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بعض  نرشته  خرب  استوقفني 
مواقع  بعض  و  املغربية   الصحف 
انه  مفاده  االجتماعي   التواصل 
انزكان  مدينة  يف  فتاتني  اعتقال  ثم 
»اإلخالل  بتهمة  اكادير،   بوالية 
أن  بمعنى  العام«  بالحياء  العلني 
هاتني  اقرتفتها  التي  الجريمة 
ترتديان  كانتا  أنهما  هي  الفتاتني 
خدشا  املارة  بعض  اعتربه  لباسا 
للمشاعر الدينية للمواطنني مما أدى 
إىل اعتقالهما و الزج بهما يف السجن 
البحث  يف  و  محاكمتهما.  انتظار  يف 
عن هذه الجريمة يف القوانني املغربية 
لم نجد لها  اثر يف اي قانون، مدني 
املرشع  الن  عسكري  أو  جنائي  أو 
لم  اإليراني  نظريه  عكس  املغربي 
يضع يف أي من هذه القوانني معايري 
املارة  مشاعر  يخدش  الذي  للباس، 
النساء  آو  للرجال  بالنسبة  سواء 
القانونية  القاعدة  و  يتعارض  مما 
التي تقول »ال عقوبة بدون نص«، يف 
املغربية كثري  القوانني  حني توجد يف 
الفصول  و  النصوص  و  املواد  من 
االعتداء  جريمة  عقوبة  عىل  تنص 
ضد  ترتكب  التي  األشخاص،  عىل 
الحرية الشخصية للفرد و هي نفس 
الفتاتني  لها  تعرضت  التي  الجريمة 
خدش  تم  الذين  املارة  قبل  من 
عواطفهم لكن دون أن تحرك النيابة 
مما  حقهم،  يف  متابعة  أية  العامة 
سواء  للقانون  سافرا  خرقا  يشكل 
أو  املعتادين  املارة  أوالئك  طرف  من 
لم  التي  األمنية  السلطات  من طرف 
تقم بعملها بالشكل املنصوص عليه 

يف القانون. 

القوانني  بها  تزخر  كثرية  تناقضات 
املغربية و التي تصل يف أحيان كثرية 
اليشء ونقيضه يف  إىل درجة رشعنة 
آن واحد، فعىل سبيل املثال ال الحرص 
و  للمسلمني،  الخمور  بيع  يمنع 
غري  طرف  من  باستهالكها  يسمح 
املسلم  غري  معيار  و  املسلمني. 
و  املطاعم  هذه  اغلب  أصحاب  عند 
الحانات و املراكز التجارية  و كذالك 
إنسان  كل  هو   األمنية  السلطات 
اللون جميل املالمح، أشقر و  ابيض 
املس الشعر، ازرق أو اخرض أو اصفر 
العينني و يتكلم اللغات األجنبية من 
و  اسبانية  و  انجليزية  و  فرنسية 
عليه،  حرج  فال  اللغات  من  غريها 
املسلمني  شعور  يستفز  ال  ألنه 
اسمر  املسلم  اآلخر  اإلنسان  كأخيه 

اللون ! حسب ظنهم.
أثرتها  فقط   بسيطة  مواقف   
ألنها  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 
تبني  التي  النماذج  تلك  هي  كثرية 
بالواضح انفصام شخصية الدولة و 
االختالالت و التناقضات التي تعرتي 
املجاالت،  كل  يف  املغربية  القوانني 
كذالك تشتت العقوبات و الجرائم يف 
بلغات ال  قوانني و مدونات كثرية و 
يفهمها املواطن املغربي العادي نظرا 
الفصحى  العربية  باللغة  لتحريرها 
لغتني   التوايل  الفرنسية وهما عىل  و 
أحيانا  غامضتني  و  أحيانا  جافتني 
اللغتني  استعمال  عوض  أخرى، 
الوطنيتني اللتني يستعملهما املغاربة  
و  االمازيغية  اليومية،  حياتهم  يف 
عىل  يصعب  مما  املغربية،  الدارجة 
و  القوانني   هذه  معرفة  املواطنني 

بالتايل حسن تطبيقها. 
مفاده  سؤال  طرح  إىل  يدفعنا  مما   
الذي  بالشكل  املغربية  القوانني  هل 
القانوني  األمن  تضمن  أعاله  بيناه 
للمغاربة؟ خصوصا أمام مواجهتهم 
بالقاعدة القانونية الشهرية »ال يعذر 

احد بجهله للقانون«.
إذن هدفنا أن ال يختزل الجدل حول 
الرصاع  قضية  يف  القوانني،  تعديل 
بالحداثيني  يوصفون  من  بني 
الذين  باملحافظني،  يوصفون  ومن 
يركزون  األحيان  من  كثري  يف 
القضايا  ويهملون  القشور  عىل 
مرتبط  هو  ما  وضمنها  األساسية، 
فيما  للدولة  الحقيقي  بالخيار 
توجه  وحقيقة  باملرجعيات،  يتعلق 
الحاكمني نحو دولة الحق والقانون 
التوفيق  إمكانية  ومدى  والحريات، 
واملرجعية  العرفية  الترشيعات  بني 
لحقوق  الدولية  واملواثيق  الدينية 
املعاهدات  و  واالتفاقيات  اإلنسان 
املغربية  الدولة  عليها  وقعت  التي 
املغربي  الدستور  ننىس  ان  دون 
يتم  الذي   و  البالد  يف  قانون  أسمى 
لألسف خرقه بشكل سافر ال ليشء 
و  النزوات  بعض  يوافق   ال  ألنه  إال 
االيديولوجيات التي أكل عليها الدهر 
سؤال  طرح  إىل  يدفعنا  مما  رشب  و 
بالدنا  يف  القوانني  هل  مفاده  آخر 

توضع فقط لكي تخرق؟. 

و قديما قال الحكيم االمازيغي:
ⵢⵓⴼ    ⵍⴰⵥ   ⴳⴰⵔ   ⵉⵎⵏⵙⵉ

Yuf laZ gar imnsi
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صـــرخـــــة 
البــــــد 

مـــنهـــــــا

أمينة ابن الشيخ

التجمع  توصل 
ملي  لعا ا
برد  األمازيغي 
رسمي  إسباني 
حول رسالة كان 
إىل  بها  بعث  قد 
اإلسباني  امللك 
موضوع  يف 
يض  تعو
حرب  ضحايا 
السامة  الغازات 
يف  الريف  ضد 
ت  ينيا عرش
املايض،  القرن 

سكان  اتجاه  التاريخي  الدين  وأداء  الجماعي  الرضر  جرب  يف  واملساهمة 
املنطقة نتيجة ما طالهم من أرضار خطرية ال زالت مستمرة بسبب تفيش 

مرض الرسطان بني األبناء واألحفاد.
برد من طرف  توصل  الراخا  رئيسه رشيد  األمازيغي عرب  العاملي  التجمع 
رئيس الديوان امللكي اإلسباني، الذي أشار إىل كون رسالة التجمع العاملي 
2015، إىل امللك اإلسباني،  حول موضوع الغازات  األمازيغي يف 12 فرباير 
السامة والحرب الكيماوية ضد الريف، قد تمت إحالتها إىل وزارة الشؤون 
ناحية  من  املؤهل  القطاع  لكونها  نظرا  اإلسبانية  والتعاون  الخارجية 
اإلختصاصات لدراسة والرد عىل مضمون رسالة التجمع العاملي األمازيغي 
يف  الكيماوي  بالسالح  الريف  قصف  يف  إسبانيا  مسؤولية  بخصوص 

عرشينيات القرن املايض.
يذكر أن التجمع العاملي األمازيغي سبق له وتوصل برد من الرئيس الفرنيس 
فرنسوا هوالند عىل رسالة سابقة للتنظيم الدويل األمازيغي حول مسؤولية 
فرنسا بدورها يف الحرب الكيماوية ضد الريف يف عرشينيات القرن املايض 

وتعويض الضحايا وإقرار الجمهورية الفرنسية بمسؤوليتها.
وكان رد الرئيس الفرنيس جاء عرب مدير ديوانه الذي أكد عىل توصل هوالند 
الكيماوية  الحرب  بخصوص  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  برسالة 
بالريف مع تكليفه بالرد عليها والتأكيد عىل أن الرئيس هوالند أخذ ما ورد 
الفرنيس ملستشار  الرئيس  تكليف  إىل جانب  وانتباه شديدين.  بوعي  فيها 
بإطالع  الدفاع  وزارة  لدى  والذاكرة  املحاربني  بقدماء  املكلف  الجمهورية 
الكيماوية  الحرب  ملف  ومصري  مسار  عىل  األمازيغي  العاملي  التجمع 

بالريف. 

 الدولة اإلسبانية ترد على مراسلة التجمع العاملي 
األمازيغي  خبصوص ملف احلرب الكيماوية بالريف

مجموعة  حازت 
للتجارة  املغربي  البنك 
  » جائزة  عىل  الخارجية 
املسؤولية  يف  السنة  بنك 
برسم   ،« االجتماعية 
لجوائز  التاسعة  الدورة 

أفريكان بانكر. 
توزيع  حفل  بمناسبة 
بانكر  أفريكان  جوائز 
يف  بأبيدجان  املنظم 
عىل   ،  2015 ماي   27
الجمعية  هامش 
السنوية الخمسني للبنك 
تم  للتنمية،  اإلفريقي 
البنك  مجموعة  اختيار 

املغربي للتجارة الخارجية » أفضل بنك 
مسؤول اجتماعيا يف إفريقيا«.

الجائزة  بهذه  املجموعة  تتويج  وتم 
املتميز  أدائها  عىل  دليال  الثانية،  للمرة 
يف مجال املسؤولية االجتماعية والبيئية 
القاري،  أو  الوطني  الصعيد  عىل  سواء 
البنكي  املشهد  وإسهاما منها يف تغيري 
من خالل لعب دور محوري يف التنمية 

املستدامة. 
االلتزام  ليكلل  التتويج  هذا  أتى  وقد 
الراسخ للبنك، منذ خوصصته، يف مجال 
املسؤولية االجتماعية والبيئية، بمبادرة 
بنجلون  عثمان  السيد  رئيسه  من 
االجتماعية  املسؤولية  مبدأ  الذي رسخ 
وجعله من املبادئ األساسية التي تنبني 

عليها الثقافة املقاوالتية للمجموعة.
االجتماعية  االلتزامات  ضمن  ومن 
مبادرات  أساسا  نذكر  للبنك،  املتعددة 
للتجارة  املغربي  البنك  مؤسسة 
برئاسة  والبيئة،  للتعليم  الخارجية 
ومن  بنجلون،  مزيان  ليىل  السيدة 

يروم  الذي  مدرستكم   برنامج  أبرزها 
العالم  يف  مدارس  عدة  وتجهيز  إنشاء 

القروي بإفريقيا.
وتنضاف هذه الجائزة للتتويجات التي 
للتجارة  املغربي  البنك  عليها  حصل 
االلتزام  مجال  يف  مؤخرا  الخارجية 
األخري  هذا  حصل  حيث  املجتمعي، 
التوايل  عىل  الثانية  للسنة   2014 يف 
صعيد  عىل  إنجاز  أفضل   » جائزة  عىل 
 « للرشكات  االجتماعية  املسؤولية 
التصنيف  وكالة  طرف  من  املمنوحة 
فيجي و . وذلك ملساهمة مؤسسة البنك 
العام،  الفعالة يف القضايا ذات الصالح 
يف  الناجعة  اسرتاتيجيتها  عن  ناهيك 
املغربي  البنك  جدد  كما  البيئي.  امليدان 
ذاتها  السنة  يف  الخارجية  للتجارة 
مطابقته لشهادة الجودة حسب معيار 
إيزو 001 14 فيما يخص التدبري البيئي 
املسؤولية  بجائزة  تتويجه  عن  فضال 
العربي  العالم  يف  للرشكات  االجتماعية 

ضمن فئة الرشاكات.  

جوائز أفريكان بانكر 2015
البنك املغريب للتجارة اخلارجية يتوج جبائزة
» أفضل بنك مسؤول اجتماعيا يف إفريقيا« 
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ساعيد الفرواح

يونس لوكيلي

األمازيغي  العالم  مديرة جريدة  الشيخ  إبن  أمينة 
التي  املناسبة  كون  إىل  باإلشارة  الندوة  افتتحت 
سنة  عرشة  أربعة  مرور  هي  إطارها  يف  جاءت 
من  عرشة  الخامسة  السنة  شمعة  وإشعال 
استطاعت  التي  األمازيغي،  العالم  جريدة  عمر 
البسيطة،  املادية  اإلمكانيات  رغم  اإلستمرار 
وهذا حسب ابن الشيخ،  ما يرشف الجريدة رغم 
أن مجموعة من الجرائد لم تستطع الصمود يف 

وجه العراقيل املادية.
وعالقة بموضوع الندوة، تساءلت ذات املتدخلة 
الجنائي  القانون  مسودة  بني  العالقة  عن 

الجديدة  األمازيغية املغربي  الحركة  ومرشوع 
ثيق  ا ملو ا ومحل و الدولية،  واملعاهدات 

الجنائي  القانون  منطوق  يف  املرجعيات  هذه 
للجدل  مثرية  ملواضيع  نماذج  مربزة  املغربي، 
تزامنا مع النقاش حول تعديل القانون الجنائي 
إليها،  تطرق  التي  الجديدة  واملسائل  املغربي، 
والغموض الذي يلف بعض القوانني الجديدة، ما 
يثري التساؤل حول مدى انسجامها مع مواثيق 
ومبادئ حقوق اإلنسان بصفة عامة، خصوصا 
أن الوزارة الوصية يتواجد عىل رأسها وزير من 
حزب العدالة والتنمية، هذا األخري الذي تتناقض 
يثري  ما  اإلنسان،  حقوق  مواثيق  مع  مرجعيته 
التي تبقى من وجهة نظر  التخوفات واألسئلة، 

ابن الشيخ موجهة للمهنيني يف القطاع.
مسودة  كانت  إذا  عما  تساءلت  املتدخلة  ذات 
دستور  تساير  أن  استطاعت  الجنائي  القانون 
التي  واملعاهدات  الدولية  املواثيق  وكذلك   ،2011
التي  التناقضات  وماهي  املغرب،  عليها  صادق 
ماهي  ثم  املسودة،  بتلك  ارتباطا  طرحها  يمكن 

القضايا الجديدة التي أثارتها.

عائشة احليان .. جيب تغيري جدري وشامل للقانون 
اجلنائي

من جانبها أكدت املحامية والناشطة الحقوقية 
تعديل  أن  عىل  مداخلتها،  يف  الحيان  عائشة 
القانون الجنائي هو ورش كبري، وثمنت املتحدثة 
العالم  جريدة«  طرف  من  حوله  ندوة  عقد 
العمومي،  النقاش  يف  للمساهمة  األمازيغي« 
مراجعة  أن  عىل  مداخلتها  معرض  يف  وأشارت 
السياق  أن يستحرض  أو تعديل أي قانون يجب 
 ،2011 دستور  بعد  ما  سياق  الحايل  املغربي 
الذي عزز مجال الحقوق والحريات، ونص عىل 
الحقوق،  كافة  يف  والنساء  الرجال  بني  املساواة 
عليها  املصادق  الدولية  االتفاقيات  سمو  وعىل 

عىل القوانني الوطنية.
وأوضحت الحيان، أن القانون الجنائي يعترب أهم 
الحقوق  بحماية  الرتباطه  الدستور  بعد  قانون 
يحىض  ـ   تضيف  جعله  ما  وهذا  والحريات، 
واملجتمع  املهنيني  طرف  من  واسع  بنقاش 
املدني، وبالرغم من أن مسودة القانون الجنائي 
عىل  سواء  اإليجابيات  من  العديد  تضمنت 
االتجار  إضافة جرائم جديدة، كجرائم  مستوى 
بالبرش، وتهريب املهاجرين، وتجريم اإلكراه عىل 
الزواج وتجريم تبديد الزوج ألمواله، للتحايل عىل 
الطالق، وكذلك توسيع  املرتتبة عىل  املستحقات 
الفضاءات  لتشمل  الجنيس،  التحرش  مفهوم 
العامة، إال أنه رغم ذلك فان أبرز املالحظات التي 
سجلتها الحركة النسائية كما رسدتها املحامية 
التشاركية  املقاربة  الرباط، »هي  تغييب  بهيئة 
يف صياغة املسودة ضدا عىل مقتضيات الدستور، 
تقديمية  مذكرة  املسودة  تضمني  عدم  وكذالك 
التجريم  يف  وفلسفته  املرشوع  خلفية  تحدد 
الدستور  ملقتضيات  احرتامه  ومدى  والعقاب 
واإللتزامات الدولية للمغرب، خاصة وأن املذكرة 
النصوص  فهم  تأطري  يف  أساسية  التقديمية 

وأبعادها وتوجيه تأويل القضاء لها«.
الحيان يف معرض مداخلتها خالل ندوة جريدة » 
العالم األمازيغي«أردفت قائلة : »طالبنا يف عدة 
للقانون  والشامل  الجدري  بالتغيري  مناسبات 

عىل  حافظت  املسودة  أن  وجدنا  لكن  الجنائي، 
نفس بنية القانون الجنائي الحايل، وهذا يتضح 
املستعملة  والعناوين  التبويب  مستوى  عىل 
البعد  عوض  األخالقي  البعد  فيها  يتحكم  والتي 
أن  االستاذة،  تضيف  سجلنا  كما  الحقوقي، 
عوض  األمنية  املقاربة  تستحرض  »املسودة 
املقاربة الحقوقية ويتضح ذلك من جعل الجنح 
والجنايات ضد األشخاص تأتي يف املرتبة الثانية 
كما  الدولة«،  أمن  ضد  والجنح  الجنايات  بعد 
مفهوم  عىل  »ركزت  ألحيان  تقول  املسودة   أن 
األهمية  إيالء  عوض  العام  واألخالق  األرسة 
مضيفة  وحرياته«،  حقوقه  وتحصني  للفرد 
إصالح  ميثاق  توصيات  تراع  لم  »املسودة  أن 
منظومة العدالة، وخاصة املتمثلة يف إستحضار 
مقاربة النوع اإلجتماعي يف السياسة الجنائية، 
النساء  ضد  الجرائم  إدراج  من  ذلك  ويتضح 
ضمن الجرائم ضد نظام األرسة واألخالق العامة 
بني  التمييز  يف  كذلك  ويتجىل  اآلداب   إنتهاك  أو 
النساء، بسبب وضعهن العائيل، حيث أن وضع 
املرأة الحامل أو الزوجة أو الخطيبة يشكل طرف 
ذاته  حد  يف  هذا  مثال،  العنف  جرائم  يف  تشديد 
وضعهن  أساس  عىل  النساء  بني  تمييزا  يشكل 
العائيل«، إضافة إىل ذلك أشارت األستاذة الحيان 
مصطلحات  تتضمن  املسودة  »نصوص  أن  إال  
فضفاضة مما يفسح املجال واسعا أمام إعمال 

السلطة التقديرية للقضاء« عىل حد تعبريها.
ختام  يف  الحيان  عائشة  املحامية  وطالبت 
للقانون  وشامل  جدري  »بتغيري  مداخلتها 
الدستور  مقتضيات  مع  مالئمته  أو  الجنائي، 
بما يضمن حماية  الدولية  واالتفاقيات  الجديد، 
فعلية للحقوق والحريات ويكرس مبدأ املساواة 
بني املواطنني ويستحرض مقاربة النوع لضمان 
العنف  من  تحميهن  للنساء  جنائية  عدالة 

والتمييز« تورد الناشطة الحقوقية.

* احلسني ملكي حمامي هبيئة الرباط:
افتتح األستاذ الحسني ملكي مداخلته بالتساؤل 
إعادة  إىل  حاجة  يف   ،2011 دستور  بعد  كنا  إن 
واملؤسسات  املفاهيم  من  ملجموعة  التأسيس 
وتحيينها لتكون مواكبة للدستور، ألن ثمة عدة 
مفاهيم جديدة جاء بها الدستور، والكل يتعامل 

معها بمنطقه الخاص. 
أن  عىل  الرباط،  بهيئة  املحامي   ، امللكي  وأكد 
الجنائي  القانون  مرشوع  مسودة  عن  الحديث 
يبدأ من العنوان، لذا لدينا املسودة التي نرشتها 
مرشوع  »مسودة  تسمى  التي  العدل  وزارة 
القانون الجنائي«، ومسودة وزارة اإلتصال حول 
الجنائي،  القانون  تعديل  مرشوع  مستجدات 
بمعنى تعديل القانون الجنائي الذي كان قائما. 
نبدأ  »ملكي«،  حسب  النص،  بتعديل  نبدأ  وحني 
أن  أم  فقط؟  التعديل  نريد  فهل  األوىل،  باملادة 

املرجعيات  للتعديل فعال؟ وما هي  هناك حاجة 
أو  الجديد  للتعديل  للتأسيس  نعتمدها  التي 

ملراجعة القانون؟
يضيف  قانون،  مسودة  عن  نتحدث  عندما  أما 
أولية   أرضية  عن  نتحدث  فإننا  امللكي،  األستاذ 
الجنائي  القانون  وتعديل  املفتوح،  للنقاش 
يعكس مراجعة شاملة تهدف إىل إصالح سياسة 
ومالءمة  العقاب،  سياسة  وإصالح  التجريم، 
الدستور  مبادئ  مع  الجنائي  القانون  أحكام 
الدولية بهدف وضع قانون جنائي  واإلتفاقيات 
أن يكون  حداثي عرصي، وما ورد هنا يفرتض 
هو الديباجة أو التصور لكن القائم عىل املرشوع 

لم يقم بذلك. 
منها  أسئلة  عدة  لدينا  يطرح  الديباجة  وغياب 
هل هذه املسودة لوزارة العدل أو للحكومة؟ ومن 
بالسياسات  املتعلقة  املسودة  وضع  يف  الحق  له 
خاص  موضوع  هذا  وهل  والعقابية؟  الجنائية 
بالحكومة  أم  أخرى  بوزارة  أم  العدل  بوزارات 
تحديد  يف  الحق  له  ومن  أخرى؟  بجهة  أو  ككل 
السياسة الجنائية باملفهوم اإلسرتاتيجي وليس 
هناك  ألن  الجنائية؟  السياسة  تنفيذ  بمفهوم 
التي  للدولة  الجنائية  السياسة  وضع  بني  فرق 
لعقود،  تستمر  إسرتاتيجي  موضوع  تكون 
والسياسة الحكومية يف تنفيذ السياسة الجنائية 
سواء الزجرية منها  واملتابعات بغض النظر عن 

الضمانات.
املوضوع  أن  »امللكي«  أكد  ذلك   مع  وارتباطا 
اإلعداد  ناحية  من  اللبس،  من  نوع  فيه  مازال 
والتقديم، وهذا ينعكس عىل مجموع النصوص 
التي ترتبط بإنزال عدد من املوضوعات  األخرى 
التنظيم  كقانون  بالترشيعات،  املرتبطة 
القضائي، واملسطرة الجنائية، املسطرة املدنية، 
لكن  فرتة،  يف  تنزيله  يأتي  شئ  فكل  واملحاماة، 
لألسف يسجل »امللكي« »يأتي تقديمه كمسودة 
»بحوار  يسمى  ما  يف  بالحوار  ونقوم  ونأتي 

الشخص مع نفسه«، 
الجنائية  السياسة  أن  »امللكي«  أكد  حني  يف 
العدل  وزارة  سياسة  وليست  املجتمع،  سياسة 
املجتمع  القضاء، فهي سياسة تهم  أو  لوحدها 

ونابعة من إرادته وتحقق مصلحته. 
ويف ذات اإلطار، أشار األستاذ الحسني ملكي أنه 
طريقة  بهكذا  املوضوع  هذا  عن  نتحدث  عندما 
نحن  هل  مفاده،  آخر  سؤال  إىل  نحتاج  فإننا 
وهل  الجنائي؟،  القانون  تعديل  إىل  حاجة  يف 
يتعلق  وفيما  أخرى؟  جنائية  ترشيعات  هناك 
باملصطلح، فنحن ال نقول القانون الجنائي، بل 
الجنائي  القانون  ألن  الجنائي،  الترشيع  نقول 
إذن  والفقه،  القضائي  والعمل  الترشيع  يضم 
الترشيع  »تعديل  فيه:  نقول  املصطلح  فحتى 

الجنائي. 
موضوعات  ويشمل  أوسع  مفهوم  فالقانون 

إذا  أخرى، يؤكد »امللكي«، قبل أن يتساءل، عما 
 1962 كان القانون أو الترشيع الجنائي لظهري 
يتضمن  والذي   تغيريه/تبديله؟  يجب  الذي  هو 
العقاب وسياسة التجريم، كنصوص، ألن هناك 
متعددة،  مجاالت  يف  متعددة،  أخرى  نصوص 
املياه  كظهري  الحماية  عهد  من  بقي  ما  منها 
نصوص  فهذه  الغابات،  حماية  أو  والغابات 
خاصة وتتضمن عقوبات سيعاقب بها املوطنون 
بها  وتصادر  السجن  يف  خاللها  من  ويزجون 
أن  كما  مواشيهم.  بواسطتها  وتباع  أموالهم 
متعلقة  وأخرى  بالرعي  متعلقة  نصوص  هناك 
املاء  بالبيئة، وترشيعات أخرى متعلقة بحماية 
وحماية تدبري أرايض الجماعات الساللية، وعدة 
النووية،  النفايات  تدبري  قبيل  من  موضوعات 
املتناثرة، ولكن  الترشيعية   النصوص  وعدد من 
كل واحد تحكمه فلسفة الزمن الذي تم وضعه 

فيه.
إذن يضيف امللكي، »هل نحن بحاجة إىل تعديل 
إعداد  إىل  حاجة  يف  أننا  أم  الجنائي  القانون 
خاللها  من  التي  الجنائي«،  للترشيع  »مدونة  
يجب أن نجمع كل ما يتعلق بالتجريم والعقاب.

النصوص  لتجميع  مدونة  هو  نحتاجه  ما  إن 
الترشيعية لتكون واضحة عند الجميع،  بمعنى 
أن  يجب  موضوعها  كان  كيفما  جريمة  أي  أن 
فيها  بما  الجنائي،  الترشيع  مدونة  يف  نجدها 
الحديثة  والجرائم  موجودة  كانت  التي  الجرائم 
والتي تطورت مع العرص، ما يعني أننا بحاجة 
إىل مدونة تغربل جميع النصوص ما يسهل عىل 
كل  التعرف عىل  او مغربيا  كان  اجنبيا  االنسان 
الجرائم والعقوبات مما يضمن األمن القانوني، 
بالقوانني  ملما  اإلنسان  يكون  أن  يمكن  ال  ألنه 
باألمن  مرتبطة  الجريمة  هذه  أن  له  يقال  ثم 
علم  عىل  ليس  هو  بجريمة  فيتفاجأ  العسكري 

بها، وال مكمن وجودها؟
ولضمان األمن القانوني، حسب »امللكي«، يجب 
إعداد القوانني والترشيعات بالطريقة وبالشكل 
الناس، كمت  الذي تكون فيه رهن إشارة وعلم 
هذه  واضعوا  اعتمدها  التي  املنهجية،  أن  يرى 
املسودة، مختلفة شأنها شأن النصوص األخرى، 
القانون  فمسودة  باملرجعية،  يتعلق  فيما  أما 
الجنائي لم ترش ولم تبني لنا املرجعية  ولم يرش 
ال إىل الدستور وال إىل املواثيق الدولية وال الواقع 

املحيل وال إىل الرتاكمات يف العمل القضائي .
الذي  هو  املسودة  بإنجاز  قام  الذي  أن  والحال 
يقول عىل ماذا اعتمد، ال أن نقوم نحن بالبحث 
فيما يريد وما ال يريد قوله.. وماهو ممكن والغري 
ممكن.. ثم سنجمع له املادة الخام ليخرج منها 

الديباجة وهذا شيئ مربك حسب ذات املتدخل.
الترشيع  يف  املدني  املجتمع  إرشاك  وبخصوص 
أنه  »ملكي«،   أكد  فقد  التصورات،  تقديم  ويف 
وعىل الرغم من إقرار الدستور بذلك إال أن اآللية 

هل تضمن مسودة القانون اجلنائي األمن القانوين للمغاربة؟
 مبناسبة مرور أربعة عشرة سنة على تأسيسها وإنطالقها كمنرب إعالمي أمازيغي، نظمت جريدة العامل األمازيغي ندوة حول مسودة القانون اجلنائي املغريب حبضور حمامني ومهتمني  وذلك مساء يوم اجلمعة 05 يونيو 2014 

مبقر جريدة العامل األمازيغي يف الرباط.
ندوة العامل األمازيغي شارك فيها كل من األستاذ احلسني ملكي، واألستاذ عزيز الرويبح، واألستاذة عائشة أحليان، وسريت أشغاهلا مديرة جريدة العامل األمازيغي األستاذة أمينة إبن الشيخ حبضور رئيس التجمع العاملي األمازيغي رشيد الراخا. 
وتناول املشاركون يف الندوة تفاصيل ومرجعيات مسودة القانون اجلنائي وأهم مستجداهتا، وحدود انسجامها مع الدستور املغريب املعدل، وكذا مراعاهتا للمواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ولألعراف األمازيغية ومدى احترامها للحريات مبختلف 

أنواعها.  وقد أمجع املشاركون على أن مواد املسودة صيغت بعقلية حمافظة ومل تراعي الواقع الدستوري اجلديد، وحتكمت فيها هواجس أمنية ودينية حالت دون مراعاهتا للمطلوب يف جانب احلريات واحلقوق.
يذكر أن جريدة العامل األمازيغي، تبقى اجلريدة األمازيغية الوحيدة باملغرب ومشال إفريقيا حاليا، وذلك بعد صدور وتوقف جرائد أخرى مل تستطع الصمود بسبب قلة دعم الدولة لإلعالم األمازيغي، وقد استمرت العامل األمازيغي يف خدمة 

الشأن األمازيغي متحدية كل الصعوبات ملدة أربعة عشرة سنة، لتصنع لنفسها مكانة بارزة يف الوسط اإلعالمي املغريب .
وتشكل العامل األمازيغي كذلك، منوذجا لإلعالم املناضل الذي استطاع أن يشق لنفسه طريقه اخلاص معتمدا بالدرجة األوىل ولسنوات على اإلمكانيات الذاتية للواقفني خلفه، مشكال لتجربة فريدة تستحق أن يقتذى هبا يف بقية بلدان مشال 

من  املحرومني  األمازيغ  ماليني  يتواجد  حيث  منابر إعالمية هتتم بشؤوهنم.إفريقيا 

عزيز رويبحالحسني امللكيعائشة الحيان



ملف العدد   العدد  175 -يونيو    52965/2015
التي تم إقرارها ليقوم املجتمع املدني بدوره تبقى 
تعجيزية ما دام يتم اشرتاط جمع 24 آالف توقيع.

عليها  نص  التي  باملرجعية  يتعلق  فيما  أما 
والهوية  األمازيغية  الثقافة  إعمال  يف  الدستور 
املغربية وكل ما جاء يف تصدير الدستور بخصوص 
الهوية والتعدد الثقايف املغربي يف بعدها اإلفريقي 
أن  املفروض  من  كان  فقد  وغريها..  واألمازيغي 
نبحث هل هي موظفة يف مسودة مرشوع القانون 
من  الخامس  الفصل  تفعيل  تم  إذا  وما  الجنائي، 
كلغة  األمازيغية  عن  يتحدث  ال  الذي  الدستور 
وحمولة  كثقافة  أيضا  بل  فحسب،  للتواصل 
حسب  مطروحا  يبقى  الذي  والسؤال  ثقافية، 
األمازيغية  الثقافة  توفر  بمدى  يتعلق  »ملكي« 
عىل ما تقدمه يف مجال الترشيع؟ وهل لألمازيغية 

فلسفة يف ترشيع السياسة الجنائية؟
فالثقافة األمازيغية وخصوصا الثقافة الحقوقية 
والترشيع  ميدانيا  األمور  من  مجموعة  تنظم 
بطبيعته يضم ماهو عام وماهو خاص، وبالنظر 
تركز  املسودة، فهي  التي الحظتها يف هذه  للمواد 

والجرائم  الحرضي   املدار  عىل 
التي تقع يف املدن الكربى كالدار 
البيضاء والرباط، أما العالقات 
مصالح  ورصاعات  الناس  بني 
املناطق  يف  املوجودة  الناس 
القروية  املناطق  يف  أو  الجبلية 
فهي  الغابوية  أو  الفالحية  أو 
أو  املسودة،  يف  موجودة  ليست 
أننا نتعامل معها بشكل بسيط 
عىل   ونحيلها  تبسيطي   أو 

قضاء القرب للبساطتها«.
وأضاف أنه يتم التعامل بثقافة 
املغربي  الواقع  من  تنبثق  ال 
يف  قوانني  عن  البحث  ويتم 
فرنسا ويف أملانيا ولكنها تعالج 
وليس  الشعب  ذاك  مشاكل 
املتحدث  ذات  وقدم  مشاكلنا، 
مثال اإلفطار العلني يف رمضان 
وتحويله  تضخيمه  تم  الذي 
عن  بعيدا  كبرية  لقضية 

املوضوعات األساسية للناس. 
الثقافة  يخص  فيما  وأما 
يتعبق  ما  خصوصا  األمازيغية 
منها بالسياسة الجنائية فإننا 

»ملكي«،  وفق  األساسية  الثوابت  بعض  نجد 
كالقوانني أو األنظمة العرفية األمازيغية املكتوبة، 
والتي تعد بشكل تشاركي، وبذلك تعترب ترشيعات 
ألن  ونجاعتها،  مرجعيتها  ولها  آنها،  يف  ملزمة 
أن  تعني  التي  النجاعة  يتحدث عن مبدأ  الدستور 
تحقق النتيجة املطلوبة التي هي اإلستقرار واألمن 

اإلجتماعي. 
األنظمة العرفية األمازيغية، يؤكد ملكي، تتضمن 
بعض  جانب  إىل  فصال،  فصال  العقوبات  تحديدا 
ففي  اإلعدام،  عقوبة  منع  منها  التي  املبادئ 
عقوبة  غياب  نجد  األمازيغية  واألنظمة  األعراف 
وتعويض  الضحية  إنصاف  هو  وبديله  اإلعدام 
أوال بجرب الرضر عن طريق  الضحية يف األساس، 
حماية حق املقتول. ألنه إذا حرم شخص شخصا 
من حقه يف الحياة الذي نتحدث عنه يف الفصل 20 
الذي  الدستور، فكيف سنحمي هذا الشخص  من 
ارتكب الجريمة من أن ال يحرمه أحد من الحق يف 
الحياة، فالضحية يف عداد املوتى رحمه الله، ولكن 
أن  يعقل  ال  إذ  يقتل،  ال  بأن  املدان  سنحمي  كيف 
نقول أن امليت له الحق يف الحياة و القاتل ليس لك 

الحق يف الحياة، كيف سنتعامل مع القاتل؟
لهذا يشري امللكي إىل أنه حني يتحدث عن األعراف 
تقدم  فألنها  األمازيغية  العرفية   األنظمة  أو 
يقيض  العرف  هذا  ألن  الجانب،  هذا  يف  الحل  لنا 
إنصاف  ثم  ماديا،  إنصافه  الضحية،  بإنصاف 
القبيلة أو املجتمع الذي كان يتواجد فيه الضحية، 
إذن لدينا الحق الخاص الذي هو حق ذوي الضحية 
وإنصافهم بما يعرف بالدية ثم يأتي بعد ذلك حق 
عقوبات  هناك  تكون  الصدد  هذا  ويف  الجماعة، 
املمتلكات  أو   أرايض  بيع  مالية قاسية جدا منها 
يعرف  أن  ذلك   والهدف من  واملنازل،  كالحيوانات 
عقوبة  أما  باهظ،  ثمن  الروح  لقتل  أن  الناس 

السجن املؤبد فقد ال تؤدي للنجاعة املطلوبة.
عىل  الرتكيز  جدا   مهم  »امللكي«،  يضيف  إذن، 
بدل  األمازيغية  األعراف  يف  املالية  العقوبات 
العقوبات البدنية التي جاءت من أنظمة  ترشيعية 
من  الجنائي وغريه  القانون  يف  إلينا  نقلت  أخرى، 
الترشيعات األخرى. كما أنه يف األعراف األمازيغية 
ما  التجريم  يف  العقاب ومساواة  يف  هناك مساواة 

بني الرجل واملرأة. 
أكد  املوضوع،  بذات  وارتباطا  أخرى  جهة  من 
ملكي، عىل أنه يف بعض النصوص تجد املسؤولية 
األمازيغية كما هي مكتوبة،  األعراف  الجنائية يف 
األمازيغية  األعراف  بني  التمييز  يجب  ولكن 

كأنظمة قانونية وما يسمى باألحكام األمازيغية، 
ألن األحكام األمازيغية هي أعمال  شخصية عادة 
األرايض  يف  يفعل  كما  اإلستبداد،  فيها  يكون  ما 
شيئا  يفهم  ال  بجاهل  فيها  يأتى  التي  الساللية 
لهذه  ارثها  يف  الحق  لها  ليس  املرأة  أن  ....فيقول 

األرايض.
من  وموثقة  مكتوبة  فهي  العرفية  األحكام  أما 
وليس  موجودة  وهي  ومخبأة  »العدول«  طرف 
سيجد  ذلك  يف  يبحث  ومن  عنها  يبحث  من  هناك 
أورد »ملكي«  ذلك  املساواة، ولتأكيد  فيها فلسفة 
أي  الزوجني  بني  الرشعية  الغري  العالقة  نموذج 
»الزنى«، التي يكون فيها الرجل واملرأة مسؤوالن 

معا، ويعاقب اإلثنان بنفس العقوبة. 
تقرأ  املوضوعات  فهذه  »ملكي«/  ينبه  ولكن، 
ويسقط  الحالة  نفس  نأخذ  ال  أننا  إذ  بفلسفتها، 
ننظر  نحن  بل  ال  والتهمة،  العقوبة  نفس  عليها 

للفكرة العامة والغاية أو البعد منها. 
الرتكيز  يتم  أن  يجب  فال  ملكي  يختم  وبالتايل 
العامة  املوضوعات  تنايس  ويتم  الجزئيات،  عىل 

املهمة التي هي فلسفة الترشيع والجزئيات التي 
ذات  حسب  املوضوع  وهذا  نص،  كل  يتضمنها 
املتدخل يحتاج لنقاش طويل وال يجب أن يشغلنا 
عن املوضوعات اآلنية، نظرا لتواجد مواضيع مرت 
من هذه املرحلة وعندما وصلت للربملان كمشاريع 
لو  كما  حولها  والنقاش  الكالم  كل  أصبح  قوانني 

أنه لم يكن شيئا وكان مجرد استنفاذ للطاقة.

* عزيز رويبح حمامي هبيئة الرباط:
ديباجة  غياب  أن  مداخلته  يف  اعترب  رويبح  عزيز 
هي  الجنائي  القانون  مسودة  نص  يف  ومقدمة 
تلقائية،  وليست  الذكاء  من  بنوع  تتسم  عملية 
السياسية  الخلفية  عن  تعبري  الديباجة  دامت  ما 
القانون  وصياغة  لوضع  املؤطرة  واإليديولوجية 
التي  الحدود  معرفة  خاللها  من  يمكن  وبالتايل 
وضع  وبالتايل  القانون،  هذا  إطارها  يف  وضع 

بوصلة لنقاش النصوص وفهمها واستيعابها.
استفتاء،  أمام  لسنا  أننا  عىل  أكد  املتدخل  ذات 
عىل   سيعرض  املطاف  آخر  يف  قانون  أما  نحن  بل 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.
فأوال  املتدخل  ذات  حسب  تعبريين  وللمسودة 
عام  نقاش  خلق  هو  منها  الغاية  أن  يفهم  »قد 
السياسية والثقافية والحقوقية  بني كل األطراف 
واملؤسساتية املوجودة يف البالد، وبالتايل إذا  تعاملنا 
هو  املسودة  من  الغاية  بأن  سنقول  النية  بحسن 
هذه  حول  الوزير  السيد  يتحدث  وعندما  هذا، 

النقطة فإنه يتحدث من هذا املنطق«.
هناك  »أن  رويبح  يضيف  أقول  أن  يمكن  ولكن 
خلفية أخرى التي هي أخطر وظهرت يف النقاش 
كما يف ردود وزير العدل، ويف ردود رئيس الحكومة 
بالحقوق  املرتبطة  الكربى  الحساسة  القضايا  يف 
والحريات عىل الخصوص، وبالتايل عندما نتحدث 
أو  أو عن االفطار يف رمضان  عن عقوبة اإلعدام  
إذن  بيننا،  الشعب  أن  يقال  باملقدسات،  املس  عن 
هذا الشعب بيننا ما كانت لينطق بها، لو لم تكن 

هناك مسودة، وبالتايل هو حق يراد به باطل«.
الهدف  أن  يبدو  الظاهر  يف  »رويبح«  يؤكد  إذن 
من املسودة هو خلق نقاش عام، ولكن يف العمق 
محاولة لتعبئة الشعب عىل اإللتفاف عن القضايا 

الكربى املرتبطة بالحقوق والحريات.
من  النقطة  هذه  التقط  أنه  أكد  املتدخل  ذات 
الكاتب  الصبار  بني  دار  الذي  البسيط  النقاش 
ورئيس  االنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  العام 
»الشعب  أن  بنكريان  فيه  رصح  والذي  الحكومة، 

بيناتنا«.
عدم التنصيص عىل الديباجة هو لتعويم النقاش 
كل  املتدخل  ذات  حسب  وبالتايل  »رويبح«،  يشري 
)الشعب(،  يأتي من  أن  ينبغي  أن تقوله  ما يجب 
بمقتضيات  االلتزام  حول  التساؤل  يطرح  ما 
من  عليها  مصادق  هي  كما  الدولية  اإلتفاقيات 
طرف املغرب وكما هو معمول بها، وهل سنلتزم 
بالدستور وبمقتضياته األساسية التي توجد فيها 
مكتسبات كبرية عىل مستوى الحقوق والحريات، 
للنصوص  ضيق  تأويل  عىل  سنعمل  أننا  أم 
الدستورية، أي تأويل محافظ لنصوص الدستور، 

وتأويل يتماىش مع الحزب الحاكم.
»رويبح«  يؤكد  الحكومة  توجه  وعكس  باملقابل 
الحقوق  تؤطر  التي  الكربى  القوانني  أن  عىل 
قنواتها  لديها  عامة،  بصفة  والقوانني  والحريات 

ونقاشها له حدود.
قال  الجنائي،  للقانون  »مسودة«  صياغة  وحول 
السيايس  النفاق  عن  »يعرب  ذلك  أن  »رويبح« 
اليوم  يحدث  ما  هو  والدليل  الحقوقي،  والنفاق 
محافظة  قوة  بني  رصاع  هو 
وما بني حقل حقوقي متميز 
الرصاع  وهذا  املغرب،  داخل 
ناحية  من  موجود  غري 
تسطيح  ولكن  الجوهر، 
رصاعا  منه  يجعل  النقاش 

بني توجهني متناقضني«.
بتأويل  يتعلق  وفيما 
املتدخل  ذات  أكد  النصوص 
تفسري  هو  املبدأ  أن  عىل 
الجنائي  القانون  النص 
يف  اتساع  وكل  ضيقا  تفسريا 
رضب  هو  النصوص  تفسري 
للعدالة الجنائية، فكلما كانت 
النصوص مصاغة من ناحية 
دقيق  بشكل  واملعنى  املبنى 
وبصياغة محبوكة، كلما كان 
التفسري ضيق بمنطق النص، 
عىل  يفرض  النص  أن  بمعنى 
يف  تفسريه  يكون  أن  القايض 
الشأن  هو  كما  تماما  حدود، 
التقديرية  للسلطة  بالنسبة 

بالنسبة للقايض.
للقايض  التقديرية  فالسلطة 
كان  كلما  شاسعة  ممتدة  تكون  رويبح،  يضيف 
التقديرية،  السلطة  هذه  بإنزال  له  يسمح  النص 
مسودة  كون  بأسف  املتدخل  ذات  يسجل  أن  قبل 
للنصوص  قراءة  خالل  من  الجنائي  القانون 
كما  زال  ال  األمر  أن  عىل  نتأكد  تجعلنا  القانونية، 
للعقوبة  األدنى  الحد  بني  الفرق  زال  وال  هو، 
ثمة  أن  ورغم  جدا،  كبريا  للعقوبة  األقىص  والحد 
عقوبات بديلة وعقوبات إضافية، ولكنها ال تنزع 
العقوبة  إقرار  يف  التقديرية  سلطته  القايض  عن 
مدة  الحبسية  العقوبة  تتجاوز  عندما  الحبسية 
مطروحة  القايض  صالحية  تبقى  إذن  معينة، 

وبقوة.
وبخصوص مراعاة مسودة القانون الجنائي لواقع 
الحريات والحقوق املنصوص عليها دستوريا ويف 
املواثيق واإلتفاقيات الدولية، يؤكد رويبح أن ثمة 
تناقضات جمة يف مسودة القانون الجنائي مقدما 
يجمع  الذي  األديان،  ازدراء  عىل  املعاقبة  نموذج 
جميع األديان، رغم أننا ال نستطيع التمييز عما إذا 
كان األمر يتعلق بجميع األديان بما فيها الديانات 
يرى  التي  السماوية  الغري  والديانات  السماوية 

»رويبح« أنها تجب حمايتها كذلك. 
عىل  يعاقب  الذي  النص  فنفس  الوقت  نفس  ويف 
من  يعاقب  املتدخل،  ذات  يضيف  األديان  إزدراء 
جهة ثانية كل من أغرى مسلما واستماله لديانة 
مرفوضة  األخرى  الديانة  أن  آخر  بمعنى  أخرى، 
حد  يف  وهذا  تكون  أن  تستحق  وال  مقبولة،  وغري 

ذاته إزدراء حقيقي لألديان.
عزيز رويبح قدم نموذجا ثانيا لتناقضات مسودة 
يجرم  الذي   بالنص  ويتعلق  الجنائي  القانون 
مساس  فيه  نص  وهو  مسلم،  عقيدة  زعزعة 
تحقري  وفيه  بل  األديان  بني  وباملساواة  باألديان، 
لألديان السماوية التي هي مقدسة عند املسلمني 
حسب ذات املتدخل، هذا األخري الذي أضاف أنه ال 
ينفي وجود إيجابيات يف مسودة القانون الجنائي 

كالعقوبات البديلة التي تعد مكسبا.
مسودة  عىل  الغالبة  باملرجعيات  يتعلق  وفيما 
هناك  أن  عىل  »رويبح«  أكد  الجنائي،  القانون 
توجه محافظ تحكم يف صياغة نصوصها، مضيفا 
صياغة  يف  وبارزة  واضحة  دينية  نفحة  هناك  أن 

النصوص. 

الرباط: منترص إتري

بإحداث  املتعلق   14.79 قانون  مرشوع 
أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  »هيئة 
الردود  من  الكثري  يسيل  يزال  ال  التمييز«، 
من  ومضامينه  لبنوده  املعارضة  واآلراء 
النسائية،  واملنظمات  الجمعيات  طرف 
األمانة  قامت  الذي  املرشوع  هذا  معارضة 
املّرة  هذه  جاءت  بنرشه،  للحكومة  العامة 

من منظمة«إتحاد العمل النسائي«.
ندوة  خالل  أوضحت  النسائية  املنظمة 
صحافية، نظمتها صباح اليوم الثالثاء 16 

يونيو 2015، بأحد فنادق الرباط،  
بعني  يأخذ  لم   ،14.79 قانون  مرشوع  أن 
بها  تقدمت  التي  االعتباراالقرتاحات 
حسب  عكس  ما  وهذا  النسائية،  الحركة 
املنظمة النسائية »الطابع الشكيل للتعامل 
املقاربة  وتغييب  املدني  املجتمع  مع 
القوانني  وضع  يف  الالزمة  التشاركية 
أنه  مضيفة  الدستور«.  بتفعيل  املتعلقة 
الدستور كما حددها  »متناف ومقتضيات 
يحددان  اللذان   164 والفصل  الفصل19 
كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  اختصاص 
الجنسني،  بني  التمييز  يف  التمييز  أشكال 
وهذا ما تم االلتفاف عليه يف املرشوع وهو 
مع  وتعارض  للدستور  خرقا  يشكل  ما 

أحكامه« تضيف املنظمة النسائية.
»جلدها«  يف  النسائية  املنظمة  وزادت 
باملناصفة  املتعلق  الجديد  للمرشوع 
واصفة إياه، بـ » مرشوع ضعيف من حيث 
تصوره وهندسته وبنائه ومقتضياته، وال 
لهيئة  مؤسس  قانون  رشوط  فيه  تتوفر 
املعايري  عىل  يرتكز  »ال  وبأنه  دستورية« 
الدولية يف محاربة التمييز ضد النساء وعىل 
يتعني  التي  املتحدة  لألمم  باريس  مبادئ 
النهوض  مؤسسات  تشكيل  يف  اعتمادها 

بالحقوق وحمايته«.
كما اتهمت منظمة إتحاد العمل النسائي، 
»مصادرة  بمحاولة  املغربية  الحكومة 
النسائية  الحركة  عليه  ناضلت  مكسب 
لعقود من أجل تحقيقه، عرب تهريبها آللية 
الجنسني«،  املناصفة واملساواة بني  تفعيل 
صياغة  »بإعادة  السياق،  ذات  يف  مطالبة 
مرشوع القانون بناء عىل مقاربة تشاركية 
فعلية، تحرتم مقتضيات الدستور واملعايري 

الدولية ذات الصلة« .
مدى  حول  األمازيغي«  »للعالم  سؤال  ويف 
العرفية  القوانني  إدراج  أو  استحضار 
املتعلقة  املشاريع  هذه  مثل  يف  األمازيغية 
املرأة،  وحقوق  واملساواة  باملناصفة 
الحقوقية  والناشطة  املحامية  أوضحت 
غيّبت  املقاربة  هذه  أن  الحيان  عائشة 
تماما من طرف الحكومة، موضحة يف أني 
ذاته أن املساواة بني املواطنني وبني اللغات 
والثقافات أسايس،  وال بد من استحضارها 
تعّدها  التي  القوانني  مشاريع  كل  يف 
الحكومة، وأضافت املحامية بهيئة الرباط، 
الجنائية  املسطرة  يف  الشديد  األسف  مع   «
و  التقايض  لغة  العربية هي  اللغة  زالت  ال 
أبقى عىل عقوبة اإلعدام   الجنائي  القانون 
لثقافتنا وحضارتنا كانت هناك  وإذا عدنا 
املجرمني  ملعاقبة  أخرى  وتدابري  آليات 
اإلعدام  عوض  الجرائم  بعض  ومرتكبي 
هذه  استحضار  يتم  لم  األسف  مع  لكن 
مقاربة  تستحرض  ال  وعندما  املقتضيات 
النوع فمن الطبيعي أال تستحرض املقاربة 

الثقافية« حسب تعبري املتحدثة
 

 منظمة نسائية
 ترفض قانون املناصفة

 اجلديد وتصفه
 باملناقض للدستور
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للتفعيل الشعبي لرسمية األمازيغية باألطلس  الوطنية  املبادرة  تواصلت 
الداعون  املتوسط، بعد لقاءات وندوات بالجنوب الرشقي للمغرب، وحل 
تنظيم  تم  حيث  املتوسط  األطلس  بمدن  الحايل  األسبوع  نهاية  للمبادرة 
ندوات ولقاءات تواصلية حول املبادرة بكل من مدينتي مريرت وخنيفرة.

ويف هذا اإلطار نظم املكتب التنفيذي لجمعية مندوبي الجماعة الساللية 
العاملي  التجمع  مع  برشاكة  خنيفرة  عمالة  بمريرت  سكوكو  أليت 
األمازيغي املغرب، لقاءا تواصليا مفتوحا تحت شعار: »املبادرة الوطنية 
للتفعيل الشعبي لرسمية األمازيغية باملغرب« وذلك يوم الجمعة 29 ماي 

2015 بقاعة دارالثقافة أيت سكوكو.
حقوق  منظومة  ضمن  والثقافية  اللغوية  الحقوق  ألهمية  واستحضارا 
اإلنسان الشاملة وتفاعال مع املبادرة الوطنية للتفعيل الشعبي لرسمية 
األمازيغية، نظمت الشبكة املغربية لحقوق اإلنسان برشاكة مع التجمع 
العاملي األمازيغي لقاء يف مدينة خنيفرة تحت شعار »األمازيغية بعد أربع 
سنوات.. واقع مزري سمته التمييز والتماطل«، وذلك يوم السبت 30 ماي 

2015 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

* الراخا: آن األوان لتمزيغ املجال
بالتدليل  مداخلته  افتتح  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  الراخا  رشيد 
أركيولوجيا عىل هوية شمال إفريقيا باعتبارها وطن األمازيغ، يف ظل ما 
اعتربه سياسة إيهام األمازيغ بكون املغرب عربي وال يوجد فيه إال العرب، 
للتدليل  اإلطار خريطة  به عربي كذلك، مقدما يف هذا  وأن كل ما يحيط 
عىل أهداف سياسة القذايف فيما يتعلق بتعريب إفريقيا التي كان يتمنى 

لو سماها أعرابيا.
الراخا أكد عىل أن نضال األمازيغ وعملهم مع املنظمات الدولية وضغط 
املجتمع املدني مكن من فضح سياسة األبارتايد التي يتعرض لها كل ما 
هو أمازيغي، وأوصل األمازيغية للرتسيم يف الدستور املغربي، لكن يضيف 
الساعي إلخفاء  القديم  »الراخا« هناك من ال زالوا مستمرين يف نهجهم 
بطاقة  داخل  أمازيغيا  حرفا  يخفون  كما  باملغرب  األمازيغية  رسمية 
تخول  خاصة  بطائق  يمنحون  وباملقابل  املغاربة،  للمواطنني  الهوية 
يزورون  ممن  للمغاربة  واالحرتام  التوقري  واجب  عىل  وتنص  امتيازات 

أنسابهم لتنتهي لشبه الجزيرة العربية.

ذات املتحدث أشار إىل أن جميع القطاعات الوزارية تجاهلت األمازيغية، 
املؤسسات  أسماء  كتابة  رفضت  التي  الداخلية  وزارة  نموذج  مقدما 
لسياسة  استمرارا  يمثل  ذلك  أن  باألمازيغية، مربزا  لها  التابعة  واآلليات 
الراخا  حسب  األجانب  من  املغرب  يزور  من  ألن  والتمييز،  العنرصية 

سيعتقد أنه يف بلد عربي، واألمازيغ آن األوان ليمزغوا املجال.
الراخا شدد يف األخري عىل أن كل الشعوب التي تمكنت من تحقيق نهضة 
وإقالع حقيقي فعلت ذلك باستثمار لغتها وثقافتها، مقدما أمثلة لدول 
األمازيغ  داعيا  الدولية،  املعادلة  يف  الصدارة  احتلت  التي  وإيران  كرتكيا 

ليحذوا حذو تلك الشعوب.

* أمينة ابن الشيخ: رهاننا عىل الشعب ولن ننتظر أحدا
من جانبها أكدت أمينة ابن الشيخ أن املبادرة تستهدف 
من  سنوات  أربع  مرور  بعد  وجاءت  الجميع  إرشاك 
التي  السنوات  تلك  تفعيله،  دون  األمازيغية  ترسيم 
اآلذان،  صم  بسياسة  األمازيغ  مطالب  فيها  ووجهت 
نظرا لكون األمازيغية ضمن مواد يف الدستور ال يمكن 
قوانني  بصياغة  إال  الواقع  أرض  عىل  تتبلور  أن  لها 
يكون  أن  من  تخوفها  مسجلة  بها،  خاصة  تنظيمية 
تم  الذي  اإلرضاب  حق  كمصري  األمازيغية  مصري 
التنصيص عليه منذ 1962 لكن تفعيله ظل غري ممكنا 

يف غياب قانون خاص به.
»فاألمازيغ  املتحدثة  ذات  تضيف  الوضع  هذا  وأمام 
مبادرة  اإلطار جاءت  األيدي ويف هذا  يبقوا مكتويف  لن 
فيها  نراهن  التي  األمازيغية  لرسمية  الشعبي  التفعيل 
ننتظر  ال  أننا  للدولة  وسنظهر  الشعب،  مكونات  عىل 
ألن  العليا،  الجهات  أو  لشكر  أو  شباط  أو  بنكريان 
العبودية  من  للتحرر  الوسائل  يملك  الذي  هو  الشعب 
من  األمازيغ  نحن  حرماننا  مظاهرها  أبرز  من  التي 

لغتنا يف أرضنا«.
أمينة ابن الشيخ أشارت يف مداخلتها كذلك إىل أن املبادرة أخذها التجمع 
العاملي وهي يف مرحلتها األولية، وعرب مراحل أخرى ستستهدف التفعيل 
مع  السياسية  األحزاب  وأن  خاصة  األمازيغية،  اللغة  لرسمية  الشعبي 
انتخابات حول  كل  عند  املعتادة  أحادثيهم  اإلنتخابات سيعيدون  اقرتاب 

األمازيغية، لكن يف الواقع فهي غائبة يف عمل األحزاب.
أربع  مرور  أن  كذلك  اعتربت  املغرب  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيسة 
سنوات عىل عمل الحكومة الحالية يعترب كافيا ليتحرك األمازيغ ويفعلوا 

رسمية لغتهم بكل الوسائل والطرق.

* عدي ليهي: جيب أن نعمل من أجل القومية األمازيغية
كل  بجرد  قام  بدوره  اإلنسان  لحقوق  أفريكا  جمعية  رئيس  ليهي  عدي 
الدولية  التوصيات  تجاهل  باستمرار  بدءا  األمازيغ،  لحقوق  اإلنتهاكات 
التعليم  يف  وتهميشها  املغربية،  الدولة  قبل  من  األمازيغية  بخصوص 
إيديلوجية  بتكريس  مرورا  الدولة،  دواليب  ببقية  وتغييبها  واإلعالم 
القومية العربية املعادية لكل ما هو أمازيغي يف أدبيات األحزاب املغربية 

ويف مؤسسات الدولة من إعالم وتعليم وغريها.
يحكمونه  الذين  لكن  اإلفريقية  القارة  إىل  ينتمي  ليهي  حسب  فاملغرب 
يتحركون  واألمازيغ  العربية،  الجامعة  إسمها  وهمية  لقارة  ينتمون 
اليوم مسنودين بفصول من الدستور املغربي نفسه، مؤكدا عىل رضورة 
الجامعية  بذاتهم  وعيهم  وينموا  القومي  حسهم  األمازيغ  يستنهض  أن 
كل  وأن  خاصة  كفرنكفونيني،  أو  كعرب  الترصف  عن  بعيدا  كشعب، 
القومية وتخدمها مقدما يف  أولوياتها مصالحها  العالم تضع يف  شعوب 

هذا اإلطار نموذج األكراد.

يف  »نحن  قائال  بقوميتهم  األمازيغ  اعتزاز  أهمية  عىل  شدد  املتدخل  ذات 
شمال إفريقيا علينا أن نعتز بأنفسنا ويجب أن نعمل من أجل القومية 

األمازيغية«.

* عيسى عقاوي: ال نتائج تذكر بعد أربع سنوات من ترسيم األمازيغية
عيىس عقاوي رئيس الشبكة املغربية لحقوق اإلنسان أكد عىل أن حضوره 
الشعبي  التفعيل  مبادرة  دعم  برضورة  تامة  قناعة  منطلق  من  يأتي 
لرسمية األمازيغية، وذلك بعد مرور أربع سنوات عىل ترسيم األمازيغية 
بال أية نتائج تذكر، سجل فيها غيابا تاما ملؤسسات الدولة وعدم نهوضها 

بدورها املنوط بها.
يف  األمازيغية  منها  مرت  التي  املراحل  ألهم  كرونولوجية  أورد  عقاوي 
بإدماج  مرورا  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  إحداث  منذ  املغرب 
األمازيغية،  القناة  وتأسيس  تيفيناغ  حرف  وإقرار  التعليم  يف  األمازيغية 

وانتهاء برتسيم األمازيغية يف دستور سنة 2011.
انخراط منظمته يف مبادرة  أكد  اإلنسان  املغربية لحقوق  الشبكة  رئيس 
التفعيل الشعبي لرسمية األمازيغية إىل جانب التجمع العاملي االمازيغي 
وجمعية أفريكا، وذلك نظرا ملا اعتربه فشل مؤسسات الدولة، إذ أن األغلبية 
واملعارضة الربملانيتني روجتا طوال األربع سنوات املاضية لخطاب مفاده 
أنهما مع األمازيغية لكن لم يجدا آذان صاغية، مشريا إىل أن  ذلك يعترب 
نفاقا وتحقريا للحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية التي بقيت من دون 
تفعيل، رغم أن األمازيغ يؤدون كل واجباتهم اتجاه الدولة لكنهم باملقابل 

ال يحصلون عىل أي شئ يذكر.

مبادرة التفعيل الشعيب لرمسية األمازيغية حتل باألطلس املتوسط

* خنيفرة ــ  حاوره: منترص إتري

الشبكة املغربية  * كيف جاءت فكرة إخنراط 
الشعيب  التفعيل  مبادرة  يف  اإلنسان  حلقوق 

لرمسية األمازيغية ؟
من  الكريمة  االستضافة   هذه  عىل  شكرا  أوال   **
طرف هذا املنرب اإلعالمي الحر واملتخصص   يف كشف 
العام  للرأي  وتبليغها  االمازيغي  العالم  انشغاالت 
الوطني والدويل أما فيما يخص سؤالك، فإن الشبكة 
املبادرة،   هذه  يف  انخرطت  اإلنسان  لحقوق  املغربية 
يف  رفاقنا  طرف  من  كريمة   دعوة  عىل  بناء  أوال، 
الذين  األمازيغي  الشعب  مطالب  حول  النضال  درب 
اتخذوا هذه البادرة الطيبة من أجل التفعيل الشعبي 
األجهزة  فيه  أصبحت  الذي  الوقت  يف  االمازيغي  للغة 
وأبانت  ذلك  فعل  تماما  عىل  للدولة عاجزة  الرسمية 
عن فشلها يف تفعيل مضامني الدستور وذلك لحاجة يف 
نفس يعقوب، وجاءت كذلك وفقا لقناعتنا الراسخة  
بمصداقية وأحقية هذه  املطالب وإيمانا منا برضورة 
بقدرات  كذلك  الهادفة  و  املهمة  املبادرة  هذه  دعم 
االمازيغ الثقافية واللغوية واالقتصادية واالجتماعية  
الشعب  من  الفئة  هذه  عىل  والحكرة  الحيف  ورفع 

املغربي التي تعاني يف صمت.
* هل الشبكة مستعدة للذهاب بعيدا يف هذه 

الدينامية اجلديدة؟ 
للنضال  مستعدة  دائما  الشبكة  فان  شك  بدون   **
والوقوف بجانب كل مظلوم يعاني الحيف من طرف 
من  الفئة  هذه  أن  وبما   ، وغريها  الرسمية  األجهزة 
والظلم  والحيف  اإلقصاء  تعاني  املغربي  الشعب 
أن  رغم  الفئة  هذه  تحقري  تتعمد  لوبيات  طرف  من 
مجال  لتوسيع  جاء   2011 لسنة  الجديد  الدستور 
الحقوق والحريات يف اململكة وخاصة الجانب  الثقايف، 
ودسرتتها،  األمازيغية  اللغة  رسمية  إقرار  تم  حيث 
حول   تطرح   استفهام  عالمة  من  أكثر  هناك  أن  إال 
التماطل يف إخراج القانون التنظيمي لتفعيل مضامني 
عىل  األمازيغية  اللغة  تفعيل  يخص  فيما  الدستور 
أرض الواقع وهذا منذ أكثر من أربع سنوات عىل إقرار 

الدستور الجديد. 
*  كيف تنظرون إىل هذه املبادرة من الناحية 

احلقوقية ؟ 
** أوال من حق كل الشعوب يف العالم أن تدافع عن 
موروثها الثقايف و اللغوي، هذا  مقرر يف كل املواثيق 
االقتصادية  الحقوق  إطار  يف  الدولية  واملعاهدات 
واالجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن الجيل الثاني 
لحقوق  جيال  الجيل  هذا  ويعد  اإلنسان،  حقوق  من 
يتماىش  وال  مرشفا  ليس  وهذا  الجماعية.   اإلنسان 
كما  والقانون  الحق  ودولة  الحديثة  الدولة  وشعار 
املغربي  الشعب  من  عريضة  فئة  هناك  وأن  يدعون، 
بأبسط  تتمتع   والتهميش وال  الحيف  تعاني  زالت  ال 
حقوقها الثقافية وال أبسط رشوط العيش الكريم. بل 
يليق بالدولة الحديثة  الحسم مع حقوق الجيل األول 
والثاني واالنتقال إىل تفعيل  الجيل الثالث من حقوق 

اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا.  
*  وماذا تقرتحون فيما خيص التفعيل الشعيب 

لرمسية األمازيغية؟
يخص  فيما  الوجيه،  السؤال  هذا  عىل  نشكرك   **
عىل  سنعتمد  األمازيغة  لرسمية  الشعبي  التفعيل 
كل  مع  التشاركية  املقاربة  وكذلك  القرب  مقاربة 
مكونات املجتمع املدني وكل الغيورين عىل موروثهم 
حقنا  تفعيل  أجل  من  الرسمية  لغتهم  و  الثقايف 
عىل  األمازيغية  رسمية  وتفعيل  دستوريا  املضمون 
تحسيسية  عملية  عىل   سنعتمد  كما  الواقع.  أرض 
املحالت  ألصحاب  القرب  مقاربة  إطار  يف  واسعة 
واملقاوالت  وحثهم عىل  الخدمات  التجارية ومقدمي 
باللغة  محالتهم  لواجهة  االشهارية  اللوحات  كتابة  
مؤسسات  مراسلة  سنعاود  أننا  كما   ، األمازيغية 
للغة  الرسمية  الوثائق  تضمني  أجل  من  الدولة 
األمازيغية خصوصا بطاقة التعريف الوطنية و جواز 
السفر و رخصة السياقة و كذا عملة البالد )النقود( 
ما  بقدر  تنظيمية  قوانني  أية  يتطلب  ال  إجراء  و هذا 

يتطلب جرأة و اعرتاف دون نفاق و تماطل.  
* هل تتو قعون جناح هذه املبادرة الشعبية ؟

** بالتأكيد نعم، ألننا أصحاب قضية وكل شخص أو 
أي تنظيم كيفما كان شكله يف العالم يناضل من أجل 

قضيته فالبد أن يحالفه النجاح.
عن  بديل  لألمازيغية  الشعيب  التفعيل  هل   *

التفعيل الرمسي أم أنها وسيلة للضغط ليس إال ؟ 
بصفة  الدستور  تفعيل   مسألة   فإن  رصاحة   **
خاصة  بصفة  باألمازيغية  املتعلقة  واملضامني  عامة 
الحكومية  الرسمية  األجهزة   اختصاص  صميم  من 
التنظيمية  القوانني  بتهييئ  يتعلق  فيما  وخاصة 
املكملة واملفرسة للدستور. إال أن  التماطل الواضح يف 
هذا الشأن هو الدافع األسايس لظهور هذه   املبادرة 
الطابع  تفعيل  لوحدها   يمكنها  ال  لكن  الشعبية،  
الرسمي لألمازيعية وسنسعى جميعا  يف إطار املقاربة 
من  والدولية   الوطنية  الفعاليات  كل  مع  التشاركية 
هذه  دائرة  لتوسيع  منتخبة   وهيئات  مدني  مجتمع 
لتحقيق  الوطني  املستوى  عىل  الطموحة  املبادرة 
النتائج املرجوة منها،  كما أن  دورها يبقى  أساسيا 

من أجل  ترسيع الوثرية وكذلك وسيلة للضغط.
* وماذا عن اإللتزامات احلكومية يف التفعيل 

الرمسي لألمازيغية؟ 
أبانت  البداية فإن الحكومة  ** كما سبق وأرشت يف 
وهذا  لألمازيغية  الرسمي  التفعيل  يف  فشلها  عن 
يستنبط  وبشكل واضح من التماطل الحاصل حاليا 
مضامني  تنزيل  يخص  فيما  الرسمي  املستوى  عىل 
الدستور املتعلقة باألمازيغية. وهنا ال بد أن نستحرض 
األمازيغية  التي مرت منها  املراحل  كرونولوجيا ألهم 
للثقافة  امللكي  املعهد  إحداث  سنة   14 منذ  املغرب  يف 
األمازيغية  و مرور 12 سنة عىل إقرار حرف تيفيناغ 
تأسيس  و  التعليم  منظومة  يف  األمازيغية  إدماج  و 
القناة األمازيغية ، و يف تقييم للنتائج هذه املعطيات و 
مرور فرتة طويلة عىل عدد من املقررات،  نستخلص 
مؤسسات  طرف  من  متعمد  كبري  تقصري  هناك  أن 

الدولة اتجاه مطالب االمازيغ . 
بزمام  الدولة  تأخذ  مل  ملاذا  نظرك  يف   *
املشاريع املتعلقة بالقوانني التنظيمية لتفعيل 
رمسية األمازيغية واليت أعدها خرباء وحمامون 

وخمتصون وإطارات مدنية ؟ 
** رصاحة هذا السؤال  كان يجب أن توجهه  للمعنيني 
ويغربلون كل  الستار  وراء  يقفون من  الذين  باألمر  
شئ. أما بالنسبة لوجهة نظري فإنني أعتقد أنهم لم 
يجدوا الوصفة السحرية إىل حد اآلن التي قد  تتوافق 

يريدونه   الذين  املقاس  وحسب  الخفية  وأهدافهم 
لتنزيل هذا القانون التنظيمي املتعلق باألمازيغية،  وأن 
كل هذه املشاريع القوانني التنظيمية التي تم تهيئها 
ومجتمع  ومختصون  ومحامون  خرباء  طرف  من 
التي  السحرية  والوصفة  تنسجم  ال  أنها   أظن  مدني 
يبحثون عنها  لتشويه املوروث الثقايف االمازيغي ودر 

الرماد يف عيون االمازيغ أصحاب هذه القضية. 
* يف ذات السياق قلتم بأنكم راسلتم السلطات 
املؤسسات  واجهة  لكتابة  خبنيفرة  احمللية 
باللغة األمازيغية ماذا كان ردهم؟ وأين وصل 

مطلبكم هذا ؟ 
داخل  النقطة  بالفعل قمت شخصيا بطرح هذه   **
قدمت  و  فيه  عضو  أنا  الذي  البلدي  املجلس  دورات 
توضيحات حول الحقوق الثقافية و اللغوية و دورها 
يف التنمية و قيمتها كثروة المادية ، و برصاحة كان 
و  املحلية  السلطات  طرف  من  كبريا  تجاوبا  هناك 
أعضاء املجلس ونكاد نجزم بأن كل أكد عىل رضورة 

كتابة واجهة املؤسسات باللغتني الرسميتني للدولة.

عيسى العقاوي »للعامل األمازيغي«:
 فشل احلكومة وتقصري مؤسسات الدولة هو الدافع األساسي لظهور مبادرة التفعيل الشعيب لرمسية األمازيغية 
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عليها  أطلقتم  قافلة  بتنظيم  أيام  قبل  قمتم 
»قافلة تيفيناغ« كيف جاءتكم هذه الفكرة؟ 

عن  غيور  وكل  مهتم  لكل  يمكن  ال  الحقيقة،  يف 
الرتبوية  املنظومة  داخل  األمازيغية  اللغة  وضعية 
الرسمية  السياسة  أن يكون غري راض تماما عن  إال 
غياب  ففي  للمغاربة.  األصلية  اللغة  تجاه  للدولة 
إسرتاتيجية واضحة املعالم واألهداف، تظل القرارات 
جدوى  ذي  غري  الوطنية  الرتبية  وزارة  تتخذها  التي 
وغري ملزمة لألكاديميات والنيابات التي ال تجد أدنى 
معها  والتعامل  األمازيغية  اللغة  تهميش  يف  حرج 
كضيف ليسوا مجربين باستضافته يف الوقت الراهن. 
للجمعية  فعلية  مشاركة  وجود  من  بد  ال  كان  لذلك 
الجهوية ألساتذة اللغة األمازيغية بجهة دكالة_عبدة 
والعمل  بالجهة،  اللغة  هذه  تدريس  تثبيت  ورش  يف 
املنظومة  يف  املتدخلني  جل  مع  امليداني  التواصل  عىل 
الرتبوية. ويف هذا اإلطار انبثقت فكرة تنظيم القافلة. 
التواصل يف يخص  أن تجيب عن مطلب  فهي تحاول 
لذلك  ورمزيته،  وأبعاده  تيفيناغ  بحرف  التعريف 

اخرتنا للقافلة شعار ''تيفيناغ رمز هويتنا«.
أهدافها؟  املبادرة؟  هذه  أهمية  وماهي 

وأبعادها أيضا؟ 
الشق  يكون  حيث  نفسها،  تحرتم  التي  الدول  يف 
الهوياتي  الواقع  مع  ومتناغما  منطبقا  السيايس 
للمشاريع  الرتويج  يتم  للشعب،  واللغوي  والثقايف 
البالد،  عىل  والقائمني  املسؤولني  طرف  من  الكربى 
وترسم مالمح مقاربة تواصلية فعالة تروم التعريف 
مثال  فيمكن  وأهميته.  جوانبه  كل  يف  باملرشوع 
عىل  باإلرشاف  بنفسه  أتاتورك  كمال  بقيام  التذكري 
باللغة  النهوض  يف  الالتيني  الحرف  بأهمية  التعريف 
بالحرف  للكتابة  املدارس  يزور  كان  لذلك  الرتكية، 
الجديد بنفسه حتى يقتدي به اآلخرون. هذا الوضع 
فالدولة  األمازيغية.  اللغة  وضع  مع  تماما  يختلف 
يف  األمازيغية  اللغة  إدماج  يف  سواء  بدورها  تقم  لم 
تواصلية  مقاربة  اعتماد  ال  و  الرتبوية  املنظومة 
و  تيفناغ،  وحرفها  األمازيغية  بأبعاد  التعريف  تروم 
الفراغ  هذا  تعلمها.  عىل  اإلقبال  عىل  الناس  تشجيع 
الجمعية  يف  إمكانيات  من  أوتينا  بما  ملؤه  حاولنا 
تروم  فهي  القافلة.  هذه  تنظيم  خالل  من  الجهوية 
ال  الذين  بالتالميذ  قرب  عن  التواصل  اليشء  كل  قبل 
بلغتهم  وتعريفهم  األمازيغية،  تعلم  من  يستفيدون 
وتزويدهم  تيفيناغ  العريق  وحرفها  األمازيغية 
تروم  تيفيناغ  فقافلة  وأناشيد.  ومعارف  بالقصص 
املناطق  هذه  يف  األمازيغية  واللغة  بالهوية  التعريف 
الغري الناطقة باألمازيغية، وتعليمهم ما غيبه التاريخ 

الرسمي عنهم. 
اليت  واملراكز  املناطق  أهم  هي  ما    

استهدفتموها بالضبط؟ 
استمرت القافلة ما بني 18 و27 ماي، وزارت نيابات 
أسفي والجديدة واليوسفية وسيدي بنور، حيث كان 
التعليم العمومي والخصويص يف كل  تالميذة مدارس 

من العالم الحرضي والقروي.
القروي    زرنا كذالك مجموعة مدارس مطل بالعالم 
بنور.  سيدي  الحرضي...بنيابة  بالعالم  والطربي 
ويف أسفي مثال زرنا أربعة مدارس بالعالم الحرضي 
ومدرسة بالعالم القروي. فقد كان رهاننا أن نتواصل 
الرتبوية  واألطر  املتعلمني  من  ممكن  عدد  أكرب  مع 
صعيد  عىل  الرتبوية  املنظومة  يف  املتدخلة  واإلدارية 
جهة دكالة عبدة. كما أن القافلة قد حظيت باستقبال 
رسمي من طرف النيابات األربع )اليوسفية وسيدي 
بنور والجديدة وأسفي( وتم اإلشادة باملبادرة السيما 
هذه  يف  بعد  أسسها  تثبت  لم  الزالت  األمازيغية  أن 

املناطق باملقارنة مع املناطق الناطقة باألمازيغية.
كيف كان التجاوب مع مبادرتكم خصوصا من 
اليت  اجلهات  هذه   التعليم يف  نيابات  طرف 

زرمتوها؟ 
طرف  من  واستقبال  ترحيب  هناك  كان  قلت،  كما 
األطر واإلدارة. والمسنا إرادة كبرية يف تعلم األمازيغية 

األساتذة  بنور.  وسيدي  اليوسفية  نيابة  يف  خاصة 
العاملون يف املدارس التي زرناها كانوا أيضا متفاعلني 
مع القافلة وأنشطتها. أما يف الشق األهم، وهو تفاعل 
لتعلم  متعطشني  أطفال  أمام  كنا  فقد  املتعلمني، 
كل  عىل  كبري  بشكل  مقبلني  كانوا  فقد  األمازيغية. 
حرف  تعلم  ورشة  سواء  نظمناها،  التي  الورشات 
بالثقافة  عالقة  لها  وأشياء  رموز  رسم  أو  تيفيناغ 
أو مشاهدة  األمازيغية  األناشيد  أو حفظ  األمازيغية 
كبري  جزء  باألمازيغية...  تربوي  فيلم  مع  والتفاعل 
يف  تيفيناغ  حرف  تعلم  من  تمكنوا  املتعلمني  من 
فمن  األناشيد.  حفظوا  وأغلبيتهم  واحدة،  ورشة 
الذين  األساتذة  أقسام  وكذلك  القافلة  هذه  خالل 
بامللموس  لنا  األمازيغية والتي زرناها تبني  يدرسون 
ألنها  بسيط،  مجهود  إىل  فقط  تحتاج  األمازيغية  أن 

سهلة التعلم واالستيعاب. 
وهل  ملبادرتكم؟  الداعمة  اجلهات  هي  وما 
للثقافة  امللكي  املعهد  مع  تنسيق  هناك 

األمازيغية ؟ 
رشاكة  اتفاقية  وقعنا  قد  أننا  اإلشارة  أود  البداية  يف 
األمازيغية  اللغة  ألساتذة  الجهوية  الجمعية  بني 
بجهة  التكوين  و  للرتبية  الجهوية  واألكاديمية 
أنشطة  لتنظيم  اتفاق  هناك  وكان  عبدة،  دكالة 
متعددة بانخراط الطرفني خاصة يف تكوين األساتذة 
مدير  مع  سطرنا  قد  وقافلة...و  وندوات  واملكونني 
لكنه  ومهما.  متعددا  سنويا  برنامجا  األكاديمية 
تبدي  ولم  بالرشاكة  األكاديمية  تلتزم  لم  لألسف 
عليه  املتفق  الربنامج  تنفيذ  يف  العمل معنا  يف  الرغبة 
مسبقا. لذلك وجدنا أنفسنا مجربين عىل االعتماد عىل 
الذات واملوارد الخاصة من أجل تنظيم األنشطة. لذلك، 
املوارد  أغلبه عىل االعتماد عىل  القافلة تم يف  فتنظيم 
املدارس  بعض  مع  عالقته  نسج  يف  وكذلك  الخاصة، 
املستعملة  واألدوات  النقل  لنا  وفرت  التي  الخاصة 
النقل  النيابات  بعض  لنا  وفرت  كما  الورشات.  يف 
لنيابة  بالنسبة  الحال  هو  كما  مستلزمات  وبعض 
اليوسفية وسيدي بنور. كان هناك كذالك تعاون مع 
األدوات  لنا  والذين وفروا  التي زرناها  املدارس  مدراء 
للثقافة  امللكي  املعهد  يخص  فيما  واملستلزمات. 
يف  كنا  بما  ومدنا  لطلبنا  استجاب  فقد  األمازيغية 
حاجة إليه يف ما يخص القصص واألناشيد، لذلك فقد 

دعمنا بما يقارب 5000 كتاب )قصص وشعر(.
كيف جتاوب التالميذ مع مبادرتكم؟ وما هي 
أهمية احلرف األمازيغي » تيفيناغ« يف التعليم 

اإلبتدائي؟ 
الذين  األساتذة  لكل  اليومية  املمارسة  خالل  من 
لتعلم  يتشوقون  فالتالميذ  املناطق  هذه  يف  زرناهم 
خالل  من  كذلك  تأكد  ما  وهذا  األمازيغية.  اللغة 
املدارس  تالميذ  تفاعل  خالل  ومن  القافلة  أنشطة 
التي زرناها يف كل النيابات التعليمية. فقد كان هناك 
تفاعل كبري مع القافلة والورشات التي أرشف عليها 
يف  تقاسمناها  التي  واملالحظة  األساتذة.  املؤطرون 
كل املحطات التي مرت بها القافلة أن التالميذ كانت 
به.  والكتابة  تيفناغ  تعلم حرف  قابلية كبرية يف  لهم 
فقد كنا أمام مفاجآت كبرية يف بعض الورشات. فقد 
تالميذ  تيفيناغ  حرف  لتعلم  ورشة  كل  يف  هناك  كان 
أما  به يف ظرف وجيز.  تعلمه والكتابة  يتمكنون من 
بخصوص حرف تيفناغ فهو  قبل كل يشء هو رمز 
هويتنا وانتمائنا. وهو رمز األمازيغية باعتبار أن لكل 
لغة حرفها رمزها. لذلك فحرف تيفناغ يجب أن ننظر 
إليه من هذه الزاوية أوال ثم بعد ذلك نناقش املسائل 
ومن  بيرس.   لالكتساب  وقابليتها  والتقنية  العلمية 
كل  الفصل ومن خالل  داخل  اليومية  التجارب  خالل 
اإلحصائيات  عن  وبعيدا  األخرين  األساتذة  تجارب 
أقول  األمازيغية،  للغة  املعادية  اإلديولوجية  واملواقف 
املدرسة  يف  تدريسه  يتم  حرف  أسهل  أن  ثقة  وبكل 
درست  شخصيا  وأنا  تيفناغ.  حرف  هو  املغربية 
الحروف  ودرست  واألمازيغية  والعربية  الفرنسية 
الثالثة لكل املستويات، وقد كان دوما تدريس حرف 

تيفيناغ هو األسهل واأليرس. 
ما  األمازيغية،  تعليم  يف  خمتص  كأستاذ 

حتى  التعليم  يف  األمازيغية  لواقع  تقييمكم 
اآلن؟ 

سنوات،  منذ  األمازيغية  لتعليم  ممارس  باعتباري 
وقد واكبت نقاش األمازيغية داخل املنظومة الرتبوية 
مهتمة  جمعوية  إطارات  عدة  تأسيس  يف  وساهمت 
تعيشه  الذي  التيه  سبب  أن  لك  أؤكد  املجال،  بهذا 
األمازيغية اليوم يف املدرسة املغربية له سببني اثنني : 
غياب اإلرادة السياسية وغياب إسرتاتيجية واضحة. 
تعيش  أن  الغياب  لهذا  املنطقية  فالنتيجة  لذلك 
الرتبوية.  املنظومة  داخل  كبرية  أزمة  األمازيغية 
ووضعيتها غري واضحة تماما. فهي حارضة وغائبة 
وإقصاء  وعشوائية  تخبط  فهناك  الوقت.  نفس  يف 
للنيابات  الرتبوية  الخريطة  رسم  ويف  التدبري  يف 
التعليمية. فاألمازيغية الزالت غري مرحب بها يف عرف 

بعض النيابات وبعض املدارس الرتبوية. 
تدريس  تطوير  تواجه  اليت  العراقيل  هي  ما 

األمازيغية ؟
لهما  مستويني  عىل  يتم  أن  يجب  األمازيغية  تطوير 
عالقة بتدريسها. عىل املستوى العلمي يجب أن تنكب 
واملعرية  التهيئة  استكمال  عىل  املختصني  مجهودات 
اإلسناد  وتوزيع  والكتب.  واملراجع  املناهج  وتطوير 
لم  الذين  األساتذة  عىل  والديداكتيكية  البيداغوجية 
يتمكنوا من الحصول عليها. فهناك عمل علمي جبار 
قد تم القيام به، ولكنه غري كاف، فهو يسري بوثرية 
مستوى  عىل  اإلنتظارات.  للتحديات  بالنظر  بطيئة 
الرتبوية  املنظومة  داخل  األمازيغية  اللغة  تعميم 
عالقة  ذات  عراقيل  وأغلبها  كثرية  عراقيل  فهناك 
الدولة  أن  قبال،  أرشت  فكما  والعقليات.  الخلفيات 
األمازيغية.  تجاه  واضحة  اسرتاتيجية  عىل  تتوفر  ال 
املحليني  املسؤولني  أمام  األبواب  فتحت  فقد  لذلك 
ليتحكموا ويترصفوا يف قضية تدريس األمازيغية وفق 
رهنت  قد  فالدولة  إيديولوجيتهم.  ووفق  مزاجيتهم 
مستقبل اللغة األمازيغية بمزاجية النواب اإلقليميني 
ومدراء املدارس التعليمية. فاألمازيغية تواجه مشاكل 
عويصة ذات طابع بنيوي، فهناك غياب تدبري الزمن 
التعليمية  املؤسسات  يف  األمازيغية  للغة  املدريس 
وتغييب اللغة األمازيغية يف تسطري الخريطة الرتبوية 
عىل صعيد النيابات وعدم تعويض األساتذة املنتقلني 
تكاليف  ونزع  املدرسية  والكتب  التكوينات  وغياب 

التدريس بالنسبة لألساتذة املتخصصني...
كأساتذة خمتصني يف تدريس اللغة األمازيغية 

ما هي رؤيتكم للنهوض بها وتطويرها؟
التعليم   لخبايا  والعارفون  العاملون  عامة،  بصفة 
يدركون جيدا أن قطاع الرتبية الوطنية قطاع ال يدخل 
ضمن اهتمامات الدولة، وأعني هنا الرغبة السياسية 
والخطابات  اإلعالمي  الكالم  وليس  الحقيقية 
األمازيغية  تروج يف كل مرة. وحتى  التي  املناسباتية 
أكثر  بل  للدولة.  جدي  اهتمام  موضوع  تشكل  ال 
لدى  عبئا  يشكل  تدريسها  أن  أحيانا  نحس  ذلك  من 
سياسية  إرادة  غياب  ضحية  فاألمازيغية  البعض. 
إسرتاتيجية  غياب  ضحية  فهي  وبالتايل  حقيقية، 
زمنية  وجدولة  محددة  أهداف  لها  املعالم،  واضحة 
ووسائل للمراقبة والزجر. لذلك فكل مبادرة يف نظري 
ال تنطلق من إرادة سياسية للدولة سيكون مصريها 
خيارها  يف  الدولة  حسم  إىل  حاجة  يف  نحن  الفشل. 
اإلجبارية  قوامها  أمازيغية  لغوية  سياسية  وسن 
والزجر. ال يمكن الحديث عن تطوير األمازيغية داخل 
تعاقب  ملزمة  قرارات  غياب  يف  الرتبوية  املنظومة 
نجد  عندما  األمازيغية  تعميم  يمكن  ال  املخالفني، 
بعض النواب يسحبون تكاليف أساتذة األمازيغية يف 
وسط املوسم الدرايس  ودفعهم لتدريس مواد أخرى. 
هناك مسؤولون يستهرتون باألمازيغية. وقد المسنا 
األمازيغية  اللغة  األساتذة  الجهوية  الجمعية  يف  ذلك 
بجهة دكالة عبدة كما المسناه يف الكنفدرالية املغربية 
الصعيد  عىل  األمازيغية  اللغة  أساتذة  لجمعيات 
يحميها  قانون  إىل  إذن يف حاجة  األمازيغية  الوطني. 
ويرد لها االعتبار يف املدرسة املغربية، ويف حاجة كذلك 

إىل العمل الجمعوي امليداني واملستمر.
رؤية  من  مطلق  بشكل  غائبة  األمازيغية  اللغة 

أعدتها  2030 اليت  التعليم أقصد رؤية  إصالح 
هذا  على  تعليقكم  ما  الوطنية  الرتبية  وزارة 

املوضوع؟
وشاركنا  التعليم  إصالح  حول  الدائر  النقاش  تتبعنا 
يف اللقاءات التشاورية وقدمنا رؤيتنا إلصالح التعليم 
فقد  لألسف  ولكن  باألمازيغية.  النهوض  بينها  ومن 
ذات  التدابري  من  مطلق  بشكل  األمازيغية  غيبت 
 ،2030 رؤية  خالل  من  التعليم  إصالح  يف  األولوية 
إماتة  انتظار  يف  متعمد  تسويف  أمام  أننا  يعني  مما 
ربح  أجل  من  الزمن  عامل  عىل  والعمل  األمازيغية 
الوقت.  تغييب األمازيغية من رؤية 2030 كان نتيجة 
منطقية كنت أنتظرها شخصيا باعتبار اإلنزال الذي 
قام به اإلسالميون وتغييب ممثيل الحركة األمازيغية 
للعربية  األولوية  للتعليم، وإعطاء  األعىل  املجلس  من 
األوراق   وعىل  ميدانيا  التعريب.  يف  االستمرار  يعني 
نحن اآلن يف مواجهة تحدي إقصاء جديد لألمازيغية 
الرؤية  أن هذه  ملاذا؟ نحن نعرف  ويف منعرج خطري. 
التدابري  لها مرجعية مؤطرة ومجموعة من  ستكون 
الرتبوية، فهي أشبه  املنظومة  املحددة ملالمح  العامة 
بدستور املنظومة الرتبوية، وعندما تقىص األمازيغية 
منها فإنه سيكون صعبا تدبري هذه املادة يف املدرسة 
الحركة  إلسكات  الدولة  ستلجأ  حيث  املغربية. 
أو مراسلة مرحلية غري  بقرار  األمازيغية يف كل مرة 
ملزمة كما يحدث اآلن عندما ترسل الوزارة مذكرة يف 
أثر باعتبار أن  شأن األمازيغية ولكنها تظل غري ذي 
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين جعل من األمازيغية 
مادة االنفتاح فقط. لذلك فمستقبال إن أردنا إنصاف 
األمازيغية فيجب تغيري يف بنود الرؤية وهو األمر الذي 
الحركة  عىل  لذلك  عليه.  امللك  مصادقة  بعد  يصعب 
األمازيغية أن تناضل قبل ان يبدأ تطبيق الرؤية حتى 

ال نفقد فرصة أخرى.
والنيابات اجلهوية   هل صحيح أن األكادمييات 
البيداغوجية  باألدوات  مّدكم  يف  تتماطل 

اخلاصة بتعليم األمازيغية؟ 
الوزارة تخلت عن دورها يف تعميم وتكوين األساتذة يف 
اللغة األمازيغية منذ 2008، وتبعتها األكاديميات التي 
لم تعد تجتهد من أجل تعميم األمازيغية يف غياب كما 
قلت سياسة إجبارية تنتهجها الدولة يف يخص اللغة 
فهي  البيداغوجية  األدوات  يخص  ما  ويف  األمازيغية. 
غري متوفرة تماما يف األكاديميات بل يتم استقدامها 
الجمعيات. يف ما  أو  األساتذة  االيركام من طرف  من 
يف  أدواتها  توفري  يتم  لم  فاألمازيغية  الكتب  يخص 

مبادرة مليون محفظة.  
»جيوب  بـ  يسمى  ما  مع  تتعاملون  وكيف 

املقاومة » اليت تعرقل تدريس األمازيغية ؟
املقاومة  جيوب  من  كبري  بشكل  األمازيغية  تعاني 
يوجدون  الذين  اإليديولوجيني  األمازيغية  أعداء  من 
مازالت  فاألمازيغية  املصالح.  كل  ويف  اإلدارات  كل  يف 
األمازيغية  تعميم  ضحية مزاجية هؤالء. ولعل فشل 
يعود يف جزء كبري منه إىل وجود بقايا الفكر القومجي 
ونحن  أمازيغي.  هو  ما  لكل  املعادي  واإلسالموي 
ننهج  األمازيغية  بتدريس  تعنى  التي  الجمعيات  يف 
القانونية  املسائل  إىل  وباالهتداء  اإللحاح  سياسة 
متسلحني بالصرب طبعا. فالعمل يف مثل هذه الظروف 
يتسلح  أن  يجب  األمازيغية  تعميم  عن  البحث  ويف 
األخر  إرشاك  دوما  نحاول  كما  الطويل.  النفس  املرء 

وإدماجه يف األنشطة التي نقوم بها.
بالعودة إىل موضوع القافلة، هل هي مبادرة 
ستتكرّر يف املناسبات  مبادرة  أنها  أم  وإنتهت 

القادمة؟
من  مضافة  قيمة  يشكل  القوافل  تنظيم  تقديرنا،  يف 
أجل تدريس األمازيغية وتعميمها يف كل األسالك ويف 
كل املدارس، فالقافلة بمثابة اتصال مبارش مع املتعلم 
وقد  تيفيناغ.  العريق  وحرفها  باألمازيغية  والتعريف 
عىل  عازمون  ونحن  حققناها.  التي  بالنتائج  رسرنا 
استمرارها ويف توسيع رقعتها وأنشطتها يف الدورات 
املستقبل  يف  ولنا  األوىل  النسخة  فقط  فهذه  املقبلة. 

نسخ أخرى.

إدريس رابح يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
غياب اإلرادة السياسية وغياب إستراتيجية واضحة هو سبب التيه الذي تعيشه األمازيغية

*حاوره: منترص إتري

أكد إدريس رابح أستاذ التعليم اللغة األمازيغية بنيابة سيدي بنور بإقليم اجلديدة، أن هناك ختبط وعشوائية وإقصاء لألمازيغية يف التدبري ويف رسم 
اخلريطة الرتبوية للنيابات التعليمية، وأضاف يف حواره مع » العامل األمازيغي« أن األمازيغية الزالت غري مرحب بها يف عرف بعض النيابات وبعض 
املدارس الرتبوية، مضيفا أن، يف غياب إسرتاتيجية واضحة املعامل واألهداف، تظل القرارات اليت تتخذها وزارة الرتبية الوطنية غري ذي جدوى وغري 
ملزمة لألكادمييات والنيابات واليت ال جتد أدنى حرج يف تهميش اللغة األمازيغية، وحول غياب األمازيغية من »رؤية2030« إلصالح التعليم اليت 
أعدتها وزارة الرتبية الوطنية، قال املتحدث بأنه » تسويف متعمد يف انتظار إماتة األمازيغية«.  أما يف ما خيص قافلة » تيفيناغ« اليت نظمتها 
اجلمعية اجلهوية ألساتذة اللغة األمازيغية جبهة دكالةـ عبدة، أوضح رابح بأنها تروم للتعريف باهلوية واللغة األمازيغية يف املناطق الغري الناطقة 
باألمازيغية، مضيفا،  أن الدولة مل تقم بدورها سواء يف إدماج اللغة األمازيغية يف املنظومة الرتبوية أو اعتماد مقاربة تواصلية تروم التعريف بأبعاد 
األمازيغية وحرفها تيفناغ، و تشجيع الناس على اإلقبال على تعلمها. هذا الفراغ يقول إدريس رابح حاولنا ملؤه مبا أوتينا من إمكانيات يف اجلمعية 

اجلهوية من خالل تنظيم قافلة »تيفيناغ رمز هويتنا«.
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لتفعيل  التنظيمي  القانون  مطلب  أصبح  لقد 
يعرف  للمواطنني  العامة  الحياة  يف  األمازيغية 
طرف  كل  يراه  متعددة،  اطراف  تجاذبات 
ايديولوجيته  من  أو  الخاص،  منظوره  من 
إىل  القرار  يملك  من  ومرجعيته...فيسعى 
واليته  اخر  إىل  زعمه  حسب  وتاخريه  تجاهله 
رضورة  االخر  يرى  بعد،بينما  تنتهي  لم  التي 
أن  بحكم  ،وأيضا  أوال  الدستور  لتفعيل  التعجيل 
تكون  أن  حقهم  ومن  أمازيغيون  سكانه  البلد 
األمازيغية يف حياتهم بشكل رسمي تسهل عنهم 
ال  سلس  بشكل  اليومية  املآرب  وقضاء  التواصل 
يتطلب عناء رضورة استعمال لغة األخر، اال إنني 
اجتماعي  املوضوع من منظور  أحلل هذا  أن  اود 
الضوء  ولتسليط  اكثر  لإليضاح   ، ديني  وربما 
يرى  من  زاوية  نضيئ  كي  الجوانب  مختلف  عن 
من ظالم ،عساه يغري املوقف حني يستعمل نور 
والنظرة  املزايدات  عن  والضمري،بعيدا  العقل 
رغم  ضلوعه  بني  البعض  يحملها  التي  القدحية 
انه لم يحمل نفسه يوما عناء التفكري املوضوعي 
توضح  امثلة  اعطي  ن  ا  اود  يعارض،لذا  فيما 
لغتهم ولغة  املحرومون من  يعانيه  بامللموس ما 
بشكل  يكابدون  وهم  وضيم  حنق  من  اجدادهم 

يومي للتواصل مع االخر.

1- فلقد عارشت لسنني يف قريتي اناسا يلبسون 
لحضور صالة  لباس وعطر  من  لديهم  ما  اجمل 
الجمعة االسبوعية خلف امام مسجد الدوار ، هذا 
بلغة  مرؤوسيه  من  بخطبة  يتوصل  الذي  االخري 
املتمدرسني  حتى  احيانا  يعجز  فصيحة  عربية 
الضاد،ويخرج  لغة  اعماق  فهم  يف  الغوص  عن 
قاله  عما  الناس  سائال  املسجد  من  القروي  ذلك 
لم يقو عىل  انه  االمام ،وهو يشعر بمرارة كونه 

استيعاب اي يشء يذكره بربه وبرسوله، وملانعيه 
اقول اليس من حق هؤالء االمازيغ ان نبلغهم عن 
يفهمونها  بلغة  دينهم  وعن  رسوله  وعن  ربهم 
والنواهي  الفرائض  بفهم  للدين  فهمهم  ليزيد 
قصد الفعل واالجتناب لنيل رىض خالقهم والفوز 
عضالت  عليه  نستعرض  ان  عوض   ، بجنانه 
لغوية وكاننا نقول له افهم او التفهم ، بينما كان 
األجدر ان نبلغه عن ربه بلغته االم ،ليزداد يقينا 

حني يفهم .

2-  ولعل ايضا مثال تلك املراة األمازيغية الحامل 
وجد-  ان   – قروي  مستوصف  اقرب  تزور  التي 
 ، جنينها  وحالة  وضعها  حالة  عن  لالطمئنان 
كلمات  مستعملة  عربية  بلغة  بممرضة  لتفاجا 
الحامل  امامها  تقف  وطبية  وتقنية  علمية 
وضعها  عن  تعرب  كيف  التعرف   ، مشدودة 
رجعة  بال  ربما  لتغادر  الرد،  تستوعب  وكيف 
إىل  رجعة  بال  وربما   ، لغة  بسبب  املستوصف  إىل 
الطب  عالم  خارج  ظروف  يف  بوالدتها  الحياة 
غري  وتراه  تافها  البعض  يراه  تواصل  ال  بسبب 
من  اليس   ، اقول  وللمانعني  بالرئييس.  الناطقة 
من  تجد  ان  اخرى  لغة  التجيد  كمواطنة  حقها 

يفهم القصد ويفي بالغرض.

ذلك   ، نفسه  ليفرض  ينتصب  ايضا  مثال   -3
ان  لزاما  كان  والذي  حقه  املهضوم  االمازيغي 
يلتمس اسرتداد حقه عرب قنوات القضاء وردهات 
يف  واملتجيل  امامه  االول  الحاجز  ليجد  املحاكم، 
القايض  وبني  بينه  تحول  والتي  املحكمة،  لغة 
امام  ليكون  الضبط واخرين...  واملحامي وكاتب 
خيارات تفرض عليه حني لم يقو عىل التعبري عن 
مظلوميته بلغة االخر، اما االنسحاب من املتابعة، 

باملقابل  فهمه  ان  عنه  يرافع  من  توكيل  اما 
طبعا،ويف كال الحالتني مصاريف زائدة ،يف انتظار 
االلية التي تخول له التعبري عن قضيته بلغته التي 
يبلغ بها بكل اريحية، وللمانعني اقول متى سيتم 
تنال  يعانونه حتى  ملا  بلغة هؤالء رفعا  التقايض 
الحقوق ويتقاىض الناس ،ويغيب الظلم ، رغم أن 
أول ظلم للمتقايض حني نخاطبه بلغة اليفهمها.

يوما-  أحدهم  كنت   – لجيل  آخر  وكمثال   -4
االرسة  لغة  اال  اليتكلم  وهو  املدرسة  إىل  ياتي 
يحدثه  املدينة  من  معلما  ليجد  األمازيغية"   "
بالعربية وعن " قرد ، بقرة ، برتقال، انا عفريت 
قسم  يف  رسبوا  ممن  كنت  ولقد  نفريت..."  انا   ،
استيعابها  تطلب  التي  اللغة  بسبب  التحضريي 
جهدا مضاعفا لتجاوز العائق، بينما غادرالعديد 
اليوم  واراهم  ذاته،  للسبب  الفصل  اقراني  من 
رعاة وفالحني لم يقوو عىل تطوير النفس حتى 
يف ميادين اشتغالهم بسبب ال تواصل حصل مع 
اليابان  ،بينما  صغرهم  يف  لغته  اخافتهم  معلم 
اليوم يدرس العلوم الحديثة باللغة األم واكتشف 
الفضاء ،بينما عندنا يرددون علينا أن األمازيغية 
أن  أقول  لرافضيها  ودوما  العلوم،  لغة  ليست 
نسبة الهدر املدريس من أسبابه تغييب األمازيغية 

خصوصا يف املراحل االوىل من حياة املتمدرس.
القوانني  بإخراج  املطالبة  أن  بالقول  واختم 
حياة  يف  األمازيغية  وتفعيل  للوجود  التنظيمية 
املواطنني وعدم التماطل فيها اصبح مطلبا ملحا، 
،إنما مطلب  ،والتشدد  فيه والعنرصية  العصبية 
عني  تفرضه  ،هوياتي  ديني  ،انساني،  اجتماعي 
وينال  اإلمام  خطبة  األمازيغي  ليفهم   ، الصواب 
،االعالم  واملدرسة  واملستشفى  القضاء  يف  حقه 
ظلمات  تظلمون،والظلم  ،االدارة....وبالتماطل 

إىل  يؤدي  واالخري  الياس  إىل  يؤدي  الحرمان  ،وان 
يفعل  لم  لدستور  قيمة  ال  ان  اكرر  الكراهية،لذا 
حدود،وان  للصرب  ،وان  اشخاص  مزاجية  بسبب 
ولم  رسميتني  لغتني  من  اكثر  فيها  دوال  هناك 
استيقاظ  انتظار  ويف  تنميتها.  من  ذلك  يعطل 
من  الرفض  عواقب  وفهم  املعرتضني  ضمائر 
كل  ليجد  الصواب،  عودة  الرفض،اتمنى  اجل 
مواطن نفسه يف بلده امنا مطمئنا،الن الصرب عىل 
وراءه  ما ضاع حق  وإنما  الخوف،  الظلم اليعني 
طالب،انما الطالب لم يعد يحتمل التماطل بسبب 

سوء فهم او حقد او رغبة سيئة، اوتربير تافه.
لدا اصبح التفعيل الشعبي لالمازيغية من طرف 
التجمع  ابداع  من  اوىل  خطوة  املغربي  الشعب 
الدولة  تفعل  ان  انتظار  يف  االمازيغي  العاملي 
الطابع الرسمي يوما ربما ياتي متاخرا او ناقصا 

او ربما قد الياتي ..........

القانون التنظيمي لألمازيغية من منظور الصواب

حممد البوسعيدي

الفصل الثاين: " من أجل مدرسة اجلودة للجميع"

لغات  وتنویع  املدرَّسة  اللغات  من  التمكن  عرشة:  الثالثة  الرافعة 
التدریس.

التعلمات،  109. اعتبارا لألھمیة الخاصة للغات يف تحسین جودة 
للمدرسة،  والخارجیة  الداخلیة  واملردودیة  الدرايس،  النجاح  ويف 
فإن ھذه الرؤیة االسرتاتیجیة تجعل منھا رافعة قائمة بذاتھا، مع 

استحضار ارتباطھا العضوي بالنموذج البیداغوجي.

بفرص  بھا  والتدریس  تعلمھا  عرب  اللغات،  من  فالتمكن   .110
متكافئة، یشكل رافعة أساسیة لتعزیز جودة الرتبیة 
الدرايس،  التحصیل  مستوى  وتحسین  والتكوین، 
والنھوض بالبحث وتحقیق االندماج، ومن ثم، دعم 

املردودیة الداخلیة والخارجیة للمدرسة.

أن تحدید وضع  املجلس  اإلطار، یعترب  111. يف ھذا 
كل لغة عىل حدة داخل املدرسة بوضوح، یُعد عامال 
بھا،  والتدریس  اللغات  تدریس  تطویر  يف  حاسما 
ومن ثم تحقیق التكامل فیما بینھا، وكذا االنسجام 

بین املكونات القطاعیة للمنظومة.

112. من ھذا املنظور، وحیث إن:
للدولة، ورصید مشرتك  لغة رسمیة  أیضا  األمازیغیة ھي  اللغة   -
لجمیع املغاربة بدون استثناء )الدستور(؛ ولغة مدرجة يف املدرسة 
عمل  إطار  ضمن  املدرسة  يف  وضعھا  تطویر  یتعین  ؛   2003 منذ 
الدستور، وقائم عىل توطید  وطني واضح متناغم مع مقتضیات 
وإعداد  اللغویة،  تھیئتھا  يف  تحققت  التي  املكتسبات  وتطویر 
الكفاءات البرشیة واملوارد الدیداكتیكیة لتدریسھا، مع األخذ بعین 
تنظیمي  قانون  سن  عىل  ینص  الذي  الدستوري  املقتىض  االعتبار 
یحدد مراحل تفعیل الطابع الرسمي لألمازیغیة وكیفیات إدماجھا 

يف مجال التعلیم ويف مجاالت الحیاة العامة ذات األولویة.
تدریس  لتجربة  شامل  تقییم  إنجاز  بدون  یتأتى  لن  ذلك  أن  غیر 
ھذه اللغة يف التعلیم املدريس وكذا لتجربة الدراسات األمازیغیة يف 

التعلیم العايل.
إنطالاقا من ذلك یتعین مواصلة املجھودات الرامیة إىل تھیئة اللغة 

األمازیغیة لسنیا وبیداغوجیا.

114. تنظیم الھندسة اللغویة املقرتحة، حسب األسالك التعلیمیة 
املدى  من  ابتداء  تطبیقھا  يف  الرشوع  ینبغي  والتي  والتكوینیة، 

القریب، وخالل املدیین املتوسط والبعید، كما یيل:

أ. التعلیم األويل:
استثمار املكتسبات اللغویة والثقافیة األولیة للطفل وإدراج:

- اللغة العربیة؛
- اللغة الفرنسیة؛

- الرتكیز عىل التواصل الشفھي انسجاما مع طبیعة ھذا املستوى 
من التعلیم.

ب. التعلیم االبتدائي:
بوصفھا  كافة؛  السلك  ھذا  مستویات  يف  األمازیغیة  اللغة  إلزامیة 
لغة ُمَدّرسة؛ مع الرتكیز عىل الكفایات التواصلیة يف السنتین األوىل 
والثانیة، وإدراج االستعمال الكتابي فیما تبقى من ھذا السلك؛ عىل 

أن یتم بالتدرج، تعمیم تدریس اللغة األمازیغیة يف التعلیم اإلعدادي 
يف أفق تعمیمھا يف باقي املستویات التعلیمیة.

ج. التعلیم الثانوي االعدادي:
تعمیم تدریس اللغة األمازیغیة بالتدرج؛

د. التعلیم الثانوي التأھیيل:
تعمیم تدریس اللغة األمازیغیة بالتدرج؛

ه. التعلیم العايل:
والتخصصات  املسالك  يف  اللغویة  االختیارات  تنویع  ضمان   -

والتكوینات والبحث؛
اللغتین  يف  املتخصص  للبحث  ووحدات  تكوینیة  مسالك  إحداث   -

العربیة واألمازیغیة، ويف اللغات األجنبیة؛
يف  وباألمازیغیة  بالعربیة  التواصل  كفایات  يف  التكوین  إدراج 

مؤسسات تكوین األطر.

التدابیر  بعض  توفیر  املقرتحة  الھندسة  تفعیل  یستلزم   .115
املواكبة، من أھمھا:

واألجنبیة  الوطنیة  للغات  مشرتك  وطني  مرجعي  إطار  وضع 
عىل  التمكین  اإلطار  ھذا  شأن  من  املغربیة،  املدرسة  يف  املدرجة 

الخصوص من:
عىل  مبینة  اللغات،  من  للتمكن  مرجعیة  مستویات  تحدید   -
كل  يف  املتعلم  لكفایات  دقیق  وصف  من  تمكن  محددة؛  مؤرشات 

مستوى من مستویاتاملدرسة.
تغییر  أي  عند  الوطني  املستوى  عىل  املتعلمین  حركیة  تیسیر   -

للمؤسسة التعلیمیة أو الجامعة، وكذا نحو الخارج؛
املدرسة، بل  اللغات ال ینحرص يف حدود  - وضع نظام لإلشھاد يف 
مدى  فیھا  التحكم  مستوى  من  والتحقق  اللغات  تعلم  من  یمكن 

الحیاة؛
مواصلة تھیئة اللغتین العربیة واألمازیغیة ، وذلك ب:

- بذل مجھود نوعي مكثف، من أجل تنمیة اللغة العربیة، وتحدیث 
وأدوات  تدریسھا،  ومضامین  وطرائق  مناھج 
تھیئتھا  عرب  منھا،  التمكن  مستویات  قیاس 

العلمیة
واإللكرتونیة  واملعرفیة،  والثقافیة  والرتبویة، 

والرقمیة؛
التي  األمازیغیة  اللغة  تھیئة  سیرورة  مواصلة   -

أطلقھا املعھد امللكي للثقافة األمازیغیة؛
- تفعیل أكادیمیة محمد السادس للغة العربیة؛

- اإلرساع بتفعیل املجلس الوطني للغات والثقافة 
من   05 الفصل  يف  علیھ  املنصوص  املغربیة 
الدستور باعتباره الفضاء األمثل لالضطالع " عىل 
وجھ الخصوص، بحمایة وتنمیة اللغتین العربیة 
یضم  أن  عىل  املغربیة"،  الثقافة  التعبیرات  ومختلف  واألمازیغیة، 

جمیع املؤسسات املعنیة بھذه الحاالت.
االرتقاء بمستوى تدریس والتأطیر الرتبوي:

یكتيس تدعیم التكوین األساس املستمر ملدريس اللغات والفاعلین 
ولغات  املدرسة  للغات  التمكین  يف  أھمیة خاصة  الرتبویین عامة، 

التدریس، ودلك یقتيض:
)ھیئات  الرتبویین  والفاعلین  اللغات  مدريس  يف  الخصاص  سد   -

التخطیط والتوجیھ والتفتیش...(؛
- تطویر القدرات اللغویة والتكوینیة واملھنیة للمدرسین والفاعلین 
الرتبویین، بتجدید التكوین والتكوین املستمر، وال سیما ما یتصل 
میدان  يف  الجدیدة  البیداغوجیة  والطرائق  املقاربات  من  بالتمكن 
الصلة  ذات  واالتصال  اإلعالم  وسائط  يف  والتحكم  اللغات،  تعلم 

بمنھجیة تدریس اللغات والتدریس بھا؛
- تمكین املؤسسات التعلیمیة من املكتبات ، ورقیة ورقمیة، تعزیزا 
الزمة  كفایات  باعتبارھا  والتعبیر،  والكتابة  القراءة  من  للتمكن 

للتمكن من اللغات.

األمازيغية يف اهلندسة اللغوية املقترحة يف الرؤية االستراتيجية
 للمجلس االعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
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Le wek end du 12au14 juin 
dernier, l’Association des 
Peuples de Montagnes du 
Maroc (APMM) et sa sec-
tion à Béni Gorfet, et en 
collaboration avec l’asso-
ciation de Madrid « Daa 
Basmatak/déjà tu huella » 
ont organisé la deuxième 
rencontre hispano-maro-
caine en analysant la pé-
riode 1912-2012, avec la 
participation de plusieurs 
chercheurs et historiens.
La rencontre coordonné par le grand histo-
rien de la UNED de Madrid Víctor Morales 
Lezcano et M. Abdellah Serroukh Bentaher, 
président de la section de l’APPM à Béni 
Gorfet, en pays Jbala, a compté avec la par-
ticipation de Mme. Julia Sáez Angulo, pro-
fesseur d’art qui a abordé le thème du pati-
moine artistique comme source d’identité et 
de richesse, de M. Mohamed Akhrif, qui di-
serté sur les relations entre l’Espagne et Al-
kassr el Kebir durant le protectorat et après 
l’indépendance du Maroc en ce qui concerne 
le patrimoine culturel, de musicologue Amin 
Chaachoo qui a parlé de la musique andalou, 
de l’historien Francisco Pastor Garrigues qui 
a relaté les œuvres littéraires couvrant la 
période coloniale de (1863-1904), de l’his-
paniste et traducteur Mohamed Chouirdi 
qui a fait une dissertation sur la soumission 

des tribus de Jbala durant le protec-

torat espagnol, de Dr. Mimoun Charqi, qui 
a soulevé la question de Ceuta et Melilla 
entre le droit et la politique, de M. Abdelka-
der Ameziane, représentant de l’APPM, qui 
a insisté sur le renforcement des relations 
hispano-marocaines, de M. Abderrahman 
L´mrani, de l’université Mohamed Ben 
Abdellah de Fez et de M. Rachid Raha qui 
ont parlé des raisons de la participation des 
troupes marocaines dans la guerre civile 
d’Espagne de 1936-1939. Ces journées se 
sont terminées avec les interventions de M. 
Zakarias Serroukh Kouach, de l’université 
d’Alcala Henares, et qui a parlé du develop-
pement economique et de l’environnement 
de la région et de l’historien Víctor Morales 
Lezcano, qui a commenté sur les œuvres de 
Mohamed Ibn Azzuz Hakim.

II RENCONTRE HISPANO-MAROCAINE 
A BENI GORFET DE LARACHE

 Le Groupe BMCE Bank s’est vu 
décerner le prix de la« Banque 

Socialement Responsable de l’année 
», lors de la 9èmeédition des Trophées 

African Banker.
 
A l’occasion de l’édition 2015 des 
African Banker Awards qui s’est tenue 
le 27 mai dernier à Abidjan, en marge 
de la 50èmeAssemblée annuelle de la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD), le Groupe BMCE Bank a été 
désigné "Meilleure Banque Sociale-
ment Responsable en Afrique".
Ce trophée distingue le Groupe pour 
la 2èmefois, faisant montre d’une 
remarquable performance dans le domaine de 
la Responsabilité Sociale et Environnementale 
aussi bien à l’échelle nationale que continen-
tale, qui aura contribué à changer le paysage 
bancaire, en jouant un rôle clé en matière de 
développement durable. Cette consécration 
couronne, en effet, l'engagement résolu de la 
Banque, depuis sa privatisation, dans la Res-
ponsabilité Sociétale et Environnementale, à 
l'initiative de son Président Othman Benjelloun 
qui a ancré cette dimension RSE dans la culture 
d'entreprise du Groupe. Parmi les multiples 
engagements sociaux phares de la banque, fi-
gurent en bonne place les actions menées par 
la Fondation BMCE Bank pour l'éducation et 
l'Environnement, sous l'impulsion de sa prési-

dente, Dr Leïla Mezian Benjelloun, dont l'ac-
tion la plus emblématique reste le programme 
Medersat.com qui vise la création et l'équipe-
ment de plusieurs écoles dans le monde rural 
en Afrique.
Cette distinction vient s'ajouter à d'autres re-
connaissances récentes de l'engagement socié-
tal de BMCE Bank. Celle-ci a ainsi obtenu pour 
la 2èmeannée consécutive, en 2014, le prix « 
Top Performer RSE » par l’agence de notation 
Vigeo, pour sa contribution aux causes d'intérêt 
général à travers les activités de sa Fondation et 
le déploiement d'une stratégie environnemen-
tale. Cette  même année, BMCE Bank a renou-
velé sa certification ISO 14 001 dansla gestion 
environnementale et a remporté le prix du CSR 
ArabiaAwards, PartnershipCategory.

BMCE BANK 
REMPORE LE PRIX DE‘’MEILLEURE 

BANQUE SOCIALEMENT 
RESPONSABLE EN AFRIQUE’’

Les Amazighs n’ont jamais perdu 
leur âme en se convertissant à 

l’Islam. 
Ce qui nous importe dans cette notion de socle 
de l’histoire, c’est bien sûr de construire sur 
du solide, et cela n’est possible que par une 
approche scientifique de l’histoire de l’Afrique 
mineure. Il y eut une histoire avant Oqba et 
elle était riche. L’Afrique mineure a donné 
à l’humanité de grandes pontes de la pensée 
universelle. Elle fut même une base de repli à 
la rive nord de la méditerranée quand celle-
ci fut envahie par les barbares, et un lampion 
quand l’Europe s’enfonçait dans les ténèbres. 
Je pense à ce géant de la pensée qui était Saint 
Augustin qui l’a, à préservé, à la fois dans les 
contreforts de l’Eglise, et a opéré un mariage 
heureux, entre rationalité et spiritualité, ex-
pression du génie du sol. Il y a eu une histoire, 
après Oqba, riche et tumultueuse. Il faut savoir 
démêler ses écheveaux.
Le rapport objectif à l’histoire, et partant 
relativiste, est fondamental, car in fine, nous 
devons interpeller l’histoire, comme l’avait fait 
Ibn Khaldoun, dans toutes ses séquences. On 
ne peut bien sûr nier la forte influence cultu-
relle de l’Orient, depuis Oqba, mais comment 
peut-on nier la trajectoire verticale qui a pré-
sidé aux rapports de l’Afrique mineure avec 
on voisinage ? Cela était saillant avant l’Islam. 
Il n’était pas moins vrai avec l’Islamisation. 
Les deux rives se rapprochent et cohabitent 
dans un mariage manifeste, comme en Anda-
lousie, en Sardaigne, en Sicile. Elles peuvent 
aussi entretenir des relations cachées, via des 
conseillers, des courtisans, des commerçants, 
des concubines ou épouses, des aventuriers, 
ceux qu’on appelait les Renégats, et autres 
avatars. Les deux rives peuvent divorcer aussi, 
et le divorce pourrait être douloureux. Qu’en 
pense à ses enfants communément connus par 
les Morisques, chassés de leur terre en Anda-
lousie.
Chaque fois qu’il y a eu divorce, c’était toujours 
par la référence à des idéologies messianiques 
d’inspiration religieuse : jihad ou Reconquista 
avec son corollaire l’inquisition.
Par le sud, l’Afrique mineure, était constam-
ment irriguée par des flux migratoires, souvent 
portés par des discours messianiques. Ainsi est 
la ruse de l’Histoire. Mais le mouvement pour-
rait être dans l’autre sens, vers le sud aussi, 
quand le Nord se recroqueville. C’était sou-
vent des individus ou des groupes, en quête de 
l’aventure ou du gain matériel, ou pour prê-

cher la bonne parole, ou tout cela à la fois.
Avec l’avancée militaire, technologique et éco-
nomique de la rive nord, la nostalgie a gagné 
des aventuriers d’Europe pour relier les deux 
rives, dans l’aventure coloniale. Ce qui devait 
être un mariage heureux fut un viol. Un viol 
traumatisant dont les séquelles se font sen-
tir jusqu’à l’heure. Il faudra peut-être dire 
quelque chose de douloureux que la même 
malédiction qui avait frappé les enfants nés du 
mariage des deux rives, et qui furent expulsés 
de leur terre natale en Ibérie il y a de cela plus 
de quatre siècles, toucha d’autres enfants, nés 
dans nos contrées, chassés ou poussés à quit-
ter une terre où ils étaient nés et qu’ils avaient 
contribué à défricher : je pense à ceux qu’on 
appelle « les pieds noirs ». Comment refuser à 
quelqu’un qui se définissait comme nord afri-
cain, l’attachement à cette terre ? Comment 
voudrait-on les voir tous sous le prisme défor-
mant, de colons repus, arrogants et méprisants 
?
Le socle historique nous rappelle le détermi-
nisme géographique : Nous sommes africains 
portés par des rapports verticaux avec notre 
voisinage. N’est ce pas là l’appel ou le rappel 
de notre ancêtre Massinissa : « l’Afrique aux 
Africains ». Le socle historique devrait nous 
rappeler ce qui est plus important : Nous avons 
une structure mentale grecque tout autant 
qu’un passé latin. Corps et esprit ne peuvent, 
dans la conception grecque se tourner le dos, 
et ne doivent pas, pour nous, se tourner le dos. 
Rappelez- vous l’adage : un esprit sain dans 
un corps sain. Et comme avec Aristote, chaque 
chose a un pourquoi et une fin, qu’on décor-
tique avec la raison. Revendiquer l’héritage 
gréco-romain ne serait pas une lubie. Il fut un 
temps où l’Afrique mineure était plus romaine 
que ne l’était la Gaule. Viendrait-il à l’esprit 
de la France d’aujourd’hui de renier les racines 
nourricières de sa latinité ou de son héritage 
hellénique ? Le rapport à la langue française ne 
devrait nous poser problème. La langue fran-
çaise s’intègre aisément à notre geste car nous 
avons adopté d’autres langues à travers notre 
histoire, et de surcroît elle sert nos desseins. 
Elle nous rattache à ce patrimoine gréco-ro-
main que nous revendiquons et nous balise la 
voie, par un raccourci, à la modernité. Faisons 
nôtre la maxime de Kateb Yasssine : « la langue 
française est un butin de guerre ». Rappelons 
aussi son corollaire : je parle français pour dire 
aux Français que je ne suis pas français.
Quant à la vision qui devrait nous inspirer, ce 

qu’on pourrait appeler Weltanschauung, elle 
devrait être l’élément dynamique, le moteur 
qui actionne le devenir. L’assise géographique, 
la trame culturelle, sont des éléments sta-
tiques, sans incidence historique s’ils ne sont 
attelés à une locomotive, à un projet. Nous 
pourrons égrener les exemples de peuples, 
qui, dans des circonstances déterminées, par 
l’entremise de phares qui ont pavé la voie aux 
leurs, sont passés de l’état de force à celui de 
puissance. Furent-ils des outils de leur temps, 
déterminés par l’histoire, comme le veut l’or-
thodoxie marxiste ? Ou des acteurs indétermi-
nés ? La question importe peu, mais l’histoire 
nous apprend que ces portes flambeaux sont 
indispensables pour tracer une voie. Fichte, 
Ziya Gop Alp, Herzl, Michel Aflaq, étaient 
des lampions qui allaient fédérer les leurs, en 
réaction à une blessure ontologique, et les ins-
crire dans l’aventure humaine, autrement dit à 
la modernité.
De tous ces exemples qu’il faut certes connaitre, 
décortiquer et en puiser la quintessence, il fau-
dra forger le nôtre. Si certains ont eu le bon-
heur de réussir, ils n’ont pas tous échappé à 
l’emprise des vagues des « nationalismes » du 
XIXème siècle, avec comme soubassement, un 
substrat identitaire et son corollaire, la néga-
tion de l’Autre ou des « Autres ». La purifica-
tion culturelle avait confiné des fois,, hélas, à 
des épurations ethniques. On connait les dérives 
du germanisme, les excès du touranisme dont le 
génocide des Arméniens et le déni des Kurdes, 
sont les facettes sombres. On ne peut passer sous 
le boisseau le péché originel du sionisme qui 
s’est fait sur le déni du peuple palestinien, se-
lon l’assertion « un peuple sans terre, pour une 
terre sans peuple ». On ne s’attardera pas sur le 
simplisme du panarabisme ni de son échec. Nous 
ne pouvons nous permettre d’œuvrer par élimi-
nation. Nous avons le devoir de procéder plutôt 
par accumulation, en régulant les différents ap-
ports, les diverses composantes, par la foi en des 
valeurs communes. Il n’y pas de toile qui puisse 
tenir sans trame, et ce sont les valeurs qui font la 
trame. Les valeurs auxquelles nous souscrivons 
sont la liberté, au sens que lui donnait Benjamin 
Constant, c’est à dire la faculté d’agir, autrement 
l’accès au pouvoir, la justice au sens de John 
Rawls, c'est-à-dire participative, autrement 
dit l’accès des communautés à leurs ressources. 
Enfin la rationalité, par rapport aux choses, (la 
science), aux faits (les sciences sociales) et aux 
êtres (le contre social). Dans ce dernier aspect, 
nous nous inspirons de Rousseau, en mettant 

l’accent sur le contrat social, préalable pour dé-
gager la volonté générale, et un cadre éducatif 
pour forger un homme nouveau. Il y eut un pré-
cédent dans l’histoire qui a réussi à fédérer les 
différents apports dans la foi commune en des 
valeurs, en mettant l’accent sur l’unité dans la 
pluralité, en faisant valoir et prévaloir, le peuple 
comme acteur et souverain, c’est celui des Etats 
Unis. Le peuple, qu’il ne faut confondre avec la 
masse, est certes un concept abstrait, mais c’est 
lui confère âme à la multitude, avec un ancrage 
géographique, une conscience historique, et 
un devenir. Il a la préséance sur tout. Il est la 
constante. Formes ou modes de gouvernance, 
configurations géographiques qui délimitent les 
pays, sont des variables qui au fil de l’histoire 
avaient mué. Les variables doivent être au ser-
vice de la constante et non l’inverse. Le modèle 
américain était le premier fleuron de la phi-
losophie des Lumières. Penchons- nous sur le 
modèle que sur sa source d’inspiration. Rêvons 
des Etats Unis d’Afrique du Nord.
Aytma d’istma :
Il n’y a de force dans cette phase que celle de 
l’esprit. Faisons- en notre arme. Il faut parler 
à ceux qui sont libres dans leur esprit ou vou-
draient l’être. Il faut que ceux qui parlent la 
langue première de nos contrées, soient libres 
dans leur esprit. 
Il y a de cela soixante dix ans, un cri a porté 
dans nos contrés :
Kker mmis n umazigh
Tafuyet nex tulli-d ;
(Lève- toi, Ô, fils d’Amazigh
Notre soleil s’est levé)
J’entends ici même l’écho de ce cri de rallie-
ment. J’hume les effluves du printemps, d’un 
printemps renouvelé qui nous fasse oublier les 
stigmates des deux précédents. 
Je termine en citant ce beaux vers du poète 
allemand Novalis :
«Quand nous rêvons que nous sommes en train 
de rêver, l’heure du réveil est proche.»
Nous avons longtemps rêvé, et nos rêves furent 
souvent ponctués des fois de cauchemar. Nous 
sommes peut-être en train de rêver que nous 
sommes en train de rêver. N’est ce pas là 
l’heure du réveil ? 
Homme libre, de contrée libre, tu es rendez 
vous de l’histoire. Sois ce que tu devrais être.
Tanemirt.

*Allocution de M. Hassan Aourid à 
l'Université d’été d’Agadir le 7 mai 
2014
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Aytma d’istima, zeg mag tellam
Azul fellawn
Au chevet de ma mère malade, il y a 
de cela quelques semaines, elle me 
conta cette parabole, comme pour 
me conforter, face aux vicissitudes 
de la vie. Des oisillons sont allés, me 
dit-elle, voir la cigogne, (la cigogne 
étant un mâle en amazigh), pour lui 
poser la question que voici :
- Dis, oncle, que fais-tu du haut de 
ta demeure, quand la bourrasque te 
surprend ?

- Je reste dans mon nid, leur dit la cigogne et ne bouge point, 
car toute bourrasque est passagère.
Des bourrasques avaient soufflé dans nos contrées, et dans 
notre instinct collectif de survie, nous avons peut-être muté, 
mais jamais quitté notre nid.
N’est-ce pas là, une génération déjà quand le regretté Mouloud 
Maameri, opéra un repli tactique en drapant de culturel ce qui 
est au fond existentiel. Il le fit, conscient des rapports de force, 
pour préserver l’essentiel. Les pouvoirs en place ne s’étaient 
pas trompés sur la véritable teneur de son discours et avaient 
sévi. Ici, on a pensé endiguer la lame de fond en procédant à 
quelques aménagements de forme. Une revue a été autorisée 
qui portait le nom, combien symbolique d’ « Amazigh ». Mais 
comment pouvait-on chasser le naturel ? La revendication de 
notre culture fut brimée et l’appel à une relecture de notre his-
toire par le regretté Sidiqi Azaykou, lui valut la prison.
Nos ainés, comme la cigogne, se replièrent pour laisser pas-
ser la bourrasque. Ils avaient laissé des plumes, car, il faudra 
peut-être le rappeler, que de ces actes de résistances, on ne 
sort jamais indemne. On garde le sourire certes, on maintient 
la tête haute, on fait fi des calomnies, on brave les tracasse-
ries, mais on ne vit pas la vie du commun des mortels quand on 
est habité par une idée. Et ce qui fait la vie : une famille, une 
demeure, une carrière, un pactole, tout cela vole en éclats pour 
un être mû par un idéal. Hommage à nos ainées qui ont fait de 
nous leur famille, leur demeure, leur carrière, leur fortune, et 
qui de leurs blessures respectives ont apporté un baume à notre 
blessure ontologique. Gloire à nos héros. Il n’y a pas de registre 
aussi grand pour les contenir, ni de mots capables d’exprimer 
notre déférence à leur égard. Fidélité à nos martyrs où qu’ils 
fussent. Comment ne pas se pas s’incliner ici à la mémoire d’ 
Abbane Ramdan, Larabi Mhidi, Zerktouni, Amirouche, Mo-
hammed Messadi, Moha Ou Herra, Krim Belcacem, Sifaw Mah-
roug, Boujema Hbbaz, Ag Baha n Mga, Massinissa Guermah, et 
ne veux point oublier.
Hommage à nos cadets où qu’ils soient, qui raniment la flamme 
de notre mémoire pour paver la voie de notre devenir, pour un 
printemps renouvelé, pour une tafsut tis-krat atteg tazegzawt. 
Un printemps fleuri et fécond que nous voulons éclore de notre 
terre. Pour une marche certaine n’ tawada s’ dat vers l’avant.
Aytma d’ istma :
Quand la brise des Droits de l’homme s’est épandue, au lende-
main de la chute du mur de Berlin, les maitres des céans, ici et 
là, ne pouvaient ignorer la cigogne qui trône sur les hauteurs. 
La cigogne ou l’aigle pour reprendre l’image de ce beau poème 
de Mohammed Chafik, « idder wayur ». On avait mis l’aigle dans 
une basse-cour, enfermé avec des poules qui le tournaient en 
ridicule. On finit par le sortir de la basse cour, mais on le voulait 
apprivoisé, sinon entravé pour qu’il ne prît jamais son envol…
Et des bourrasques soufflent toujours de ce chergui idéologique 
qui nous est familier, depuis des siècles..Elles soufflent encore. 
Mais rappelez vous ce qui me disait ma mère, « toute bour-
rasque est passagère ».
Et comment prendre son envol ? N’est pas là la question ?
La cigogne ou l’aigle se dévêt de son accoutrement culturel pour 
se parer de son sceptre existentiel. Tenir comme Jugurthen (Ju-
gurtha) et Dihia. Devenir comme Memmis n’Izza (Massinisa) 
Awragh dit Saint Augustin ou Memmis n’Tachfin. L’aigle fait 
tomber le masque dont il se paraissait. Il brise les nœuds qui 
l’entravent. Il veut devenir acteur. Il se dégage d’une longue 
nuit où il fut maintenu en tutelle. Il pense et réfléchit avant de 
prendre son envol. Que dit l’aigle dans sa cogitation dont nous 
sommes ici témoins ?
Au commencement, il y a la géographie. Ernest Renan avait le 
mot juste pour faire valoir l’antériorité de l’espace territorial, 
appelons le, l’assise géographique, le cadre ou le théâtre dans 
lequel se déroule une geste. « Une nation, disait Renan, résulte 
du mariage d’un groupe d’hommes avec une terre ». La terre est 
la matrice, l’homme est la semence. 
L’assise géographique n’a pas à être uniforme. Le peuple ou 
l’acteur de la pièce qui habite l’espace s’y identifie et porte 
souvent son nom : Les Arabes pour l’Arabie, les Assyriens pour 
la Syrie, notion chère au concepteur du nationalisme syrien An-
toun Saadé, le Touranisme, la matrice idéologique des Jeunes 
Turcs, pour la chaine Touran. L’Egypte pour les Koptus, qui a 
donné par la suite les Coptes, avec le glissement sémantique 
qu’on connait. 
On pourrait égrener les exemples : Francs et France. Cet es-

pace qui est le nôtre, fut longtemps connu par la berbérie qui 
est le cadre où vivaient et vivent encore les berbères et le 
théâtre dans lequel s’est déroulé leur geste. Avec bien sûr des à 
coups, des scènes inachevées, des actes manqués, mais aussi de 
grandes épopées.
L’assise géographique est donc l’élément primordial. Peut-être 
devrons- nous en fixer les contours. La tâche est aisée parce 
que c’est un lieu commun, et notre assise géographique a été 
définie aussi bien par les Grecs, les Phéniciens, les Romains, 
les Arabes, que par les puissances européennes. Il s’agit de 
cet espace contiguë à Egypte qui s’étend de l’oasis de Siwa à 
l’Est, aux rivages de l’Atlantique, voire aux îles des Canaries à 
l’Ouest, et de la méditerranée au nord, jusqu’au grand Sahara 
au sud.
Le marqueur de cette assise géographique est la langue, expres-
sion du génie d’un peuple et de son interaction avec son milieu. 
Dans le cas d’espèce, les contours géographiques sont exprimés 

par la langue certes, mais comme les peuples subissent des flux 
migratoires et des influences culturelles, la toponymie est un 
autre marqueur qui vient à la rescousse quand la langue cesse 
de l’être. Ouvrez une carte et jetez le regard sur les noms des 
lieux, y compris dans les espaces où on a cessé de parler l’ama-
zigh, vous serez édifié sur les contours de l’assise géographique. 
Qu’est-ce un toponyme si ce n’est le témoignage sur les peu-
plades qui y ont vécus ? Fès, Tétouan, Anfa, Tazrout, Laghouat, 
Tichla, Boutilimit, Fezzan, Tajoura, Tala, sont autant d’indices 
sur ceux qui avaient meublé ces espaces, même si, dans ces 
contrées, on a cessé de parler la langue première.
La langue est l’expression du génie d’un peuple, de sa façon de 
penser, de sa philosophie de la vie. Dans « Discours à la nation 
allemande » de Fichte, si la nation est consubstantielle à la 
langue, elle n’en est pas réductible, car Fichte ajoute un autre 
élément fort important à mon sens, la façon de vivre la vie, de 
la concevoir et de la penser. Les langues évoluent et les parlers 
peuvent muter, de même que les peuples peuvent, sous diverses 
conditions, changer de langue, mais ils changent rarement de 
façon de sentir ou de vivre. L’Italien d’aujourd’hui ne parle 
plus le latin, la langue de ses ancêtres, mais il n’est pas moins 
le continuateur du génie latin. L’Egyptien a changé, au fil des 
millénaires, de langues, mais il est toujours marqué par ce que 
Noam Chomsky appelle, la structure profonde ou ce que Taha 
Hussein appelle, la personnalité égyptienne, idée reprise par la 
géographe Jamal Hamdane. Le Maghrébin, ou l’Amazigh, peut 
toujours parler l’Amazigh, comme il peut ne pas le parler, il n’en 
est pas moins marqué par son génie. Nos dialectes dits darija, 
portent l’empreinte du génie amazigh. Cela transparait dans 
l’intonation de nos darijas, la syntaxe, le lexique, et surtout 
notre face de penser et d’agir. Comme Jourdan qui faisait de la 
prose sans le savoir, le Maghrébin ou le nord-africain, quand il 
n’est pas amazighophone, parle l’amazigh sans le savoir, mais 
surtout pense en amazigh et se comporte en Amazigh.
La langue est donc l’habitacle du génie d’un peuple. C’est sa 
mémoire, mais aussi son code génétique culturel qui porte sa 
vision du monde et la conditionne à la fois. La langue amazighe 
est l’expression de notre génie. Face aux vicissitudes de l’his-
toire qui l’ont confinée à se retrancher, elle a valeur de sym-
bole. Il est fondamental de rappeler qu’aucun peuple ne peut 
accepter le sacrifice de sa langue. Elle peut être vernaculaire, 
peu évoluée, mais elle s’identifie, pour son locuteur à sa mère. 
Quand bien même vous lui faites part de ses carences ou ses 
impotences, il vous sort le vers de Molière :
Guenon, si l’on veut, ma guenon m’est chère
Langue de la vie qui n’est pas handicapée par le poids de la sa-
cralité et le formalisme que fait peser le fardeau du patrimoine, 
notre langue, l’amazigh, peut aisément évoluer. Je me permets 
de dire que le choix de sa transcription, déterminera son essor. 
Pour ma part, au risque de commettre une incartade, je plaide 
pour le caractère latin.
La langue arabe qui s’est mêlée à notre trame culturelle, qui 
a fondu dans les méandres d’une histoire millénaire, est aussi 
notre langue. Nous tenons à le réitérer pour qu’il n’y ait pas 
d’équivoque là-dessus. Nous n’en faisons pas un fétiche, car 

nous ne devons pas en avoir.
Nos élites à travers l’histoire devaient s’ouvrir au monde et ap-
prendre d’autres langues valorisées et valorisantes, mais elles 
ne devaient aucunement se soustraire au génie immanent à 
notre assise géographique. Que se soit avec Apulée, Saint Au-
gustin, Ibn Khaldoun, al Youssi, Kateb Yassine, Messaadi, Khei-
reddine, Kaouni, on trouve cette trame qui fait le « Maghrébin 
» ou l’Amazigh, un proche parent du Grec, qui comme lui, peut 
être tenté par l’anthropomorphisme, mais il est surtout mar-
qué par une propension rationnelle. Il se démarque du Sémite 
porté sur les abstractions et l’expression imagée. Cela rebute 
l’Amazigh et l’indispose. Il se retrouve dans le concret. Quand 
bien même il adopte les religions du Sémite, il les fait couler 
dans son moule. Le monothéisme, dans sa pureté, rechigne à la 
figuration et à l’intercession. Le Maghrébin ou l’Amazigh, ne 
pouvait appréhender l’absolu qu’à travers des Saints et des in-
tercesseurs à qui il peut parler et qui peuvent lui parler, comme 
le Grec avait ses dieux et ses oracles. La profession de foi du 
monothéiste est un abandon de la raison. Le Maghrébin attelle 
foi et raison dans le même fiacre. Qu’on pense à Saint Augustin, 
Ibn Rochd, ou Maïmonide.
Une assise géographique, disions-nous, dont le marqueur est 
la langue, c’est certainement la scène de la pièce ou de la saga, 
mais qu’en est –il de l’acteur que nous n’avons qu’esquissé ? 
Comment le définir ? Race ? Ethnie ? Peuple ?
On ne peut prétendre à une pureté ethnique, car non seule-
ment l’idée est incongrue, mais dangereuse. On peut certaine-
ment parler de charpente ethnique sur laquelle se sont greffés 
d’autres affluences. On peut, tout aussi bien parler de trame 
culturelle commune, avec des ilots qui tirent leur force poli-
tique, culturelle ou économique, de leur liens avec des galaxies 
externes, autour duquel ils gravitaient ou continuent à gravi-
ter. Le phénomène est récurrent depuis la période romaine, 
voire phénicienne. L’acteur n’est pas réductible à une ethnie, 
à une race, ou à une identité..Ce sont des éléments vaseux qui 
s’apparentent à la formule chimique d’une molécule, comme 
l’oxygène et l’hydrogène pour l’eau. Il est peut-être nécessaire 
pour les chimistes des peuples d’en connaitre les composantes. 
La question est subsidiaire quand on pense au devenir. L’acteur 
ici, s’appelle peuple. Il est comme l’eau qui coule dans le fleuve. 
Eternelle. Les gouttes dégoulinent, s’agrègent pour former un 
flot qui coule, sans interruption. Avec certes des affluents qui 
alimentent le fleuve. Ils le grossissent. Ils peuvent altérer sa 
pureté par leur turbine, le sortir même de son lit, mais aussi 
l’enrichir pas leurs limons. Le fleuve a une source pure, une tra-
jectoire sinueuse et une embouchure. Les deux lieux ou temps 
les plus importants d’un fleuve, sont sa source et son embou-
chure : savoir d’où on vient et vers où on va. Je reviendrai à cette 
image, en vous rappelant cette maxime de Jean Jaurès que je 
cite souvent : « c’est en allant vers la mer, que la rivière reste 
fidèle à sa source ». En définitive, c’est le devenir qui valorise la 
source et non l’inverse. 
Une scène qui s’appelle l’assise géographique, un acteur, qui 
s’appelle le peuple ? Mais qu’en est-il de la pièce qu’on devrait 
jouer ? 
Le texte est à écrire. Il doit se conformer à deux considérations 
fondamentales :
- Le socle historique et une vision du monde.
Le socle devrait intégrer toutes les séquences de la geste d’un 
peuple. Il arrive, par des effervescences de l’histoire, qu’on 
veuille faire table rase sur les séquences précédentes. L’idéolo-
gie ici supplante la science. La révolution française qui pensait 
faire table rase de l’héritage de l’Ancien régime, en adoptant 
même un nouveau calendrier, fut rattrapée par ce que Hegel 
appelle la ruse de l’histoire. Il ne fut jamais question d’une cou-
pure mais d’une continuité. Il faudra ici relire « l’Ancien régime 
» de Tocqueville, pour être édifié combien il coûte cher de faire 
des ponctions sur sa mémoire. 
Dans le cas d’espèce, les lectures idéologiques en vogue, n’ont 
focalisé que sur une séquence de l’histoire de l’Afrique mi-
neure, celle qui avait commencé avec la chevauchée d’Oqba. 
Nous savons bien sûr, par les récits d’historiens et de chroni-
queurs sérieux, dont Ibn Hawqal ou Ibn Khaldoun que l’isla-
misation sous les Omeyyades se voulait d’abord une domina-
tion arabe et que nos ancêtres y avaient opposé une résistance 
farouche, d’abord avec Dihia, et puis, en retournant contre le 
conquérant ses propres armes, en se portant les champions des 
idéaux proclamés, par le truchement du Kharijisme, cette ver-
sion égalitaire de l’Islam et qui demeure encore prégnante, de 
manière manifeste, dans le djebel N’ foussa, Djerba, le Mzab, 
et de manière latente dans le rigorisme religieux des oasis au 
Maroc ou en Maurétanie, même si le kharijisme avait disparu 
dans ces contrées. 
Le rapport à l’Islam a oscillé entre la tendance d’amazigher 
l’islam qui devait disparaitre, celle portée par les Bourghwa-
tas (peut-être faudrait-il prononcer aussi Boulghwatas, le l et 
le R, sont en amazigh interchangeables, et que Laghwat serait 
une survivance philologique des Bourghawatas, et pourquoi pas 
sémantique). L’autre tendance qui a eu le bonheur de réussir, 
celle qui voulait islamiser l’amazighité, porté par les Almora-
vides.

L’amazighité : de l’identitaire au devenir*

Hassan Aourid
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aya Ähar ubaRRan aya ssus n yxsan
2.wi zzayk ivarrn ad zzays ivaRR 
zman
3.amnn ivaRR zg uRumi yuDf var tmsa-
man
4.tmsaman ma tpwn ma tvirac D bnnoman?!
5.nzzh a mimunt mahnd vam aytmam
6.ttffap ur inwi rbaquq oad d asmmam.
7.aya Ähar ubaRRan aya ssus n yxsan
8.wi zzayk ivarrn ad zzays ivaRR 
zman
9.rami twtid rburqi tarnid ra ttixu-
zan
10.ma ivarr ic uqarqac ma d omar n 
buywzan 
11.ma varrnt cek tbrivin ibysn s ifi-
ran
12.ma ivar avarrabu x uorur n waman
13.qqimn days iRumiyyn ttmharrazn am 
imuyan
14.iqqim srao nsn g waman am ivunam
15.xzar var wmjahd min d yiwwi zi 
rsnap
16.rpdida tqdo D ufucir afllap
17.aya ÄhaR ubaRRan aya ssus n yxsan
18.mani inhm rburqi mani nhcn yiysan
19.mani yqqim roskr issd am isrman
20.qqimnt ticuccau nns am rfrfr inwan
21.mani ymmut rpakm mani ymmut utarjman
22.rqrbTan wilba tmzi xak rprqa
23.manis ikka roskr nnc ra D ijjn ma 
iddar.
24.prmcn d yat waryivr amZyan amqran
25.ggin as i buyjarwan am ntta am isr-
man
26.parcn d yat waryivr di tnoac amya 
27.umi id va oqbn oqbn d di xmsa.
28.a rbbi ! mamc va gGv ?
29.i xdduj  a ommi xmi dayi d va trqa
30.xmi day va tini mmuh mani ikka ?
31.mmup amjahd tnvi t parraqa
32.a rbbi mamc va gGv ?
33.i wabr abarcan ibbhba d s umTTa
34.aya lalla ymma x ufud inu iwtta.
35.mmi adrar n rpmam mmi ur nufi rhna
36.aman d iSmmaÄn ssrqapn tasTTa.
37.sugn d vari rgnus yarsa dayi umnus
38.wllah var ma tqqimd a bujarwan g 
ufus.
39.sbbanya sbbanya id yarxun acooar
40.siv ayi d fus nnm ad am iniv cpar
41.a omaR n ufqir x srk i ywÄa
42.omaR n rmadani aya mjapd ahmmi
43.tjahded s rkabus toawded s uxd-

mi
44.knniw a irif-
fiyyn d imjahdn 
zi rbda
45.tjahdm s 
ufuf nwm jahdnt 
ra ttiniba
46.min arbunt d 
iqubac godnt 
akd iSuÄar
47.rmunt x uorur 
arbunt akd ud-

mar
48.rqarb n ssukkar izyyn s ufiru
49.afaÄma tarifct cnna mara turu
50.cnna mara tbyas rpzam n arboa Äuru
51.cnna mara tnna i usymi hlla raru.
52.isug d uRumi x wanwar d uoarwi
53.mupammd n oabdkrim aya mjapd apuR-
Ri
54.taossast n buymjjan tkkar days co-
rira
55.taossast n tmammact var ttSuÄ amT-
Ta.
56.umi yuyur uRumi iysi balTu dg uvir
57.rami va yadf mric idrq as dg 
wbrid
58.inyarw d uRumi inyarw d a ymma
59.tudart a d tudart a manima tpra?-
60.isug d uRumi iTTf tizi ozza
61.ixs ad iqam atay s waman n warma,
62.a imjahdn wtet tudart maymmi thra
63.isug d uRumi iTTf aoarwi s drao 
nns
64.yiwÄ driwc yudf it s imddukar 
nns
65.lalla tafarsit a tnni immnzn s rps
66.ifarpas uRumi ixs ad tt yawi wpds
67.yiwÄ tizi ozza tzura n yixsan nns.
68.isug d uRumi ur iqqar ad ibdd
69.yiwÄ tizi n dris ivir ur dnni pdd
70.nvin din rqbTan rpakm varSn as 
ibdd.
71. aya muray mupnd a zzaoim asyyas
72.ijjudj ptta umi yarra afransis ar 
dsas
73.aya rpmam inu iTTawn ur ittrus
74.rap ssiwÄ as sram i rrays n 
ufransis
75.ini as tddukr d obdkrim d amnpus.
76.a muray mupnd ! mcpar umi va nSbar?
77.TTyyarat zg ujnna fargatat zi rbpar
78.aya lalla ymma min ruv d amTTa
79.ax dcar amqran umi id iffu ixra.
80.a turid TTiyyara tggur tddrdir
81.tus d ad twwt rpakm n ujdir.
82.Sbar a yur inu Sbar a mmi ur ttru
83.am Sbarn idurar i tayyut d usynu
84.aya taddart tnni a tin ibnan dg udrar
85.mani irap bab nnm qao ur daym 
iÄhhar
86.ma ihrc ma ikkar ini yi mani iffar.
87.a ivzar umasin ittjahadn ra ntta
88.ijja ivaydnn uzvar ddarraon i 
yiZRa.
89.obdkrim d amsrm ad t ioawn arb-

bi-
90.asbbanyu rodu dg idurar ittbbi.
91.turi d TTiyyara tzyyad am ubavr
92.aya rbbi pyd it x idurar n yat 
waryivr.
93.ixcc d uRumi gi xms xmas  
94.inna as tudart n obdkrim ad nsscmÄ 
babas
95.ikk d yijj ufllap iqÄa tn s uqarTaS
96.ura d ijj ma iddar ura d ijj ma 
ikkard
97.amZyan amqran s kurci iqÄa t. 
98.a taqbilt n tmsaman gg anv abrid ad 
noda
99.ad noda var uSbbanyu gi tizi ozza
100.ad noda var umzwaru amcan n jnada
101.ad noda var usbbanyu bupmara aqqa 
qÄa 
102.aya rpakm amqran itZmman baTaTa.
103.aya muray mupnd amjahd amqran
104.ipmr d x uRumi var Ähar ubaRRan
105.ca iysi d aqarTaS ca iysi d imy-
ran
106.tvir asn ad rapn aD mjarn mirru 
Dg yivZRan
107.psbn aRumi amacnaw tipujar.
108.aya tizi ozza amcan n imjahdn
109.din iTfn aRumi amacnaw ifidjusn
110.aRumi d rkafr dg unwar innvmar
111.iwta tixuzan ijhd asnt tivmmar.
112.a turi d TTiyyara tkkd tizi ozza
113.tjja tamsrant qqao ad ttmozza.
114.turi d TTiyyara dg ujnna tgga vidu
115.dg yijjar umaws i di tgga vzzu
116.tnva mupmmd tqÄwi t oad d avddu
117.turi d TTiyyara d sidi brahim 
i twta
118.twta llmujahidin tarwa n SSupuba.
119.aya mjahd ammi ma tswid maruxa
120.rqayd n tizi ozza itZmma baTaTa
121.iwta di ssnyan iZwa var malava
122.arni d roskar ma wa aqqa iqÄa
123.mani ikka tmnaraf zi malava tZwa
124.anggaru nsn di rpmmam i iwÄa
125.marra min issxsar dg wanwar i 
tiwddar.
126.a tasraft imndi ma tommaR a onti?
127.aqqam aryaz nnm iggur ur itsddpi
128.xminni ur ixddm ntta akd uRumi
129.aqarqac n uvmbub iRup ur d iÄhhaR
130.s uvrum d watay ittumms dg uorur
131.tamvart toayan it huma xas iÄhhaR
132.tojb as tzyyat ad immt am uhggaR
133.a min ac iSppn  aya xbarji n dcaR?
134.ma tury ac cchriya x waddut uc-
cwar?
135.aya rbbi ad tahdid anv iwc ttsrip
136.ad anv iwc ttsrip x lalla buya d 
cÄip
137.a muray mupnd ma ur ipin wur nnc
138.aqqc lalla buya tqÄa zi tmurt nnc.

* ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ

Ähar  ubaRRan
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Division de Veille Stratégique 
ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵓⵄⴰⵣⵔ ⴰⵃⴻⵔⴷⴰⵙ
Service de Veille et de Gestion 
des Risques ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵄⴰⵣⵔ 
ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ
Service du Suivi des Rapports 
des Etablissements Publics et 
Internationaux ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵟⴼⴰⵕ 
ⵏ ⵉⵖⴻⵙⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⵖⵓⵙⵉⵔ ⵓⵏⴱⵉⵣⵏ  ⴷ 
ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ
Service D’Evaluation et des 
Statistiques ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ 
ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵉⵙⵉⴹⴰⵏⵏ
Direction des Ressources et des 
Affaires Jurisiques et des Sys-
tèmes d’Informatique :ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵀⵍⴰ 
ⵏ ⵜⵏⴻⴷⴷⴰⵙⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ 
ⵓⵙⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵉⵙⵓⵏⵉⴹ  ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵖⵎⵙ
Division de Gestion des Res-
sources Humaines ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ 
ⵓⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴷⴷⴰⵙⵢⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵓⴼⴳⵉⵏⵉⵏ
Service de Gestion des Res-
sources Humaines ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ 
ⵓⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴷⴷⴰⵙⵢⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵓⴼⴳⵉⵏⵉⵏ
Service de Formation 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴻⴳ
Division du Budget et du Logis-
tique ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵉⵣ ⴷ 
ⵜⵉ-ⵏ ⵓⴷⴻⵎⵥⵍ
Service du Budget ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ 
ⵓⵙⴰⴳⵉⵣ
Service des Dispositifs et du Lo-
gistique ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴰⵔⵙⵉⵡⵉⵏ 
ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⴷⴻⵎⵥⵍ
Division des Affaires Juridiques 
et des Contentieux ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ 
ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵙⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵉⴷⴻⵔⵇⵉⵍⵏ
Service des Affaires Juridiques 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵙⵕⵉⴹⵏ 
Service du Contentieux 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⴷⴻⵔⵇⵉⵍ 
Division des Systèmes d’Infor-
mation et de Communication et 
de Documentation :ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ 
ⵉⵙⵓⵏⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 
ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴻⵜⴳⵔ
Service de Production In-
formatique et du Maintien 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵏⴰⵖⵎⴰⵙ ⴷ 
ⵜⵉ-ⵏ ⵉⴳⵥ
Service de Communication et 
de Documentation ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ 
ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴻⵜⴳⵔ

* ⵉⴼⴹⴰ
** ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 

ijj n wass,ⵜaqnannecⵜ D wuccen msawaäen 
aD qarnen ⵜefedjapⵜ aD ggen aäewwar  
jar asen, mkur ijjen min var yeg, ijj 
aD ijarz, ijj aD yemjar, ijj aD 
yeSSarweⵜ, Var uneggar aD bäan jar 
asen Ssarbeⵜ id yarwen.
Sseni umi msawaäen jar asen, rupen var 
wiyyar uca ⵜebDa ⵜeqnannecⵜ  ⵜcarrez, 
maca uccen war  ikessi war yessru-
si, irup var ijj n ⵜeSäarⵜ, uca ibez-
zeo ixf nnes swadday nnes, uca yennes 
iⵜeqnannecⵜ: «nec qa twariD qa  Tfev 
ⵜaSäarⵜ a  mac war  xafm d ⵜweTTi »
ami ⵜkemmer ⵜeqnannecⵜ acraz, ruhen 
wussan usind yennevnit, yewweä-d lTa n 
wemjar D Ssarbeⵜ, maca  uccen yeqqim 
amenni xef ⵜoenkrifin D ⵜepraymect 
nnes, war ikessi war yessrusi. wami  
ikemmer uSarweⵜ iban d imendi zeg 
rum, yennas wuccen (s jjepD): «imendi 
inu, rum nnem», uca ⵜeTTebheⵜ ⵜeqnannecⵜ 
s wawar n wuccen, amcum i yurezzun aD 
iparⵜ mmarra imendi aD as yejj rum 

waha, waxxa netta war yeggi walu, uca 
ⵜennas: « waxxa, raja», ⵜrup ⵜeks id 
ijj n ⵜeqrafⵜ ⵜesnuffar Dayes uccay, 
uca ⵜennas: «rup ksit id aD ac ggev 
Day-s imendi», uca irup wuccen s 
imejjan nnes bedden, yegGar inneggez 
yessen ija safi ⵜasvarⵜ nnes marra, 
rami var d yeksi ⵜaqraft nni, yen-
gez d akiDes wuccay (yehser Di 
ⵜexcefⵜ n ⵜeqnannecⵜ) yucas ijj n ⵜecⵜi 
ur D as yeggi repsab, uca yeTTef Di 
ⵜazra, yeäfariⵜ wuccay yeqreo xafs 
s ⵜazra, maca uccen tuvaⵜ yarxu war 
izemmar aD yazzer aTTas, uca akeD re-
priq n wuccay iⵜ id yeccin s ⵜazra, 
D netta yarxu war izemmar aD yazzer, 
uca yenna as d i ⵜeqnannecⵜ: «rpeb nnem, 
rum nnem,ksi xafi var rhem nnem».

*Yunas lukili

Rpeb nnem ,rum nnem,ksi 
xafi var rhem nnem

Deg ijj n lTa yeoDun, tuva 
Dinni icfa D ijj n rbaz 
Dewren D imeddukar, 
wanitati aneggaru tuva 
itiri xef tseccart D 
tazirart,maca icfar 
tuva izeddet s wadday 
itseccart var tiyyart 
nnes, uca ijj n wass 
yessiwer rbaz var 
yecfar yenna as :
”xsev aD ccev aksum, 
maca aksum a yuneä as 
d iveSÃÃ, qa tufiD 
tseqsiv ixf inu mamec 
Das var ggev aD ccev 
aksum a?”,
 yarred xafs yecfar 
yenna as: 
”yehwen manaya, itxessa 
aD teksi D aksum a ,s 
yiveS nnes s kurci var 
ujenna,uca aD as ääerqeD  
var tmurt”, s uxansu 
yetkemmar yecfar awar 
nnes armi tuva yeks 
it rbaz var ujenna, uca 
iäerqazd zeg ujenna var 
tmurt, tuva yetraja aD 

yeRRez aD yeRRez, uca 
aD yecc aksum nnes. maca 
icfar nni vars cwarti 
minzi iSur d xef ijj n 
tSeTTa n tseccart, uca 
yewweä var tmurt, bra 
ma aD as yexSar walu. 
ssenni yeksi roabun, 
uca yeqqim yeqqar as: 
”wen var yeggen rxar,  aD 
tyegg Deg uqemmum nnes”, 
uca yeDwer D awar i 
xafs ioizzen mmara zeg 
iwaren, uca manimma irup 
yetvenj it.
uca ijj n wass, yekked 
sseni uzedjiD, tuva i 
yemmar, iteojib as aD 
yeymar uca yesra yas 
ijj n uxeddam n uzedjiD 
i yecfar nni yeqqar: 
”wen var yeggen rxar,  aD 
tyegg Deg uqemmum nnes”,
 uca yeksi it uxeddam 
nni yenna as Ãafi aD zayes 
ggev agra, irup zzayes 
var ujedjiD nni itazzer, 
yenna as min yesra, yenna 
as: 

“aqqac a radj inu qa 
icfar a yessawar”,
 Yenna as:
 ”mara min teqqarD D 
ixarriqen qa azedjif 
nnec irup”,
 lmuhim yekka icfar nni 
trata n wassan  bra ma aD 
yessiwer,  uca yetvir 
as i uzedjiD illa qa 
axeddam nnes yesxarreq 
xafs, ikkes as azedjif, 
uca sseni yessiwer d 
yecfar yenna as:
 ”wen var yeggen rxar aD 
tyegg De uqemmum nnes”, 
Yenna as ujedjiD: 
”mayemmi war 
tessiwreD ar awad, 
aD tiri qao war neqqev 
axeddam inu”,  
Yenna as netta: 
”abeoda ar awad ma aD ac 
tyini aD yiri yesseqsa 
ayi D amezwaru mayemmi 
i tuva qqarev: 
”wen var yeggen rxar, aD 
t yegg Deg uqemmum nnnes”.

wen var yeggen rxar at yegg teg 
uqemmum nnes 



Ministère chargé des Marocains 
Résidant à l’Etranger

ⵜⴰⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ  ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵜⵔⵏ ⵙ 
ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴻⴷⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴳⴰⵣ

Cabinet ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ
Division des Affaires Générales 
ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵜⴰⵏⵏ
Service du Personnel 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ  ⵏ ⵓⵡⴰⵔⵉⴽ
Service du Budget et du Maté-
riel ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵉⵣ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ 
ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ
Service de l’Information 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ  ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵎⵉⵙ
Secrétaire Général ⴰ ⵙ ⴻ ⴷ ⵖ ⴰ ⵙ 
ⴰⵎⴰⵜⴰⵏ
Direction de l’Action Econo-
mique et Socio-culturelle 
ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⴰⵏⵜⴰ ⵜⴰⴷⴻⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ 
ⵜⵏⴰⵎⵓ-ⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ
Division des Affaires Eco-
nomiques ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ 
ⵉⴷⴻⵎⵙⴰⵏⵏ
Service des Etudes de l’Action 
Economique ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⵡⵏ 
ⵏ ⵜⴳⴰⵏⵜⴰ ⵜⴰⴷⴻⵎⵙⴰⵏⵜ
Service de la Réinsertion 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ  ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵛⵢ
Service de la Communication  
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
Division de l’Action Socio-cultu-
relle et Educative ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ 
ⵜⴳⴰⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ  ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓ-ⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ
Service de l’Action Socio-cultu-
relle ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⴳⴰⵏⵜⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓ-
ⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ
Service des Activités relatives à 
l’Enseignement et à la Forma-
tion  ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵔⴰⵎⵉⴷⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ 
ⵓⵙⴻⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴻⴳ
Service de l’Acceuil 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ
Direction des Emigrés 
ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⴰⴳⵏ
Division de l’Emigration 

ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⴳⵉ
Service Europe ⵜ ⴰ ⵏ ⵙ ⵙ ⴰ ⵍ ⵜ ⴰ  
ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ
Service Amérique Asie 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵢⴰ
Service des Pays Arabes et 
Africains ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ 
ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴻⵔⴽⴰⵏⵉⵏ
Division des Affaires Juridiques 
internationales et de la Docu-
mentation  ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ  ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ 
ⵓⵙⵕⵉⴹⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴻⵜⴳⵔ
Service desAffaires Juridiques 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵙⵕⵉⴹⵏ
Services des Relations interna-
tionales ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⴷⵉⵢⵏ 
ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ
Service des Etudes et de la Do-
cumentation  ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⵡⵏ 
ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴻⵜⴳ

Ministère des Affaires Générales 
et de la Gouvernance

ⵜⴰⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ 
ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ

-Le Cabinet ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ
-Secrétariat Général - ⴰⵙⴻⴷⵖⵙ 
ⴰⵎⴰⵜⴰⵏ
-Inspection Générale- ⴰⵛⴻⵏⴼⵛⵓ 
ⴰⵎⴰⵜⴰⵏ
-Etablissements  sous Tutelle 
:ⵉⵖⵓⵙⵉⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⴰ
-Caisse de compensation 
ⴰⴼⴰⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵙ
- Unité de Contrôle de Gestion 
ⵜⴰⵢⵓⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ
- Unité d’Entraide Internatio-
nale ⵜⴰⵢⵓⴽⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ  ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
- Direction de la Compétitivi-
té et des Tarifs ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵀⵍⴰ ⵏ 
ⵜⵉⵊⵊⵓⵃⴷⴰ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵜⵉⴼⵍⵉⵜⴳⵉⵏ
-Division de Développement 
d’Entreprise et d’Investissement 
et  du Climat des Oeuvres 
ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⵕⵔⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ 

ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵊⵓⵜⵉⵏ
Service d’Entreprise et d’In-
vestissement ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ 
ⵜⵏⴻⵕⵕⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵙⵉ
Service de la plus petite Entre-
prise ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵕⵕⴰⵎⵙⴰ 
ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ
Service de Promotion du Cli-
mat des Oeuvres ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ 
ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵊⵓⵜⵉⵏ
Division des Services Publics 
et Sociaux et des Professions 
ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⵉⵜ ⵓⵏⴱⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵏ 
ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵜⵏⵓⵏⴰⵛⵉⵏ
Service des Services de Distri-
bution ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⵉⵜ ⵏ 
ⵓⵙⴻⴷⴳⵔ
Service des Services sociaux 
et des Autres  Professions 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ 
ⵜⵏⵓⵏⵉⵛⵉⵏ ⵜⵉ-ⵢⵢⴰⴹ
Division des Industries et des 
Matières Alimentaires et Ener-
giques ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵉⴽⵔⴰⵢⵏ  ⴷ 
ⵜⵉ-ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⴹⵏ ⵉⵏⴰⵡⵡⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏⵏ
Service des Matières Energi-
tiques ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⴹⵏ 
ⵉⵣⵓⵔⴰⵏⵏ
Service des Produits Agricoles 
et Tansformatifs ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ 
ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵉⴼⴻⵙⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵃⵉⵍ

Direction de Gouvernance 
ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ
Division de Technique et de 
Suivi des Politiques Publiques 
ⵜⴰⵏⵍⴽⴽⴰⵟⵎⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵣⵉⵍ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵟⴼⴰⵕ 
ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⵣⵉⵏ
Service des Secteurs Econo-
miques et Pruductifs 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵇⴻⵙⴱⴰ ⵓⴷⵎⵉⵙⵏ ⴷ 
ⵓⴼⵔⵉⵔⵙⵏ
Service des Secteurs Sociaux 
ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵉⵇⴻⵙⴱⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏⴰⵏⵏ
Service de Gouvernance Lo-
cale ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ

  ⴰⵔ ⵎⴰⵏⵜⵓⵔ? Jusqu’à quand
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A-   Contexte de l’initiative

Sûrs des capacités culturelles, linguistiques, écono-
miques, sociales et politiques du peuple amazigh; 
évoquant les expériences des peuples du monde qui 
ont réussi à imposer leurs droits sans violence et en 
s’appuyant sur la personnalité collective, loin de l’at-
tentisme et du refus d’assumer la responsabilité ;
En raison du rôle de la mise en œuvre de l’officialisa-
tion de l’amazighe pour asseoir la démocratie et ini-
tier le changement escompté de manière progressive, 
et accompagnant les aspirations du peuple marocain 
pour un Etat respectueux des pactes internationaux 
des droits de l’homme et des peuples et fondé essen-
tiellement sur les principes démocratiques ;
Constatant la position négative de l’Etat marocain et 
ses différentes institutions qui ne respectent pas 
leurs promesses et engagements vis-à-vis des 
Amazighes et de l’amazighité; En effet, le simple 
fait d’écrire en amazighe reste limité, après un 
demi siècle de marginalisation totale, de racisme 
et de  ségrégation contre leurs  éléments consti-
tutifs ;
Et après environ quatorze années de la créa-
tion de l’Institut Royal de la Culture Amazighe, 
et environ quatre ans après l’officialisation de 
l’amazighe dans la constitution et qui reste sans 
effet ;
Et eu égard aux différentes politiques étatiques 
qui consacre une réalité lamentable qui mini-
mise les droits linguistiques et culturels ama-
zighes, par la non intégration de l’amazighe dans 
les différents secteurs de l’Etat, tout en conser-
vant uniquement l’officialisation de l’amazighe dans 
le texte constitutionnel et marginalisation tout ce qui 
est amazighe ;
En plus de ces considérations, nous constations le 
recul des acquis amazighes : au niveau de l’ensei-
gnement de l’amazighe, l’Etat n’a pas respecté les 
conventions qu’il a signé dans ce domaine, et concer-
nant les médias, la chaine amazighe, depuis sa créa-
tion, n’a connu aucune évolution, et le reste des 
chaines ignore le pourcentage défini dans les cahiers 
des charges pour l’amazighe (La Une ; 2M, Medi1sat 
…) ;
Et convaincus que l’Etat et ses différentes institu-
tions ont failli à leur devoir vis-à-vis du peuple ama-
zighe, nous avons décidé de faire recours à la volonté 
populaire par le biais de l’initiative nationale qui a 
pour dessein la mise en œuvre populaire des droits 

linguistiques et le lancement d’une dynamique ama-
zighe visant à consacrer les droits amazighes de ma-
nière pacifique.

B-   Parmi les objectifs de travail collec-
tif à réaliser :
-  La participation effective à la consécration de tous 
les droits culturels et linguistiques amazighe par la 
société pour faire endosser la responsabilité à l’Etat 
qui fait des déclarations sans les assumer ;
-  La pression populaire pour la consécration de 
tous les droits économiques, sociaux et politiques 
des Amazighes par l’application réelle et totale des 
pactes internationaux des droits de l’homme et des 
peuples ;
-  La création de mécanismes personnels pour mettre 

fin à toutes les formes de ségrégation et de discrimi-
nation à base de la race et la consécration de l’égalité 
totale entre les citoyens devant l’Etat ;
- L’action pour mettre en relief la vraie identité du 
peuple marocain comme peuple amazighe qui a subi, 
durant des décennies l’arabisation et la francisation 
et leurs conséquences linguicide et culturelle, en 
plus de l’action pour actualiser la constitution maro-
caine pour qu’elle soit cohérente avec la réalité dans 
l’avenir ;
- La sensibilisation quant à la conscience nationa-
liste amazighe pour renforcer la fierté de la person-
nalité amazighe et sensibiliser les citoyens de leur 
rôle fondamentale dans la protection de leurs droits 
linguistiques et culturels qui équivalent à la protec-
tion de leur existence ; 

Les participants à l’initiative
- Les citoyennes et les citoyens ;
- Associations, tribus et cadres de la société civile, 
syndicale, politique et juridique ;
-Imazighen partout dans le monde, individuellement 
ou dans des cadres.
 
C-   Les mécanismes de travail et ma-
nière d’exécution de l’initiative
Première étape :
-  la participation à l’organisation de rencontres qui sont 
couronnées par la signature de déclaration incluant la 
démarche de mise en œuvre populaire des droits ama-
zighes par les cadres de la société civile, les tribus, les 
femmes et les enfants ainsi que les cades de la société 
politique (des projets de communiqué seront élaborés, 

individuellement, et comportant les articles relatifs 
aux engagements et leurs référentiel juridique et 
légal) ;
-  L’organisation de rencontres et de grandes confé-
rences régionales périodiques par les cadres asso-
ciatifs civils, ouvertes aux citoyennes et citoyens et 
ayant pour objectif le lancement d’une dynamique 
qui couvre toutes les villes et campagnes dont les 
cadres de la  société civil seront le moteur princi-
pal, et qui se base sur la participation effective des 
citoyens, et ce par le biais de campagnes de terrain, 
en plus de la multiplication des rencontres, des 
conférences et des festivals de sensibilisation, dans 
le cadre de la mise en œuvre populaire des droits 
amazighes ;
- La mise en place des conditions objectives pour 
l’organisation du congrès national amazighe.

 
Deuxième étape : mener une campagne de 
sensibilisation qui comporte ce qui suit :
- Elaboration et diffusion d’avis, de communiqués et 
d’appels qui confirment le rôle du citoyen quant à la 
mise en œuvre des droits linguistique et culturel sans 
attendre l’Etat et ses différentes institutions, accom-
pagnés d’explications quant à la capacité du citoyen à 
imposer l’amazighe dans l’espace public, par des actions 
simples fondées sur la force de la loi ;
-  Elaboration et collecte de pétitions revendicatives ;

Notre objectif est de faire participer le citoyen 
et les cades de la société civile et politique ainsi 
que les individus et les tribus fiers de leur iden-
tité, pour la mise en œuvre de l’amazighité en 
tant que langue et culture, sans l’appui de l’Etat 
qui refuse d’assumer ses rôles.

rencontres à M'rirt et à Khénifra
 l’initiative nationale pour la Mise en œuvre populaire de l’officialisation
de l’aMazighe, entaMe une deuxièMe tournée dans la région du Moyen atlas

Poursuivant les objectifs de l’initiative nationale pour la mise en œuvre populaire de l’officialisation de l’amazighe, et après les activités 
et réunions dans le sud-est du Maroc, une deuxième tournée a eu lieu dans la région du Moyen Atlas, plus concrètement dans les villes de 
M'rirt et de Khénifra.
Ainsi le Bureau exécutif de l'Association des délégués de la tribu d’Ait Sgougou, en partenariat avec l’Assemblée Mondiale Amazighe –Ma-
roc, a organisé une rencontre de de communication ouverte sur: " l’initiative nationale pour la mise en œuvre populaire de l’officialisation 
de l’amazighe " , le vendredi 29 mai dernier à la maison de la culture, avec la participation d'Amina Ibnou-Cheikh, de Rachid Raha, d'Addi 
Lihi, d'Aissa Akaoui, de Mohamed Oushabou et avec la modération de Mohamed Boussaidi.
Quand à la ville de Khénifra, c'est le Réseau Marocain des Droits Humains, en partenariat avec l’Assemblée Mondiale Amazighe –Maroc, 
qui a organisé une rencontre ouverte avec la participation de plusieurs responsables associatifs de la région du Moyen Atlas et de la pro-
vince de Khénifra, le samedi 30 mai  au siège de la Chambre de Commerce, de l'industrie et des Services, rencontre qui a été modéré par 
le président du RMDH, M. Aissa Akaoui. 

 objectifs de l’initiative nationale pour
 la Mise en œuvre populaire de l’officialisation

de l’aMazighe
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* L’amazighe, quatre ans 
après l’officialisation…
Une réalité lamentable 

caractérisée par 
la marginalisation
 et l’atermoiement

Quatre ans sont passées après l’officia-
lisation  de l’amazighe dans la consti-
tution marocaine, réformée, suite aux 
contestations de la jeunesse marocaine 
en 2011. Et la réalité de l’amazighe au 
Maroc n’a connu aucun changement 
digne d’être évoqué. Bien plus, tous les 
chantiers s’y afférant, ont été suspen-
dus, y compris ceux lancés une année 
avant l’officialisation.
La ségrégation contre l’amazighe conti-
nue de manière inédite. Dans ce sens 
que s’exprimer en amazighe au sein du 
parlement fut interdit depuis 2012. 
En plus du recul au niveau de l’ensei-
gnement de l’amazighe et l’absence de 
l’amélioration de la situation de l’ama-
zighe dans les médias et son exclusion 
totale dans le processus  de son intégra-
tion dans les secteurs de l’Etat maro-
cain.
Et ce, en dépit de ce qui suit :
-  L’officialisation de l’amazighe dans la 
constitution marocaine depuis quatre 
ans ;
-   Les Discours du Roi Mohammed VI 
dans lesquels il a appelé à activer l’offi-
cialisation de la langue amazighe ;
- La substitution du vocable « Maghreb 
arabe » par le vocable « Grand Maghreb 
» dans le préambule de la constitution ;
-  La création de l’Institut Royal de la 
Culture Amazighe depuis 2001 ;
- La consécration du caractère tifi-
naghe comme caractère officiel pour 
écrire l’amazighe depuis 2003 ;
-   L’intégration de l’amazighe dans le 
système éducatif depuis 2003.
Et continue ce qui suit :
-  L’ignorance et  la non consécration du 
nouvel an amazighe comme fête natio-
nale et officielle et congé payé, bien 
que les jours de naissance de Jésus et 
de l’année de l’hégire furent consacrés 
comme fêtes officielles ;
- L’ignorance totale de la mise en œuvre 
du caractère officielle de la langue ama-
zighe via la promulgation de sa loi orga-
nique. En effet, suite à la déclaration du 
Chef du gouvernement quant à la pro-
mulgation de cette loi durant le mandat 
législatif actuel qui dure jusqu’à 2016, 
ce dernier est revenu dans sa déclara-
tion, de l’année dernière, pour affirmer 
que la mise en œuvre de l’officialisation 
de l’amazighe, est entre les mains d’ins-
tances Suprêmes et qu’il n’est pas res-

ponsable à lui seul. L’on s’interroge sur 
la nature des  « instances Supérieures », 
du fait qu’au sein des instances de l’Etat 
n’existe aucune dénommée « instances 
supérieures ». Ce fait est en contradic-
tion avec les déclarations ultérieures du 
chef du gouvernement. Et se référer à 
des instances indéfinies, constitue un 
désengagement dangereux quant à la 
responsabilité du gouvernement et une 
défaillance relative à ses prérogatives 
qui lui sont attribuées par la constitu-
tion ;
-  L’ignorance du Ministère de l’inté-
rieur de la mise en œuvre du caractère 
officiel de la langue amazighe et du ca-

ractère tifinaghe au sein des institutions 
s’afférant à sa gestion directe et celles 
soumis à sa tutelle, y compris la simple 
écriture des noms de rues, d’avenues et 
des enseignes de circulation ainsi que 
les plaques d’informations et celles des 
institutions sécuritaires qu’il dirige – 
voitures et sièges- en langue amazighe. 
De même que la re-nomination  de 
diverses villes et lieux, par leurs noms 
amazighs authentiques et qui ont été 
arabisé à dessein.
- L’ignorance du Ministère de l’équi-
pement de la mise en œuvre  du carac-
tère officiel de la langue amazighe et 
de son caractère tifinaghe dans tout ce 
qui relève de sa tutelle (gares routières, 
moyens de transport, auto-routes…) ;
- L’ignorance du Ministère de la com-
munication du viol de la constitution 
et des cahiers des charges relatifs au 
pourcentage de diffusion en amazighe 
dans les médias audiovisuels, en plus 
de la continuité d’un nombre de chaines 
et de radios ainsi que les sites officiels, 
à propager un discours d’avant l’offi-
cialisation de l’amazighe, fondé sur les 
slogans du nationalisme arabe, à titre 

d’exemple : l’usage du vocable « patrie 
arabe » ou « nation arabe ou « Maghreb 
arabe » ;
- L’indifférence du Ministère de l’en-
seignement qui tâtonne et recule au 
niveau de l’enseignement de l’ama-
zighe, en plus du plan élaboré par le 
même ministère, qui s’étale jusqu’à 
2030 et qui se base sur l’arabe sans 
citer l’amazighe, bien que l’intégra-
tion de ce dernier dans l’enseignement 
remonte à 2003. A cela s’ajoute le rap-
port du Conseil supérieur de l’éduca-
tion relatif à la réforme de l’enseigne-
ment qui ignore totalement la place de 
l’amazighe dans l’enseignement sous 

prétexte de la non promulgation de loi 
organique s’y afférant ;
-  L’ignorance du Ministère des affaires 
étrangères de l’officialisation de l’ama-
zighe dans le domaine de ses politiques 
éducatives, médiatiques et autres qui 
ciblent la communauté marocaine à 
l’étranger. Bien que cette communauté 
amazighe, dans sa majorité, ne parle pas 
arabe mais parle la langue amazighe au 
côté des langues de pays du monde où 
elle vit ;
-   La continuation du Ministère de la 
culture de sa politique d’avant l’officia-
lisation de l’amazighe qui se base sur 
le soutien aux travaux et productions 
écrits en langue arabe, sans fournir 
aucun effort pour consacrer le nouveau 
Maroc qui a adopté deux langues offi-
cielles pour le pays ;
-  La continuation du Commissariat 
ministériel des droits de l’homme et le 
Conseil national des droits de l’homme 
à ignorer le génocide culturel et lin-
guistique dont les Amazighes sont l’ob-
jet durant six décennies ainsi que la 
réalité de la nouvelle constitution qui a 
officialisé la langue amazighe ;

-   La continuation de l’ignorance des 
manifestations des Amazighes au Maroc 
pour revendiquer leurs droits et, parti-
culièrement à Imider où les Amazighes 
tiennent un sit-in pour la troisième an-
née, le plus long dans l’histoire du Ma-
roc, en plus de l’incarcération des déte-
nus du mouvement culturel amazighe à 
la prison de Toulal de Meknès ;
-  Absence complète de l’amazighité 
dans les actions et initiatives du minis-
tère des Habous et des Affaires Isla-
miques comme les programmes de 
l’alphabétisation des adultes, avec la 
continuation de l’exploitation des mos-
quées où des discours continuent à se 
faire contre les amazighes.
-  La même chose pour le ministère du 
Développement Social de la Famille et 
de la Solidarité qui ignore totalement la 
langue et l’identité amazighes, et ne se 
préoccupe guère d’intégrer l’enseigne-
ment de celle-ci dans l’éducation infor-
melle.
-  La continuation des interventions 
violentes des forces de sécurité et la 
répression des contestations des ama-
zighes dans différents régions du Maroc 
: arrestation et humiliation de dizaines 
de manifestants Amazighes.
En conclusion, nous affirmons ce qui 
suit :
-  Nous considérons le report de la 
consécration des droits amazighes 
comme aventure dangereuse qui hypo-
thèque l’avenir du Maroc et des géné-
rations futures, du moment que nous 
constatons l’indifférence de l’Etat à 
l’égard de la dynamique amazighe qu’il 
minimise, au moment où les Amazighes 
s’attendent à une politique de discrimi-
nation positive à l’égard de leur langue 
et culture comme compensation à plus 
d’un demi siècle de racisme et de mar-
ginalisation. Ils sont choqués par la non 
mise eu œuvre d’acquis fragiles obtenus 
après des luttes et des sacrifices dures 
durant des décennies ;
- Nous affirmons que nous nous adres-
sons, dans le cadre de l’initiative de la 
mise eu œuvre populaire de l’officiali-
sation de l’amazighe, au peuple maro-
cain dans ses différentes composantes 
et à ses institutions civiles, syndicales 
et politiques, suite à l’échec des insti-
tutions officielles traditionnelles, gou-
vernement et parlement, qui n’ont pas 
assumé leur devoir constitutionnel et 
juridique, vis-à-vis de millions de ci-
toyens amazighes.
 
* Assemblée Mondiale Amazighe 
Maroc

LE POURQUOI  DE L’InItIatIvE natIOnaLE POUR La mIsE En 
œUvRE POPULaIRE DE L’OffIcIaLIsatIOn DE L’amazIghE 
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يونس لوكييل

الوداية  بحدائق  الرتاثية  املعارض  قاعة  تحتضن 
 18 منذ  الرتاث،  شهر  فعاليات  ضمن  بالرباط، 
التاريخ  قبل  ما  ل«حضارات  معرضا   ،2015 ماي 
 18 غاية  إىل  سيستمر  الرشقي«  الريف  بمنطقة 
الباحثني  األساتذة  من  عدد  خلفه  يقف  يوليوز، 
يضم  متحف  إقامة  يف  رغبة  لديهم  كانت  الذين 
التي  األثرية  والتحف  واألدوات  التاريخية  القطع 

تعود للفرتة القديمة باملنطقة الرشقية.
ويشكل املعرض فرصة لإلطالع عىل الكنوز األثرية 
ملنطقة الريف الرشقي عرب العصور، التي تستحق 
متحفا أثريا دائما، عىل غرار مليلية القديمة، التي 
أقامت متحفا يضم بعض التحف الفنية األمازيغية 
وأدوات  حيل  من  املنطقة  يف  كانت  التي  القديمة 
أخرى  تحف  إىل  إضافة  للصور  ومعرضا  فالحية، 
بتعليم  خاصة  وكتب  املنطقة،  يف  املكتشفة  منها 

الالئقة،  مكانتها  اإلسبان  أدرك  والرتاث،  األمازيغية  اللغة 
السياحة  نحو  العاملي  الصعيد  عىل  توجه  ثمة  وأن  خاصة 

الثقافية بمفهومها الواسع.
البالغة  األهمية  عن  صورة  كذلك،  الرباط  معرض  ويعطي 
للكنوز األثرية الريفية ك«أيفري ن اعمار« ذي القيمة العلمية 
الكبرية، وهو موقع معروف عامليا وغري مجموعة من املفاهيم 
عىل الصعيد الدويل، ويوجد بجماعة آفسو عىل بعد حوايل 50 
كلم جنوب مدينة الناضور، وتم اكتشافه منذ 1996 وانطلقت 
فيه الحفريات األثرية سنة 1997، وقد مكنت تلك الحفريات 
من إماطة اللثام عن ترسبات بعمق أكثر من 6 أمتار تحتوي 
بالضبط  ويعكس  التاريخ،  ماقبل  حضارات  بقايا  عىل  كلها 
العطريية  الحضارة  هما  أساسيتني  حضارتني  تعاقب 

والحضارة االيبريوموريزية. 
النتائج املخربية،  وتمتد بقايا »أيفري ن أعمار« اعتمادا عىل 
حضارتي  إىل  خاصة  بصفة  تنتمي  زمنية  حقب  طول  عىل 
وتتكون  األعىل،  الحجري  والعرص  األوسط  الحجري  العرص 
اللقى األثرية املستخرجة من هذه املغارة من أصناف مختلفة 
من األدوات الحجرية  كرؤوس الرماح وغريها، التي استعملها 
اإلنسان يف صيد ومعالجة جلود الحيوانات الوحشية، إضافة إىل 

بقايا حيل وهياكل عظمية أدمية، وعظام حيوانات متوحشة، 
التي  الحيل  أقدم  تعترب من  الناساريوس  وأصداف بحرية من 

استخدمها اإلنسان العطريي قبل ما يقارب 80000 سنة.
بالريف،  األثرية  للمواقع  والعلمية  التاريخية  األهمية  وبحكم 
محاصيل  يضم  متحف  بإنشاء  تطالب  أصوات  ارتفعت 
ودوليا،  وطنيا  بها  التعريف  بغية  األركيولوجية  التنقيبات 
وبالتايل استثمار املواقع  األثرية يف النهوض باملنطقة تنمويا 
ساكنة  عىل  بالنفع  تعود  تشاركية  مندمجة  تنمية  إطار  يف 

املنطقة.
منطقة  يف  املدني  املجتمع  فعاليات  تطالب  اإلطار  ذات  ويف 
الريف بإعادة تأهيل وتثمني الرتاث التاريخي باملنطقة، وتوفري 
الباحثني  جذب  عىل  تساعد  التي  الرضورية  التحتية  البنيات 
عن السياحة التاريخية والثقافية، وهو ما نالحظه يف املنطقة 
حيث نجد هناك مبادرات فردية يف سبيل جمع الرتاث من قبيل 

مبادرة الباحث الناظوري اليزيد الدريوش. 
من ضمنها  هامة  أثرية  مواقع  الريف  بمنطقة  وتتواجد  هذا 
إيفري  وينزكا،  حايس  البارود،  إفري  إيفنطراس،  »إيعمورن 
الحمام«، لكن نجد مآثر تاريخية تعاني من اإلهمال والطمس، 
بل أصبح بعضها يف مهب رياح املد العقاري الجشع ك«قصبة 

سلوان«، التي  تتهددها معاول الهدم.

ضرورة إنشاء متحف أثري بالريف

تنتمي  جمعية  عرشين  من  أزيد  بحضور 
باإلضافة  وفكيك،  ،تنغري  الرشيدية  ألقاليم 
غريس  زيز،  كري،  املائي  الحوض  وكالة  إىل 
الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة   ،
الفالحي  الجهوي لالستثمار  املكتب  واألركان، 
ومندوبية  البيئة  وزارة  مندوبية  لتافياللت، 
وزارة الرتبية الوطنية، كلية العلوم والتقنيات 
ومؤسسات  إدارات  عن   فضال  بالرشيدية  
معنية بقطاع املاء نظمت جمعية واحة فركلة 
للبيئة والرتاث )AOFEP( يوم السبت 16 ماي 
لتحسيس  جهويا  لقاءا  بالرشيدية   2015
يف  املائية  وضعيةاملوارد  حول  املدني  املجتمع 

الوسط الواحي.
وتعمل جمعية واحة فركلة للبيئة والرتاث  منذ 
يناير 2015 باعتبارها نقطة االرتكاز الوطنية 
للواحات  للتنمية املستدامة  الجمعيات  لشبكة 
)RADDO(،  عىل بلورة مرشوع "املساهمة يف 
بالواحات  املائية  للموارد  جيدة  ارساءحكامة 
عرب تقوية قدرات املجتمع املدني وتفعيل دوره 
العمومية  السياسات  عىل  والتأثري  املواكبة  يف 
 18 مدى  عىل  املمتد   ،" املاء  بقطاع  املتعلقة 

الصندوق  طرف  من  مشرتك  بتمويل  شهرا 
العاملي للبيئة. ويهدف هذا املرشوع إىل االعتماد 
من  الواحيني  املدني  املجتمع  فاعيل  عىل خربة 
الواحية  الخصوصية  ألخذ  التأييد  حشد  اجل 
بعني االعتبار يف السياسات والربامج حول املاء 
خاصة قانون 95-10 حول املاء قيد املراجعة، 
صناع  مالئمةإىل  واقرتاحات  توصيات  ورفع 

القرار.
وقد تضمن اللقاء عرض موجز لوثيقة تحليل 
الوضعية حول قطاع املاء يف الوسط الواحي من 
انجاز خبري استشاري، وزعت نسخ منه عىل 
كافة املشاركني، الذين شكلوا ثالث مجموعات 
ضمت  املاء  لوضعية  جادة  ملناقشة  ورشات 
فكيك،  أقاليم  عن  مشاركني  منها  واحدة  كل 

الرشيدية، وتنغري.
بنقص  املغرب  واحات  يف  املائية  املوارد  تتميز 
للسياق  نتيجة  وهو  للنظر،  ملفت  متزايد 
الطبيعي الذي يتميز بالجفاف إضافة إىل تأثري 
سنة  أفق  يف  املتوقع  ومن  البرشي.  السلوك 
االحتياجات  تغطية  نسبة  التتجاوز  أن   2020
الواحي%87. وتعترب واحات  للوسط  املاء  من 

تغطية  يتوقع  حيث  ترضرا   األكثر  كلميم 
االحتياجات من املاء بنسبة %56  فقط.

عىل  االستشاري   الخبري  اكد  عرضه  فخالل 
رضورة التفاعل والتحرك نحو التدبري املندمج 
للموارد املائية قبل الوصول إىل وضعية النقص 
الحادة ، وكذلك أهمية العمل مع كل الفاعلني 
واملتدخلني )إدارات، جمعيات ، فالحني ، نساء 
يف  سيستمر  الوضع  فان  وإال   )... شباب   ،
التفاقم. ويف االخري اشار إىل ان املاء يف املغرب 
حيث  البلدان  بعض  عكس  املغاربة  متناول  يف 
يمثل ميزة  ، مما  بينها  املائية مقسمة  املوارد 
اجل  من  فعال  بشكل  للعمل  كبرية  وفرصة 

استغاللها.  
بعد ذلك عمق املشاركون نقاش الوضعية املائية 
للمناطق الثالث حول أربعة محاور : الفالحة، 
تلوث املياه، االستغالل املفرط للفرشة املائية، 
عن  صدرت  وقد  للرشب،  الصالحة  واملياه 
الورشات عدة أفكار وتوصيات، بفضل تفاعل 
الجمعويني واإلداريني كل بخصوص مناطقهم 

اللقاء  فعاليات  واختتمت  حدة.  عىل  الرتابية 
بنقاش شارك فيه كل املشاركني حول محتوى 

اللقاء وآفاق وتوقعات املرشوع.
لإلدارات  2015موعدا  ماي   23 يوم  وسيشكل 
ألقاليم  املدني   املجتمع  وفعاليات  العمومية 
زاكورة، ورزازات وطاطا ، بمدينة زاكورة من 

اجل لقاء جهوي مماثل. 
املوارد  املتعلقة بوضعية  النقط  وبعد استيفاء 
الجمعية  ستنكب  الواحي،  الوسط  يف  املائية 
رفقة كافة الرشكاء عىل العمل عىل الترشيعات 
ومالءمتها  املائية  السياسة  مجال  تنظم  التي 
جديدة  وثيقة  عرب  الواحي،  الوسط  مع 
للتحليل والوضعية.وسيتم تعميق النقاش بني 
سلسلة  تنظيم  طريق  عن  الفاعلني  مختلف 
رفع  قبل  محلية،...(  األنشطة(ورشات  من 
إىل  املرشوع  عن  املنبثقة  التوصيات  مجموع 
واإلدارات  املغربي  الربملان  خاصة  املرشعني، 
العمومية ذات الصلة خالل اللقاء الوطني الدي 

ستنظمه الجمعية يف صيف 2016.

 الرشيدية :فعاليات املجتمع املدني واملؤسسات تعمل معا على بحث مسألة املوارد
املائية بالوسط الواحي

شهر  بمناسبة 
الرتاث الذي يخلد 
خالل  سنويا 
املمتدة  الفرتة 
إىل  أبريل   18 من 
تنظم  ماي،   18
الثقافة  وزارة 
تراثيا  معرضا 
موضوع:  يف 
ما  "حضارات 
التاريخ  قبل 
الريف  بمنطقة 
 . الرشقي" 
املعرض  يتناول 
االستقرار  تطور 
البرشي بمنطقة 
الرشقي  الريف 
مختلف  خالل 
ماقبل  حقب 
)العرص  التاريخ 
القديم،  الحجري 
الحجري  العرص 
العرص  األوسط، 
األعىل،  الحجري 
الحجري  العرص 

الحديث(.

ويشكل هذا املعرض فرصة للزائر الكتشاف أدوات وبقايا أثرية 
باملنطقة   األثرية  املواقع  من  مجموعة  من  مستخرجة  مهمة 
وإفري  البارود  وإفري  وينزكا  وحايس  نعمار  إفري  أهمها 
نصوصا  تتضمن  ديداكتيكية  لوحات  إىل  باإلضافة  أودادن... 

وصورا ووثائق هامة.   

يقام املعرض بقاعة املعارض الرتاثية بحدائق الوداية، الرباط، 
 6 إىل  9 صباحا  )يوميا من   ،2015 يوليوز   18 إىل  ماي   18 من 

مساء(.

 معرض تراثي يف موضوع: "حضارات
"ما قبل التاريخ بمنطقة الريف الشرقي
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من هنا وهناك
•إسم أمازيغي

رسدا  أوعيل،  سمري  األمازيغي   الناشط  أورد 
كرونولوجيا لتماطل موظفي الحالة املدنية بمقاطعة 
»سيمان«  أمازيغي  إسم  تسجيل  يف  بالرباط،  حسان 
وذلك  الجديدة  ملولودته  أملو«  »عيىس  املواطن  إختاره 

صباج الجمعة 12 يونيو 2015 الجاري.
 وأوضح الناشط األمازيغي، أنه بعد قدوم السيد »عيىس 
املو« إىل مصالح الحالة املدنية بمقاطعة حسان قصد 
األسماء  من  لها  اختار  التي  ابنته  بتسجيل  الترصيح 
بالرفض  » قوبل طلبه هذا  » سيمان  إسم  األمازيغية 
بدعوى أن االسم غري مفهوم وغري مقبول يف التسجيل، 
مضيفا، أن املوظفة العاملة يف مصلحة الحالة املدنية، 
طلبت من »األب«رضورة رشح معنى »سيمان« بحجة 
أنها ال تعرف معناه مرّصة عىل رضورة رشح معنى 
إسم »سيمان«، وبعد أخد ورد، وإرصار السيد »عيىس 
أملو« عىل تسجيل إبنته باالسم األمازيغي الذي أختاره 
لها،مهددا باستعداده للقيام بكل أألشكال االحتجاجية 
أمام املقاطعة من بينها اإلعتصام حتى تسجيل إبنته 
يف دفرت الحالة املدنية وباسمها األمازيغي، استسلمت 
املوظفة إلرصاره، مخربة، إياه بأنها ستقوم بتسجيلها 

يف إنتظار أن يتم قبولها. 
وبعدا أن قام »املو« بتوقيع استمارة الترصيح بوضع 
حرف امازيغي »زاي » خاطبته ذات املوظفة بنرفزة 
واضحة قائلة له: » راك زتي فيه بزاف« قبل أن تمزق 
األمازيغي،  »الزاي«  حرف  عىل  تحتوي  التي  الورقة 

يورد الناشط األمازيغي سمري أوعيل.

•أيت باها أودرار
تفعيال ألنشطتها نظمت جمعية تيليل نودرار الثقافية 
أيت  ملدينة  البلدي  املجلس  مع  بتعاون  واإلجتماعية 
باها وبتنسيق مع ماسرت تراث وتنمية التابع لجامعة 
بن زهر، يوما دراسيا حول املوروث الثقايف ملنطقة أيت 
الثقايف  باملركب  الجاري  يونيو   13 يوم  أودرار  باها 
الباحثني  األساتذة  من  مجموعة  بمشاركة  باها   أليت 
تناولت  محاور  خالل  من  امليدان   يف  واملختصني 
قاموا  كما  والالمادي،  املادي  بعديه  يف  الثقايف  الرتاث 
بزيارة ميدانية ألكادير إيكونكا، وشارك يف هذا اليوم 
الرتاث  بموضوع:  أومليل  عبدالواحد  من  كل  الدرايس 
بموضوع:  أوموس  وأحمد  التنمية،  وطرق  الثقايف 
املخازن الجماعية باألطلس الصغري: التاريخ ومميزات 
البناء، ومحمد الضامن بموضوع: ثقافة تدبري الشأن 
املحيل، عالقة القبيلة باملخزن منطقة أيت باها أودرار 
نموذجا،وخديجة الكجىض بموضوع: الرتاث النسائي 
وسعيد  منسية،  وعادات  طقوس  أودرار،  باها  بأيت 
الثقافية   للذاكرة  سجال  أجماك  فن  بموضوع:  جليل 
و االجتماعية ملنطقة أيت باها أودرار، وحنان عياش 
أودرار،  باها  أيت  ملنطقة  الطبيعي  الرتاث  بموضوع: 
ترميم  مرشوع  يف  قراءة  بموضوع:  أوصالح  ومحمد 

ءيكودرار.

•أيت باها أودرار
اللقاء  الحايل،  13يونيو  يوم  مربمجا  كان  كما  عقد 
القافلة  مرشوع  ومناقشة  لدراسة  األول  التحضريي 
بغرفة  وذلك  املغرب(  تجوب  )تافراوت  السياحية 
التجارة والصناعة بأكادير . وقد حرض اللقاء مجموعة 
املبادرة  هذه  دعم  يف  والراغبني  للفكرة  املؤيدين 

املواطنة.
واكد املحفوظ هبو يف بالغ توصلنا بنسخة منه، عىل ان 
فكرة القافلة كانت تراوده منذ سنوات وذلك ملجموعة 
و  لسحر  اكتشاف  أهمها  واإلعتبارات  الدواعي  من 
جمال وغرابة املدينة التي سحرته طيلة السبع سنوات 
التي اشتغل فيها يف مجال التنمية اإلجتماعية و إنعاش 

السياحة القروية و املمتدة من 2000 إىل 2007، 
واملميزة  الغنية  املؤهالت  بعرض  اللقاء  خالل  وقام 
سياحية  قبلة  قوله،  حسب  تجعلها،  والتي  لتافراوت 
البرشية،  الطبيعية،  املؤهالت  واستحرض  دولية 
املادي  تراثها  وكذا  الثقافية  األدبية،  التاريخية، 
تجعل  التي  املعيقات  ببعض  ذكر  كما   . والآلمادي 
أخرى  بعد  سنة  يرتاجع  بتافراوت  السياحي  القطاع 
التسويقي  الجانب  إهمال  قوله  حسب  أهمها، 
والتعريفي بمؤهالت تافراوت وأحوازها بصورة تليق 
التي  السياحية  املؤهالت  يف  والتنوع  والغنى  بالجمال 
املبدولة  املجهودات  أنه رغم  تميزها وطنيا . وأضاف 
من طرف الفاعلني واملستثمرين يف املجال يبقى قطاع 
السياحة بتافراوت يحتاج ملزيد من اإلجتهاد واإلهتمام 

من أبناء هذه املدينة وكذا القطاع الويص .
وتعترب القافلة السياحية لتافراوت مبادرة من شأنها 
والئق  سليم  بشكل  وطنيا  السياحي  املنتوج  تسويق 
وجمعيات  والكفاءات  الفعاليات  كل  بإرشاك  وذلك 
سرتبط  كما  القطاع.  يف  والفاعلني  املدني  املجتمع 
عىل  املنطقة  أبناء  بني  والتعارف  التواصل  جسور 

الصعيد الوطني. 
عىل  العمري  الرحيم  عبد  األخ  أرشف  ذلك  وبعد 
الكامل  امللف  بإعداد  املكلفة  اللجنة  تشكيل  عملية 
التنسيق  مهمة  يتوىل  قانوني  إطار  وتأسيس  للقافلة 
مبدئيا  رحبوا  اللذين  والداعمني  الرشكاء  مختلف  مع 
باملرشوع وأبدو استعدادهم لدعمه واحتضانه لتحقيق 
األهداف السامية التي يصبو إليها. وقد تم التوافق عىل 
الحاج  : املحفوظ هبو رئىسا للجنة،  التالية  التشكيلة 
عن  مسؤوالن  الراييس  ومصطفى  بيهميدن  محمد 
العالقات العامة، عبد الرحيم العمري ومحمد قاسمي 
مسؤوالن عن التواصل ، نزهة رزقي و رشيد أمكيوض 

مكلفان بالكتابة .
ومن املنتظر عقد اجتماعات أخرى بكل من تافراوت 

الدار البيضاء و طنجة .

واألركان  اللوز  ثمار  جني  موسم  بموضوع  عالقة 
نتاركانت،  إغري  تازكا،  وأحياء  عامة  تافراوت  بمنطقة 
أداي، أفال واداي، دوتلزوغت وإليغ خاصة، والتي تعرف 
نوعا من الفوىض واملمارسات العشوائية. وجهت جمعية 
اداي نداء إىل جمعيات املجتمع املدني، والساكنة املحلية 
والسلطات العمومية لتكثيف الجهود والتصدي ملثل هذه 
املمارسات التي تمس بهذا املوروث اإلنساني والطبيعي.

بمنع  منه،  بنسخة  توصلنا  بالغ  يف  الجمعية،  وطالبت 
رعي األغنام واملاشية بمزارع وممتلكات السكان بواحة 
مخطط  ضمن  يندرج  الذي  املندمج  املرشوع  تافراوت: 

املغرب األخرض واملجال األخرض لبلدية تافراوت. 
واكدت انه ال مجال للمنطقة الرعوية باملجال الحرضي 
التي  األحياء  )خاصة  األخرض  املجال  كذلك  و  لتافراوت 

تعرف توافد مجموعة من القطعان(
والغابات  للمياه  السامية  للمندوبية  نداءها  ووجهت 
للعمل  واألركان  الواحات  مناطق  تنمية  وكالة  وكذلك 
عىل إيجاد حل دائم ملشاكل الرعي الجائر وتفاقم ظاهرة 
العمل  و  السكان.  ممتلكات  عىل  الربي  الخنزير  اعتداء 
الرتاث  هذا  بأهمية  الساكنة  وتحسيس  توعية  عىل 
اإلنساني. وإحداث دوريات لقنص الخنزير الذي يحدث 
إىل  باإلضافة  واللوز  األركان  ثمار  و  بمحاصيل  أرضار 
أشجار التني و الصبار بمعية جمعيات القنص بتافراوت 
و مصلحة املياه و الغابات و محاربة التصحر. وإحداث 
بمعية  »أسقول«  نظام  ب  قديما  املعروف  داخيل،  نظام 
املذكورة  لألحياء  املشكلة  املدني  املجتمع  جمعيات 
لتنظيم عملية جني ثمار األركان و اللوز و الذي يمر عرب 
هذه  لناهبي  التصدي  و  الجني.  ملناطق  محددة  مراحل 
األركان  لشجر  العشوائي  اإلستغالل  و  الطبيعية  الثروة 

بتبني مقاربة »إنفكورن وأضافن«. 
املوروث  لهذا  اإلعتبار  إعادة  رضورة  عىل  وشددت 
واإلهتمام  باملنطقة  ودوليا  وطنيا  املحمي  الطبيعي 
األساسية  املوارد  بني  من  تعترب  التي  األركان  بشجرة 
الجمعيات  خاصة  التنظيمات  من  للعديد  بالنسبة 

الفالحية والتعاونيات وكذلك بالنسبة للعائالت. وتفاديا 
ألي احتقان بني األهايل و مربي املاشية بواحة تافراوت 
و كذلك ناهبي ثمار األركان و اللوز و عدم احرتام حرمة 
املدني  املجتمع  جمعيات  ممثيل  ندعوا  الغري  ممتلكات 
السلطات  ممثيل  مع  املوضوع  يف  طارئ  اجتماع  لعقد 
العمومية لتافراوت و السكان يوم األحد 14 يونيو 2015 
بمقر جمعية أداي للحد من تفاقم الظاهرة و تحسيس 
األركان  ألشجار  بالنسبة  الفرتة  هذه  بأهمية  السكان 

وعدم جني ثمارها قبل حلول موسمها.
الجائر  للرعي  السلبية  التأثريات  بأن  البيان  ذات  وأردف 
التوازن  عىل  والتأثري  مساحاتها  من  التقليص  إىل  يؤدي 
شجر  يستنزف  الذي  املجال،  داخل  للبيئة  الطبيعي 
أرايض  من  األمالك  ألصحاب  يمكن  فكيف  األركان. 
تشجري  يف  قدما  امليض  زراعية  محاصيل  و  ومغروسات 
األرايض مع تواجد هذه املمارسات التي تمس بالفالحة 

الصغرية و العائلية باملنطقة؟
فمنذ اجتماع الجمعيات سنة 2011 بمقر بلدية تافراوت 
العملية  هذه  تنظيم  الجمعيات   هذه  فيه  ارتأت  الذي 
رهينة  املبادرة  تبقى  العملية.  لهذه  مراقبني  بتعيني 
التوعية،  و  بالتحسيس  يتعلق  فيما  أكرب  ملجهودات 
تبني  و  ب«أسقول«،  املعروف  التنظيم  إىل  والرجوع 
مقاربة »إنفكورن و أضافن« بمعية السلطات العمومية.

دجنرب   8 بتاريخ  صنفت،  اليونسكو  منظمة  أن  يذكر 
ضمن  أدرجتها  إذ  إنسانيا،  تراثا  األركان  شجرة   ،1998
شبكة املحميات يف العالم، اعرتافا مستحقا للخصوصية 
مع  املجال.وانسجاما  لهذا  واإليكولوجية  الثقافية 
التي   1992 بريوديجانريو  األرض  بعد قمة  الدويل  املناخ 
االقتصادية  الثالثة  أبعادها  يف  املستدامة  التنمية  تبنت 
لضمان  إسرتاتيجي  كخيار  والبيئية  واالجتماعية 
أساسها  تشاركيه  مقاربة  وفق  البرشية  مستقبل 

االستشارة والقرب والبناء الجماعي للقرار.

نداء إىل مجعيات املجتمع املدين بتافراوت  حول اإلكراهات الكربى 
اليت تواجه جمال األركان و اللوز

القروية  السياحة  لتنمية  شبكة  نظمت 
الجهوي  املجلس  مع  بالتنسيق  بالريف 
كرسيف  تاونات  الحسيمة  تازة  لجهة 
القروية،  السياحة  لتنمية  الريف  وجمعية 
 2015 يونيو   5 الجمعة  يوم  دراسيا  يوما 
من  مهم  عدد  بحضور   ، الجهة  بمقر 
بالسياحة  املهتمة  الهيئات  و  املنظمات 

القروية من الريف و من كتالونيا
وافتتح هذا اليوم بالتذكري برضورة تثمني 
والطبيعية  الثقافية  التاريخية،  املؤهالت 
مستدامة  تنمية  إطار  يف  الريف  ملنطقة 
للسياحة القروية وكذا التعرف عىل تجربة 

كتالونيا يف هذا املجال
الورشات  من  مجموعة  تنظيم  وتم 
السياحية  التنمية  رهانات  تمحورت حول 
بالتقسيم  وعالقته  بالريف  واالقتصادية 
كنشاط  والسياحة  الجديد،  الجهوي 
وتقوية  املحمية،  املناطق  يف  اقتصادي 
وموضوع  وكتالونيا،  الريف  بني  العالقات 
والسياحة  االجتماعي  النوع  مقاربة 

املستدامة. 
توصيات  إىل  األربع  الورشات  خلصت  وقد 
بني  توأمة  إحداث  امكانية  عىل  أكدت 
السياحة  تنمية  حول  وكتالونيا  الريف 
القروية باملناطق املحمية، وتنظيم أنشطة 
معارض،   ، تواصلية  أيام  متبادلة)ندوات، 
....( بني الريف و كتالونيا تهتم بالتعريف 
 ، املتوسطية  )الثقافة  مشرتك  هو  بما 
الفن، الطبخ، التاريخ، التشكيالت النباتية، 
وبرمجة  والجيولوجية..(  الحيوانية 
العالقة  تقوية  أجل  من  تنموية  مشاريع 
سياحية  وعروض  الريف  و  كتالونيا  بني 
من أجل استقطاب سياح كتالونيا وإصالح 
البنية التحتية الخاصة بالسياحة القروية، 
الطبيعية  باملجاالت  االهتمام  ورضورة 
و  بها  املحدقة  املخاطر  من  صيانتها  و 
التشوير،  طريق  عن  ولوحيتها  تحسني 

وإدخال أنشطة متنوعة إىل مجال السياحة 
الوسائل  توفري  مع  بالريف  القروية 
الجبال،  تسلق  )الغوص،  الالزمة  واملعدات 
الدراجات الهوائية، اكتشاف الكهوف ....( 
مع تنمية العنرص البرشي، وانشاء مدارات 
ومسارات مجهزة و معلومة )دليل املجال( 
برامج  ووضع  الريف،  منطقة  تشمل 
تحرتم أسس مقاربة النوع االجتماعي من 
السياحي،  املجال  يف  النساء  تكوين  خالل 
العناية  عىل  املرأة  وتأطري  وتشجيع 
الريفي  الطبخ  و  التقليدية  بالصناعة 
التعاونيات  ارشاد  و  وتوجيه  التقليدي، 
التسويق  مجال  يف  بالريف  النسائية 
واإلنتاج و استغالل عقالني للمواد األولية 
احرتام  ورضورة  اإلنتاج،  اثناء  الطبيعية 
التي  الدولة  برامج  جل  يف  الدولية  املواثيق 

تستهدف مجال السياحة القروية.
تنظيم  رضورة  عىل  التوصيات  اكدت  كما 
للتعريف  شعبية  مواسم  و  مهرجانات 
تشجيع  و  األمازيغي  الثقايف  باملوروث 
االقتصاد  ثقافة  ونرش  الداخلية،  السياحة 
العادلة،  التجارة  وتشجيع  التضامني 
بالنقل  بلورة مشاريع خاصة  يف  والتفكري 
الدفع،  رباعية  سيارات   ( السياحي 
السياحية  الوكاالت  وتشجيع  الدواب(، 
باالهتمام  باملناطق املحمية، وإيجاد صيغة 
مالئمة النخراط اإلعالم يف تنمية السياحة 
القروية، والتعريف باملنتوج السياحي من 
إلكرتونية  صفحة  الخرائط،  إنشاء  خالل 
املحلية  الساكنة  وتوعية  معارض...،   ،
بأهمية املجاالت الطبيعية و اعتبار الرتاث 
يجب  ثمني  موروث  الثقايف  و  الطبيعي 
املرشيدين  تكوين  تثمينه،  قصد  صيانته 
وإرشاك  الساكنة،  وسط  من  السياحيني 
الساكنة يف جميع مراحل التأهيل السياحي 
من  املبارشة  االستفادة  أجل  من  للمجال 

عائدات السياحة. 

يوم  دراسي من أجل تنمية مستدامة للسياحة القروية 
بالريف 

محمد ايت حساين/تنغري

اكرض   _ توالوالت  دواوير  سكان   طالب  اخرى  مرة 
نبغداد _ تنماللت _ اوعامر _ زاكر _ تكموت _ التابعة 
إداريا إىل الجماعة الرتابية اكنيون باقليم تنغري، وزارة 
الطريق،  تعبيد  برضورة  واللوجستيك  والتجهيز  النقل 
إليها، مشريين  آل  التي  املتدهورة  األوضاع  بعد  خاصة 
املسؤولني  من  للعدد  انشغالهم  برفع  قاموا  أنهم 
بالوزارة املذكورة إال أن طلباتهم بقيت حبيسة األدراج، 
لتبقى معاناتهم مع الطريق مستمرة لتدل إىل أي درجة 

وصلت عجلة التنمية مسريتها بهذه املنطقة.
وقال مستعملو هذه الطريق، إن الوضع لم يعد يحتمل 
املعاناة  للسري كاشفني عن  لم تعد صالح  خاصة وأنه 
الوقت  مرور  مع  تحولت  والتي  يوميا،  يعيشونها  التي 
بسبب  اجتيازه  بصعوبة  بدءا  لهم،  إزعاج  مصدر  إىل 
الحفر وضيقها األمر الذي زاد من معاناتهم خاصة عند 
املائية  للربك  مرسح  إىل  يتحول  حيث  األمطار،  تساقط 
املواطنني  عىل  صعبا  أمرا  اجتيازه  جعل  ما  واألوحال، 
خوفا  دراستهم  مقاعد  إىل  املتوجهني  التالميذ  خاصة 
من سقوطهم وسط األوحال، ناهيك عن األرضار التي 
عىل  يجربهم  ما  الحفر  نتيجة  سياراتهم  بها  لحقت 
الذي  األمر  تحمل مصاريف إضافية هم يف غنى عنها، 
امتعاضهم  عن  ذاته  الوقت  يف  معربين  كثريا  أرقهم 
الشديد من سياسة اإلهمال والالمباالة املنتهجة ضدهم 
يتعلق  فيما  ، خاصة  التجهيز  و  النقل  وزارة  قبل   من 
بوضعية الطريق الذي يشهد أوضاعا متدهورة، ناهيك 
عن ضيقه األمر الذي زاد يف معاناة تنقلهم، األمر الذي 
بتعبيد  مطالبهم  لتجديد  ودفعهم  لديهم  تذمرا  أثار 

الطريق يف أقرب اآلجال للحد من معاناتهم اليومية.

تنغري: سكان دواوير بإكنيون  
يطالبون بتعبيد الطريق 

املؤدية  إليهم

نظمت جمعية  االنطالقة للتنمية والبيئة 
حول  دراسيا  يوما  بأفورار،  والثقافة 
إطار  يف  املدرسية وذلك  الصحة  موضوع 
قدرات  تعزيز   « مرشوع  أنشطة  تنفيذ 
نظام  إحداث  ودعم  املدني  املجتمع 
 ، أزيالل«  تادال  بجهة  الطفولة  لحماية 
للرتبية  الجهوية  األكاديمية  مع  برشاكة 
واملؤسسة  تادال  بجهة  التكوين  و 
التضامن  أجل  من  التحالف  اإلسبانية 
اإلسبانية  الوكالة  من  وبتمويل   APS
يوم  وذلك   ،AECID الدويل  للتعاون 
تقوية  بمركز   2015 يونيو   04 الخميس 

قدرات الشباب بأفورار.
التعريف  إىل  الدرايس  اليوم  هذا  يهدف  و 
املدرسية  للصحة  الوطنية  باالسرتاتجية 
اآلليات  وبأهم   الشباب،  و  لألطفال 
يف  بالحق  الخاصة  الوطنية   و  الدولية 
يف  والحق  العالج  إىل  والولوج  الصحة 
تمدرس األطفال،  تحقيق االلتقائية بني 
املتدخلني  الجهويني  الفاعلني  مختلف 
فضاء  خلق  املدرسية،  الصحة  مجال  يف 
مجال  يف  النقاش  و  الحوار  و  للتفكري 
للطفولة  الحمائية  املنظومة  تقوية 

بالجهة.

الصحة املدرسية دعامة أساسية لتعزيز احلق يف 
متدرس األطفال

محمد ايت حساين/تنغري

بمناسبة تخليد الذكرى العارشة النطالقة 
افتتح  البرشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
الرزاق  عبد  السيد  تنغري  اقليم  عامل 
العلمي  املجلس  رئيس  رفقة  املنصوري 
ورئيس  االقليمي  املجلس  ورئيس  املحيل 
املسؤولني   من  وعدد  البلدي  املجلس 
27 ماي املايض  بإقليم تنغري يوم االربعاء 
بساحة الربيد ، معرض لعرض منتوجات 
اقليم  يف  النشيطة  والتعاونيات  الجمعيات 
املبادرة  برامج  من  واملستفيدة  تنغري، 
نظمته  الذي  البرشية،  للتنمية  الوطنية 
إىل  املعرض  ايام  وستستمر  تنغري،  عمالة 

غاية 31 ماي الجاري.

افتتاحه  تم  الذي  املعرض  هذا  وضم 
من  ازيد  تنغري،   اقليم  عامل  طرف  من 
بعرض  قاموا  وتعاونية،  جمعية   40
املنتوجات  ومختلف  املجالية  منتوجاتهم 
والتعاونيات  الجمعيات  هذه  تقوم  التي 

عىل تسويقها.
وأشاد املستفيدون، بدور املبادرة الوطنية 
حياتهم  رشوط  تغيري  يف  البرشية  للتنمية 
ما  التي  املشاريع  بفضل  األفضل،  نحو 

فتئت تقدمها للساكنة املستهدفة.
عيلها  ترشف  التي  املبادرة  هذه  وتروم 
القسم  رئيس  حسب  تنغري،  اقليم  عمالة 
السيد  تنغري   بعمالة  االجتماعي  العمل 
الجمعيات  تشجيع  إىل  رفقي  محمد 
والتعاونيات عىل املزيد من العطاء لتحقيق 

اهداف املبادرة الوطنية  للتنمية البرشية، 
وتحقيق  املستدامة  التنمية  سبل  وتوفري 
والعدالة  واالنصاف  الفرص  تكافؤ 
وتشبيك  الشمويل  بعدها  يف  االجتماعية 
جهود املعنيني لتنمية القطاعات االنتاجية 
وكذا  االجتماعية،  االهداف  ذات  املحلية 
للتعريف  املعنية  لإلطارات  الفرصة  اتاحة 

بمنتوجاتها وتسويقها.
أيضا  مناسبة  املعرض  هذا  كان  كما 
انجازات  من  تحقيقه  تم  ما  عىل  للوقوف 
للمشاريع  االيجابي  الوقع  و  ومكتسبات 
املستهدفة  واملناطق  الفئات  عىل  املنجزة 
من خالل االطالع عىل العديد من املشاريع 
2005 إىل غاية  التي تم انجازها منذ سنة 

السنة الجارية.

برامج  أربعة  عىل  الحصيلة  هذه  وتتوزع 
تتسم بالنجاعة والتكامل واالتقائية وهي 
القروي  باملجال  الفقر  محاربة  برنامج 
االجتماعي  اإلقصاء  محاربة  وبرنامج 
محاربة  وبرنامج  الحرضي  بالوسط 
األفقي  والربنامج  والتهميش  الهشاشة 
الرتابي  التأهيل  برنامج  إىل  باإلضافة 
مستوى  تحسني  الربنامج  هذا  ويتوخى 
الصعبة  أو  الجبلية  املناطق  ساكنة  عيش 
إىل  الولوج  يف  الفوارق  وتقليص  الولوج، 
البنيات التحتية األساسية وخدمات القرب 

وفك العزلة.

تنغري: افتتاح معرض ملنتوجات اجلمعيات والتعاونيات املستفيدة من برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

* م. إ

قيادة  قائد  الفقهاء  من  مجموعة  إتهم 
بطردهم  سطات،  بنواحي  سعيد  أوالد 
ما  أن  بحجة  القيادة  من  ليال  الثانية  يف 
ما  أو  للقران،  قراءة  من  به  يقومون 
وبالتايل  يعرفه  ال  أدوال"  عليه"  يطلقون 

عليهم بالرحيل فورا.
"ألمدال  عيل  أيت  الرحمان  عبد  وقال 
املطرودين  الفقهاء  أحد  وهو  بريس" 
املذكور  القائد  أن  سعيد،  أوالد  قيادة  من 
الثانية  يف  قيادته  بمغادرة  الفقهاء  أمر 
يضيف  إستفرسوه  ومّلا  ليال،  والنصف 
شيئا  يعرف  ال  بأنه  ـ   أجابهم  املتحدث، 
عن قراءة القران ليال، وعليهم العودة إىل 

قراهم وبلداتهم يف سوس.
قائد  أن  الرحمان،  عبد  الفقيه  وأضاف 
تفتيش  بعد  قام  سعيد،  أوالد  قيادة 

متن  عىل  بنقلهم  ومالبسهم،   أغراضهم 
مدينة  مشارف  إىل  للقيادة  تابعة  سيارة 
له  قالوا  ومّلا  باملغادرة،  وأمرهم  سطات، 
وأنهم  الليل،  من  جدا  متأخر  الوقت  بأن 
أجابهم  املدينة،   عىل بعد كيلومرتات من 
وفيها  الغابة  هو  مكانكم  "بأن  القائد: 
يف  تركهم  تّم  ومن  النوم"،  تستحقون 
الظالم الدامس وأنرصف إىل قيادته حسب 

اتهامات املتحدث دائما .
يذكر أن "أدوال" هو نوع من قراءة القرآن 
يف القرى وحتى املدن، بني فقهاء يتنقلون 
يصطلح  أنهم  عيل  أيت  وأوضح  جماعة، 
عليهم بـ "طلبة أدوال" يقومون بقراءة 

القرآن، والتدخل للصلح بني القبائل ...
حاول  بريس"  "أمدال  أن  بالذكر  حري 
املذكور  بالقائد  اإلتصال  أكثر من مرة  يف 
ألخذ وجهة نظره يف املوضوع إال أن املوقع 

لم يفلح ألسباب خارجة عن اإلرادة.

فقهاء يتهمون عون سلطة بطردهم ليال من قيادته
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املحاسبني  من  العرشات  تجمع 
ملجموعة  املنتميان  واملحاسبات 
من الجمعيات واملنضويان تحت 
لواء »التنسيقية املهنية املغربية 
للمحاسبني« صباح يوم الثالثاء 
9 يونيو 2015 يف الساحة املقابلة 
عىل  إحتجاجا  بالرباط،  للربملان 
رقم  الجديد  القانون  مرشوع 
12/127 املعروض أمام الربملان، 
اإلقصاء  بمرشوع  إياه  واصفني 

واالحتكار.
القادمني  املحتجون  ورفع 
املغرب  مناطق  مختلف  من 
شعارات  الرباط،  العاصمة  إىل 
من  الجديد  للمرشوع  مناوئة 
العطالة  مرشوع  هذا  قبيل« 
و  الكفاءة«  مرشوع  مايش 
واالقتصاد  قصيتوه  »املحاسب 
من  وغريهما  عطلتوه« 
إياه  واصفني  الشعارات، 
تم  الذي  اإلقصاء  بمرشوع 
إحتكاره من طرف طبقة معينة، 
بتغري  ذاته  أآلني  يف  مطالبني 
حسب  يهدد  الذي  املرشوع  هذا 
املحاسبات  من  األلف  زعمهم 

واملحاسبني املعرضني للتشـرد.
األمازيغي«  »للعالم  ترصيح  ويف 
بأن  العمريي  البشري  أوضح 
لم   ،  12/127 قانون  مرشوع 
التعديالت  االعتبار  بعني  يأخذ 
املهنية  التنسيقية  أعّدتها  التي 
للمحاسبني، وأضاف بأن قانون 
تنظيم مهنة املحاسبة تّم إعداده 
املحاسبني  مع  التشاور  دون 
البشري  يضيف  وبالتايل  املعنيني، 
ونطالب  املرشوع  هذا  نرفض 

املحاسب  قال  بدوره  بتغيريه،  
خّص  ترصيح  يف  رشيد  جديدي 
هناك  أن  األمازيغي«  »العالم  به 
ترشيع  يف  صحية  غري  ظاهرة 
يتم فيه  لم  الجديد ألنه  القانون 
وحمل  املعنيني،   جميع  إرشاك 
قام  ملن  املسؤولية  جديدي 
ألنهم  القانون،  هذا  بإخراج 
باقصاء  قاموا  زعمه،  حسب 
الذين  املحاسبني  من  مجموعة 
االقتصادي  النسيج  يف  ساهموا 
العيش  من  وحرمانهم 
الوحيدة  مهنتهم  كمواطنني الن 
هي  منها  يسرتزقون  التي 
املحاسبة، وزاد املتحدث قائال: » 
إقصائي  مرشوع  هو  بإختصار 
أكثر  العشوائية  وضعية  يكرس 
عددا  هناك  ألن  تنظيمه  من 
اإلخالل  تم  املحاسبني  من  كبريا 
ويجب  وإقصائهم  بحقوقهم 

إدماجهم«. 
موالي  محمودي  قال  بدوره 
الحسن عضو جمعية املحاسبني 
ـ  سال  بجهة  واملحاسبات 

مرشوع  بأن  تمارة،   ـ   الرباط 
»بإقصاء  قام  الجديد  القانون 
من  ألزيد  املهنة  مارسوا  أناس 
مكاتب  يف  وتمرسوا  سنة   27
املتحدث  وزاد  خرباء محاسبني« 
مقاوالتنا  بإنشاء  »قمنا  قائال: 
ونسدد  ذاتية  بمجهودات 
للصندوق  والرسوم  رضائبنا 
االجتماعي  للضمان  الوطني 
املحاسبني  من  عدد  ونشغل 
الشابات  واملحاسبات  الشباب 
إقصاؤنا«،  يتم  األخري  ويف 
عن  الحسن  موالي  وتساءل 
الربملانني من تفعيل  النواب  دور 
الدستور  من  السادس  الفصل 
ترصيحه  يف  مؤكدا  الجديد، 
األمازيغي«بأنهم  »للعالم 
الحقوق  عن  للدفاع  مستعدين 
الذين  املهنيني  لجميع  املكتسبة 
تاريخ  غاية  إىل  املهنة  يزاولون 
بالجريدة  القانون  صدور 

الرسمية، عىل حد تعبريه.

الرباط ـــ منترص اتري

ألطباء  املستقلة  النقابة  حّملت 
ترّدي  مسؤولية  العام،  القطاع 
لوزير  باملغرب  الصحية  األوضاع 
ما  بسبب  الوردي،  الحسني  الصحة 
وغض  األذن  صم  سياسة  سمته 
األطباء  بمطالب  واستهتاره  الطرف 
التي  األسنان  وجراحي  والصيادلة 

ينتهجها .
نظمت  التي  النقابة،  حّملت  كما 
وزارة  مقر  من  احتجاجية  مسرية 
املقابلة  الساحة  إىل  وصوال  الصحة، 
للربملان صباح اليوم اإلتنني 25 ماي 
ما  يف  للحكومة  املسؤولية   ،2015
قالت عنه اعتماد الزبونية والحزبية 

واملحسوبية يف مناصب املسؤولية داخل قطاع الصحة 
يف  »للمتورطني  وترقيته  الويص،  الوزير  طرف  من 
للمسؤولني  وإبعاده  املشبوهة،  والصفقات  الفساد 
الرشفاء«، كما أدانت النقابة املستقلة ألطباء القطاع 
محاسبة  عن  الوزارة  تغايض   « سمته  ما  العام 
مالية  إختالسات  يف  تورطهم  ثبت  الذين  املفسدين 
بجهة  للحسابات  الجهوي  املجلس  قضاء  رصدها 

سوس ماسّة، ومحاولة إقبار ملفهم«.
ويف ترصيح خص به » العالم األمازيغي« قال الدكتور 
املستقلة  للنقابة  الوطني  الكاتب  العلوي،  املنتظر 
يعرتف  ال  الصحة  وزير  بأن  العام،  القطاع  ألطباء 
بلغة الحوار الجاد، وأضاف بأن  امللف أملطلبي لألطباء 
ال  العمومي،  بالقطاع  األسنان  وجراحي  والصيادلة 
تحسني  ذلك  يف  بما  سنوات  منذ  مكانه  يراوح  يزال 
املواطن دون  الخدامات لصالح  العمل وجودة  ظروف 
تمييز جغرايف وال مادي كما يكفله له دستور 2011، 
لألطباء  املادية  الوضعية  بتحسني  العلوي،  وطالب 
الرقم  تخويل  عرب  األسنان  وجراحي  والصيادلة 

درجتني  وكذلك  تعويضاته،  بكامل   509 االستداليل 
التقاعد،  سن  من  برفع  قرنه  دون  اإلطار  خارج  من 
وإصدار  القطاع  بخصوصية  باالعرتاف  نطالب  كما 
قانون خاص بالصحة ونرفض تحميل فشل السياسة 

الصحية املتعاقبة للطبيب يضيف املتحدث. 
وأضاف الدكتور العلوي يف حديثه »للعالم األمازيغي« 
وزير  ينهجها  التي  التحريض  لغة  »نرفض  قائال: 
الصحة وكذا محاولته تلميع صورته أمام الرأي العام 
خدمة  يف  واملتفانية  املناضلة  الفئة  هذه  حساب  عىل 
العدة والعتاد  الشعب يف ظروف مزرية تفتقر ألبسط 
بأن  مضيفا،   مهرتئة«  تحتية  وبنية  الطبية  واألطقم 
اإلحتقان  من  حالة  يعيش  الصحة  قطاع  يف  الوضع 
تفعيل  عدم  املتحدث   أدن  كما  بكارثة،  يندر  ما  وهو 
اتفاق ابريل 2013 بني وزارة الصحة والنقابة املستقلة 
املهنية  والظروف  العلمية  الرشوط  بتوفري  والقايض 
بني  الحوار  واصفا،   املرىض،  واستقبال  لالشتغال 
النقابة املستقلة ألطباء القطاع العام ووزارة الصحة 

بأنها جلسات إستماع حسب لغة تعبري املتحدث.

أطباء حيتّجون على الوردي و حيّملونه مسؤولية تردي 
األوضاع الصحية باملغرب

ُمحاِسُبون حيتّجون أمام الربملان

القيادي  الفريايض  صالح  وجه 
االنسان  لحقوق  الوطنية  بالهيئة 
الحقوقية  للوضعية  الذعا  نقدا 
تعيش  البالد  ان  اعترب  حيث  باملغرب، 
مع  تتناسب  ال  خطرية  حقوقية  ردة 
التي  الدستورية  الوثيقة  مضامني 
بقضايا  النهوض  رضورة  عىل  نصت 
دسرتة  عرب  وذلك  االنسان  حقوق 
األساسية  والحقوق  العامة  الحريات 
اعترب  االنسان . حيث  وضمان كرامة 
ذات القيادي أن الشعب املغربي ينتظر 
ستجعله  ومهمة  كبرية  اصالحات 
يعيش يف مغرب متطور ويف كرامة اال 
ان الواقع يعكس عكس ذلك، وأضاف 
الوطنية  الهيئة  تنظيم  أن  الفريايض 
الندوة بزاكورة  لحقوق االنسان لهذه 
زاكورة  أن  حيث  داللة  من  اكثر  لها 
تعترب من املناطق املهمشة التي تغيب 
فيها مجموعة من رشوط الحياة حيث 
من  تعاني  زاكورة  تبقى  أن  يعقل  ال 
للرشب  الصالحة  املياه  يف  حاد  نقص 
والتعليم  الصحة  يف  خصاص  وكذا 
التي تضمن  إىل غري ذلك من الرشوط 

حياة سليمة للمواطنني واملواطنات .
االقليمي  الفرع  ان  بالذكر  وجذير 
لذات الهيئة نظمت ندوة حول الوضع 
دستور  بعد  ما  بالغرب  الحقوقي 
املغربية  االعالمية  تأطري  من   2011
ماي   24 االحد  يوم  الرايض  بديعة 
2011 بدار الشباب بزاكورة، واعتربت 
التاريخي  السياق  ان  االعالمية  ذات 
لهذا املوضوع ال يمكن تغييبه باعتبار 
املغرب عرف مسار هاما يف الدفاع عن 
اإلنسان منذ ستينيات  مسألة حقوق 
القرن املايض, وإن كان املجال ال يتسع 
زمنيا الستحضار كافة النضاالت التي 
والديمقراطية  الحية  القوى  خاضتها 
املدني  أو  السيايس  الباب  من  سواء 
كي  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  يف 
الدول  جانب  إىل  صفا  املغرب  يكون 
كافة  بتوقيع  الدفع  يف  الديمقراطية، 

التي  االتفاقيات 
ذلك  عىل  تنص 
كونيا, فإن الثابت 
أن  اإلطار  هذا  يف 
تمرسوا  املغاربة 
العمل  عىل 
منذ  الديمقراطي 
خلت  عقود  أربع 
رغم كل التحديات 
التي  والعوائق 
بها  ووجهت 
من  القوى  هذه 
السلطات  طرف 
الستينيات  يف 

وكان  والثمانينات..  والسبعينيات 
التطور  تعثر  يف  وقعها  العوائق  لهذه 
الديمقراطي يف بالدنا, لكن هذا الوقع 
نفسا  وأعطانا  املنطقة  يف  ميزنا 
ثقافيا وسياسيا وحقوقيا يف مواصلة 
يمكن  ال  الذي  الدرب  ذلك  الدرب، 
الشهدائنا  تضحيات  فيه  نغيب  أن 
املعركة  هذه  خربوا  الذين  واملناضلني 
منهم  املنفى،  أو  السجن  داخل  من 
بيننا  مازالوا  الذين  أو  عنا  رحلوا  من 
جعلت  التي  املعركة  عىل  شاهدين 
تعيشه  ما  عن  بمنأى  اليوم  املغرب 
آخر  العربي. ومن جانب  الحراك  دول 
إن كان املوضوع الذي تقرتحه الهيئة 
يتعلق  االنسان  لحقوق  الوطنية 
التي  الدساتري  فإن  بذدستور،2011 
خلت منذ 1962 إىل 2011 تؤكد خطنا 
الدولة املؤسساتية  بناء  التصاعدي يف 
شد  موضع  كان  الذي  الخط  وهو 
وجذب وأخذ ورد ورصاع حقيقي من 
أجل البناء، بني الدولة واملجتمع وبني 
هذا  املعارضة,من  والقوى  النظام 
املنطلق ظهر يف دستور 1992 إحداث 
املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان, 
واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  إحداث  ثم 
ثم   ,2005 األرسة  مدونة  ثم   ,2004
البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

اللجنة االستشارية  2005, ثم إحداث 
وقبل   ,2010 يناير  اإلنسان  لحقوق 
مارس   9 خطاب  كان   2011 دستور 
إقليمية  سياقات  يف  جاء  الذي   2011
إرتفاع  يف  وحادة  حساسة  ودولية 
الطلب عىل التغيري السيايس عن طريق 
 – والتي  الحية  الديمقراطية  األحزاب 
رفعها  التي  املذكرة  فيها  نستحرض 
للقوات  اإلشرتاكي  اإلتحاد  حزب 
باإلصالحات  والخاصة  الشعبية 
شباب  مطالب  وكذلك   – الدستورية 
الفعاليات  وإنخراط  فرباير   20
الكبري  الورش  هذا  يف  الديمقراطية 
وإعتزاز  بإمتنان  فيه  نسجل  الذي 
تالقي اإلرادتني امللكية والشعبية التي 
الدستور  2011, وهو  إىل دستور  أدت 
تاريخ  يف  حقيقية  ثورة  كان  الذي 
املجال  فيه  توسع  السيايس،  املغرب 
القانوني لريتفع عدد مواده من 30 إىل 
60 مادة من بينها 26 قانون تنظيمي 
والسيما ما يتعلق بالضمانات يف مجال 
والتقطيع  العام  والعفو  الحريات 
الحياة  اإلنتخابي والجهوية ومجاالت 
واالجتماعية،  واالقتصادية  املدنية 
للنهوض  شامال  تصورا  اقرتحت  كما 
بالوضعية االقتصادية القليم زاكورة.

يف ندوة بزاكورة:
اهليئة الوطنية حلقوق االنسان تضع وضعية حقوق االنسان باملغرب حتت املجهر

*  يونس لوكييل

مدريس  جمعية  رئيس  نائب  السيد  أكد 
خالل  أوتحرونت  بنعيىس  بإفران،  األمازيغية 
»العالم  جريدة  معه  أجرته  الذي  الحوار 
-يف  يعاني  األمازيغية  تدريس  أن  األمازيغي« 
وعوائق  كبريا،  مشكال  ويعرف  الحقيقة- 
كثرية، وخاصة يف إقليم إيفران، وأبرز األستاذ 
يف  األمازيغية  فيه  تدرس  الذي  الوقت  يف  أنه 
مهمة  أشواطا  قاطعة  املدن  من  مجموعة 
ذات  -حسب  إفران  إقليم  أن  نجد  وكبرية، 
أن  حيث  أهتمام،  أي  لها  يعار  -ال  املتدخل 
مدينة  عىل  تعاقبوا  الذين  واملسؤولني  النواب 
أكاديميني  ومسؤولني  مفتشني  من  إفران 
األمازيغية.  همشوا  الوزاري  الصعيد  وعىل 
اللغة األمازيغية تم  وتساءل كيف أن تدريس 
إعطاء اإلنطالقة له منذ 2003 بإقليم إيفران 
أو  مؤسسة  يف  تدرس  األمازيغية  ومازالت 
األول  القسم  تربح  ال  زالت  وما  مؤسستني، 
التالميذ  يدرس  األحوال  أحسن  ويف  والثاني، 
تدريس  الهدف من  أن  بينما  الحروف وفقط، 

اللغة األمازبغية ليس هو الحروف وفقط.
عليه  تتوفر  الذي  السند  أن  األستاذ  وأضاف 
اللغة األمازيغية ليس عند اللغات األخرى التي 
تدرس سواء اللغة الفرنسية أو اللغة العربية 
األخرى. ويف معرض جوابه عن سؤال  واملواد 
األمازيغية،  اللغة  أستاذ  يجدها  التي  املشاكل 
ذهنيات  يف  يكمن  املشكل  بأن  األستاذ  أجاب 
املسؤولني باألساس، أما فيما يتعلق باألساتذة 
فال يوجد أي عائق، وقال أن ما نقر بوجوده 
الناطقني  الغري  -فقط- هو مشكلة األساتذة 
فقط  األمازيغية،  يف  بتكوين  قاموا  الذين  أو 
إىل  اإلنتقال  أجل  من  يطمحون  كانوا  ألنهم 
اللغة األمازيغية  أن  املجال الحرضي. مضيفا 
الشيئ ال  األساتذة، وفاقد  فرضت عىل بعض 

يعطي.
رغبة  هناك  كانت  لو  قائال:  املتحدث  وأردف 
اللغة  تدريس  لتعميم  اإلنطالقة  إعطاء  يف 
بها،  الناطقني  األساتذة  لوضف  األمازيغية، 
عالوة عىل أن هناك مذكرة تنص عىل إلزامية 
توفري األستاذ املتخصص يف اللغة األمازيغية، 
حال  أوتحرونت  حسب  اإلرادة  غياب  ولكن 
إعطاء  برضورة  األستاذ  وطالب  ذلك.  دون 

األولوية لألستاد املتخصص.
يعاني  التي  املشاكل  عن  حديثه  معرض  ويف   
منها تدريس األمزيغية، أكد أن الكتاب املدريس 
والجهات  للمدارس  يصل  ألنه  مشكلة  ليس 
بدور  أشاد  السياق  هذا  ويف  متوفر،  وهو 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية املهم يف تهيئة 
الرتبية  وزارة  مع  باملشاركة  املدريس  الكتاب 
الوطنية، وبالتايل توفري الحوامل البيداغوجية 

من كتب وغري الكتب.
األستاذ  تصور  حول  سؤال  عىل  رده  ويف 
الجمعية  نائب  ألح  األمازيغية،  ملستقبل 
مبدأ  وتفعيل  العقليات  تغيري  رضورة  عىل 
أو  تربوي  ملراقب  يمكن  كيف  ألنه  املحاسبة، 
الرياضيات  درس  عن  فيسأل  يأتي  مفتش 
اللغة  درس  عن  يسأل  وال   ... والفرنسية 
املؤسسة  رئيس  يطالبك  أن  أو  األمازيغية، 
بتقديم دروس للدعم عوض األمازيغية، لذلك 
فتغيري العقليات حسب أوتحرونت هو املعيق 

الذي يجب أن يتغري.
كذلك  األستاذ  طالب  الحوار  ذات  وخالل 
الفاعلني األمازيغ برضورة النضال واإلحتجاج 
اللغة األمازيغية عىل املستوى  من أجل تنزيل 
التي  »املسرتزقة«  بالنقابات  وندد  الرسمي، 
والتخفيض  األجور  يف  »الزيادة  فقط  هدفها 
اإلنتهازيني  و«باملنتخبني  التقاعد«  سن  من 
الحمالت  يف  األمازيغية  يستغلون  الذين 
الرغبة  لهم  تكون  أن  دون  وفقط  اإلنتخابية 
األستاذ  طالب  كما  األمازيغية«،  خدمة  يف 
محاميا  نفسها  من  تجعل  أن  الجمعيات  من 
أجل  من  وترافع  شموليتها،  يف  لألمازيغية 
تنزيل مضامني الدستور وخاصة املادة 5 منه.

األطر  نقص  مربر  يعد  لم  أنه  بنعيىس  وأكد 
قائما وهو لم يكن مربرا منذ البداية، وقال أنه 
وجد  ملا  املتخصص  األستاذ  مذكرة  فعلت  لو 
أقنعة  مجرد  هي  املربرات  وهذه  مشكل،  أي 

وستائر.
اللغة  تعلم  بأن  ذ.بوتحرونت  بني  األخري  ويف 
فالحرف  مشكل،  أي  يطرح  ال  األمازيغية 
عىل  مشكل  أي  فيه  وليس  سهل،  األمازيغي 
املستوى التعليمي، ففي رضف أسبوع يتعلم 

التلميذ املغربي 33 حرفا.

بنعيسى أوحترونت للعامل األمازيغي :
»البد من تغيري العقليات من أجل تفعيل األمازيغية«
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عاد االستاذ عبد الله حمودي للخوض 
مرة أخرى يف جدال سبق لألمري موالي 
باريس،  يف  مدة  منذ  بدأه  أن  هشام 
»األمازيغ«  بأن  جازما  أكد  حينما 
ليسوا سكان املغرب االولون. ولوضع 
أسأل  أن  أود  السخافات،  لهذه  حد 
عرب؟  املغرب  يف  هناك  كان  إذا  ما 
عرب  أتى  أين  من  أخرى،  بعبارة  أو، 
عىل  أفريقيا  شمال  وعرب  املغرب 

العموم؟
أكد  هشام،  موالي  االمري  وعكس 
امللك  جاللة  املغرب  عاهل  عمه  ابن 
املجلة  مع  حوار  يف  السادس،  محمد 
توليه  بُعيد  »لوفيغارو«،  الفرنسية 
)أمازيغ  مطالبهم  »إن  أن  الحكم، 
مطالب  نفسها  هي  ليست  املغرب( 
القبائل. فعندنا الحساسية األمازيغية 
حساسية  هي  الرببرية-  وليس   -
أكون  أن  قبل  مغربي  فأنا  اندماجية. 
بربر  مغاربة  وهناك  عربيا  أو  بربريا 
افريقي  أو  عربي  أصل  من  وآخرون 
أو أندليس، فأبي كان من أصل عربي 
فيما أمي بربرية وهذه الحقيقة تعرب 
عن العبقرية املغربية..« وبهذا يكون 
باكتسابه  اِعرتف  قد  املغربي  العاهل 
)الجينات(  املورثات  من   %50 لـ 
أمه.  من  ورثها  التي  األمازيغية، 
نسبة  بتحليل  قمنا  إذا  املقابل،  ويف 
أبيه،  طرف  من  األمازيغية  املساهمة 
انها  فسندرك  الثاني،  الحسن  الراحل 
ألن   %  50 وليس   %  75 بـ  تقدر 
ما  وإذا  امازيغية،  االب  من  جدته 
نحن واصلنا الصعود أكثر ونظرنا إىل 
املساهمة الوراثية لجده فسنجدها يف 
الجد  مستوى  وعند   ،  87،5% حدود 
املورثات  مساهمة  ستكون  االكرب 
األمازيغية هي الغالبة بحيث تصل إىل 
نحو  الصعود  واصلنا  وإذا   .93,75%
التقاليد  وبحكم  السابقة،  االجيال 
العلويني  السالطني  لدى  املتوارثة 
لألدارسة  بالنسبة  الحال  هو  )كما 
الزواج  تقتيض  التي  والسعديني...( 
دائما من النساء األمازيغيات، فسنجد 
السادس(  )محمد  امللك  مورثات  ان 
من   %  100 نسبة  من  حتما  تقرتب 
عمه  ابن  عكس  األمازيغية،  املورثات 
يكتسب  ال  الذي  هشام  موالي  االمري 
اللبناني  االصل  بسبب   %  50 سوى 

ألمه !
علمي  سند  أي  عىل  أدري  لست 
وزميله  هشام  صديقنا  اعتمد 
أمازيغ  وجود  بعدم  للجزم  حمودي 
باعتبارهما  يجهالن،  هل  املغرب.  يف 
بـ«إفري  االكتشافات  آخر  مثقفني، 
بهت  )واد  بهت  باسيف  عمر«  ن 
عمار«  ن  وبـ«إفري  بالخميسات( 
بالناظور(،  العروي  )جبل  أسفو  يف 
قرب  بزكزل  الحمام«  بـ«كهف  وكذا 
شكلت  اكتشتافات  وهي  بركان، 
اصول  حول  االبحاث  مجال  يف  ثورة 
السكان االمازيغ االولني، ومعتقداتهم 
وصناعتهم  للمعادن  واكتشافهم 
بالنسبة  الشأن  هو  الحجرية....كما 
القديمة  االنرتوبولوجية  لالكتشافات 
بالدار  الرحمان  عبد  سيدي  إلنسان 
البيضاء الذي يرجع تاريخه إىل مابني 
700000 سنة، وإنسان  إىل   200000
االعمال  إىل  باإلضافة  تمارة)1(.. 
كبار  باحثني  طرف  من  املنشورة 
)2( و مليكة  امثال غابرييل كامبس 
حشيد التي الفت كتابا مرجعيا حول 

»الرببر)االمازيغ( االولون«)3(.
لفت  هو  املقال  هذا  من  الهدف  إن 
جديد  معريف  حقل  إىل  الجميع  انتباه 
علم  الوراثية)  االنرتبولوجيا  يسمى 
االنرتوبولوجية  او  السكانية  الوراثة 
مؤخرا  استطاع  وقد  الجزيئية(. 
االيطايل   كان  الذي  العلم،  هذا 
اكرب  من  سفورزا)4(  كافايل  لوكا 
القرن  ثمانينيات  يف  عنه  املدافعني 
إنجاز  بعد  اعجازا  يحقق  املنرصم، 
العائلية  الشجرة)الجينيالوجية( 

العاملية للبرشية جمعاء)5(. 

الوراثية  االنرتوبولوجية  ترفض    
النظريات  تلك  إىل  االستكانة 
والفرضيات الخاطئة التي يتم تلقينها 
عرب الربامج التعليمية والتي تزعم ان 

أن األمازيغ من أصول يمنيىة.
يعترب صديقي انطونيو ارناييز فيلينا، 
بمستشفى  املناعة  علم  يف  املختص 
منازع،  بدون  بمدريد،  اكتوبر   12
بهذه  اهتموا  الذين  االوائل  الرواد  من 
علمية  مقاالت  عدة  وله  االشكالية، 
باالضافة إىل مؤلفني مرجعيني يف هذا 
الباسكيني والشعوب  املجال) »أصول 
املتوسطية االخرى« )6( و«املرصيون 
والباسكيون«  الغوانش   ، الرببر   ،
باالشرتاك مع خورخي غارسيا   ،)7(
ألونسو  واملنشورين  عىل التوايل سنة 
ان  استطاع  وقد  (؛   2000 و   1998
الباسك- اصول  لغز  فك  إىل  يتوصل 

االصليني-  االيبرييني  السكان  هؤالء 
شمال  سكان  أصول  ذلك  وبعد 
افريقيا )االمازيغ(، وذلك انطالقا من 
للباسكيني  الوراثية  للقرابة  دراسته 
الشعوب  بمختلف  ومقارنتهم 

املتوسطية..  
وقبل إلقاء نظرة عىل النتائج املدهشة 
نعرج  دعونا  أرناييز،  فريق  ألبحاث 
كلنا  الوراثية.  االنرتبولوجا  عىل  قليال 
عىل  تحتوي  خاليانا  نوى  ان   يعلم 
صبغيات )كروموزومات( تتكون من 
 ،»ADN  « النووي،  الحمض  حامض 
املعلومات  جميع  عىل  يحتوي  الذي 
البرشة  ولون  أعضائنا  حول  الوراثية 

وشكل االنف وشعر الرأس..
وبمقارنة الحمض النووي، ملجموعات 
سكانية مختلفة نستطيع ان نحسب 
خلق   من  مكنت  التي  الطفرات  عدد 
بروتينات  بني  واختالفات  فروقات 
وذلك  السكانية،  املجموعات  هذه 
والتي  الطبيعي  االنتقاء  ضغط  تحت 
ساعدت عىل فهم تطور االجناس بما 

فيها الجنس البرشي..
الربوفيسور  فريق  وبخصوص 
الحمض  عىل  يعتمد  لم  فإنه  ارناييز، 
امليتوكندريا  يف  املوجود  النووي 
بالكامل  ينتقل  الذي   ،)DNAmt(
االعتماد  تم  بل  الطفل،  إىل  االم  من 
بالحمض  لحقت  التي  الطفرات  عىل 
immu- املناعي  للغلوبيلني  )النووي 

بروتينات  وهي   ،)noglobulines
أو  مناعية«  »مضادات  تسمى 
»جسيمات مضادة« ويتم استخدامها 
عىل  للتعرف  املناعة  جهاز  قبل  من 
مثل  وتحييدها  األجنبية  األجسام 
وتستخدم  والفريوسات.  البكترييا 
الكريات  )مستضدات   HLA الجينات 
عىل  املوجودة   البرشية(،  البيضاء 
يف  املناعية«   »املضادات  سطح 
املجموعات  خصائص  لتحديد  الدم،  

السكانية. وقد تم إجراء هذه االبحاث 
 12 مستشفى  يف  »املناعة«  بقسم 
رفض  درجة  لدراسة  بمدريد،  اكتوبر 

االجسام لالعضاء املزروعة..
إليها،  املتوصل  النتائج  وحسب 
الرناييز  مقال  يف  تلخيصها  تم  والتي 
وراثة  »علم   : عنوان  تحت  فيللينا 
والباسك  األيبرييني،  قرابة مع  الرببر: 
وباقي سكان البحر األبيض املتوسط  
 « مؤلفنا:  يف  نرش  الذي  القدماء«، 
دراسات أمازيغية، األسس والتآزرات 
موجا  فيسينتي  تاليف  الثقافية، 
رومريو ورشيد راخا ، مليلية 2000«، 
والذي يمكن االطالع عليه يف الصفحة 
67  من خالل هذا الرابط االلكرتوني: 
http://www.amadalpresse.
com/RAHA/PDF/Estudios%20

هذا  سنجد  حيث   ،Amaziges.pdf
من  مجموعة  يكشف  الذي  الجدول 

الحقائق: 
-ان الباسك قريبون جدا عىل املستوى 
وكذا  االسبان  بقية  من  الوراثي 
أول  عىل  حافظوا  وقد  الربتغاليني، 

العرص  منذ  اإليربيون  تكلمها  لغة 
التي  »االوسكريّا«  وهي  الحجري،  
األمازيغية  اللغة  أنها قريبة من  يبدو 

القديمة..
-ان سكان االيبرييني، كما هو الشأن 
إيطاليا  جنوب  لسكان  بالنسبة 
األمازيغ  إىل  أقرب  هم  وصقلية، 
والجزائريني منهم إىل االوربيني شمال 
واالملان  )الغاليون،  الربانس  جبال 

والفالمان والفايكينغ..(
املتحدثون  الجزائريني  ان   -
الذين   ،) العربفونيون  )او  بالعربية 
أقرب  هم  أقحاح،  عرب  انهم  يظنون 
إىل أمازيغ املغرب وأبعد عىل املستوى 
عرب  ومن  اللبنانيني  من  الوراثي 
ابناء  يعتربون  الذين  االدنى،  الرشق 
العمومة  األقرب وراثيا إىل االرسائليني. 
ان  إال  االصول  نفس  لهم  ان  حيث 
بينهم  فرقت  التوحيدية  الديانات 
املذهبية  الحروب  من  سلسلة  بعد 
و  واملسيحيني  اليهود  بني  االمتناهية 

املسلمني..
 ، املغاربة  بخصوص  أما   -
الصويرة   من  عربفونيني  وبمقارنة 
فإن  أكادير،  من  أمازيغفونني  مع 
ان  حيث  جالء  بكل  واضحة  القرابة 
عرب  انهم  يظنون  الذين  املغاربة  كل 
شمال  سكان  كل  وبالنتيجة  اقحاح، 
ُعّربوا  أمازيغ  سوى  ليسوا  افريقيا، 
وباالخص  لالسالم  اعتناقهم  بعد 
القرسية  اإلدماجية  السياسات  عرب 
يسمى  ملا  »العروبية«  لاليديولوجية 
بالوطنيني العرب الذين يتحولون أكثر 
http://( أنظر  سلفيني،  إىل  فأكثر 
numidia-liberum.blogspot.

com/2012/08/identite-ma-
 .) …ghrebine-la-genetique.html
الوراثية  املساهمات  كل  تكون  وبهذا 
للقبائل العربية )بنو هالل وبنو معقل 
..( قد دابت يف الوعاء الوراثي للسكان 
الذين  اليهود  باستثناء  االصليني، 
جينية  هوية  عىل  ما  حد  إىل  حافظوا 
»زواج  يف  تقاليدهم   بفعل  وراثية  او 
املجموعة(  نفس  )داخل  االقارب« 
والعيش يف تجمعات منغلقة بشكل او 

بآخر عىل عىل نفسها ..
التي  العلمية  الحقائق  هذه  وأمام 
سيرصخ  فيها،  للجدال  مجال  ال 
القوميون »العرب« ويعتربون ان هذه 
أن  قطعا  يقبلوا  لن  النهم  فضيحة، 
تكون هذه االبحاث قد انجزت يف إطار 
علمي وصحي. وقد كشفت املقارنات 
الجينية، التي أجريت من طرف فريق 
بمستشفى  املناعة  بقسم  البحث 
»الغلوبيلني  بني  بمدريد،   كتوبر   12
املضادة«  »الجسيمات  أو  املناعي« 
املأخوذة من أشخاص ينتمون ملختلف 
املتوسط،  االبيض  البحر  حوض  دول 

كان  إذا  أنه  املقارنات(  هذه  )كشفت 
عملية  إىل  حاجة  يف  إسباني  مواطن 
فإنه  املثال،  سبيل  عىل  قلب،  زرع 
أحد  من  قلب  عىل  الحصول  يفضل 
الفرنسيني  أحد  قلب  وليس  املغاربة 
رغم ان هذا االخري اقرب إليه جغرافيا 

من املغربي..
وليكن  مغربيا،  مواطنا  مثال،  لنأخذ، 
ولنفرتض  حمودي،  الله  عبد  االستاذ 
بكليتيه  التربع  يف  يرغب  انه  جدال 
قصور  من  يعاني  مريض  ملساعدة 
كليته  ان  هي  املفاجأة  كلوي..إن 
جسم  ِقبل  من  مقبولة  ستكون 
بشكل  صقيلية  جزيرة  من  مسيحي 
مسلم،  فلسطيني  جسم  من  أفضل 
الوراثي  املستوى  عىل  قربا  أكثر  ألنه 
اوربا   جنوب  االورو-متوسطيني  إىل 

منهم إىل عرب الرشق االدنى..
رفض  نسبة  فإن  ذلك،  عكس  وعىل 
العضو )الكلية يف هذه الحالة( تكون 
واعدائهم  الفلسطينيني  بني  أقل 
انهم  هو  بسيط  لسبب  االرسائليني، 
)املخزون  الوراثي  الوعاء  يتقاسمون 
بذلك  وهم  مشرتك،  بشكل  الجيني( 
اوروبا  وسكان  االيرانيني  من  أقرب 
الشمالية  الذين ينحدرون من »إنسان 
الكرومانيون  »إنسان  و  فلسطني«  
»إنسان  أن  ننىس  وال   ! االوروبي« 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  فلسطني«، 
قارتنا  من  ينحدر  البرش،  لبقية 

االفريقية..
وحسب نتائج االبحاث الوراثية االوىل 
الربوفسور  استنتج  االمازيغ،  حول 
»من   : أنه  ارناييز-فيااينا  انطونيو 
يف  كبرية،  ساكنة  وجود  املحتمل 

القدم، عىل طول الصحراء ويف شمال 
واحدة  لغة  يتكلمون  كانوا  افريقيا  
ولهم هوية وراثية واحدة كذلك..وقد 
يف  الهجرة  عىل  الساكنة  هذه  اجربت 
والتصحر  املناخية  التقلبات  عرص 
سنة   18.000 الـ  حوايل  وقعت  التي 
االخرية) بعد العرص الجليدي االخري(، 
مجر  املناطق  تلك  اضحت  وعندما 
قيد  عىل  البقاء  سصعب  صحراء  
الساكنة  هذه  هاجرت  فيها،  الحياة 
السواحل  إىل  جماعي  وبشكل  نهائيا 
 ( املتوسط  االبيض  للبحر   الشمالية 
شبه الجزيرة االيبريية وجنوب إيطاليا 
وجزر املتوسط الغربية( ونحو الجزر 
الكناري(  جزر   ( االطليس  املحيك  يف 
ويف اتجاه الرشق )مرص(6000- سنة 

قبل ميالد املسيح(.«
نهاية  يف  الوراثية،  األنثروبولوجيا  إن 
األمازيغ،  أجداد  ان  تؤكد  املطاف، 
سواء  افريقيا،  شمال  سكان  وكل 
العربفونيني  أو  منهم  األمازيغفونيني 
وسكان  اإليبرييني  مثل  املعريبن،   /
والغوانش)سكان  اإليطايل،  الجنوب 
من  قدموا  واملرصيني  الكناري(  جزر 
رسموا  حيث  الكربى  الصحراء  هذه 
بشكل رائع أفضل اللوحات الصخرية 
يف  أدرجت  والتي  البرشية،  تاريخ  يف 
لهنري  الشهرية  والكتب  املؤلفات 

لوت)8( و مليكة حشيد)2(..
صديقنا  لنا  فليسمح  الختام،  ويف 
 50 ورث  الذي  هشام،  موالي  االمري 
أبيه و  %  من مورثات امازيغية من 
جهة  من  عربية  مورثات  من   %  50
صغرية  نصيحة  له  نقدم  بأن  أمه، 
مفادها انه إذا كان يستثمر كثريا عىل 
املستوى الثقايف واملايل لصالح الثقافة 
التي ورثها من جهة أمه،  »العربية«، 
فإننا نظن انه قد حان وقت االنكباب 
وبدل نفس الطاقة ونفس االمكانيات 
ثقافته  تعزيز  لصالح   املادية 
أبيه  جهة  من  ورثها  التي  األمازيغية 

الراحل موالي عبد الله.

*رشبد راخا ، صحفي
 ورئيس مؤسسة مونتغمري هارت 
للدراسات األمازيغية
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يف  طائفية  مواجهات  أدت 
بريان  ويف  الڤرارة،  بلدية 
الجمعة  يومي  بغرداية، 
يونيو  و06   05 والسبت 
العرشات،  جرح  عن   ،2015
أنباء  وكالة  أعلنت  فيما 
الجزائر يوم الجمعة 12 يونيو 
عن مقتل شخص عقب تجدد 
أعمال العنف يف بريان، وأثارت 
احتمال  من  السكان  مخاوف 
اشتداد أعمال العنف بني عرب 
الشعانبة واألمازيغ اإلباضيني 
مع قرب حلول شهر رمضان، 
سابقة  سيناريوهات  وتكرار 
بني  اندلعت  دموية  ألحداث 
ثبوت  بعد  خاصة  الطرفني، 
الجرحى  من  عدد  إصابة 

بأسلحة نارية تقليدية.
الخرب  يومية  وأوردت 
العامة  املديرية  أن  الجزائرية 
لألمن الوطني لرشطة غرداية 
من  بعدد  االستعانة  قررت 
بالزي  الرشطة  عنارص 
من  حول  التحقيق  يف  املدني، 
أعمال  بمثريي  وصفتهم 
لتسهيل  الطائفي  العنف 
تنحرص  أن  عىل  اعتقالهم، 
الرشطة  عنارص  مهمة 
عىل  التعّرف  يف  املدني  بالزي 
ورصد  العنف  أعمال  مثريي 

تحركاتهم فقط.
مجهولة  اإلشاعات  وتثري 
أعمال  تجدد  حول  املصدر 
العنف يف غرداية الرعب وسط 
ما  أغلب  أن  بسبب  السكان، 
سابقة  إشاعات  إليه  أشارت 
املخاوف  يعيد  ما  وهو  تأكد، 
رمضان  سيناريو  تكرار  من 

.2014
عنف  أعمال  وأسفرت 
النزاع  طريف  بني  متقطعة 
بغرداية  والڤرارة  بريان  يف 
عن  الجزائري،  اإلعالم  حسب 
إصابة العرشات، وقال مصدر 
أمني من غرداية ليومية الخرب 
وقعت  التي  العنف  أعمال  أن 
وقعت  أنها  رغم  الڤرارة،  يف 
لها  أن  إال  النزاع،  طريف  بني 
سببا مختلفا، ذلك أنها وقعت 
مرشوع  حول  خالف  بسبب 

ترقية عقارية. 
العنف  أعمال  أخبار  وجاءت 
مدن  من  املرة  هذه  غرداية  يف 
والية  شمال  وبريان،  الڤرارة 
الڤرارة، تكررت  إذ يف  غرداية، 
أعمال عنف يف منطقة الكدية، 
 05 والسبت  الجمعة  يومي 
بريان  ويف   .2015 يونيو  و06 
عنف  أعمال  وقعت  كذلك، 

محدودة شمال املدينة. 
املصابني  حصيلة  ورغم 
بجروح كبرية يف أعمال العنف 
الجديدة بالڤرارة وبريان، فقد 
التدخل  وحدات  تدخل  حال 
والدرك  للرشطة  التابعة 
الجزائريني دون توسع أعمال 
ورسعة  جهة،  من  العنف 
توقفها من جهة أخرى، إال أن 
يومية  وفق  التطمينات  هذه 
حقيقة  تلغي  ال  دائما،  الخرب 
غرداية  يف  الطائفي  العنف  أن 
بات يتمتع بقدرة تجدد ذاتية، 
من  لعدد  ترصيح  حسب 
األعيان، وهو ما يثري املخاوف 
رمضان  شهر  يف  تجدده  من 
وقد  األبواب.  عىل  بات  الذي 
بغرداية  األمن  فتحت مصالح 
تحقيقا حول مصدر شائعات 
تفيد  املنطقة،  يف  نرشها  تم 
العنف  أعمال  تجدد  بقرب 
التي توقفت عدة أشهر، لكنها 
تعيش  التي  املدينة  إىل  عادت 
نهاية  منذ  طائفي  نزاع  حالة 

عام 2013.
ويف سياق متصل، قال مصدر 
غرداية  والية  من  مسؤول 
أن  صحفية  ترصيحات  يف 
املديرية العامة لألمن الوطني 
لرشطة  رخصت  الجزائري 
بتنظيم عمليات رصد  غرداية 
للجموع التي تتورط يف أعمال 
العنف الطائفية، عىل أن يقوم 
رشطة  عنارص  بالعملية 
بالزي املدني يمكنهم االقرتاب 
املتورطني  مجموعات  من 
وتصوير  العنف  أعمال  يف 
الصور  استعمال  ثم  الحشود، 
أعمال  يف  املتورطني  إلدانة 

العنف. 
ما  غرداية  والية  أن  يذكر 
مواجهات  تشهد  انفكت 
الشعانبة  عرب  بني  دامية 
طابعا  تتخذ  املزاب  وأمازيغ 
وأسفرت  وطائفيا،  عرقيا 
عن قتىل وجرحى، ومع تجدد 
يشري  مرة  كل  املواجهات 
أمازيغ املزاب بأصابع اإلتهام 
التي  الجزائرية  السلطات  إىل 
يتهمونها بمساندة ودعم من 
عرب  بمليشيات  يسمونهم 
معززين  ضدهم،  الشعانبة 
بفيديوهات  اإلتهامات  تلك 
وصور تظهر بوضوح عنارص 
الجزائريني  والرشطة  الدرك 
من  ملثمني  يساندون  وهم 
هجماتهم  يف  الشعانبة  عرب 
املزاب  أمازيغ  أحياء  ضد 

ومآثرهم وحتى مقابرهم. 

بني  العنف  جتدد  اجلزائر: 
األمازيغ والعرب يف غرداية 

الذي  املايل  الحوار  يف  املشاركة  األطراف  جميع  وقعت 
يوم  الجزائر،  برئاسة  املوسعة  الدولية  الوساطة  عليه  ترشف 
نتائج  محرض  عىل  العاصمة،  بالجزائر   2015 يونيو   05 الجمعة 
املفاوضات حول تنفيذ اتفاق السالم واملصالحة يف مايل ووثيقة تنص 

عىل الرتتيبات األمنية بشمال مايل.
ووقع عىل الوثيقتني، وفق ما نقلته وكالة أنباء الجزائر، كال من  وزير 
رمطان  الجزائري  الدويل  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  الدولة 
والتعاون  اإلفريقي  واإلندماج  الخارجية  الشؤون  ووزير  لعمامرة، 
املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  ورئيس  ديوب،  عبدوالي  املايل  الدويل 
متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل )مينوسما( مونجي حمادي.

كما تم التوقيع عىل الوثيقتني من قبل ممثل تنسيقية حركات األزواد 
سيدي ابراهيم ولد سيدات وكافة ممثيل الوساطة الدولية.

وجدد املشاركون يف املفاوضات التي جرت بالجزائر بشأن تنفيذ اتفاق 
15 ماي املايض بباماكو  السالم واملصالحة الوطنية يف مايل املوقع يف 
دعوتهم ملنسيقية الحركات األزوادية للتوقيع عىل هذا اإلتفاق يف أقرب 

اآلجال من أجل إيجاد حل سلمي لألزمة يف هذا البلد.
من جانبه اعترب رئيس الوفد وممثل تنسيقية الحركات األزوادية بالل 
التوقيع  بأن  اعترب  الجزائر،  أنباء  وكالة  نقلته  ما  حسب  الرشيف  آغ 
واملصالحة  السالم  اتفاق  تنفيذ  حول  التشاورات  نتائج  محرض  عىل 
يف مايل ووثيقة تنص عىل الرتتيبات األمنية لوقف القتال بجنوب مايل 

»مساهمة فعالة وجادة«.
وأوضح آغ الرشيف يف كلمة له خالل مراسم التوقيع أن هاتني الوثيقتني 
تعربان عن »التزام واضح من قبل الحكومة املالية والتنسيقية وأيضا 
تكون  أن  أجل  من  هنا  الحارضة  الدولية  واألطراف  الدولية  الوساطة 

مساهمة فعالة وجادة  لتسهيل عملية تنفيذ اتفاقية السالم 
هذا  التنسيقية  توقع  أن  أساس  عىل  ماي   15 يف  واملصالحة 

االتفاق يوم 20 يونيو2015«.
وأكد عىل أهمية هاتني الوثيقتني خالل مرحلة تطبيق اتفاق 
»تهيئة  هو  األهم  أن  إىل  مشريا  بمايل،  واملصالحة  السالم 
الرشوط من أجل السري قدما نحو سالم حقيقي يعيش فيه 
األزواديون والشعب املايل عامة مرحلة جديدة يف إطار حكم 

عادل وآمن يحرتم كرامة اإلنسان«.
وأضاف آغ الرشيف أن التنسيقية تلتزم »بكل ما وقعت عليه 
يوم الجمعة 5 يونيو 2015 وسابقا«، مطالبا جميع املاليني 
بالتعاون من أجل »وضع حد لكل العمليات العسكرية ولكل 
من  الدعوة  باملناسبة  وجدد  املدنية«.  الحقوق  انتهاكات 
الثقة  بناء  إلعادة  املبذولة  الجهود  لكل  الفرصة  إعطاء  أجل 
السلم  العيش يف كنف  املايل وتمكينهم من  الشعب  أبناء  بني 

واالستقرار.
باألحرف  وقعت  قد  األزوادية  الحركات  منسقية  وكانت  هذا 
من  الرغم  عىل  مايل،  يف  واملصالحة  السالم  اتفاق  عىل  األوىل 
رفضه من قبل مكونات الشعب األزوادي نظرا لعدم تضمنه 

للحد األدنى من مطالبهم، خاصة ما يتعلق بالحكم الذاتي إلقليم أزواد 
مايل  مع  مسلح  رصاع  يف  دخلوا  الذين  للطوارق  املصري  تقرير  وحق 
حد  سيوضع  الذي  الطموح  وهو  بهم،  خاص  كيان  سبيل  يف  لعقود 
مسار  وفق  مايل  يف  واملصالحة  السالم  اتفاق  عىل  نهائيا  بالتوقيع  له 
إىل  األزوادية  الحركات  الرغم من طموح منسقية  الجزائر، وذلك عىل 

إدخال تعديالت عىل نص اإلتفاق قبل التوقيع عليه نهائيا.

يذكر أن األطراف امللتزمة بأرضية الجزائر هي الحركة العربية لألزواد 
والجبهات  الحركات  وتنسيقية  األزواد  شعب  وتنسيقية  )منشقة( 
القومية للمقاومة، أما تنسيقية حركات األزواد فتضم الحركة الوطنية 
لتحرير األزواد واملجلس األعىل لتوحيد األزواد والحركة العربية لألزواد.

كرئيسة  الجزائر  من  كال  املوسع  الدولية  الوساطة  فريق  ويضم 
للوساطة واملجموعة اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا واإلتحاد اإلفريقي 
واألمم املتحدة واإلتحاد األوروبي ومنظمة التعاون اإلسالمي  وبوركينا 

توقيع وثيقتني من طرف الطوارق ومايل متهيدا لتوقيع هنائي التفاق السالم واملصاحلة

لألمازيغية  السامية  للمحافظة  العام  األمني  ثمن   
27 ماي املنرصم  يس الهاشمي عصاد يوم األربعاء 
اللغة  لرتقية  الدولة  مجهودات  أهراس  بسوق 

والثقافة األمازيغية يف الجزائر.
بقاعة  نشطه  صحفي  لقاء  يف  عصاد  وأوضح 
أنباء  وكالة  ونقلته  طاهري"  "ميلود  املحارضات 
التي  لألمازيغية  السامية  املحافظة  بأن  الجزائر 
هذه  تثمن  لتأسيسها  ال20  الذكرى  اليوم  تحيي 
ومادية  برشية  إمكانات  يف  املتمثلة  املجهودات 
"هامة" مشريا إىل أن اللغة األمازيغية أصبحت أيضا 

شغل واهتمام كثري من القطاعات الوزارية.
للوحدة  مضافة  قيمة  األمازيغية  أن  اعترب  وبعدما 
الوطنية تطرق ذات املسؤول كذلك إىل بعض النقائص 
الذي  األمازيغية  تدريس  غرار  عىل  تداركها  الواجب 
أن  11 والية بالوطن قبل  يبقى حاليا مقترصا عىل 
يشري إىل الرشوع يف مخطط تعميم تدريجي لتدريس 
الرتبية  من  كل  قطاعات  مع  بالتنسيق  اللغة  هذه 

الوطنية والتعليم العايل والبحث العلمي واالتصال.
ومشاريع  آفاق  عن  باملناسبة  املتحدث  ذات  وأعلن 
لضمان  لألمازيغية  السامية  للمحافظة  "واعدة" 
ببعدها  اللغة  لهذه  نوعي"  و"إقالع  "أنجع"  تكفل 
الوطني مشريا إىل أنه من ضمن هذه املشاريع إعادة 
االعتبار اللغة األمازيغية و إعداد قاموس شامل من

ذوي  مع  العلمية  امليدانية  الجوالت  تكثيف  خالل 
مع  واألنثروبولوجيا  اللسانيات  يف  االختصاص 
بمهمة  الصلة  ذي  والعلمي  األدبي  اإلنتاج  تحفيز 

املحافظة.
مكانة  تثبيت  أهمية  إىل  كذلك  عصاد  السيد  وأشار 
واإلذاعات  الجزائرية  املدرسة  يف  األمازيغية  اللغة 
الفضاءات  وكل  الجزائرية  األنباء  ووكالة  والتلفزة 
يف  عامة  بصفة  واملؤسساتية  والثقافية  الجامعية 

ظل "عمل براغماتي دون ترسع وال ارتجالية".
وأوضح بأن إحياء الذكرى ال20 لتأسيس املحافظة 
من  عمليا  يكون  أن  "أردناه  لألمازيغية  السامية 
املادوري  ألبوليوس  الدويل  للملتقى  التحضري  خالل 
والذي  الشخصية  هذه  عن  النسيان  غبار  لنفض 
ماي   30 من  الفرتة  يف  أهراس  سوق  ستحتضنه 
الجاري إىل غاية 1 يونيو املقبل بعنوان "تباين الرؤى 

حول أعمال األديب أبوليوس املادوري".
واعترب ذات املتحدث أن هذا امللتقى دليل عىل إعادة 
أبوليوس  وبأن  البارزة  الشخصيات  لكل  االعتبار 
إبراز بأن  الجزائري ومن خالله سيتم  رمز عبقرية 
الجزائر كانت متفتحة وتتعامل مع الحقل الفكري 

بكل جدارة.
نشطه  الذي  الدويل  أبوليوس  ملتقى  أشغال  وتناول 
وأجنبية  جزائرية  جامعات  من  ومفكرا  أستاذا   22
فرنسا  و  األمريكية  املتحدة  الواليات  غرار  عىل 
"حياة  وهي  أساسية  محاور   5 واملغرب  وتونس 
نشأته  واالجتماعي"  الزماني  اإلطار  يف  أبوليوس 
أبوليوس"  أعمال  يف  الثقافات  و"تعدد  وثقافته" 
أبولوس"  أعمال  يف  األمازيغية  الثقافة  و"مكانة 
املغاربي  الفكر  عىل  أبوليوس  أعمال  و"تأثري 
من  أبوليوس  أعمال  بعث  "إعادة  وأخريا  والعاملي" 
خالل الرتجمة واالقتباس وتحسيس الجيل الصاعد 

عن طريق الوسائط السمعية-البرصية".
الدين  الجزائري عز  الثقافة  من جانبه رصح وزير 
 30 السبت  يوم  الدويل  امللتقى  افتتاح  يف  ميهوبي 

العالمة  بأن  ماي 
أبوليوس  األمازيغي 
"قيمة  يعد  املادوري 
و  أصيلة  ثقافية 
يتعني  وطنية  ثروة 

تثمينها".
يف  مداخلته  ويف 
الدويل  امللتقى  ذات 
حول  الرؤى  "تباين 
اعترب  أبوليوس" 
الجزائري  الوزير 
"يمثل  أبوليوس  بأن 
للجزائر  بالنسبة 
ويليام  يمثله  مثلما 
بالنسبة  شكسبري 
ومونتسكيو  إلنجلرتا 
لفرنسا  بالنسبة 
محفوظ  ونجيب 

بالنسبة ملرص".
الثائر"  "النوميدي  أنه  تقديمه ألبوليوس عىل  وبعد 
الروماني  التهديد  قاوم  والذي  بأمازيغيته  املتعلق 
بيانات  قاعدة  إنشاء  إىل  والباحثني  الجامعيني  دعا 
أول  مؤلف  عىل  الضوء  لتسليط  مرجعا  ستشكل 

رواية بالعالم "الحمار الذهبي أو املسخ".
وأضاف يف هذا الصدد بأن أبوليوس عىل غرار باقي 
"أكثر  يكونوا  أن  يتعني  الجزائريني  األدب  رجال 
حضورا" يف الكتب املدرسية من أجل "إعطاء األجيال 
الشابة معالم حول تاريخهم" مشريا يف ذات السياق 
إىل أنه سيتم التطرق لهذا الجانب "مع وزارة الرتبية 

الجزائرية".
قطاعه  بأن  الجزائري  الثقافة  وزير  أوضح  كما 
البارزة  الشخصيات  "تخليد  نحو  يتجه  الوزاري 
بأن  مضيفا  األفالم"  خالل  من  الجزائر  تاريخ  يف 
أبوليوس ومسريته التي ليس لها مثيل وكتبه وأثره 
يف تاريخ اإلنسانية يستحقون أن يتم " تخليدهم من 

خالل فيلم ذو روح جزائرية".
الوزاري  قطاعه  بأن  ميهوبي  السيد  أردف  كما 
"مستعد للتعاون مع املحافظة السامية لألمازيغية 
الهوية  إبراز  لتعزيز  املوجهة  املشاريع  عديد  يف 
لوزارته  املبدئية  املوافقة  أعطى  كما  األمازيغية" 
بارزتني  شخصيتني  حول  ملتقيني  تنظيم  عىل 
أوغستني  القديس  الفيلسوف  وهما  أهراس  بسوق 
والعالمة شهاب الدين التيفايش الذي عاش يف الفرتة 
580 و651 واملعروف بأبحاثه يف مجال  املمتدة بني 

الجيولوجيا ومؤلفاته يف األدب والطب.
السامية  املحافظة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  هذا 
ضوء  عىل  نشأتها  جاءت  بالجزائر  لألمازيغية 
املؤرخ   -147  95 رقم  األول،  الرئاسيني  املرسومني 
يف 27 ماي 1995 املتضمن نشأتها. واملرسوم الثاني 
املتضمن   1996 جانفي   27 يف  املؤرخ   96-57 رقم 
شبيهة  مؤسسة  وهي  إلدارتها،  الداخيل  التنظيم 
الذي  املغرب  يف  األمازيغية  للثقافة  امللكي  باملعهد 

أنشئ سنة 2001.
فقد  موقعها  يف  وضعته  الذي  التعريف  وحسب 
السامية لألمازيغية منذ رشوعها  املحافظة  عكفت 
يف ممارسة مهامها، طبقاً للنصوص القانونية، عىل 
ترقية ورد اإلعتبار إىل الثقافة و اللغة األمازيغية يف 

ندوات،  عدة  تنظيم  خالل  من  الجزائري،  املجتمع 
الغاية  دراسية  أيام  و  منتديات  لقاءات،  ملتقيات، 
يف  األمازيغية  اللغة  إدراج  وترية  ترسيع  منها 
عرب  واإلعالم،  واإلتصال  الوطنية  الرتبية  منظومتي 
ميكانزمات  تعترب  قطاعية  مشرتكة  لجان  خلق 

وآليات كفيلة بمتابعة تنفيذ هذه املهام واملشاريع.
يف  لألمازيغية  السامية  املحافظة  تتناول  كما 
التي  اإلشكالية  الطروحات  العلمية  نشاطاتها 
األمازيغية  التاريخية  الجوانب  بعض  إىل  تتطرق 
واألحداث  الوقائع  تلك  عن  املرتتبة  واألثار  للجزائر 
باإلضافة  الجزائر.  هويتنا  أصالة  إبراز  يف  املاضية 
املعتمدة  الكتابة  ووسائل  اللسانية  يف  الدراسات  إىل 
وتعقد  األمازيغية.  واإلصدارات  املؤلفات  لتدوين 
اللسانيات  يف  املختصني  تجمع  دورية  لقاءات 
أسماء األشخاص  والتحليل يف  بالدراسة  للتمحيص 

والطوبونيميا األمازيغية.
أساتذة  ملرافقة  املحافظة  تسعى  أخرى،  جهة  من 
دورات  لهم  موفرة  عملهم  يف  األمازيغية  اللغة 
تكوينة تحت إرشاف مؤطرين ذوي كفاءات عالية. 
اللغة  تعليم  أساتذة  أداء  تحسني  يف  يساهم  مما 
األمازيغية. كما تقيم ذات املؤسسة معرضاً سنوياً 
البرصية  السمعية  والوسائط  األمازيغي  للكتاب 
واملطبوع  الكتاب  جديد  عن  الكشف  أثناءه  يتم 

األمازيغي.
السامية  املحافظة  إرتأت  املسعى،  هذا  نفس  يف 
خالل  من  النرش  و  الطبع  عالم  ولوج  لألمازيغية 
فرصة  كانت  سنة  عرش  الخمسة  قاربت  تجربة 
إلثراء الكتاب األمازيغي ودعمه بنرش ما يفوق 150 
عنواناً، كان عدًدا منه ثمرة رشاكة ناجحة مع بعض 

املؤسسات العمومية للطباعة والنرش.
بعض  لنرش  سانحة  فرصة  كان  ذاته  حد  يف  وهذا 
جامعيون  مختصون  أنجزها  التي  األستشارات 

بطلب من مؤسستنا.
الجمعوية  املبادرات  منها عىل تشجيع كافة  وعمالً 
داخل الفضاء الثقايف األمازيغي، تخصص املحافظة 
يوجه  مالياً  إعتماداً  سنوياً  لألمازيغية  السامية 
يف  األمازيغية  الثقافية  الجمعيات  وتشجيع  إلعانة 

تجسيد نشاطاتها السنوية. 

ملتقى دويل باجلزائر حول "أبوليوس املادوري" يف عشرينية املحافظة 
السامية لألمازيغية
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أستمع  لم  أني  لو  املوضوع  أكن ألكتب هذا  لم 
يف  الدارالبيضاء  إلذاعة  الظهرية  أخبار  لنرشة 
تقليص  مفاده  الخرب  املايض،  مارس  أيام  أحد 
التجارة  غرفة  يف  الصغار  التجار  ممثيل  نسبة 
والصناعة بالدارالبيضاء٠وقد تساءل املهتمون 
عن أسباب هذا التقليص وإن كان ذلك تمهيدا 
الصغري.  للتاجر  إيجابيا  يكون  لن  ما  لشئ 
الذي  الصغري  للتاجر  الكفاح  ذاك  كل  أتذكر 
يبيع بالتقسيط يف تجارة إسمها تجارة القرب، 

الهاوية  إىل  كفتها  تميل  التي  التجارة  وهي 
املايض  إىل  بذاكرتي  ألعود  حديد٠  من  برضبات 

القريب، حينما كنت يف زيارة إىل فرنسا وهناك الحت يل الحياة يف األحياء السكنية 
للمدن،حياة جامدة، وال طفل يف الشارع، وال قطة، فبدا املكان كقطعة ميتة من 
كانت  السكني٠  الحي  يف  التاجر  غياب  وموتا  وفتورا  جفاء  يزيده  للرعب  فيلم 
أصدقائي  وأسأل  الشمالية،  فرنسا  مدن  أحياء  أجوب  وأنا  مالحظاتي  أول  تلك 
سوى  ليس   « متأسفني  يل  قالوا  بقالة«  وال  حوانيت  لديكم  أليس   « الفرنسيني 
قاوم  لرجل عجوز  كانت  بقالة يف مدينتهم  آخر حانوت  أن  أوشان«، ويضيفون 
لسنوات قبل أن يضطر إلغالق حانوته أمام املنافسة الرشسة للمراكز التجارية 
حوانيت  بتدمري  سعداء  ليسوا  الفرنسيني  إن  املفرتس٠  القرش  ذاك  الكربى، 
أحيائهم السكنية، وهم يحلمون بعودتها، لهذا تأسست نوادي صغرية يف جنوب 
فرنسا ، تقف أمام املتاجر العمالقة وترفع شعار« جاري التاجر«، تبدو كلوحة من 
زمن قديم تدفع إىل الرثاء أكثر مما تدفع إىل اإلحياء، ألن فعال مات مول لحانوت 
يف فرنسا، والبقال الصغري تم التخلص منه رويدا رويدا لتتشكل املراكزالعمالقة. 

مراكز تطوي األرض طيا وتتكاثر كالفطريات الرسيعة التوالد يف بالدنا٠
فهل بالدنا تسعى للتخلص من التاجر الصغري لصالح العمالقة الجدد٠ هل تريد 
أن  أن تحفر قربا ملول لحانوت؟ تريد  التاجر الصغري؟، تريد  أن تنهي من تواجد 
لتجارة  البطئ  القتل  يف  فرنسا  تجربة  من  ملسته  ما  منذ  القرب؟٠   تجارة  تقتل 
الناحية  من  حتى  نفيس،  يف  يضمحل  العمالقة  املراكز  بربيق  أشعر  وأنا  القرب 
يعتربونها  حيث  ألحيائهم،  الرهيب  الصمت  من  يعانون  فالفرنسيون  النفسية 
مفتقدة للحياة،  ألن كل ما يمنح الحياة قد تم دفنه، دفن األطفال يف مراكز خاصة 
ويندر رؤية طفل يف الحي السكني يلعب ألعابا شعبية، دفن مول لحانوت، وصارت 
الجدران صامتة وكئيبة، وعليك أن تملك سيارة لتهرع إىل سوبرماركت لتشرتي 
كل شئ، من حفاضة أطفال إىل زهورالبيت أواملقربة، من أصغر مسمار إىل قدر 
ضخم للوالئم، ويقولون لك كل شئ موجود ولن تحتاج أن تبحث يف أي مكان، ال 
بيتك. ولكن هل  القريب من  التاجر  لحانوت، جارك  أن تعطي مالك ملول  تحتاج 

نحن فرنسا؟ وحيثما ذهبت فرنسا ذهبنا حتى إذا ذخلوا جحر ضب ذخلناه؟!!

قصة غري وردية
يف الحقيقة،كانت القصة بني مول الحانوت واملخزن قصة غري وردية، وال أعرف 
ملاذا مول لحانوت بالذات،واش حيت هو أمازيغي ، واش حيت عندو أنفة، وعزة 
نفسه تدفعه أن يعري عىل ساعديه ويستخدم عقله العصامي بال دبلومات لكي 
املخزنية،  اإلدارة  داكيش عالش حكرات عليه  الصخر؟  يستخرج رزقه من تحت 
فسلطت عليه من ال ساعد له، وال ذكاء له، إال يف ترهيب مول لحانوت، وكم عانى 
مول لحانوت يف القرن املايض، وكم سقطت كل سنوات الرصاص عليه،حتى كانت 
أن يؤكل مول  الخوف والحذر من  تثري  اإلدارات حينها  ملزاليط  املتكررة  الزيارات 
لحانوت بالباطل أو تلصق به تهمة ما أنزل الله بها من سلطان، فقد عرفت تلك 
املرحلة شططا واسعا يف ٱستعمال السلطة من طرف مراقبي األسعار يف حمالت 
شمر  هذا  ومع  لحانوت  مول  منها  عانى  بالعنرصية،  تسميتها  يمكن  ما  أقل 
وكافح وزيَّر السمطة ليبني بيتا  يف قريته البعيدة، وليذخل أبناءه املدرسة وليمنح 

حياة كريمة ألرسته، ولكن أيضا !

حمطات نضالية
من أجل تنمية املناطق املنعزلة التي جاء منها مول لحانوت، صرب و تََسْقَرَم يف 
الكماليات لكى يبني بيتا يف سوس التي فيها عائلته، ثم جاهد ماديا لتوفريالرشوط 
الرضورية للكفاح املسلح لجالء اإلستعمار، وهذا هو الجزء الذي يجهله الكثريون، 
كونه منح حياة كريمة للوطن، ألن التاجر الصغري الذي يبيع بالتقسيط يف دكاكني 
بني ربوع البلد وبني أحياء الدارالبيضاء عىل الخصوص، هذا التاجر الصغري أسس 
النواة األوىل للمقاومة وجيش التحرير، التاجر الصغري األمازيغي أو الشلح مول 
لحانوت كما درج عىل تسميته، لم يقم فقط بتأسيس أوىل املقاوالت والوحدات 
سنتيما  سنتيما  يجمعها  املعدودة  بدراهمه  مول  بل  البلد،  يف  الكربى  الصناعية 

ليؤمن آملقاومة وليصنع حرية الوطن٠ 
هذا العطاء لدرجة اإليثار، فيجوع نفسه لتتحرر األرض، حقيقة حفظها التاريخ، 
ومن ناحية أخرى لم يجلس مول لحانوت مكتوف اليدين بل قام ليدافع عن حقه 
يف الوجود الكريم، ويف ممارسةالتجارة التي تمنحه الكرامة لكن يبدو أن الحكومة 
ال يرضها آالف املعطلني أمام الربملان،وال يهمها أن ينضاف إليهم مول لحانوت، 
أنها ال تحب مول لحانوت، كما لم تحبه  ألن كل شئ يف هذه الحكومة يدل عىل 
اإلدارات السابقة، فسلطت عليه أنواعا من القرارات, فعال كاين يش مشكل مع 
بتأسيس  لحانوت  مول  قام  املخزنية،  اإلدارة  ظلم  من  كثري  أمام  لحانوت.  مول 
النقابة الوطنية للتجار الصغار واملتوسطني، وكان مول لحانوت موالي عبدالله 
يرجع  وإليه  الصغار،  التجار  مصالح  عن  للدفاع  مؤسسيها  بني  من  مستغفر 
الفضل يف نجاح ٱنتفاضة 1980، والتي عرفت إرضابا أقفل فيه كل التجار الصغار 
حوانيتهم يف كل البالد، وتم ٱعتقال زعيم النقابة ليعيش سجنا مأساويا ويموت 
بعد أيام قليلة من خروجه من السجن٠ واليوم بعد كل تلك املعاناة لم يتغري شيئا 
من وضعية التاجر الصغري، فهو محروم من التغطية الصحية ومن التقاعد، وكان 
التجارة  الذي أحدتثه وزارة  ضحية كذبة كبرية إسمها صندوق الضمان الحريف، 
والصناعة سنة1996، وقد ٱنخرط العديد من التجار والحرفيني يف هذا الصندوق، 
فضاعت  املرشوع!!،  بتجميد  يفاجئوا  أن  قبل  لسنوات  التأمني  أقساط  ودفعوا 
الجمعيات  ممثيل  منع  تأتي  ثم  رقيب٠  وال  حسيب  التجارالصغاردون  حقوق 
 « وتشجيع  املحلية٠  للجبايات  الوطنية  املناظرة  أشغال  حضور  من  املهنية 
الفراشة« ذاك القطاع غري املهيكل والذي ترمي الحكومة الحالية لدعمه من خالل 
مرشوع » املقاول الذاتي« والذي يتضمن امتيازات مستثنى منهآلتاجرالصغري٠   
النمو الرسيع للمراكز التجارية الكربى، وغض البرص عن ٱستفحال القطاع غري 
املهيكل » الفراشة«وأمام أحاديث عن تأسيس مراكز تجارية صغرية متفرعة عن 
لحانوت. ملول  فظة  محارصة  يف  السكنية  األحياء  عىل  لتسيطر  العمالقة  املراكز 

يشعر مول لحانوت بأن حكومة بلده التخدم بتاتا مصلحته٠٠
أمجاد  ولبناء  تتسول،  وال  أرسةتكدح  لبناء  والعطاء  البذل  من  املراحل  هذه 
محطات  ثم  ومرارةالسجون،  اإلستشهاد  لحد  املعاناة  من  ومراحل  اإلستقالل، 
نضالية لم تتوقف ، وبرامج تبدو من سماتها أنهاحالفة عىل مول لحانوت، أليس 
املتعاقبة  الحكومات  أتساءل لم كل  للتاجر الصغري٠ وأنا  الوطني  اليوم  يستحق 
كانت لها حصتها القاسية مع مول لحانوت ياكما حيت مادوقهمش  ملني كانو 

صغار من الفنيد يل عندو فلحانوت؟

ikankhadija@yahoo.fr

حلانوت؟  ملول  الوطين  اليوم  أو  التاجر  جاري 

خدجية 
إيكن

خواطر أمازيغية

مجعيتكم  اهتاممات  ماهي   *
وما اهلدف من تأسيسها؟

للطفولة  الوطنية  الجمعية  تأسست   **
قضايا  2002لخدمة  أبريل   يف  والتنمية 
بأألعمال  والقيام  باملغرب  الطفولة  
والرتبوية  والتحسيسية  اإلجتماعية 
والثقافية والتنموية والرتفيهية والصحية 
املتعلقة به. وأشري هنا أن تركيزنا يصب 
منذ البداية عىل اإلهتمام باألطفال النوابغ 
واملوهوبني. وقد كنا أول جمعية يف املغرب 
حسب  االطفال  من  الفئة  بهذه  تهتم 
وقد  اإلعالم،  وسائل  من  العديد  اعرتاف 

نظمنا يف هذا االطار مهرجانات كربى .
* انتم مقبلون عىل تنظيم حفل خريي ما 

اهلدف من ذلك؟
** الهدف من الحفل الخريي توفري الدعم 
اجتماعية  وضعية  يف  مرىض  ألطفال 
اقتنينا لهما  أن  صعبة منهم بتتان سبق 
زرع  لعملية  تحتاجان  لكن  السمع  آالت 

القوقعة .
املؤسسة  داخل  احلفل  هذا  تنظيم  *ملاذا  
ألتعليمية وكيف يتجاوب التالميذ مع مثل 

هذه االنشطة؟
جمعية  مع  بتعاون  نظمناه  الحفل   **

االسبانية  املدرسة  آباء 
بالرباط لذلك نظم بنفس 
املدرسة التي منحتنا قاعة 
يف  مشكورة،  االحتفاالت 
الحارضين  معظم  حني 
أمهات  هن  واملتربعني 
هذه املدرسة .وال يفوتني 
ساهم  من  جميع  شكر 
الحفل  هذا  إنجاح  يف 
وباالخص الفنان املتطوع 
الغاوي.كما  العايل  عبد 
األزياء  مصممتي  نشكر 
السيدة  املغربية  التقليدية 

هدى  والسيدة  الشعرة  زرقيق  مريم 
جوهر عامر ملساهمتهما يف عرض أزياء 

خصصتا لهذا للحفل.
* هل هناك حضور لرتاث والفن األمازيغي 

يف االنشطة التي تنظموهنا؟ 
** بالنسبة لحضور الثقافة األمازيغية يف 
أنشطتنا ، أشري أننا نقدم الفن األمازيغي 
يف حفالت تكريم األطفال النوابغ املنظمة 
يف قاعات عمومية كربى كمرسح محمد 

الخامس وقاعة ابن ياسني بالرباط .
* ماهو رأيك يف اجلمعيات املهتمة بالطفل 

بواجبها  تقوم  اهنا  ترين  ؟وهل  باملغرب 
اجتاه االطفال؟

الجهود  بكل  انوه  ان  اال  يسعني  ال    **
الطفويل  الجمعوي  الحقل  يف  املبذولة 
فهناك  االنتقاذات  كل  رغم   ، باملغرب 
جمعيات تقوم بمجهودات جبارة وأعمال 
جليلة، الشيئ الوحيد الذي يحز يف نفيس 
هو نذرة ثقافة التطوع من أجل الصالح 
اشتغايل  خالل  استنتجته  ما  وهذا  العام 
13 سنة  20 سنة يف األنشطة الرتبوية و 

يف العمل الجمعوي.

خديجة ايبوركي، فنانة شابة أمازيغية 
تافراوت،  منطقة   من  تنحدر  صاعدة، 
نظرا  صعوبة،  بكل  طريقها  تشق 
فيه،  تعيش  الذي  املحافظ  للوسط  
 Ah a  « بعنوان   أغانيها  أوىل  أصدرت 

. » tagmat
 يف لقائنا معها أكدت ان بداية مشوارها 
من  خصوصا  صعوبات،  عدة  اعثرته 
منذ  األمر  رفضت  التي  عائلتها  طرف 
البداية، كما انها ال يسمح لها بالخروج 
تسجيل  فرتات  يف  خصوصا  بمفردها 
داخل  تواجدها  دون  اغانيها، مما حال 
من  هو  والدها  ان  وأضافت  الساحة،  
رفضت  أن  بعد  ودعمها  بجانبها  وقف 
بفضل  ولكن  البداية،  يف  ذلك  والدتها 
مجهوداتها، تقول، استطاعت أن تقنع 
يجب  وبأنها  الغناء  يف  برغبتها  والدتها 

أن تحرتم قرارها.
الفنية،  الساحة  يف  بروزها  عدم  وعن 
باألساس  املشكل  ان  خديجة،  تقول 
يعود إىل والدتها والتي ترفض أن تسافر 
وأن تحرض يف امللتقيات والسهرات التي 

تستدعى إليها.
خالل  من  أنها  ايبوركي،  وأضافت   
اجتماعية  مواضيع  تعالج  أغانيها 
واسعة  فئة  تخاطب  ان  تحاول  بحيث 
املعاناة  إىل  بالتطرق  املجتمع،  من 
حياتهم  يف  يعيشونها  التي  والظروف 
اليومية  سواء كانت مادية أو معنوية، 
تجاربها  بعض  عىل  تغني  بأنها  وقالت 
تحاول  قولها،  حسب  فهي،  الحياتية 
ان تتقاسم مع جمهورها كل شيئ مرا 

كان او حلوا.
أن  تتمنى  أنها  قالت  طموحها،  وعن 
أغانيها  يتقبلو  وأن  الجمهور  يتقبلها 
وأن تكون عند حسن ظنهم، ورصحت 
أنها سجلت اغنية واحدة لحد اآلن تحت 
اغنية  وهي   »  Ah a tagmat« عنوان 
تتحدث عن االخوة والصداقة،  وتتمنى 
تتوسم  والذي  الجمهور  رىض  تنال  ان 
فيه خريا بدعمها معنويا حتى تصل إىل 

بر األمان.

األستاذة فاطمة بسقان اللبادي 
الكاتبة العامة للجمعية الوطنية للطفولة والتنمية لــ  »العامل األمازيغي«

هناك نذرة ثقافة التطوع من أجل الصاحل العام

خدجية إيبوركي الفنانة 
التفراوتية الصاعدة

* ما هي أبرز مؤخداتكم عىل مرشوع قانون املناصفة 
اجلديد؟

التي تعتمد عليه  ** أوال أوضح لكم أن املنهجية 
هي  مرشوع،  أي  إعداد  يف  الحالية،  الحكومة 
يتوصلون  شكليا  اآلخر،  الرأي  إقصاء  منهجية 
بمذكرات، لكن عمليا ال تؤخذ بعني اإلعتبار ويتم 
تجاهلها باملطلق، ثانيا، املنطق الذي يحكمه »غري 
حقوقي« ألنه تّم الرتكيز فيه عىل املجتمع املحافظ 
واضح،  غري  مرشوع  بأنه  لكم  أقول   .. واألخالق 
واضحة  بديباجة  له  يمهد  مرشوع  أي  عادة  ألنه 
أستطيع  أو   ، واألهداف  والسياق  مرجعيته  تحدد 
التي  واملجتمع  األخالق  بمرجعية  بأنه  القول 
تتبعها الحكومة الحالية يف مشاريعها، فيه تراجع 
وهذا  والجماعية،  الفردية  الحقوق  إزاء  والتشدد 
ويقرتب  والحريات  اإلنسان  وحقوق  يتناقض  ما 
أن  التي تجاوزتها، وال يمكن  املمارسات  أكثر من 
فيه  تتقدم  التي  الوقت  يف  الوراء  إىل  سنوات  نعود 
الشعوب واألمم، كما أنه لم يأخذ عىل وجه اإلطالق 
التي تقدمت بها  أيا من اإلقرتاحات  بعني اإلعتبار 
عىل  يرتكز  وال  مذكراتها،   يف  النسائية  الحركة 
ضد  التمييز  محاربة  يف  املعتمدة  الدولية  املعايري 
النساء، بل أكثر من هذا هو مرشوع متناف حتى 
عليه  صوت  الذي  الجديد  الدستور  مقتضيات  مع 
والفصل   19 الفصل  خصوص  باإلجماع،  املغاربة 
املناصفة  هيئة  اختصاص  يحددان  اللذان   164
الخالصة مؤاخذاتنا  التمييز  أشكال  ومكافحة كل 

كثرية عىل هذا املرشوع.
عىل  للحكومة  العامة  األمانة  اقرتحته  املرشوع  هذا 
املجتمع املدين إلبداء آرائه ومواقفه إزاءه؟ هل قدمتم 

يف إحتاد العمل النسائي مقرتحاتكن يف هذا الشأن؟ 
مقرتحاتنا  النسائية  الحركة  ضمن  قدمنا  نعم 
اللغة،  عىل  املنهجية،  مستوى  عىل  ومالحظاتنا 
عىل الديباجة، عىل الهدف من املرشوع، ألن هناك 
مجموعة من املبادئ التي  يجب عىل هذا املرشوع 
أن يحرتمها، كما يجب عليه أن يلتزم باألفق التي 
الدستور،  وهو  أال  البالد  يف  قانون  أعىل  يحددها 
هذه  لكن  املغرب،  بها  ألتزم  التي  وااللتزامات 
املقرتحات رضب بها عرض الحائط وغيّبت بشكل 

مطلق لغاية ال يعرفها إال من صاغ هذا املرشوع.
أال ترون أن هناك تناقض بني مرشوع قانون املناصفة 

اجلديد والدستور؟
فعال هناك تناقض صارخ وتعارض مع املبادئ التي 
يؤكد عليها الدستور وتؤكد عليها االتفاقيات التي 
وقع عليه املغرب وألتزم بها عرب مراجعته لقوانينه 
الربوتوكوالت  عىل  وقع  املغرب  هذا  من  أكثر  بل   ،
وترصد  بمتابعة  لألفراد  تسمح  التي  االختيارية 
سياسة الدولة يف هذا املجال وبالتايل فعىل من صاغ 
هذا املرشوع أن يعيد فيه النظر، ألنه كما تعرفون 
فالحقوق والحريات ال يمكن أن تتجزأ، وال يمكن 
أن نعطي لفئة معينة مستوى معني من الحقوق، 

دون أن نعطيها حقوقها كاملة. 
مقرتحات  رفضت  املعنية  الوزارة  أن  جدال  لنفرتض 

املنظامت النسائية؟ فامذا أنتّن فاعالت ؟
النضال،  سيستمر  و  النقاش  سيستمر  حينها 
سوءا  األساليب،  بكل  االحتجاج  كذلك  ويستمر 
اإلمكانيات  بكل  الضغط  أو  االقرتاحات  بتقديم 
الفرتات  طوال  تعودنا  ألننا  املمكنة،  واآلليات 
والتقدم  التطور  وأن   ، نستسلم  ال  أننا  املاضية، 
اتجاه  يف  وليس   ، اإليجابي  اإلتجاه  يف  سيصري 

الرتاجع عن الحقوق املكتسبة، وتعزيزها.

العدل  وزير   
أيام   قبل  هدّد 
للشعب  بالعودة 
عىل  لإلستفتاء 
مسودة  مرشوع 
اجلنائي  القانون 
لو  ماذا  اجلديد؟ 
األمانة  صارت 
للحكومة  العامة 
يف  منواله  عىل 

مواجهتكن؟ 
هذا منطق التهديد، غالبا ما يلجاء إليه من ال يتوفر 
عىل الحجة ويضطر للدفع بفئة معينة للمواجهة، 
كان يقتىض عىل الدولة أن تتحمل مسؤولياتها يف 
املواطنني،  بأوضاع  النهوض  يف  البرشية  التنمية 
وان   ... الكرامة  يف  الشغل  يف  الصحة  يف  التعليم  يف 
أن  ال  مستقل،  رأي  للشعب  يكون  كي  تساهم 
وتحريض  وتجيش  التبعية  تكريس  يف  تساهم 
وليس  أرقام  مجرد  يعتربونهم  و  املواطنني، 
لهم  تضمن  أن  الدولة   عىل  يجب  الذي  مواطنني، 
ووضعه  الفكري  مستواهم  من  وترفع  حقوقهم 
يكونوا  أن   لهم  ليتسنى  واالقتصادي،  االجتماعي 
وقراراتهم  بكرامتهم  املواطنة  كامل  مواطنني 

وأرائهم. 
لكّن  تعني  ماذا  املوضوع،  هذا  عىل  بعيد  سؤال 

األمازيغية يف منظمتكّن ؟ 
األمازيغية هي جزء من املغرب بل هي أصل املغرب 
دسرتها  الدستور  الن  فقط  ليس  هذا  واملغاربة، 
وقوة  تاريخ  ألنها  بل  الجديد  الدستور  يف  وأقرها 
نعتز ونفتخر بها، و ليست للتزيني وما هو شكيل، 
والعمل  األمازيغية  لرسمية  حقيقي  تفعيل  يجب 
كل  يف  الثقافية  املرجعية  هذه  استحضار  عىل 
واالجتماعية،   واالقتصادية  السياسية  املستويات 
ألنه عندما تجد مثال املدونة مكتوبة باللغة العربية 
باالمازيغية  ناطقة  املغرب  من  واسعة  مناطق  يف 
وال  الوطن  هذا  من  كبري  جزء  تغيب  بذلك  فهي 
وبالتايل  املطلوبة،  وحقوقه  انتظارته   تستحرض 
الثقافة  هذه  يستحرض  أن  الجميع  عىل  يجب 
التي  املكانة  تأخذ  حتى  عليها  ويدافع  العريقة 

تستحقها.
املنشورات  عن  األمازيغية  اللغة  غياب  نفرس  وبامذا 

والشعار اخلاص باإلحتاد العمل النسائي؟
يف  مستقرة  إدارة  عىل  نتوفر  ال  نحن  األسف  مع 
الجماعي  العمل  من  نتمكن  حتى  معينة  مدينة 
عضوات  تصور  األمور،  هذه  مثل  نناقش  لكي 
اكادير،  ك  مختلفة  ملدن  ينتمون  التنفيذي  املكتب 
مراكش، الدار البيضاء،وأنا كرئيسة أستقر بمدينة 
الدار البيضاء، واملقر املركزي يوجد بالرباط، وهذه 
القيادة ليس لها عمل مبارش يف اإلدارة، أستطيع أن 

أقل لكم بأن هذا خلل نحاول تجاوزه.
عن  األمازيغية  اللغة  غياب  يربر  ال  كله  هذا  لكن 

شعار منظمتكم ؟
يف  تجاوزه  أن  وسنحاول  الخطاء  بهذا  نقر  فعال 
القريب، وسأعمل شخصيا كرئيسة لإلتحاد العمل 
النسائي عىل تجاوزه يف أقرب وقت، هذه مساءلة 
نلتقي  أن  وأتمنى  للنقاش،  قابل  وغري  محتومة 
املنظمة  شعار  تجدون  وسوف  أخرى  فرصة  يف 

ومنشوراتنا باللغة األمازيغية .
* حاورها ـ منترص إتري 

زهرة وردي رئيسة منظمة » إتحاد العمل النسائي«  لــ »العالم األمازيغي« 

مشروع املناصفة غري واضح و احلكومة تعتمد على منهجية 
إقصاء الرأي املخالف يف مشاريعها
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فرع  العالم  جبال  سكان  جمعية  نظمت 
للفنون  الثالث  الدويل  املهرجان  خنيفرة، 
واإلبداعات الجبلية تحت شعار: »املرأة الجبلية: 
تعدد الوظائف ونضال مستمر«، من 05 إىل 11 
)أزلو(  الخرضاء  املسرية  بساحة   2015 يونيو 
بخنيفرة، برشاكة مع جامعة السلطان موالي 
والتنمية  للرتاث  الجهوية  والجمعية  سليمان 
والثقافة  والرتاث  التاريخ  يف  البحث  ومخترب 
والعلوم  اآلداب  بكلية  الجهوية  والتنمية 
اإلنسانية بني مالل، واملديرية الجهوية للثقافة 
)تادلة أزيالل( ومجلس جهة مكناس تافياللت 
واملجلس  البرشية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة 
وغرفة  لخنيفرة  البلدي  واملجلس  اإلقليمي 
التقليدية لخنيفرة- ميدلت، بتنسيق  الصناعة 
التاريخ  دكتوراه  بمركز  الباحثني  الطلبة  مع 
والرتاث وطلبة ماسرت املجال والرتاث والتنمية 

الجهوية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
التعريف  الفنية،  التظاهرة  هذه  تروم   
التاريخية  خباياه  يف  والبحث  املغنى  بالرتاث 
تثمينه  وبالتايل  والنفسية...،  واالجتماعية 

ونفض الغبار عليه وربطه بالتنمية املحلية.
وغنائية  فنية  فرق  املهرجان  هذا  يف  وشاركت 
التبوريدة  كفن  ودولية  ووطنية  محلية 
الجبلية،  الطقطوقة  بوغانيم،  وأحيدوس 
مع  وباملوازاة  الرمى...،  عبيدات  إمديازن، 
ذلك، نظمت غرفة الصناعة التقليدية إلقليمي 
التاسع  الجهوي  معرضها  وميدلت،  خنيفرة 
فضاء  احتضنه  والذي  التقليدية  للصناعة 

ساحة أزلو.
الجهوي  املعرض  أن  للجمعية  بالغ  وأوضح 

التقليدية  للصناعة 
بمشاركة  أقيم 
صانعا   70 من  أزيد 
مختلف  من  تقليديا 
املغرب،  مناطق 
فرق  عن  فضال 
التقليدية  للتبوريدة 
من  أجنبية  وفرق 
والفيليبني  السنغال 
برازافيل  والكونغو 
امليدان  »تغني 
الوطني  الثقايف 
نقطا  وتخلق 
والتبادل  للتالقي 
التطور  ومقارنة 
الفني املحيل بنظريه 
الدولية  الثقافات  يف 

األخرى«.
فرق  املغرب  من  الدورة  هذه  يف  شاركت  كما 
املايا،  وفن  التقليدية،  للتبوريدة  تيغسالني 
والركادة من الجهة الرشقية، وآيت واراين لفن 
لفن  احديدو  وآيت  تازة،  أحيدوس من منطقة 
املراكشية،  والدقة  الرما،  واعبيدات  أحيدوس، 
وإيمازيغن  وكناوة،  الجبلية،  والطقطوقة 
وإيزوكاغن  مايا،  وعائشة  أحيدوس،  لفن 
والفنانني  كيكو،  منطقة  من  أحيدوس  لفن 
األمازيغي سعيد أقشمري، ومصطفى أوسيبو، 
لفن  وايور  وأسيد  حمو،  والشيخ  ولوسري 
وأطفال  أحيدوس،  لفن  تفاق  وأم  أحيدوس، 
الغيوان، عالوة عىل ثنائي فكاهي من بني مالل 

وغريها.
»ليزيرونديل  فرق  شاركت  املغرب  خارج  ومن 
ميكرا  وأودت  )السنغال(،  سينغال«  دي 
ومجموعة  الدويل،  إفريقيا  وقطن  )الفيليبني(، 

من الكونغو برازافيل.
وأشار بالغ ذات الجمعية إىل أن هذه الدورة من 
املهرجان، حرضتها شخصيات وطنية ودولية 
الدورة  تنظيم  أيضا  وعرفت  وديبلوماسية، 
األمازيغ،  الشعراء  لفائدة  الثانية  التكوينية 
الوطنيني  الفاعلني  من  لعدد  تكريمي  وحفل 
عىل  تقليديني  وصناع  وفنانني  مبدعني  من 

املستويات اإلقليمية والجهوية والوطنية.
* املصدر: مواقع محلية

مهرجان الفنون واإلبداعات اجلبلية يف نسخته الثالثة مبدينة خنيفرة

منشورات  عن  صدرت 
للثقافة  امللكي  املعهد 
األمازيغية يف الرباط دراسة 
للباحث  جديدة  أكاديمية 
املتخصص  املغربي  واملفكر 
والغرب  اإلسالم  قضايا  يف 
وأستاذ  واألمازيغية، 
العربية  واللغة  اإلسالميات 
يف بلجيكا التجاني بولعوايل، 
عنوان:  تحمل  وهي 
األمازيغية  الصحافة 
بني  املغرب  يف  املكتوبة 
وقد  والتطور.  النشأة 
أن  الكتاب  غالف  عىل  جاء 
اليقظة الفكرية األمازيغية 
ولجت مرحلة جديدة، وهي 
التأصيلية،  العلمية  املرحلة 
العديد  فيها  حظيت  التي 
األمازيغية  املعارف  من 
أنه  غري  العلمي،  بالتناول 
ظلت  أخرى  معارف  ثمة 
مغيبة، ليس ألنها أقصيت، 
عليها  يأت  لم  ألنها  وإنما 
ليس  ألنها  إما  بعد،  الدور 

الثقايف  الظهور يف املشهد  الحايل، وإما ألنها حديثة  الظرف  عليها طلب معني يف 
األمازيغي. ويعترب اإلعالم بمختلف مكوناته وتجلياته، من صحافة وإعالن ونرش 
لم تنل حظا  التي  املعرفية  الحقول  ووسائط مرئية ومسموعة ورقمية من بني 
وافرا من التأصيل العلمي، حتى أنه تكاد تنعدم الكتابات الصحافية العادية حول 
هذا اإلعالم، فما بالك والدراسات أو البحوث العلمية املتخصصة، التي وإن وجدت 

فإنها مقبورة يف املكتبات الجامعية والخاصة!
لدى  تولدت  األمازيغي بوجه عام،  اإلعالم  بها  يمر  التي  الوضعية  يف خضم هذه 
الباحث رغبة أكيدة تحثها مختلف البواعث الذاتية واملوضوعية عىل تأليف هذه 
الصحافة  لتاريخ  وتقريبيا  ممكنا  تشخيصا  تقدم  التي  األكاديمية،  الدراسة 
األمازيغية املكتوبة، منذ نشأتها املبكرة يف أحضان العمل الجمعوي األمازيغي، ثم 
عرب تطورها إىل أشكال صحافية »فردية« أو »حزبية« أو »مقاولة إعالمية«. وهي 
تتوزع عرب شقني: أولهما نظري ينكب عىل مختلف قضايا الصحافة األمازيغية 
ما  ترجمة  يحاول  تطبيقي  وثانيهما  والفكرية،  واملعجمية  واللغوية  التاريخية 
تقرر نظريا من خالصات ورؤى وأفكار من خالل التطبيق عىل نماذج حية من 

جرائد أمازيغية مكتوبة، كتسافوت وتاويزا وأكراو وأمازيغ والعالم األمازيغي.
ويشكل هذا الكتاب أول دراسة علمية اشتغلت عىل موضوع الصحافة األمازيغية 
للصحافة  العاملية  الهاي  جامعة  من  بطلب  الباحث  ألفها  املغرب،  يف  املكتوبة 
اإلعالم  ماسرت  مرشوع   2007 منذ  طرحت  قد  كانت  التي  هولندا،  يف  واإلعالم 
السامرائي  مصطفى  جمال  الربوفسور  تفضل  وقد  األمازيغية،  والصحافة 
للثقافة  امللكي  املعهد  لدى  العلمي  للتحكيم  باإلرشاف عليها، ثم قدمت بعد ذلك 
ضمن  إدراجها  عىل  ووافق  املتميز،  األكاديمي  الجهد  هذا  ثمن  الذي  األمازيغية 
منشوراته العلمية. وقد تضمن الكتاب أكثر من 220 صفحة من الحجم الكبري، 

توزعته ثالثة أبواب مقسمة بإحكام إىل فصول ومباحث متنوعة. 
تمت عنونة الباب األول بـ: الصحافة األمازيغية املكتوبة؛ قراءة مصطلحية، وهو 
يتألف من ثالثة فصول، ُجّزيء كل واحد منها إىل ثالثة مباحث، ُخصص الفصل 
الثاني  الفصل  أما  األول لتحديد مصطلحي الصحافة والجريدة لغة واصطالحا. 
فقد تناول الصحافة املغربية املكتوبة وموقعها من الصحافة العربية عامة، ثم 
أهم أطوار تلك الصحافة، ليخلص يف آخر املطاف إىل أنها تتمتع باالستقاللية عن 
األمازيغية  بالصحافة  الثالث  الفصل  اهتم  حني  يف  املكتوبة،  العربية  الصحافة 
املكتوبة، فتعرض إىل مصطلحها وبدايتها الفعلية ثم أهم املراحل التاريخية التي 

قطعتها.
أما الباب الثاني فقد ُوسم بـالصحافة األمازيغية املكتوبة؛ من تشخيص الكائن 
فصل  كل  أن  غري  فصول،  ثالثة  من  يتكون  أيضا  وهو  املمكن،  استرشاف  إىل 
غياب  وراء  كانت  التي  األسباب  إىل  األول  الفصل  تطرق  مبحثني.  يتضمن  منه 
الصحافة األمازيغية املكتوبة، التي لم تظهر إىل الوجود إال بعد مرور حوايل قرنني 
ناسخا  الصحافة  ليعّرج عىل واقع هذه  املكتوبة،  املغربية  الصحافة  عىل ظهور 
صورة تقريبية لحارضها. أما الفصل الثاني فقد تناول إشكالية اللغة والحرف 
خطابها  يف  لغات  ثالث  باعتمادها  تنفرد  التي  املكتوبة،  األمازيغية  الصحافة  يف 
اإلعالمي، وهي األمازيغية والعربية والفرنسية، ليخلص الباحث يف املبحث الثاني 
إىل أن هذه الصحافة ذات طبيعة أمازيغية لكنها تتحدث بلسان غري أمازيغي! يف 
حني ُخصص الفصل الثالث ألهم املكتسبات التي حققتها الصحافة األمازيغية، 
دون أن يرصف النظر عن التحديات، التي تقف حجر عثرة يف تقدم هذه الصحافة 

وتطورها.
األمازيغية  الجرائد  من  نماذج  عىل  للتطبيق  بمجمله  عقد  فقد  الثالث  الباب  أما 
األمازيغية  الصحافة  من  نماذج  عىل  تطبيقات  عنوان:  يحمل  وهو  املكتوبة، 
وقد  الدراسة،  مساحة  نصف  من  أكثر  يشغل  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر  املكتوبة، 
مباحث،  ثالثة  منها  واحد  كل  يتضمن  التي  األربعة،  فصوله  عرب  الباحث  تناول 
أربعَة نماذج من الصحافة األمازيغية املكتوبة، حيث تم يف املبحث األول التعريف 
والثالث ملحتواها، ويمثل  الثاني لشكلها  املبحث  ثم ُخصص  املتناولة،  بالجريدة 
عىل  وهي  املكتوبة،  األمازيغية  الصحافة  أطوار  من  طورا  حدة  عىل  أنموذج  كل 
التوايل: الصحافة الجمعوية من خالل جريدة تاسافوت، والصحافة الفردية من 
خالل جريدة ثاويزا، والصحافة الحزبية من خالل جريدة أكراو أمازيغ، وصحافة 
األمازيغي. وقد ُختم كل فصل بملحق يتضمن  العالم  املقاولة من خالل جريدة 
اقتضتها  أخرى  مواد  إىل  إضافة  املدروسة،  الجرائد  نماذج  من  األوىل  الصفحات 

الدراسة يف شقها التطبيقي.
ولالشارة فالتجاني بولعوايل، باحث ومفكر مغربي متخصص يف قضايا اإلسالم 
مجموعة  له  صدرت  العربية،  واللغة  اإلسالميات  أستاذ  واألمازيغية،  والغرب 
واألمازيغية  اإلسالم   ،)2006 )القاهرة،  الغرب  يف  املسلمون  منها:  املؤلفات  من 
2008(، صورة اإلسالم يف املقاربة األكاديمية األوروبية )دبي،  )أفريقيا الرشق، 

2013(، راهن األمازيغية )أفريقيا الرشق، 2014(.

الصحافة األمازيغية املكتوبة يف املغرب 
بني النشأة والتطور

إصدار جديد للباحث املغريب التجاين بولعوايل

ماي   17 األحد  يوم  مساء  الستار  أسدل 
من  الثالثة  النسخة  فعاليات  عن   2015
والرتاث  للفن  الدويل  االمازيغي  املهرجان 
جمعية  طرف  من  املنظم  بالريف، 
تحت  والعرشون  الواحد  القرن  ريف 
لالمازيغية  الدستوري  التنزيل  شعار: 
والخلفيات  القانوني  االشكال  بني 
من  كل  مع  برشاكة  وذلك  االديولوجية، 
تاونات  الحسيمة  تازة  جهة  مجلس 
من  وبدعم  والرياضة  الشباب  ووزارة 
مع  وبتنسيق  للحسيمة  البلدي  املجلس 
األمازيغي،  للمرسح  “تفسوين”  جمعية 
فنية  بأمسية  أيام،  ثالثة  طيلة  وذلك 
مجموعة  فقراتها  بتنشيط  قام  شيّقة 
من الفرق الفنية املحلية والدولية بساحة 

محمد السادس بالحسيمة.
الخامسة  الساعة  عىل  ابتدأت  األمسية 
غنائية  بوصالت  مساء  والنصف 
الشيخ  ن  »ثاروا  لفرقة  فولكلورية 
الغفري  الجمهور  أتحفت  التي  عيىس«، 
سافر  ممتعة  غنائية  بفقرات  الحارض 
الجميل  الزمن  إىل  الجمهور  كلماتها  مع 
لألغنية األمازيغية، كما شاركت أيضا يف 
امللكي  النادي  جمعية  األمسية  تنشيط 
للتكواندو بالحسيمة تحت قيادة املدرب 
مصطفى البضمويص، بعروض رياضية 
يف مختلف فنون الحرب، أبهرت الوافدين 

عىل عني املكان.
الغفري  الجمهور  موعد  كان  ذلك  بعد 

مفاجأة  األلبانية،    VATRAفرقة مع 
قيمة  بمثابة  كانت  التي  املهرجان 
رقصات  قدمت  حيث  للدورة  مضافة 
كثري  لها  موسيقية  بمقاطع  مرفوقة 
نظريتها  مع  املشرتكة  القواسم  من 
الحارضات  استحسان  نالت  األمازيغية، 
فني  مستوى  عىل  وأبانت  والحارضين 
راق باحتكاكه مع الفن األمازيغي شكل 
الحوار  تمازجا وانصهارا ثقافيا أساسه 

والتضامن والتعايش. 
كما شهدت األمسية عينها التي حرضها 
بعض  وكذا  املهرجان  يف  املشاركني  جل 
والسياسية  الجمعوية  الفعاليات 
لينا  الصاعدة  الفنانة  مشاركة  باملدينة، 
بمقاطع  »أزير«  مجموعتها  مع  رشيف 
األداء  بنفس  »إزران«   أمازيغية  شعرية 
الذي كانت تقوم به نساء الريف لألغاني 
ثويزا  وحفالت  األعراس  يف  األصيلة 

واملناسبات املختلفة.
محمد  ساحة  زوار  لكل  كان  كما   
األروقة  مختلف  مع  موعدا  السادس 
التقليدية  الصناعة  منتوجات  ملعارض 
اإلختتام  إلضفاء رونق خاص عىل حفل 
الذي شهد حضور جمهور غفري غّصت 
ملدينة  املركزية  الساحة  جنبات  به 

الحسيمة.
يف  باملشاركني  اإلحتفاء  تم  الختام  ويف 
إنجاح  يف  واملساهمني  املهرجان  هذا 
دروع  بمنحهم  املتفردة  التجربة  هذه 

املهرجان وشهادات تقديرية.
اليوم  صبيحة  يف  أنه  إىل  اإلشارة  تجدر 
تنظيم  املهرجان  برنامج  شهد  ذاته 
رحلة ميدانية إىل قصبة سنادة، بتنسيق 
بني  النسائية  للتنمية  األمل  جمعية  مع 

يطفت.
التاريخية  املعالم  بني  القصبة من  تعترب 
ملواجهة  السعديون   شيدها  التي 
السلطان  عهد  ويف  اإلسباني  اإلستعمار 
وإقامة  ترميمها  تم  إسماعيل  موالي 
خصيصا  أنشئت  بها.  عسكرية  حامية 
اإلستعمارية  األطماع  للمساهمة يف ردع 
الثاني  النصف  يف  وأصبحت  بالريف 
مراكز  أهم  من  عرش  التاسع  القرن  من 
الحاميات املخزنية يف منطقة الحسيمة، 
وقتنا  إىل  مشيدة  أطاللها  زالت  ال  التي 

الحارض.
وباملوازاة مع الخرجة امليدانية إىل قصبة 
سنادة تم تنظيم صبحية لفائدة األطفال 
بقاعة العروض بدار الثقافة بالحسيمة،  
وقد تميزت الصبحية الرتبوية التي عرفت 
حضور أطفال األقسام الدراسية التابعة 
للمؤسسات التعليمية بالحسيمة وأولياء 
يضم  حافل  برنامج  بتقديم  أمورهم 
الثقافية  األنشطة  من  متنوعا  كوكتيال 
والفنية والرتفيهية كاألناشيد والعروض 
وسط  التعبريية،  واللوحات  البهلوانية 

أجواء بهيجة.

اسدال الستار حول فعاليات املهرجان األمازيغي الدويل للفن والتراث بالريف

يصنع  أن  استطاع  متواضع،  هادئ،  إنسان 
نجوميته من خالل صوته املميز وموهبته العالية 
كلمات  و  األطلس  إيقاعات  بني  جمعت  التي 
سوس الرائعة. أحمد أشنكيل “رويشة  ن سوس” 
من مواليد مرياللفت سنة 1966 ,أصدر أول ألبوم 
له تحت عنوان ‘’ تديت اوا تديت’’  و الذي يعترب 
الفريد من نوعه حيث املزج بني أقاعات األطلس 
أغنية  تديت’’   اوا  تديت  ف’’  سوسية.  كلمات  و 
أهداها رويشة  لروح الفنان الكبري املرحوم محمد 
الرويشة كما جاء يف قوله ‘’ هذا الفنان الذي كنت 
منه  استفدت  أستاذي  و  أخي  و  صديقي  أعتربه 
كثريا  و الذي أكن له كل االحرتام والتقدير حتى 
بعد وفاته’’, و تضمن االلبوم مواضيع أجتماعية 
و فنية. ويطمح الفنان إىل اكتساب ثقة جمهوره 
نفيس  أرى  أن  املستقبل   يف  أتمنى   ’‘ قال  كما 
مواصالً ملشواري الفني وأن أكسب و مجموعتي 
شهرة واسعة، و أن أكسب ثقة الجمهور املغربي 
االلبوم  فإن  لالشارة  و  الكويرة’’,  إىل  طنجة  من 

متوفر حاليا باألسواق.

  * مرياللفت : ابراهيم املقدم  مراسل صحايف

 أمحد أشنكلي
أخريا  “رويشة  ن سوس” اللقاء  تحقق 

إمديازن  مجموعة  بني 
وجمهور  إمنتانوت 
حي  مومن  سيدي 
الخامس  يوم  األزهر 
من   ،2015 يونيو  من 
مهرجان  فعاليات  خالل 
يف  بالبيضاء  إبتسامة 
والتي  الرابعة  دورته 
منقطع  نجاحا  حققت 
مدير  أعرب  كما  النظري. 
عبد  السيد  املهرجان 
الوهاب خالد عن إعجابه 

الكبري بأداء املجموعة ونعته بالراقي واملتميز.. حيث تفاعل الجمهور البيضاوي بشكل جيل 
مع أغاني إمديازن املستوحاة من قلب الرتاث األمازيغي األصيل واملمزوجة بعبق فن الروايس 
ربحس   " الحنصايل  ثالثي   " اإلخوة  الفنانني  إنتاج  من  سامية  إبداعية  وبلمسات  العظماء 
جميل مرهف عىل منصة املهرجان، وهي معزوفات شكلت أطيافا من املوسيقى العذبة التي 

يعشقها الجميع صغارا وكبارا.. 
بشتى  الحارضون  معها  تناغم  البيضاوية،  الليلة  عروس  الشهرية  "واييه"  أغنية  فكانت 
التي  الرابحة  الورقة  هو  والوئام  والتالئم  االلتحام  وهذا  وأجناسهم،  وميوالتهم  انتماءاتهم 
 ..1987 سنة  من  صيف  ذات  نشأتها  منذ  إمنتانوت  إمديازن  مجموعة  عليها  راهنت  لطاملا 

والزالت الحكاية مستمرة.
للتواصل مع مجموعة إمديازن:

0602050171-0691430063-0668515915
Amdiaz77@hotmail.com- https://www.facebook.com/jamal.amdiaz

جمموعة إمديازن إمنتانوت تتمريبالبيضاء 
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