  عمر عزيمان، والذي 
ركز عىل الشق الجغرايف عوضا عن الشق السوسيو إقتصادي، كما 
أشار رشيد رخا يف مداخلته إىل أن التقسيم الجهوي الجديد لم يراعي 
التعريب  سياسة  إستنكر  كما  للمناطق،  الثقافية  املميزات  بتاتا 

الثانية التي تنهجها الحكومة الحالية وحلفائها.    
من جانبها استحرضت األستاذة أمينة أبن الشيخ مديرة »جريدة 
باملغرب،  األمازيغي  العاملي  التجمع  ورئيسة  األمازيغي«،  العالم 
القضية  مجال  يف   تحققت  التي  واإلنجازات  الواقع  تدخلها  يف 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  تأسيس  تم  حيث  األمازيغية، 
التعليم وإن بشكل باهت منذ سنة 2003،  وإدخال األمازيغية إىل 
ثم إنطالق التلفزة األمازيغية سنة 2008، وكذا  ترسيم األمازيغية 
باملغرب الذي جاء كنتيجة ملسرية طويلة من النضاالت التي قادها 
إىل  السياق  نفس  يف  مشرية  باملغرب،  األمازيغية  الحركة  مناضلوا 
أن العديد من األحزاب السياسية املغربية وقفت ضد ترسيم اللغة 
إبن  أمينة  األستاذة  قول   وحسب  الجديد،  بالدستور  األمازيغية 
األمازيغية  للغة  منحت  التي  الرسمية  الصبغة  رغم  فإنه  الشيخ  
باملغرب، إال أنها مازالت  تعاني من صعوبات كثرية تمنع من تحقيق 

إنصافها، مذكرة يف هذا الخصوص بتجميد ولوج اللغة األمازيغية إىل 
التعليم بكل أسالكه، وتوقيف عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
الذي لم ينجز أي عمل يذكر منذ التعديل الدستوري األخري باملغرب، 
هذه  كل  باألمازيغية،  املعنية  الثامنة  القناة  برامج  ضعف  وكذلك 
املعيقات راجعة يف املقام األول إىل وجود تيارين سياسيني باملغرب، 
التيار األول يساري بإيديولوجية قومية عربية بعثية، وتيار ثاني ذي 
إيديولوجية إسالمية عروبية، يعاديان األمازيغية، وختمت األستاذة 
إقصاؤها  تم  األمازيغية  بأن  بالقول  مداخلتها  الشيخ  أبن  أمينة 
الوسائل واآل النهوض بها بنفس   بأدوات سياسية وبالتايل يجب 

ليات..                                                  
السيد  اإلنسان  الناشط يف مجال حقوق  انصبت مداخلة  ذلك  بعد 
قسم  حيث  الريف،  ومميزات   تاريخ  نقاش  عىل  أسويق،  رضوان 
أي  ناطقة  والغري  باألمازيغية  الناطقة  منطقتني،  إىل  اإلقليم 
منطقة جبالة، غري أن هذا ال يعني عدم إنتماء هذه املنطقة للهوية 
ويالت  عانت  التي  املناطق  من  جبالة  منطقة  معتربا  األمازيغية، 
التعريب املطلق حسب تعبري املحارض، ويف األخري دعا يف كلمته إىل 
توحيد الصفوف  لتكوين جبهة واحدة  قصد تحقيق الديمقراطية 

باملغرب. 
 * عن لجنة الريف للتنسيق بمدريد

 الدميقراطية باملغرب بني اجلهوية واهلوية األمازيغية تناقش باملعهد اجلامعي األورو متوسطي مبدريد  

 تنظم  مؤسسة روح فاس ومركز جنوب 
شمال وجمعية فاس سايس بتعاون مع 
وبدعم  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
البنك  ومؤسسة  املغرب  اتصاالت  من  
املهرجان  الخارجية   للتجارة  املغربي 
أيام  األمازيغية    للثقافة  الثامن  الوطني 
5  و6 و7  يوليوز 2013  بقرص املؤتمرات 
مؤتمر  سينعقد  املناسبة  وبهذه  بفاس. 
دويل حول موضوع »األمازيغية واألندلس: 
خرباء  يؤطره  والضيافة«   االنتماء  حق 

وفعاليات وطنية ودولية.
الرتكيز  يف  املبادرة  هذه  أهمية  وتكمن 
واإلجتماعية  التاريخية  الداللة  عىل 
األمازيغية،  للثقافة  واألنتثروبولوجية 
واألدوار التي تضطلع بها يف فهم التاريخ 
ويف تعزيز سبل التبادل الثقايف والتعايش. 

متجانسة  مقاربة  بوضع  األمر  ويتعلق 
بني  الحوار  بتقوية  تسمح  أن  شأنها  من 
والثقافة  االجتماعي  والسلم  الثقافات 
املهرجان  هذا  ويشمل  الديموقراطية. 

محورين أساسيني:
يف  الدويل  للمؤتمر  مخصص  -محور 
حق  واألندلس:  »األمازيغية  موضوع: 

االنتماء والضيافة«   
والشعر  لألغنية  مخصص  -محور 

والفنون األمازيغية.
مواتية  مناسبة  املهرجان  هذا  وسيكون 
لإلسهامات  اإليجابي   األثر  إلبراز 
الثقافات  بني  وللحوار  عموما  األمازيغية 
السالم  عىل  الخصوص  وجه  عىل 
املستدامة  والتنمية  والديموقراطية 

واملحافظة عىل الرتاث.  

األمازيغية واألندلس: حق االنتماء والضيافة 
شعار املهرجان الوطين الثامن للثقافة األمازيغية بفاس
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أثارت تصرحيات أمحد عصيد خبصوص عبارة » أسلم تسلم« ردود أفعال خمتلفة، بني خمتلف التوجهات الفكرية والسياسية 
باملغرب. ونظرا النعكاسات  تصرحياته على  احلركة األمازيغية باملغرب. فإن جريدة العامل األمازيغي فضلت النبش يف هاته 

القضية، وكشف خيوطها إلبراز اجلهات املستهدفة واملستفيدة من  تأزمي صراع السلفيني مع اأّلمازيغيني .

الصراع املفتعل بني األمازيغيني و السلفيني
من املستهدف؟ ومن املستفيد؟

* أقطاب احلركة اإلسالمية تتهجم على األمازيغية
شن أحمد الريسوني، الرئيس السابق »لحركة 
الحركة  عىل  قويا  هجوما  واإلصالح«،  التوحيد 
التي  املحارضة  خضم  يف  وذلك  األمازيغية 
ووصف  الدوحة.  القطرية  العاصمة  يف  أطرها 
الريسوني الحركة األمازيغية بكونها مصحوبة 
واإلسالم،  العروبة  ضد  شديدة  عدائية  بنزعة 
باملغرب  األمازيغي  الطرح  أصحاب  أن  معتربا 
رصاع  دوامة  يف  البالد  إغراق  أجل  من  يعملون 
طائفي، عىل غرار ما شهده »الهوتو والتوتيس«.

أبرز  أحد  الكتاني،  حسن  اتهم  جهته،  ومن 
ب  سماهم  من  باملغرب،  السلفية  شيوخ 
وحمل  بالقتل.  بتهديده  األمازيغ«  »القوميني 
الذين  إىل  الجسدية  سالمته  مسؤولية  الكتاني 
ينرشون خطاب » التطرف والكراهية«. وأضاف 
»القوميني  ب  وصفهم  من  أن  عىل  الكتاني 
الوريد،  الوريد إىل  األمازيغ« هددوه بالذبح من 

وباإللغاء من الوجود.
اإلسالمي  املعتقل  الحدويش  اعترب عمر  ذلك  إىل 
باملغرب،  السلفي  التيار  إىل  املنتمي  و  السابق 
للغرب  عمالء  بأنهم  األمازيغية  الحركة  أبناء 
فهمهم،  وتلوث  عقلهم،  فسد  الغريب،كونهم 

وانقلب فكرهم، آراؤهم مسمومة.
وأضاف الحدويش عىل أنه ال يرشفه 
أن ينتمي إىل من يطعن يف دين الله، 
يف  الله  دين  حراس  يهدد  من  وإىل 

األرض.

* » أسلم تسلم« تثري ردود أفعال 
خمتلفة.

الناشط  ترصيحات  أثارت 
ردود  عصيد  أحمد  األمازيغي 
أفعال قوية، عىل خلفية مناقشته 
حيث  الدراسية،  املقررات  ملضامني 
أورد ذات الناشط األمازيغي رسالة 
 : عبارة  تورد  التي  محمد  الرسول 
»أسلم تسلم« واعترب استحضارها 
يف زمننا الحايل تعد بمثابة رسالة » 

إرهابية » محرضة عىل العنف.
جدال  أثارت  الترصيحات  هاته 
و  القوى  مختلف  لدى  واسعا 
الحساسيات، حيث استنكر محمد 

ما  باملغرب،  السلفية  شيوخ  أحد  الفيزازي، 
ذات  يف  محمال  الترصيحات،  هاته  إليه  ذهبت 
السياق املجلس العلمي األعىل ووزير األوقاف و 
الرد عىل ما قاله  الشؤون اإلسالمية مسؤولية 
الروحي  لألمن  تهديدا  يشكل  باعتباره  عصيد 
بأن  قائال  وأردف  تعبريه.  حسب  للمغاربة 
الكونية  املبادئ  مع  تتناقض  الترصيحات  ذات 
عىل  االعتداء  تجرم  التي  و  اإلنسان  لحقوق 

األديان ورموزها.
وطالب الفيزازي رفقة شيوخ السلفية بتحريك 
املتابعة القضائية يف حق من أساء إىل الرسول 

محمد، تفعيال ملقتضيات القانون املغربي.
الواعظ  النهاري،  الله  عبد  اعترب  جانبه،  ومن 
اإلسالمي بأن املغاربة قد يصربون عىل الجوع 

و العطش ولن يصربوا عىل من يسب الدين.
العدل  وزير  الرميد  مصطفى  النهاري،  ودعا 
من  ضد  املسطرة  بتحريك  املغربي  الحريات  و 
يف  وجوهنا  سود   « الذي  بالعلماني،  وصفه 

العالم« حسب تعبري النهاري.
 أما جمعية البصرية للدعوة والرتبية، املحسوبة 
إىل  لها  بيان  يف  دعت  فقد  السلفي،  التيار  عىل 
املسلمني  عىل  وعدوانه  بغيه  عن  عصيد  »لجم 

ومقدساتهم.
و  العدل  جماعة  فضلت   ذلك،  مقابل  ويف 
اإلحسان الصمت إزاء هذه القضية ، واختارت 

عدم االنحياز ألي طرف من األطراف املتناحرة 
مرجعيتها  رغم  تسلم«،  »أسلم  قضية  يف 
اإلسالمية املحسوبة عىل تيار اإلسالم السيايس.

األمازيغية  الجمعيات  آخر، حذرت  ومن جانب 
محاولة  أية  من  عصيد  أحمد  مع  املتضامنة 
بأي شكل  إرهابه  أو  إيذائه  أو  للمس بسالمته 
التحريضية«  »الحملة  ونددت ب  األشكال،  من 
خلفية  عىل  الناشط،  ذات  لها  يتعرض  التي 
دينية  عبارة  فيها  انتقد  التي  ترصيحاته 
وعربت  للتالميذ.  املدريس  املقرر  يف  مدرجة 
تضامنها  عن  األمازيغية  التنظيمات  ذات 
مواقفه  كل  يف  عصيد  مع  املصريي  و  املبدئي 
إىل  الرامية  املرشفة،  والفكرية  الحقوقية 
االنتقال  وإنجاح  اإلنسان،  قيم حقوق  ترسيخ 
نحو الديمقراطية، وإنهاء امليز و املفاضلة بني 
املغاربة عىل أساس العقيدة أو اللسان أو اللون 

أو العرق و النسب.
واملواطنة«  اليقظة  »حركة  وقالت  هذا، 
تلقت  أنها   الحداثي  التيار  عىل  املحسوبة 
خطباء  بعض  قيام  خرب  شديد  باستغراب 
الناشط  عىل  بالتهجم  مدن  عّدة  يف  الجمعة 
ضده  والتحريض  عصيد،  أحمد  األمازيِغي، 
الجمعة، مع سيل من  ذاكرين اسمه من منرب 
لها  عالقة  ال  التي  »األكاذيب«  و  »االفرتاءات« 

بالواقع.
ب  أسمته  ما  خلفيَّة   عىل  الحركة  ودعت 
التي  الدولة  لقوانني  السافر«  الخطباء  »خرَق 
الفكرية  الرصاعات  يف  املساجد  بحياد  تقّر 
َوعدم  املختلفة،  التيارات  بني  والسياسية 
معينة  دينية  لتيارات  التابعني  الخطباء  أحقية 
الشخصيات  ومحاكمة  الله  بيوت  احتكار  يف 
الفكرية، أو التنظيمات السياسية واملدنية من 
للوعظ  املخّصصة  الدينية  الخطبة  منابر  عىل 

واإلرشاد ال للتهجم عىل املخالفني يف الرأي،.
 ودعت اليقظة و املواطنة أيضا، وزارة األوقاف 
الحتكار  حّد  وضع  إىل  اإلسالمية،  والشؤون 
الخطباء  بعض  طرف  من  الخطبة  منابر 
وسياسية،  إيديولوجية  تيارات  يف  املنخرطني 
السياسية مع  الحسابات  لتصفية  واستغاللها 

املخالفني لهم يف املوقف والرأي .

* من املستهدف من هذا الصراع املفتعل؟
هذا  أو  التحريضية«  الحملة   « هاته  أثارت 
األمازيغيني،  و  السلفيني  بني  املفتعل  الرصاع 
الحقل  يف  الفاعلني  مختلف  لدى  تساؤالت  عدة 
السيايس املغربي، باعتبار أنه لم يسبق للحركة 
أية  يف  دخال  بأن  السلفي  والتيار  األمازيغية 

مواجهة معلنة بني الطرفني.
املحسوبني  العديد من  وعىل هذا األساس، فإن 

بأن  يرون  األمازيغي  الديمقراطي  الشق  عىل 
مفتعل  و  مصطنع  رصاع  هو  الرصاع،  هذا 
األمازيغية،  الحركة  شيطنة  يستهدف   ،
وإظهارها بكونها حركة ملحدة معادية للدين، 
املحسوبني  بعض  بأن  املصادر  هاته  وأضافت 
عىل أحزاب » اليسار العروبي املخزني« يدفعون 
بالحركة األمازيغية نحو االصطدام بالسلفيني، 
مخزنية  ألجندة  خدمة  الفتنة  نار  إلشعال 
إليمازيغن  الديمقراطية  املطالب  تزعجها 

باملغرب. 
مصادر أخرى أوردت عىل أن القضية األمازيغية 
دستور  بعد  خطرية  تراجعات  عرفت  باملغرب 
الحكومة  عجز  خلفية  عىل  وذلك   ،  2011
املغربية عىل إخراج القانون التنظيمي الخاص 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  بأجرأة 
عىل  املصادر  نفس  وأضافت  الوجود.  حيز  إىل 
وراء  كانت  بدورها  هي  املعارضة  أحزاب  أن 
األمازيغ  الربملان واحتقار  يف  األمازيغية  عرقلة 

و األمازيغية.
هاته الحرب املصطنعة، حسب مصادرنا، تعمل 
وإثارة  البلبلة،  وخلق  الفتنة  إشعال  أجل  من 
الرأي العام الوطني عىل الحركة األمازيغية، عىل 
الدين عن السياسة  أنها تدعو إىل فصل  اعتبار 
محسوبة  الغري  الترصيحات  بعض  والستغالل 

العواقب عىل نضالية الحركة األمازيغية . لذلك 
يضيف بعض املتخصصني يف الشأن األمازيغي، 
عىل  التشويش  تستهدف  الحملة  هاته  بأن 
أرايض  بملف  املرتبطة  األمازيغية  املطالب 
املتعلقة  األخرى  واملطالب  األمازيغية،  القبائل 
إىل  إضافة  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  بتفعيل 

تخويل الجهات املغربية حكما ذاتيا موسعا.
املصادر،  نفس  حسب  الحملة،  هذه  وتهدف 
املغرب  دفع  إىل  الرامية  املبادرات  إجهاض  إىل 
االختيار  ولتكريس  الديمقراطي  البناء  نحو 
املساواة  عىل  القائم  التعددي  الديمقراطي  

واملواطنة الحقة بني جميع أبناء املغرب.

* من املستفيد من هذا الصراع املفتعل بني 
األمازيغيني و السلفيني؟

والعسكرية  السياسية  الرصاعات  جميع  يف 
التي يتم إدارتها يف ساحات الوغى ، يكون هناك 
هاته  اندالع  من  مستفيدون  و  مستفيد  دائما 
املستفيدون  هؤالء  يكون  ما  وغالبا  الحروب، 
لفصول  واملتتبعني  املراقبني  أعني  عن  بعيدا 
الخصوم  الطاحنة واملشتعلة بني  املعارك  هاته 

املفرتضني.
يف  املتخصصني  أحد  يقول  املغربية،  الحالة  ويف 

أن هذا الرصاع  املغربية، عىل  السياسة  دواليب 
إشعاله   عديدة  أطراف  تحاول  الذي   املفتعل 
بدرجة  يخدم  األمازيغيني،   و  السلفيني  بني 
أوىل النظام املغربي، الذي عجز عن رد االعتبار 
واالجتماعية  واالقتصادية  الثقافية  للحقوق 
إليمازيغن، والذي فشل  أيضا عن حل ملف ما 
يعرف بالسلفية الجهادية واملعتقلني السلفيني 
لذلك  املتحدث.  نفس  حسب  اململكة،  بسجون 
يضيف املتخصص نفسه عىل أن الدولة املغربية 
للتغطية  الرصاع  هذا  تغذي  أن  مصلحتها  من 
عىل فشلها يف إدارة ملف األمازيغيني والسلفيني.

الفاعلني  أحد  يذهب  االتجاه،  نفس  ويف 
بأن  اسمه،   ذكر  عدم  فضل  الذي  األمازيغيني 
طلبة  زج  عن  عجزت  بعدما  املغربية  الدولة 
متاهات  يف  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
والفصائل  املكونات  بني  الطالبية  الرصاعات 
الوطني  اإلتحاد  ملنظمة  املنتمية  اليسارية  
الحركة  جر  اآلن  تحاول  املغرب،   لطلبة 
إللباس  السلفيني  مستنقع  إىل  األمازيغية 
والتطرف  الشوفينية  تهمة  األمازيغية  الحركة 
تبني  إىل   السلفيني  جر   بمقابل  العنرصي، 
املغربي  للنظام  ليتسنى  الدماء،  ولغة  العنف 
واستعمال  اإلنسان،  حقوق  لخرق  الفرصة 
العصا الغليظة يف وجه املعارضني  واالنقضاض 
املؤمنة  الديمقراطية   القوى  عىل 
حسب  الديمقراطي،  باالختيار 

تعبري ذات املتحدث.  
يف حني يعترب محمد الخاليدي، األمني 
والفضيلة  النهضة  لحزب  العام 
هي  فرنسا  أن   املعتدل،  اإلسالمي 
النازلة،  هاته  يف  املصلحة  لها  التي 
العملية،   هذه  يف  تدفع  التي   وهي 
حيث تعمل من أجل تكوين جبهات 
هناك  فرنسا  ففي  املغرب،  داخل 
العمليات.  هذه  يمول  قوي  تيار 
أنه  عىل  قائال،  الخاليدي  وأردف 
هذا  يف  يدفع  أجنبي  تيار  هناك 
مشاكل  خلق  من  فحذاري  اإلطار، 
داخل املغرب، فبالدنا لها اهتمامات 
أخرى، واألمازيغية حققت مكاسب 
املعهد  مؤسسة  خالل  من  عدة 
من  و  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
اململكة  دستور  يف  ترسيمها  خالل 
الطابع  تفعيل  مسألة  و  املغربية، 
تتم  األمازيغية  للغة  الرسمي 
بالتدرج، واملغاربة ليس لهم أي اعرتاض يف هذا 
االتجاه وهذا أسلوب حضاري يتسم به الشعب 

املغربي .
هي  األمازيغية  بأن  يعترب  أنه  الخاليدي  وقال  
مغربي  تراث  وهي  املغربية  الدولة  أساس 
عريق واملغاربة لم يتسموا بأي تعصب عرقي ، 
فاملغرب عرف تعايش بني جميع مكوناته ولم 

يكن هناك أي مشكل بني املغاربة .
يف نفس االتجاه، تذهب بعض املصادر األمازيغية 
إىل تحميل فرنسا مسؤولية الرصاع املفتعل بني 
املصادر،  ذات  اإلسالميني واألمازيغيني. وتعترب 
أمازيغ  حلم  بإجهاض  قامت  فرنسا  أن  عىل 
أزواد بتأسيس جمهورية أزواد األمازيغية، وذلك 
للقوات  وسلمتها  األزوادية  املدن  احتلت  بعدما 
املتشددين.  السلفيني  محاربة  بداعي  املالية، 
فرنسا  أن  عىل  املصادر،  نفس  تضيف  لذلك 
الذي  واالجتماعي  السيايس  الحراك  من  قلقة 
دفع  إىل  بها  باملغرب، مما حذا  األمازيغ  يقوده 
بعض األطراف ملجابهة السلفيني لخلط األوراق 
وتأزيم الرصاع مع اإلسالميني، إلنجاح املرشوع 
الفرنيس باملغرب ومحارصة األمازيغية يف بالد 

مراكش، حسب تعبري ذات املصادر.  

ياسني
 عمران
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أثار ما قاله الفاعل العلماني أحمد عصيد 
بـ«أسلم  املعروفة  النبي  بخصوص رسالة 
املوت  تجنب  إىل  فيها  أشار  التي  تسلم« 
صفوف  يف  كثريًة  حزازات  اإلسالم  بتبني 
بعض  خرج  حيث  اإلسالمية،  الحركة 
مجتمعة  تؤكد  إعالمية  بخرجات  الدعاة 
عىل رضورة محاكمة أحمد عصيد بدعوى 

سب الرسول واالستهزاء منه.
مشدوهة  األمازيغية  الحركة  وقفت  وقد 
أمام هذا املوقف، فمنهم من اعترب حديث 
عصيد عن هذه الرسالة أمرا يتعلق بدفاعه 
يرتبط  وال  العلمانية،  عن  املستميت 
بني  ربط  من  ومنهم  يشء.  يف  باألمازيغية 
كالمه  أن  باعتبار  وعلمانيته،  أمازيغيته 
أن  إال  األمازيغية،  عن  بعيدا  كان  مهما 
املساس به والدعوة إىل محاكمته يستهدف 

النيل من األمازيغية ومكتسباتها.
والحال أن كالم أحمد عصيد يف هذا اإلطار 
يصدر يف أغلبه عن مرجعية ال ارتباط لها 
باألمازيغية يف يشء، ويجد مرتعه يف الفكرة 
العلمانية التي تتصدر اهتماماته. ذلك أنه 
يرسخ حضوره يف املشهد السيايس بسالح 
واألمازيغية.  العلمانية  هما:  حدين،  ذي 
ولو أنه تخىل عن حد واحد، آلل به األمر إىل 
التواجد يف الهامش السيايس شأن كثري من 

املناضلني األمازيغ واملناضلني العلمانيني.
يحظون  املثقفني  من  النموذج  وهذا   
بجمهور واسع ألنهم يرشبون من النهرين. 
ومثاال عىل ذلك »تشومسكي« الذي يدافع 
اآلن  ويف  الكربى  السياسية  القضايا  عن 
أو  اللسانيات.  يف  اجتهاداته  يقدم  نفسه 
انشغاالته  إىل  أضاف  الذي  ديريدا«  »جاك 
يف  اجتهادات  من  قدمه  ما  عرب  الفلسفية 
بالقضايا  آخر  انشغاال  التفكيكي  النقد 

السياسية...
االرتباط  عىل  التأكيد  القول،  نافلة  من 
فهما  والعلمنة،  األمازيغية  بني  العضوي 
االرتباط  هذا  الواحدة.  العملة  كوجهي 

يتجسد يف أن مطالب 
األمازيغية  الحركة 
وإعالم  دسرتة  من 
لغوية  ومعرية 
ال  للغة..  وتدريس 
تتحقق  أن  يمكن 
إسالموي  بلد  يف 
الدين  فيه  يستغل 
ليخدم مصالح بعض 
الثيوقراطية.  الفئات 
أخرى،  جهة  ومن 

الثقافية  املعالم  طمس  املمكن  من  ليس 
علماني  بلد  يف  الحضارات  من  لحضارة 
حقوق  مضامني  من  ترشيعاته  يستمد 

اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية...
بيد أن هذا االرتباط غري سليم إن أسقطناه 
عىل حالة أحمد عصيد، فالرجل كان يتحدث 
يف  يدرس  نص  عن  علماني  منظور  من 
املدرسة املغربية، ورأى أن ذلك يحرض عىل 
الخاص  سياقه  له  الكالم  وهذا  اإلرهاب، 
القيم  ثيمة  ألقيت حول  يرتبط بمحارضة 
وبتصور متقدم بخصوص املوضوع. ولعل 
ما خرج به الشيخ نهاري يجانب الصواب 
األمازيغية  الجمعيات  عن  تحدث  حني 
وثّمن سكوت بعضها وتربؤ بعضها اآلخر 
من آراء عصيد، ذلك أنه من الخطأ الفادح 
حرش األمازيغية يف كالم قد يصدر عن أي 
من  يكون  وقد  بالعلمانية،  يؤمن  إنسان 
أشد الناس مقتا لألمازيغية. واألمر نفسه 
الحديث  بدأ  الذي  الفيزازي  عىل  ينطبق 
السلفي  الخطاب  بني  الرصاع  يشبه  عما 
به  وعرج  العلماني،  التقدمي  والخطاب 
السلفية  بني  املقابلة  إىل  يدري-  أن  –دون 
واألمازيغية، فانكشفت بذلك بنية الخطاب 
العميقة. ولعل انتقاد أحمد عصيد يف ظني 
يجب أن يضع األصبع عىل علمانيته ال عىل 

أمازيغيته.

أمحد عصيد: الشارب من النهرين

مبارك أباعزي

* مصطفى ملو

عىل إثر "املناظرة" التي تمت بني عصيد 
استنكار  مواقف  سجلت  الزمزمي،  و 
بعض  مقاالت  يف  سواء  إزاءها  كبرية 
الكتاب أو يف موقع الفايسبوك، إىل درجة 
أصبحت معها مثارا للسخرية و التنكيت 
و خاصة فيما يتعلق بتطرقهما ملوضوع 
الجنس، ويف هذا اإلطار ال بد من تسجيل 
التي  املواقف  بخصوص  مالحظات  عدة 
جاءت بعد هذه املناظرة، مالحظات نرى 

أنها مهمة و من شأنها تنوير الناس.
يجب  ورشوطا  آدابا  للمناظرة  أن  -أوال 
أن تتوفر حتى يمكننا الحديث فعال عن 
املتناظرين  احرتام  بينها  "املناظرة" من 
لكليهما، وتجنب عبارات السب والشتم، 
لغة  وتجنب  اإلنصات  بقواعد  وااللتزام 
عواطف  يخاطب  الذي  والكالم  الخشب 
والدليل  الحجة  عىل  واالعتماد  الناس، 
الرأي  دحض  و  الشخيص  الرأي  لتدعيم 

املخالف و ذلك بالربهنة و  االستدالل.
املذكورة  والضوابط  القواعد  أن  -ثانيا 
عن  "املتكلمني"  أكثر  يجهلها  أعاله 
عىل  الكالم  يطلقون  فتجدهم  املناظرة 
تناول  خالل  من  رأينا  كما  عواهنه، 
والزمزمي،  عصيد  ملناظرة  الكثريين 

وكما سنكتشف يف املالحظة الالحقة.
قلنا  كما  "املنتقدين"  أغلب  أن  -ثالثا 
فتجدهم  املناظرة،  لقواعد  جاهلني 
إىل  للتطرق  الزمزمي  أو  عصيد  يلومون 
الجنس، جاهلني أن املرشف عىل املناظرة 
هو الذي يقرتح مواضيع النقاش، وليس 
تتجاوز  ال  اللذين  نفسيهما  املتناظرين 
"مهمتهما" اإلجابة عن األسئلة و إقناع 

الناس حول املوضوع املثار.
من  املتناظرين  أحد  تهرب  أن  -رابعا 
املرشف  أسئلة  من  سؤال  عن  اإلجابة 

عىل املناظرة قد يعتربه الطرف اآلخر أو 
مؤيدوه انهزاما له، لذا فاملتناظر يخضع 
ألسئلة املرشف ولو لم يكن  أصال موافقا 
كان  فقد  وعليه  املثار،  املوضوع  عىل 
لزاما عىل عصيد و الزمزمي اإلجابة عن 

كل أسئلة املرشف.
هو  االستفزاز  أسلوب  أن  -خامسا 
أدب  يف  فيه  ومرغوب  مقبول  أسلوب 
لقياس مدى  املرشف  يستعمله  املناظرة 
مدى  و  أعصابهما  يف  املتناظرين  تحكم 
حكمتهما  درجة  و  اإلجابة  يف  تريثهما 
يكون  وقد  املواقف،  تلك  مع  التعامل  يف 
عىل  املرشف  دفع  الذي  السبب  هو  ذلك 
والزمزمي"إلثارة  عصيد  "مناظرة 
باستعمال  الجنس  ممارسة  موضوع 

الجزر.
املتطرقني  أغلب  أن  نسجل  -سادسا 
يف  ركزوا  والزمزمي  عصيد  ملناظرة 
موضوع"  عىل  للمتناظرين  انتقادهم 
الجنس" يف حني أن املناظرة دامت ألكثر 
من ثالث ساعات و عرجت عىل مواضيع 
عدة و ال أحد تطرق ملواضيعها األخرى، 
لم  أنفسهم  املنتقدين  أن  يؤكد  مما 
أنهم  و  الجنس  موضوع  بعد  يتجاوزوا 
بأسلوب  تارة  مناقشته  يف  لذة  يجدون 
ساخر و هزيل )حني يسخرون مثال من 
الدالح(  و  خيزو  الستعماله  الزمزمي 

وتارة بأسلوب جدي و علمي.
-سابعا أن النقد يجب أن يكون للطريقة 
الزمزمي  و  عصيد  بها  تناول  التي 
يف  للموضوع  ليس  و  الجنس  موضوع 

حد ذاته.
الجنس  موضوع  مناقشة  أن  -ثامنا 
اللباقة  عن  خارجا  أمرا  ال  و  عيبا  ليس 
بل  الكثريون،  صوره  كما  االحرتام  و 
التي  الدول  يف  حتى  يتم  صحي  أمر  هو 
تجاوزتنا بقرون يف هذا املوضوع، فتجد 

قنوات ومجالت وصحفا أجنبية تبحث يف 
أسباب تراجع فحولة الرجال، والظروف 
الواجب توفرها لتحقيق عالقات جنسية 
جيدة و كذا البحث يف األسباب املؤدية إىل 
اإلصطناعية  القضبان  إىل  النساء  لجوء 
الصلة  ذات  أخرى  ومواضيع   Vebrator

بالجنس.
-تاسعا أن عدم قبول املنتقدين ملناقشة 
الجنس بهذه الطريقة أو تلك، يؤكد أننا 
للتحرر  طويل  لوقت  حاجة  يف  زلنا  ما 

وملناقشة هذه املواضيع بال عقد.
مع  الجذري  اختالفنا  رغم  أننا  -عارشا 
الزمزمي ومع "الفكر" اإلسالموي، فهذا 
نقاش  يف  معهم  الدخول  من  يمنع  ال 
ليس  و  عدة  مواضيع  حول  حضاري 

أقلها الجنس.
الجنس  يعترب  من  أن  عرش  -حادي 
موضوعا هامشيا و أن األوىل مناقشة ما 
تتخبط فيه البالد من مشاكل اقتصادية 
نظرنا  مخطيء-يف  هو  واجتماعية 
املتواضع-، ألن الجنس ليس بأقل أهمية 
املسبب  هو  بل  املشاكل،  تلك  كل  من 
التي  الوسائل  الجنس من  أن  فيها، كما 
إللهاء  االستبدادية  األنظمة  تعتمدها 
بكبت  وذلك  املشاكل،  تلك  عن  الشعوب 
اإلنسان  يصبح  حتى  الجنسية،  الحرية 
ال يفكر إال فيه)إال يف الجنس(مما يؤدي 
الوالدة  و  االغتصاب  جرائم  ارتكاب  إىل 
العمل  يف  الرتكيز  عدم  و  الرشعية  غري 
فعال  الجنس  كان  الدراسة...فلو  يف  أو 
املوضوع  هو  كان  ملا  هامشيا  موضوعا 
األكثر جلبا للناس و األكثر ما أثار انتباه 
التي  املواضيع  من  غريه  دون  املنتقدين 
كان هامشيا  ولو  املناظرة،  لها  تطرقت 
املادة  و  "الجنس  ماركس  عنه  قال  ملا 

هما محركا التاريخ".

ليس دفاعا عن عصيد و ال الزمزمي و لكن إحقاقا للحق

تخالفوا  أن  إياكم  املغاربة  أيها   ! !حذاري  حذاري 
بذلك  إذ   . الكتاني  الشيخ  قداسة  وأراء  أفكار 
الله. إنه الوصف الذي  ستكونون مجرمني وأعداء 
معالجة  إىل  نادى  ألنه  عصيد  األستاذ  عىل  أسدله 
أشكال تناقض الفكر املوجود يف املقررات الدراسية. 
الله  صىل  محمد  النبي  وجهها  التي  الرسالة  مثل 
والتي  العرص  ذلك  وحكام  ملوك  إىل  وسلم  عليه 
بالحرب.أال  التهديد  مع  اإلسالم  إىل  فيها  يدعوهم 
تتعارض مع فكرة أن اإلسالم انترش سلميا بالعقل 
تناكحوا   " يقول  الذي  الحديث  ومثل  ؟  والحوار 
يف  القيامة"  يوم  األمم  بكم  مباهي  إني  تناسلوا 
تنظيم  إىل  الدعوة  املقرر  نفس  يف  يرد  الذي  الوقت 
األرسة. أليس ذلك تناقض ؟ وال يمكن كذلك الدعوة 
إىل حوار األديان والقول يف نفس الوقت أن اإلسالم 
وحده الدين الصحيح ، بينما الديانات األخرى كلها 
واالحرتام  الندية  يقتيض  الحوار  أن  مع   ، محرفة 

املتبادل .
هذه  تؤدي  أن  يمكن  أال  ؟  تعارض  ذلك  يف  أليس 
بمرض  مصاب  مواطن  تكوين  إىل  التناقضات 
توازنه  فقدان  إىل  به  يؤدي  مما  اسكيزوفرينيا؟ 

أية  إىل  مدرك  غري  بذلك  فيصبح  والفكري  الذهني 
وجهه  عىل  فيهيم  يسلك  طريق  وأي  يتجه  وجهة 

متخبطا خبط عشواء .
األفكار  هذه  الشيخ  سماحة  يناقش  أن  فعوض 
يتوجه   ، أوالدنا  إلنقاذ  حلوال  ويقرتح  املتناقضة 
طرحها  الذي  عصيد  األستاذ  إىل  والشتم  بالسب 
وعدو  واملجرم  بالحقري  يصفه  فهاهو   . للنقاش 
الله . فقد أصبح يتكلم باسم الله وكأنه سبحانه 
وتعاىل فوض له ذلك . إنه الغرور والعجرفة وعدم 
القدرة عىل مواجهة الحجة بالحجة . ثم أال يدري 

عىل  افرتى  من  عاقبة  الشيخ  سيدنا 
لعل  ؟  باسمه  يتكلم  حتى  كذبا  الله 

الحقد والكراهية أعميا بصريته.
يخافون  وأمثاله  الجليل  شيخنا  إن 
من النور ويفضلون الظلمات . فكلما 
ثائرتهم  وثارت  إال  شمعة  اشتعلت 
جربوت  من  أوتوا  ما  كل  وبذلوا 
أمام  الطريق  تنري  ال  حتى  إلطفائها 
الناس ، مستعملني يف ذلك كل الوسائل 

الدنيئة والحقرية .
فقد كفروا شيخ األزهر عيل عبدالرازق 
العلمية  شهادته  من  وجردوه 
ظيفته  و و
القضاء  يف 

أليس   ( زوجته  وطلقوه 
الشيطان هو الذي يفرق 
(؟  وزوجه  املرء  بني 
أصدر  ألنه  إال  ليشء  ال 
كتابا تعرض فيه لنظام 
أشار  اإلسالم  يف  الحكم 
فيه إىل بعض التجاوزات 
التي  النفوذ  واستغالل 
صدرت عن بعض القادة 
يف  كذلك  وثاروا  العرب. 
وجه عميد األدب العربي 
حسني  طه  الدكتور 
إجبارية  إىل  دعا  ألنه 
كان  أيام  الفتاة  تعليم 
مرص،  يف  التعليم  وزير 
مقر  أمام  فتجمعوا 
 " يرددون  وهم  الوزارة 
األعمى  الوزير  فليسقط 
لله  الحمد   ( فأجابهم   "
أنني أعمى حتى ال أرى وجوهكم ( وكيف ال وهو 
عندما  معامالتهم  سوء  من  األمرين  عانى  الذي 
إال  ينادونه  ال  كانوا  حيث   ، األزهر  يف  طالبا  كان 
باألعمى ، ألنه كان يتجرأ ويدخل معهم يف نقاش 
ال  فأصبحوا   ، دروس  من  يلقونه  ماكانوا  حول 
يطيقون وجوده فحرموه هو كذلك من شهادته. 
نرص  أبو  حامد  املرصي  املفكر  يكفرون  وهاهم 
إىل  الهجرة  إىل  دفعه  مما   ، زوجته  منه  فطلقوا 
محارضاته  من  الكليات  استفادت  حيت  هوالندا 
إىل  انتقلوا  بل   ، الحد  القيمة . ولم يقفوا عند هذا 

الذي  االستالم  أن  مع  القتل،  جرائم 
يتمشدقون به يحرم ذلك قطعا " من 
قتل نفسا بغري حق كأنما قتل الناس 
اغتيال  عىل  أقدموا  وهكذا   " جميعا 
وهاهم  فودة،  وفرج  جلون  بن  عمر 
للسالم  نوبل  جائزة  صاحب  يذبحون 
لكن  محفوظ  نجيب  املرصي  الكاتب 
من  نجته  وتعاىل  سبحانه  الله  عناية 

موت محقق.
املعارض  اغتيال  عىل  أقدموا  وأخريا 
وأعمالهم  بلعيد.  شكري  التونيس 
هو  فمن  ومتعددة.  كثرية  اإلجرامية 
إذن املجرم وعدو الله ، أليس هو الذي 
الناس  ويكفر  األبرياء  أرواح  يزهق 
؟  األرس  ترشيد  إىل  يؤدي  مما  األزواج  بني  ويفرق 
يأتيه  ال  أنه  يعتقد  الذي  الجليل  شيخنا  وهاهو 
الباطل من بني يديه وال من خلفه يدعو إىل وقفات 
احتجاجية ضد األستاذ احمد عصيد بدعوى إهانة 
إن  ؟  الشيخ  يا سماحة  أي مقدسات  املقدسات . 
حول  وطنية  مناظرة  إىل  يدعوكم  عصيد  األستاذ 
هذا  إىل  تستجيبوا  أن  فعوض   . األدارسة  نسب 
األسلوب الحضاري وتأتوا برهانكم ويأتي برهانه 
وتستنجد  ....الخ.  وتكفريه  لتجريمه  انربيت 
أسلوب  إنه   . جميعا  يهمهم  األمر  وكأن  باملغاربة 
لهذه  االستجابة  عدم  إىل  الدافع  .لعل  الجبناء 
أمام  العورات  انكشاف  من  الخوف  هو  الدعوة 
األمر.  حقيقة  عىل  املغربي  املواطن  واطالع  املأل 
لذا  مرة،  فالحقيقة  والله.  وضعكم  ملقدر  إني 
تخافون الضوء فتلجأون إىل الظالم ، ومنه ترمون 
التي  هي  الخفافيش  أليست   . السامة  بسهامكم 
تفضل الظالم لتمتص دماء طرائدها يف غفلة عن 
أعني الناس ؟ إن من كان بيته من زجاج ال يرمي 

الناس بالحجارة . 
الفكر  وحرية  بالحوار  يؤمن  عصيد  األستاذ  إن 
عن  دافعوا  الذين  األوائل  من  كان  فقد   ، والرأي 
الزعماء السلفيني عندما تم اعتقالهم ، مؤكدا عىل 
حقهم يف التعبري عن أرائهم حتى ولو كانت عنيفة. 

إنه موقف نبيل من مفكر متنور. 
أهان  عصيد  املفكر  أن  الشيخ  قداسة  يضيف 
من  فأخرجوه  املغرب  فتحوا  الذين  املجاهدين 
أن  للمغرب  إذا سبق  له  أقول  النور .  إىل  الظلمات 
األكرب  إدريس  إليه  فر  فلماذا  الظلمات  يف  كان 
مستنجدا باألمازيغ من بطش إخوته يف املرشق إنه 

العجب العجاب ، فكيف يفر املرء من بالد النور إىل 
أرض الظلمات ؟ ال أدري عن أي نور يتكلم سماحة 
الشيخ؟  فهل الفتنة الكربى التي قامت بني العرب 
بعد  السلطة  كريس  عىل  الصحابة  بني  واالقتتال 
؟  نورا  يعترب  وسلم  عليه  الله  صىل  الرسول  وفاة 
هل تدري ما تقول يا أخ العرب ؟ ففاقد اليشء ال 
الله  دين  فهو   ، اإلسالم  تقصد  كنت  إذا   . يعطيه 
وليس ألي كان أن يمن به عىل أحد ، أما إذا كنت 
الكربى،  العرب فتلك هي طامتكم  أنه دين  تقصد 
ووضع  الفتح"   " كلمة.  تصحيح  إىل  أدعوك  ثم 
مكانها عبارة " الغزو" ألنها هي املالئمة وأستدل 
بالتاريخ عىل ما أقول : إن الجيوش األموية دخلت 
بلدان شمال إفريقيا ، غازية وليست فاتحة . بالله 
إنه  ؟.  اإلسالم  يهمهم  األمويون  كان  متى  عليك 
آخر ما كان يشغل بالهم. كيف تتجرأ وتقول أنهم 
نكلوا  أنهم  ؟ مع  النور  إىل  الظلمات  أخرجونا من 
والحسن  الصحابة  وقتلوا  الكريم،  البيت  بأهل 
املنورة  املدينة  ونهبوا  النبي  حفيدي  والحسني 
أيام  ثالثة  معاوية  بن  يزيد  جيوش  واستباحتها 
وقتل فيها خلق كبري من الناس ، ثم اتجهت هذه 
الجيوش إىل مكة املكرمة فرمت الكعبة باملنجنيق 
، فقد  اليزيد  أباه  الوليد  حتى انهدمت . هذا وفاق 
اشتهر باملجون وبالرشاب وباللواط ، وصدق أو ال 
تصدق برشق املصحف الكريم بالسهام . أين هؤالء 
من اإلسالم والفتوحات يا سيدنا الشيخ ؟ أليست 
هذه هي املقدسات اإلسالمية التي كان يجب عليك 
الدفاع عنها بدل االنشغال عنها بإحاطة شخصك 
 ، بهالة من القدسية . ولكي يزداد قلبك اطمئنانا 
أزودك بأمثلة أخرى عن أوالئك العرب الذين تزعم 

أنهم دخلوا هذه البالد فاتحني :
كتب هشام بن عبدامللك إىل عامله عىل إفريقيا : " 
ملا رأى ما كان يبعث  املؤمنني  ، فان أمري  أما بعد 
أراد    - رح   - عبدامللك  إىل  نصري  ابن  موىس  به 
مثله منك، وعندك من الجواري الرببريات املالئات 
بالشام  لنا  ما هو موعز  للقلوب  اآلخذات  لألعني، 
الجمال  أنيق  وتوخ  االنتقاء  يف  فتلطف  وماوااله. 
وعظم األكفال وسعة الصدور ولني األجساد ورقة 
وشطط  األسوق  وجدالة  العصب  وسبطة  األنامل 

األجسام واعتدال القوام ورخامة الكالم ....."  
وملا دخل األمازيغ اإلسالم ، أصبحوا غري خاضعني 
للجزية – وهذه أحكام الرشيعة اإلسالمية – كتب 
الخليفة األموي إىل واليه باملغرب يسأله عن سبب 
تناقص األموال عما كان يبعث به سابقا . فأجابه 
عنهم  رفعت  وبالتايل  اإلسالم  اعتنقوا  الرببر  إن 
إسالم  يهمنا  ال   " املؤمنني  أمري  فأجابه   . الجزية 

الرببر ابعث لنا بالجزية " . 
ما رأي سماحة الشيخ ، هل هؤالء جاءوا إلخراجنا 
أم  فاتحني  جاءوا  هل   ، النور  إىل  الظلمات  من 
غزاة ؟. لقد شهد شاهد من أهلهم . فرسالة أمري 

املؤمنني بني يديك فانظر ما ذا ترى؟       

قداسة الشيخ الكتاين

بقلم عيل أمصوبر
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حقوقية  ندوة  يف  عصيد  األستاذ  مداخلة  اثارته  الدي  بالجدل  عالقة 
بعض  إبداء  من  البد  املوضوع  تناول  يف  واملوضوعية  للصدق  وتحريا 

املالحظات:
رضورة توخي الحدر للتأويالت التي صدرت عن جهات جماعات وأفرادا 
الندوة  أشغال  حضور  او  بدقة  املعلومة  تقيص  دون  عصيد  قاله  ملا 

وبالتايل وضع مقوالت عصيد يف سياقاتها اللغوية والفكرية.
موقف عصيد من املعارف املدرسة بمدارسنا لم تكن هي األوىل فهناك 
ولجان  القيم  ومرصد  للتعليم  األعىل  املجلس  كتقرير  رسمية  تقارير 
املدرسية  كتبنا  ان  عىل  تجمع  والتي  املدرسية  والكتب  املناهج  مراجع 
تعج بفوىض قيمية تصل حد التناقض، وهذا الخيار االيدوقيمي تحكمه 
نزعة الخطاب الحداثي الحقوقي الكوني، ونزعة الخصوصية الثقافية 

والدينية.
التناقض  هذا  الباحث  سيجد  اإلبتدائية  املدرسة  متون  تصفح  وعند 
الصارخ: فعند الحديث عن قيمة املساوة بني الجنسني، فما زلنا بعيدين 
عن مالءمة الخطاب الرتبوي باملمارسة الفعلية لهذه القيمة خصوصا 
وان جل الكتب باملدرسة االبتدائية ما زالت تكرس لدونية املرأة، وتروج 
عىل  املبنية  والثقافية  اإلجتماعية،  األدوار  لتوزيع  النمطية  للصور 
التمييز حسب الجنس. وقد نجد كذلك قيم حقوق االنسان الكونية التي 
تحايث قيم الدين اإلسالمي والخصوصية الثقافية والحضارية. فقيمة 
التسامح كمفهوم مجرد وكقيمة مجردة يتم مناولتها وفق مرجعيتني 
بوثيقة  االخراملؤطر  اتجاه  للتسامح  االسالمي  فاملنضور  متناقضتني: 
عليه  إنبنت  الذي  التسامح  مبدأ  مع  ينسجم  ال  مثال  العمري"  "العهد 
فلسفة االنوار وفكر حقوق االنسان الكوني فالتسامح وفق عهد عمر 
بن الخطاب مرشوط بأداء الجزية وعدم الدعاية ونرش دين املخالف. يف 
حني تنبني قيمة التسامح يف الفكر الحقوقي عىل مبدإ أسايس هو حرية 
املعتقد والضمري والفكر والتعبري بدون رشط او قيد. وهذا التباين يخلق 
عملية  خالل  من  قيميا  وتمزقا  ورصاعا  داخليا  تناحرا  تعيش  ناشئة 

"التثاقف والترشيب االيديولوجي والقيمي" حسب تعبري بيري بورديو .
الكتب  تنقيح  إعادة  اىل  تدعو  نضاالت  و  خطابات  املغرب  عرف  لقد 

وقيم.  معارف  من  فيها  يروج  عما  القدسية  نزع  خالل  من  املدرسية 
ورضورة مالءمتها لإللتزامات األخالقية والحقوقية للدولة املغربية مع 
تنقيحها من لفظة  تم  التاريخ حيث  لكتب  الدويل ونورد مثاال  املنتظم 
"الربابرة أبناء مازيغ"، بعد أن كان مجرد الحديث عن هذه املقولة يعترب 
من الطابوهات، ويواجه من طرف مشايخ التطرف وتجار الدين بأدعية 
نفسه  له  سولت  من  كل  أخرى  تارة  ومصهينة  تارة،  مكفرة  اللطيف 

املساس بتاريخ األمة املغربية املقدس.
العقل لم  الفلسفي وإعمال ملكة  للتأمل  الديني كمجال  الفكر  إن نقد 
االطروحات  فنقد  غريه،  او  عصيد  عىل  تقترص  ولم  اليوم  وليدة  تكن 
الدينية كانت لصيقة بجميع االديان وكانت سببا يف تفرق انصار الدين 
الواحد خوارجا وشيعا...فتعددت امللل والنحل، وتعددت املذاهب، ووصل 
طهرانية  وباسم  الناجية،  الفئة  باسم  والتقتيل  التنكيل  حد  الخالف 
بأمهات كتب  اإلسالمي  الثرات  وااليمان. ويعج  والعرق  االصل  وصفاء 
بيته  وال  الرسول  حول  وأطروحات  وبأراء  اإلسالمي  والتاريخ  الفقه 
عىل  واملقوالت  اآلراء  هذه  تؤثر  التابعني..ولم  وتابعي  الصحابة  وحول 

إيمان الناس وال سلوكاتهم العقدية...فلماذا كل هذا الضجيج؟
وتخصصات  علوم  وهناك  لألديان  النقدي  بالفكر  مملوؤة  الجامعات 
تعنى بالتاريخ املقارن لألديان، كل األديان. فلم يعد مقبوال أن نسمع 
يف مغرب اليوم خطابا يدعو اىل حذف الفلسفة، ونظريات التطور وعلم 
ان بعض هذه  النفس والبيولوجيا واألركيولوجيا...ولو  اإلجتماع وعلم 
العلوم تطرح إشكاالت قد تبدو للبعض بأنها مخالفة لرشع لله ولسنة 

نبيه وتزعزع عقائد ضعاف العقول واإليمان.
املثقف  نموذج  لنا  يرضب  معه  اختالفنا  رغم  عصيد  األستاذ  إن 
)العضوي( املشاكس والذي ال جرم له سوى انه يفكر بصوت عال، يف 
وراء  ويلهثون  العفن،  إكراميات  يتوسلون  املثقفون  فيه  أصبح  زمن 
إجماعات األمة الهشة. و بإثارة هذا النقاش يسعى اىل تعرية املسكوت 
عنه و زعزعة الدوغمائية املنافقة، التي يروج لها سدنة وحراس معبد 
القنديل. وهذا يف نظرنا شيئ إيجابي ان يتم إخراج النقاش الديني من 
التعبري  وحرية  املعتقد  وحرية  التدين  ليصبح  اإلكلريوس  جالليب  بني 

نقاشا عموميا يستدعي تعبئة كل الطاقات 
املواطنة  بناء  أساس  هي  القيم  هذه  ألن 
الكاملة واإلنتقال من ضيعة الرعايا اىل دولة 
هذا  مثل  وطبيعة  واملواطنات.  املواطنني 
تنبني  منهجية  مقاربة  يستدعي  النقاش 
عىل أسس علمية يف الحجاج واإلقناع وليس 
ليعود  املشاعر  ودغدغت  الغوغاء  تجيش 
ومحاكم  اإلنسانية  ظلمات  اىل  البعض  بنا 

التفتيش والحاكمية بإسم الله.
حول  التساؤالت  بعض  طرح  أود  األخري  يف 
النقاش؟  املصلحة يف طرح مثل هذا  له  من 
املوالون  الفرق واألحزاب،  ومن وراء تجيش 
لحظة  يف  والخوارج،  األنصار  واملعادون، 

لم يفتح نقاش عمومي، علمي،  ملاذا  سياسية وإقتصادية حساسة.؟ 
مبدأ  العمق  يف  ترضب  والتي  املرتد  قتل  فتوى  مضمون  حول  وفكري 
سماحة اإلسالم؟ وتحرج املغرب وتعاقداته مع املنتظم الدويل يف مجاالت 

حقوق اإلنسان.
قبل الختام أود تقاسم بعض املالحظات حول موضوع خطبــة الجمعة 
" خطيب جمعة يحرض ضد أحمد عصيد )+ فيديو(" املنشور بموقع 

لكم، بتاريخ األحد, 28 نيسان/أبريل 2013 01:30:
شكل إخراج هذا الرشيط...من حيث جودة التصوير واإلخراج...

جودة األالت املستعملة، جودة الصوت، وجودة الصورة...
الزاوية التي التقط فيها الرشيط بشكل إحرتايف...

به  تنقل  الذي  والتكنلوجي  التقني  املستوى  أمام  منبهرا  أقف  إنني 
خطب الجمعة، وهذا املستوى من الصوت والصورة لن تجده يف قنواتنا 
العمومية، وال يف أرفع معاهدنا وجامعاتنا العلمية...فهل األمر صدفة أم 
أن املشهد الدرامي تم اإلعداد له بحنكة متناهية، إخراجا وسيناريوهات 
الخطاب  بهديان  مصاب  فقط  أنني  أم  وكومربسات؟  وشخصيات 

والصورة ؟ أم أنني عىل مشارف اإلرتداد؟

اإلعتراف املبدئي بقدسية حرية التعبري والرأي لعصيد وملنتقديه
»مل يذكر التاريخ ان فيلسوفا قتل رجل دين، ولكن كثريا من رجال الدين قتلوا كثريا من الفالسفة«

احمد اوبلوش

تاماينوت  ملنظمة  الفدرايل  املكتب  تابع 
بقلق كبري ثالثة أحداث خطرية تستهدف 
بتعدد  الغني  املغربي  املجتمعي  النسيج 
الجامع  ولعل  بوحدتها،  والقوي  مكوناته 
بني تلك األحداث الثالثة هو توظيف الدين 
مشبوهة  أجندات  لخدمة  سواء  اإلسالمي 
لخدمة  أو  الريسوني،  السيد  حالة  يف 
أو  آسا  مدينة  حالة  يف  شخصية  مصالح 
لخدمة إسالم متطرف غري إسالم املغاربة 

يف حالة إمام »أكني« بإيمي ن تانوت.  
بالترصيحات  يرتبط  األول  الحدث 
التوحيد واإلصالح  الخطرية لرئيس حركة 
أكد  الذي  الريسوني،  أحمد  السيد  سابقا، 
بالحركة  يسمى  ما   ...« بأن  له  ندوة  يف 
وغريها،   والجزائر  يف   املغرب  األمازيغية 

 ولكن بالدرجة األوىل يف   املغرب 
رقم  ويف   الجزائر،   واملغرب 
الحال،   هذه  بطبيعة  واحد 
مصحوبة  األمازيغية  الحركة 
ضد  شديدة  عدائية  بنزعة 
عمل  واإلسالم،   وهذا  العروبة 
هدام ضد الدين وضد الوحدة 
الوطنية،   أرجو أن هذه النزعة 
األوقات  من  يف   وقت  تنكرس 
االعتدال ...ولو  إىل  وتعود 
اتبعنا هذا السيناريو،   وأعتقد 
إىل  لن   ينجح،   لوصلنا  هذا  أن 

حالة  »الهوتو والتوتيس «...«
برئيس  فيتعلق  الثاني  أما 
الذي  آلسا  العلمي  املجلس 
قرص  وساكنة  أمازيغ  وصف 

إىل  رسالة  يف  قال  حيث  بالحراطني  آسا 
 ...« األعىل  العلمي  للمجلس  العام  الكاتب 
وجدير ذكره صاحب الفضيلة أن صاحب 
هو  “الحراطني”  إىل  واملنتمي  الشكاية 
أن  علما  وأحيطكم  عمومته...  وأبناء 
املجهول  إليهم  ينتمي  الذين  “الحراطني” 
ليسوا من قبيلة آيت أوسا صاحبة السواد 
باإلقليم حيث  الساحقة  األعظم واألغلبية 
وإنما  فخدة   12 أفخادها  عدد  يتجاوز 
كانوا قلة موزعني بني أخماس القبيلة وال 

زالوا كذلك...« .
الحدث الثالث يرتبط بإمام جامع »أكني« 
التحية  بشأن  أفتى  الذي  تانوت،  ن  بإمي 
باألمازيغية بقوله » ال تجوز التحية بقول 
ألن  عليكم،  السالم  قول  بعد  إال  »ءازول« 
هاجم  كما  السالم...«  هي  اإلسالم  تحية 
ذات الشخص الحركة األمازيغية بقوله » 

إن الحركة األمازيغية تثري النعرات«.
الخطرية  الثالثة  األحداث  هذه  تزامن  إن 
املنتسبني  لبعض  أخرى  ترصيحات  مع 

خيار  إىل  تدعو  السيايس  اإلسالم  لحركات 
املواجهة مع الحركة األمازيغية، إضافة إىل 
وقوع هذه األحداث يف ظرف زمني متقارب، 
االستفهام،  عالمات  من  الكثري  يطرح 
ناقوس  دق  حي  ضمري  كل  عىل  ويفرض 
من  الترصيحات  تلك  تشكله  ملا  الخطر 
واألمن  املغربي  االجتماعي  للنسيج  تهديد 
الدينية  والسيادة  للمواطنني  الروحي 
الدستورية  للوثيقة  واحتقار  للمغرب 

وللواجبات والحقوق التي تنص عليها.
األحداث  هذه  تعترب  تاماينوت  منظمة  إن 
التي تخبئ غابة  الثالثة  الشجرات  بمثابة 
ومن  الدين  باسم  الشاذة  املمارسات  من 
التوظيف االنتهازي املصلحي لإلسالم ومن 
رهن مستقبل الوطن بوالء بعض »األئمة« 

السياسية  ملصالحهم  تارة  »الشيوخ«   و 
وتارة  الوطن،  مصالح  عىل  ضدا  الضيقة 
الوسطي  اإلسالم  غري  متطرف  إلسالم 

املعتدل املغربي.
إن املكتب الفدرايل ملنظمة تاماينوت يؤكد 
بناء عىل تدارسه ملضمون األحداث الثالثة 

ولتداعياتها املحتملة، عىل ما ييل :
أستاذ  من  الريسوني  السيد  تحول  1.إن 
السياسة  يف  محارض  إىل  املقاصد  فقه  يف 
وعراف ينذر املغاربة بوقوع حرب طائفية 
من  حصل  ما  شاكلة  عىل  باملغرب  قاتلة 
تطهري عرقي برواندا بني الهوتو والتوتيس 
األمازيغية،  الحركة  وهج  ازداد  ما  إذا 
الوطن  هذا  عىل  غيور  مواطن  كل  يدفع 
إىل طرح سؤال حول األعراق التي يتحدث 
عنها »شيخ املقاصد« الذي أضاع مقاصد 
الحركة  بأن  علما  واإلسالم،  واملحبة  النبل 
األمازيغية التي يتحدث عنها تعترب بأن كل 
لهم  األمازيغية ملك  أمازيغ وبأن  املغاربة 

جميعا.

السيد  يخيف  ما  بأن  يقني  عىل  2.إننا 
التي  الناعمة  القوة  تلك  هو  الريسوني، 
جعلت خطاب الحركة األمازيغية يكتسح 
بيوت  ويقتحم  القرى  يف  وينترش  املدن 
وبأمازيغية  بالله  مؤمنني  خالل  من  الله 
عما  عرب  لقد  املعتقد.  وبحرية  املغرب 
يخيفه فعال حني قال متحدثا عن الحركة 
تزداد...«،  كونها  يف  »املشكل  األمازيغية 
الناعمة  القوة  الفرس، وهذه  مربط  وهذا 
هي التي وظف األستاذ الريسوني اإلسالم 
من  بالكثري  مستعينا  عليها  هجومه  يف 

االفرتاء وغري قليل من التضليل.
مطالبة  املغربية  األمنية  السلطات  3.إن 
باالستماع للسيد الريسوني بشأن القائمة 
السوداء للمفكرين وغريهم التي توجد عند 
الحركة األمازيغية ملعرفة أسماء من فيها 
ومن وراء هذه الالئحة، ألن أسلوب القوائم 
السوداء ال يوجد إال يف قواميس الجماعات 

اإلرهابية والتنظيمات املافيوزية.
الريسوني،  وزن  من  فقيه  سلوك  4.إن 
رئيس  عليه  أقدم  ما  مثل  عىل  يشجع  
سلوكات  من  بآسا  العلمي  املجلس 
من  جزء  وصف  حد  وصلت  عنرصية 
صفة  وانتحال  بالحراطني  آسا  ساكنة 
هو  من  بتحديده  الهوية  تحديد  شيخ 
آيتوىس األصل ومن ال ينتمي إىل قبيلة آيت 
»أئمة«  لبعض  مرجعا  تشكل  كما  أوىس. 
الفكرية  سمومهم  ينثرون  الذين  املساجد 
والسياسية من فوق املنابر مستفيدين من 
احرتام املؤمنني لقدسية املكان وتمسكهم 

بفضيلة اإلنصات. 
5.إننا أمام هذه االنحرافات باسم اإلسالم 
نعرب عن قلقنا عىل األمن الروحي للمغاربة 
الذي يعبث به العابثون، بزرع الشقاق بني 
لإلسالم  منحرفة  تأويالت  باسم  املغاربة 
وتوظيف للمنصب الديني يف غري مقاصده 

الدينية الروحانية.
تحمل  إىل  الحكومة  ندعو  6.إننا 
الروحي  األمن  حماية  يف  مسؤولياتها 
املقتضيات  إعمال  عرب  للمغاربة 
املنظومة  الصلة، وتحرير  الدستورية ذات 
للنص  املتطرفة  التأويالت  من  التعليمية 
املغاربة، عرب إعالم  الديني وتقوية مناعة 
وطني يشيع القيم التاريخية التي راكمها 
باقي  عن  تميزهم  يف  وساهمت  املغاربة 
االحتالل  من  وحصنتهم  اإلسالمية  الدول 
العثماني ومن الذوبان يف ثقافة الغزاة عىل 
حماية  إىل  ندعوها  كما  السنني.  آالف  مر 
املنابر من كل توظيف سيايس، حتى تعود 
دور العبادة للعب دورها يف إشاعة السلم 

والسالم والطمأنينة واحرتام االختالف.

التصرحيات اخلطرية واهلدامة للسيد الريسوين وتوظيف 
اإلسالم ملواجهة احلركة األمازيغية

التجمع  يف  شهور  مند  تتبعنا 
ترصيحات  األمازيغي،  العاملي 
ودعاة  باملغرب  السلفية  شيوخ 
من  املغاربة  السيايس  اإلسالم 
داخل و خارج املغرب، مضمونها 
الحركة  مناضيل  عىل  التحامل 
فتاوى  بإصدار  األمازيغية، 
تكفرهم وتعتربهم أعداء لله. ما 
لحياتهم،  تهديدا رصيحا  يشكل 
حرية  ضد  رجعية  حملة  ويمثل 
التعبري والرأي، وحقوق األمازيغ 
التي تستمد قوتها من املنظومة 
التي  اإلنسان  لحقوق  الكونية 
يجسدها اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان.
نعلن  األحداث  لخطورة  ونظرا   
ما  والدويل  الوطني  العام  للرأي 

ييل:
للمجلس  األخرية  بالفتوى  نندد  أوال:   
الذي يعترب هيئة  باملغرب  العلمي األعىل 
رسمية تابعة للدولة التي مضمونها قتل 
كل من يغري دينه، ما يمثل رضبا رصيحا 
وفتحا  املعتقد،  وحرية  اإلنسان  لحقوق 
املتشددين  اإلسالميني  أمام  للمجال 
الدولة  تعمل  أن  بدل  إذ  لهم.  وتشجيعا 
الحقوق  قيم  تكريس  عىل  املغربية 
والحريات ومبادئ الديمقراطية، تسعى 
السيايس،  اإلسالم  جماعات  إلرضاء 

بإصدار فتاوي القتل والتكفري.
بعض  وفتاوى  بترصيحات  نندد  ثانيا: 
شيوخ  و  السيايس  اإلسالم  دعاة 
ضد  خطابهم  يف  وصلوا  الذين  السلفية، 
الحركة األمازيغية إىل مستويات خطرية، 
إذ لم يرتددوا يف إعتبار  األمازيغية تهديدا 
لألمة اإلسالمية، كما استنجدوا بالخارج 
خطرا  يعتربونه  ما  مواجهة  أجل  من 
النشطاء  تكفر  فتاوي  بربريا، وأصدروا 
وعمالء  لله  أعداء  وتعتربهم  األمازيغ 
واألمة  الوطن  وحدة  يهددون  للخارج 

والدين.
املبدئي  تضامننا  عىل  نؤكد  ثالثا: 
الناشط  عصيد  أحمد  األستاذ  مع 
شيوخ  ضده  يشن  الذي  األمازيغي 
السلفيني ومن يدور يف فلكهم من دعاة 
وصلت  تكفري،  حرب  السيايس  اإلسالم 

مستويات خطرية بعد أن أصدر املسمى 
حسن الكتاني فتوى مضمونها التهديد 
الذي  عصيد،  احمد  األستاذ  دم  وهدر 
حرية  خانة  ضمن  ترصيحاته  تدخل 
من  شكل  بأي  تمس  وال  والتعبري  الرأي 
ينصب  الذي  اإلسالمي  الدين  األشكال 
أوصياء  أنفسهم  معهم  ومن  السلفيني 

عليه.
ما يسمى  نندد بصمت وتقاعس  رابعا: 
بالقوى التقدمية والحداثية باملغرب عن 
اإلرهاب السلفي بحق األمازيغيني، وكذا 
غض الطرف من قبل الدولة املغربية عن 
التيار السلفي باملغرب ونشطاء اإلسالم 
السيايس املغاربة بالخارج، وفتح املجال 
خطر  من  ذلك  يمثله  ما  رغم  أمامهم 
العليا  ومصالحه  املغرب  استقرار  عىل 
والتعبري وحقوق  الرأي  وكذا عىل حرية 

اإلنسان.
 خامسا: نؤكد عىل استمرار نضالنا من 
ونحمل  ديمقراطية،  مدنية  دولة  أجل 
خطرية  تبعات  أي  املغاربة  املسؤولني 
لترصيحات وتحركات السلفيني املغاربة 

ومن يدور يف فلكهم.
 سادسا: ندعوا حكومة العدالة والتنمية 
صدر  ما  يف  تحقيق  بفتح  اإلرساع  إىل 
املغرب، وتطبيق  يف  السلفية  عن شيوخ 
صدر  ما  أن  باعتبار  بحقهم  القانون 
عنهم يمثل تحريضا رصيحا عىل العنف 

واإلرهاب والقتل. 

بيان التجمع العاملي األمازيغي حول 
احلرية الدينية وفتاوى السلفيني 

ضد األمازيغ باملغرب
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* عىل ضوء الترصيحات والترصيحات املضادة بني الناشط 
باملغرب.  السلفية  األمازيغي أحمد عصيد و بعض شيوخ 
هل تعتقد بأن األمر يتعلق برصاع بني الحركة األمازيغية  
و السلفيني ؟ أم أن األمر ال يعدو أن يكون رصاع بني أحمد 

عصيد وبعض شيوخ السلفية باملغرب؟
يتعلق  فيما  أوال  الرحيم،  الرحمان  الله  بسم   **
هو  عنه  تحدثتم  ما  أن  أظن  فإني  املوضوع،  بهذا 
تاريخ  إىل  نرجع  حينما  ألنه  مصطنع.  رصاع  مجرد 
املغرب يتبني لنا أنه لم يكن هناك أبدا أي مشكل بني 
األمازيغ والعرب، بل بالعكس من ذلك، نجد أن  رموز 
األمازيغية  من أمثال محمد بن عبد الكريم الخطابي 
و مختار السويس ...  كانوا  دائما يف الطليعة للدفاع 

عن اإلسالم.
الثقايف  والتعدد  باالختالف  يؤمن  دائما  ظل  املغرب  
حقيقة  وهذه  أمازيغي  بلد  هو  أيضا  .فاملغرب 
تاريخية، ولكن رغم ذلك لم يطرح هذا املوضوع ولم 
تكن هناك أية إشكالية بني مكونات الهوية الوطنية. 
وعىل هذا األساس فإني أعترب بأن هذا األمر هو مجرد 
رصاع مصطنع. وأن هذه املرحلة تقتيض منا االهتمام 
بالقضايا اإلسرتاتيجية املرتبطة بالشق االقتصادي و 
االجتماعي،  فاملغرب فتح عدة أوراش كربى ويسعى 
بجهد إىل تحقيقها ملا لها من مصلحة عليا عىل الوطن 

ككل. 
جميع  بني  املوجودة  اللحمة  بأن  أعترب  أنا  ثانيا 
مكونات الشعب املغربي هي اإلسالم الذي يقبل اآلخر، 
إسالم االنفتاح الذي يعمل من أجل أن يسعد اإلنسان. 
و أيضا يجب أال نتنكر إىل وجود الحضارة اإلسالمية 
باملغرب، وكما أنه أيضا الحضارة املسيحية و اليهودية 
هناك  كانت  العموم  املغرب.عىل  تاريخ  يف  ساهمت 
مساهمات لجميع األديان يف صنع الحضارة املغربية 
، ولهذا ال ينبغي علينا إقصاء اإلسالم يف مساهمته يف 
صنع الشخصية املغربية، و ال يجب أيضا الحكم عىل 

اإلسالم من خالل ترصفات بعض األشخاص .
والعربية  اإلسالم  مع  األمازيغية   رصاع  مسألة  إن 
ليست موجودة، ولم تكن تطرح يف أية حقبة تاريخية 
بطرح  تتعلق  إذن  فاملسألة  الوطني،  تاريخنا  من 
مجموعة من األفكار و التي لألسف ال نعرف املغزى 
بالدنا،  منها  تمر  التي  الظرفية  هذه  يف  طرحها  من 
من  جهد  بكل  وبصدق  حاليا  يعمل  املغرب  أن   علما 
القضايا  و  املغربية  الصحراء  قضية  إنجاح  أجل 

اإلسرتاتيجية. 

وفيما يتعلق بشيوخ السلفية فأنا شخصيا أظن أنهم  
فمن  سلبي،  بشكل  األمازيغية  القضية  يطرحون  ال 
خالل حضوري إلحدى الندوات التي نظمت يف الناظور 
عام  توجه  هناك  أنه  يل  تبني  السلفيني،  طرف  من 
السلفيني يف تمجيد رموز األمازيغية، واالفتخار  لدى 

بالثقافة واللغة  األمازيغيتني.
وبخصوص  مسألة العقيدة التي يراد منها أن تدخل يف 
خصام مع األمازيغية، فهذه إشكالية كبرية، فعصيد 
أن يشخص هذا  يحاول  أمازيغي،  نفسه  يعترب  الذي 
لعبة  أعتربها  لذالك  األمازيغية  القضية  يف  املوضوع 
مع  تختلف  أيضا  وألنها  العواقب،  محسوبة  غري 
الحقائق التاريخية والحضارية للشعب املغربي، ولهذا 
فإني أقول ملاذا يتم طرحها يف هذا التوقيت بالضبط؟ 
له احرتام اآلخر  فعصيد باعتباره رجل مفكر ينبغي 
الذي له معتقداته ومقدساته. فاملنظومة الرتبوية إذا 
ليس من خالل  أن تصحح  أن نصححها، يجب  أردنا 
هذا الطرح املغلوط وإنما يجب أن تصحح من داخل 
ولهذا  الشمويل،  إطارها  ويف  البيداغوجية  املنظومة 
أفكاره  يراجع  أن  عصيد  أحمد  األستاذ  من  يجب 
وطروحاته امللغومة، وأن ال يلتجئ إىل سياسة خالف 
تعرف و التي لألسف ترضب صميم اللحمة املغربية، 
فاألمازيغ لم يسبق لهم بأن أهانوا املعتقد اإلسالمي 

ولم تكن لهم أية طروحات معادية للدين اإلسالمي.
األمازيغيني  بني  أي رصاع  هنالك  ليس  بأنه  تعترب  أنت   *
بني  الفتنة   إثارة  يف  املصلحة  له  من  إذن   . السلفيني  و 

الطرفيني؟
النازلة،  هاته  يف  املصلحة  لها  التي  هي  فرنسا   **
من  تعمل  حيث  العملية،   هذه  يف  تدفع  التي   وهي 
أجل تكوين جبهات داخل املغرب، ففي فرنسا هناك 
تيار قوي يمول هذه العمليات، وكما أنه هناك بعض 
حيث  الطرح،  هذا  يف  يذهب  عنهم  الله  عفا  اإلخوة 
فأنا  ولهذا  الفرنسية.  الدولة  تمويالت  عىل  حصلوا 
أقول بأن األمازيغية هي أساس الدولة املغربية وهي 
تراث مغربي عريق واملغاربة لم يتسموا بأي تعصب 
عرقي ، فاملغرب عرف تعايش بني جميع مكوناته ولم 

يكن هناك أي مشكل بني املغاربة . 
اإلطار، فحاذري  هذا  يف  يدفع  أجنبي  تيار  هناك  إذن 
من خلق مشاكل داخل املغرب، فبالدنا لها اهتمامات 
خالل  من  عدة  مكاسب  حققت  واألمازيغية  أخرى، 
من  و  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  مؤسسة 
خالل ترسيمها يف دستور اململكة املغربية، و مسألة 
تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية تتم بالتدرج، 
االتجاه وهذا  اعرتاض يف هذا  أي  لهم  ليس  واملغاربة 

أسلوب حضاري يتسم به الشعب املغربي.
الذين  األشخاص  بعض  تدفع  أجنبية  أيادي  هناك 
أمازيغيني  وليسوا  األمازيغية  إىل  االنتساب  يدعون 
هاته  ألجندة  خدمة  املشاكل  افتعال  إىل  حقيقيني 
الذين  هم  الحقيقيني  األمازيغ  العموم  عىل  الدولة، 
بأن  يعتربون  دائما  وكانوا  املغربية  الدولة  أسسوا 

اإلسالم هو العمود الفقري للحضارة املغربية.
يعتربون  املغربي  السيايس  للشأن  املتتبعني  من  العديد   *
عن  عجزتا  الربملانية  املعارضة  و  املغربية  الحكومة  بأن 
إعادة الثقة للمواطن املغربي يف نبل العملية السياسية، مما 
نبض  تجس  طابوهات  تفجري  إىل  األطراف  ببعض  يدفع 

الشارع. فما هو تعليقك؟
منهجية  يف  تغري  أن  يجب  السياسية  األحزاب   **
عملها، واملشكل املطروح اآلن لدى األحزاب السياسية 
تهم  التي  القضايا  يف  العلمي  للفكر  إبعادها  هو 
عن  للتخيل  الوقت  حان  قد  أنه  أظن  وأنا  املغرب، 
قوية  دولة  نبني  أن  نريد  فنحن  الفولكلوري.  الفكر 
الوصول إىل منظومة اقتصادية قوية وفكر  من أجل 
للفكر  التأصيل  منا  يستدعي  وهذا   ، منتج  علمي 
العلمي، لألسف يف بعض األحيان املعارضة والحكومة 
لم  الحالية  فالحكومة  املشكل،  هذا  يف  طرفا  يكونان 
هناك  أن  كما  الدستور،  مقتضيات  تنزيل  تحاول 
يف  تتحكم  لم  حيث  املعارضة  داخل  منزلقات  عدة  
أشخاص  هناك  أنه  الحظتم  ربما   . املعارضة  آليات 
املعارضة  يمارس  الحكومة  يف  معني  وحزب  معينني 
هناك  إذن   ، حكومة  ال  و  معارضة  ليست  وهذه   ،
الحكومة،  ويف  املعارضة  يف  السيايس  الفكر  يف  خليط 
وهذه التجربة أساءت إىل العمل السيايس لذلك فنحن 
بها  املعمولة  السياسية  املنهجية  تغيري  يف  مطالبون 

داخل األحزاب الوطنية. 
* أنصار الطرح العلماني باملغرب يعتربون بأن ما رصح 
حرية  ضمن  يدخل  عصيد  أحمد  األمازيغي  الناشط  به 
حرية  وتنتهي  تبدأ  أين  معتدل  كإسالمي  أنت  التعبري. 

التعبري عند اإلسالميني ؟
** قضية عصيد مرتبطة بمسه للمعتقد اإلسالمي، 
وحرية  اإلنسان،  عقيدة  يحرتمون  مثال  أروبا  ففي 
هو  املغربي  فاملجتمع  املجتمع،  وحرية  اإلنسان 
املجتمع.  أن نحرتم حرية هذا  مجتمع مسلم ويجب 
ونهضم  التعبري  حرية  عن  نتحدث  أن  يعقل  كيف 
التفكري فيه جليا،  حرية املجتمع ؟ هذا اليشء يجب 
الحرية  هذه  لكن  التعبري  حرية  مع  شخصيا  وأنا 
العقيدة وأن  تتهجم عىل  أن  لها  لها حدود وال يمكن 
تصل إىل زعزعة األمة الواحدة. وأنا شخصيا لن أقبل 

بذلك كإنسان وكإسالمي معتدل، وأنا دائما أسعى إىل 
أن تكون هناك  قبول اآلخر بحريته وبعقيدته، يجب 
وسطية وأن ننبذ التطرف، ولهذا فإني أقول بأن حرية 

التعبري تبقى للجميع يف إطار االحرتام املتبادل 
لألمازيغيني  يمكن  بأنه  تعتقد  هل  كسيايس،  أنت   *
والسلفيني بأن يتحالفا للدفاع عن بعض القضايا التي تهم 

الجماهري املغربية؟
** أنا أعترب بأنه كل األمازيغ هم مسلمون لتوضيح 
التحالف ليس فيه إشكال يف  أما   ، جملة من املسائل 
الجانب السيايس ويف الربامج املشرتكة يف إطار اللحمة 
اإلسالمية، وأعتقد بأنه يجب أن يكون هناك تنسيق يف 
بعض القضايا األساسية التي تهم املغاربة واملتعلقة 
شخصيا  وأنا  واالجتماعية،  االقتصادية  بالقضايا 
اإلسالميني  بني  فرق  هناك  يكون  بأن  أشجع  ال 
العملية غري صائبة.  هذه  أن  أرى  فأنا  واألمازيغيني، 
التي تهم  القضايا املصريية  أن نشتغل يف  لنا  ويمكن 
 ، أندلسيون  أو  أمازيغ  أو  عربا  كنا  جميعا  املغاربة 
الدستور  عليه  نص  ما  وهذا  للجميع  حق  فاملواطنة 

املغربي ويجب علينا أن نذهب يف هذا االتجاه .   

األمني العام حلزب النهضة والفضيلة حممد اخلاليدي يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
إن مسألة الصراع مع اإلسالم والعربية ليست موجودة، وفرنسا هي اليت هلا مصلحة يف هذه النازلة

حاوره ياسني عمران

* بداية نرحب بكم  ونود طرح األسئلة التالية عليكم.
** شكرا و مرحبا، يسعدني أن أكون ضيفا عىل جريدتكم، لطرح 
هذه اإلشكاالت حول القضية األمازيغية، وبني يدي األمازيغ الذين 
أترشف بكونهم أخوايل، فوالدتي امرأة سوسية من تمرسيت قرب 

أيت ملول، و أنا سعيد ومعتز بهذا النسب.
 * كيف تنظرون ملطالب الحركة األمازيغية باملغرب ؟

مطالبها  لها  إنسانية  حركة  باملغرب  األمازيغية  الحركة   **
بموضوعية  معها  والتعامل  احرتامها  ينبغي  والتي  الخاصة، 
ومنطقية، والقطع مع األساليب القديمة يف التعاطي مع األشياء، 
والتي ال تولد إال الكراهية والحقد و إثارة النعرات البغيضة. الحركة 
تعزيز  يف  يساهم  وطني  كمكون  معها  التعامل  ينبغي  األمازيغية 
حتى  واألمازيغ،  العرب  بني  البالد  بهذه  التاريخية  اللحمة  هذه 
معها  التعامل  ينبغي  أمازيغي،  و  عربي  بني  نفرق،،   ال  أضحينا 
كمكون معتز بدينه وإسالمه ومعتز بثقافته وأصوله بما ال يتناىف 
مع عقيدته وهويته اإلسالمية، اإلسالم لم يأت ملحاربة األعراق، وال 
و جعلها  منها  استفاد  العكس  بل عىل  السابقة،  الثقافات  إللغاء 
عنرص قوة يف بناء دولته، نعم أبطل فيها ما يمس بجانب عبودية 
الذي جعل  تأبها األخالق واملروءة،  أعراف  الله تعاىل، وما كان من 
عروبيون  الناس:  من  صنفان  أحيانا  سيئة  حمولة  القضية  لهذه 
متعصبون، يرون أن أصلهم العربي كاف ليجعلهم أفضل من غريهم 
وفوق غريهم، وأمازيغ متعصبون تستغلهم جهات خارجية لنرش 
الفتنة والدعوة لالنفصال وتشتيت اللحمة وتفريقها.، وهؤالء قلة 
يف الطرفني، أما العرب األحرار واألمازيغ األحرار فمنزهون عن هذه 

الدعاوى الجاهلية النتنة. 
* هل ترون أن ما يحدث مؤخرا من خالفات بني التيار السلفي ومحسوبني 
عىل الحركة األمازيغية باملغرب ال تخدم كال الطرفني؟ وأال تعتقدون أن 

كل تلك الخالفات  والحروب اإلعالمية مصطنعة؟
** طبعا ال تخدم أي طرف، ال الحركة األمازيغية التي لها مطالبها 
له  تعرضت  الذي  القمع  بعد  اإلسرتاتيجية  ومعاركها  السياسية 
عقودا طويلة، وال الحركات السلفية التي عادت للحياة بعد عقود 

من االضطهاد و السجون واملعتقالت، والتي لم تنته بعد فصولها، 
تصحيح  من  الحركة  هذه  تمكنت  وال  الحقوق  اسرتجعت  وال 
الصورة التي نمطتها، بعض وسائل اإلعالم بشكل كاف، وال أخذت 
بعض  فإثارة  واالجتماعي،   واملدني  السيايس  اإلدماج  يف  حقها 
املواضيع يراد به إشغال الطرفني بما ال يقض مضاجع املفسدين 
نحن  ذلك،  من  مستفيد  غري  كله  الوطن  ثم  كراسيهم،  يحرك  وال 
الصادقة وجمع كلمتها لنخوض مجتمعني  القوى  لتوحد  بحاجة 

معارك الكرامة والحرية.
األمازيغية  الحركة  باملغرب تفرض عىل  الراهنة  الظرفية  أن  ترون  أال   *

والحركة السلفية أولويات أخرى غري الدخول يف حروب بينها؟
** طبعا هناك أولويات كثرية، ال يخفى عىل أحد املعارك الكربى 
التي يخوضها الصادقون من أبناء الوطن، معارك من أجل اسرتداد 
ورفع  الالزمة،  الكرامة  وتأمني  الكريم،  العيش  وتوفري  الحريات 
مستوى الوعي ومحاربة األمية بكل أنواعها، معركة التخلص من 
معاركنا  هي  هذه  واالنبعاث،  للنهضة  املعيقة  واألفكار  التخلف 
نبني  أن  نريد  أوقاتنا وجهدنا،  لها  نبذل  أن  ينبغي  التي  الحقيقية 
يف  تقدمنا  تعيق  املفتعلة  املعارك  وهذه   ، واعيا  كريما  حرا  إنسانا 

هذه املعارك.
أحمد  العلماني  الناشط  األخرية ضد  اإلعالمية  الحرب  ما موقفكم من   *

عصيد من قبل التيار السلفي وأال ترون أن األمر أعطي أكرب من حجمه؟
** لتوفري األجواء املساعدة عىل خوض هذه املعارك، ال بد من التوافق 
عىل بعض القواعد التي تؤسس لخوض هذه املعركة دون مثبطات 
استفزاز  وعدم  املسلمني   مقدسات  احرتام  أهمها  ومن  وعوائق، 
مشاعرهم، أو النيل بأي طريقة من رموزهم وأعالمهم،  التحليل 
األكاديمي والعلمي له حدود، ومن أهمها مقدسات األمة ورموزها، 
من  نوع  فيه  يقع  قد  أحيانا  والتي  الفعل  ردود  مناقشة  يمكن  ال 
أنا  الردود،  لهذه  أدى  الذي  املستفز  الفعل  الحماسة دون مناقشة 
أمازيغية،  أو جعله قضية سلفية  املوضوع،  أرفض شخصنة هذا 
وأطراف  الترصيحات،  تلك  استنكروا  األمازيغ  من  كثريا  أن  بدليل 
الحكومة  رئيس  حتى  مماثل،  فعل  رد  لها  كان  أيضا  سلفية  غري 
نفسه تدخل يف املوضوع، فالقضية أكرب من جعلها بني شخصني 
أو تيارين، لهذا أدعو إىل فتح حوار ونقاش عمومي، يشارك فيه كل 

من  الصادقني 
الوطن،  أبناء 
القواعد  لوضع 
ة  طر ملؤ ا
 ، يش للتعا
يف  وللمساهمة 
املجتمع  خدمة 
أو  توترات  دون 

تشنجات.
يمكن  هل   *
عن  نتحدث  أن 
إلتقاء  نقط 
الحركة  بني 

األمازيغية والحركة السلفية باملغرب؟
األمازيغية  فالحركة  صحيحة،  غري  املقابلة  هذه  أن  أرى  أنا   **
ليست مقابلة للسلفية، األوىل مبنية عىل أساس عرقي وجغرايف و 
لها مطالبها املرتبطة بذلك، وهذه حركة فكرية واسعة اإلتجاهات 
وبني  سلفيني،  األمازيغ  بني  تجد  ولهذا  الرتكيب،  متجانسة  وغري 
السلفيني أمازيغ، فهذا التمييز ليس من  مصلحة أحد، نحن شعب 
أو  بالتقوى، والصادقون كيفما كان عرقهم  إال  واحد وال تفاضل 
أصولهم يتحملون املسؤولية يف التقدم باملجتمع نحو ما هو خري 

له وأصلح.
األمازيغي  العالم  جريدة  عرب  إيصالها  تودون  التي  الرسالة  هي  ما   *

ملناضيل الحركة األمازيغية باملغرب؟
املفسدون  بنا  يتالعب  ولن  منكم،  ونحن  منا  أنتم  لهم  أقول   **
ليشغلونا عن معركتنا ومعركتكم، و كما فشل الظهري الرببري يف 
الرببرية  الظهائر  هذه  تنجح  لن  االحتالل،  أيام  مقصوده  تحقيق 

الجديدة يف فت لحمتنا وتشتيت صفنا. 
* كلمة أخرية.

** شكرا ملنربكم عىل هذه الفرصة الطيبة الكريمة، و أرجو لكم 
دوام التألق والنجاح.

الشيخ أبو حفص  يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

 لن يتالعب بنا املفسدون ليشغلونا عن معركتنا ومعركتكم
حاوره  ساعيد الفرواح
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دول  بالسلطة، يف مختلف  والثقافة  اللغة  * تطرح عالقة 
مجهول  فيه  تحول  بشكل  اإلشكاالت،  من  العديد  العالم، 
نظركم،  يف  األوىل.  بالدرجة  سيايس  رهان  إىل  معادلتهما 
تكون  أن  والثقافة  للغة  يمكن  التي  السلط  أنواع  ماهي 

رهانا لها؟
** لعل ابن خلدون هو أول من أبرز بوضوح عالقة 
حديثه  معرض  يف  وذلك  بالسلطة،  والثقافة  اللغة 
التبعية النفسية والهوياتية التي تنشأ عن فعيل  عن 
أن  مقدمته   يف  جاء  ما  بني  فمن  والسيطرة.  الغلبة 
»املغلوب مولع أبدا باالفتداء بالغالب يف شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أحواله وعوائده...« وأن  »النفس أبدا 
تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه«. ويفرس ابن 
خلدون هذا االنقياد بآلية  نفسية  دفاعية الشعورية، 
ومعه،   به  والعيش  وتحمله،  تربيره   عىل  تساعد 
ليس  »انقياده  بأن  باالعتقاد  نفسه  املغلوب  فيغالط 

لغلب طبيعي وإنما هو لكمال الغالب ». 
وجميع  واالقتصادية  السياسية  السلطة  كانت  لهذا 
ثقايف  فعل  إىل   دائما  تحتاج  األخرى  السلط  أنواع 
املرشوعية.  طابع  عليها  ويضفي  ويعززها  يربرها 
فال يمكن  للسيطرة أن تستمر إال إذا اقرتنت بهيمنة 

فكرية وثقافية ولغوية.
ولهذا  السبب ،كان أول ما  يلجأ إليه املستعمر )بكرس 
عىل  العسكرية  سيطرته  إحكام  بعد  الثانية(  امليم 
لغته  استهداف   هو  الثانية(،  امليم  املستعمر)بفتح 
وثقافته وهويته، والعمل عىل تبخسيها وتهميشها، 
اإلدارية والرتبوية والقانونية  التدابري   واتخاذ جميع 
محلها.  ولغته  ثقافته  وإحالل  استئصالها،  أجل  من 
فالغالب  ال يطمنئ عىل دوام غلبته وسيطرته إال إذا 
تأكد من مسخ املغلوب عليه ثقافيا ولغويا وحضاريا.  
مبدأ  غطاء  تحت  الحال   بطبيعة  املسخ،  ذلك  ويتم 

إنساني أو أخالقي أو حضاري أو  ديني.
عىل  الثانية(  امليم  )بكرس  املستعمر  يمارسه  وما 
املستعمر )بفتح امليم الثانية( هو نفسه ما تمارسه 
داخل  املسودة  الطبقات  عىل  السائدة  الطبقة 
الهيمنة السياسية  إذا كانت  الواحد، السيما  املجتمع 
أو  إثنية  أو  عرقية  بهيمنة  فيه  تقرتن  واالقتصادية 
فرض  إىل  السائدة  الطبقة  فتلجأ  طائفية.  أو  لغوية 
ثقافتها وتصوراتها وقيمها وفنونها عىل باقي فئات 
مواقعها  وتوطيد  نفوذها  لرتكيز  كوسيلة  املجتمع 
االجتماعية  واالقتصادية والسياسية، واختزال ثقافة 
تلك الفئات )الثقافة الشعبية عىل العموم (  يف فلكلور 
االقتصادية  مصالحها  يخدم  فيما  توظيفه   يتم 
املسألة  يف  النظر  إذن،  الخطأ،  من  والسياسية.  
الثقافية  يف معزل عن السياق االجتماعي واالقتصادي 
التي تندرج فيه ، وما يرتبط بذاك السياق من رهانات 
بعد  والثقايف  اللغوي  الرصاع  إن  والنفوذ.  السلطة 
أسايس من أبعاد الرصاع من أجل السلطان.  فال غرابة 
إذن يف  أن يتصدر »الرصاع من أجل االعرتاف »، بتعبري 
  Axel  Honneth(هونيث أكسيل  األملاني  الفيلسوف 

(، أهم  الحركات االجتماعية  يف وقتنا الحايل  .
سياسة  عليها   تقوم  التي  الفلسفة  قراءة  يمكن  كيف   *

الدولة املغربية  يف الحقلني اللغوي والثقايف؟
** يمكن الرجوع باألسس الفلسفية لسياسة الدولة 
املغربية، يف الحقلني اللغوي والثقايف منذ االستقالل إىل 
20 ، إىل تيارين فكريني يختلفان  حدود نهاية القرن 
ومرجعياتهما،  وتوجهاتها،  طبيعتهما،   حيث  من 
اللغة  حظ  سوء  من  وهذا   - يلتقيان  ولكنهما  

األمازيغية – يف نبذهما للتعدد الثقايف واللغوي.
الفرنسية  اليعقوبية  الفلسفة   هو  األول  التيار 
املستعمر  عن  الحديثة  املغربية   الدولة  ورثتها  التي  
إحدى  هي  الفلسفة  هذه  أن  ومعلوم  الفرنيس. 
فهي  تطرفا.   األكثر   القومية  الدولة  فلسفات 
وحدوية وتمركزية عىل املستويني اإلداري والسيايس،  
وكونية عىل املستوى الثقايف.  فالفكر الفرنيس )فكر 
األنوار(، حسب هذه الفلسفة، فكر كوني يمثل أرقى 
الحضاري  النموذج  أن  كما  البرشية،  إليه  وصلت  ما 
الغربي هو النموذج املثايل الذي ينبغي أن يسود كافة 
القومية، حسب هذه  الدولة  املعمور . وظيفة  أرجاء 
الفلسفة، هي نرش هذا النموذج عىل الصعيد العاملي 
طريق  عن  واملتخلفة(  البدائية  الشعوب  )وتحضري 
داخليا عىل وحدة  واملحافظة  االستعمارية،  الحمالت 
لغة واحدة، وثقافة واحدة ونموذج  األمة عرب فرض 
كل  استئصال  عىل  بالتايل،  والعمل،  واحد،  اجتماعي 
اللغات والثقافات املحلية )األلزاسية ، والكورسيكية، 
اللغة  والربوطونية، إلخ(  التي من شأنها أن تنافس 
والثقافة الفرنسيتني. وترى هذه الفلسفة أن الوحدة 

 ، السياسية  الوحدة  رشط  هي  والثقافية  اللغوية 
وأن كل »بلقنة لغوية« من شأنها أن تؤدي إىل بلقنة 
تفندها  طبعا،  مغلوطة  أطروحة  وهذه  سياسية... 
التي  الحروب األهلية الطاحنة،  الطائفية واملذهبية، 
وحضاريا،  لغويا  املوحدة  البلدان  من  العديد  تعرفها 
كما ينفدها واقع  االستقرار الذي يسود بلدانا أخرى 

متعددة األعراق واللغات والثقافات.  
أثر بدوره بشكل ملحوظ  الذي  الثاني  الفكري  التيار 
تيار  هو  املغربية،  والثقافية  اللغوية  السياسة  عىل 
الذي كانت تسعى من خالله بعض  العربية  القومية 
والتيار  النارصية،  الحركة  مثل  املرشقية  الزعامات 
عىل  نفوذها  بسط  إىل  والعراق،  سوريا  يف  البعثي  
املحيط  إىل  الفاريس  الخليج  من  املمتدة  املنطقة  كل 
كان  واحدة...  ولغة  واحدة  دولة  راية  تحت  األطليس 
الحكم  بعث  إىل  الواقع  يف  يروم  )الذي  املرشوع  ذلك 
األموي والعبايس، واستعادة  أيام مجد الدولة العربية 
والعرب( يستلزم تعريب كل الشعوب التي تقطن تلك 
واستئصال  املناطق، ومحو هوياتها وخصوصياتها، 
لغاتها وثقافاتها األصلية. وقد وجد بعض أفراد النخبة 
والخمسينيات  األربعينيات  خالل  املغربية  الحرضية 
من القرن العرشين، ضالتهم يف هذا التيار، فوظفوه 
إزاء  التفاويض  خري توظيف من أجل تعزيز موقعهم 
االستقالل من جهة  ملا جاء وقت  املستعمر حليفهم 
، ومن أجل االستقواء بعرب املرشق عىل باقي فئات 
الوالء  هذا  ولعل  ثانية.  جهة  من  املغربي  الشعب 
من  اليعقوبية  وثقافته  ولغته  للمستعمر  املزدوج 
جهة ، وللزعامات العربية املرشقية من جهة أخرى،  
هو ما يفرس املفارقات التي طبعت سياستها اللغوية 
والثقافية ملا وصلت إىل سدة الحكم يف عهد االستقالل  
الثقايف  الشأنني  يف  السيايس  القرار  مراكز  واحتكرت 
واللغة  الثقافة  عىل  باستماتة  تدافع  فهي  واللغوي. 
أبناء  تعريب  أجل  من  جهدا  تدخر  وال  العربيتني، 
الشعب املغربي، وترسل، يف الوقت نفسه، أبناءها إىل 
من  وتجعل  واألجنبية،  الفرنسية  واملعاهد  املدارس 
اآلونة  يف  )واألنجليزية  الفرنسية  اللغة  من  التمكن 
األخرية( املعيار البارز لولوج املدارس واملعاهد العليا، 
وتقلد املناصب الحساسة يف دواليب اإلدارة والسياسة 

واالقتصاد. 
هزمهما  اللتان  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  أما 
يف  لهما  مكانة  فال  هزيمة،  رش  الفرنيس  املستعمر 
إال  عليهما   يكن  فلم  الفكرية،  املنظومة  هذه  إطار 
مغالطة نفسيهما، وكبت دونيتهما، واإلقرار بتفوق 
غريهما، حتى يتوهم الجميع أنهما  ال تخضعان لغلب 
طبيعي، وإنما لكمال يف اللغتني والثقافتني الغالبتني. 
لذلك كانت وطأة بعض األمازيغ عىل األمازيغية أشد 

من وطأة غريهم عليها.    
الطابوهات  من  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  ظلت   *
لعهد  األوىل  الحكومة  منذ  واإليديولوجية،  السياسية 
الدولة  أن ظهرت جمعيات ثقافية  تطالب  إىل  اإلستقالل، 
واتخاذ  والثقافية  اللغوية  سياستها  بمراجعة  املغربية 
إجراءات سياسية وقانونية للنهوض باألمازيغية. هل يمكن 
اعتبار املرحلة الراهنة قد قطعت مع السياسة اإلستئصالية 
السابقة الذكر أم أنها مجرد مرحلة جديدة من »السياسة 

الرببرية«؟
عىل  موضوعي  حكم  إصدار  جدا  الصعب  من   **
األمازيغتني  واللغة  الثقافة  تعيشها  التي  املرحلة  
قطعت  قد  األمازيغية  القضية  أن  املؤكد  فمن  حاليا. 
األمازيغية،  الحركة  نضال  بفضل   مهمة،   أشواطا 
الديمقراطية،  أغلبية األحزاب والقوى  وبفضل تفهم 
مطالبها،  ملرشوعية  املغربي  الشعب  فئات  وكافة 
املغربي   الجماعي  الذكاء  وإدراك  قضيتها،  وعدالة 
إنجاز  أهم  ولعل  واإلنسانية.   الحضارية  ألبعادها 
صاحب  خطاب  بعد  خاصة  األمازيغية،  حققته 
الجاللة يف أجدير،  هو تحرر فئات واسعة من املغاربة 
)األمازيغيني منهم والعرب عىل حد سواء( من عقدة 
نفسية اسمها »الشلحة«.   ومصدر تلك العقدة  هو 
سياسة التهميش واالحتقار واإلقصاء  التي نهجتها  
يف  أقطابها  تحكم   بعد  الوطنية  بالحركة  سمي  ما 
بالدنا  يف  والتعليمي  واللغوي  الثقايف  السيايس  القرار 
الحاجز  تشكل  العقدة  تلك  كانت  طويلة.  لعقود 
املغاربة  مصالحة  بني  حال  الذي  األسايس  النفيس 
الغالب  مع  التماهي  إىل  منهم  العديد  ودفع  وذاتهم، 

واإلقتداء به، والتنكر لذاته وهويته ولغته....
فئات  )لدى  اليوم،  فكت  قد  العقدة  تلك  أن  أعتقد    
فعال؛  جديدة  مرحلة  نعيش  وأننا  األقل(  عىل  كبرية 
والثقافة  باللغة   النهوض  رشوط  كل  فيها  تتوفر 

األمازيغيتني، وخاصة منها الرشط الدستوري.  يمكن 
إن  الصواب،  مخالفة  أخىش  أن  دون  إذن،  أقول  أن 
لغة وثقافة  وهوية،  األمازيغية،  إىل  السائدة  النظرة 
اليوم بصورة جذرية. طبعا، هناك من ما  قد تغريت 
الجماعي  الوعي  يف  الحاصل  التقدم  هذا  يقاوم  يزال 
اإلنجازات واملكتسبات  ، ويحاول رضب كل  املغربيى 
نلمس  األمازيغيتان.  والثقافة  اللغة  حققتها  التي 
أحزاب  فلول  لبعض  اإلعالمية  الخرجات   يف  ذلك 
رغم  بالدنا،  يف  تنشط  تزال  ما  التي  املرشقية  البعث 
ببلدانها  األحزاب  تلك  ألحقته  الذي  والخراب  الدمار 
بعضهم   إثارة  ذلك   أمثلة  املرشق...ومن  يف  األصلية  
)والذي  جديد،   من  األمازيغية   كتابة  حرف  ملشكلة 
 ، تحقريه(  يف   إمعانا  الفينيقي  بالحرف  يسمونه 
تم  التي  األربعة  املبادئ   يف  النظر  إلعادة  ودعوتهم 
تبنيها لتدريس اللغة األمازيغية، وخاصة منها مبادئ 
واألفقي،   العمودي  والتعميم  والتوحيد  اإلجبارية 
وإنكارهم  لحق  إيمازيغن  يف معرية لغتهم وتوحيدها 
وتطويرها بنفس األساليب التي تتم بها تنمية اللغة 
ما  عىل  زيادة  هذا  العالم،  يف  اللغات  وباقي  العربية 
األمازيغية  عن  الدفاع  حاول  من  كل  له  يتعرض 
بكل  واتهامه  وتصهني،  وتخوين  وشتم  سب  من 
بسهولة،  يستسلموا  لن  هؤالء  أن  أكيد  التهم.  أنواع 
التي  الهيمنة  مواقع  عن  مقاومة  بدون  يتخلوا  ولن 
حمالت  لشن  قواهم  كل  وسيستجمعون  ألفوها،  
يويل  تنظيمي   قانون  صدور  دون  للحيلولة  شعواء  
اللغة األمازيغية فعال  املكانة التي يخولها لها دستور 
األمازيغية.  تنتظر  تزال  ما  أيام عصيبة  البالد. هناك 
ال  التاريخ  عجلة  ألن  متفائل  جد   فإنني  ذلك،  ومع 

تدور إىل الوراء أبدا.
* تم التنصيص عىل دستورية األمازيغية، إال أن ترسيمها 
حبيس  اآلخر  هو  اليزال  تنظيمي  بقانون  مرشوطا  ظل 
جدران منشأة الربملان، يف الوقت الذي تستعد فيه مجموعة 
»حماية  ل  قانون  مرشوع  لوضع  الربملانية  الفرق  من 
يف  أخرى  دول  لتجارب  وباستحضاركم،  العربية«.  اللغة 
القانونية  الرتسانة  هذه  كل  يقتيض  األمر  هل  الشأن،  هذا 
ثقافية  اسرتاتيجية  إىل  يحتاج  البالد  أن  أم  التجزيئية 
السياسية  الرصاعات  عن  بعيدا  شامل  لغوي  وتخطيط 

واإليديولوجية؟
وأهلها  الله،  كتاب  يف  محفوظة  العربية  اللغة   **
يتوفرون عىل ما يلزم من اإلمكانات املادية والبرشية 
لإلعتناء بها، والعمل عىل تطويرها وتنميتها. فهي ال 
تحتاج، إذن، ألية هيأة أو جمعية أو قانون لحمايتها... 
وعكس ذلك، فإن ما تحتاج إليه ، يف نظري،  هو ثورة  
وأساليب  تدريسها،  طرق  يف  النظر  تعيد  ديداكتيكية 
البيداغوجية  الطرق  من  ذلك  يف  واالستفادة  تعلمها، 
الحديثة،  واإلعالمية  التكنولوجية  الوسائل  الجديدة، 
وفتوحات العلوم املعارصة . فال يعقل أن يفني   املرء 
عمره كله يف تعلم اللغة العربية، ويموت ويف قلبه يشء 
من حتى.  كل الدراسات املنجزة لحد اآلن تجمع عىل 
العربية متدني  اللغة  أن مستوى تالميذنا وطلبتنا يف 
جدا، وذلك رغم الكم الهائل من الساعات املخصصة 
طرق  يف  يكمن  إنما  الخلل  أن  يعني  هذا  لتدريسها. 

التدريس والتعلم وليس يف يشء آخر غريها. 
معهد  إىل  العربية  اللغة  تحتاج  أخرى،  ناحية  ومن 
بالعربية  الناطقة  البلدان  مستوى  عىل  موحد  علمي 
مصطلحها،  لتوحيد  العربية(  البلدان  أقول  )وال 
وتطويره، وتأهيله ملواكبة التغريات الفكرية والعلمية 
العلماء  يجتمع  ما  فكثريا  العالم.   يعرفها  التي 
استعمال  إىل  ويضطرون  العربية،  باللغة  الناطقون 
بينهم بسبب غياب معجم  فيما  للتواصل  أخرى  لغة 
التعريبيون  ينكره  ما  إن  بينهم.  موحد  عربي  علمي 
واعتماد  واملعرية  التوحيد  أي  األمازيغية،  اللغة  عىل 
تعليمها  وأساليب  اللغة  لتطوير  العلمي  البحث 
العربية،  اللغة  إليه  تحتاج  ما  بالضبط  وتعلمها  هو 
ولكن عىل مستوى مجمع عاملي  للغة العربية وليس 

عىل مستوى كل قطر عربي  عىل حدة. 
وبخصوص مشهدنا اللغوي، يجب أن نكف عىل وضع  
مع  وتعارض  تقابل  يف  األمازيغية  العربية  اللغتني 
املشرتك؛  وإرثهم  املغاربة،  لغتا  معا  فهما  بعضهما: 
وقع  أن  قط  يحدث  ولم  طويلة،  قرونا   تعايشتا 
القومية  بأيديولوجيا  ابتلينا  أن  إىل  بينهما،  اصطدام 
العربية التي أصبح معها املغرب األقىص مغربا عربيا، 
اإلسالمية  والعلوم  عربيا،  عاملا  اإلسالمي  والعالم 
علوما عربية، والفارابي وابن سينا والخوارزمي وكل 
العلماء املسلمني علماء عرب إلخ. فكان من الطبيعي 
أن يثري هذا التطرف تطرفا مضادا... يتعني علينا أن 

تعرتف  ال  التي  البغيضة  القوميات  نتخلص من هذه 
لكل  االعتبار  نعيد  وأن  دونها،  ما  وتلغي  بذاتها،  إال 
نحتاج،  ذلك  أجل  بها. ومن  واالعتزاز  بلدنا،  مكونات 
حقه،   حق  لكل  تعطي  عادلة،  قوانني  إىل   شك  بدون 
التصورات  تغيري  إىل  ذلك،  من  أكثر  نحتاج،  أننا  غري 

والعقليات والكف عن احتقار تراثنا وذواتنا.
* تتساءل العديد من الفعاليات عن مصري اللغة والثقافة 
املعهد  إدارة  مجلس  عضوية  تجميد  بعيد  األمازيغيتني، 
إنشاء  حول  نقاش  وبروز  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 
»املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية« املنصوص عليه 
يف دستور 2011. يف نظركم، هل سيكون وضع األمازيغية 
يف هذا املجلس متقدما أم أن األمر يعد تراجعا عن وضعها 

الحايل؟
** يجب التأكيد  بداية عىل الدور الهام الذي قام به 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية لحد اآلن، واالعرتاف–

رغم كل ما يمكن أن نؤاخذه عليه – باملجهود الجبار 
والثقافة  اللغة  يف  البحث  تطوير  أجل  من  بذله  الذي 
املدرسة  إىل  األمازيغية  اللغة  وإدخال  األمازيغية، 
املدرسية  والكتب  والربامج  املناهج  ووضع  املغربية، 
عىل  زيادة  هذا  لذلك،  الرضورية  الرتبوية  والعدة 
مختلف  يف  املتخصصة  املعاجم  من  ملجموعة  وضعه 
الحقول التكنولوجية واملعرفية. لكن أهم ما ينبغي أن 
نهنئ عليه أنفسنا هو ما أنجزه املعهد يف مجال معرية 
املعهد  أن  أعتقد  األمازيغية، وهي مهمة شاقة  اللغة 
قد أفرغ  منها بنجاح. وهذا يعني أن  اللغة األمازيغية 
توجد  اآلن يف وضعية  تؤهلها للقيام بدورها كامال، 
واملرافق  واملدرسة  اإلدارة  يف  رسمية،  لغة  باعتبارها 
كسبته  كبري  ورهان  اسرتاتيجي  خيار  هذا  العامة... 
الوجه  عىل  استثماره  اآلن  ويتعني  األمازيغية،  اللغة 
التاريخي لم يكن  املطلوب. من املؤكد أن هذا إلنجاز 
لريوق مناوئي اللغة األمازيغية، وهو ما يفرس الحملة 
ومحاوالت  ضده،  بعضهم  يقودها  التي  التشهريية 
التشكيك يف قيمة عمله، الحط من قدره، واالستهزاء 
باللغة  ينعتونها  التي  املعيارية،  األمازيغية  باللغة 
اإلركامية ولغة املخترب وغريها من النعوت القدحية، 
بما فيها    ، العالم  اللغوي يف  البحث  وكأن كل معاهد 

البلدان التي تقول إنها عربية،  ليست مختربات.  
ومع ذلك، نالحظ أن كل هذه اإلنجازات، عىل أهميتها 
قد بقيت لحد اآلن حبيسة جدران املعهد، ولم توضع 
إليه  أن ما تحتاج  والواقع  العموم.   إشارة  بعد رهن 
اللغة األمازيغية بصورة ملحة ومستعجلة يف الظرفية 
عربي/ رسمي،  موحد  معجم  إصدار  هو  الراهنة 

وبثمن  وافرة،  بأعداد  /عربي،  وأمازيغي  أمازيغي، 
املكتبات  كل  يف  العموم  متناول  يف  يكون  رمزي، 
الوطنية، ويف كل أماكن البيع، ويف كل مناطق املغرب. 
اليوم  يريدون  املغاربة  من  ومتزايدة  كبرية  أعدادا  إن 
بها،  والتواصل  وكتابتها،  األمازيغية،  اللغة  تعلم 
بها،  وغريها  التجارية   محالتهم  أسماء   وكتابة 
ولكنهم ال يجدون معجما رسميا يسعفهم عىل ذلك، 
الحديثة  املصطلحات  بعض  ترجمة  من  ويمكنهم 
عوض  الرسمي  املصطلح  باعتماد  األمازيغية  إىل 
من  ليس  املحلية.   اللهجات  من  املستمدة  الكلمات 
يمكن  ؛   اآلن  كامال  املعجم  هذا  يكون  أن  الرضوري 
العمل  ثم  أويل،  وإصدار معجم  متوفر،  بما هو  البدء 
بالتدريج، وإعادة طبعه كل سنة، كما  إغنائه   عىل  
يف  الحية  اللغات  كل  لقواميس  بالنسبة  الحال  هو 
للثقافة  امللكي  املعهد  مسؤولية  ليست  هذه  العالم. 
األمازيغية وحده، وإنما هي مسؤولية الدولة املغربية 
األمازيغية  اللغة  إدراج  يمكن  ال  ألنه  األوىل،  بالدرجة 
معجم  غياب  يف  العامة   والحياة  واإلدارة  املدرسة  يف 
الرسمية  األمازيغية  املصطلحات  يحدد  رسمي 
)الفرنسية  العربية واألعجمية  للمصطلحات  املقابلة 
معاني  ويحدد  املتداولة،  بالخصوص(  واإلنجليزية 

الكلمات املختلفة امللزمة رسميا وقانونا للجميع.
أما عن الوضعية املحتملة للغة األمازيغية يف املجلس 
يف  عليه  املنصوص  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني 
 . بشأنها  بالغيب  الرجم  يمكن  فال   ،2011 دستور 
يعامل  أن  نتمنى  ولكننا  به.  األيام  ستأتي  ما  سنرى 
قدم  عىل  والعربية  األمازيغية  اللغتني  املجلس  هذا 
املساواة، وأن يوفر لهما كل رشوط النمو واالنتشار، 
اللغة  لفائدة  املؤقت  اإليجابي  التمييز  بعض  مع 
الذي  والتآكل  والوهن  الضعف  لتدارك  األمازيغية 
نهجتها  التي  االستئصالية  السياسة  بفعل  لحقها 
الدولة املغربية يف حقها عىل مدى ما يزيد عن نصف 

قرن من الزمن.

األستاذ الباحث محاين أقفلي، لـ »العامل األمازيغي«:        
مجيع أنواع السلط  حتتاج  إىل  فعل ثقايف يربرها ويعززها ويضفي عليها طابع املشروعية

وسياسة الدولة املغربية، يف احلقلني اللغوي والثقايف، تعود إىل تيارين فكريني خيتلفان 
من حيث مرجعياهتما، ولكنهما  يلتقيان يف نبذمها للتعدد الثقايف واللغوي

حاوره 
سعيد 
باجي

تطرح عالقة اللغة والثقافة بالسلطة العديد من اإلشكاالت، بشكل حتول فيه جمهول معادلتهما إىل رهان سياسي بالدرجة األوىل. فماهي أنواع السلط اليت ميكن للغة والثقافة أن تكون رهانا هلا؟ و كيف ميكن قراءة الفلسفة اليت تقوم 
عليها  سياسة الدولة املغربية  يف احلقلني اللغوي والثقايف؟ وهل ميكن اعتبار املرحلة الراهنة  قد قطعت مع السياسة اإلستئصالية املمارسة يف حق األمازيغية أم أهنا جمرد مرحلة جديدة من »السياسة الرببرية«؟ وأي وضع سيكون 
للغة والثقافة األمازيغية يف »املجلس الوطين للغات والثقافة املغربية« املنصوص عليه يف دستور 2011 ؟ وما مصري املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ؟ وهل اللغة العربية حتتاج إىل قانون حلمايتها؟  هذه األسئلة وغريها، جييب عليها 

األستاذ الباحث محاين أقفلي يف اإلستجواب التايل:
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Le jeudi 2 mai s’est inau-
gurée l’exposition des pho-
tographies du journaliste 
Ignacio Sierra Sur le drame 
humain que vivent les réfu-
giés maliens, en grande ma-
jorité touaregs, aux Camps 
des réfugiés aux Burkina 

Fasso.
Rappelant que le conflit 
qui a opposé le Mouvement 
National de Libération de 
l’Azawad et l’armée ma-
lienne s’est soldé par le dé-
placement de 350.000 per-
sonnes qui se sont réfugiés 

dans les pays limitrophes du 
Mali et de l’Azawad, à sa-
voir, la Mauritanie, le Niger 
et le Burkina Fasso.
L’exposition est ouverte à 
l’Institut Cervantès de Ra-
bat, qui se trouve qu 5 Zan-
kat Madnine.

Le photographe Ignacio
 Sierra expose sur le drame 

des réfugiés maliens
 au Burkina Fasso

Le Bureau Confédéral de l'Assemblée Mondiale Amazighe 
a appris avec beaucoup d'émotion la triste nouvelle de la dis-

parition du père de Monsieur Mohamed El Battiui, président de 
l’Assemblée Mondiale Amazighe.
 En cette triste occasion, le Bureau Confédéral de l'Assemblée 
Mondiale Amazighe, ainsi que l'ensemble de ses membres, adres-
sons à notre frère ainsi qu'à l'ensemble de sa famille nos condo-
léances les plus attristées.
 Que l'âme du défunt repose en paix.

Pour le bureau confédéral
L’Assemblée Mondiale Amazighe.

* Témoignage de Mohamed EL Battiui
Mon père LARBI vient de nous quitter très tôt ce matin 13 mai 2013 à l'âge de 94 ans. 
Né en 1920, orphelin de père, dans le hameau de Imadiouan, Midar alto, dans le Rif maro-
cain. Il a été élevé par une mère veuve en plein guerre contre les espagnols et en plein lar-
gage des bombes chimiques sur la région du Rif. A l'âge de 12 ans, il finit l'apprentissage par 
cœur du coran dans l'école coranique de son village. Cette enseignement a été financé par les 
œufs, que sa mère mettait de côté, comme il aimait bien le répétait. Après quelques années 
auprès des siens, il prend le chemin de l''Institut religieux d'Alhoceima. Après quelques 
années passées à Alhoceima, il passe par Tetouan avant de fin à la ville de Fès à la presti-
gieuse université d'alkarawiyine. Grand amoureux de la justice il finira par faire son métier 
pendant plus de 40 ans. Un érudit, grand amoureux de la culture et de la lecture il a finit 
par me passer cette habitude. Grand amoureux des valeurs humaines. Il n'arrête pas de le 
répéter à qui voulait l'entendre "nul contraintre en religion". Il a connu tous les architectes de 
l'islam makhzanien à Fès. Ils disait souvent se sont les futurs responsables de la discorde au 
Maroc." Cher papa je sens déjà que nous conversations retrouvé, après 27 ans d'interruption 
à causse de mon exil, commencent déjà à me manquer. Cependant, je sens qu'une partie de 
moi façonnée et sculptée par toi et qui m'a permis de m'affranchir des ténèbres et de sortir à 
la lumière. Tu m'as tout appris. Repose en paix et paix à ton âme. Je marcherai sur tes pas. 

Au revoir mon Papa.

condoléances

Cet ouvrage que nous devons  
à M. Abdelmalek Hamzaoui, 
retrace la vie, le parcours et la 
trajectoire du chanteur ama-
zighe feu Mohamed Rouicha. 
Une contribution importante 
qui nous éclaire sur l’itiné-
raire d’un artiste qui a marqué 

des décennies le paysage ar-
tistique amazighe du Maroc. 
Nous sommes informés sur 
les sources d’inspiration du 
chateur, les hommes qui l’ont 
marqué et ses propres innova-
tions dans ce domaine.
L’ouvrage et le fruit d’un 
travail patient, minutieux 
et serein, qui a pris plu-
sieurs années de recherche, 
de contacts, d’échanges et 
d’investigations. Il rassemble 

la grande partie des textes 
chantés par Rouicha, textes 
de création mais aussi, mais 
surtout, textes empruntés aux 
aèdes et à des activistes ama-
zighes. Les textes sont trans-
crits en amazighes accompa-
gnés d’informations qui nous 
renseignent sur leur genèses.

L’ouvrage de M. Hamzaoui 
comble un vide énorme et 
initie un chemin qui ne peut 
que revaloriser et promouvoir 
la production et la création 
artistique et poétique ama-
zighe du Moyen Atlas. Une 
zone qui a souffert le martyre 
et qui constitue un vivier et un 
réservoir inépuisable pour la 
littérature et l’art amazighe.

Nouvelle 
publication

Mohamed Rouicha
L’homme et la 

mémoire
Moha Moukhlis

Dans le cadre  de programme plus 
de culture (mas cultura), l'Institut 
Cervantes de Rabat a organisé un 
atelier sur la langue et la culture 
amazigh durant le mois de mai.
Des cours pratiques de langue 
(variante tarifit) et de civilistion 
amazighes sont impartis tous 
les mardis et jeudi de mai par 
l'anthropologue Rachid RAHA.

Cours de la langue et culture amazigh à 
l'institut Cervantes de Rabat
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Par: Juan Ignacio Castien 
    Au long de plus d'un demi-siècle depuis l'indépendance du 
pays, la monarchie marocaine paraît ayant, peu à peu, conso-
lidé sa position jusqu'à atteindre une stabilité remarquable. 
Une grande partie de cette stabilité  est due à sa capacité à 
faire face aux différents registres culturels, abordant dans 
chaque cas une priorité à certains secteurs de la société et 
cherchant à la fois à mettre fin à l'appui de plusieurs d'entre 
eux. En effet, la monarchie, et le régime qu'elle dirige dans 
un sens plus large, ont joué  des multiples et diverses légiti-
mités. En tant que chef d'un fragment de l’Oumma, la com-
munauté universelle des croyants musulmans, chargé de veil-
ler à la conformité avec les préceptes de l'islam, le souverain 
marocain, Emir des croyants, occupe une légitimité califale, 
renforcée par une autre chérifienne, en tant que descendant 
d'une vieille dynastie de filiation sacrée. En tant que chef 
d´un Etat moderne, le roi incarne aussi l'unité de la nation et 
de son indépendance durement obtenue. Plus récemment, il 
aimait à se présenter comme un agent de la modernisation, 
face à l'apathie et à la corruption qui condamnent le pays. 
Enfin, peut-être, est-il encore perçu par beaucoup comme 
le sommet d'un ensemble de réseaux de clientélistes, comme 
un distributeur de récompenses pour ceux qui savent le ser-
vir de la manière appropriée et en tant que réparateur des 
injustices  commises par certains de ses subordonnés. Son 
rôle est similaire à celui joué sur une petite échelle par la 
multitude des petits et grands patrons et des commanditaires 
qui occupent la vie quotidienne de la plupart de ses sujets. 
Toutes ces diverses qualités sont améliorées grâce à un appa-
reil multimédia puissant, qui met la personne du souverain au 
centre de l’actualité nationale.
Ces multiples sources de légitimité permettent une étonnante 
capacité à  tirer profit des contradictions de la société maro-
caine. Grâce à un processus de transformation plus rapide 
et inégal, la société marocaine d'aujourd'hui présente des 
patentes disparités dans tous les domaines, ce qui se reflète 
dans une variété de styles de vie et de points de vue idéo-
logiques, des «traditionalistes» aux plus «modernistes». Le 
consensus est faible. Il manque une vision de la culture et 
de l'identité nationale capable de trouver un appui majori-
taire. Au lieu de cela, les écarts entre islamistes et laïques, 
arabistes et berbéristes ou entre droitistes et les gauchistes 
sont très amers. Il s'agit de toutes les lacunes où la Couronne 
construit une grande partie de son pouvoir. Bénéficiant d'un 
éclectisme idéologique fort, elle apparaît devant chaque sec-
teur social avec le visage le plus attractif et séduisant, ce qui 
lui permet de tirer une partie de légitimité de chacun d'eux; 
devenant ainsi le récipient de différentes légitimités. Mais, 
mêmes les incompatibilités, au moins potentielles entre les 
différentes idéologies à laquelle il se réfère, lui sont aussi fa-
vorables. La possible émergence d'un plein consensus social, 
se retrouve entravée, de sorte que la monarchie, elle-même, 
assume alors le rôle d'agent fédérateur entre les différents 
idiologies du pays. L'unilatéralité de chacune d'elles, sera 
bien suppurée dans un plan plus élevé et global. La légitimité 
fonctionnelle ajoutée aux autres est acceptée, même par plu-
sieurs de ceux que ne se émotionnent pas par les facettes reli-
gieuses ou nationalistes. La fonction légitime occupée permet 
de développer un mécénat inclusif, où chacun reçoit quelque 
chose, mais cherche également à exagérer les résultats, sur-
tout quand il n'est pas soumis suffisamment.
Cette efficace gestion, à son profit, des contradictions de la 
société, a permis à l'appareil du régime, en gardant l'essen-
tiel de l'initiative politique, de probablement tenir à jour 
l’adhésion de la majorité de la population. Cependant, sa 
prédominance continue d'offrir certaines traces de préca-
rité. La gestion des divers dossiers, l’apaisement des divers 
secteurs sociaux, opérant dans des domaines très différents 
n'est pas facile, encore moins quand tout cela doit être fait 
dans une société en évolution rapide, où les coutumes, les 
idées et le poids des différents collectifs sont modifiées d’une 
façon rapide, où, par conséquence, également, les exigences 
auxquelles il faut répondre se modifient à tout moment. Les 
difficultés sont encore accentuées dès lors que, puisque ces 
exigences sont fréquemment contradictoires, satisfaire aux 
uns implique souvent une insulte aux autres et vice versa. Il 
s'agit bien sûr, d´un jeu interminable et d´échange de faveurs, 
mais aussi d’un jeu basé sur l’ajustement permanent entre 
légitimités de difficile adaptation. Insister, par exemple,  sur 
le rôle du roi comme chef suprême de la nation ne favorise pas  
cette mission de démocratisation que l'on dit être fortement 
engagée. Son statut de chef suprême d'une communauté reli-
gieuse est aussi difficile à concilier avec les principes démo-
cratiques fondamentaux tels que la liberté de conscience et 
l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de 
croyance  professée. Dans un sens plus large, cette légitimité 
religieuse est difficilement compatible avec les revendica-

tions modernistes qui sont mis en avant, parce que la société 
moderne semble exiger nécessairement une sécularisation 
claire des institutions publiques.
Mais par-dessus tout, une véritable modernisation éroderait 
les réseaux clientélistes sur lesquels repose tout le système. 
Ces réseaux ne jouent pas seulement  le rôle d'encadrant 
d'une grande partie de la population ; ils privent de l'incita-
tion à rechercher et essayer d'autres moyens d'organisation. 
Les clientélismes démobilisent et dépolitisent. La lutte col-
lective est délaissée pour trouver des solutions individuelles. 
Plongé dans ces petites batailles, les gens ignorent les pro-
blèmes de fond, ce qui incite à la passivité et au fatalisme. Ce 
scénario est idéal pour la survie à long terme d'un régime au-
toritaire, comme nous l’enseigne bien l'expérience espagnole. 
L'affaiblissement de ces réseaux clientélistes serait lié à la 
consolidation progressive des institutions capables de traiter 
les individus sur la base de règles valables par tout le monde, 
plutôt que sur des liens personnels. Cette nouvelle situation, 
à son tour, engage une attitude plus globale à l'égard de l’en-
semble du système politique, rapprocher  ses aspects positifs 
et négatifs, avec une plus grande prédisposition à participer 
dans des mobilisations guidées par des objectifs généraux. 
Est-ce que, par la suite sera favoriser l'émergence d'un ci-
toyen moins conformiste et d’une société civile mieux articu-
lée ? Cela serait très gênant pour le régime marocain. Moder-
niser pourrait conduire, en bref, à une débilitée dangereuse 
de ces réseaux fonctionnels pour les élites dirigeantes. Ne pas 
le faire pourrait terminer   au contraire par le déclenchement 
d’une crise radicale et d’une remise en cause de la légitimité, 
provoquée par un sentiment croissant d'injustice à  l'image de 
la crise qui a submergé plusieurs régimes voisins. C'est là où  
réside le grand dilemme qu'affronte la monarchie marocaine. 
Un dilemme qui probablement tend à s'aggraver avec l'écou-
lement du temps.
Mais, en attendant, peut-être  est-il possible de contourner 
le problème dans un terrain d'entente particulière. Après 
tout, la plupart des sociétés modernes accueillera également 
leurs propres facteurs de démobilisation. L'individualisme  
qui les caractérise conduit à une grande indifférence aux 
affaires publiques. L'hédonisme consumériste contemporain 
peut encore radicaliser cette option, en raison de la restric-
tion des intérêts individuels au bien-être matériel immédiat. 
Cela entraîne également une attitude nettement fataliste, 
qui, entre autres choses, permet un écoulement clair de la 
démocratie en faveur d'une réduction des oligarchies éco-
nomiques et politiques. L'horizon d'un nouvel autoritarisme, 
précisément réglé sur un individualisme débridé ; c’est une 
éventualité qui a frappé plus d'un penseur de l'époque de 
Tocqueville. Sans doute, toutes ces tendances sont compen-
sées par d’autres agissant dans la direction opposée, en faveur 
d’une grand implication sociale, tout comme l'augmentation 
générale du niveau culturel, la plus grande sensibilisation de 
la dignité personnelle et les grandes capacités techniques à 
organiser. Mais ces autres facteurs ne sont pas toujours assez 
puissants et la passivité finit souvent par être la note domi-
nante. Le paradoxe consiste en ce que la modernisation elle-
même est un effet de diffusion, et dès lors dysfonctionnel, par 
rapport à la réalisation d'une société moderne ; bien entendu 
comme une société complexe au demeurant tout bien inté-
grée à l'intérieur.
Dans le cas du Maroc, un certain type de modernisation, 
dont les effets de désintégration prévalent sur les intégra-
teurs, pourront renforcer encore la passivité de la population 
et étendre en conséquence la marge de manœuvre des diri-
geants. Il serait encore plus dès lors que cette performance 
moderne divisée soit combinée avec la survie de toute autre 
action de démobilisation du clientélisme, dont nous avons 
parlé auparavant. Une modernisation de ce genre  se carac-
térise précisément par l'affaiblissement des groupements 
sociaux hérités du passé, tels que les groupes de parenté et 
des guildes, sans les remplacer par de nouvelles formes d'or-
ganisation. Jusqu'à présent, le Maroc a montré une remar-
quable capacité à préserver et recycler une grande partie de 
son patrimoine culturel, et compris les institutions. Cela a 
été dû en grande partie à une stratégie délibérée de la part 
des autorités désireuses de conserver les anciens mécanismes 
d'encadrement et les vieilles sources de légitimité. Mais au-
delà de l'utilité que ce conservatisme sélectif pour le renfor-
cement d'un système autoritaire, il a peut-être eu un impact 
très positif sur la société marocaine dans son ensemble, afin 
de diminuer les sentiments de rupture psychologique avec 
le passé et le présent de l'aliénation. En ce sens, le pays est 
relativement à l'abri du danger d'une fragmentation extrême, 
encore seulement relative. 
Dans la mesure cette atomisation, avec une éventuelle esca-
lade à la suite d'une nouvelle avancée de modernisation, il 
pourrait y avoir une importante population désorganisée et 
sans défense, face à l'oligarchie dirigeante. Cette dernière, 

avec le monarque à sa tête, pourrait l´éviter sans trop de 
difficultés. Tant que la croissance économique permettrait 
que certains secteurs sociaux améliorent leur niveau de vie 
et d'autres gardent l'espoir, le régime pourrait survivre sans 
encombre. 
Il semble, également, raisonnable de supposer que, dans 
de telles circonstances, beaucoup de gens ont tendance à 
concentrer leurs efforts pour recréer un certain réseau de 
relations personnelles afin de répondre à leurs besoins quo-
tidiens différents en dehors des institutions perçues trop 
lointaines. Un très grand nombre de ces réseaux peuvent 
prendre un caractère inégal et par conséquent clientéliste 
qui profiterait pour réutiliser le réseau existant au préalable. 
Une idéologie individualiste extrême, rejetant tout ce qui est 
institutionnel au nom de la liberté personnelle, si répandue 
dans certains secteurs de la société occidentale, peut appa-
raître plus utile à cet égard. Ces avantages pourraient encore 
augmenter avec la collaboration d'une mentalité très sem-
blable qui existe  traditionnellement au Maroc, qui  exalte le 
courage et la volonté de tenir sa place contre l'autre comme 
les plus grandes vertus que doivent posséder les humains, 
surtout le sexe masculin. Cette fonction traditionnelle serait 
ainsi récupérée et recyclée dans un contexte plus moderne. 
Ce qui est ironique, c'est que dans tous ces cas un sentiment 
de l'indépendance personnelle sans foi, ni loi, conduirait à la 
fin aux mains du pouvoir, qui soutient l'impuissance dans le 
manque d'organisation. Des situations sont également liées 
à l'épanouissement de certains genres de religiosité. Il peut 
avoir des gens qui, entre trop d’individualisme, se sentent 
seuls et cherchent à trouver une couverture, et peut être aussi 
parce que  l'hédonisme consumériste ne leur convient pas, ils 
trouvent la vie banale et aspirent à l'investir autrement. De 
toute façon, en dépit de cette relative sécularisation peut-
être inévitable ainsi que la modernisation, l'existence de 
nouvelles revendications religieuses impliquera  que l'islam 
continuera à occuper une position centrale dans la société 
marocaine, également récupéré par le processus de moder-
nisation. La même chose serait alors sûrement avec les diffé-
rentes politiques légitimes qui en découleraient.
Dans le cas où toutes ces prédictions auraient été remplies, 
finalement, une partie archaïque la plus caractérisée de la 
société marocaine, comme la monarchie absolue, son clien-
télisme généralisé et la faible sécularisation, finissent par 
converger, certainement d´une manière curieuse, avec les 
caractéristiques essentielles d’une certaine forme de moder-
nité, que l’on peut désigner par la modernité autoritaire. Ce 
serait une modernité définie par son manque de démocratie 
réelle, un genre d'autoritarisme doux, ce qui permettrait au 
roi et à son entourage de garder le pouvoir et la richesse subs-
tantielle. Ainsi, il n'y a absolument aucune raison pour at-
tendre de la modernisation en cours de la société marocaine à 
apporter automatiquement une véritable démocratisation. Il 
y a d'autres résultats possibles, au moins, à court ou à moyen 
terme. Bien que résultat d’une éventualité fort possible, cette 
modernité autoritaire, toutefois, fait face à certains obstacles 
et difficultés de survie si finalement elles sont appliquées. 
Tout dépend, premièrement de maintenir un rythme de crois-
sance à moyen terme du PIB modérément élevé, une chose 
qui peut être mise en doute dans un contexte international 
comme l’actuel, et en plus concernant une économie fragile 
dans ses nombreux aspects comme la marocaine. Mais, même 
avec un bon rythme de croissance, peut que cette moderni-
sation, en partie détruirait les structures traditionnelles, 
multiplierait la taille de cette masse populaire déracinée et 
difficile à contrôler qui existe déjà, une masse sensible, par 
conséquent, et portée à rejoindre les rangs de l'opposition, 
en commençant  par  l'islamisme non domestiqué. Enfin, il 
est aussi très possible que finalement, cette modernisation 
également intègre, et ne pas seulement désintègre, ce qui 
améliore ainsi la capacité des gens à s'organiser et poser cer-
tains revendications plus en plus difficiles à satisfaire par un 
régime autoritaire et oligarchique. À ce moment, l'influence 
des pays voisins sera essentielle. Si les révolutions écoulées  
et autres  à venir dans l’environnement conduisent à des 
régimes plus attrayants, certainement que cela exacerbera 
les exigences ; si non probablement que les populations ten-
draient à une plus grande prudence.
En bref, le futur ne  paraît être écrit. Le régime marocain 
jouit encore d'une marge de manœuvre considérable, mais 
sûrement finira par faire face au dilemme que nous avons 
noté ci-dessus entre moderniser et se ramollir, ou ne pas 
moderniser et se ramollir également. Il devra alors choisir 
entre une véritable réforme ou périr.  Reste à voir ce qui se 
passera ensuite. Mais avant de parier sur un résultat, il faut 
tenir compte la capacité bien attestée en plusieurs occasions 
à naviguer dans des eaux troubles.

* Professeur de Sociologie/UCM / Madrid

LE MAROC: VERS UNE MODERNITE AUTORITAIRE? 
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 Wejjevn akk° MEDDEN :
-ur id s yiä ay d inna s wass a awa.
Susmn akk°.IKUKM UKURAT IRA AD IFRU 
ASAëIä S UZRAB TAF AD ISSELKM I 
UMUZR TAWURI NNA IGA AHA IMURS(ILKEM 
IWTTASN NNES) DIS.
-arawat ma xef nemsasa han ukud da vif nnev it-
tazzla.
Isuqëf « peddu » alley uyllan ilufaç nnes : 
-ay-ddev ttinim hat ur d yusa.ta-nna iran ad tti-
rir teddu s uvbalu.id tasenfrt ad t ipäu ur-
gaz akk° matta netta s yiä.ta-nna yuzän afus isse-
fëavn çaë s han waçayn(izmaz) ad as qqen imi d 
ufus.
Suqsn (wwetn abaëiq ).izmummey ukurat.issi-
ley tavunfitt ammi s ikkes zeg nnig ivië nnes yan 
wagg°a isttuln(izäayn).
-id ad neg mulley vif tipäi nnes mid ad as nav 
imepäi s ulik(ay-nna n uqaëiä ittamç ca vif twu-
ri nna isker i wi-yyaä) nnes ?.
Mmeseksiwn ger atsn .ikukm div ukurat iddev 
yufa ivf nnes dat n yan ukaris.iwjjev
-ssedderfat av ma ay d tennam ? 
Isawl « obbu » :
-han ay-nna in itteqqima !is zmern 
iwdan(medden,midden)ad as frun alik i umepäi 
mid uhu.i mecta mi nna ira ad t ig walik nnes ?d 
ma atta wa-dda iran ad t ipäu ?
Iwejjev div ukurat (wa-dda ittemun d umvaë n 
uyetmi nev amvaë s ivf nnes) :
-is tvim ad tefkim ifä(agim =1000) n uderham 
ku ayyur ?
Susmn ,isfuzzeg(asag iwejjev ca ar itteçi hat 
isfuzzeg) ukurat :
-id ad nqqim di asl n awd yat twuri ?sedder-
fat av .
Inäew « pemmu » s uzmummey :
-s ëebbi ad as t nefru.
Izmummey ukurat iddev inäew tilgg°it ddev :
-u-nna iran ad issenkd(ad issemned ivf nnes i 
ustay) ivf nnes i twuri ddev ad ikcem ammas n 
twinst dvi.
Akk° IWDAN MMECTIN.INäEW « oessu» :
-akk° midden ran t xas avat av ilan.
-ha-yyi ddiv ad senpufferv udm inu adday tem-
sasam vif ilan tevëim i.
Ittey asn ukurat tadawt aha ikcem ammas n imgan.
ur msasan vif ilan alley mesxubn aäu.illiv as 
vëan yusey il n yan dig sen .yusey « pemmu »akuray 
s twuri nnes n yiä.imgulley ukurat s toerrimt :
-id ay-ddev a xef da tessarad ?.ddu nmili t 
dvi.
Tennesrurm ,ar talla .kkin wussan äaët wi-yyaä.
tettel asn tallest aäu.annayn isutar n wuzzal ar 
zzikrirn ifilan n wanas g ignna.ikk usidd n tsa-
fut nnig asn ikk tama nsen maca ur ikki ammas n 
tgemma nsen.kud yavul uorrim yastaw ad ten ic-
cucey taf div svuyyen.ikk tama n tinml inmiqqer 
d uselmad,yuzä as afus n wuzul :
-man mec tga twuri g tinml ?
Ikukr(da ittiri ad isiwl imiq ifest) usel-
mad dat n wad as innaëçm ils :
-da nsseknunuf ussan.aselmd izunks (imray cigan)
adday da isselmad cra s ils nna ur myarn inel-
madn nnes hat amm is da ittesku ibergmmi nnig 
igidu.da nettewarga is da neskar tawuri nnev 
asag nacey da nttafa ay-nna neskr iman d uzwu.
-imci nna kkan imezwura da t i ttinin .
Izmummey uselmad :
-i ma ay d nnan ?
-ar ttemmeptitiyn medden ar ttinin is ikka uha-
qqaë ira ad ilmed i twada n utbir imiq ur as 
ilmid aha ittu awd ti-nnes.
-hat tav av ti-n uhaqqaë igan tadugamt n uyalil 
aäuëas (amudar arugrid wan izm)d utbir igan 
tadugamt(ma s nttisin ca n usakin akk° ma nev ay-
nna mi tzunks tifri nnes) n uyalil ugrid.s ufurg 
,ahaqqaë imyarn tudert n ufni (ansa yuran)ur inni 
ad imsasa d utbir imyarn tudert n ivëm (ansa 
ikk°arn s midden).
-uhu ,ur id imci s.ahaqqaë imyar yan wanag n 
tudert ibddan vif tilelli nev tiggurga id 
atbir imyar yan wanag n tudert ur iffivn akentu 
(di-dda g tteqqen itsn iwdan iyaliln ifulkiyn).
ahaqqaë iga wi-n ivf nnes ,ar ittawey ivf di-nna 
ira taf ad idder id atbir iga wi-n wi-dda t 
ilan ,t issegrdn ,ar as akkan ad yawv maca izla 
tilelli nnes d timmuzwa nnes nev anumka (asag ittu-

selka ca hat ar ittesyafa is izla timmuzwa nev 
anumka nev alallu nnes)nnes.hat iga unelmad n di wan 
uhaqqaë ar as akkan utci taf ad t ssegrdn ard 
ig wan utbir aha izlu tiggurga nnes d timmuzwa 
nnes mac ur da ittawä aswir n utbir wala ivey ad 
ibäu d uk°lu n tudert nnes meqqaë ittu tawada nnes.
-ahaqqaë iga tadugamt n uceklp (ay-nna ixxan,igan tu-
nant)adday t annayn medden ur da asn izrrey wass 
xas s u-nna ixxan ,xas s uxub n waäu.
-axub n waäu d utul nnes ur illi xas netta g tma-
zIrt-ad.ur illi xas amrret d ukeëfs.ddan 
iwdan (medden )g wansiwn yaän ddern g usidd 
zi wahwwa qqimn imezdav n tfevlalt (ay-nna mi da 
ttinin itsn Aäwwaë)ar cëubbucn (adday ur is-
sin wazzan ad iccef ar ikkat s ifassen d iäaën 
hat ar icëubbuc)g tallest.idrus unelmad inïïun 
tificay (ay-nna n iknennayn ittilin g ubrid aha 
ar sserftaln tawada).inelmadn s umata ar ttef-
fevn akentu ddev igan tinml aha ar ttaäun s usala 
n imarewn nsen meqqaë da tettun ca akk° ma.ayalil 
imyarn tiggurga(tilelli,tiddurfa) ur inni ad 
ids ibäu acku nettat ay d as igan tudert d 
unumka(timmuzwa,alallu).yuf ad idder s ubazin 
(tirmt n umezluä) d tilelli ad idder g tsi-
rikin (tiram yaäfuän)asl (bla) tiggurga d tim-
muzwa.tinml ddev g ur ar ttafan ivfawn nsen ur asn 
tgi xas akentu nev avzzu(aävaë nna g tteyaïfn wi-nna 
invan nev ucern) meqqaë lan taznat(ay-nna issekcamn 
asidd d uzwu s tgemmi).
-han cey tufid aoenkrif(akaris) nnev.wi-hat 
ur ten iqqin xas ad lemdn s ils nna s da sawaln g 
tgemmi nsen taf ad gzun .adday da sen tessefrud 
s ils isuln igan abnabak(ur ifawn,ur ifurgn,ur 
izriqn) hat amm is da tekkad ignna.
-tevçand. Asidd n usun da izrrey zeg içevëan  
n wawal anamay.ay-a nnan t aha ssentmn(asag yuls ca 
kra n tawalt snat tikkal nev uggar hat issentm 
t) t imuzay(wi-dda issen cigan cra n usun) n 
usungm(usun  n ussegmi).maca ad ur nettu asidd 
nna zutfn ayt usun g ignna,g usman.ar mantur keccemnt 
tsufa n usidd tigmma n tfevlalt ddev ?
-ay-nna trid ad t I neskr neskr t.
-yuccel (iqqen av)ad nemmectey.ad nessudu med-
den s udabu adigan taf ad nessentm tutert nnev.
-ad nemyafa g ugadaz mar div nemsawal d iwdan.
Iman “bassu” d ubrid nnes,ar iccuccuy 
wa-nna d inmiqqir.g ugadaz yav uselmad d 
“bassu”ammas n twinst n medden .allen  n ukurat 
ar ttuëeëëuynt ,ar seksiwnt s udmawn n ior-
rimn s gar useksw.issilew imjjan nnes,ipäa 
imawn d walsiwn.ikcem amma s n ugdud ,yasu :
-ay-ddev ttinim ila cra n uvabir (ay-nna is-
sufuv ca zeg uëäal).maca adduwa d ad nuru 
tabrat I uselway n umaris anamur n umçaëuë,ad  
gis netter ajekjm n usidd.
Isuqrf(isvuyy) “bassu” :
-mecta n tebrat ayd nuzn?! .awd yan ur av 
isemdir.ma ax ad nqqim necni imci lliv 
kkan imezwura myarn ?dduwa t av yat twada s 
udabu ad netter ur id xas asidd,ad netter 
iberdan ,ijyi(di-dda g ttejjin medden).ar 
mantur ttarunt taytcin nnev g umizi(asag yufa 
ca ivf nnes dat izm hat illa g imizi)?!.
Inäew uselmad :
-hat mec tram ca n uvabir I warraw d tar-
rawin nnun ad ur tfestam vif wamur nnun.asya-
tav  iwerzan ,munatav g uvaras n usedrm(ay-nna 
ittenfun,avabir).
Ur yad yufi ukurat ad ibedd dat im-
zazn (taääangiwin)n medden.innuvjf(ikukm).
ur idsn iman .igg°ed ad t imuls umuzr 
s usergi(acuccey) n imezdav.idda iney 
aserdun nnes aha izwur ten .ar ittekka 
isunaf(iberdan iqmeën ) taf ad izzig-
zil asatam(ay-nna n tjumma illan ger yan wansa n 
uzdav d wa-yyaä,nev ger asek°lu d wa-yyaä).
izrey äaë as iwdan ar ten ikkat ureftil 
(tificay).ur çëin amya alley tger asn itnan 
yat tribbut n iserdasn.iggez umuzr nsen 
zeg umkkalu(imis n isy n ilazizn) s wudm 
iqendcn (icjj°ën):
-ma ani tram aha wi ?

   Islla I mennawt n tmija (awal):
-as niçië amuzr.
-abrid n usidd.
-ad netter amur nnev.
-ad nisin is nla amur nnev.
-ad nesselkm tmija nnev.

-ad nefru aoenkrif nnev.
-ad nesry akaris nnev.
-di-dda g nttamç amur nnev  n usidd n ignna.
Iwjjev umuzr :
-fkat I yan ad isiwl s wassav nnun.
Izmuççel çaë s “bassu” :
-nra ad nesnirz dar umuzr n udabu adigan taf ad 
innemzg(ad ikcem yan usaëiä) mar ca n ufrru I 
ukaris nnev.
-is tetterm ca n usasal(ay-nna da ittamç cra dar 
udabu adigan taf ad ibedd ad isvuyy nev ad 
innugrew ?
-ur nettir amya.
-kud tram asidd ar tteddum g ubrid n tallest.
-s mi ?
Ihendz (adday inna ca I wa-yyaä “heh” hat ihen-
dz) :
-heh.is ur tessind mayd ittini usaäif?
Inäew “peddu” :
-hat iddev nemyar tudert n tallest ay-nna as nekka 
abrid nnes.
Isuqrf umuzr n iserdasn :
-ïïaf awal nnec.uvul ivf nnec.hat netta a mi sawlv.
Iwjjev “peddu” :
-hat adday as tsawld hat tsawld av.hat ur 
ffiv ivf inu mar ad t avulv.mer av ifri ukaris 
ur nenni ad nav tawada ta-niti(ad) minzi(acku) ur 
nsala awal.
-hat ikka umuzr inna awn ad ur tggarm iwerzan nnun s 
dar s.hat  da iseksiw mayd iskar ad isrey 
aoenkrif ddev (ad,wa-niti).
Inäew “kessu) :
-mecta a mi nenna ad çaë s neqqel uggar n uy-a?!.
-hat asray n ukaris ddev ur isriry.dvi 
dduwat iberdan nnun.han amuzr issen mayd illan.
cenni hat teddam tawada asl n ususl n udabu.hat 
mec nra ad cen nepry s uvzzu acku ur tlim tavamt 
(azref,amur) n wad teddum s warrebio imci s 
asl n ususl.ay-a hat ig°dl t usaäif.u-nna ipurfn 
(issurfn)asaäif hat tessenm aävaë nnes.

 * ⵉⵙⵓⵍ
* Avazaf mupmmad 
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tavra - Tavra -Tavra : de taveraht : 
proclamer
Tavrimst -Tavrimst : élément en mé-
tal pour attacher deux bouts de tissu
Taw -Taw : de tawes : paon
Tawa -Tawa : une casserole
Tawadit -Tawadith : origine des 
Ouadhias en kabylie
Tawafit -Tawafith : événement occa-
sionnel
Tawajete -Tawajete : la cigale
Tawala -Tawala : dînette
Tawali -Tawali : regarder, voir
Tawalst -Tawalst : la parole
Tawanst -Tawanst : être rassasié, la 
satiété
Tawazit -Tawazith : une aide
Tawazlaft -Tawazlaft : être flambé
Tawadct -Tawadechth : petit galet
TawelliT -Tawellith : proche parente
Tawenst -Tawenst : pierre servant à 
écraser les olives
Tawenza -Tawenza : le front ou la 
chance
Tawerit -Tawerit : une vie
Tawes -Tawes : paon
Tawesyat -Tawesyat : conseillère
Tawessa -Tawessa : variation de 
tawessayt
Tawezia -Tawezia : de tawizwt: regar-
der
Tawilila -Tawilila : le regard
Tawla -Tawla : fièvre
Tawlala -Tawlala : fiévreuse
Tawnat -Tawnat : la construction
Tawrac -Tawrace : de tawaracht : une 
boule
Tawrirt - Tawrirth : une colline, c’est 
aussi le noms de certaine villages qui 
se trouvent sur une colline
Taya -Taya : de tayagut : perle, chose 

rare
Tayaqut -Tayaqut : de tayagut
Tayawt -Tayawt : nièce
Taydest -Taydest : salamandre
Tayefust -Tayefust : la droitière
Tayene -Tayene : couvreur
Taylalt -Taylalt : figurier qui dessèche
Tayri -Tayri : l’amour
TayuVa -Tayugha : une paire de bœufs
Tayurt -Tayurt : la petite lune
Taza -Taza : une petite laine
Tazal -Tazal : de tuzzla : épervier
Tazalt -Tazalt : de tuzzalt : églantier
Tazanet -Tazanet -Tazanet : bien faite, 
grande
Tazara -Tazara : de tazarest : petite 
corde
Tazarest -Tazarest : une corde
Tazart -Tazart : petite racine ou figure 
sèche
Tazayert -Tazayert : monture de ta-
mis
Tazazt -Tazazt : tissage
Tazazza -Tazazza : un objet de couleur 
noir
Tazebuct -Tazebucht : petit olivier 
sauvage
Tazdla -Tazdela : de tazdelt : ce qui 
couvre
Tazdlt -Tazdelt : variation de tazdelt 
-tazdelt : couvercle
Tazedal -Tazedal : de tazdalst: la cou-
vreuse ou la couveuse
Tazdayt -Tazdayt : s’unir
Tazefart -Tazefarth : odeur fade
Tazekunt -Tazekunt : avoine
Tazelmat -Tazelmat : une gauchère
Tazeqa- Tazeqa:mur 
Tazequrt -Tazequrt : petit bûche
Tazarbit -Tazarbit : petit tapis
Tazidant -Tazidant : la douce, sucrée

Tazmalt -Tazmalt : petit ville située 
dans la valée de la Soumam en Algérie
Tazmamagt -Tazmamagt: souriante
Tazmert -Tazmert : force, santé
Tazniqt -Tazniqt : une ruelle
Tazra -Tazra : de azrar ; collier garni 
de clou de girofle
Tazrut -Tazrut : petit rocher
Tazult -Tazult : galène employé en 
fard
Tazumba -Tazumba : petite pomme de 
pin
Tazumbayt -Tazumbayth : pomme de 
pin
Tazwayt -Tazwayt : morceau joué 
dans une fête

Tazzert-Tazzerth : fourche
Tcina -Tchina : une orange
Tebda -Tebda : elle est entamée
Tecba -Techba : elle ressemble
Tecfa -Techfa : elle se souvient
Tedssa -Tedssa : elle a ri
Tedu -Tedu : elle marche
Tefna -Tefna : la fin
Tehri -Tehri : largeur
Tejra -Tejra : un arbre
Telmim -Telmime : marcher
Telsa -Telsa : elle est habillée
Tenssa -Tenssa : passe la nuit ail-
leurs que chez soi ou dans un relais
Tenna -Tenna : elle a dit
TerPa -Terha : maison de campagne
Terna -Terna : elle rajoute
Terza -Terza : casser
Tetew -Tetew : mon œil
Tit -Tit : œil
Teyita -Teyitha : une frappe
Tezda -Tezda : tisser, exp : elle a 
tissé un burnous
Tabcirt -Tabchirt : porteuse de 
bonnes nouvelles
Tablat -Thablat : pierre lisse

Taberca -Thaberca : accroupir
Tecfa -Techfa : elle se souvient
Tacita -Thachita : une branche
Tadmait -Thadmait : nom de la famille 
à laquelle appartient Dyhia
Tafat -Thafath : lumière
Teffer -Theffer : elle s’est cachée
TafouVt -Thafought : l’éclat du soleil
Tagmats -Thagmats : la fratérnité
Tagrawla -Thagrawla : l’union
TaPrec -Thahreche : elle est maligne
Thala -Thala : la fontaine

* dictionnaire des noms et prénom 
bérbères 

de Shamy CHEMINIS

Les prénoms féminins amazigh

-Rif : lla ytwina i middn
Kkan idurar d ifttasn n rif, tamurt 
i kigan n tqbilin mi yga wuçu nsnt zg 
iznagn d ivmariyn. Asif n nukur, igan 
iguta  gr  tqbilin n ayt wryavl d 
tamsaman assa, ag ttini(blanku izaka, 
g udlis nns xf Rif….).
Iga wasif ad altu agatu anamms i 
ydurar n Bïuya : ar ittamçn zg wa-
sif n Nkur… ar win mlwit ».( pmad 
tawfiq, agdud amvrabi g tsut tis 
19, inultan 1850- 1912, rbaÄ tf 42)..
 Dis ag ymyaway Nkur d tmurt n Ba-
dis, ikccmn g tin vmara, s itamma 
rif  ar tamdint lbuvaz, ag ttini 
pasan alfigigi.
S uyad ava nakz is mc ifrrz rif 
s iwtta wacal, hat myakkamnt tqbi-
lin irifiyn d tin ivmariyn. Aynn as 
bÄan imçrawn d imussnawn n tussna-
cal xf wacal g tlla tmazirt ivma-
riyn. Bn Xldun inna : «  Is zdvn g tin-
giri nsen tiï  tayffast n tmazirt, 
zg vssasa d Nkur, badis, Tikys-
sas ar tiïïawin. Uma Idrissi 
irar vmara d rif iga tn d idj.( 
idrissi-  nazha almuctaqi alafaq- 
tf 532). 
Iddu oabd rpman ïaybi g udlis 
nns «  rif dat n temparsa », allig 
inna is d amyakkam wassavn iskwan 
xf wacal d middn iga amkmmal zg 
waflla, iddv gan iznagn d ivmariyn 
d ijanatn uçu imzdav n rif, dat i 
mava avulnt trbbao ivmariyn vurs 
idurar nsn n dvi illan gr wasif n 
urika( anqqr) vurs asif n llaw( wad 

llaw), iddv ar agitsn tnavn  iznagn .
D- Ubuy n tenba ï- assav lbiru :
Ur yusi wassav n ayt lbiru, s 
tidt, assav wacal ula wi-middn i 
rif. D zg tenba ï imrinn ayd tebäa 
tmazirt n rif s lbiru xf snat : 
- Rif nn mi ykka lbiru g tmazirt n 
badis, igan apmmar i ysakatn n rif, 
llig ar twamaçnt tfgurin zg tqbi-
lin nns, d usnuccg i tvawsiwin nns, am 
uyen dd yiwi imrzi alwazzan.
Yini digs is tkka tmdint n Lmzmma, 
advar n ayt mnsur d bqiwa… ar ak-
kan taçïat i wnebbÄa n Badis.
Azgn wis sin n rif, lla yttamç zg 
iwtta n Badis (avlluy), ar tamdint 
n sbta g tsga tamajgalt/ waflla 
lmavrib. D uyad ayd nttafa g yan 
usaäuf imrinn. 
Lli xf issiwl idj zg imerzan ad 
yini « …is  d zg 5 tmizar ad tuc 
locur, lla nttafa tamazirt tis snat 
g llant snat n temnaÄ : tasga n sbta  nn mi  
nssn i sar nn ttawÄ ar Lqsr axatar g 
ugnsu d iwtta n badis xf usaka. Tg 
temnaï Änin tin rif nn ur igin ad yamç 
vas zg taza n badis, pma ad issar 
akw timizar n rif unqqr. 
Maca tsul ad tisin tmazirt kigan 
n taïïutin Änin zg tsuta tis 16, as 
dd udjan tmizar n brra, ar yurzzun 
ad ttid ikccm. S igzzul wacal 
n rif, iddv tebÄa tsga unqqr xf 
ti wvlluy pma ad avull iwtta n rif- 
am uynn inna Marmul d Elwazzan- tumç 
zg wasif n Nkur(anqqr) ar asif n 
law(wad law)( avlluy), ar adda idu-

rar yumçn xf wasif n wrva( pasan 
alfigigi Tf 542).
Iqqimd wassav udabu- tenbaï, 
nn iwca lwazzan g tsuta tis 17, s 
yurg usaka uvlluy i tmazirt n 
vmara(takarïa
 lmavrib aqbur , bariz 1655). As-
sav ad ag qqimn ar tasuta tis 18, 
nvd ad nini ar tizwiri n tsuta tis 
19, yavul rif lla ysmuna gr n rif 
unqqr (krt) d rif walmmas iscqqan 
tivawsiwin, sumata g tirra ibr-
raniyn ur ar ismmegzall  ger iwet-
ta n rif ;  mec nusi takartâ n 1876, lla 
nettafa iwetta n rif, msasan d uylli 
nenna d iwtta unqqr nns nvd win uvlluy, 
mvar ur twassn ugar  iwtta uvlluy, 
iddv ur llin xf tkarïa. D ar ntan-
nay g tkarïa, is umçn iwtta n rif( 
tasga nns uvlluy), zg yixf usras 
ar wi wasif ( law). D mc ur immu-
ty rif xf wacal, am uynn d  iddan g 
yits n tirra n sbanya, hat tizrawin 
umzruy, drusnt, mc ur nenni is ur 
llint akw g uya, s icqqa vif nv , ag 
ttini uslmad ïaybi, ad nisin rif 
xf wacal, mag la umzruy, immgzald 
zg mctida aya. Ar nttafa g tsuta tis 
19, ur iqqim rif wacal igan tasga 
uvlluy, yavuld wassav n vmara am 
uylli tt ikkan zwar, ad yavul ad ig 
« jbala », tt-inn ikkan zg tsuta tis 
18. yumçn zg tsga iwalan taqbiltt n « 
Mtiwa ».yillel ar ktama zg wadda, 
mc nssn is ikka lwazzan issikmt 
g Rif igan win cfcawn d iwtta yad 
ag bÄan assa rif d jbala, zgus d 

issiwl vifs Murilas g tingiri n 
tsuta izrin, d nttat ag tamman g uzmz 
umsdurry( Auguste Moulieras, le 
maroc inconu, 1er parte, Explora-
tion du rif, paris 1895, P 64). Uma 
tamazirt yumçn gr Nkur d Mlwit, 
tga assav igan win(krt), ikkan iga 
win rif mctida aya( takarïa
 taqburt, 1848), d mc nusi assav n 
tenbaï ad vifs nsgut maydd iddan 
g warratn lmxzn g tenbaï iolawiyn 
lla ttinn nttafa tdda g ubrid uyl-
li d udjan imrinn. D wassav n rif 
g warratn lmxzn, iga lbiru g tggin 
lqyad imazan gr as d lmxzn akswat, 
s va yisinn ugar mag tt jrun gr 
tqbilin. Dg warratn d tbratin ur 
nviy ad nisin iwtta n rif, d lmxzn 
ikka ar ittazn tibratin d warratn 
i terbbao middn g ar ttilin tqbi-
lin d ivsan ad  frunt mar asnt ittuÄ-
farn. oabd rpman ïaybi, ibdd gr 
uya d uyinn, xf mas yufa is d ajnnid 
yumçn zg wasif n nkur( anqqr) d ras 
ljabha( avlluy) d wnna yumçn zigs ar 
ktama( zg wadda), awr djin immutin 
g wassav wacal, iwdan ula lbiru 
nns. AjnniÄ ad  ayd mi ur djin as 
immuty wassav zg rif, imsasan 
mctida aya d maymi ar itwina puz 
badis(pasan figigi Tf 451), aya 
dis ila ad vifs nssiwl g ugraw 
nnv d ntta agan rif  walemmas.
- saoid Bajji

* (Isul)
* Saoid Bajji

Rif n zik
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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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« Nous sommes arrivés à une phase dans la-
quelle les armes doivent 
se taire et les idées doivent parler. Le temps 
de la politique est venu.» 

Abdullah Öcalan

C’est à l'occasion des festivités du 21 mars 
2013 du nouvel-an kurde, Nowrooz, qu’a été 
lu par un élu kurde à Diyarbakir (Sud-Est de 
la Turquie) un discours historique d'Abdul-
lah Öcalan, leader du PKK, dans lequel il 
demande aux combattants de son mouvement 
de déposer les armes et de se retirer de Tur-
quie. Au terme de trois décennies de lutte, ce 
cessez-le-feu n'a pourtant rien d'un renonce-
ment, il est une victoire. Qui, il y a 30 ans, au-
rait parié sur une telle visibilité de l'identité 
kurde dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui et 
d'un tel poids géopolitique des Kurdes, de la 
Turquie à la Syrie, de l'Irak à l'Iran? Et c'est 
bien Öcalan, depuis sa cellule de l’île-prison 
turque d’Imrali, qui tend la main à la Turquie 
pour la recherche d'une solution de paix, et 
non l'inverse. En se gardant bien d’idéaliser 
la figure de l’inflexible Abdullah Öcalan et 
les méthodes du PKK, terribles à plus d’un 
titre, le parcours politique de la revendication 
kurde est remarquable.
La montée progressive en puissance du 
peuple kurde est d'autant plus intéressante 
qu'il n'a pu ni voulu, de fait, compter sur 
aucun soutien extérieur dans sa lutte contre 
l'oppression. Comme ce fut le cas de beau-
coup de militants d'autres mouvements indé-
pendantistes ou séparatistes, les combattants 
kurdes auraient pu se précipiter dans le giron 
de grandes puissances pour gagner un ascen-
dant matériel, politique ou psychologique 
contre leurs adversaires et se muer, de fait, de 
résistants à mercenaires; ce ne fut pas le cas. 
Ils n’auraient eu pourtant qu’à tendre la main 
pour saisir les nombreuses opportunités qui 
se sont offertes à eux, dans un Moyen-Orient 
qui n’a pas été peu mouvementé ces trois der-
nières décennies. La guerre Iran-Irak, l’inva-
sion américaine de l’Irak en 2003 ne sont que 
quelques uns des conflits au cours desquels 
les Kurdes se sont refusé à devenir les ins-
truments d’une quelconque présence hégé-
monique. Cette non-compromission avec les 
forces impérialistes de quelque bord qu'elles 
soient, à aucun prix, c'est la grande leçon que 
les Kurdes nous livrent à travers leur combat.
Beaucoup de parallèles peuvent être tra-
cés entre les problématiques vécues par 
les peuples kurde et amazigh. Nous devons 
concéder pourtant que les mouvements de 
libération des peuples nord-africains ont 
encore beaucoup à apprendre de l’exemple 
kurde.
En théorie, les mouvements amazighs ont eu 
tout le temps nécessaire pour intégrer le fait 
qu'ils ont autant à reprocher à la France post-
coloniale (bien facilement absolue de ses mé-
faits coloniaux, car chez nous on a pardonné 
même à ceux qui n'ont jamais présenté d'ex-
cuses!) qu'aux dictatures panarabistes de la 
deuxième moitié du 20ème siècle. Impliquée 
d'une façon ou d'une autre, directement ou 
indirectement dans la plupart des désastres 
que vit le peuple amazigh depuis près de 150 
ans, la France n'aura pas peu fait pour main-
tenir le statu quo de l’aliénation identitaire 
(en particulier au Maghreb) et territoriale 
(Azawad, Niger). L'eussent-ils compris, ils 
auraient été vaccinés à jamais de la tentation 
d'apporter leur caution aux guerres frança-
fricaines. Hélas, les évolutions récentes de 
la crise sahélienne prouvent que le message, 
pourtant simple, peine encore à faire son che-
min.
Le Mouvement National de Libération de 
l'Azawad (MNLA), organisation politico-mi-
litaire indépendantiste (souvent qualifiée de 

« rebellion touarègue») affirme régulièrement 
son attachement aux valeurs de liberté et 
d'autodétermination. C'est donc avec surprise 
et incompréhension qu'une large partie des 
Imazighen d'Afrique du Nord et de la diaspo-
ra ont découvert, au lendemain du 11 janvier 
2013, début de l'opération Serval, son soutien 
affiché aux forces françaises et leurs alliés 
africains (ou, plus précisément leurs sous-
traitants africains, car si les missions sont me-
nées conjointement, le commandement reste, 
lui, chasse gardée française) . Cette position 
se révèle d’ailleurs assez atypique si on le 
compare aux autres organisations amazighes 
représentatives (en particulier l’Assemblée 
Mondiale Amazigh, AMA, dont le président 
délégué, Rachid Raha a adressé une lettre 
ouverte sans concession à François Hollande  
et le Mouvement Culturel Amazigh, le MCA, 
à l'origine de la mobilisation nationale sans 
précédent à Rabat des Imazighen marocains 
manifestant pour la libération de l'Azawad 
autant que contre l'impérialisme française, 
au cours de laquelle flottait indifféremment 
drapeaux amazighs, azawadiens et kurdes ), 
bien qu'il existe d'autres cas, certes plus iso-
lés, d'organisations favorables à l'intervention 
française (notamment le Congrès Mondial 
Amazigh, CMA, conglomérat d'associations 
amazighes dont les plus influentes se défi-
nissent plutôt comme franco-amazighes, et 
dont le président, Fathi Khalifa, est un ancien 
membre du Conseil National de Transition 
Libyen et le représentant et ex-président, 
Belkacem Lounes, est un élu français  ).
Comme à l'époque des tirailleurs sénégalais, 
la France utilise des Africains pour prolonger 
son bras armé et servir de native informants 
. Dans les villes nouvellement « libérées », 
elle met en avant des « indigènes » heureux 
de distribuer des drapeaux tricolores. Une 
recette vieille comme les premiers pas de 
l'Empire colonial, mais qui continue visible-
ment de fonctionner. L'Histoire semble faite 
de cycles; c'est peut-être ainsi que, 120 ans 
pratiquement jour pour jour après la première 
prise de Timbuktu par une armée française, la 
ville aux 333 saints se retrouve à nouveau aux 
mains de l'occupant d'autrefois. Pis encore, 
alors qu'autrefois toutes les populations y 
cohabitaient, plus un seul individu « à peau 
claire » (Maure ou Touareg) ne peut plus y 
circuler en sécurité aujourd'hui. Ces derniers, 
vivant dans la peur des représailles, des pil-
lages et des massacres sont, techniquement, 
aussi les victimes d'un terrorisme qui ne dit 
pas son nom, celui d'un Etat qui fait la loi hors 
de ses frontières.
Officiellement guerre contre le terrorisme, 
officieusement course aux ressources na-
turelles d'un des sous-sols les plus riches 
d'Afrique, l'action éclair, décidée unilatéra-
lement par François Hollande sans le moindre 
mandat international, est surtout une profa-
nation d'un territoire qui ne lui appartient 
pas, dans lequel malgré tout il a décidé qu'il 
pourrait agir comme bon lui semble, mesurant 
la valeur qu'il accorderait à ses « tirailleurs 
2013 » à leur docilité. A la faveur des pre-
miers succès fulgurants de la France, a suivi 
le désenchantement du retour de l'armée 
malienne, commettant des exactions sur les 
populations maures et touaregs de l'Azawad. 
Devant cette réalité pourtant prévisible, les 
déclarations successives du MNLA se limitent 
généralement à dénoncer les conséquences 
(les actions de l'armée malienne) et non les 
causes (l'opération française). Pire, lorsque 
sont interpellées les organisations interna-
tionales au sujet des exactions subies par 
les Azawadiens, aucune plainte n'est jamais 
formulée au sujet des victimes civiles colla-
térales faites par les troupes françaises ou 
l'utilisation suspectée d'armes à l'uranium 
appauvri (aucune voix ne s'élevant pour 

demander enquête). Ce sont pourtant là des 
crimes de guerre qui valent les autres. Cette 
attitude manque cruellement de cohérence et 
de perception globale. Tristement, elle se veut 
pourtant pragmatique.
La question qui aura travaillé en amont de ces 
prises de positions des cadres dirigeants du 
MNLA, partie prenante de cette guerre sous-
traitée notamment à Kidal, où il collabore 
ouvertement tant dans le renseignement que 
dans les combats de champ avec la France, est 
certainement: de toute façon, que peut-on 
faire devant une puissance si totale, si impla-
cable, sinon tenter de tirer son épingle du jeu, 
de ne pas tout perdre, de sauver ce qui peut 
l'être? Raisonner ainsi, c'est plus qu’un faux 
calcul, c'est un contresens total ainsi qu’un 
démenti de la revendication d’autodétermi-
nation. Croire que l'on peut « penser pragma-
tique » face à l'impérialisme et dans le cadre 
d’un tel déséquilibre des forces, n'est rien 
de plus que chercher à se ménager la place 
la plus confortable au sein de son système 
de rétribution par degré de loyauté. Or, une 
force impérialiste, faisant fi par définition des 
aspirations des populations locales, est vouée 
au mieux à écarter ses sous-traitants de cir-
constance dès qu'elle n'en aura plus l'utilité, 
au pire à les placer sous tutelle permanente, 
les condamnant au rôle de garants du main-
tien des peuples en état de liberté surveillée. 
Et ça a déjà commencé : non contents d’avoir 
réduit à portion congrue les avancées impor-
tantes réalisées depuis le début du soulève-
ment du 17 janvier 2012 en permettant la ré-
installation de l’armée et de l’administration 
maliennes, les Français, assurés par la signa-
ture d’un protocole d’accord pour l’exploita-
tion de la très convoitée mine d’uranium de 
Faléa qui constitue un pas important dans la 
course d’Areva pour le monopole sur les res-
sources maliennes et azawadiennes, ont donc 
d’ores et déjà court-circuité toute possibilité 
pour les Azawadiens de pouvoir profiter des 
revenus associés et donc de tracer leur route 
sur la voie du progrès, du développement et 
de la liberté. A l'image de la société civile 
nigérienne qui manifestait encore récemment 
contre l'impérialisme spoliateur (l'économie 
nationale ne profitant qu'à hauteur de 5% de 
l'exploitation de l'uranium par Areva, par ail-
leurs véritable catastrophe humaine et écolo-
gique) , le ressentiment ne cessera de gran-
dir parmi les Azawadiens, qui finiront eux 
aussi tôt ou tard par demander des comptes 
à qui aura permis que l'on se glisse dans cette 
brèche. 
D'ores et déjà, François Hollande, intime 
l'ordre aux Africains de suivre les lignes di-
rectrices que le « social-impérialisme» a tra-
cées pour eux, en déclarant par exemple lors 
de son intervention télévisée du 28 mars que 
la France serait « intraitable » quant à la tenue 
« d'élections au Mali à la fin du mois de juillet 
» . Ce ton impérieux de l'ex-colon qui se croit 
encore chez lui est la règle plutôt que l'ex-
ception à l'échelle des relations franco-afri-
caines: lors de son dernier déplacement sur le 
continent africain, pour une visite officielle 
au Maroc, le Président Hollande s'adressant 
à l'Assemblée Nationale, toute honte bue, 
parlait du Maréchal Lyautey comme d'un « 
ami du Maroc »  ; le colon ami du colonisé, 
quelle conception étrange de l'amitié! Mais 
il n'est même pas besoin de monter jusqu'au 
plus haut de la hiérarchie pour retrouver ces 
accents suprémacistes de la France défen-
dant ses intérêts françafricains, à l'image de  
l’Ambassadeur de France au Maroc Charles 
Fries faisait part de sa « colère » au lendemain 
de la mobilisation citoyenne amazighe contre 
la guerre française au Mali et du traitement 
journalistique qui lui a été réservé et appelait 
la presse marocaine à « comprendre » le sens 
de l’action française. Africains, filez droit, 

nous vous ne le répéterons pas deux fois! Le 
temps de la Françafrique n'est pas révolu! 
Les tirailleurs ou les harkis eussent-ils tiré 
un véritable avantage de leur alliance avec la 
puissance coloniale, l’Histoire en aurait gardé 
trace. En réalité, c’est même l’inverse : une 
fois l’armée coloniale retirée, tels des orphe-
lins laissés pour compte, leur destin n’eut 
rien d’enviable ; même l’ancienne « mère 
patrie » finit bien vite par les dénigrer (voir 
par exemple le cas des harkis insultés par 
Georges Frêche). Ce paradigme se confirme à 
d’autres époques et dans d’autres lieux : dans 
l’Irak d’aujourd’hui, le gouvernement Maliki, 
collaborateur de la chute du régime de Sad-
dam Hussein, est en proie à une révolte per-
pétuelle et violente d’un peuple qui le rejette 
catégoriquement, alors qu’ironiquement, 
la zone la plus stable et prospère du pays se 
révèle être le Kurdistan irakien qui ne bai-
gnât ni avec l’ancienne dictature (qui lui fit 
payer au prix fort sa propension à ne pas se 
soumettre, en lui infligeant génocides et net-
toyages ethniques) ni avec l’occupant améri-
cain (à tel point que celui-ci n’eut tellement 
le choix que d’entrer en Irak par d’autres 
canaux que par le Nord). On peut donc d’ores 
et déjà se demander : quid de la stabilité de 
l’Azawad, une fois que l’armée française aura 
passé le témoin à ses sous-traitants ? Une ira-
quisation du Sahel, avec une multiplication à 
l’infini des groupuscules terroristes créant et 
exploitant divisions ethniques et tribales, qui 
alignent prises d’otages, attentats suicide et 
missions commando ? Très probable, malheu-
reusement.
Parce que le peuple de l’Azawad n’a pas à 
choisir entre le terrorisme djihadiste et le ter-
rorisme étatique (les deux étant, d’ailleurs, 
pas totalement étrangers l’un à l’autre, au vu 
du traitement de complaisance de l’Etat ma-
lien avec les éléments d’AQMI sur la décennie 
écoulée), les nuances de gris n'ont pas leur 
place; il n'y a pas de position médiane accep-
table. Conquérir sa liberté, c'est s'affranchir 
de toute domination et non troquer un maître 
contre un autre. Choisir d'être du côté de 
l'émancipation des peuples, c'est aussi refu-
ser en bloc de s'aligner sur les discours qui 
banalisent l’une ou l’autre de ces deux formes 
de domination. Se taire sur le rôle criminel de 
la France en Azawad en 2013, c'est consen-
tir. Il ne suffit pas d’appeler la France à ses 
« responsabilités », puisque le problème n’est 
en aucun cas sa responsabilité mais son illé-
gitimité.
Demandons-nous: qu'aurait retenu l'Histoire 
nord-africaine de ses plus grands héros s'ils 
s'étaient contentés de céder aux impératifs 
du « pragmatisme »? Nous pourrons imagi-
ner aisément, par exemple, que Abdelkrim 
n'aurait jamais combattu l'armée espagnole, 
vu l'incontestable suprématie de ses équipe-
ment militaires. La bataille d'Anoual n'aurait 
jamais figuré dans l'Histoire des Imazighen. 
La République du Rif n'aurait jamais vu 
le jour. Ce qui aurait été un grand tort, car 
aussi éphémère que fut cette République, 
elle est aujourd'hui prise en exemple par de 
nombreux autres combattants anti-impéria-
listes, y compris les Kurdes, que nous avons 
souvent entendu parler de Muhand comme 
d'un modèle. Les Nord-Africains ont su par le 
passé marquer les esprits épris de liberté et 
pourraient encore le faire dans le futur. Mais 
pour cela, il n'y a pas de mystère: pour que 
la culture de la liberté s'implante à travers le 
monde et à travers les peuples, pour qu'elle 
prenne une place effective dans les mentali-
tés, il faudra ne jamais accepter la complai-
sance ou le prétendu pragmatisme face aux 
appétits impérialistes quand bien même il 
murmure de belles promesses… qu’il finira 
par trahir.

De Diyarbakir à TimbukTu
Leçon D’HisToire poLiTique kurDe à L’inTenTion 

Des norD-africains
Par Inès El-Shikh /Genève
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Quelle est la rela-
tion entre la démo-
cratie, la régionali-
sation et l'identité 
amazighe? En fait, 
il y a une là grande 
interaction vu que 
toutes ces questions 
sont étroitement 
liées et que l'une ne 
peut pas exister sans 

l'autre. C'est un débat sans fin où les opi-
nions abondent et où il est difficile d’avoir 
un consensus sur la vision de ce qui devrait 
être...
Qui pourrait dire qu'il n’est pas en faveur de 
la démocratie, de la régionalisation avancée 
et de l'identité et/ou de la question ama-
zigh? En fait, même ceux qui ne sont pas 
pour ne le déclarent pas ouvertement.
Presque tout le monde reconnaît et salue 
certaines réalisations importantes effec-
tuées au Maroc, notamment en matière de 
liberté d'expression. Aujourd'hui plus que 
de par le passé, on peut dire que chacun peut 
s'exprimer plus ou moins librement sur les 
sujets politiques, sociaux, droits de l'homme 
et autres.
L’analyse du triptyque «Démocratie - Auto-
nomie - Amazigh" peut se faire à travers un 
diagnostic général sur la base de l'histoire 
du Maroc avant d’expliquer cette corrélation 
dans le présent et ce qu'il pourrait en être à 
l'avenir.

I. Diagnostic
Trois étapes peuvent être distinguée au titre 
du diagnostic à savoir celle d’avant les pro-
tectorats, celle durant les protectorats et 
celle du Maroc indépendant.

1. Avant les protectorats: la démocratie 
directe, le Bled Siba et le Bled El Makhzen

Avant les protectorats, l’empire chérifien 
empire marocain était basé sur le Bled El 
Makhzen et le Bled Siba. Dans le Rif et ail-
leurs dans le pays, les tribus et confédéra-
tions de tribus étaient organisées et agis-
saient comme de véritables «républiques». 
La démocratie était directe. Les Agraw ou 
jmaat assemblées des propriétaires terriens 
élisaient chaque année leurs dirigeants. 
L’autonomie était large dans les tribus qui 
élisaient leurs représentants. L’élection était 
formalisée par Dahir du Sultan, vénéré et 
reconnu comme un leader religieux et spiri-
tuel, qui cependant n’exercait aucun pouvoir 
réel sur les tribus-républiques du bled siba. 
Le Sultan n’exerçait un pouvoir effectif que 
sur le territoire du Bled El Makhzen.
L’usage de la langue amazighe était impor-
tant et généralisé dans le pays alors, tandis 
que la langue arabe était l'apanage de l'élite, 
des gens d'origine arabe, des lettrés et fou-
kaha.
L’identité amazighe était préservée et coha-
bitait avec la culture arabe sans aucun type 
d’exclusion programmée. En outre, la loi 
islamique elle-même, (la charia), depuis le 
début de la conquête arabe, a été adaptée 
et a pris en compte les réalités et les cou-
tumes locales ainsi que le droit coutumier 
amazighe. 

2. Pendant les protectorats: agression, 
domination et résistance

Avec les protectorats, la démocratie euro-
péenne ne s'applique pas aux autochtones. 
Les modèles administratif et juridique sont 
importés par les protectorats français et es-
pagnol. La France introduit le modèle jaco-
bin basé sur l’Etat centralisé et les embryons 
ont été semés pour ce qui sera le futur Etat 
indépendant marocain. La liberté et l’auto-
nomie des tribus sont reléguées à l'histoire 
et au passé.
Dans le territoire sous administration fran-
çaise, la Résidence générale française, 
montre un grand l'intérêt pour la langue et 
la culture amazighes, des anthropologues, 
des linguistes et des sociologues s’inté-
ressent à la culture et à l’identité amazighe 
pour assurer et renforcer leur domination et 
leur main mise territoriale, militaire, admi-
nistrative, ...
Le Collège "berbère" forme l'élite indigène 
et la France propose le Dahir berbère et les 
tribunaux de droit coutumier amazigh, aux-
quels les «nationalistes» s'opposent.
A l’identique, dans la zone sous administra-
tion espagnole, les militaires montrent le 
même intérêt à tout ce qui est amazigh, la 
coutume, l'identité linguistique, la culture 
afin de mieux consolider leur pouvoir.
A cette période, les identités amazighe et 
musulmane sont réaffirmées, notamment 
avec la résistance et la lutte contre les colons 
français et espagnols.
Dans le Rif, au cours de cinq années de 
guerre, le président Mohamed Abdelkrim 
El Khattabi met en place les structures d’un 
Etat rifain sous le nom de «République des 
tribus confédérées du Rif ». Pendant cette 
période de résistance, les espagnols pro-
posent à Abdelkrim un Rif autonome dans 
le cadre du régime du protectorat, ce qu’il 
rejette catégoriquement.

3. La période du Maroc indépendant
L'indépendance politique du Maroc a été 
construite sur une contradiction, puisque le 
nouvel Etat naissant se délaisse des tribus et 
de la structure républicaine des tribus qui 
ont dominé la scène qui précède le colonia-
lisme européen. C'est la fin de l'autonomie 
et la liberté des tribus.
Avec la politique d'arabisation, la langue 
amazighe commence à perdre du terrain. 
D'autre part, le terme «régionalisation» 
commence à émerger. L’Etat introduit timi-
dement une politique de régionalisation 
sous tutelle. À plusieurs reprises, dans leurs 
discours, feu Hassan II et Mohammed VI se 
réfèrent à des termes tels que la «décentra-
lisation», la «concentration», l’«autonomie», 
les «landers» allemands, la "régionalisation 
avancée" ... Dans les discours royaux, il est 
fait référence souvent à la démocratie, à la 
primauté du droit,...
Avec le règne actuel, le discours sur le «pro-
cessus démocratique», se poursuit. De nou-
velles idées émergent comme «le nouveau 
concept de l'autorité». Dans le «discours 
Ajdir » (17 Octobre 2001), il est décidé 
de créer l’«IRCAM» (l'Institut royal de la 
culture amazighe), et quelques années plus 
tard une télévision amazighe voit le jour... 
Cependant, le mouvement amazigh, insa-

tisfait, revendique toujours des droits fon-
damentaux, tels que la reconnaissance de 
l'identité, de la culture et des droits des 
Amazighs, ...
Au cours des dernières années, le débat a 
porté, entre autres, sur la «régionalisation 
avancée», la «réforme constitutionnelle» et 
«l'identité amazighe », ...

II. Perspectives
Le pays est «un train de sénateurs». Les ré-
formes ne se terminent pas dans le temps, 
prennent le temps pour se développer et 
donc à produire des fruits. Chacun sait 
quand elles commencent, mais personne ne 
sait quand elles terminent et si elles vien-
dront à terme un jour.
Les réformes et les étapes vers la démocratie 
se font par doses homéopathiques, Avec le 
printemps des peuples, au Maroc, à la fois le 
mouvement du 20 Février, comme le mouve-
ment amazigh, ont fait entendre leurs voix. 
Plus de cinquante militants sont derrière les 
barreaux, dont des militants amazighs. La 
voix de la rue semble avoir été calmée, du 
moins pour l'instant, grâce à l'idée de la ré-
forme constitutionnelle et de la répression...
Trois idées peuvent être retenues  qui se 
chevauchent au demeurant : la Constitution, 
l'autonomie et la question amazighe.

1. La Régionalisation: un projet de « régio-
nalisation avancée » tronqué

Un comité consultatif a été formé pour me-
ner une large consultation et qui a invité 
pour cela les partis politiques, les syndi-
cats, la société civile et des experts. Le Roi 
a précisé dans ses orientations qu’il fallait 
prendre en considération l'histoire et la réa-
lité du Maroc, et par conséquent penser un 
modèle de régionalisation marocain qui ne 
serait pas importé. In fine, le Comité consul-
tatif pour la régionalisation propose un mo-
dèle de régionalisation jacobin, sous tutelle 
du pouvoir central, loin de permettre une 
réelle autonomie régionale libératrice. La 
division proposée des régions ne tient guère 
compte de la volonté et de l'ambition des 
populations concernées.
En outre, le projet de régionalisation du 
comité consultatif n'est en rien conforme 
au projet proposé par le Maroc pour le mo-
dèle d'autonomie pour le Sahara occidental. 
Après plus de trois ans (3 Janvier 2010), 
le débat semble avoir refroidi et n'est plus 
une priorité pour l'Etat. Toutefois, le Maroc 
a la possibilité d'agir en toute souveraineté 
afin de régler non seulement un problème 
politique, mais aussi pour surmonter les dif-
ficultés et les problèmes du sous-dévelop-
pement,... Nous nous retrouvons avec deux 
modèles qui n'ont rien comparable l’un à 
l'autre: d'abord, le plan d'autonomie pour le 
Sahara, en date du 11 Avril 2007, et ensuite 
le projet du Comité consultatif sur la régio-
nalisation.
Le mouvement amazigh pour sa part défend 
le droit à l'autonomie régionale. Plusieurs 
déclarations comme celle de Nador, celle 
d’Al Hoceima et le projet de manifeste de 
Tamazgha sont fondés sur le droit à l'auto-
nomie des régions.

2. La Constitution: le problème de la mise 

en oeuvre
Une réforme constitutionnelle a eu lieu 
après une large consultation, (comme ce fut 
le cas pour la question de la régionalisation), 
suivi d’un référendum constitutionnel. La 
Constitution apporte des réformes formulées 
en termes de principes. Cependant, les lois 
organiques et autres qui doivent compléter 
la Constitution sont lentes à venir. Jusqu'ici 
il n'y a rien de nouveau au sujet de leur pla-
nification et encore moins sur la phase dans 
laquelle elles se trouvent. L’édifice juridique 
est loin d'être terminé et les institutions (y 
compris la Chambre des conseillers) sont 
loin d'être en conformité avec les disposi-
tions constitutionnelles. Ainsi, la phase de 
transition continue à perdurer dans le temps.

3. La question amazighe: relégation aux 
calendes grecques

La question amazighe est étroitement liée à 
la mise en œuvre de l'ensemble de l’édifice 
et des institutions juridiques qui peuvent la 
promouvoir... Mais, encore une fois, la loi 
organique devant fixer les conditions dans 
lesquelles doit être mise en œuvre la for-
malisation de l'amazigh (comme patrimoine 
commun de tous les Marocains) ne fait pas 
partie des priorités du gouvernement. Nous 
sommes encore loin des décrets et autres 
textes qui devraient compléter la future loi 
organique qui n'existe pas même au stade de 
projet.
Une institution telle que l'IRCAM est mise 
de côté... La télévision amazighe fait plus 
dans le folklore que dans le culturel ... Le 
gouvernement dit avoir cinq ans pour prépa-
rer les lois organiques, y compris celle rela-
tive à la langue et à l'identité amazighe...

Considérations finales
La gestion de la transition du pays vers la 
démocratie est pleine de contradictions. 
D’un côté le discours, la théorie, la loi et les 
principes déclarés et, de l’autre, la réalité, 
l'application et la pratique qui laissent à dé-
sirer. Il est clair que le Maroc par rapport à 
ce qui s'est passé dans d'autres pays comme 
la Tunisie, la Libye, l'Egypte, la Syrie, ... 
fait figure d’ « exception », comme le disent 
l’État et plusieurs observateurs. Cependant, 
le pouvoir doit être conscient que les pro-
blèmes sont trop graves et sérieux pour ne 
pas être traités de manière idoine et appro-
priée, en temps opportun.
La question amazighe ne se limite pas à la 
langue, et encore moins au folklore. C'est 
une question de langue, d'identité, de droits 
économiques, civils, politiques, écono-
miques, sociaux, culturels,... C'est aussi le 
droit à l'autonomie des régions. La démo-
cratie n'est pas un vain mot. La clé est la 
participation, la justice et la responsabilisa-
tion des populations et communautés locales 
pour leurs destins.
Enfin, sans démocratie, pas d’autonomie ni 
d’identité amazighe, sans autonomie, pas 
de démocratie, ni identité amazigh, et sans 
identité amazighe, il n’y a pas de démocra-
tie, ni d’autonomie.

* Conférence offerte à Madrid durant 
l'activité du Comité du Rif le 29 avril 2013.

DÉMOCRATIE, AUTONOMIE ET IDENTITE AMAZIGHE 

Mimoun CHARQI
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شهر ماي 2013 ست سنوات من املعانات و الحرمان من 
املنيس  العالم  يف  قضيناها  سنوات  النفسية  واألزمات  الحياة 
بعيدا عن املجتمع ،ونحن نقدم تضحيات جسيمة من االعتقال 
ومن  األمازيغية   للقضية  موضوعية  خدمة  يف  وذلك  السيايس، 
الشعب  كرامة  و  حرية  يضمن  سيايس  وضع  اىل  الوصول  أجل 
األمازيغي، فمادا قدمت باملقابل  الحركة  األمازيغية، والحركة 
التقافية األمازيغية  ملعتقليها؟وحتى نكون أكثر موضوعية ما 
هي حصيلة نضالها؟، وهل تتوفر عىل ملف كامل للمعتقلني؟  
وكيف سوقت مللف االعتقال عىل املستوى الوطني والدويل ؟...... 

وغريها من التساؤالت اآلنية و املرشوعة . 
يقدم  السيايس  االعتقال  من  سنوات  ست  أن  فيه  شك  ال  مما 
الدبلوماسية  ضعف  بوضوح  يتبني  حيث  اإلجابات،  بعض  لنا 
األمازيغية   يف تسويق ملف االعتقال سواء عىل املستوى الحقوقي 
نزال  ما  لكوننا  الجمعيات،  و  املنضمات  القانوني من طرف  أو 
كما  وعادلة،  مرشوعة  وقضيتنا  أبرياء  ونحن  االعتقال،  رهن 
داخل  األمازيغية  الثقافية  الحركة  ملستوى  بامللموس  لنا  يتبني 
التي  النضالية  املدرسة  بهذه  نفتخر  والتي  املغربية  الجامعات 
واحتجاجي.  تصحيحي  علمي،حركي،  معريف،  بخطاب  تتميز 
اليوم من نوع  ملا أصبحت تعيشه  أن تكون حدرة  أنه يجب  إال 
لنزوات  ممارسة  من  والطفولية،   الصبيانية  السلوكات  بعض 
أو هوى عابرة  واحتداء  النهج املوضوعي  يف التفاعل مع  كل 
النضال  بحبل  والتمسك  األمازيغية،  القضية  من  يشمئز  ما 
ضل  يف  السلوكات  هذه  ملثل  ومكان  مجال  فال  واملسؤولية 
استمرار اعتقالنا التعسفي وكل املمارسات املهينة للكرامة داخل 
السجون. ومن اليقني أيضا  أن الفعاليات األمازيغية لم تتدرب 
بعد وتكسب تجربة عىل االعتقال  السيايس، فالنضال األمازيغي 
ألوانها  سابق  بل   2007 اعتقاالت  تطلعات  مستوى  و  يكن  لم 
الكبري عيل صدقي  املناضل  التي طالت كل من  رغم االعتقاالت 
إىل  1994 . وباإلضافة  1981 ومناضيل تيليل سنة  أزيكو  سنة 
ضعف تسويق  والرتافع عىل ملف االعتقال السيايس فحصيلة 
ست سنوات تبني كذلك ضعف الدعم املقدم، النفيس، واملعنوي، 

األمرين،  تعاني  التي  لعائالتنا  أو  املعتقلني  لنا  سواءا  واملادي. 
للحركة  التحرري  والعمل  االعتقال  سنوات  لطوال  نرضا  وربما 
األمازيغية كامتداد لجيش التحرير واملقاومة املسلحة، وانعدام 
املكلف،  لنضالها  الجيد  واستيعابنا  الطويل،  النفس  وضعف 
فنحن اليوم نؤدي الثمن، وهي رضيبة نضالية و كلفة باهظة 
التي يتعني علينا تقييمها من أجل الحرية  وال نخفي كل الخوف 
والقلق  الذي يعرتينا  والصعوبات التي تعرتض مناضلينا  عىل 

توقع أو تخيل املستقبل .
يف  التغيري  وهم  فيها  التسويق  تم   سنوات   ست  حصيلة  إن 
إرادة فعالة   2011 وذلك يف غياب  ترسيم األمازيغية  يف دستور 
أجل  من  الحديثة،  الدولة  مؤسسات  ولفكر  تنظيمية،  لقوانني 
يحقق  لن  ما  الحقيقة  يف  وهي  الشعبية   اإلرادة  وتجميد  كبح 
االستقرار والديمقراطية و الحرية، بل ما هو إال مجرد صناعة يف 
غياب اإلتقان لنضام السيايس الذي رسخ قيم االستبداد للمجتمع  
رشعية  مولدا  بالسيايس  الحني  يتداخل  حيث  الدين  باسم 
سياسية مستمدة من الرأس املال الرمزي – الديني حكمت عىل 
هدا  مع  القطع  منا  يستدعي  مما  والجهل  بالتخلف  املجتمع  
النموذج  السيايس االستبدادي حتى ال نشكل االستثناء يف الحراك 
بقيم  الديمقراطية يف عالقتها  بد من  مسايرة  االجتماعي، فال 
تيموزغا  ، فالنظام السيايس لم تكن له النية و الجرأة إلحداث أي 

تحول  أو تغري حقيقي نحو أمازيغية فعالة .
إن املشهد  السيايس يثري كل االستغراب، هياكل مؤسساتية فارغة 
من برملان و حكومة و زوايا سياسية  كجثث هامدة  ال حياة فيها 
تتسارع للحصول عىل ريع سيايس أو اقتصادي، وسيادة الحزب 
الحاكم الذي يرشعن سلطته دينيا بدل الرشعية الشعبية، وهي 
بواعث ماضوية فالنظام لم يقطع ويفصل مع سنوات الرصاص، 
فامللك يجمع بني يديه جميع السلطات  كما عرب عن ذلك من قبل 
الحسن الثاني لكون فصل السلطات الينطبق عىل مستواه بل عىل 
املستوى األدنى، لهذا ال يمكننا تصور عدالة  وقضاء صالح وال 
مستقبل  فباسم امللك صدرت يف حقنا  أحكام قضائية  قاسية  
وظاملة  ومعادية لكل أمازيغي وذلك من أجل التسويق  صورة 

الثقافية  الحركة  عىل  واإلرهاب  العنف 
األمازيغية، كما ال يمكن تصور ترشيع 
قوانني فعالة لألمازيغية، أما بخصوص 
السلطة التنفيذية فيكفي أن نستحرض 
الهجوم  واإلرهاب  وكل  األوصاف القد 
حية التي تمارس عىل األمازيغية  وعىل 

مناضليها   باسم الدين، فمتى سرتفع السلطة التنفيذية يدها 
املنضمات  مواثيق  تقتضيه   بما  املغرب  ويلتزم  القضاء  عىل 
الدولية من مبادئ  وحقوق وواجبات والتشبث بحقوق اإلنسان  
كما هي متعارف عليها عامليا، ففصل السلط هي متمنياتنا، فلو 

تحقق ملا تم اعتقالنا وال كانت األمازيغية يف حالتها اليوم.
الحذر  املتنوعة األشكال تحثنا كثريا من  املواجهات  إن كل هذه 
والتواضع لهذه األشكال الغري بريئة مما يتطلب منا يقظة خاصة 
يف مواجهة مختلف أشكال أال يقني للخروج من التسلطية الدينية  
 ، والتهميش  والفقر  االستبداد  تجليات  ومختلف   واإلرهابية 
وأملنا كبري يف  تقعيد النضال وأن تكون الفعاليات  األمازيغية يف 
مستوى التحديات املفروضة، ونكون عىل وعي تام باملسؤولية 
اليوم من استمرار االعتقال  التي نتحملها جميعا يف ما نعيشه 
تجليات  من  جديد   نمط  وإبراز  السيايس،  والرتدي  السيايس  
النقاش  فضاءات  يف  االعتقال  ملف  لفرض   ، السيايس  املتخيل 
الفعال، واعادة لنفس املؤازرة و الدعم بمختلف أصنافه بعيدا عن 
كل االنفعاالت و التشتتات التي ال تخدم القضية و تنتج أحكام 
اختزالية  من أجل صياغة  فعل جماعي و إقامة دولة  يتحرر 
فيها االنسان األمازيغي  من حالة االدالل  » ومن سيكولوجية 
القهر »  فاألمازيغية الفعالة هي البديل األمن و املصدر الوحيد 
ملمارسة ديمقراطية ناجحة  القادرة عىل حمايتنا  ، ومهما طالت 
أبرياء وهي حقيقة  ، فسنبقى  القهر  و  الظلم  و  االعتقال  أيام 
محسومة و موجودة مهما » استاء منها الرعب ، ويسخر منها 

الجهل ، لكنها تبقى موجودة » كما عرب عن ذلك » ترشترش ».
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دفاعا عن األستاذ أمحد 
عصيــد 

املتواصل  التوارث  تم  لقد 
أبديا  يكون  أن  املوشك  للرصاع 
يف  يغوص  الذي  الفيلسوف  بني 
يعتمد  بمنهج  كلها  القضايا 
املحافظ  وبني  اإلشكايل،  التساؤل 
الساعي إىل تكريس الثابت كما هو 
أدى  الذي  الرصاع  تحريك،  دونما 
لالستبداد  القرسي  االستغالل  إىل 
للسلطة الروحية لقمع أو للقضاء 
أي تفكري  أو مضايقة  لتوقيف  أو 
يمكن أن يخلخل السياق املرسوم 
من  بعضا  يكشف  نقاشا  ويثري 
والواقع  الفكر  بني  الربط  أوجه 
حدثنا  وقد  أنتجه.  الذي  الشمويل 
التاريخ عن صنوف من االضطهاد 
فئة  ضد  املمارس  والتأليب 
واملبدعني  واملفكرين  الفالسفة 
ولهذا  الرسب،  خارج  املغردين 
كثريا  نستغرب  ال  قد  وغريه  كله 
الواضحة  الرشسة  الهجمة  من 
واملشفرة التي تعرض لها األستاذ 
أحمد عصيد، الهجمة التي ما فتئت 
العقالني  الجمعوي  التدبري  تطال 
العرصي املستقل مللف األمازيغية، 
باعتبار تلك الهجمات أساليب يتم 
ال  املايض،  من  الستريادها  اللجوء 
وإنما  واملستقبل،  الحارض  لبناء 
مما  األحيان،  أغلب  يف  لفرملتهما 
الفكرية  اللخبطة  هذه  إىل  أدى 
املسترشية  واملعرفية  والوجدانية 
تم  إذ  الحايل،  املغربي  واقعنا  يف 
بهذه  الجماعي  العقل  تفخيخ 
املشوشة  املفاهيم  من  »الخردة« 
واملثبطة للعزائم والتي تم تغليفها 
استقطابية  تعبوية  برتانيم 
لثنائيات  مكرسة  تهييجية 
والرعية  والراعي  والعبد  السيد 
األبدي  والزعيم  واملريد  والشيخ 
عرص  يف  والجماهري...،لنصبح 
بال  جسدا  والتواصل  املعرفة 
إيجابي،  عقل  بال  جسما  روح، 
وجودا بال تفكري. ويف خضم هذه 
الضباب  فيها  كثر  التي  املعمعة 
وكل  والربق  والرعد  واألعاصري 
واالضطراب  التدبدب  أصناف 
املعمعة  والخلط،  والجدب  والشد 
بكل  الفساد  فيها  ازدهر«   « التي 
للفيلسوف  بد  ال  كان  تجلياته، 
والعالم  واملفكر  واملبدع  واألستاذ 
ولو  يتدخل،  أن  املتنور  والفقيه 
وسط  صغرية  شمعة  بإيقاد 
وبامللموس  لنا  ثبت  ألنه  الظالم، 
البرشية  التنمية  رهان  كسب  أن 
الرتبية  عىل  يتوقف  الحقيقية 
للعقل  املنتجة  والتكوين والتأهيل 
املبدع  املنتج  املواطن  اإليجابي 
اإليجابية  القيم  مع  املتفاعل 
شكل  أي  النافعة،دونما  الكونية 
عوض  االستالب،  أشكال  من 
املنتوج  نفس  إعادة  عىل  اإلرصار 
املتقبل  الخانع  الخاضع  البرشي  
للقيم االستهالكية الجاهزة، بعقل 
يدفع  ومن  السهل  وراء  يلهث 
املغرب  يتجاوز  أن  أجل  من  أكثر. 
وضعته  الذي  الزجاجة  عنق 
واالختيارات  العقليات  فيها 
والثقافية  والرتبوية  السياسية 
والشبابية املكرسة لثنائية الفساد 
واالستبداد واملعرقلة ألي مرشوع 
أو فكر تقدمي، كان البد أن تلقى 
عصيد  أحمد  األستاذ  صيحات 
ولوكره  حتى  الصاغية  اآلذان 
القيم  وراء  املتمرتسون  املضللون 
الروحية الجماعية لخدمة أجندات 

خارج تاريخنا وجغرافيتنا.

                                                                                                                               

ست سنوات من االعتقال السياسي أي حصيلة ؟

تاغية  دوار  لساكنة  املفتوح  االعتصام  متابعة  اطار  يف 
التابع لزاوية احنصال اقليم ازيالل مسقط راس املناضل 
النضالية  برشاسته  املعروف  احنصال  احمد  واملقاوم 
وعود  نتيجة  فضه   تم  والدي   الفرنيس.  االستعمار  ضد 
العام  الكاتب  طرف  من  متعددة  محاوالت  العامل،وبعد 
للعمالة للحد من االعتصام وطلبه للساكنة سلك اسلوب 
الحوار .يف محاولة اليجاد حلول ملشاكلهم ومطالبهم التي 

يعتربها املسؤول باملرشوعة .
ايام االعتصام شعارات تطالب  املطالبون طيلة  ولقد ندد 
فيها ملك البالد بزيارة خاصة لهم باعتباره الوحيد القادر 

عىل حل مشاكلهم ووضع حد ملعاناتهم .
الطريق  شق  الساكنة   بها  تنادي  التي  املطالب  بني  ومن 
الرابط بني املركز ودوار تاغية والذي ترتاوح مسافتة حوايل 
6 كلمرتات كمطلب اسايس باعتباره حيويا والتي  ترفضه 
متمتلة  عدة  العتبارات  احنصال  زاوية  املركز  ساكنة 
الطريق كما هي  للسياح وترك  البهائم  باالساس يف كراء 
انتخابية  دائرة  باحدات  تطالب  كما  سياحيا.  الستغاللها 
يف الدوار العتبار ان الساكنة تتعدى 650 نسمة . وترتاوح 

نسبة املسجلني يف اللوائح االنتخابية 260 شخصا.
 وتطالب  ايضا  باحدات مدارس اخرى اىل جانب املدرستني 
التمدرس واحدات  الفتيات يف مواصلة  املوجودتني. ودعم 

عوض  استشفائي  مركز 
عىل  الحوامل  النساء  نقل 
النعش للمركز زاوية أحنصال 
شبكة  احدات  وكدا  للوالدة، 
الدوار  هذا  يف  االتصاالت 
لم  الذي   الوحيد  باعتباره 
املوجودة  الشبكة  من  يستفد 
عدد  ان  علما  املنطقة  يف 
الحاملني للهاتف النقال يصل 

ىتقريبا اىل 150 شخصا.  
عىل  االقليم  عامل  واقرتح  
الساكنة مجموعة من الحلول 
شكلية  حلوال  اعتربوها  التي 
يف  املتمتلة  امالهم  تحقق  لم 
وتحرتم  كريمة  حياة  عيش 
اىل  باالضافة  العيش  رشوط 

اعتبا ر انفسهم يعيشون يف املغرب غري النافع، ولقد اكد  
واحد  املعتصمني  احد  من  سعيد  بن   محمد  املسمىس  لنا 
اىل  علق  االعتصام  ان  احنصال  احمد  املقاوم  عائلة  افراد 
الزيارة  سيصادف  الدي  الوقت  اىل  وخصوصا  الحق  وقت 
واحياء  الساكنة  تشجيع  ازيالل’واعادة  القليم  امللكية 

التي  أما من جانب اخر فالحل  الساكنة.  نفس جديدة يف 
التدخل عرب  املتمثل  يف  العامل هو  اقرتاحه من طرف  تم 
عمال اإلنعاش الوطني إلصالح الطريق إال أن الساكنة لم 

ترىض بهدا الحل.
* رشيد غاندي

االعتصام املفتوح لساكنة دوار تاغية زاوية احنصال

اسكوكوبمريرت  ألزغاربايت  الجموع  بارايض  نظمت 
الحادية  الساعة  11/05/2013. عىل  بتاريخ  السبت  يوم 
مع  والتضامن  للمالحضة  انسانية  قافلة   ، صباحا  عرش 
عىل  الوقوف  قصد  باملنطقة.وذلك  القروي  العالم  سكان 
اليومية  حياتهم  وطريقة  املعيشية  اوضاعهم  حقيقة 
لغياب  كثريا  فوجئنا  املكان  بعني  القافلة  تواجد  ،واثناء 
شبه تام ألدنى رشوط الحياة التي تحفض لهؤالء السكان 
السقف  ذات  الرتاب  من  اكواخ  داخل  اإلنسانية،  كرامتهم 
البالستيكية التقيهم رش حرارة الصيف املفرطة والتضمن 
تردي  استمرار  يؤكد  ،مما  القارسة  الشتاء  يف  الدفئ  لهم 
أوضاعهم املعيشية املتجلية  يف انعدام  تام للبنيات التحتية 
الرضورية واملالئمة- من طرق ومسالك و شبكة كهربائية 
منذ  الجاف  الوحيد  البرئ  باستثناء  للرشب  صالحة  ومياه 
من  ليتمكن  باملاء  ملئه  اىل  املقاول  عمد  الحفر،  عملية 
تام  غياب   ، الساكنة  ترصيحات  حسب  املرشوع  تسليم 
متالشية  تعليمية  أقسام  األساسية-  االجتماعية  للمرافق 
مستوصفات  املكرسة،  والنوافد  األبواب  ذات  كافية  وغري 
اإلتصال  شبكة  وغياب  بدائية  رياضية  مالعب  منعدمة، 
الساكنة   خنق  استمرار  يوازيه   . واملواصالت  والتواصل 
بسياجات من اسالك شا ئكة مرتامية وعشوائية، مطوقة 
تنامي  عن  ناهيك   ، والسقي   الرعي  ونقط  املجال  لكل 
غري  بطرق  املاشية  وحجز  التعجيزية  الغرامات  فرض 
قانونية بنقلها اىل محجز حرضي للسيارات يبعد بمايزيد 
عن 40 كلم عن املنطقة من طرف مصالح ومتعاوني ادارة 
متعثرة  مشاريع  عىل  اإلنفاق  تزايد  مع  والغابات،  املياه 
يعد  مما   . وغرياملعقلنة  غرياملنصفة  املقاصات  واحتكار 
الحقوق  وذوي  ذوات  و  الساكنة  لحقوق  خطريا  انتهاكا 

باملنطقة ومناقضا لروح الدستور الجديد للمملكة.
وبحضور  السكان املقيمني باألرايض الساللية – الجموع- 
باألطلس  بمريرت  اسكوكو  أليت  األمازيغية  القبائل 
املحرومني  اطفالهم  اىل  باإلضافة  ونساء  ،رجاال  املتوسط 
املضمونة  الحقوق  وكافة  والصحة  التعليم  حق  من 

وقد  والدولية.   املعايريالوطنية  حسب  للطفولة 
مثن  عاى  قادمني  شخص،  الحضور500  تجاوز 
شاحنات ، دواب ومشيا عىل األقدام. يف مسريات 
شعبية رهيبة اسرتعت انتباه واهتمام املسؤولني 
الذين هرعوا اىل عني املكان بكثافة ،باإلضافة اىل 
،ومؤسسات  والدولية  الوطنية  اإلعالم   وسائل 
املجتمع  هيئات   ، ،نقابات  حقوقية  ،منظمات 
املدني ، جمعيات وقد عرب املشاركون عن  دعمهم 
الرتابية  بوحدتهم  –وتشبتهم  الوطنية  لقضيتنا 
مرديدين شعارات الوالء وحاملني األعالم الوطنية 
امللك  معربين عن اصطفافهم وراء  وصورجاللة 
املغربية.  صحراءهم  عن  للدفاع  الحكيمة  قيادته 
حقيقة  عىل  الجميع  للوقوف  مناسبة  وهي 
اتفاقية  فشل  يؤكد  مما  الوهمية  املشاريع 
غالف  لها  خصص  والتي   2009 لسنة  الرشاكة 
باإلضافة  درهم  مليون  ناهزعرشة  ضخم  مايل 

ملشاية  املخصصة  املقاصة  بمزانية  الواضح  التالعب  اىل 
والتي  املنطقة  ساكنة  تدخالت  تعبريجل  حسب  املنطقة 
املشاركني  من  تلقوها  التي  واملؤازة  الدعم  بكل  اشادت 
ايت  فيدرالية  كم  وجريانهم  اخوانهم  وخاصة  ومنظمي 
اسكوكو ،ايت اعمرباؤملاس ممثلني يف الشبكة األمازيغية 
كلمة  مسؤولها  القى  والتي  *أزطا*  املواطنة  اجل  من 
وجمعيات  ساكنة  من  املتدخلني  باقي  مع  ياملزازاة  قيمة 
املنطقة  بمشاكل  التعريف  ايطار  يف  حقوقية  ومنظمات 
اللذين  والتهميش  اإلهمال  وكذا  الصمت  جدار  تكسري  و 
عىل  الوقوف  قصد  ساكنتها،  وقضايا  املنطقة  يطاالن 
اليومية والتعريف بها وضمان إرشاكها  حقيقة معاناتها 
اإلعتبار وضعيتها وظروفها،  يأخذ بعني  يف حوار حقيقي 
ملحاولة إيجاد الحلول الناجعة واملناسبة لهمومها وضمان 
العيش الكريم لها و ألبنائها ونسائها وماشيتها ، املصدر 

الوحيد لرزقها وتواجدها.
اجزاء  أحد  عىل  امليدانية،ومعاينة  الزيارة  بعد  الختام  ويف 

املياة  مبنى  امام  الرمزية  املزعومةوالوقفة  املشاريع 
بروح  القافلة  لهذه  املنضمون  نوه  الفارغ،وقد  والغابات 
املطلبية  الوقفة  هذه  ميزت  التي  واملسؤولية  االنضباط 

السلمية وبعني املكان تم رفع التوصيات التالية:
*دعمنا املبدئي والالمرشوط لقضية وحدتنا الرتابية.

املعنية  اإلدارات  كل  من  مشرتكة  لجنة  بإفادة  *املطالبة 
من اجل التحقيق والتقيص يف املشاريع املزعومة.

الساكنة  عىل  املفروضة  التعجيزية  الغرامات  *مراجعة 
من طرف كصلحة املياه والغابات.

وتحديد  وضع  يف  معها  والتشاور  الساكنة  *إرشاك 
الساكنة  مصالح  بني  التوازن  عاى  حفاضا  السياجات 

وحماية للغابة والتوازنات البيئية واإلكولوجية.
ايطار  يف  للدخل  مدرة  تنموية  مشاريع  بتنزيل  *التعجيل 
وابناء  ونساء  لسكان  شامل  مستدام  تنموي  مخطط 
بعني  األخذ  مع  الحقوق  وذوي  ذوات  املنطقة،وكافة 

اإلعتبار طابع وخصوثيات املجال.
* مصطفى السباعي

قافلة املالحضة والتضامن  مع ساكنة األراضي الساللية لقبائل ايت اسكوكو  مبريرت
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• تغجيجت
يف إطار تقويــة الحركة الجمعوية بتغجيجت، وتوحيــد مجهودات التنظيمات 
الجمعوية املحلية باملنطقة، تأسس القطب الجمعوي بمبادرة من 10 جمعيات 
تنموية محلية، يوم اإلثنــن 06 ماي الجاري، بمقر جمعيــة الهالل للرياضة 

والتنمية والتعاون بتغجيجت. 
و بعد مناقشــة واملصادقة عىل مــروع القانون األســايس، وميثاق القطب 
الجمعوي، بإجماع ممثيل الجمعيــات الحارضة، تم انتخاب مجلس إداري الذي 
أفرز لجنة تنفيذية تتوىل تســيري القطب الجمعوي ملدة ثالث ســنوات، جاءت 
تشكيلتها كاآلتي:ســعيد الزاوي رئيسا ، أحمد وغزن نائبا له، التجاني أرضرض 
كاتبا عاما وأحمد أوزيدان نائبا له،  سعيد خياطي أمينا للمال، فاطمة بن أحمد 

وأحمد تيمون مستشارين. 
ويسعى القطب الجمعوي إىل تحقيق مجموعة من األهداف، من أهمها املساهمة 
يف التنمية املحلية باملنطقــة، وتعزيز الديمقراطية الداخلية والتشــاركية لدى 
الجمعيات العضوة بالقطب، وتقوية قدرات األطر الجمعوية باملنطقة، والرتافع 

عىل ملفات الشأن املحيل، وترسيخ قيم املواطنة و حقوق اإلنسان...

• تارودانت
عــىل اثر الحريق املهول الذي عرفه املســجد األعظم بتارودانت ، وقتل 
الطفلــة “فطومــة” ، نظمت  مجموعــة من الفعاليــات الجمعوية 
والحقوقية و السياسية والنقابية والهيئات املدنية  مسرية احتجاجية 
سلمية ردا إلعتبار املدينة وذلك  يوم 12 ماي الحايل، والتي انطلقت من 

ساحة “ارساك” لتجوب باقي احياء وشوارع املدينة.

•إحاحان
نظمت تنسيقية إحاحان أياما ثقافية إشــعاعية، دورة الشهيد حسن 
إبيقس  تحت شــعار:إحاحان إقصاء سيايس و طمس بذاكرة تاريخية 

وذلك أيام 08/09/10 ماي باملركب الثقايف: محمد جمال الذرة.
وعرفت األيام الثقافيــة تنظيم ندوة حول موضوع : »الشــأن الثقايف 
والفني بإحاحان« باإلضافة إىل محــارضة حول »مرص واألمازيغ إرث 
حضاري مشرتك«، ومائدة مستديرة حول »الثروات الطبيعية بإحاحان  
وتحديات اإلســتغالل«  كمــا تم عرض رشيط وثائقــي حول املقاومة 
املســَلحة  بإحاحان وتوقيع الديوان الشــعري »تداكت ن ورغ« ، وعىل 
هامش اللقاء تم تنظيم معرض للصــور وبحوث متنوعة، وتقليد عادة 

تامغرا بمنطقة إحاحان.

من هنا وهناك
ينعقد بمدينة أكادير يف الفرتة املمتدة ما بن 12 و14 ماي 2013، امللتقى 
الدويل األول للصحفين الذي تنظمه اإلجازة املهنية للتحرير الصحفي)كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر(واملرصد الجامعي للدراسات واألبحاث يف 
بأكادير وجامعة  الجهوية لالتصال  املديرية  اإلعالم واالتصال براكة مع 

ابن زهر.
الناطق  االتصال  وزير  الخلفي  مصطفى  السيد  بكلمة  امللتقى  سيفتتح   
الرسمي باسم الحكومة، سيشارك يف أشغاله وفقراته ثلة من الصحافين 
امللتقى  الزمن، وسيحرض أشغال  املتمرسن ال تقل خرباتهم عن عقد من 
مجموعة من العاملن يف املنابر اإلعالمية الدولية منها قناة الجزيرة وقناة 
العربية وقناة الحرة وقناة البي بي يس وقناة فرانس 24 وقناة اآلن، واذاعة 
إعالميةوطنية  ومنابر  الجديد  الرق  أنباء  ووكالة  الدولية،  كارلو  مونتي 
ومحلية. إضافة إىل مشاركة أكثر من20 دولة كربيطانيا وفرنسا، الواليات 
املتحدة األمريكية، تونس، الجزائر، ليبيا، األردن، اإلمارات، فلسطن، لبنان، 

مرص، السعودية، سوريا وجزر القمر…

بالحقل  الصلة  ذات  املحاور  من  مجموعة  مقاربة  إىل  امللتقى  ويهدف 
واقع  سريصد  بحيث  واملحيل،  والوطني  الدويل  املستوى  عىل  االعالمي 
الصحافة ووسائل االعالم باملغرب الكبري والرق األوسط كما سيقف عند 
أوضاع املنطقة ما بعد الربيع الديمقراطي والتحوالت التي شهدتها، فضال 

عن شهادات وروايات صحفين عاشوا لحظة االنتفاضات الشعبية.
من جهة أخرى، سيتناول امللتقى واقع اإلعالم األوروبي ومستقبله يف سياق 
التطور التكنولوحي. هذا ويسعى امللتقى الدويل األول للصحفين بأكادير، 
إضافة اىل شقه التكويني املهني، لخلق فرص تبادل التجارب والخربات بن 

الصحفين بمختلف الدول واملنابر.
إعالميون  سيؤطرها  ورشات  امللتقى  هامش  عىل  برمجت  وقد  هذا 
يف  العاملن  تستهدف  والصحافة  اإلعالم  فروع  مختلف  يف  متخصصون 

املجال اإلعالمي.
ولإلشارة، سيتم حفل االفتتاح يوم 12 ماي الجاري بالقاعة الكربى لغرفة 

التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، ابتداء من الساعة 09 صباحا.

كنات  بمنطقة  أمكان  قرص  يقع 
التابعة لجماعة ملعب الواقعة باقليم 
الرشيدية، والذي يبعد عن ملعب بحوايل 
منطقة  كيلومرت..وتندرج  عرين 
استفادة  األقل  املناطق  ضمن  كنات 
االقليم  بهذا   التنموية  املشاريع  من 
منذ استقالل املغرب، بالرغم من تعداد 
مناطق  مع  قياسا  املرتفع  سكانها 
ذلك  أسباب  وتعزى  نموا.  أكثر  اخرى 
واستفحال  الجبال،  وسط  عزلتها  اىل 
األمية يف سكانها وهجرة العديد  منهم  
نحو املدن  بفعل الجفاف أو بحثا عن 
فرص شغل، باالضافة اىل اعتبارها من 
يف  لألصوات  كخزان  املنتخبن  طرف 

االنتخابات  ال أكثر..
بدأت أشغال تزويد  كنات   بالكهرباء 
لدى  خري  بادرة  وكان    ،2010 سنة 
املروع   هذا  خرج  وقد  الساكنة، 
بعدادات خاصة بالعالم القروي حيت 
البطائق  بإستعمال  املسبق  الدفع  يتم 
اإللكرتونية، وبروا الناس بذلك  نظرا 
لوجود إحتماالت  بعدم وصول الفواتري 
فيها  املنفوخ   األثمنة   من  خوفا  او 
 « الرنانة  الجملة  نعرف   وكلنا  كثريا 
، باإلضافة إىل ذلك أن  خلص أشكي » 
النساء  غري  فيها   تجد  ال  األرس  أغلب 
املدن  إىل  الرجال  سفر  بعد  األطفال  و 
سيقطع  الذي  فمن  العمل   أجل  من 
أجل  من  الكيلومرتات   من  العرات  
الدفع ؟ مع  العلم أن وسائل النقل شبه 

منعدمة  » مرة واحدة كل صباح باكر 
وعودة يف املساء مع املغيب« ..

بدأ ربط املنازل بالكهرباء، حيث تم ذلك  
عدادات  بواسطة   األوىل   القصور  يف 
ذلك   لكن  بها   املبر  املسبق   الدفع 
لم  يستمر، إذ إنقلبت األية  بن عشية  
وضحاها  نظرا ألسباب  مجهولة  يف 
الناس  عرف  ما  رسعان  ،لكن  األول 
سياسية  ومصالح   تالعبات  أن 
التي  األولىهي  بالدرجة  وإنتخاباتية  
يكتفي   ولم   امللف،   هذا  يف  تتحكم  
و  بالسكوت  كنات  جبال  سكان 
الفرجة يف  هذه املرسحية البئيسة، إذ 
قاموا بالعديد من األشكال اإلحتجاجية  
اإلقليم  عمالة  نحو  كمظاهرات 
ومراسلة الجهات  املختصة، لكن األدن  
إن لم تكن صماء،  تعطى لك وعود لكي 
الفراغ  وتنتظر  سبيلك  حال  يف  تدهب 
مكرها. العادية  بالعدادات  تقبل  أو 

القصور  من   للعديد  هذا   حدث  وقد 
التي أستخدموا معها  سياسة  العىص 
ألحو  أيت  و  أخيت  كقرص  الجزرة  و 
عملوا  حيث  كذلك،  وتلغمت  وتغرمت 
إىل  اإلجتماعي  نسيجها  تقسيم  عىل 
يتم  ،لكي  عداد  لكل  ومعارض  مؤيد 
بالعدادت  ذلك  بعد  عليهم  الزحف 
الدفع  ذات  األخرى  أن  بدعوى  العادية 
الصفقة  أن  أو  متوفرة،  غري  املسبق 
املنتجة  الركة  مع  ستربم  التي 
األتوماتيكية   البطاقة  ذات   للعدادات 

تستلزم من السكان إنتظار شهور أو 
سنوات.

ال  الذي  الوحيد  هو  أمكان  قرص  بقي 
الذي  العمود  قرب  إعتصامه  يف  زال 
صامد   الكهربائي،   املحول  به  يوجد 
عن   يزيد  ملا  والرتقب  اإلنتظار  لعبة  يف 
حوار  أخر  أتذكر  ،و  ونصف  سنتن  
العام  والكاتب  اإلقليم   عامل  مع  
للعمالة  يف نونرب املايض  بحضور املدير 
اإلقليمي  للمكتب  الوطني  للكهرباء 
والنائب الربملاني رئيس جماعة ملعب  
حيث خريوا املعتصمن بعد الحوار بن 
العدادات العادية أو إنتظار ستة  شهور 
العدادات   من  اإلستفادة   أجل  من 
األتوماتيكية  دات الدفع املسبق ، هذا 
رغم علمنا  وبشكل  قاطع  من خالل  
للكهرباء  الوطني  املكتب  لسان  مدير 
عن  استفرسناه  ملا   - له  نبعث  الذي 
املشكلة -  بوجود  أكثر من مئتي عداد 
للدفع املسبق يف  حوزته  لم تستعمل 
بستن  إال  نطالب  لم  ،ونحن  بعد 
عدادا       فقط ..ونحن عىل بعد أيام  
لم  املحددة   املدة  إنقضاء   من  قليلة  
يتحقق أي شيئ ، وال نعرف ما ستؤول 
إليه األوضاع  حيث أختلط  هذا امللف 
والوعود  اإلنتخابية   بالتحضريات 
يف  املسكن  املواطن  ،وبقي  الفارغة 

الظالم.
* حريروش حميد
فاعل جمعوي بكنات

متاطل يف استفادة سكان قصر أمكان من الكهرباء ملا يزيد عن عامني

امللتقى الدويل األول للصحفيني بأكادير

نظمت جمعية أمغار للثقافة والتنمية بخنيفرة  يوم األحد 28 أبريل 2013 
رحلة ثقافية و استكشافية إىل موقع الزاوية الدالئية الذي يوجد عىل مقربة 
من بلدتي أيت إسحاق وتغسالن . تأتي هذه الرحلة يف إطار سعي الجمعية 
إىل اإلهتمام باملوروث الحضاري و التاريخي املحيل و محاولة إعادة اإلعتبار 
لذاكرة املنطقة و إىل  ربط خيوط أمجاد املايض بالحارض، خاصة أن السياسة 
الرسمية تحاول جاهدة استئصال هذا الكنز التاريخي من الذاكرة الوطنية 

واملحلية وطمس كل معالم التاريخ املرق للمنطقة.
بالطريق  الثانوية  الطريق  ملتقى  من  األقدام  عىل  مشيا  الرحلة  انطلقت 
إطار  يف  الزيارة  كيلومرتات، وتدخل هذه  يقارب خمس  ملا    8 رقم  الوطنية 
فيها  بما  باملنطقة،   األمازيغية  الثقافة  مقومات  كل  عىل  الجمعية  انفتاح 
التي  البكرية،   الدالئية  الزاوية  فزيارة  والبيولوجية،   األثرية  املناطق  زيارة 
من  ينحدر  الذي  الدالئي  بكر  أبي  يد  ميالدية عىل   1566 سنة  تأسيسها  تم 
التي استقرت بمنطقة أيت إدال بعد قدومها من  قبيلة مجاط الصنهاجية  
أعايل ملوية بالقرب من جبل » توجيط« الذي يطل عىل بلدة تونفيت وقرية 
تقجوين . تندرج هذه الرحلة  يف إطار االنفتاح عىل تاريخ املنطقة وذاكرتها 
األزمنة  مختلف  يف  رجاالتها  و  رموزها  و  أمجادها  استعادة  و  املشرتكة 
التاريخية، فبعد الندوة الوطنية التي تم تنظيمها يوم 24 نونرب  2012 حول 
املرة  هذه  الدور  جاء  املشهورة،  لهري  معركة  موقع  وزيارة  املقاومة  تيمة 
الرسمي  املستوى  تاريخهم عىل  تم تهميش  الذي  الدالئين  الستعادة ذكرى 
نظرا لطبيعة العالقة التي جمعت بن أرسة العلوين والدالئين بعد سقوط 
الحكم السعدي. تورد الكتابات التاريخية أن الدالئئن كانوا يدافعون عن جد 
العلوين عندما أرسه أبي حسون السماليل،  لكن  املوىل الرشيد العلوي الذي 
أنكاد  أخاه يف  الدالئية،  بعدما قتل  بالزاوية  ليست بقصرية طالبا  ملدة  كان 
  .1666 سنة  فاس  مدينة  عىل  واستيالئه  ميالدية   1664 سنة  وجدة   قرب 
لم  التي  تلمسان  إىل  منهم  تبقى  ما  وطرد   1668 سنة  الدالئين  عىل  قىض 

يسلموا فيها من املضايقات والتقتيل. 
بتقديمها  قام  والدالئين  الزاوية  تاريخ  عن  توضيحات  تقديم  تم  وقد 
األستاذين التجاني سعداني و محمد زروال،  وقد ركزت مداخلتي األستاذين 
عىل الكثري من املعطيات املرتبطة بتاريخ الدالئين منها ما يتعلق بالسياق 
التاريخي العام الذي أفرز الزاوية والدولة الدالئية،  مع التوقف عند أصلهم  
القبيل و الرس يف تسميتهم واختيار ذلك املكان الوعر لبناء تلك الزاوية ، كما 
كانت تستقبلهم وحجم  الذين  واملريدين  الطلبة  الكبري من  العدد  إىل  تطرقا 
التي  الطريقة  عند  التوقف  ينسيا  ولم  يوميا،   تقدم  كانت  التي  األطعمة 
انتقل بها الدالئيون من شيوخ يف التصوف وطلب العلم والزهد يف الحياة إىل 
يف  الزاوية  لحق  الذي  الدمار  عن  بحرسة  تحدثا  النهاية  ويف  الحكم.  طالبي 
بطن  معركة  يف  الدالئين  سحق  الذي  الرشيد  موالي  العلوي  السلطان  عهد 
الرمان سنة 1668 ودمر كل اآلثار العمرانية التي شيدوها، ونددا بالتهميش 
والالمباالة التي يتعرض لها ما تبقى من مسجد الدالئين وقبورهم التي يتم 
تدنيسها من طرف الزوار الذين ال يعلمون أصال بوجودها ألنه لم توضع أية 

إشارة تؤكد ذلك سواء للزوار الغرباء أو القريبن من موقع الزاوية. 
* محمد زروال 

خنيفرة : مجعية أمغار للثقافة والتنمية  تنظم 
زيارة ملوقع الزاوية الدالئية 

 أعلنت مجموعة أنكمار الغنائية يف صفحتها عىل موقع الفايبسوك أنها قررت 
مقاطعة »ما يسمى« مهرجان الورود بقلعة مكونة املزمع تنظيمه مابن 9 
إىل غياب  املقاطعة  الجاري. وقد عزت هذه املجموعة قرار  الشهر  12 من  إىل 
التنظيم وتبخيس الفن املحيل حيث لم يتم اإلتصال بكافة املجموعات املحلية 
املايل املخصص  املقابل  املهرجان، وهزالة  بداية  الضائع عىل  الوقت بدل  إال يف 
وإغراق  للمجموعة،  درهم  ألف  أربعة  يتجاوز  لم  حيث  املحلية  للمجموعات 
الرتويج  مهمة  وإسناد  يعقوب،  نفس  يف  لغاية  املبتدئة  بالفرق  الربنامج 
لم  املنطقة  وكأن  باالسم  إال  مكونة  قلعة  تعرف  ال  لثلة  للمهرجان  اإلعالمي 
تنجب فنانن لهم تاريخ، وإيكال التدبري الفني ألشخاص ال عالقة لهم بالفن، 
مجموعات  عر  مشاركة  تدبري  كيفية  حول  سؤال  عىل  أحدهم  جواب  ففي 
هناك  بأن  أجاب  الزمن  من  فقط  ساعتن  حدود  ويف  واحدة  فنية  أمسية  يف 
األسباب  ...لهذه  الخشبة  فوق  ساعة  ربع  إال  تستحق  ال  محلية  مجموعات 
وغريها نعلن مقاطعة هذا املهرجان وتحية فنية لكل غيور عىل مستقبل الفن 

الهادف بالجنوب الرقي لتامزغا الغربية.
الرقي  بالجنوب  مرموقة  غنائية  مجموعة  أنمكار  مجموعة  أن  يذكر 
بطابعها  وتتميز  الوطنية،  املهرجانات  أن شاركت يف مجموعة من  لها  سبق 

الفريد,املعتمد عىل إحياء أغاني الرتاث املحيل.

جمموعة أنكمار تقاطع مهرجان الورود 
بقلعة مكونة

شهدت مدينة أكادير تنظيم ملتقى »املوكار« والذي يمثل أحد أكرب امللتقيات 
نادي  مع  بتعاون  والتسيري،  للتجارة  الوطنية  باملدرسة  املنظمة  السنوية 
أسايس الذي يعترب بدوره من أقدم النوادي باملؤسسة والذي يحمل يف طياته 
عىل  يعمل  حيث  األمازيغية  بالثقافة  الصلة  ذات  واملبادئ  القيم  من  العديد 
الشاملة ملختلف  العديدة واملتنوعة  ترسيخها والعمل بها من خالل أنشطته 
العنارص التي تزخر بها هذه الثقافة ملا شهدته من انفتاح وتالقح مع مختلف 

الحضارات منذ االزل وال زالت كذلك.
وقد شهد املوكار هذه السنة والدة دورته العارشة التي ستكتيس حلة جديدة 
يجعله  مما  العالم(  )أمازيغ  ملعالجته  املختار  املوضوع  حيث  من  ومتجددة 
يخوض غمار العاملية والتنوع مع أمازيغ العالم ليؤكد من جديد عىل رضورة 

اإلنفتاح عىل مختلف الحضارات.
وشهدت هذه الدورة تنظيم مؤتمر حول موضوع:»أمازيغ العالم...تنوع وحدة 
وعاملية«، بحضور مجموعة من الباحثن يف الثقافة األمازيغية واملهتمن بهذا 
املستعملة  األدوات  أبرز  يحتوي عىل  أمازيغي  تنظيم متحف  تم  كما  املجال. 
العالم،  وحول  االمازيغية  رموز  من  والعديد  منزلية  وأواني  ولباس  حيل  من 
باإلضافة إىل إحياء العرس األمازيغي األصيل بشتى وأدق تفاصيله وبراكة 

»TERRE D’ENFANT « مع الجمعية ذات الصيت عىل الصعيد العاملي
واختتمت هذه الدورة بسهرة عرفت حضور أبرز الفنانن االمازيغ كامغران، 

ازنزارن شامخ، رباب فيزيون، انوراز، مجموعة تاكراوال وأحواش تاليوين.

املوكار وامازيغ العامل..نظرةجديدة 
ومتجددة

من  العرات  خرج  الساكنة  مطالب  من  مطلب  أي  تفعيل  لعدم  نظرا 
سكان قرية أنوال التاريخية مساء أمس الجمعة 03 ماي الجاري يف وقفة 
الخامسة  للمرة  تليليت  القروية  الجماعة  مقر  أمام  تصعيدية  احتجاجية 
انوال  مركز  )تليليت(  الجماعة  مقر  أمام  النضايل  الشكل  بدأ  التوايل.  عىل 
رئيس  بمحاسبة  وتطالب  بالفساد  منددة  شعارات  رفعت  حيث  التاريخي 
التنمية؛  الطرق؛   ( املروعة  و  العادلة  املطالب  وتحقيق  املحيل  املجلس 
الصحة ؛ النصيب من األدوية؛ املاء الصالح للرب ؛الكهرباء ؛التعليم ؛ الدعم 

املدريس)برنامج تيسري( ...
اعتصمت  حيث  السلمية  االحتجاجية  أشكالها  من  الساكنة  صعدت  وقد 
عن  تزيد  ملدة  املحلية  السلطات  ممثيل  أنظار  أمام  الجماعة  مقر  داخل 
ساعة وألقيت مداخالت من طرف سكان املنطقة الرفاء الذين أشاروا إىل 
القروي  املجلس  رئيس  أن  علما  الفساد،  وملفات  الخروقات  من  مجموعة 
األخرية عامل  الساكنة وطالبت هذه  الحوار مع  إىل طاولة  الجلوس  رفض 
عن  ومسائلته  الجماعة  رئيس  مع  للتحقيق  لجنة  بإيفاد  الدريوش  إقليم 

إنجازاته منذ 21 سنة أي ما يعادل ربع قرن تقريبا......
ولإلشارة فإن ساكنة انوال التاريخية تحتج منذ أزيد من شهر ونصف وذلك 
يف كل يوم الجمعة حيث تخرج الساكنة لتعرب عن غضبها لعدم تفعيل أي 
مزرية  أوضاع  تعيش  املنطقة  ساكنة  ان  العلم  مع  املطلبي  ملفها  من  بند 
ويرثى لها. إذ أنها تحتج ضد القمع والتهميش واإلقصاء وتزييف التاريخ 
البطويل ... وتتوج الشكل النضايل بمسرية تصعيدية حاشدة جابت مجموعة 
من الدواوير ومدارش انوال ) أيت بوزيانـ  إرشقياـ  أدهار نربواجـ  إوشيخن 
ـ إوشافنـ  أدهار أورشقي ...(، وزارت املسرية مجموعة من األماكن املهملة 
عدة  إىل  إضافة  الساكنة،  منه  تستفيد  لم  الذي  املجمد  البرئ  تفقدت  حيث 

مدارس املهمشة وإىل الساكنة املقصية من شبكة الكهرباء واملاء الروب.
وانتهت املسرية حيث بدأت بالوقوف ترحما عىل أرواح الشهداء الحقيقين 
ستستمر  أنها  الساكنة  وتوعدت  الزاكية.  بدمائهم  التاريخ  صنعوا  الذين 

وتصعد من أشكالها النضالية إىل غاية تحقيق مطالبها العادلة واملروعة

ساكنة أنوال تنتفض ضد التهميش و اهلكرة 

* حسن سفري

والخريجن  املاسرت  وطلبة  االمازيغية  الدراسات  وطالبات  طلبة  نظم 
للتنديد  والتكوين   للرتبية  الجهوية  االكاديمية  قبالة  تنديدية  وقفة 
بوضعية االمازيغية رغم الطابع الرسمي لها وكونها اللغة االكرت تداوال يف 
اوساط املواطنن املغاربة  ولكن هناك عقليات التريد لالمازيغية بالتقدم 
القانون  انزال  يف  )التماطل  ايمازيغن  ومكتسبات  مطالب  تعرقل  بل 
التنظيمي,منع تداول االمازيغية يف الربملان ,اقصاء خريجي االمازيغية من 
ولوج مراكز مهن الرتبية والتكوين ( نددو بعدم احرتام املواتيق  الدولية 
يف مجال الحقوق الثقافية واللغوية كلها مشاكل وعراقيل ندد بها الطلبة 

املحتجون.
الدراسات  لخريجي شعبة وماسرت  واملبارش  الفوري  .باالدماج   وطالبوا 
تدريس  حصص  يف  والزيادة  والتكوين  الرتبية  ومهن  بمراكز  االمازيغية 

التاريخ والهوية والحضارة االمازيغية.
الدراسات  للمتخصصن وتعميم شعبة وماسرت  التدريس  واسناد مهمة 
لتدريس  االربعة  املبادئ  وتخصيص  املغربية  الجامعات  يف  االمازيغية 
االمازيغية )التعميم,االجبارية.التوحيد.الحرف االصيل تيفيناغ(  وطالبو 
يف  االمازيغية  تدريس  ملف  مع  ومسؤولية  بجدية  التعامل  االخري  يف 

املنظومة الرتبوية.
وأكد طلبة شعبة الدراسات االمازيغي)طلبة املاسرت والخريجن( عزمهم 
املروعة  ملطالبهم  االستجابة  حتى  النضالية  االشكال  كل  خوض  عىل 
كل  ,وناشدوا  املروعة  لتطلعاتهم  االستجابة  حتى  للملف  ومتابعتهم 
فعاليات الحركة االمازيغية والحقوقية ملساندتهم يف نضالتهم املروعة.                  

طلبةاالجازة واملاستر وخرجيي الدراسات االمازيغية 
بابن زهر حيتجون ضد وضعية االمازيغية

»العالم  جريدة  يف  تلقينا  واآلىس  الحزن  ببالغ   *
والد  البطيوي  العربي  السيد  وفاة  نبأ  األمازيغي« 
العاملي  التجمع  رئيس  البطيوي،  محمد  الدكتور 
طاقم  يتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه  األمازيغي، 
تحرير الجريدة والقائمن عليها السيد راخا رشيد 
والسيدة امينة ابن الشيخ بأحر التعازي واملواساة 
إىل كل أفراد أرسة الفقيد، أملن من العيل القدير أن 
يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصرب والسلوان.

السيد  وفاة  نبأ  تلقينا  أيضا  الحزن  ووببالغ   *
بتهالة،  الجمعوي  العمل  قيدوم  عابد  همو  نايت 
هذا  إثر  عابد، وعىل  بالشيخ  قيد حياته  واملعروف 
جريدة  تحرير  هيئة  نحن  نتقدم  الجلل  املصاب 
الفقيد  عائلة  إىل  التعازي  بأحر  األمازيغي  العالم 
الفقيد  يسكن  أن  القدير  العيل  الله  من  راجن 

فسيح جناته.
 26 67 عاما، تويف يومه اإلثنن  * عن سن يناهز 
 ، قسيوي  محمد  اإلذاعي  الصحايف   2013 أبريل 
التحقوا  الذين  الصحافين  جيل  من  واحد  وهو 
القرن  سبعينيات  مطلع  يف  األمازيغية  باإلذاعة 
بتعبري  األخبار  وتقديم  إعداد  وتوىل  املايض، 
تمازيغت وقام بتغطية العديد من األحداث الوطنية 
ووطنيا.  جهويا  والفنية  الثقافية  والتظاهرات 
ومن األخبار انتقل إىل اإلنتاج اإلذاعي، حيث تفوق 
يف إعداد وتقديم جل األنواع الربامجية من خدماتي 
ومن  الرتفيهي.  والثقايف  األدبي  إىل  اجتماعي 
الربامج التي حققت تجاوبا مع مستمعي اإلذاعة 
األمازيغية نذكر: إسن تمازيغت-نك«اعرف بلدك« 
وطريق  الشاعر«  أملكاز/مخزون  و«تغرارت 
السالمة. وعىل إثر تقاعده استمر يف إنتاج الربنامج 
»أرتي  واملستمعن  واألدباء  الشعراء  لدى  املعروف 
تنظيم  يف  الفضل  وله  الشعر«  بستان  إنشادن«- 
منتديات  ضمن  األطلس  شعراء  من  العديد 

وجمعيات ثقافية. 

تعازي * تعازي



* سعيد باجي

بحلول  19 أبريل  2013، تكون قد مرت 31 
سنة عىل اختطاف املفكر األمازيغي بوجمعة 
هباز، دون أن يظهر  أي جديد بشأن مصريه 
، ماعدا ما جاء به تقرير صادر عن املجلس 
املجلس  اإلنسان)  لحقوق  اإلستشاري 
خالل  حاليا(،  اإلنسان  لحقوق  الوطني  
الئحة  عن  عبارة  وهو   ،2010 مارس  شهر 
املتابعة   لجنة  تأكدت  حاالت  ل«  متضمنة 
ألسباب  كان  أصحابها  اختفاء  كون  من 
والباحث  الدكتور  بينهم   من  سياسية«، 
األمازيغي  بوجمعة هباز، » تأكدت وفاتهم 
مختلفة«،  بمراكز  احتجازهم   أثناء  جميعا 
هيئة  فتحته  الذي  التحقيق  عىل  بناء  وذلك 
بعض  مصري  لتحديد  واملصالحة   اإلنصاف 
الدولة  مسؤولية  ثبتت  الذين  األشخاص 
وعىل  لإلختطاف.  تعرضهم  يف  املغربية 
و«الوفاة تحت  اإلختطاف  أن هذا  الرغم من 
سياسية  خلفيات  عىل  بناءا  تم  التعذيب«، 
التقدمية  املواقف  عن  ناتجة  وإيديولوجية 
األمازيغية،  التطبيقية  اللسانيات  يف  للباحث 
التي  الجامعية  أطروحته  تتضمنها  والتي 
يف   1979 عام  السوربون  بجامعة  ناقشها 
يف  األمازيغية«،  يف  الجهة  »مقولة  موضوع 
الوقت الذي عاد فيه إىل املغرب، حيث اعتمد 
خالل املوسم الدرايس 1981-1980، كأستاذ 
محارض للغة الفرنسية بكلية اآلداب والعلوم 
بالرباط،  الخامس  اإلنسانية بجامعة محمد 
1981من  أبريل   19 يوم  اختطافه   حني  إىل 
ملوية  زنقة  بالعنوان:57  الكائن  املنزل 
ولم  عالقا  ظل  امللف  فإن  الرباط.  بأكدال 

يظهر أي مستجد سواء بشأن الكشف عن »الحقيقة 
كل الحقيقة« املرتبطة ب »وفاته أثناء اإلحتجاز«، أو 
لذويه   رفاته  وتسليم  مدفنه   عن  اإلعالن  بخصوص 

بعد تحديد هويته وفق املعايري العلمية الجارية.  
يذكر أن بوجمعة هباز من أهم املثقفني العضويني، 
والتجذير  التكريس  آليات  مختلف  جابهوا  الذين  
العربية،  القومية  عىل  مبني  نظام  لرموز  السلبي 
وتمكن من إعمال الفكر النقدي وخلخلة الجاهز من 
الطروح، وهدم اليقينيات ومساءلة الواقع واملراهنة 
اإلعتبار  سيعيد  الذي  اإلتجاه  يف  تغيريه  عىل  الدائمة 
ألمازيغية شمال أفريقيا. وقد قاده فعله هذا إىل مصري 
لحقوق  الوطني  املجلس  تعامل   خلفية  مجهول.و 
اإلنسان مع ملف هباز تنضبط لنفس اإلسرتاتيجية  
تعامل  يحكمان  اللذين  اإليديولوجي  والتضليل 
شأن  يف  األمازيغية،  القضية  مع  القائمة  األجهزة 
حول  واألساطري  اإلشاعات  وخلق  الشكوك  تقوية 
التي  األصوات  إلسكات  محاولة  يف  وذلك  امللف،  هذا 
واإلختطافات  التعذيب  حقائق  عن  بالكشف  تطالب 

وعمليات القمع املمارسة يف حق األمازيغ. ولإلشارة 
بتقارير  املشفوع  بالتظلم  بعثت  هباز  عائلة  فإن 
إبنها، إىل كل من »هيئة  مفصلة عن ظروف اختفاء 
اإلنصاف واملصالحة« و »املجلس اإلستشاري لحقوق 
اإلنسان حاليا(،  الوطني لحقوق  املجلس  اإلنسان«) 
وتشري تلك التقارير إىل الجهة املتورطة يف اإلختطاف، 
تكشف  أن  للمساءلة،  عرضت  إن  شأنها،  من  والتي 
عن املسكوت عنه يف هذا امللف، إال أن هاتني الهيأتني 
لم  اإلنتقالية،  العدالة  دور  تلعب  أن  لهما  أريد  التي 
تتوافر لديها اإلرادة السياسية للكشف عن مثل هذه 
قد  التي  املؤرشات  بعض  أن  ولو  اإلنسانية،  الجرائم 
ويبدو  هباز،  مصري  عن  تكشف  أن  يمكن  ظهرت، 
جرى  وكيف  ماجرى  حقيقة  عن  الفصح  زمن  أن 
وملاذا جرى، آت بدون شك. وبعد تأكد وفاة بوجمعة 
الحركة  فإن  اإلحتجاز ألسباب سياسية،  أثناء  هباز 
استفسار  يف  عائلته  بمؤازرة   مطالبة   األمازيغية 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عن تهربها يف إظهار 
الذي  السيايس  اإلغتيال  هذا  حول  كاملة  الحقيقة 
استهدف مفكرا ومناضال أمازيغيا أو بعرض القضية 

أمام القضاء.
املغربي قد  النواب  أن مجلس  بالذكر  وجدير 
بمقتضيات  املغربية  الدولة  التزام  عىل  وافق 
األشخاص  جميع  لحماية  الدولية  اإلتفاقية 
بمصادقته  وذلك  القرسي،  اإلختفاء  من 
  20.12 رقم   قانون  مرشوع  عىل  باإلجماع 
يونيو  الخميس28  يوم  عمومية  جلسة  يف   ،
املعتمدة  االتفاقية  هذه  وتعترب   .2012
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  طرف  من 
بنيويورك يف 20 دجنرب 2006،  والتي اعتمدها 
مجلس حقوق اإلنسان يف 29 يونيو 2006 ، 
من بني  االتفاقيات التسع األساسية يف مجال 
املغرب،  عليها  يصادق  التي  اإلنسان  حقوق 
عليها  املوقعة  األوىل  الدول  من  كان  أن  بعد 
اإلتفاقية  هذه  وتضم  املصادقة.  دون  لكن 
خمسة وأربعون مادة يف ثالثة أجزاء، يعرف 
ويجرمه  القرسي  اإلختفاء  األول،  جزءها 
املجرمني   مرتكبيه  معاقبة  إلزامية  مع 
وتعريف  الجريمة  هذه  إطار  يف  وتسليمهم 
يهم  فيما  وحقوقه.  »الضحية«  ب  املقصود 
املعنية  األممية  اللجنة  منها  الثاني  الجزء 
االتفاقية،  مضامني  وتطبيق  تنفيذ  بتتبع 
هذه  ووظائف  القرسي  اإلختفاء  وحاالت 
الدول  اعرتاف  مع  عملها،  وآليات  اللجنة 
البالغات  وبحث  وتلقي  اللجنة  باختصاص 
اإلتفاقية  من  الثالث  الجزء  أما  املقدمة. 
اإلنضمام  ألشكال  خصص  فقد  املذكورة، 
وإذا  لذلك.  الالزمة  األدوات  وإيداع  لالتفاقية 
قد  والسياسية  الحقوقية  األوساط  كانت 
اعتربت املصادقة عىل مرشوع القانون حدثا 
األرضية  استكمال  باب  يف  يندرج  تاريخيا 
القانونية التي تجعل املغرب منخرطا يف زمن 
أبرزها  اإلنسان، وتكتيس عدة دالالت  احرتام حقوق 
مادته  يف  )الدستور  الجديد  للدستور  السليم  التنزيل 
الرسي(  أو  التعسفي  االعتقال  تجريم  بشأن   23
مقتضيات  مع  الوطني  الترشيع  مالءمة  إطار  ويف 
من  األشخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية 
االختفاء القرسي، فإن السؤال العريض الذي يشغل 
بال الفاعلني الحقوقيني هو:  »هل سيفعل القانون 
اإلنصاف واملصالحة  املذكورمضامني توصيات هيئة 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  مايض  مع  والقطع 
اإلنسان، واإلعمال بمبدإ العدالة االنتقالية التي تبنتها 
الدولة للقطع مع املايض، وتطوير العدالة ومنظومة 
ضحايا  بعض  مصري  عن  الكشف  مع  القوانني، 
االختفاء ، والكشف عن حقيقة بعض اإلختطافات، 
واغتيال  اختطاف  كملف  للتقادم،  إخضاعها  دون 
أم  هباز؟  بوجمعة  األمازيغي  واملناضل  الربوفيسور 
أن األمر مجرد تزيني املواجهة الحقوقية املغربية أمام 

املنتظم الدويل.

بعد  تأكد وفاة بومجعة هباز أثناء اإلحتجاز ألسباب سياسية

احلركة األمازيغية مطالبة باستفسار املجلس الوطين حلقوق اإلنسان
 أو بعرض القضية أمام القضاء
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سنة،  ثالثني  منذ  هباز  بوجمعة  اختفى 
الذين  الرجال  لندرة  يسكننا  وسيظل 
للذكرى.  الشاغر  املكان  ذلك  يستحقون مأل 
سيختفي الكثريون من الذين يملؤون كرايس 
الذاكرة، ليرتكوه فارغا لرجال لن يكونوا غري 

بوجمعة ومعتوب والخطابي واملساعدي...
حتما القائمة لن تكون طويلة، ألن رجاالت 
»رجاالت  من  بكثري  أقل  األمازيغي  العمل 

العمل األمازيغي«.
هذا  التذكر  فعل  إال  للغياب  إكسري  يوجد  ال 
لتذكرنا  لواله  إذ  النسيان،  نغتال  به  الذي 

تاريخا عظيما بالقتل.
فحتى  األمازيغية،  الذاكرة  خلخلة  من  بد  ال 
وجود  يعرفون  الذين  هؤالء  قليلون  اآلن، 

شخص اسمه بوجمعة، أو بمايض وجوده.
أن نطالب  األمازيغية،  الذاكرة  إطار  بد يف  ال 
املجاالت  يف  يحدث  كما  راديكايل،  بإصالح 
عقيمة،  فهي  الذاكرة،  لسلوك  األخرى، 

مراوغة، مزيفة، ماكرة...
األجسام  هذه  نحنط  لكي  الوقت  حان  لقد 
يف  بل   ، الذاكرة  حياة  يف  ليس  قطعا  امليتة، 
قرب النسيان. هكذا يجب أن يكون مصري كل 
رواد  فيها  بما  الدولة،  تحييها  التي  الرموز 

مبغى الحركة الوطنية.
عن بوجمعة ال نعرف الكثري، يراودنا الشوق 
أخريا،  أدركنا  ألننا  واآلخر،  الحني  بني  إليه 
نعرفه  لم  قضيتنا.  شهيد  كان  الرجل  أن 

به  نعرف  الذي  بالقدر 
ألن  لوناس،  معتوب 
الفرنسيني  اللوبيني 
تعمدوا   ، معا  واملغاربة 
الذاكرة.  من  استئصاله 

ربما كان ملعتوب بعض الحظ ألن الفرنسيني 
استقبلوه بحفاوة، وروجوا له يف الحني الذي 

قتله فيه مواطنوه.
لقد كان هباز بوجمعة يتنفس الفكر، لكنه 
أن  بودنا  كان  التنفس.  من  محروما  كان 
نعرف عنه ما يلزم، لكي نخلده فكرا وثقافة 
يف أذهان األجيال األمازيغية القادمة، لكننا ال 
نملك إال أن نخلده اسما بعد مصادرة أفكاره.

العظيمة  التاريخية،  الحقيقية،  األشياء 
يطاله  التزييف  وحده  تختفي،  ال  واملميزة 
يف  محجوزا  زال  ما  وبوجمعة   . النسيان 

غياهب الوأد، إنه غائب ومغيب يف آن.
من يقربك يا بوجمعة، من يخفيك يا هباز، 

من يئدك يا بوجمعة هباز؟
ليس  اآلن،  بوجمعة  من  يهمنا  ما  أن  أظن 
االختطاف-  عن  املسؤولني  عن  نبحث  أن 
بالنسبة إيل عىل األقل- أو ظروفه أو أسبابه، 
كتبه  ما  قيمة  نعرف  أن  الرضوري  من 

بوجمعة بنرشه، هكذا سنحييه بعد موته.
* تغجيجت

خطرية  سابقة  يف 
وجهت  وملغومة 
االبتدائية  املحكمة 
استدعاء  بوارزازات 
لجلسات  الحضور 
16 ماي  املساءلة يوم 
القادم للطالب الباحث 
األمازيغي  والناشط 
الذي  ماشييش  رجب 
مدينة  من  ينحدر 

العدالة والتنمية  أن تقدم حزب  بعد  تنغري وذلك 
البلدي للمدينة املذكورة  ممثالً يف رئيس املجلس 
الحزب  نفس  يف  ينشطان  بشاهدين  مدعوماً 
وشاهد ثالث موظف ببلدية تنغري محسوب عىل 
العدل واإلحسان، حسب ما تؤكده املصادر، تقدم 
والناشط  الباحث  الطالب  فيها  يتهم  بشكاية 

األمازيغي بالعنرصية والتشويش.
شهر  أواخر  إىل  الحادثة  هذه  تفاصيل  وتعود 
أكتوبر بعد أن تم اعتقال الناشط األمازيغي من 
يف  املسؤولني  من  بأمر  األمنية  املصالح  طرف 
القرارات خالل  اتخاذ  التأثري عىل  البلدية خشية 
البلدي  للمجلس  العادية  الدورة  جلسة  انعقاد 
األمازيغي  الناشط  هذا  عرف  أن  بعد  وخاصة 
باملنطقة  املسؤولني  لكل  الصارمة  بانتقاداته 
وتحميلهم مسؤولية ما تعيشه املدينة من أزمات 
والتنمية  العدالة  حزب  ولعل  األصعدة  كل  عىل 
كان أبرزهم، وهو ما لم يستسغه الحزب ليضطر 
الطالب  أكده  ما  حسب  الرشطة  تدخل  طلب  إىل 
مخفر  يف  معه  والتحقيق  اعتقاله  ليتم  الباحث 
الرشطة ويتم تحرير املحارض الالزمة وبحضور 
كل املعنيني، هذه املحارض رسعان ما تم توقيع 
التنازل بشأنها والرتايض حول توقيف أطوار هذه 
وفعاليات  خارجية  أطراف  تدخل  بعد  املتابعات 

أخرى آنذاك اتفقت عىل تجاوز هذا االختالف.
هذه  عىل  أشهر   4 من  أزيد  مرور  وبعد  لكن 
الواقعة ها هي تطفو إىل السطح مجدداً وبشكل 
توقيع  تم  أن  بعد  خاصة  مفهوم  وغري  علني 
لتطرح  املتابعات،  بتوقيف  والتعهد  التنازالت 
معركة  أنها  عىل  تؤكد  التي  األسئلة  من  العديد 
خاللها  من  يرغب  سياسية  ومحاكمة  خارسة 
االنتقام  تنغري  بمدينة  والتنمية  العدالة  حزب 
السيايس  فشله  وتربير  األمازيغ  النشطاء  من 
التي  والتهديدات  الباحثني  الطلبة  بمحاكمة 
ممن  وغريهم  األمازيغ  النشطاء  بعض  تطال 
ينتقدون برامج وتوجهات هذا الحزب. وإال فما 
السبب يف هذا االستدعاء؟ من يقف وراءه (عىل 
ثالث  استبعاد وجود طرف  إمكانية عدم  اعتبار 
يتمثل يف وزارة الداخلية كما أكد عىل ذلك الناشط 
الظرفية  هذه  اختيار  تم  وملاذا  األمازيغي(؟ 
القليلة  األيام  تنكشف يف  أخرى  بالذات؟ وأسئلة 

املقبلة.
إىل ذلك عربت العديد من فعاليات املجتمع املدني 
والنشطاء  النقابية  والقوى  وخارجها  باملنطقة 
الحركة  وتجمعات  والحقوقيني  السياسيني 
يف  األمازيغية  الثقافية  والحركة  األمازيغية 
تضامنها  عن  عربت  الجامعية  املواقع  مختلف 
موقع  صفحات  عىل  كما  والالمرشوط  املبدئي 
الباحث  الطالب  مع  االجتماعي  التواصل 
مواقفه  يف  ماشييش  رجب  األمازيغي  والناشط 
وتشبتها بالدفاع عنه حتى تنترص الرشعية ويتم 
السياسية  واملحاكمات  املتابعات  هذه  توقيف 
األمازيغ وغريهم  النشطاء  تطال  التي  الصورية 
فقد  أيضاً  املناسبة  وبهذه  املغرب،  أحرار  من 
أكد الطالب الباحث والناشط األمازيغي عىل أنه 
تلقى اتصاالت هاتفية ومراسالت من شخصيات 
الساحة  يف  محامني  وهيئات  ومثقفة  سياسية 
وتنسيقيات  لجان  بتشكيل  وعدته  الوطنية 
أجل وقف  ترافعية وتنظيم وقفات من  وهيئات 
إسكات  بها  أريد  التي  السياسية  املتابعة  هذه 
صوت اإلنسان األمازيغي واالنتقام منه بتسخري 

السلطة وآلياتها العديدة.

حزب العدالة والتنمية يتابع 
قضائيا الناشط األمازيغي 

رجب ماشيشي مبدينة 
تنغري

لوعة الغياب:
 إحياء ذاكرة بومجعة هباز

مبارك أباعزي*

تترشف جمعية تاوادا للثقافة والتنمية وحقوق اإلنسان، بدعوتكم لحضور 
القرص  بقاعة   ،2013 يونيو  فاتح  السبت  يوم  ستنظمها  التي  املحارضة 
"بوجمعة  عنوان  تحت  مساءا،  الخامسة  الساعة  عىل  بورزازات  البلدي 
هباز، الرجل، الفكر واملصري املجهول" من تقديم الكاتب والصحفي سعيد 

باجي. 
ومن  «أجل الحقيقة كل الحقيقة » ، تناشد جمعية تاوادا للثقافة والتنمية 
أو شهادة  أو وثيقة  أي معلومة  يتوفر عىل  اإلنسان كل شخص  وحقوق 
االتصال  يربط  أن  هباز،  بوجمعة  باختطاف  عالقة  له  ما  كل  حول  حية 
بالجمعية حتى يتمكن من تسجيل اسمه ضمن الئحة املساهمني يف كشف 
بوجمعة  األمازيغي  املناضل  له  تعرض  الذي  القرسي  االختطاف  حقيقة 

هباز.
جانب  إىل  املساهمة  األوىل  املبادرة  هذه  خالل  من  تاوادا  جمعية  تروم  و 
قضيته،  مع  املتعاطفني  و  أصدقائه  و  هباز  بوجمعة  عائلة  من  أعضاء 
الكشف عن حقيقة اختفائه حتى نتمكن جميعا من معرفة  مكان دفن 
جثمان الفقيد، وتسليم رفاته لذويه إن كان ميتا وذلك بعد تحديد هويته 

وفق املعايري العلمية الجاري بها العمل.
تجذر اإلشارة أن الجمعية ستضع عريضة للتوقيع رهن إشارة كل من له 
الرغبة يف املساهمة، من أجل املطالبة بتسمية الكلية املتعددة التخصصات 
بورزازات باسم بوجمعة هباز،تخليدا إلسمه وعرفانا ملا قدمه لهذا الوطن.

الربيد  عرب  بنا  االتصال  يرجى  توضيحات  لطلب  أو  املعلومات  من  ملزيد 
اإللكرتوني للجمعية: 

Tawadanumezruy@gmail.com
أو االتصال بالرقم التايل:

06 48 01 19 13 

نداء من أجل كشف حقيقية 
اختطاف بومجعة هباز
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عقدت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، 
حول  الرابطة  تقرير  تقديم  أجل  من  صحفية  ندوة 
يوم  تندوف،  بمخيمات  اإلنسان  حقوق  وضعية 
الوطنية  النقابة  بمقر   2013 أبريل   25 الخميس 

للصحافة املغربية بالرباط.
الرابطة  مشاركة  خلفية  عىل  الندوة  هاته  وجاءت 
للجنة   53 الدورة  يف  بغامبيا  بانغول  منتدى  يف 
وذلك  والشعوب.  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  االتحاد 
يف إطار املهام الحقوقية التي سطرتها الرابطة من 

األطراف  عن  مستقل  حقوقي  برأي  املساهمة  أجل 
املتنازعة عىل ملف الصحراء.

وأشار تقرير  الرابطة املغربية للمواطنة و الحقوق 
اإلنسان إىل  جملة من االنتهاكات الخطرية لحقوق 
ذات  وأوردت  بتندوف،  لحمادة  بمخيمات  اإلنسان 
انتهاكات  الحقوقية، مجموعة  من حاالت  املنظمة 
تندوف كحالة مصطفى  اإلنسان بمخيمات  حقوق 
سلمة ، و الفنان الصحراوي عالل الناجم،  باإلضافة 
إىل الحصار التي تتعرض له حركة خط الشهيد من 

طرف  جبهة البوليساريو.
عرشة  قدم  قد  الرابطة   تقرير  كان  قد   و  هذا، 
توصيات  تهم إحصاء سكان املخيمات ، واالعرتاف 
الجزائر، واإلفراج عن املعتقلني املتهمني  بمسؤولية 
إىل  املغرب  دعوة  إىل  إضافة  الصحراء،    بقضايا 
إىل  العودة  وإىل  بالصحراء،  اإلنسان  حقوق  احرتام 
منظمة االتحاد اإلفريقي. كما أن ذات املنظمة دعت 
األطراف املتنازعة إىل تبني مقرتح الحكم الذاتي، أو 

الدولة الفيدرالية لتسوية هذا النزاع 

حقوق اإلنسان مبخيمات تندوف

* افضن عبدالله

رفع  سلوك  او  فعل  يبدو  قد 
العاماالت  بنايات   امام  معتصمات  اقامة  او  شعارات 
الجنوبية يف  لالقاليم  املحلية  الجماعات  و  الباشويات  و 
السيايس  واالستغالل  الفوىض  و  التسري  مازبل  فضح  
و  املحسوبية  و  الزبونية  و  املايل  والنفود  االقتصادي   و 
و  الرشفاء  بطائق  يف  امللك  باسم  التجارة  و  االنفصالية 
و  االمنيني  و  التجار  و  الوالة  بها  تتمتع  التي   الحصانة 
السياسني .  عمال غري قانونيا و غري رشعي او انفصاليا 
او امازيغ يهوديا او... الخ وماشبه دلك من مصطلحات 
يف  الربجوازية  واالقطاعية  االمربيالية  القوى  توطفها 

هاته القبائل الصحراوية .
فرياح * التمرد والعصيان* الدي تشهده ساحات املدن 
الصحراوية بدء من سيدي افني ووصوال  اىل العيون  يف 
هاته االيام االخرية ، لم يكن وراءه ال طرح انفصايل وال 
املحتجني  نوايا  ماكانت  بقدر   .. الامازيغي  و  امريكي 
الحقيقة هي رد االعتبار للصحوة الشعبية ضد الفساد 
االخالقي  واالنحالل  واالقتصادي  السيايس  واالستغالل 
لهاته املجتمعات التي لم يعد ينفعها شهور و سنني من 
الوقفات املنسية* معضم االعتصامات يف هاته االقاليم 
طرف  من  فعل  رد  أي  تلتقي  لم  الشباب  خاضها  التي 
الجهات املسؤولة و االمنية يف فتح حوار مع املعتصمني 
لاليجاد الحلول مما نتج عنها رد انفعايل للشباب من اجل 

لفت االنتباه اىل مازق اعباء االدارات بهاته املناطق .
اليوم وضحت  الجنوبية  االقاليم  تعرفها  التي  فاالوضاع 
لنا مرة اخرى مدى فشل السياسة املغربية لتدبري ملف 
الصحراء ، اد ان العواقب هده املرة ستكون وخيمة بعد 
تنادي  التي  االصوات  مع  املساملة  االصوات  تلتقي  ان 

بالحرب و العبودية و االبادة.
ارادت  و  الصحراء  برمال  املينرسو قد زحفت  ان زوبعة 
ادا اقتىض الحال  ان تجعل منها يابسا اخرض او احمرا 
تحقيق  وفتح  ملعاينة   بزيارة  امللكية  عجز  مقابل   ،
تطبيق  يف  اهمالهم  عن  املسؤولني  ومحاسبة  قضائي 
املواطن  وحماية  االنسان  حقوق  تقافة  احرتام  قوانني 
القومية  االيديولوجية  الغزوات  من  املهمش  الصحراوي 
التي  بالصحراء  السلطة  لوصايا  االقطاعية  ومطامح 
يف  فعاال  دورا  الصحراوي  االلكرتوني  االعالم  فيها  لعب 
كشف الغبار عن رؤسها رغم الالمباالة القرص تجاه ما 

ينرش يف هاته  مواقع لصوت الشعب.
فال يجري الدفاع عن مبادىء الحقوقية باعتبارها جزء 
اغراض  بها  يقصد  بل   ، الصحراء  وهوية  ثقافة  من 
تحاول  االلوان  مختلفة  ايدلوجية  بتوجهات  سياسية 
الهوية  لتنسج   ، االسرتاتيجية  مصالحها  عىل  الحفاظ 
القومي  الحكم  طغيان  بني  املعارصة  الصحراوية 
الفكرية  هجمات  وبني  والحضاري  الثقايف  العربي 
السياسية  السوق  عىل  العاملية  الراسمالية  واالقتصادية 
باملنطقة الصحراوية . ليعلو فوق هوية و ثقافة القبيلة 
و  ليحتقرها  والحضاري  الثقايف  ومورتها  الصحراوية 

اليرى فيها اال صنيعة االستعمار. 
التقافية  الهوية  اقبار  ثم  فقد  العقيدة  هاته  عىل  وبناء 
بنمودجها  املتميزة  االفريقية  و  املغربية  الصحراوية 
القبيلة  وتاريخ  العامة،  شؤون  تسيري  يف  الفعال 
تحولت  وكيف  االجنبي  االستعمار  قبل  الصحراوية 
املعقول  فراح  صامدة   اجيال  وبناء  االستقالل..  بعد 
او  بوزبال  مع  النفاق  وبقي  الله  رحمهم  املقاومني   *
*بوشفري نسبة  اىل نوع من شجرة الصبار الدي يتميز 

بشوكه* .
لدلك فليس من الغريب ان نجد يف الصحراء رعاة ابل و 
غنم و بائعوا البنزيل و السجائر و السمارسة والرشفاء 
القومني يتولون وظائف عامة ويصلون اىل كرايس الغرف 
االقليمية و الجهوية و الربملانية  وعزون نفودهم باسم 
امللك ويبارشون اعماله بشكل طبيعي ولم يكن مستغربا 
من  كبرية  افواج  وجبالها  رمالها  عىل  تتدفق  ان  ايضا 
بلدان غربية و امريكية و رشقية بحتا عن رسقة ماترها 
ضمري  بيع  جمعيات  وتاسيس  وكنوزها  التاريخية 

املواطن الصحراوي. 
                                                              

الصحراء 
الكربى : املصري 

واهلاوية؟
 * سعيد العمراني-بروكسيل

 
بدون  ديمقراطية  ال  بان  أومن 
أحزاب قوية و ذات مصداقية، كما 
أومن أن ترسيخ الديمقراطية ال تتم 
الرشيف بني  التباري  إال عن طريق 
كل مكونات الشعب و خوض رصاع 
سلمي بني مختلف األحزاب لتصل يف 
آخر املطاف أغلبية يختارها الشعب 

يف إطار التداول السلمي للسلطة.
لكن يف الحالة املغربية، نجد  أحزابا 
وزارة  دهاليز  يف  ولدت  أغلبيتها  يف 
الفساد  حماية  دورها  الداخلية، 
بطرقه  النظام  ليسود  االستبداد  و 
اجل  من  الضغط  بدل   البائدة 
اصالحة و تطوريه أو حتى تغيريه 

و الدفاع عن حقوق الشعب.
الحديثـ،  املغرب  تاريخ  قرانا  إن  و 
استعملت  األحزاب  هذه  أن  نجد 
أكثر من مرة لتوقيف عجلة التاريخ 
ما  كثريا  إذ  والعباد،  البالد  وتطور 
وقفت إىل جانب املخزن  بدل وقوفها 
وإذا  حقوقه.  و  الشعب  جانب  إىل 
تفحصنا  أهم مواقفها نجد ما ييل:

حيث  االستقالل:  قبيل  محطة   -
جيش  ضد  االستقالل  حزب  تأمر 
إىل فرنسا  التبعية  التحرير لتستمر 
إىل  عسكريا  و  لغويا  و  اقتصاديا 

يومنا هذا.
حزب  شن   :58/59 محطة   -
االستقالل حملة إعالمية وعسكرية 
قادتها ميلشياته ضد ساكنة الريف 
و الزال إىل حدود اليوم   هناك عرشات 
املفقودين و ضحايا، لم تبث فيهم 
ال  و  املصالحة  و  اإلنصاف  هيأة  ال 
الدولة  مؤسسات  من  مؤسسة  أي 

األخرى.
توحدت  السبعينات:  بداية   -
لعزل  النظام  جانب  إىل  األحزاب 
الحركة املاركسية اللينينية املغربية  
يف  ولتتكل  سحقها   و  الصاعدة 
اإلجماع  بسياسة  آنذاك   سمى  ما 
الديمقراطي  املسلسل  و  الوطني 

املزعوم.
االتحاد  قبول  التسعينات:  أواخر   -
االشرتاكي يف شخص عبد الرحمان 
إطار  يف  حكومة  ترأس  اليوسفي 
األحزاب  من  مكون  هجني  تحالف 
السابق  الداخلية  وزير  و  اإلدارية 
قبول  وجاء  البرصى.  ادريس 
ما  إطار  يف  امللك  ملقرتح  اليوسفي 
السكة  من  املغرب  ب«إنقاذ  سمي 
أدنى  بدون  ذلك  تم  و  القلبية« 
عىل  »القسم  عدا  ما  الضمانات، 
اليوسفي  تعبري  حد  عىل  القران« 

نفسه.
تدخل  فرباير:   20 حركة   محطة 
بقوة  التنمية  و  العدالة  حزب 

لتحوير نضاالت حركة 20 فرباير و 
االلتفاف عىل جزء هام من مطالبها 
آخر  يف  التمنية   و  العدالة  لتصل 
املطاف إىل الحكم ليس لتدافع عىل 
امللك و الفساد و االستبداد وحسب 
الوراء  بل لتعيد باملغرب سنوات إىل 
ضد  اعتقاالت  حملة  شن  عرب 
قمع  و  فرباير   20 حركة  ناشطي 
الحريات و العفو عىل الفاسدين و 
ناهبي خريات الشعب )عفا الله عما 

سلف(...الخ.
األمريكي   امللتمس  و   2013 ابريل 
مذكرة  عىل  ردا  الصحراء:   حول 
مجلس  إىل  املتحدة  الواليات 
مهمة  توسيع  إىل  الداعية  األمن 
ال«مينورسو« لتشمل  مراقبة حقو 
تندوف،  و  الصحراء  يف  اإلنسان  ق 
إىل  املغربية  األحزاب  استدعيت 
الديوان امللكي ليس الستشارتها  أو 
إصدار  اجل  من  بل  لرأيها،  السماع 

للواليات  الجديد  املوقف  ضد  بيان 
املتحدة و استعمال لغة الحرب بدل 

اللغة  الديبلوماسية الرزينة.
أن   األحزاب  اغلب  تجهل  ربما 
إىل  املغرب  تدفع  هذا  بموقفها  
املجهول، الن موقفها  ال ينبني عىل 
عىل  ينبني  ما  بقدر  العقل  منطق 
الحماس و التصفيق الزائد لقرارات 
امللك أو قرارات ديوانه و مستشاريه 

و ال يقرا دقة املرحلة يف يشء.
إن البيان تجاهل بان املنطقة كلها 
عرفت هزات و ثورات و أن املغرب 
القوى  تلك  تدخل  بعد  منه  نجا 
تنتقدها  التي  نفسها  االمربيالية 
اليوم األحزاب  تجاه موقفها الجديد 

يف الصحراء.
مع  الصدام  نحو  تدفع  البيان  لغة 
جدا  جيد  وهذا   ( املتحدة  الواليات 

أحزاب  و  امللكي   الديوان  بحت  إن 
النظام عىل تحالفات جديدة للمغرب 
مثال(،  إيران  و  الصني  و  كروسيا 
املوقف  عىل  فقط  املراهنة    بدل 
املخزن  »سخن«  الذي  الفرنيس 
وأحزابه إبان زيارة الرئيس الفرنيس 
ببعض  املغرب   إىل  األخرية  هوالند 
عبارات فولتري، دون أن  نلمس من 
خطابه  أية ضمانات عىل أن فرنسا 
مستعدة اليوم للتصادم مع الواليات 
املتحدة من اجل  املغرب ويف قضية  
نيس  كما  اإلنسان.  بحقوق  تتعلق 
مستشارو امللك و أحزابه إن هوالند 
زار الجزائر قبل زيارته للمغرب، وال 
فرنسا  بعالقة  سيقامر  أنه  نعتقد 
االقتصادية مع الجزائر يف عز األزمة 
أوروبا  تجتازها  التي  االقتصادية 
اليوم، الن الجزائر هو الذي يزودها 

بالنفط و ليس املغرب.
أن  نجد  عندما  االستغراب  ويبقى 

الربملان  يف  املمثلة  األحزاب  هذه 
املرحة  بعني  املوضوع  تقرا  ال 
العرشين  و  الواحدة  القرن  )عني 
السياسية  التطورات  واستحضار 
واالقتصادية و املالية التي يجتازها 
العالم كله بدل االعتماد عىل شعار 
»الوطنية« املغشوشة.  وأنها الزالت 
النظام  لسياسة  تصفق  و  تهلهل 

بنفس الطرق البائدة.
يف  املغرب  سيخرسه  ماذا   نتساءل 
صالحيات  توسيع  قبل  إذا  حالة 
»مونريسو« لتشمل مراقبة حقوق 

اإلنسان؟
األمم  مراقبة  قبول  أن  حقا  وهل 
املتحدة لحقوق اإلنسان يف الصحراء 
الغربية و مخيمات تندوف ستمس 

السيادة املغربية؟ 
و هل املغرب يتمتع بسيادة أصال؟ 

اليوم يف ضل  السيادة  و ماذا تعني 
العوملة االقتصادية و الثقافية؟

ان املخابرات الفرنسية و األمريكية 
كل  تجوب  اإلرسائيلية  حتى   و 
دروب و أزقة املغرب منذ االستقالل 
بتسامح ان لم نقل بإيعاز السلطات 
املغربية . كما أن يف املغرب أكثر من 
قاعدة عسكرية أمريكية و فرنسية. 
ترسمها  املغربية  السياسة  أن  كما 
البنك  العاملية  املالية  مؤسسات 

العاملي و بنك باريس...و غريهما.
اتخذ  ترى  يا  متى  نتساءل  كما 
املغرب خطوة واحدة »كبرية« سواء 
أو  الداخلية  بسياسته  األمر  تعلق 
أسياده  استشارة  دون   الخارجية  

الفرنسيني و األمريكيني ؟
املقرتح  عىل  رد  أحسن  يكن  الم 
جميع  رساح  إطالق  هو  األمريكي 
املعتقلني السياسيني و عىل رأسهم 
و  20 فرباير شماال  معتقيل حركة 

جنوبا رشقا و غربا.
الم يكن إطالق رساح كل املعتقلني 
لقادة  السماح  و  الصحراويني 
اإلرساع   و  للعودة  البوليزاريو 
بدسرتة األحزاب الجهوية  لتتنافس 
األفكار  و  للوحدة  الدعية  األفكار 
سلمي،  بشكل  لالنفصال  الداعية 
الواليات  مسودة  عىل  رد  أحسن 

املتحدة؟
األمريكي  املوقف  اعتبار  يمكن  أال 
عىل  فعل  رد  عن  عبارة  الجديد، 
حتى  لتفعيل  املغرب  جدية  عدم 
مقرتحاته للحل ملشكلة الصحراء؟ 
اقرتاح  نفهم  أن  يمكن   كيف  إذ 
للصحراويني  املوسع  الذاتي  الحكم 
اآلن  نفس  يف  و  املغرب  طرف  من 
دستوريا  الجهوية  األحزاب  يمنع 
الدستور  نص  يف  حرفيا  جاء  كما 

املمنوح الجديد لسنة 2012.
احرتامه  يف  جديا  املغرب  كان  لو 
لألمم  لسمح  اإلنسان  لحقوق 
حقوق  خروقات  تراقب  أن  املتحدة 
ليس  و  ترابه   كافة  فوق  اإلنسان 
لألسف  لكن  فحسب،  الصحراء  يف 
تستعمل  املغربية  الدولة  فان 
لالستهالك  اإلنسان  حقوق  كلمة 
احرتام  بدل  فقط  الخارجي 
الحقوق السياسية و االجتماعية و 
ما  و  املواطنني،  لكافة  االقتصادية 
بمجلس  يسمى  ملا  األخرية  الفتوى 
إىل  جهرا  الداعية  املغرب  علماء 
الواحدة  القرن  يف  »املرتدين«  قتل 
عدم  عىل  دليل  لخري  العرشين   و 
التزام املغرب بتعهداته و توقيعاته 
الصلة  املواثيق ذات  العديد من  عىل 

بحقوق اإلنسان.

قضية الصحراء و أحزاب املطافئ

انعقد يوم االثنني 15 أبريل املايض بالديوان امللكي، اجتماع خصص لتدارس 
وقادة  الحكومة،  ورئيس  امللك  مستشاري  بمشاركة  الصحراء،  قضية 

األحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة.
وذكر بالغ صادر عن الديوان امللكي أن هذا االجتماع "خصص لبحث آخر 
التطورات املتعلقة بالقضية الوطنية باألمم املتحدة، وبصفة خاصة بعض 

املبادرات الرامية إىل تغيري طبيعة مهمة بعثة "املينيورسو".
و حسب نفس البالغ "شكل االجتماع فرصة لتجديد اإلجماع الوطني حول 
املوقف الثابت للمملكة املغربية، لرفض هذه املبادرات بشكل قاطع. ففي 
اإلنسان  بحقوق  النهوض  لفائدة  اململكة  جهود  فيه  تحظى  الذي  الوقت 
بكافة الرتاب الوطني، بما يف ذلك األقاليم الجنوبية، بإشادة املجتمع الدويل 
املبادرات  من  النوع  هذا  مثل  انحياز  فإن  الدوليني،  الرشكاء  من  والعديد 

أو  املضمون  يخص  ما  يف  سواء  مسبق،  تشاور  دون  واملتخذة  األحادية 
السياق أو الطريقة، هو أمر غري مفهوم وال يمكن إال رفضه".

انشغالهم  "عن  أعربوا   االجتماع  يف  املشاركني  أن  ذاته  البالغ  يف  جاء  كما 
بخصوص انعكاسات مثل هذه املقاربة عىل مسلسل املفاوضات الجارية، 
ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت عىل الدوام 
مسلسل البحث عن حل سيايس عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع اإلقليمي 
املفتعل، عىل أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس األمن".

واعترب نفس البالغ أنه"قد تم، منذ تقديم اململكة املغربية يف 2007 للمبادرة 
الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، توظيف قضية 
النزاع األخرى، يف محاولة  أطراف  اإلنسان بشكل ممنهج من قبل  حقوق 
لعدم  كمربر  ذلك  واستغالل  مساره،  عن  التفاوض  مسلسل  إلخراج  منها 

أن  و  سيايس".  حل  عن  البحث  يف  حسنة  وبنية  جدي  بشكل  االنخراط 
"اململكة املغربية اتخدت إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق اإلنسان 
تعزيز  يندرج بصفة خاصة،  اإلطار،  ترابها. ويف هذا  وحمايتها عىل كافة 
عىل  املغرب  انفتاح  وتوسيع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اآلليات  استقاللية 
اإلجراءات الخاصة لألم املتحدة، مستجيبة بذلك النتظارات املجتمع الدويل، 

وخاصة مجلس األمن.
وخلص البالغ ذاته أنه"يف كل األحوال، فإن اململكة املغربية، القوية بإجماع 
كافة مكونات األمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الرتابية، تظل عىل ثقة 
يف حكمة أعضاء مجلس األمن الدويل، وقدرتهم عىل إيجاد الصيغ املالئمة 
لحماية املسلسل السيايس من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة 

عىل استقرار املنطقة".

الديوان امللكي يناقش مستجدات قضية الصحراء 
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أمازيغ  من  اآلالف  أبريل،   19 السبت  يوم  تظاهر 
الجزائر يف  مختلف مدن منطقة القبايل، تخليدا للذكرى 
انطلقت  التي  األمازيغي  الربيع  ملظاهرات  والثالثون  الـثالثة 
يوم 20أبريل 1980، عىل عهد الرئيس الراحل هواري بومدين 
منطقة  يف  الجرحى  من  واآلالف  القتىل  من  العرشات  وخلفت 

القبائل.
 وشارك آالف يف مسرية سلمية جابوا خاللها مختلف شوارع 
مولود  جامعة  أمام  من  انطلقت  والتي  وزو،  تيزي  مدينة 
معمري وصوالً إىل غاية مقر الوالية، حيث تجمع املتظاهرون، 
وطالبوا برضورة جعل اللغة األمازيغية لغة رسمية يف الدستور 
الجزائري.  للنظام  مناوئة  شعارات  رفعوا  كما  الجزائري، 
املسرية كانت بدعوة من كل من حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية والحركة من أجل الحكم الذاتي للقبايل. وكان 
اللغة  »ترسيم  السنة،  لهذه  األمازيغي  الربيع  ذكرى  عنوان 
الجزائري، وسجل غياب حزب جبهة  الدستور  األمازيغية« يف 
القوى االشرتاكية عن املسريات، حيث اكتفى بتنظيم محارضة 
يف جامعة مولود معمري، حول املراحل التي قطعتها القضية 

األمازيغية منذ سنة 1980.
ويف مدينة البويرة )100 كلم رشق العاصمة(، اعتقلت قوات 
ذكرى  لـتخليد  مسرية  يف  شاركوا  املتظاهرين  عرشات  األمن 

يف  سلمية  املسرية  كانت  وقد  األمازيغي،  الربيع 
بني  مشادات  إىل  تحولت  ما  رسعان  لكنها  بدايتها، 
شعارات  فيها  ورفعت  ومتظاهرين،  األمن  رجال 
يف  بـ»اإلجرام  املتهمة  الجزائرية  للسلطات  معادية 
يف  أخرى  مسريات  وجرت  األمازيغية«.  الثقافة  حق 
بجاية  والية  مثل  القبائل،  منطقة  إىل  تنتمي  واليات 
)250 كلم رشق العاصمة(، حيث طاف املتظاهرين 
برتسيم  مطالبني  بالوالية  الرئيسة  املدن  أرجاء  يف 

األمازيغية.
القيادي  الجزائرية  األمنية  السلطات  اعتقلت  كما 
كان  حيث  املحظورة،  لإلنقاذ  اإلسالمية  بالجبهة 
يعتزم املشاركة يف مظاهرات ذكرى الربيع األمازيغي 
أسلوب  يف  املشاركة،  من  ملنعه  وذلك  وزو،  بتيزي 
الجزائرية مع عيل بلحاج،  السلطات  معتاد من قبل 
إذ يعتقل قبل أي مظاهرة ينوي املشاركة فيها ويتم 

إطالق رساحه الحقا.
 20 ل  املصادف  األمازيغي  الربيع  ويعترب  هذا 
الجزائر  تعرفها  شعبية  انتفاضة  أول  أبريل1980 

الكاتب  منع  تم  عندما  وبدأ  االستقالل،  منذ  القبائل  ومنطقة 
من  وزو،  تيزي  مدينة  يف  محارضة  إلقاء  من  معمري  مولود 

الجزائرية،  السلطات  قبل  من  املنع  لهذا  مربرات  تقديم  دون 
ما تسبب يف مظاهرات وإرضابات انتهت بعملية قمع واسعة 

أسقطت العرشات من القتىل واآلالف من الجرحى.

متظاهرو الربيع األمازيغي باجلزائر يطالبون بترسيم اللغة األمازيغية

عقب لقاء بني أمازيغ تونس خاصة املنتمني إىل الجمعيات األمازيغية 
بقرى »تمزرط« و«تاوجوت« و«زراوة«، الواقعة بالجنوب التونيس 
جهة مدينة قابس، تم االتفاق عىل تخليد الذكرى الثالثة والثالثون 
أخذ  عىل  حرصوا  احتجاجية  بمسرية  تونس  يف  األمازيغي  للربيع 
املشاركة  دعوات  وجهوا  كما  لها،  التونسية  السلطات  ترخيص 
ملجموعة من األحزاب واملكونات السياسية باملنطقة، إال أن الحضور 
سكان  من  وعدد  األمازيغية،  الجمعيات  مناضيل  عىل   اقترص 
2013 يف  21 أبريل  املنطقة، وانطلقت مظاهرة أمازيغ تونس يوم 
قرية تمزرط بمشاركة عرشات من النشطاء األمازيغ، الذين رفعوا 
الدعوة  شعارات والفتات تعرب عن جملة من املطالب، من ضمنها 
االشرتاكية  ألرايض  العقاري  واإلشكال  تونس،  تاريخ  لتصحيح 
زراوة  قرية  إدراج  ملطلب  باإلضافة  والدويرات،  لتمزرط  التابعة 
العاملي، وكذا حق جزيرة جربة يف  الرتاث  األثرية ضمن  األمازيغية 
فيها،  للنفايات  املراقب  املصب  إلشكال  نظرا  سليم،  بيئي  محيط 
هذا األخري الذي سبق ألمازيغ جربة أن احتجوا ضده يف مظاهرات 
أمازيغ  التونسية.  هذا ورفع  عرفت مواجهات مع قوات الرشطة 

تونس كذلك شعارات نذكر منها »أمازيغي فيق فيق يزيك نوم يزيك 
تصفيق« و«عائدون عائدون .. يف قرانا صامدين« و »يا أمازيغي يا 

مسكني ضحكو عليك باسم الدين«.
التلفزة  من  إعالمية  بتغطية  تونس  أمازيغ  مسرية  وحظيت  هذا 
الوطنية التونسية، كما شهدت حضور وايل مدينة قابس الذي عقد 
بحلول  املظاهرة  وانتهت  ليستمع ملطالبهم،  املتظاهرين  لقاءا مع 
منتصف نهار يوم األحد 21 أبريل. ويف ترصيح للناشط األمازيغي 
التونيس النوري النمري خص به جريدة العالم األمازيغي، عرب عن 
التونسية  املنتمني لألحزاب  أي من  لعدم حضور  أسفه واستغرابه 
نيتهم  عن  سابقا  وتعبريهم  إليهم  الدعوات  توجيه  من  الرغم  عىل 
املشاركة يف املظاهرة، كما عرب عن تقديره ملباردة وايل مدينة قابس 
الذي حرض ملكان التظاهرة مرفوقا بعائلته ليستمع ملطالب أمازيغ 
تونس، وأكد النوري النمري كذلك عىل أن مسريتهم كان باإلمكان 
من  سواءا  ضدهم،  بحملة  وجهوا  أنهم  لوال  حجما  أكرب  تكون  أن 
خالل شحن الساكنة ضد املتظاهرين بدعوى أنهم دعاة فتنة أو من 
اعترب  كما  املناطق.  بمجموعة من  املظاهرة  إعالنات  تمزيق  خالل 

ذات املتحدث أن مظاهرتهم يمكن إعتبارها رمزية لكنها غنية جدا 
من حيث املضمون وهي بداية ملظاهرات أكرب يف املدن التونسية.

بداية  أليام،  اإلشتباكات  استمرت 
شهر ماي الحايل يف قرص مليكة بلدية 
مليكة  سكان  بني  الجزائرية،  غرداية 
من  عرب  وسكان  األمازيغ  املزابيني 
حي الثنية ومن جوارها، مما تسبب يف 
باإلضافة  املواطنني،  من  العديد  جرح 
السيارات.  و  التجارية  املحالت  لحرق 
األخرية  املواجهات  أسباب  وتعود 
اإلستحواذ  عرب  سكان  محاولة  إىل 

يف  متواجدة  مقربة  عىل 
لألوقاف  تابعة  مليكة  قرص 
األمازيغ  للمزابيني  اإلباضية 
للعرب.  ملكية  أنها  بدعوى 
إىل  األخرية  اإلشتباكات  وتعيد 
املواجهات  سيناريو  األذهان 
بريان  منطقة  شهدتها  التي 
سنة 2008، حيث قتل عدد من 
األمازيغ فيها، ويحمل نشطاء 
السلطات الجزائرية مسؤولية 
ما يحدث، كما يتهمها بعضهم 
عىل  بثها  تم  فيديو  أرشطة  يف 
االنرتنيت بالتواطئ مع العرب 
املواجهات،  أثناء  ضد األمازيغ 
النشطاء  من  عدد  سجل  كما 
يف األحداث األخرية تأخر قوات 
األمن الجزائرية وعدم تدخلها 
ساعات  عدة  مرور  بعد  إال 
بداية  رغم  اإلشتباكات،  من 

ماي   03 الجمعة  يوم  من  املناوشات 
ملصالح  املواطنني  إبالغ  ورغم   ،2013
األمن الجزائرية بهذه اإلشتباكات، مع 
الجزائرية  املحلية  السلطات  أن  العلم 
وهي  باملدينة،  األمور  بتوتر  علم  عىل 
التي سبق وشهدت مواجهات مماثلة 
فاألمن  ذلك  ورغم  مختلفة،  ألسباب 

الجزائري لم يتدخل إال بعد أن إحتدم 
الرصاع ليخلف إصابات وأرضار مادية 

وبرشية.
األمازيغ  غرداية  تجار  ودخل  هذا 
محالتهم  حرق  بعد  عام  إرضاب  يف 
فيه  وجهوا  الذي  األمر  التجارية، 
الشعانبة،  عرب  إىل  اإلتهام  أصابع 
نحو  إحتجاجية  مسرية  ونظموا 
كلم   600 الواقعة  غرداية،  والية  مقر 

ملطالبة  الجزائر  العاصمة  جنوب 
أمنهم  بضمان  الجزائرية  السلطات 
وحفظ ممتلكاتهم. وأثناء اعتصامهم 
األمن  قوات  تدخلت  الوالية  مقر  أمام 
الجزائرية لتفريقهم، ثم التحق بعض 
املظاهرة  بمكان  الشعانبة  عرب  من 
األمازيغ،  امليزابيني  غضب  أثار  ما 

فاندلعت مجددا مواجهة بني الطرفني 
واستمرت  واعتقاالت،  جرحى  خلفت 
تتمكن  أن  دون  الليل  إىل  املواجهات 
قوات األمن من السيطرة عىل الوضع.

أسباب  مزابيني  نشطاء  ويرجع 
كونهم  إىل  باألساس  املواجهات 
فخار  الدكتور  كتب  حيث  أمازيغيني، 
الجزائرية  الرابطة  عضو  كمال  الدين 
للدفاع عن حقوق اإلنسان، يف صفحته 
أن  الفايسبوك،  عىل 
»العرب  يف  الكبري  املشكل 
غرداية  يف  الشعانبة« 
جازمني  يعتقدون  أنهم 
بعد  املسلمات،  من  أنه  و 
السلطة  استعملتهم  أن 
االستقالل  منذ  الجزائرية 
ضد  مخططاتها  لتنفيذ 
وتمتعوا  »املزابيني«، 
الالمرشوط  بدعمها 
أنه  وبالالعقاب،  لهم 
عىل  االعتداء  حقهم  من 
حقهم  ومن  املزابيني 
عىل  االستالء  الرشعي 
 ( ممتلكاتهم  و  أراضيهم 
وهذا حسب معتقادتهم ( 
، كما أنهم يعتربون تمسك 
األمازيغية  املزابي بهويته 
إثارة  و  لهم  تحدي  هو 
التحدث  أن  يرون  حيث  ملشاعرهم، 
باللغة املزابية تخلف ويجب أن يوضع 
رفع  عىل  يتجرأ  مزابي  وكل  له،  حد 
بهويته هو »عنرصي«،   معتزا  صوته 
وبالنسبة للعرب فكل من اليقبل بهذه 
املسلمات وحتى االعتداءات هو »مثري 

للفتنة«.

العرب يهامجون األمازيغ يف غرداية اجلزائرية

عقد ما سمي بتجمع الربيع العربي 
بمدينة  ليبيا،  يف  الوطني  للحوار 
 2013  – أبريل   27- يوم  رصمان 
ديننا  اإلسالم  شعار،  تحت  لقاءا، 
انتهى  وطننا،  وليبيا  لغتنا  والعربية 
املجتمعون  فيه  دعا  بيان  بإصدار 
املؤتمر الوطني العام ورئاسة الوزراء 
الدولة عىل مؤسساتها  لتأكيد هيبة 
شعارات  أو  رايات  أية  رفع  ومنع   ،
كافة  عىل  رسمية  غري  عبارات  أو 
الرسمية  الدولة  وممتلكات  مقار 
والبوابات  املنافذ  األخص  وعىل 
ووسائل  الحكومية،  واملقار 
هو  املقصود  أن  ويبدو  املواصالت، 
تجمع  دعا  كما  األمازيغي.  العلم 
الرتبية  ليبيا وزارة  العربي يف  الربيع 
والتعليم إىل رضورة تنظيم ومراجعة 
توافقها  وضمان  التعليمية  املناهج 
وعدم  والوطنية  الدينية  الثوابت  مع 
أو  مقررات  أية  بتدريس  السماح 
مناهج دراسية خارج إعداد ورقابة 

وزارة الرتبية والتعليم، وأكد التجمع 
ولغتهم  الوسطي  إسالمهم  أن  عىل 
الرئيسان  املكونان  هما  العربية 
الليبي  الدستور  وأن  الليبية  للهوية 
أن  عىل  رصاحة  ينص  أن  يجب 
اللغة  وأن  الدولة  دين  هو  اإلسالم 
العربية هي لغتها الرسمية الوحيدة 
الليبي الصادر  كما وردت بالدستور 
1963م،  يف  واملعدل  1951م  سنة 
ليبيا  عمق  أن  عىل  التجمع  أكد  كما 
االسرتاتيجي والتاريخي والثقايف هو 
العمق العربي اإلسالمي ويرفض كل 
املشاريع اإلقليمية التي تتعارض مع 
التجمع  شدد  بيانه  ختام  .ويف  ذلك 
هي  الفلسطينية  القضية  أن  عىل 
واإلسالمية  العربية  األمة  قضية 
الطرق  بكل  ويدعمها   ، املركزية 
حقوق  اسرتداد  سبيل  يف  املرشوعة 
املسجد  وتحرير  املغتصبة  األمة 

األقىص.

أمازيغ تونس خيلدون ذكرى الربيع األمازيغي

جتمع لعرب ليبيا يعترب 
العربية لغة ليبيا الوحيدة

ساعيد 
الفرواح



إصدارات  العدد 153 - ماي / يونيو 2963/2013  العامل االمازيغي14

عن منشورات تيفرياز، صدرت الرتجمة العربية من كتاب » محمد 
بن عبد الكريم الخطابي والكفاح من أجل اإلستقالل«، والذي ألفته 
الهتمامها  تتويجا  مادارياكا،  ذي  روسا  ماريا  اإلسبانية  الباحثة 
بالريف منذ عدة سنوات عموما وشخصية  موالي موحند خصوصا، 
وبناء عىل التعاطف الواضح الذي أبدته املؤلفة مع  الزعيم الريفي 
أن يعترب غري محايد،  املنطلق يمكن  الريفية »ومن هذا  والقضية 
بيد أنه غري معزز بالوثائق بشكل كبري، وخاضع للرصامة والدقة 
العلمية«، تقول املؤلفة.  وترجمة الكتاب من اإلسبانية إىل العربية 
الحميد  أونيا، عبد املجيد عزوزي وعبد  من طرف األساتذة محمد 
الرايس، لم يكن اعتباطا، وإنما يرجع الدافع األساس لذلك، إىل ما 
للعديد مما كتب حول املوضوع، من  ملسه املرتجمون فيه، خالفا 
يصنف  أن  جدارة،  عن  يستحق  إنه  بالغة.«  علمية  وأهمية  جدية 
الريف  حرب  عالجت  التي  القليلة  القيمة  التاريخية  الكتب  ضمن 
الجرأة  من  بكثري  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد  األمري  بقيادة 
العلمية  وتحليل علمي  رصني يستند عىل الوثائق ومختلف املصادر 
يف  مادارياكا  ماريا روسا ذي  الباحثة  نقبت عنها  التي  التاريخية 
مختلف الربائد األوروبية...«، يقول املرتجمون.  وأن الكتاب الذي 
ينم عن تمرس معريف يف فصول حرب الر يف خالل القرن العرشين، 
امتداد  عىل  التاريخية  أعمالها  من  ملجموعة  ناضجا  تتويجا  يعد 
حوايل نصف قرن، والتي خربت الكاتبة بواسطتها خبايا املجتمع 
الريفي. فإذا كانت املؤلفة قد أبت إال أن تخصص عملها هذا لسرية 
موالي موحند بدءا من ميالده بأجذير أيت ورياغر حوايل 1882 إىل 

وفاته بالقاهرة سنة 1963، مرورا بمجموعة من املحطات التاريخية التي بصمت حياته الشخصية، فإن ذلك لم 
يمنعها من إثارة قضايا أخرى ذات الصلة وعىل قدر بالغ من األهمية من قبيل قضية تعاون آل الخطابي مع الدوائر 
السياسية والعسكرية اإلسبانية قبل حدوث القطيعة بني الجانبني وأثر التدخل األملاني يف الريف ومشكلة األرسى 
الحرب  واندالع  منه،  السلطات  وموقف  املركزي  املخزن  من  وموقفه  الخطابي  الكريم  عبد  ابن  بيعة  وموضوع 
العالقات  ثم  الفرنسية،  الحماية  املفاوضات مع سلطات  الجنوب ومسار  ناحية  الفرنسية  الجبهة  عىل مستوى 
الدبلوماسية بني الحكومة الريفية والبلدان األوربية الكربى املهتمة باملغرب، وموضوع املنفى  ومسألة لجوء ابن 
عبد الكريم إىل مرص ونشاطه السيايس يف القاهرة. هذه القضايا وغريها استفادت فيها الباحثة، مما تراكم من 
مادة تاريخية ثرية عىل يد الجيل الجديد من املؤرخني املغاربة واألجانب، بيد أنها لم تتوان عن مراجعتها وإغنائها 
بمعطيات غري مسبوقة استمدتها من الرصيد الوثائقي الذي تزخر به دور األرشيف األجنبية، التي تختزن أيضا، 
كثريا من الوثائق املغربية املصادرة ويف مقدمتها ما يصطلح عليه ب«وثائق عبد الكريم الخطابي«،  دون أن تظل 
الكاتبة سجينة النزعة الوضعية يف منهجيتها، حيث اعتمدت أيضا عىل املقابالت مع بعض الشخصيات ذات الصلة، 
فاستطاعت بفضل هذه  املقاربة الشمولية أن تمسك بالخيط الناظم بني مختلف األطوار التي مرت منها حياة 
الزعيم، وتربز الوعي الوطني، بل البعد اإلنساني والكوني يف حركته التي كانت بمثابة مدرسة وقدوة لباقي حركات 

التحرر الشعبية  ضد اإلستعمار يف مختلف أرجاء املعمور.

»محمد عبد الكريم الخطابي وقضايا مغرب اليوم«، هو عنوان 
فاطمة  األستاذة  عليه  أرشفت  الذي  اإلصدار  من  األول  الجزء 
ضمن  الحبابي،  عزيز  محمد  آل  بيت  باسم  الحبابي،  الجامعي 
»سلسلة  أبحاث وأعمال«، والذي يضم أعمال يوم درايس، سبق 
وأن نظمته املؤسسة احتفاء ببطل الريف يوم 5 فرباير 2005. 
وتساؤالت  ومناقشات  عروض  يف  األعمال  هذه  تتحدد  ذلك  إىل 
حول فكر وآراء محمد بن عبد الكريم الخطابي، ومواقف بعض 
الفاعلني السياسيني  وأسباب التغايض عن هذه املواقف واآلراء 
يف حينها، وما إىل ذلك من الصمت املطبق عىل أسد الريف واإلبقاء 
عليه مبعدا عن وطنه حيا وميتا، وتداعيات ذلك اإلبعاد، ثم كيف 
أضحى التعامل معها يف أجواء ما يعرفه مغرب اليوم من انفتاح 
وتجديد ملفهوم السلطة والعمل عىل التصالح مع املايض. وحسب 
فقد  األعمال،  هذه  عىل  املرشفة  أنجزتها  التي  الكتاب  مقدمة 
جاءت محتوياتها يف قسمني، يقدم أولهما الكلمات اإلفتتاحية 
املناقشات  ونصوص  واملسائية  الصباحية  الجلستني  وعروض 
الجوانب  تناولت  والتي  الختامية،  والكلمة  أعقبتهما  التي 
اإلنسانية والعملية ملوالي موحند. يف حني يتناول القسم الثاني 
متنوعة  قضايا  تتناول  واستجوابات  مقاالت  اإلصدار  هذا  من 
وراهنية  وآرائه  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد  بفكر  تتعلق 
الهوية  املغربي من حيث مكونات  الصعيد  منها عىل  يطرح  ما 
الدستورية  السياسية  واإلصالحات  والثقافية،  اإلثنية  املغربية، 
واإلدارية واملجتمعية وغريها من القضايا التي تعج بها الساحة 

تكملة  اإلصدار  إىل  إضافتها  تمت  الدرايس،  اليوم  أعمال  زامنت  املشارب  متنوعة  أقالم  تناولتها  اليوم،  املغربية 
لبعض جوانب املوضوعات التي تناولها املشاركون يف هذا اليوم.

بإصدار  الجارية،  السنة  خالل  الليبية،  اإلعالمية  الساحة  تعززت 
مجلة شهرية أمازيغية، تحمل إسم« أرمات«، تضم 62 صفحة من 
الصحافة  املجلة تصدر عن هيئة دعم وتشجيع  املتوسط.  الحجم 
الحقل  شهدها  التي  اإلصالحات  إطار  يف  إنشاؤها  تم  التي  الليبية 
اإلعالمي الليبي، بعد نجاح ثورة 17 فرباير يف إسقاط نظام العقيد 
معمر القدايف. واملجلة تصدر باألمازيغية وبحرف تيفيناغ، يديرها 
تحريرها  ويرأس  أومادي)مادغيس(،  امحمد  األمازيغي  الناشط 
أنقاب، وإيناس ميلود سكريتريها، وبنانا مهند مدير نرش  صالح 
وباديس  زهري،  مهاب  من  فتتكون  تحريرها  هيئة  أما  املجلة، 
تتضمن  فيما  التصوير سايس حريم،  بمهمة  يقوم  غزال، يف حني 
والسياسية  الثقافية  الحقول  مختلف  يف  أمازيغية  مقاالت  املجلة 

واإلقتصادية واإلجتماعية. وعنوانها اإللكرتوني:
Armat2963@gmail.com -www.facebook.com/armat2963

»املعجم األمازيغي الحديث« هو املعجم الذي صدر حديثا ضمن 
قسمه  يف  يتناول   ،»Konrad Adenauer stiftung« مطبوعات 
الثاني  قسمه  ويف  عربيا«  أمازيغيا-  فرنسيا-  معجما   « األول: 
الباحثني  فيه  استحدث  أمازيغيا – فرنسيا – عربيا«،  »معجما 
األمازيغيني محمد أدادس ولحسن أولحاج جملة من املصطلحات 
وإخضاع  مسبوقة   غري  منهجية  عىل   بناء  األمازيغية، 
مصطلحات أمازيغية  لبنية  معجمية انطالقا من أصول لغوية 
يف  السائدة  اللغوية  التعابري  مختلف  من  مشتقة  أمازيغية، 
تاتركيت،  تشلحيت،  تريفيت،  أفريقيا)تمازيغت،  شمال  بلدان 
املعارف  خالل  من  وذلك  األم،  اللغة  باعتبارها  تاقبايليت(، 
القواميس  ببعض  باإلستعانة  وكذلك  للباحثني،  الشخصية 
واملعاجم األمازيغية من قبيل ما أنجزه املفكر األمازيغي الراحل 
مولود معمري واألستاذ محمد شفيق. إال أن املعجم ذاته اعتمد 
العلمية  األدوات  يخترب  بشكل  سبق،  ملا  مغايرا  معجميا  نظاما 
ألي متخصص يف اللسانيات، بشأن الرتسانة املفاهيمية الحديثة 
لألمازيغية، إذ غري باملطلق األبجديات الكالسيكية التي خضعت 
ويعد   األمازيغي،  املصطلح  توليد/تجديد  يف  األمازيغية  لها 
أو مركز تهيئة لغوية جديد، من حيث تأسيسه  بمثابة مخترب 
لقواعد معجمية لم تسبق يف تاريخ الحقل اللساني األمازيغي. 

وهو معجم جدير باإلهتمام والقراءة النقدية عىل السواء.

حممد بن عبد الكرمي اخلطايب والكفاح من أجل اإلستقاللحممد عبد الكرمي اخلطايب وقضايا مغرب اليوم

Asawaliw Amazigh Atrar
املعجم األمازيغي احلديث

»أرمات«جملة شهرية 
أمازيغية ليبية بتيفيناغ

األثري  للباحث  كتاب  أول  صدر   
"دكالة  الشـــربي  أبوالقاسم 
وإيالتها، جهة دكالة-عبدة تاريخ 
 188 يف  املتوسط  بالحجم  وآثار" 
صفحة، عن مطابع بسمة برينت 
بالجديدة وبمساهمة من جمعية 
الكتاب  وتوطئة  مقدمة  دكالة. 
الباحثني  وضعها كل من قيدومة 
الخطيب- الله  نعمة  األثريني 

بوجيبار واألستاذ محمد املهناوي 
اآلداب  لكلية  األسبق  العميد 
بالجديدة وأستاذ التاريخ الحديث.

دور  عىل  ينبني  الذي  والكتاب 
التاريخ  بناء  يف  الجهوي  التاريخ 
وتراث  تاريخ  يتناول  الوطني، 
أي  التاريخي  بمعناها  دكالة 
عند  ويقف  اليوم،  وعبدة  دكالة 
من  بكثري  الرتاثية  معاملها  أغلب 
عدد  وتصحيح  والتأصيل  النبش 
واألثرية  التاريخية  املغالطات  من 
ظلت  مواقع  عن  الغبار  ونفض 
الكريم  عبد  يقول  كما  مجهولة، 
دكالة  جمعية  رئيس  الرشقي  بن 

الوقوف  إىل  املمنهج  ..بل أوصله بحثه  املؤلف "  يف حق 
هام  لعدد  عام  وجرد  مجهولة،  تاريخية  مواقع  عىل 
الزمن  القرى والرباطات واملرايس، ظلت ردحا من  من 
اسمها  وإضافة  اإلهمال،  رداء  عنها  يزيح  من  تتنظر 
يؤكد  أن  الكاتب  يفت  ولم  الدكايل".  السجل  لوائح  يف 
بالحجة والدليل األصول األمازيغية لدكالة. وألن اليشء 
اإلسم  يف  التشكيك  حد  إىل  ذهب  فقد  يذكر،  باليشء 
العربي لطارق بن زياد فاتح األندلس وقد كان أمازيغيا 
وأبوه أمازيغي، كما نجده عىل امتداد الصفحات يذكرنا 
إسبانيا.  إىل  آلت  وكيف  سبتة  ملدينة  الربتغال  باحتالل 

وبالحس الوطني ينطق الكتاب.
أول  وهذا  بعد  يكتب  لم  دكالة  تاريخ   : الكاتب  يقول 
كتاب يرصد هذا التاريخ من ما قبل التاريخ إىل القرن 
العرشين. ويقر محمد املهناوي يف توطئته "كثرية هي 
دكالة-عبدة.  جهة  تاريخ  حول  أنجزت  التي  األبحاث 
جانبا  واإلخبار  بالدرس  تتناول  مجملها  يف  أنها  غري 
دون آخر أو مرحلة دون باقي املراحل" عكس الكتاب 
أغلبه مطمور وما  اليوم. وتراث دكالة  يدينا  الذي بني 
الرتاث  وبهذا  جيدة،  حالة  يف  كله  يوجد  ال  منه  وصلنا 
وجبت العناية العاجلة يف إطار الجهوية املوسعة. وعن 
ذلك يقول املهناوي "وكتاب الشـــــربي بهذا املعنى 
يسهم يف دعم الفهم الجديد الذي نود أن نعطيه حاليا 
العمق عمال مواكبا ملسألة  يف  يعد  الجهة، كما  ملفهوم 
األرضية الثقافية والرتاثية الرضورية لصياغة املرجعية 
وقيمة  العام  إطارها  وضع  لحظة  للجهة  التاريخية 
لعموم  موجه  وألنه  املستقبلية."  رهاناتها  يف  مضافة 
نعيمة  تقول  السواء،  عىل  املثقفة  والنخبة  املواطنني 
الخطيب يف مقدمتها "لكن هذا الكتاب ال يخص الطلبة 
األثريني  والباحثني  املؤرخني  كذلك  يعني  بل  فقط، 
وتطوير  معرفتهم  لتعميق  كثريا  منه  سيفيدون  الذين 

السهول  بهذه  أبحاثهم 
غني  برتاث  املرصعة  األطلنتية 
أو  مجهوال  غالبيته  يف  مازال 

مطمورا."
ويف غالف الكتاب نقرأ : دكالة، 
املادي والالمادي،  الرتاث  خزان 
ما  مغرب  إنسان  سكنها 
مائة  حوايل  منذ  التاريخ  قبل 
وبدكالة  سنة.  ألف  وستني 
املغرب  أمازيغ  واستقر  ارتحل 
منطق  سلكوا  وبها  القديم 
والعيش  السكن  يف  عرصهم 
بعض  اعتنق  حيث  واملعتقد 
اليهودية  الديانة  أمازيغ دكالة 
اإلسالم  يدخلوا  أن  قبل 
بيهوديته.  قليلهم  واحتفظ 
دكالة  أمازيغ  تعريب  تم  كما 
العنارص  بعض  وتوطني 
العبث  ومن  بربوعهم.  العربية 
وجود  عن  البحث  والسخافة 
ِقدمها،  لتأكيد  بدكالة  روماني 
الكبري  اإلجحاف  من  أنه  كما 
فرتة  يف  تاريخها  اختزال 
الوجود الربتغايل، عىل أهميته. املدن العتيقة والرباطات 
غنى  عىل  تشهد  واألثرية  العمرانية  واملآثر  والقصبات 
العصور،  مر  عىل  بدكالة  واإلنسان  العمران  وعراقة 
وهذا ما نجده يف هذا الكتاب بالحجة التاريخية والدليل 
تتوفر  ال  والتي  الالمادية  الثقافة  وعربون  األثري 

للمجموعات البرشية التي ال عراقة لها.
هائل من  الكتاب عىل خرائط وتصاميم وعدد  يحتوي 
ومنها  بدكالة-عبدة  العمرانية  واملعالم  للمآثر  الصور 
الكاتب.  إنجاز  من  وهي  مرة،  ألول  تنرش  تصاميم 
وتضمنت  صفحة   18 يف  جاءت  الببليوغرافية  القائمة 
والفرنسية  وبالربتغالية  بالعربية  ومراجع  مصادر 
واإلنجليزية، رغبة من املؤلف يف تمكني الباحثني والطلبة 
من مادة غنية تعينهم عىل تعميق أبحاثهم، وبذلك نوه 
الخطيب-بوجيبار  تقول  وعنه  املهناوي،  محمد  كثريا 
عمل  هو  بصدده  نحن  ما  بأن  القول  لنا  يحق  "لذلك 
أكاديمي رصني".  مدروس ومهيكل ومبني عىل توثيق 
للسؤال  مستفزا  كتابه  يكون  أن  الشـــربي  ويأمل 
من أجل تحريك الساكن واملنيس وتقليب الوثوقيات يف 

تاريخنا وتراثنا جهويا ووطنيا.
باحث  الشـــربي،  أبوالقاسم  فالكاتب  ولإلشارة 
أثري، خريج الفوج األول للمعهد الوطني لعلوم اآلثار 
والرتاث وحاصل عىل دبلوم عايل من باريس يف التحافة 
وأبحاث  دراسات  مركز  مدير  الثقافية،  والسياسات 
خريجي  جمعية  ورئيس  الربتغايل  املغربي  الرتاث 
بجمعية  وعضو  والرتاث،  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد 
العاملي الربتغايل بكويمربا بالربتغال، وله  دولية للرتاث 
وأجنبية.  وطنية  ومجالت  ندوات  يف  كثرية  إسهامات 
والباحث يشتغل عىل الرتاث املغربي الربتغايل منذ سنة 

1991، ويعد بإصدار كتاب يف املوضوع قريبا.

دكالة وإيالتها، جهة دكالة-عبدة تاريخ وآثار
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 أجرى الحوار : الجبارى أحمد ) سيفاوين (

* موحى أزول يف جريدة العالم األمازيغي؟
** أزول تحية لهيئة تحرير جريدة »العالم األمازيغي« و كل املخلصني 

له و لكل عشاق األغنية االمازيغية امللتزمة.
* شعورك و أنت تشارك للمرة األوىل ىف مهرجان موازين ؟

بهدا  أيضا  اعرتاف  و  للفرقة  املتواضعة  للتجربة  استمرارية  هو   **
قصد  الضغوط  كل  عليه  مورست  الذي  املغربية  األغنية  من  النوع 

إجهاضه.
* ما هى الرسالة التى تريد أن تقولها و ملن ؟ 

تشكل  االمازيغية  امللتزمة  األغنية  أن  يعتقد  من  لكل  رسالة  إنها   **
خطرا و ما شابه دلك كأننا نصنع قنابل بكلماتنا فهدا اعتقاد خاطئ 
أغنينا ال تحمل سوى مطلب إنساني فني أال و هو الرقى بثقافتنا و 
لغتنا نحو األفضل و املطالبة باالعتناء باإلنسان األمازيغى أينما كان 
وجعل كل ساكنة هدا البلد يف موقع واحد دون تميز سواء تعلق األمر 
باللغة أو التنمية أو املجتمع و االقتصاد بدل التميز و اإلقصاء، رسالتنا 

إنسانية باملفهوم  الشامل .
* هل ترى أن مهرجان موازين أعطى حقها لألغنية االمازيغية ؟ 

ما  بكل  العاملية  االغنية  عالم  يف  كبري  قوة  هو  موازين  مهرجان   **
يحمله من أسماء عاملية وازنة. إال أن األغنية االمازيغية ال تحىض إال 
أتمنى من املسؤولني  الحدث . و  بالقسط املحدود باملقارنة مع حجم 
االمازيغية  األنماط  كل  عىل  املهرجان  ينفتح  و  املجال  يوسع  أن  عنه 
الفنانني االمازيغ بالتحرك قصد  أنبه كل  الجودة. كما  الرتكيزعىل  مع 
املشاركات بالبحث و االتصاالت و إرسال الطلبات فقد نكون مخطئني 

كلما انتظرنا عىل هامش كـل املهرجانات التي تدور ببالدنا.
* ما هي الصعوبات التي اعرتضت مسارك الفني يف املغرب ؟

املغرب كثرية ويمكن  الفني يف  التي اعرتضت مساري  الصعوبات   **
العراقيل  واهم  التيار،  ضد  يسبح  الذي  كالشخص  نفيس  أصنف  أن 
عدم قابلية املتلقي االمازيغي لقبول األسلوب الجديد بسهولة خاصة 
أوال  دعم،  أو  تشجيع  أي  من  وإقصاؤنا  سنة،   18 حوايل  بدايتنا  عند 
املسؤولني  من  وثانيا  واللغة  الثقافة  يف  أهلنا  لدن  ومن  مناطقنا  يف 
املتحكمني يف كل القرارات الثقافية والقنوات التلفزية واالذاعية، وغياب 
 ITRI املنتجني املهتمني باألغنية امللتزمة فلوال املساعدة الكبرية لرشكة
السيد  قلبي  أعماق  من  وأشكر  أعمالنا.  إنتاج  استطعنا  ملا    MUSIC
و  الرشقي  الجنوب  لفناني  لكل ما قدمه من مساعدة  اتري«  صالح« 
غريهم. وسيادة الدوق الفلكلوري التجاري وتشجيعه أكثر عىل حساب 
ما  كل  يف  بالصفقات  التعامل  يف  الضيقة  وتجريبتنا  الجيدة،  األغنية 

املجموعات  كل  بني  التنسيق  وغياب  خباياها،  و  باملشاركات  يتعلق 
االمازيغية لخلق ضغط عىل املسؤولني .

 * هل يمكن القول أن األغنية االمازيغية أخدت حقها ىف املغرب ؟
، فهي مهمشة  تأخذ حقها يف و طنها  لم  االمازيغية  االغنية  أبدا   **
ومستغلة بأبشع ما يمكن أن يوصف إنها تعاني أمام وحش ال يؤمن 
فماذا  بالديمقراطية،  وال  الثقافية  بالتعددية  وال  الثقايف  باملوروث  ال 
تديع  محطة،   20 عددها  يفوق  إذاعية  محطات  عن  نقول  أن  يمكن 
يوميا أغاني بكل لغات العالم إال لغة  هذا الوطن الحقيقة، وماذا يمكن 
أجل خلقها ألكرت من  الكثريون من  ناضل  تلفزية   قناة  يقال عن  أن 
20 عاما وملا رأت النور أصبحوا من الالمرغوب فيهم بل نعتوا بمثريي 
الشغب ألولئك الذين وجدوا الصحن مهيأ ،كذلك أصبح الفنان الذي حمل 
هم االمازيغ طيلة حياته مهشما وغري مرغوبا فيه، يف املقابل تحولت 
فلكور ورقص مشني كاستمرارية  إىل  أنظارهم  االمازيغية يف  الثقافة 

للحفالت التي تنظم للمستعمر وعمالؤه إبان االحتالل .
* هل أنت راىض عن مشوارك الفني حتى اآلن ؟

** نعم أنا جد راض عن مشواري الفني حتى االن ،لكنني أحس أنني 
لم املس بعد قمة ما يف مقدوري أن أعطيه و اقدمه. لكن أرى أن كل 
الكثري  منها  تحقق  البداية  منذ  برنامجي  ىف  وضعتها  التي  األشياء 
فرق  ظهور  جانب  اىل  إرتفاع  يف  والجودة  مستمر  االنتاج  أن  ويكفي 
كتريه  أخدت املشعل، وهي غري مستعدة ابدا للخضوع و اإلمتثال ألي 

ضغط كيفما كان .
* كيف ترى الساحة الفنية يف الجنوب الرشقي  ؟

** الجنوب الرشقي سيبقى وصمة عار عىل كل مسؤول مر عىل رأس 
هذه الدولة. فأبطاله الكبار لم ينالوا ولو قسطا صغريا من تاريخ هذه 
النضال،  استمرارية  مشعل  حمل  عىل  عازمون  وفنانوه  املزور،  البلد 

حتى النهاية . 
إن فنانو الجنوب الرشقي مفخرة لكل أمازيغي، اللهم أولئك الذين باعوا 
فنانوا  عن  مختلفون  أوال  إنهم  دراهم  بضعة  مقابل  أجدادهم  رشف 
الجهات األخرى بكون أغلبهم يحمل هم القضية االمازيغية، وبكونهم 
مثقفون طلبة أو موظفون واعون كل الوعي باإلقصاء والتهميش الذي 
يطال مناطقهم وثقافتهم. ثم إنهم يحملون مشعل األغنية العاملية، يف 
قالب لحني محيل وهذا ما سيجعل أغانيهم خالدة باملقارنة مع أغاني 

التلفزة والتسويق وغريها .
* بصفتك فنان مثقف ومناضل أال ترى معي بأن األغنية األمازيغية يف 
الجنوب الرشقي ال تزال مهمشة؟ وهل أخدت حقها بالقناة االمازيغية 

؟
** إن الجنوب الرشقي غري مرغوب فيه من قلب املسؤولني عىل هذه 

ويؤمن  ديمقراطية  تطبعه  الحقيقي  األمازيغي  الفنان  ألن   القناة، 
بالحرية بالتعددية وبالصدق، وكل هذه املبادئ ال يقبلها كل من يحمل 
مشعل الخوف والعنرصية واإلقصاء والرؤية الضيقة. لكن ما ييسء إىل 
سمعة بعض األمازيغ يف مناصبهم هو تهميش اخوانهم. فال يعقل أن 
يغيب فنانوا الجنوب الرشقي يف قناة أمازيغية بدعوى أنهم الينتمون 
التقسيم  هذا  كان  إذا  املتوسط،  لألطلس  وال  لسوس  وال  الللريف 
نبقى  ال  بنا حتى  تعرتف  أخرى  لدولة  أسما  نختار  فدعونا  يناسبكم، 
استنزاف  عند  جمركية  رسوما  تقدموا  ال  الخرائط،وحتى  كل  خارج 

خريات أرايض هذا الجنوب العزيز عىل قلوبنا.
يف  يظهرو  ال  أن  الرشقي  الجنوب  لفناني  كبريا  رشفا  يكون  قد  لكن 
عىل  مادامت  كلها.  افريقيا  شمال  سكان  باسم  أدلت  قناة  سهرات 

رداءتها  .
* كيف ترى املرأة االمازيغية ؟

التهميش  رغم  كذلك  وستبقى  األمهات  أم  االمازيغية  املرأة   **
املرأة  دور  الكتشاف  التاريخ  إىل  الرجوع  فيكفي  يطالها  الذي  الكبري 
املرأة  قوة  استمرارية  تالحظ   أن  يمكن  بل  االمازيغية  املجتمعات  يف 
مدى  وسرتى  والراشيدية،  ورزازات  بني  تسافر  وأنت  االمازيغية 

حضورها القوى يف الحياة اليومية .
جعلها  مما  االمازيغية،  باملرأة  كثريا  أرضت  اإلسالمية  الثقافة  أن  إال 
هذا  غيابها  يكون  وقد  الرشقي  بالجنوب  الفنية  الساحة  عن  تغيب 
إيجابيا ألنها رفضت أن ترقص أمام املستعمر رغم كل الضغوطات فلو 
حدث ذلك لسقطنا يف ميوعة أغنية األطلس املتوسط وسوس وبعض 

مناطق القبائل بالجزائر .
* كلمة أخرية 

أغنية  تصدر  وأن  االمازيغية،  األغنية  تتقوى  و  تستمر  أن  أتنمى   **
حتى  وسوس،  املتوسط  األطلس  مناطق  إىل  امللتزمة  الرشقي  الجنوب 
يتوحد النضال وأن يرجع االمازيغ املستلبون واملختطفون من نضالهم 
لن  الذي  الديمقراطية  النضال  وهو  الصحيح  الطريق  إىل  الحقيقي 
الرشف  يعاد  حتى  وحفظه،  صيانته  عن  الصحيح  التاريخ  يتغاىض 

بمفهومه  الواسع لكل غيور عىل أمازيغيته.

الفنان األمازيغي موحى مالل  يف حوار مع »العامل االمازيغي«:

 القناة االمازيغية تقصي فناين اجلنوب الشرقى

الفنانة األمازيغية  طرحت 
البوم  تاشتوكت  فاطمة 
تحت  جديد  غنائي 
عنوان:«TAZRZIT«وهو 
ضمن   6 رقم  الرشيط 
مسريتها الفنية التي كانت 
سنة 2007 خالل مسابقة 
اكتشاف األصوات الغنائية 
إذاعة  طرف  من  املنظمة 
أكادير   - بلوس  راديو 
حيث فازت بهذه املسابقة 
غنائي  صوت  كأحسن 
 300 من  أكثر  ضمن 
عىل  حاصلة  مشارك.كما 
للثقافة  الوطنية  الجائزة 
 2010 لسنة  األمازيغية 

التي يسلمها املهد امللكي للثقافة األمازيغية عن أغنية »تمازيغت 
أيمي« التي كاتبها الشاعر محمد الخطابي.وقد تناولت يف البومها 
الجديد لسنة 2013 مجموعة من القضايا االجتماعية والسياسية 
والغزلية باالضافة إىل أغنية عن تاريخ والهوية األمازيغية  وساهم  
يف إنجاز هذا العمل الفني الشاعر محمد الخطابي والفنان  حميد 

أمناي ،وتولت رشكة ضولس لإلنتاج توزيع وإنتاج هذا الرشيط. 
يف  الشابات  الفنانات  أبراز  تاشتوكت من  فاطمة  تعترب  ولإلشارة 
املهرجانات  من  عدد  يف  شاركت  حيث  األمازيغية  األغنية  مجال 
املنتظر  ومن  املوسيقية  والحفالت  التلفزية  والسهرات  الفنية 
انتشارك يف عدة مهرجانات يف صف املقبل يف املغرب وستشارك يف 
التظاهرة الفنية اإلجتماعية يف باريز يوم:11 ماي 2013.                                                                        

الفنانةاألمازيغية فاطمة تاشتوكت 
تصدر البوم غنائي جديد

املعرض  يف  باالمازيغية«  للكتاب  تريا  »رابطة  شاركت 
طرف  من  بأكادير  املقام  والقراءة  للكتاب  الجهوي 
املديرية الجهوية لوزارة الثقافة بأكادير باملركب الثقايف 

جمال الدرة مابني 9 و11 ماي الجاري.
رواية  وتوقيع  بتقديم  تريا  رابطة  قامت  املعرض  وخالل 
»تامورت ن ئلفاون« للروائي محمد أكوناض من تقديم 
الحسن زهور. ورواية » يان ؤسكاس غ تيزكي« لالستاذ 

عياد ألحيان من تقديم حفيظ أسحنون.
الحديث«  األمازيغي  »االدب  حول  ندوة  تنظيم  تم  كما 

والعلوم  األداب  بكلية  أستاذ  الفقري  محمد  بمشاركة 
وروائي،  كاتب  أكوناض،  ومحمد  زهر،  ابن  االنسانية، 

وعبد الله صربي، ناقد وكاتب قصيص.
البحث  »جمعية  الجهوي  املعرض  هذا  يف  شاركت  كما 

والتبادل الثقايف« فرع أكادير.
كما  األمازيغية  »النهضة  كتاب  وتوقيع  تقديم  تم  كما 
عشت نهضتها و تطورها« لألستاذ ابراهيم أخياط، من   

تقديم الحسني اليعقوبي، والحسني آيت باحسني. 

رابطة تريا للكتاب باالمازيغية يف املعرض اجلهوي للكتاب والقراءة بأكادير

أحيدوس  جمعية  نظمت 
ببلدة  املتوسط  األطلس 
سيدي يحيى وساعد التابعة 
يوما  خنيفرة  إلقليم  إداريا 
احتفاال  ثقافيا  تواصليا 
باليوم العاملي لألرض  تحت 
يف  األمازيغي  الرتاث  شعار 
خدمة التنمية البرشية وذلك 
 2013 ماي   4 السبت  يوم 
خيمة  املنظمون  خصص   ،
وسط  أصيلة  أمازيغية 
البلدة لتقريب االحتفال من 

كل الفئات االجتماعية . 
أنشطة  االحتفال  تضمن 
كانت  حيث  مختلفة 
رئيس  كلمة  مع  البداية 
األمازيغي    الفنان  الجمعية 
الفنان  والد  بومية  حساين 
أمزيان  موحى  األمازيغي 
البلدة  بساكنة   رحب  الذي 
واإلعالميني  الباحثني  و 
ثم  محلية،   والسلطات 
الندوة  أشغال  انطلقت 
تمحورت  التي  الفكرية 
األمازيغي  الرتاث  دور  حول 
خدمة  يف  أصنافه  بمختلف 
التنمية املحلية وشارك فيها 

السدادي  حسن  األستاذين 
و عبد املالك حمزاوي ، وبعد 
الجمهور  الندوة كان  نهاية 
مع  موعد  عىل  الحارض 
سكيتشات هزلية من إلقاء 
أغماري  محمد  األستاذ 
تتغنى  شعرية  وقصائد 
طاقات  إلقاء  من  بالبيئة 
رأسها  عىل  محلية  فنية 
ألحيدوس  تنغريت  فرقة 
الشاعر  يرأسها  التي 
وألقى  ألغازي    عفان 
سيدي  املخرضم   الشاعر 
قصيدة  غوبيد  أعثمان  ن 
االجتماعية  األوضاع  تنتقد 
تم  أخالقية.   وجهة  من 
التقديرية  الشواهد  توزيع 
فرقة  وأدت  املشاركني  عىل 
األطلس  أحيدوس  جمعية 
أمام  رقصاتها  املتوسط 
يحيى  سيدي  بلدة  جمهور 
تقدم  النهاية  ويف  أساعد،  
بالشكر  الجمعية  رئيس 
الحارضين  لكل  الجزيل 
يف  أخر  لهم موعدا   ورضب 

مناسبات قادمة. 
* محمد زروال.  

مجعية أحيدوس األطلس املتوسط 
حتتفي باليوم العاملي لألرض

املغربية  الثانية  القناة  ترص  أخرى  مرة 
الثقافة األمازيغية يف الرتاب،   عىل تمريغ 
حققتها  الني  للرتاكمات  تام  تجاهل  يف 
كل  اهتمام  القت  ديمقراطية  كقضية 
فإذا   . بالبالد  الديمقراطية  الفعاليات 
كانت  الوثيقة الدستورية  تنص عىل أن 
جانب  إىل  رسمية  لغة  األمازيغية  اللغة 
العربية  فإن ذلك يفرض  عىل كل  اللغة 
املؤسسات الرسمية عىل األقل أجرأة هذا 
باعتبارها  الواقع،   أرض  عىل  الفصل 
يف  وظيفتها  تكمن  وطنية  مؤسسات 

حاجيات  تلبية 
مناسبة  املواطنني. 
تندرج  القول  هذا 
الثانية  القناة  بث  يف 
أمازيغية  ألغنية 
أصيلة "  مطلعها " 
أورا غر تاما أخليدج 
إريفي"   إنغاش 

الوجود  حيز  إىل  إخراجها  يف  أبدع  أغنية 
بكل  بها  وتغنى  اليزيد  حمو  الراحل 
احرتافية املرحوم محمد رويشة و يؤديها 
بنوع من االستالب الفنان فيصل،  كانت 
نصف  بسهرة  مرتبطة  بثها  مناسبة 
استوديو  املسماة  املهزلة  من  النهاية 
دوزيم وذلك يوم السبت 11 ماي 2013. 
آخر  يف  األمازيغية  األغنية  استحضار 
لحظات الربنامج وبتلك الطريقة املبتذلة 
يشكل يف العمق إساءة لألغنية األمازيغية 
قبل  كبار  رواد  لها  أسس  التي  األصيلة 

ميالد هذه القنوات املستلبة. 
أدى  الذي  األستاذ  أن  األمر  يف  الخطري 
تاما  غر  أورا   " إحساس  بدون  أغنية  
مرشحني  رفقة  إريفي"  إنغاش  أخليدج 
يتحمل  لم  املذكورة  املسابقة  من 
األصيلة  الكلمات  عن  البحث  مسؤولية 
أذنيه  التقطته  بما  واكتفى  لألغنية،  
ولقنه بشكل ببغائي للمرتشحني، وعندما 
زاغ  اختياره  عىل  للتعليق  املكرفون  أخذ 
وقاحة  بكل  وادعى  الصواب  عن  لسانه 
أنه باختياره يكون قد انفتح عىل اإلبداع 

ذلك  قبل  ونيس  وجمالياته،   األمازيغي 
 ، املنظمني  عىل  وجيها  سؤاال  يطرح  أن 
طرحناه منذ بداية تلك املهزلة حول مصري 
أقصيت  التي  األمازيغية  الفنية  الطاقات 
الدورات  يف  املشاركة  من  مبارش  بشكل 
حاول  العارشة  الدورة  ويف  السابقة،  
املنظمون التهرب من املشاركة األمازيغية 
فروع  ضمن  األمازيغية  األغنية  بوضع 
يف  املشاركة  استمارة  يف  العربية  األغنية 

اللسانية  للمعطيات  صارخ  تحي 
يتم  اإلقصاء  نفس  والتاريخية.  
لجنة  يف 
التي  التحكيم 
أحد  يتقن  ال 
ئها  عضا أ
يغية  ز ما أل ا
العلم  مع 
الساحة  أن 
مليئة  الفنية 
بالكفاءات الفنية األمازيغية التي 
اختيار  يف  بدلوها  تديل  أن  يمكنها 
تلك املواهب. وإذا افرتضنا أن أحد 
املسابقة  يف  شارك  قد  األمازيغ 
أدائه  عىل  الحكم  سيتم  فكيف 
اللغة  تتقن  ال  لجنة  طرف  من 

األمازيغية. 
القناة  أن  يتأكد   املهزلة  بهذه 
العنرصي  لنهجها  وفية  الثانية 
يف  أيضا  يتجىل  الذي  واإلقصائي 
استعمال كلمة املغرب العربي التي 
تم حذفها من الوثيقة الدستورية 
اإلعالمية  املنابر  من  والكثري 
أيضا  ووفية  واملغاربية.   الوطنية 
الرتاث  ضمن  األمازيغية  لخندقة  
يمكن  الذي  السياحي  الفلكوري 
إعادة  دون  وقت،  أي  يف  تقديمه 
االعتبار لرموزها ومبدعيها يف كل 

املجاالت. 
* محمد زروال

القناة الثانية واإلساءة لألغنية األمازيغية
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