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عاقل،  إنسان  أقدم  فيها  اكتشف  ألرض  كيف 
تحرتم  وأال  اإلنسان  هذا  ضد  عنرصية  تكون  أن 

حقوقه؟
وتعترب  األزل  منذ  الله  بأرض  سميت  ألرض  كيف   
مهد كل الديانات، أن تكون عنرصية ضد مواطنيها، 
العبادة واالعتقاد فيما وبما  وأن تصادر حقهم يف 

يؤمنون به؟
تكون  أن  وحجرا،  لسانا  أمازيغية  ألرض  كيف 
األمازيغية  واألصيلة،  األصلية  لغتها  ضد  عنرصية 
بحروفها تيفيناغ التي قاومت كل الغزوات اللغوية؟

كيف ألرض أفريقية جغرافيا وتاريخا، أن تمارس 
أفارقة،  مهاجرين  ضد  مقيتة  وعنرصية  تمييزا 

فقط ألنهم ذوو برشة سوداء؟
محاربات  قائدات  نساء،  حكمتها  ألرض  كيف 
ضد  عنرصيتها  تمارس  أن  اإلسالم،  قبل  وملكات 
واملحاكم،  واإلدارات  القوانني  مستوى  عىل  املرأة 

وحتى يف الشارع فقط ألنها امرأة؟
ويف  الرب  يف  الخريات،  كل  الله  وهبها  ألرض  كيف 
يعيش  ذلك  ومع  تحتها،  وما  األرض  وعىل  البحر، 

فيها غالبية املواطنني تحت عتبة الفقر؟
إنسان  )أقدم  لإلنسانية  مهدا  صنفت  ألرض  كيف 
عاقل عثر عليه باملغرب ويرجع تاريخه إىل ماقبل 
315 ألف سنة( و منبع الحضارات أن تصري مهدا 

للفقر والجهل والفساد والجريمة؟
كيف ألرض كشجرة،  جذورها يف افريقيا وأغصانها 
اكتشاف  )آخر  الفلك  علوم  تصدرت  أوروبا،  يف 
الفلك(  علم  يف  االمازيغ  ضلوع  يبني  بالصويرة 
تميل  ...واالن  )تاجرومت(  واللغة  الطب  وعلوم 

نحو الرشق لتستورد الجهل؟
الدول  من  يعترب  املغرب  إن  نعم 
ويرتبع  بامتياز،  العنرصية 
الرتتيب  درجات  آخر  عىل  لألسف 
يف التعليم والصحة والديمقراطية 
املجاالت،  وكل  والعدل  واملساواة 
التاريخية  املؤهالت  من  بالرغم 
والجغرافية والحضارية والبرشية 
التي يزخر بها والتي من املفروض 
أن ترفع من شأنه ليصري بالفعل 
أحسن بلد يف العالم، وليس  بأقوال 

»الحمالت اإلشهارية«.
إن ما وصلت اليه بلدنا من تخلف 
تسريها  دولة  عن  بغريب  ليس 
رجعية  مرجعيات  ذات  تكتالت 
الواحد  الفكر  مبنية عىل  متخلفة 
الواحد  والدين  الواحدة  واللغة 
من  أكثر  بل  الواحد،  واللون 
وعلومها  لتاريخها  تتنكر  ذلك، 
بكل  والظالمية  الجهل  وتستورد 

تجلياتها.
 عار علينا ونحن يف القرن الواحد 
ويتوىل  يحكمنا  أن  والعرشين 
بحقوق  يؤمن  ال  من  أمورنا 
السياسية،  املدنية،  املواطنني 

الدينية، العقائدية، الجنسية، الجنسانية، الثقافية 
وأن  خصوصا  والتنمية  العدالة  كحزب  واللغوية، 

فاقد اليشء ال يعطيه.

وزير  سيدافع  بماذا  اتساءل، 
السيد  والحريات  الحقوق 
املغرب  عن  الرميد  مصطفى 
امللفات  يف  الدويل  املنتظم  امام 
رائحة  تزكم  التي  الحقوقية 
والتمييز،  والعنرصية  االقصاء، 
األمم  ومقرري  خرباء  أنوف 
أن  للرميد  يمكن  كيف  املتحدة؟ 
باإلختالالت  يعج   بلد  عن  يدافع 
تقارير  بشهادات  والخروقات 

وطنية ودولية؟ 
الرجل  أفكار  أن  نعرف  نحن 
تغرف  ال  ومرجعياته،  وقناعاته 
حقوق  مرجعيات  معني  من 
واملعاهدات  واملواثيق  اإلنسان 

الدولية، بل أكثر من ذلك،.
عن  الوزير  السيد  رد  ماهو 
بالده؟  تتهم  التي  التقارير 
تغليب  يف  متورط  بنفسه  وهو 
ومصلحة  الشخصية  مصلحته 
مصلحة  عىل  وزمالئه  حزبه 

الدولة. 
مرة  املواطن  يثق  أن  يعقل  كيف 
نفسه  يحرتم  لم  من  يف  أخرى 
سلطة  يف  التدخل  عن  وينأى 
القضاء بحجة أن املتهم صديقه وزميله يف الحزب؟

الحقوق والحريات حني كان  السيد وزير  أين كان 
املواطنون يف الحسيمة ويف جرادة تنتهك حريتهم يف 

التظاهر وتنتهك حقوقهم إىل اآلن يف محاكمات 
صورية وغري عادلة؟ 

أمام رصخة مواطنات ومواطني  الرميد  ماذا فعل 
التي  الهجومات  جراء  من  نون  وواد  سوس  جبال 
اليشء  الجائر،  الرعي  عصابات  عليهم  شنتها 
ذوي  من  فتاة  واغتصاب  اغتياالت  إىل  أدى  الذي 

االحتياجات الخاصة؟
خالق  عمر  الطالب  اغتيال  أثناء  الرميد  كان  أين 
ءيزم بالحرم الجامعي يف مراكش، ال ليشء إال ألنه 
يستفيد  الذي  واالقتصادي  السيايس  الريع  حارب 

منه املرتزقة؟
الحركة  طلبة  سجن  حني  الوزير  معايل  كان  أين   
انهم  ملجرد  وعدوانا،  ظلما  األمازيغية  الثقافية 
والتحدث  التعليم  يف  وحقهم  أفكارهم  عن  دافعوا 

بلغتهم األم؟
 أين األستاذ الرميد مما يقع اآلن عىل سواحل بلده 
من هجرة غري رشعية؟ وما هو جوابه عن مصري 

ضحايا العيش الكريم؟
 أقول للسيد مصطفى الرميد صديق حامي الدين، 
إن مسؤوليتك معايل الوزير هي أن تحمي املواطن 
باستعمال  صديقك  تحمي  أن  ال  التعسفات،  من 
مسؤولية  من  هي  حقيقة  لكشف  التعسف، 

القضاء.
وقديما قال الحكيم األمازيغي:

Illa Ijjig inqqan
Illa Ijjig inqqan

صـــرخـــــة
 البــــــد

 مـــنهـــــــا
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• املديرة املسؤولة:

أمينة الحاج حماد 
أكدورت

 ابن الشيخ

وجهت مديرة جريدة »العالم 
الشيخ  ابن  أمينة  األمازيغي«، 
رسالة خطية إىل العاهل املغربي، 
امللك محمد السادس، تطالبه بـ« 
السنة  رأس  وإقرار  »االعرتاف 
رسميا  وطنيا  عيدا  األمازيغية 
غرار  عىل  عنها،  مؤدى  بعطلة 
الرسمية،  والعطل  األعياد  باقي 
من  أن  إىل  رسالتها  يف  مشرية 
السنة  برأس  االعرتاف  شأن   «
االنتعاش  يعيد  أن  األمازيغية 
روح  مع  تماشيا  لألمازيغية 
وفلسفة الدستور وانسجاما مع 

خطاباتكم السامية«.
العضوة  الشيخ،  ابن  وقالت 
اإلداري  باملجلس  السابقة 
للمعهد امللكي للثقافة االمازيغية 
امللكية  باللجنة  سابقة  وعضوة 
القانون  مرشوع  بإعداد  املكلفة 
الوطني  للمجلس  التنظيمي 

املوجهة  رسالتها  يف  املغربية،  والثقافة  للغات 
جاللتكم  إىل  نتوجه  املغربي: »إننا  للعاهل 
برأس  تعرتفوا  أن  أمل  وكلنا  الرسالة،  بهذه 
وطنيا  عيدا  بها  تقروا  وان  األمازيغية  السنة 
باقي  غرار  عىل  عنها،  مؤدى  بعطلة  رسميا 
األعياد والعطل الرسمية، ما من شأنه أن يعيد 
االنتعاش لألمازيغية تماشيا مع روح وفلسفة 

الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية«.
رسالتها  يف  األمازيغية  اإلعالمية  وأضافت 
لالعرتاف  الثامنة  السنة  أبواب  عىل  »ونحن 
باألمازيغية لغة رسمية يف الدستور الجديد، إىل 
وأمام   ،2011 سنة  منذ  العربية،  اللغة  جانب 
األمازيغية  القضية  عرفتها  التي  الرتاجعات 
القوانني  إخراج  بتأخري  بدءا  املجاالت،  كل  يف 
الرسمي  الطابع  بتفعيل  املتعلقة  التنظيمية 
الخاصة  التنظيمية  والقوانني  لألمازيغية، 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  بإنشاء 
حزبية  أطراف  محاولة  إىل  مرورا  املغربية، 
لكتابة  تيفيناغ،  حرف  حول  النقاش  إعادة 
اللغة األمازيغية، إىل نقطة الصفر بعد أن حسم 
استشارة  بعد   2003 سنة  منذ  جاللتكم  فيه 
عدم  إىل  وصوال  السياسية،  األحزاب  جميع 

بعد  ملا  املتعاقبة  الحكومات  كل  استجابة 
دستور 2011 للمطلب الشعبي املتمثل يف إقرار 
رسميا  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة  رأس 
األعياد  باقي  غرار  عىل  عنها،  مؤدى  بعطلة 

والعطل الرسمية«.
ويف األخري عربت ابن الشيخعن أملها باإلعرتاف 
برأس السنة األمازيغية »وكلنا أمل أن تعرتفوا 
عيدا  بها  تقروا  وان  األمازيغية  السنة  برأس 
غرار  عىل  عنها،  مؤدى  بعطلة  رسميا  وطنيا 
شأنه  من  ما  الرسمية،  والعطل  األعياد  باقي 
أن يعيد االنتعاش لألمازيغية تماشيا مع روح 
خطاباتكم  مع  وانسجاما  الدستور  وفلسفة 

السامية«.
و يف الختام، تقدمت بتهانيها الحارة لصاحب 
الجديدة  األمازيغية  السنة  بمنسابة  الجاللة 
جاللتكم  إىل  أتقدم  أن  »يرشفني  قالت:  حيث 
حلول  بمناسبة  األماني  وأسعد  التهاني  بأحر 
االمازيغية  »السنة  و   »2019 امليالدية  »السنة 
يديم  القديرأن  العيل  الله  أسأل  كما   ،»2969
التآخي،  األمان،  نعمة  الحبيب  البلد  هذا  عىل 
الثقافية  مكوناته  كل  بني  والتالحم  التضامن 
واللغوية، ويوفقنا جميعا ملا فيه خري لوطننا 

العزيز«.

أمينة ابن الشيخ تراسل امللك حممد السادس من 
أجل االعتراف بالسنة االمازيغية

فازت مجموعة اتصاالت املغرب، 
للسنة الثانية عىل التوايل، بجائزة 
إفريقي«  اتصاالت  فاعل  »أفضل 
 Telecom  « التميز  جوائز  يف 
 « Review Excellence Awards
التمييز  هذا  ويأتي   ،2018 لسنة 
بذلتها  التي  بالجهود  كاعرتاف 
اإلفريقية.  القارة  يف  املجموعة 
بأزيد من 61 مليون زبون موزعة 
يف عرشة بلدان يف إفريقيا، تواصل 
تأكيد  املغرب  اتصاالت  مجموعة 
مكانتها كفاعل رئييس يف تطوير 
االقتصادية  والتنمية  اتصاالت 

بالقارة. 
ترتكز إسرتاتيجية املجموعة عىل 
مستوى القارة عىل أربعة مبادئ: 
والخربة  الجيد  واألداء  التكامل 
الساكنة.  خدمة  يف  والتنمية 
تواصل مجموعة اتصاالت املغرب 

تعزيز مكانتها يف سوق الصبيب العايل وجد العايل من خالل 
 FTTH  تسهيل الوصول إىل تكنولوجية األلياف البرصية
مستوى  وعىل  الرابع.  والجيل   ))fiber To The Home
خالل  العايل  الصبيب  تكنولوجيات  تعميم  تم  الفروع، 
والحصول  الشبكات  أجيال جديدة من  إطالق  2018 عرب 
عىل  باستمرار  املجموعة  وتعمل  جديدة.  تراخيص  عىل 
استثماراتها  تثمني  أجل  من  الفروع  مع  التكامل  تعزيز 

عرب تشارك الخربات التقنية والتشغيلية. 
 Telecom« وأقيم حفل توزيع الجوائز خالل انعقاد قمة 
Review Leaders Summit » لسنة 2018، والتي جمعت 
اختيار  وتم  الحديثة.  والتقنيات  االتصاالت  قطاع  قادة 
االتصاالت  مجال  يف  الخرباء  من  لجنة  قبل  من  الفائزين 

وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
قائمة  يف  املغرب  اتصاالت  تصنيف  تم  اإلطار  نفس  ويف 
التي   »2018 لسنة  العالم  يف  تجارية  عالمة   50 »أفضل 
تضعها مجلة »سيلكون ريفيو« األمريكية املتخصصة يف 
العالمات  أفضل  واالتصاالت وتضم  املعلومات  تكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  تشتغل  التي  التجارية 

واالتصاالت الجديدة.
املعايري  من  عدد  عىل   « ريفيو  سيلكون   « واعتمدت 
وجودة  ونجاحها،  العروض  تطوير  مثل  تصنيفها،  يف 
الزبناء  ووفاء  والتكيف،  االبتكار  عىل  والقدرة  الخدمة، 

وصورة الرشكة يف السوق.

يف  و  قرب  فاعل  تعترب  التي  املغرب،  اتصاالت  وتقوم   
لتستجيب  منتجاتها  بتكييف  للزبناء،  دائم  االستماع 
اتصاالت  وتستفيد  معها.  تتعامل  التي  الرشائح  ملختلف 
املغرب من قدرتها املشهود بها عىل االبتكار لتقديم الحلول 
إىل  واألنرتنت  الهاتفية  االتصاالت  إىل  الوصول  تعزز  التي 

جانب عدد كبري من الوسائط واملحتوى الرقمي.
كعالمة  املغرب،  اتصاالت  تحديات  أهم  أحد  ويتجىل   
تجارية، يف جعل االبتكار يف خدمة اإلنسان، وبذلك، فهي 
ملتزمة بتطوير العروض التي تتعدى خدمات االتصاالت، 
كما  اليومية.  الحياة  لتسهيل  فعلية  أدوات  تعترب  التي 
املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  تسهيل  إىل  تسعى 
واالتصاالت لدى أكرب عدد ممكن من الناس، واالستجابة 
الرقمية  االستخدامات  عىل  املتزايد  للطلب  أفضل  بشكل 
الجديدة ؛ وبالتايل، فإن املجموعة تسعى لتحقيق الرفاهية 
للسكان واملشاركة الحيوية لكل فرد يف الحياة االجتماعية 

والثقافية واالقتصادية للمجتمع.
يقوى  الذي  الريادة  موقع  من  املغرب  اتصاالت  وتستفيد 
بها  تتميز  التي  القوة  نقاط  بفضل  أخرى  بعد  سنة 
املجموعة، كتوفرها عىل أفضل البنيات التحتية للشبكات 
والوصول إىل أحدث التقنيات واالبتكارات وسياسة القرب 
والتواجد يف كل أنحاء املغرب، بفضل نقط البيع و خدمة 
ما بعد البيع والدعم باإلضافة إىل ما تتميز به الرشكة من 

معرفة وخربة قويتني.

للسنة الثانية على التوايل.. اتصاالت املغرب تفوز بلقب 
»أفضل فاعل اتصاالت إفريقي« 
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إعداد:
هيئة 

التحرير

تفاعال مع الزيارة الرمسية اليت تقوم هبا إىل املغرب، »اي تينداي أشيومي«، املقررة اخلاصة اخلامسة املعنية باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب،  يف الفترة املمتدة ما بني 13 و21 دجنرب اجلاري، واليت اجتمعت فيها مع خمتلف منظمات املجتمع املدين، واملنظمات الغري حكومية، وكذا مع القطاعات احلكومية. 

التقت يوم اجلمعة 14 يف دجنرب اجلاري، يف مقر بعثة األمم املتحدة بالرباط، مع عدد من تنظيمات احلركة األمازيغية واحلقوقية.

مع  لقاء  يف  األمازيغية،  والفعاليات  التنظيمات  رؤساء  من  عدد  تطرق 
للعنرصية  املعارصة  باألشكال  املعنية  الخاصة  املقررة  أشيومي،  تيندايي 
والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مساء الجمعة 
14 دجنرب 2018، بمقر األمم املتحدة بالرباط، إىل مختلف مظاهر وأشكال 

التمييز والعنرصية التي يعاني منها األمازيغ واألمازيغية يف املغرب.
أشيومي،  مع  اللقاء  يف  املشاركة  األمازيغية  التنظيمات  رؤساء  وانتقد 
من  األمازيغ،  ضد  التمييز  مظاهر  »تكريس  يف  املغربية  الدولة  استمرار 
محو  عىل  والعمل  األمازيغيتني،  والثقافة  اللغة  وتهميش  إقصاء  خالل 
التي تحققت  القليلة  املكتسبات  والرتاجع عىل  للمغرب،  األمازيغية  الهوية 
لألمازيغية«، كما »انتقدوا تأخري إخراج مرشوع القوانني التنظيمية املتعلقة 
بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، بالرغم من مرور قرابة 8 سنوات عىل 
دستور 2011، والذي اعترب عدد من املتدخلني، أنه يكرس التمييز بني اللغة 

األمازيغية والعربية«، ويربز »الهوية العربية اإلسالمية« للمغرب. 
تطرقت  شاملة،  ملفات  املذكورة،  األمازيغية  التنظيمات  وقدمت 
تعيشه  الذي  العنرصي  التمييز  وأشكال  مظاهر  ملختلف  فيها 
األمازيغية يف شتى املجاالت، إضافة إىل مشكل استمرار سياسة نزع 
أرايض القبائل األمازيغية من السكان األصليني ومحاولة تهجريهم 
املعنية  الخاصة  املقررة  إىل  )قدمت(  وممتلكاتهم،  أراضيهم  من 
التي  أشيومي  العنرصي،  والتمييز  للعنرصية  املعارصة  باألشكال 
استمعت إىل مداخالتهم القصرية واملخترصة للتقارير التي توصلت 

بها.
»العالم  لـ  ترصيح  يف  كيكش،  أحمد  الحقوقي،  الفاعل  وقال 
األمازيغي« إن اللقاء مع املقررة األممية، كان حول الحقوق اللغوية 
وهو  الرتبوية،  املنظومة  يف  األمازيغية  تدريس  وخاصة  والثقافية 
الرتبية  وزارة  يف  سابق  إطار  وهو  كيكش  فيه  قدم  الذي  املجال 
منه  تعاني  الذي  التمييز  حجم  تبني  ومعطيات  أرقام  الوطنية، 
الترشيعات  بعض  إىل  بالتفصيل  تطرق  كما  التعليم.  يف  األمازيغية 

الوطنية التي ال تتالءم مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. 
العاملي  التجمع  ملنظمة  الدويل  الرئيس  الراخا،  رشيد  جّدد  بدوره، 
ضد  »األبارتايد«  بممارسة  املغربية  للدولة  اتهامه  األمازيغي، 
حق  يف  الدولة  تمارسه  الذي  »األبارتايد«  أن  موضحا  األمازيغ، 

السكان  وتهجري  هوياتي  ومحو  ولغوي  ثقايف  هو  ما  يف  يتجىل  األمازيغ 
األصليني من أراضيهم. وقدم الراخا بدوره ملفا شامال يشري فيه إىل عدد من 

املعطيات التي تبني »عنرصية الدولة« ضد األمازيغ. 
كما عرض الراخا أمام املقررة األممية، صورة للمحكمة الدستورية بالرباط، 
وواضح،  عريض  ببند  العربية  باللغة  واجهتها  كتابة  خاللها  من  يظهر 
مقابل كتابته باألمازيغية بشكل محتشم و »تحقريي« يف أقىص يمني بابها 
تتحدث عن نفسها وتربز  الدستورية  املحكمة  أن »صورة  الرئييس، معتربا 

التمييز الذي تعاني منه األمازيغية واألمازيغ«.
وأوضح الراخا أن الحكومة تمارس العنرصية ضد السكان األصليني، بالرغم 
أنهم  إال  ناطقني،  أمازيغ  لألحزاب،  العامون  واألمناء  وزرائها  أغلب  أن  من 

يمارسون سياسة تمييزية ضد األمازيغية واألمازيغ«.
من جانبه، أكد عبد الله بادو، رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة، 
أن اللقاء مع املقررة األممية،  تطرق لإلشكاليات املرتبطة بممارسة الدولة 
لـ  التمييز، مشريا يف ترصيح  أشكال  بمناهضة جميع  املغربية يف عالقتها 
»العالم األمازيغي« أن »من بني اإلشكاليات املطروحة اليوم، هي أنه بالرغم 
اتفاقية  فيها  بما  االتفاقيات،  من  عدد  عىل  املغربية  الدولة  مصادقة  من 
مناهضة التمييز، إال أننا نجد عددا من املمارسات التمييزية ما زالت مهيمنة 

يف السياسات العمومية والسياسات الرتابية«.
املمارسات  هذه  تقييم  هي  اليوم،  األولويات  بني  »من  أنه  إىل  بادو  وأشار 
يمكن  التي  التمييز  أشكال  كل  مع  العالقة  يف  املغربية  الدولة  التفاقية 
ما  فيها  بما  املجاالت  جميع  يف  األمازيغية  تمس  التي  بالعرضانية  وصفها 
وطنية  آلية  خلق  »رضورة  عىل  مشّددا  وثقايف..،  واجتماعي  اقتصادي  هو 
مناهضة  لألمازيغ من خاللها  يمكن  الذي  التمييز  أشكال  ملناهضة جميع 

التمييز الذي تمارسه الدولة«. 
من جهتها، تطرقت رئيسة التجمع العاملي األمازيغي ـ املغرب ـ أمينة ابن 

الشيخ، إىل مظاهر التمييز ضد األمازيغية يف مجال اإلعالم، مشرية إىل »عدم 
احرتام دفرت التحمالت من طرف قنوات القطب العمومي«، وهذا ما يشكل 
نوع من »التمييز ضد األمازيغية يف اإلعالم«. وأشارت ابن الشيخ، التي قدمت 
األمازيغية برتجمة  اإلنتاج  إجبار رشكات  إىل  املوضوع،  ملفا حول  بدورها 
للقنوات  تنتج  التي  الرشكات  مع  يحدث  لم  ما  العربية، وهو  إىل  انتاجاتها 

األخرى، الناطقة بالعربية«. 
إىل  بدورها  تطرقت  األمازيغية،  املرأة  صوت  جمعية  رئيسة  زيوال،  أمينة 
األمازيغية يف مجاالت  املرأة  تعاني منه  الذي  التمييز  مجموعة من مظاهر 
الصحة والقضاء واملشاركة السياسية. وقدمت زيوال مجموعة من املعطيات 
خصوصا  التمييز،  مظاهر  مع  األمازيغية  املرأة  بمعاناة  املتعلقة  واألرقام 
وغريها.  واملحاكم  املستشفيات  يف  بالعربية  الحديث  تجيد  ال  التي  املرأة 

وانتقدت زيوال التأخري الحاصل يف إخراج القوانني التنظيمية لألمازيغية. 
للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  عن  حجاج،  الدين  محي  تطرق  جهته،  من 

األمازيغية، ملجموعة من األرقام واملعطيات بخصوص التمييز ضد تدريس 
من  عدد  إىل  أشار  كما  األمازيغية.  اللغة  تدريس  وأساتذة  األمازيغية 
وقدم   .»2011 دستور  يف  األمازيغية  ضد  التمييز  تكرس  التي  »التناقضات 
إليها  التي أشار  ذاتها  املعطيات  للمقررة األممية، وهي  بدوره ملفا شامال 
واملتعلقة  والحريات،  للحقوق  األمازيغي  املرصد  عن  بوزنداك،  الله  عبد 
بالرتاجعات التي يعيشها ملف تدريس األمازيغية، وإقصاء أساتذة تدريس 
باألمازيغية وفق  الناطقني  تقلص عدد  أن سبب  بوزنداك  وأكد  األمازيغية. 
ما جاء يف إحصائيات الدولة نفسها، ناتج عن اإلقصاء والتهميش والتمييز 

الذي تمارسه الدولة، يف هذا املجال واملجاالت األخرى املتعلقة باألمازيغية.
بدوره، أشار منترص إثري، رئيس منتدى توبقال للثقافة األمازيغية وحقوق 
اإلنسان، إىل استمرار سياسة  نزع األرايض من القبائل األمازيغية والسكان 
 « واعتربها  الغابوي”.  امللك  ب“تحديد  يسمى  ما  مربرات  تحت  األصليني 
سياسية تمييزية وعنرصية تروم إىل تهجري السكان من أراضيهم ودفعهم 

إىل التخيل عن ممتلكاتهم«.
بالجامعات  األمازيغية  الثقافية  الحركة  له  »تتعرض  ما  إىل  تطرق  كما 
الطالب  الشهيد  اغتيال  حد  إىل  وصلت  واعتداءات  هجومات  من  املغربية، 
عمر خالق »إزم« بمراكش«، وكذا »استمرار سياسة االعتقاالت والتهديدات 
والتواطؤ بني الدولة وفصائل  طالبية تسعى إىل إنهاء وجود املكون الطالبي 
األمازيغي  املكون  طلبة  مع  حدث  وما  املغربية،  الجامعات  يف  األمازيغي 
والطلبة الناطقني باألمازيغية نهاية السنة املاضية يف جامعة أكادير وتحت 

أعني السلطات لدليل عىل ذلك«.
أن  بدوره   أكد  اإلنسان،  لحقوق  املغربية  الجمعية  رئيس  الهايج،  أحمد 
الجمعية ركّزت يف اللقاء مع املقررة األممية، تيندايي أشيومي، عىل مظاهر 
التمييز املوجود يف القانون والترشيعات املغربية، وعىل رأسها الدستور الذي 
يكرس عدم املساواة بني الرجل واملرأة«، مشريا إىل أن »الدستور يعترب أن هذه 

الثوابت  أن هذه  الثوابت، ونحن نعرف  أن تكون عىل أساس  املساواة يجب 
خصوصا ما يتعلق منها بالجانب الديني، الذي ال يساوي بني الرجل واملرأة، 

املساواة الكاملة«.
وأشار الهايج لـ »العالم األمازيغي« عىل هامش اللقاء ذاته، إىل أن »هناك 
ترشيعات تجرم الكثري من الحقوق والحريات، كالحريات الدينية والحريات 
املبنية عىل الهوية الجنسانية، وعىل مستوى الواقع هناك تمييز ضد بعض 

الفئات األخرى، من ضمنها أشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم«.
من جانبه، تطرق أدام الرباطي، قس مسيحي وراعي كنيسة املجد بتمارة، 
يف  منه  يعانون  الذي  واإلقصاء  التمييز  مع  املغاربة  املسيحيني  »معاناة  إىل 
هو  وقدم  والثقافية..«،  واالجتماعية  واالقتصادية  الدينية  املجاالت  جميع 
التي  التمييز  وحاالت  معطيات  يضم  األممية  املقررة  إىل  شامال  ملفا  اآلخر 
األمازيغي«  »العالم  لـ  ترصيحه  يف  معتربا  املغاربة«،  املسيحيون  يعيشها 
املنظمات  الحريات«، وطالب  أم  املعتقد هي  أن »حرية  اللقاء،  عىل هامش 
والجمعيات الحقوقية بالوقوف إىل جانب املسيحيني لنيل حقوقهم 
يف وطنهم. وهي نفس املطالب التي عربت عنها، فرح وهي مواطنة 
مسيحية مغربية، التي تطرقت بدورها إىل معاناة املسيحيني بصفة 
األممية  للمقررة  حاالت  وقدمت  خاصة،  املسيحية  واملرأة  عامة 
وكره  العنرصي  والتمييز  للعنرصية  املعارصة  باألشكال  املعنية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
للمغرب، والتي تدوم تسعة  تيندايي أشيومي   هذا وانطلقت زيارة 
وزير  مع  بلقاء  الجاري،  دجنرب  و21   13 بني  ما  الفرتة  يف  أيام، 
الدولة املكلف بحقوق اإلنسان، تلته لقاءات مع مسؤويل القطاعات 
الهيئات  وممثيل  رؤساء  من  عدد  إىل  باإلضافة  املعنية.  الحكومية 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  كاملجلس  املعنية  الوطنية  واملؤسسات 
للثقافة  امللكي  واملعهد  البرصي  السمعي  لالتصال  العليا  والهيئة 
األمازيغية والنيابة العامة ولجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان 
ومجلس  للعلماء  املحمدية  الرابطة  إىل  إضافة  النواب.  بمجلس 
املجتمع  منظمات  بعض  مع  ولقاءات  باملغرب  اليهودية  الطوائف 
بعض  بزيارة  أيضا  الزيارة  هذه  خالل  املقررة  قامت  كما  املدني. 

أماكن الحرمان من الحرية”.
آليات  فئة  إىل  ينتمي  )ة(  الخاص  املقرر)ة(  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
يعينه  مستقل  خبري  وهو  املتحدة.  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 
القيام  إليه من خالل  املوكولة  الوالية  لتنفيذ  املذكور بموجب قرار  املجلس 
بزيارات ميدانية وتقديم املشورة والتوصيات بخصوص قضايا موضوعاتية 
وأوضاع حقوق اإلنسان يف بلدان معيّنة، ويقدم بشأنها تقريرا إىل املجلس. 

وتوجد حاليا 44 والية موضوعاتية و12 والية قطرية.
واملقررة إي تينداي أشومي، هي املقررة الخاصة الخامسة املعنية باألشكال 
املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب. تم تعيينها من قبل مجلس حقوق اإلنسان يف شتنرب 2017 وتولت 

مهامها كمقررة خاصة يف فاتح نونرب2017.
الحقوق  كلية  يف  القانون  أستاذة  منصب  حاليا  الخاصة  املقررة  تشغل 
األفريقي  املركز  يف  الباحثني  وأحد  أنجلوس،  لوس  يف  كاليفورنيا  بجامعة 
أفريقيا.  جنوب  يف  ويتواتررساند  جامعة  يف   ،)ACMS( واملجتمع  للهجرة 
شاركت سنة 2016 يف رئاسة االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للقانون 
الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  يف  مختصة  وهي  الدويل. 
لالجئني والهجرة الدولية، وتتمحور البحوث الحالية التي تقوم بها السيدة 

تينداي حول عالقة القانون الدويل بمشكلة العنرصية وكراهية األجانب.
قامت املقررة الخاصة، منذ توليها هذا املنصب، بزيارة للمملكة املتحدة يف 

شهر ماي 2018.
للعنرصية  املعارصة  باألشكال  املعني  الخاص  املقرر  والية  إنشاء  تم  وقد 
 ،1994 والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب سنة 
بموجب القرار 1994/64. وعنّي مجلس حقوق اإلنسان السيدة إي. تيندايي 
للعنرصية  املعارصة  باألشكال  املعنية  الخاصة  املقررة  لتكون  أشيومي 
 ،2017 والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب سنة 

بعد أن توىل هذه الوالية مقررون خاصون آخرون.
*الرباط: منترص إثري

يف لقاء مع »تيندايي أشيومي« املقررة اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب:

التنظيمات األمازيغية تقر باستمرار الدولة املغربية يف تكريس كل مظاهر التمييز ضد األمازيغ

توصل رئيس التجمع العاملي 
يوم  الراخا،  رشيد  األمازيغي، 
األربعاء 14 نونرب 2018، برسالة 
لحقوق  السامية  املفوضة  من 
السيدة  املتحدة،  باألمم  اإلنسان 
عن  فيها  تعرب  باشييل،  ميشال 
تقديرها العميق لجميع الرسائل 
من  املفوضية  بها  تتوصل  التي 
عدد من املنظمات غري الحكومية 
العاملي  التجمع  ضمنها 
الحارة  وتهنئتها  األمازيغي، 
املفوض  منصب  يف  بتعيينها 

السامي لحقوق اإلنسان.
وقالت باشييل، الرئيسة السابقة 
أنه بدعم من  لجمهورية تشييل، 
خالل  الحكومية  غري  املنظمات 

األشهر املقبلة، »نحن عىل ثقة بأن الجهود التي نبذلها 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العالم 

سوف تكون ناجحة، بالرغم من كل التحديات«.
عن  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  وأعربت 
والتعاون  واملشورة  والصداقة  للدعم  الكبري  تقديرها 
الدولية  الحكومية  غري  املنظمات  تقدمه  الذي 

للمفوضية.
باسم  املوقعة  الرسالة  ذات  وعربت 
املكتب  عن  نيكفوروف  أنطون 
التنفيذي للمفوضية السامية لحقوق 
التأخري  عىل  اعتذارها  عن  اإلنسان، 
رسائل  عىل  للرد  طويال  اعتربته  الذي 
من  وعدد  األمازيغي  العاملي  التجمع 
املنظمات غري الحكومية، املوجهة إىل 
اإلنسان،  لحقوق  السامية  املفوضة 

ميشيل باشيليت.
غري  املفوضية  لكون  ذلك  وعزت 
قادرة عىل اإلجابة عىل عدد هائل من 
اإللكرتوني  الربيد  ورسائل  الرسائل 
إىل  مشرية  االتصاالت،  من  وغريها 
لقيت  »قد  الرسائل  هذه  جميع  أن 
عليها  واطلعت  حسنا  استقباال 
املعنيني  الزمالء  مع  وتقاسمتها  السامية،  املفوضة 

للمتابعة، حسب االقتضاء«.
التجمع  رئيس  بعثها  التي  الرسالة  نص  ييل  وفيما 
ميشال  السيدة  إىل  الراخا،  رشيد  األماازيغي،  العاملي 
لإلعالن   70 الذكرى  بمناسبة  نرشها  نعيد  باشييل، 

العاملي لحقوق اإلنسان.

املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ترد على رسالة التجمع 
العاملي األمازيغي وتعلن استعدادها للتعاون

للربملانيني،  مراسلته  عىل  قليلة  أيام 
فرع  األمازيغية،  العاملي  التجمع  وجه 
املغرب، رسالة مماثلة إىل أعضاء مجلس 
للربملان،  الثانية  بالغرفة  املستشارين 
الحكومة  عىل  »الضغط  منهم  يلتمس 
مرشوع  يف  خاصة  ميزانية  إلدراج 
إدراج  بغرض   ،2019 لسنة  ميزانيتها 
اإلعالم  و  التعليم  قطاعي  يف  األمازيغية 
و يف كل مناحي الحياة العامة باعتبارها 
للبالد  رسمية  لغة  األمازيغية(  اللغة  )أي 

يف دستور2011«.
االمازيغية  اللغة  ترسيم  »أجرأة  إن  التجمع  رسالة  وقالت 
نعيش وضعا تراجيديا يف املؤسسات و اإلدارات العمومية، 
هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إىل أخرى بفعل 
سياسية  تارة  مقاومة  وجود  بسبب  العقبات  من  الكثري 
عىل  املقاومة،  هذه  »نتائج  أن  إىل  مشرية  إدارية«.  تارة  و 
عملية  مرشوع  إجهاض  يف  يتجىل  الحرص،  ال  املثال  سبيل 
وأقسام  الوطنية  الرتبية  منظومة  يف  االمازيغية  إدراج 
من  اإلجراءات  من  مجموعة  بسلك  ذلك  و  األمية،  محو 
األساتذة  من  االمازيغية  اللغة  تدريس  تكليف  سحب  قبيل 
املختصني بذلك وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية 

و الفرنسية، بالرغم من تكوينهم 
يف األمازيغية، وتهديد كل من يرفض 
بالطرد من عمله، إضافة  القرار  هذا 
عدد  يف  األمازيغية  تدريس  تراجع  إىل 
كانت  التي  التعليمية  املؤسسات  من 
يف  تسبب  مّما  قبل،  من  فيها  تدرس 
املخصصة  الساعات  عدد  تقليص 
من  املؤسسات،  من  تبقى  ما  يف  لها 
3 ساعات إىل ساعتني و25 دقيقة يف 
وإيقاف  به،  املعمول  الزمني  التوزيع 
بعض  يف  نهائي  بشكل  تدريسها 
املؤسسات األخرى بحجة عدم توفر املوارد البرشية واملالية 

الالزمة«.
وأكد التنظيم األمازيغي أن ذلك يؤكد بـ »امللموس االلتفاف 
عىل مرشوع إدراج اللغة و الثقافة األمازيغيتني يف املنظومة 
بالهوية  للنهوض  األساسية  الرافعة  تعد  التي  الرتبوية 
بل  مكتسباتها،  وصيانة  األمازيغيتني  والثقافة  واللغة 
باألمازيغية  بالنهوض  القايض  امللكي  القرار  عىل  والتفافا 
االجتماعي  املجال  يف  مكانتها  وتعزيز  وثقافة  ولغة  هوية 
صاحب  عنه  أعلن  والذي  واإلعالمي  والثقايف  والرتبوي 

الجاللة يف خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001«.

 التجمع العاملي األمازيغي يراسل املستشارين بشأن 
ميزانية األمازيغية
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العاملي  للتجمع  الدويل  الرئيس  من  أشيومي،  تينداي  السيدة  تسلمت 
رئيس  الشيخ،  ابن  أمينة  واألستاذة  الراخا،  رشيد  األستاذ  األمازيغي، 
بانتهاك  يتعلق  شامال  وملفا  تقريرا  باملغرب،  األمازيغي  العاملي  التجمع 
حقوق الشعب األمازيغي والقبائل األمازيغية وممارسة التمييز ضدهم يف 
شتى املجاالت، مثل املحاكمة السياسية التي تعرض لها معتقلو الحراك 
األصليني  السكان  من  األرايض  نزع  سياسة  واستمرار  بالريف،  الشعبي 
بمختلف مناطق املغرب. إضافة االعتداءات والعنف الذي يتعرض له طلبة 
الحركة الثقافية األمازيغية بمختلف املواقع الجامعية، إىل جانب مختلف 
يف  واألمازيغية  األمازيغ  لها  يتعرض  التي  والعنرصية  التمييز  أشكال 

املغرب. 
واستهل التجمع العاملي األمازيغي، تقريره بالتأكيد عىل أن "لجنة القضاء 
مالحظاتها  ضمن  أوصت  املتحدة،  لألمم  التابعة  العنرصي  التمييز  عىل 
وفقا  املغرب،  بخصوص    2012 سنة  غشت  شهر  يف  الصادرة  الختامية 
للقضاء  الدولية  االتفاقية  من  التاسعة  املادة  من  األوىل  الفقرة  ألحكام 
عىل جميع أشكال التمييز العنرصي،  )أوصت( اململكة املغربية بتكثيف 
األمازيغيتني، خاصة من خالل  والثقافة  اللغة  تعزيز  أجل   جهودها من 
التعليم، واتخاذ التدابري الالزمة لضمان عدم تعرض األمازيغ ألي شكل من 
أشكال التمييز العنرصي السيما يف مجال التشغيل والولوج إىل الخدمات 
اللغة األمازيغية  الدولة املغربية عىل إدراج  اللجنة  الصحية. كما شجعت 
األمية  والعمل عىل محو  بالفعل(،  تم  ما  الدستور)وهو  يف  كلغة رسمية 
التي  املناطق  تنمية  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز  وكذا  األمازيغية،  باللغة 

يسكنها األمازيغ، وذلك يف إطار اللجنة االستشارية اإلقليمية"(.
وأكد يف السياق ذاته، أن أقرت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  خالل  من 
تمييز  سياسة  بوضوح  تمارس  املغربية  اململكة  بأن   ،2015 أكتوبر  يف 
من  تأكيده  تم  ما  وهو   ، والتعليم  التشغيل  مجال  يف  األمازيغ  ضد  فعيل 
الدويل  العهد  حول  إعداده  تم  الذي  السادس  الدوري  التقرير  لجنة  طرف 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف فاتح دجنرب 2016 ، دعت اللجنة 
التنظيمي  القانون  إصدار  عىل  مستعجل  بشكل  بالعمل  املغربية  الدولة 
التي تمت دسرتتها يف فاتح  الرسمي لالمازيغية،  الطابع  املتعلق بتفعيل 
يوليوز 2011، ومضاعفة الجهود الرسمية لضمان إدماج وتعميم تعليم 
االمازيغية بشكل يشمل املستويات االبتدائية واإلعدادية والجامعية، وكذا 
العمل عىل دعم تواجد االمازيغية والرفع من حصص الربامج املخصص 
لها يف اإلعالم العمومي، والحل النهائي ملشكل منْع تسجيل املواليَد املغاربة 

بأسماء أمازيغية".

*السلطات املغربية عوض احترام توصيات األمم املتحدة متادت يف 
خرق أبسط حقوق اإلنسان 

"عوض  املغربية  السلطات  إن  األمازيغي"  العاملي  تقرير"التجمع  وقال 
بمختلف  اإلنسان  حقوق  وضع  وتحسني  املتحدة  األمم  توصيات  احرتام 
بالنسبة للساكنة  اململكة، تمادت يف خرق أبسط حقوق اإلنسان  جهات 
بالقمع  املوسومة  األمنية  املقاربة  ذلك من خالل  االمازيغية، كما يتضح 

الرشس الذي طال الشباب االمازيغي لـ"الحراك الشعبي" بمختلف أقاليم 
منطقة بالريف". وهكذا، يضيف التقرير"وجد الشباب الذي رفع مطالب 
التحتية، وباملستشفيات والجامعات، نفسه تحت  البنيات  بتوفري  تتعلق 
طائلة  أحكام وصلت إىل 20 سنة سجنا نافذا، بذريعة واهية تتعلق بتهمة 

االنفصال".
املطالب  عىل  وللرد  الجميع،  دهشة  :"وأمام  ذاته  املصدر  واستطرد 
التي  والبيئية  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  الصبغة  ذات  املرشوعة 
الدولة  لجأت  الشعبية،  التجمعات  يف  عنها  الريفي)املعرب  الشباب  رفعها 
املغربية إىل القمع األعمى واالستعمال املفرط وغري املتناسب للعنف، ضد 
بالحسيمة  السلمي  لالحتجاج  خرجوا  الذين  واملواطنني  املواطنات  آالف 
التي  التعسفية  االعتقاالت  بالريف. وبعد حملة من  القرى واملدن  وباقي 
تم  )وقد  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  أو  للقانون  احرتام  دون  تمت 
شجبها حتى من طرف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وطرد الصحفيني 
لتشويه  إعالمية  حمالت  املغربية  الدولة  شنت  مربر،  أي  دون  األجانب 
سمعة املتظاهرين وشيطنتهم يف الريف ويف املناطق األخرى من البالد". 
"تم اعتقال زعيم الحراك، نارص الزفزايف، وما يزيد عن 500 من نشطاء 
محكمة  لدى  االبتدائية  الجنائية  الغرفة  وأصدرت  الشعبي.  االحتجاج 
تراوحت بني  أحكاما  املنرصم،  يونيو   26 يوم  البيضاء،  بالدار  االستئناف 
عىل  املتهمني  حق  يف  نافذا،  سجنا  سنة  وعرشين  التنفيذ  موقوفة  سنة 
الداخيل  األمن  بـ "تقويض  تتعلق  بتهم عديدة  الحسيمة،  أحداث  خلفية 
األموال  عىل  و"الحصول  والنهب"  والقتل  التخريب  و"محاوالت  للدولة" 
دعائية  أنشطة  وتمويل  لتنفيذ  املادية  الوسائل  من  وغريها  والتربعات 

من شأنها املساس بوحدة اململكة"، كما 
املواطنني  والء  "تقويض  بـ  اتهموا 
الوطنية"  واملؤسسات  املغربية  للدولة 
غري  مظاهرة  تنظيم  يف  و"املشاركة 
مرصح بها" و"عقد تجمعات عامة دون 

ترخيص".
أن  األمازيغي،  الدويل  التنظيم  وأبرز 
وراء  العميق  والسبب  الوحيد  "ذنبهم 
باالنفصال،  العنرصية  االتهامات  هذه 
"عربيا"،  نفسه  يعتقد  نظام  قبل  من 
أن  هو  األمازيغ  األصليني  السكان  ضد 
املتظاهرين لوحوا بأعالم ترمز إىل الهوية 
التي  الريف  جمهورية  وأعالم  األمازيغية 
أسسها الثائر الكبري محمد بن عبد الكريم 
العرشين،  القرن  عرشينيات  يف  الخطابي 
اإلرث  من  جزًءا  اآلن  أصبحت  والتي 

أن  املغربية  الدولة  عىل  يجب  والتي  املغاربة،  املواطنني  لجميع  التاريخي 
تأخذها بعني االعتبار يف  سياستها قصد املصالحة مع تاريخها االجتماعي 

والشعبي.".

*توصيات األمم املتحدة ال تزال مل تنفذ حلد اآلن..
بأن "توصيات  تقريره  األمازيغي يف  العاملي  التجمع  أكد  أخر،  من جانب 
األمم املتحدة، التي نرشتها مختلف لجان الخرباء املكلفة بدراسة التقارير 
الحكومة  إرساع  رضورة  عىل  بإرصار  تؤكد  والتي  للمغرب،  الرسمية 
الرسمي  الطابع  بتفعيل  املتعلق  التنظيمي  القانون  بإصدار  املغربية 
املغربية، )هذه  والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  وإنشاء  األمازيغية  للغة 

التوصيات( ال تزال لم تنفذ لحد اآلن." 
وأضاف التقرير الذي توصلت به املقررة األممية من التجمع أن "الغريب 
لتحضري  الخرباء  من  لجنة  كلف  قد  كان  امللكي  القرص  أن  هو  األمر،  يف 
حول  اشتغلت  والتي  املغربية،  والثقافة  للغات  الوطني  للمجلس  نظام 
اختصاصات وصالحيات املجلس يف احرتام للمؤسسات املهتمة بالنهوض 
للثقافة  امللكي  واملعهد  للتعريب،  والدراسات  األبحاث  كمعهد  باللغات 
إىل  عمد  بنكريان،  اإلله  عبد  السابق،  الحكومة  رئيس  أن  إال  االمازيغية، 
تحضري مرشوع آخر ألغى بشكل رصيح "إيركام" كمؤسسة استشارية، 
وهو ما يقّوض كل العمل املنجز املرتاكم  يف مجال تدريس االمازيغية من 

خالل حروفها الخاصة "تيفيناغ".
املفوضة  بيالي،  نايف  السيدة  شخصيًا  أبلغنا  أن  سبق  :"وكما  وأردف 
زيارتها  أثناء  املتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسان  لحقوق  السابقة  السامية 
للرباط يف 28 مايو 2014/2964، فإن هناك بالفعل أشخاص داخل القرص 
أن أي شخص  امللكي، ال يخفون كراهيتهم وعدائهم لألمازيغية، لدرجة 
والتمييز  سمعته  لتشويه  يتعرض  قد  االمازيغية  بهويته  اعتزازه  يُظهر 
واإلبعاد، كما حدث مع الناطق الرسمي السابق باسم امللك، السيد حسن 
أوريد. واليزال رئيس الدولة حتى اآلن ال يتوفر عىل 
مستشارين بخصوص ملف األمازيغية! كما اليزال 
تدبري  توىل  الذي  االمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
ملفه املستشار امللكي الراحل مزيان بلفقيه، يعمل 
الذي تتوفر عليه  جميع  اإلداري،  املجلس  يف غياب 

املؤسسات األخرى!".
السيدة  سعادة  أحطنا  يقول:"كما  التقرير  ومىض 
الخارجية  الشؤون  وزير  بأن  ِعلما،  بيالي  نايف 
العثماني،  الدين  سعد  الدكتور  السابق  األمازيغي 
تمت إزاحته برسعة وذلك خالل تعديل وزاري داخل 
الحكومة السابقة بسبب اقرتاحه تغيري االسم ذي 
 ،  )UMA( العربي  املغرب  التحاد  العنرصية  النربة 
ليصبح "اتحاد املغرب الكبري"، الذي تم االعرتاف به 
الغريبة  واملفارقة   .2011 لعام  الجديد  الدستور  يف 
أن  وبعد  العثماني،  السيد  أن  هي  املفهومة،  وغري 
أصبح اآلن رئيسا للحكومة، أصبح يعارض التعديل 
األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  أن  رغم  املذكور 
رفع دعوى قضائية بهذا الشأن ورفضتها املحكمة 
الحايل  الرئيس  يجرؤ  ولم  االبتدائية!  اإلدارية 
للحكومة حتى عىل االعرتاف برأس السنة األمازيغية الجديدة كعيد وطني، 
كما فعلت الدولة الجزائرية املجاورة رغم الحملة الشعبية التي نظمت يف 

دجنرب 2017 ويناير 2018!". 

*"أمحد حلليمي" و"عمر عزميان" يف مرمى تقرير التجمع
العاملي األمازيغي الحكومة الحالية، بـ"تأييد السيد  التجمع  اتهم تقرير 
احمد لحليمي يف منصب مندوب السامي للتخطيط، ورغم تجاوزه لسن 
التقاعد بكثري فإنه لم يتزحزح من منصبه عىل رأس املندوبية، وقد أرشف 
له  كان  والذي  2004 و2014،  الساكنة سنتي  إحصاء  ملرتني عىل عملية 
دائما رشف التزوير املتعمد لعدد السكان الناطقني باالمازيغية من خالل 
تقزيم نسبهم إىل أرقام مثرية للسخرية تتمثل يف 27 إىل 28.4 باملائة من 
األمازيغ  إقصاء  تربير  أجل  يتم من  أن كل هذا  املغرب!  ويتضح  ساكنة 
وحرمانهم من حقهم يف التعليم بلغتهم األصلية. كما أن هناك مستشار 
آخر  داخل القرص امللكي يكره كل ما له عالقة باالمازيغية، وهو املكلف 
بملف التعليم الوطني ذي الحساسية الكبرية، ويتعلق األمر بالسيد عمر 
عىل  بعناد  أرص  الذي  األول  بأنه"املسؤول  األخري  هذا  متمها  عزيمان." 
أرض  عىل  الرسمي  طابعها  تنزيل  وعرقل  االمازيغية  دستورية  تجاهل 
الواقع". وأوضح ذات التقرير أن "املجلس األعىل للتعليم، الذي يرأسه عمر 
2030 ويرص  االسرتاتيجية  االمازيغية يف رؤيته  يتجاهل  عزيمان، اليزال 
عىل التشبث بسياسة التعريب االيديولوجية التي دّمرت النظام التعليمي 
تدريس  تعميم  ورضب  ازدراء  عىل  فيه  يعمل  الذي  الوقت  يف  باملغرب، 
الجامعي كما  املستوى  إىل  االبتدائي وصوال  املستوى  بدءا من  االمازيغية 

تويص بذلك منظمتكم األمم املتحدة. يف ترصيحه األخري التزم وزير الرتبية 
أفق  8000 مدرس لالمازيغية يف  امزازي، بتوظيف  السيد سعيد  الوطنية 
ان  لزاما  كان  الذي  الوقت  يف  فقط،  االبتدائي  للمستوى  بالنسبة   2030

يعمم تدريس االمازيغية منذ سنة 2008 كما كان مقررا !"
لتدريس  االستعجالية  "الرضورة  أن  األمازيغية عىل  الهيئة  تقرير  وشّدد 
الذين  والتالميذ  التلميذات  من  ونصف  ماليني   4 لـ  بالنسبة  االمازيغية، 
أن  املنتظر  ومن  مدرسا،  الف   100 توفري  تستدعي  باالبتدائي،  يدرسون 
أن  يجب  األساتذة  عدد  فإن  وبالتايل   2030 سنة  التالميذ  عدد  يتضاعف 

يتضاعف كذلك، إذا كنا نريد فعال احرتام املساواة يف الحقوق اللغوية"!

*احلقوق اللغوية والثقافية..
أيادي املقررة األممية،إي تينداي أشيومي،  الذي بني  التجمع  وأكد تقرير 
برامج  يف  كذلك  غائبة  شبه  والثقافية،  والرتبوية  اللغوية  "الحقوق  أن 
محو األمية بالنسبة للكبار ويف الربامج الرتبوية املوجهة ألطفال املغاربة 
من  بالرفع  املتعلقة  األممية  التوصيات  وبخصوص  بالخارج".  املقيمني 
الحصص املخصصة لألمازيغية يف وسائل اإلعالم العمومية، أشار التجمع 
تجاه  الفاضحة  التمييزية  نهج سياستها  تواصل  املغربية  "الدولة  إن  إىل 

االمازيغ".
وأضاف:"ال توجد سوى قناة تلفزية أمازيغية واحدة )والتي تحرتم حرفيا 
حصة 30 يف املائة املخصصة للربامج العربية( يف حني هناك سبع قنوات 
تبث بالعربية والفرنسية وهي قنوات يسيطر عليها صحافيون عروبيون 
كما  لالمازيغية،  املخصصة  املائة  يف   20 حصة  إن  لالمازيغية.  ومعادون 
تنص عىل ذلك دفاتر التحمالت الخاصة بالقنوات الوطنية، ال يتم احرتامها 
تيفي  ميدي1  تواصل  فيما   2M وقناة  املغربية  والتلفزة  اإلذاعة  قبل  من 
االمازيغ، عرب نرشاتها  املستمعني  املتوسط قصف  األبيض  البحر  وإذاعة 
العربي"،  كـ"املغرب  عنرصية  ومصطلحات  بتعابري  والجوية،  اإلخبارية 

دون أدنى احرتام للتعديالت الدستورية".
غرار  عىل   ،)HACA(السمعي–البرصي لالتصال  العليا  الهيئة  أن  "كما   
والتي ال تضم بني حكمائها   ،)CNDH(االنسان الوطني لحقوق  املجلس 
يف  حاسمة  إجراءات  أي  تتخذ  ال  االمازيغية،  عن  مدافعة  شخصية  أي 
الحصص  نسبة  احرتام  بخصوص  الوطنية،  القنوات  هذه  مسؤويل  حق 
 TV8( االمازيغية ضمن برامجها وكذا يف ما يتعلق بانتقال القناة الثامنة
TAMAZIGHT( من البث عىل مدى ست ساعات إىل 24 ساعة كما وعدت 
بذلك الحكومة السابقة. وبالنسبة للربامج االمازيغية التي تُبث عىل القناة 
يف  العربية  اللغة  إىل  برتجمة  بإرفاقها  ُملَزمة  فإنها  الثامنة)تامازيغت( 
التي تبث برامجها بالعربية ليست ملزمة برتجمتها إىل  حني أن القنوات 

األمازيغية" يورد تقرير التنظيم الدويل األمازيغي
واتهم التجمع العاملي األمازيغي الربملان املغربي هو األخر بـ"نهج نفس 
من  الخامس  الفصل  ملقتضيات  احرتامه  عدم  "خالل  من  السياسة"، 
واجهتيه  والتزال  الرسميتني.  اللغتني  بني  املساواة  بخصوص  الدستور، 
املواطنات  حرمان  يواصل  انه  كما  فقط،  العربية  باللغة  اسمه  تحمالن 
تدخالت  وتفسري  ترجمة   من  االمازيغية  باللغة  الناطقني  واملواطنني 
يف  بذلك  رصحت  كما  االمازيغية،  باللغة  بغرفتيه  واملستشارين  النواب 
ابريل 2012، الربملانية السابقة فاطمة تاباعمرانت. لقد تذرعت الحكومة 
آنذاك، بقلة الوسائل التقنية، رغم ان هذه األخرية يتم توفريها كلما تعلق 
منها.  األصلية  الساكنة  حرمان  يتم  وقت  يف  أجانب  زوار  أو  بنواب  األمر 
لقد نجح الربملان يف التواصل مع "الصم والبكم" عن طريق استعمال لغة 
اإلشارة، إال أنه ظل يتجاهل االمازيغية، متسببا بذلك يف حرمان أكثر من 

نصف الساكنة الناطقة باالمازيغية من متابعة املناقشات الربملانية..".

*استمرار الدولة املغربية يف هنب األراضي اجلماعية ومصادرة أراضي 
القبائل االمازيغية 

ذكر التجمع يف تقريره  لـ"إي تينداي أشيومي " أن "األمم املتحدة، عرب 
ملصادرة  حد  بوضع  املغربية  الدولة  تطالب  تفتأ  ال  املختصة،  هيئاتها 
واستبدالها  السكان،  ونزوح  هجرة  يف  تسببت  التي  الجماعية،  األرايض 
بمخطط للتنمية باملناطق املهمشة وردم الهوة بني املناطق والفضاءات 
نهج  يف  ريادتها  عن  أبانت  املغربية  الدولة  أن  إال  والقروية.  الحرضية 
سياسات معاكسة بهذا الخصوص. وقد استطاعت منظمتنا تنظيم لقاء 
الخطر  ناقوس  لدق  وذلك  بالرباط،   2014 نونرب   16 و   15 يومي  وطني 
وتنبيه السلطات العمومية والرأي العام بخصوص هذا الخطر االجتماعي 
"وكما سبق  أبعادا مقلقة.."، مضيفا  يوم  بعد  يوما  يتخذ  فتئ  ما  الذي 
الدولة  استمرار  كلها، هي  الخروقات  «أخطر هذه  ذلك،فإن  إىل  أن أرشنا 
املغربية يف نهب األرايض الجماعية بشكل غري مسبوق، ومصادرة أرايض 
فإن  اإلطار  الغابوي". ويف هذا  "التحديد  ذريعة  االمازيغية تحت  القبائل 
املندوبية السامية للمياه والغابات، املؤسسة املكلفة بنزع األرايض، أعلنت 
"التحديد  إيقاع  أن  بالرباط،  صحفية  ندوة  خالل   2015 فرباير   10 يوم 
االحصائيات  وحسب  رسيعة.  بوترية  يسري  األرايض(  نزع  الغابوي")أي 

هل متارس اململكة املغربية التمييز والعنصرية جتاه األمازيغ؟
التجمع العاملي األمازيغي يقدم تقريرا شامال للمقررة األممية إي تينداي 

أشيومي بسط فيه خمتلف أشكال التمييز والعنصرية اليت يتعرض هلا 

←
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التي قدمتها، فإن معدل نزع األرايض بلغ حوايل 24 ألف و 800 هكتارا سنويا، 
ما بني 1995 و 2004، لينتقل إىل 300.000 هكتار ما بني 2005 و 2014، وهو 
مدة  خالل  الفرنيس  املستعمر  صادرها  التي  املساحة  أضعاف  عرشة  يعادل  ما 
تواجده باملغرب! وينضاف إىل هذه األرايض املصادرة من أصحابها، تلك املساحات 
املمنوحة  تلك  أو  الدولة"،  املوزعة بدون موجب حق عىل من يسمون بـ"خدام 
بكرم حاتمي لـ"عرب" املرشق، كما هو الشأن بالنسبة للمساحة الكبرية التي 

ُمنحت ألمري قطر قصد بناء قرص يف قلب غابة إفران". حسب التقرير دائما
كما أشارتقرير الهيئة األمازيغية إىل سكان "إميرض" الذين ال يزالون يواصلون 
ملا  أية حلول  السلطات  ان تجد  2011، دون  دائم منذ عام  احتجاجاتهم بشكل 

يعانون منه.

*هنب أكثر من 30 ألف هكتار يف إقليم احلسيمة لوحده..
وجاء يف ذات التقرير، أن الدولة املغربية أقدمت، بالضبط سنة 2016، عىل نهب 
ضمن  وخاصة  لوحده،  الحسيمة  إقليم  يف  هكتار  ألف)30.000(   30 من  أكثر 
تعترب مركزا  التي  املنطقة،  أن "يف هذه  قبائل "صنهاجة رساير". مربزا  أرايض 
45 الف مزارع من االضطهاد واملطاردة  لزراعة القنب الهندي، يعاني أكثر من 
من طرف العدالة دون أن يتم وضع حد لهذا الوضع، من خالل منحهم عفوا آو 
املثمرة   األشجار  زراعة  عىل  وتشجيعهم  معاناتهم،  تنهي  مصالحة  إىل  التوصل 
إىل أن "املستفيدين من  العيش بكرامة ويف أمن وأمان". مشريا  كبديل من أجل 
ملزارعني  قروضا  يقدمون  فهم  املخدرات،  "بارونات"  هم  الهندي  القنب  زراعة 
صغار، يعجز هؤالء عن تسديدها مما يجعلهم عبيدا تحت رحمة البارونات الذين 

يستغلونهم بشكل فظيع وغري مطاق". 
القبائل  أرايض  نزع  تتم عملية  اليشء يرسي عىل منطقة سوس، حيث  "نفس 

بذريعة حماية الخنزير الربي"، يقول تقرير التجمع.

*اجلهوية اإلدارية..
الذي  والتقسيم  االدارية،  "الجهوية  أن  األمازيغي  الدويل  التنظيم  التقرير  وأكد 
فرضه املستشار عمر عزيمان- الذي رفض أخذ مطالب الحركة االمازيغية بعني 
االعتبار- ال يخدم يف يشء التنمية االقتصادية يف املناطق الهامشية، التي يسكنها 
مواطنون غالبيتهم من الناطقني باالمازيغية. و"قد اعرتف امللك محمد السادس 
شخصيا بفشل النموذج االقتصادي، الذي لم يستطع حّل مشاكل الساكنة سواء 
 60 أن  جيدا  املغربية  السلطات  "جرادة"...وتعلم  أو  "زاكورة"  أو  "الريف"  يف 
ساحلية  جهات  أربع  عليه  تستحوذ  الوطني  الخام  الداخيل  الناتج  من  املائة  يف 
لوحدها، فيما تتقاسم الجهات الثمانية، ملا يسمى باملغرب غري النافع، الـ 40 يف 

املائة املتبقية من الناتج الداخيل الخام"!
واختتم تقرير التجمع الذي توصلت به إي. تيندايي أشيومي بأن " التمييز الفعيل  
ضد االمازيغ يتبدى كذلك يف بطاقة التعريف الوطنية حيث عمد املسؤولون عىل 
للعملة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  البطاقة  هذه  أن  كما  تيفيناغ؟  حرف  إخفاء 
اللغة  إىل  معطياتها  ترُتجم  أن  يجب  السياقة  ورخصة  السفر  وجواز  الوطنية 
االمازيغية وتكتب بحروف تيفيناغ، كما هو الشأن يف بلجيكا حيث تتم ترجمة 

كل البيانات واملعطيات باللغات الوطنية الثالثة، إضافة إىل االنجليزية ".   
الراخا،  رشيد  األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  باسم  املوقع  التقرير  ودعا 
التي يفرتض  األمم املتحدة بـ"التمعن يف واجهة املحكمة الدستورية، املؤسسة 
اللغوية  الحقوق  يف  واملساواة  الدستوري  للنص  التام  االحرتام  عىل  تسهر  أن 
والثقافية؛ إن الالفتة املعلقة عىل الواجهة تعكس بشكل واضح هذا التمييز غري 
املقبول املمارس يف حق االمازيغ: كتابة عربية بحروف كبرية وواضحة من بعيد، 

وباملقابل فإن ترجمتها إىل االمازيغية ُكتبت بحروف صغرية جد".

)املسيحيني،  الدينية  األقليات  لجنة  طالبت 
الجمعية  تحت  املنضوية  الشيعة(  األحمديني، 
بوضع  الدينية،  والحريات  للحقوق  املغربية 
القانوني  والتفضيل،  واإلقصاء  للتمييز  حد 
والفعيل، الذي يلغي التمتع بالحقوق والحريات 
األساسية يف املغرب، مؤكدة عىل رضورة إلغاء 
الفقرة الثانية من املادة 35 من مدونة األرسة 
املسلم"،  بغري  املسلمة  "زواج  تمنع  التي 
الزواج،  عقد  يف  اإلسالمية  الدينية  والعبارات 

وإقرار الزواج املدني شكال ومضمونا.
يف  املقدم  تقريرها  خالل  من  الجمعية  ودعت 
إطار زيارة املقررة الخاصة بالتمييز العنرصي 
إىل   ،2018 دجنرب   14 يوم  للرباط  والكراهية 
جميع  لحماية  يقظة  لضمان  إجراءات  اتخاذ 
املعرتف  غري  الدينية  لألقليات  املنتمني  األفراد 
بها من الخروقات ذات الصلة بفقدان الحقوق 
مع  االنتهاكات،  ومن  الجنسية،  عىل  املرتتبة 
االحرتام التام للقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

املغربية  الدولة  الدينية  األقليات  وذكرت 
عىل  وحثتها  والحقوقية  الدولية  بالتزاماتها 
للسلطات  تعطى  التي  التعليمات  مراجعة 
التنفيذية ضد األنشطة الدينية لألقليات، داعية 
لدى  املستقلني  والخرباء  الخاصني  املقررين 

مجلس حقوق اإلنسان لزيارة املغرب.
الصكوك  جعل  إىل  املغربية  الدولة  ودعت 
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية املعتقد 
من  أسمى  وفعليا  قانونيا  األقليات،  وحقوق 
القانون الوطني، وتقديم تقاريرها، ومراجعة 
بالشكل  العمومية  وسياساتها  مخططاتها 
يف  الدينية  األقليات  إدماج  يف  يساهم  الذي 

املجتمع. 
والحريات  للحقوق  املغربية  الجمعية  وطالبت 
عن  املفروضة  القيود  كافة  بإلغاء  الدينية 
املنتمني  حقوق  عىل  األمنية  األجهزة  طريق 
الزواج  عىل  القدرة  السيما  الدينية،  لألقليات 
الديانات،  ونرش  الجمعيات  تأسيس  وحق 
الدولية  القانونية  للمساءلة  املغرب  وإخضاع 
املرشوعة  غري  التقييدية  بالتدابري  يتعلق  فيما 
بموجب القانون الدويل، واالجراءات املصحوبة 
باملنع من التمتع بحرية التدين، السيما الرقابة 

القضائية واملقاربة األمنية.
احلق يف التنظيم واالنتماء 

أكد تقرير الجمعية املغربية للحقوق والحريات 
بموجب  منعت  اإلدارية  السلطات  أن  الدينية 
الجمعيات،  تأسيس  قانون  من   3 الفصل 
)املسيحيني،  الدينية  األقليات  "جميع 

الجمعيات،  تأسيس  من  الشيعة(  األحمديني، 
بدعوى أنها تمس بالدين اإلسالمي".

عىل  فرضت  السلطات  أن  التقرير  وأضاف 
مواطن  انخراط  تجميد  سال  بمدينة  جمعية 
التوصيل  منحها  إلعادة  )ف.ق(  مسيحي 
القانوني، مشريا لرفض سلطات والية الرباط 
والحريات  للحقوق  املغربية  الجمعية  تسجيل 
الدينية بدعوى أنها تتعارض مع اإلسالم وفقا 

للفصل 3 من نفس القانون.
قانون  3 من  الفصل  بإلغاء  الجمعية  وطالبت 
تأسيس الجمعيات، بالشكل الذي يضمن الحق 
دون  املواطنني  لجميع  والتنظيم  التأسيس  يف 

االعتبارات الدينية.
التمييز أمام القضاء

ذكر تقرير الجمعية املغربية للحقوق والحريات 
تطوان  بمدينة  االبتدائية  املحكمة  أن  الدينية 
وكيل  شخص  يف   ،2018 أكتوبر  يف  رفضت 
امللك، قبول شكوى كمال رصاين، يدعي فيها 
وقاموا  "املرتد"  بـ  وصفوه  الرشطة  رجال  أن 

بحجز جواز سفره بمعرب باب سبتة.
رفضت  املحكمة  نفس  أن  التقرير  وأضاف 
املغربية  الجمعية  شكوى  الشهر،  نفس  يف 
للحقوق والحريات الدينية التي حاولت وضعها 

لصالح نفس الشخص "املشار إليه أعاله".
بمدينة  محكمتني  أن  إلىل  التقرير  وأشار 
شكوى  متابعة  رفضتا  ومكناس  الحاجب 
لصالح محمد ملغني يزعم فيها أن رجال حاول 
رجال  أن  "إال  الدينية،  الكراهية  بسبب  قتله 
بديانته  الترصيح  بعدم  طالبوه  امللكي  الدرك 
أو إعادة وضع الشكوى مرة أخرى، وذلك سنة 

."2017
السياق واألسس االستنادية 

والحريات  للحقوق  املغربية  الجمعية  أشارت 
مهامها  سياق  يف  يندرج  تقريرها  أن  الدينية 
يف  باملغرب  اإلنسان  حقوق  تعزيز  إىل  الرامية 
الذي  األول  التقرير  وهو  وعامليتها،  كونيتها، 
املعنية  الخاصة  املقررة  عىل  املنظمة  تعرضه 
والتمييز  للعنرصية  املعارصة  باألشكال 

العنرصي وكراهية األجانب.
وأشار التقرير إىل عدد من األسس التي يستند 
أشكال  كافة  عىل  القضاء  كاتفاقية  عليها، 
الخاص  الدويل  والعهد  العنرصي،  التمييز 
والثقافية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بالحقوق 
إضافة إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية.
للحقوق  املغربية  الجمعية  أن  التقرير  وذكر 

عن  عبارة  باملغرب،  الدينية  والحريات 
ائتالف لألقليات الدينية باملغرب، "وهي منظمة 
ترفض  ربحية  وغري  حكومية  غري  وطنية 
الديانة  "مضايقة  بدعوى  تسجيلها  السلطات 
جماعات   4 عضويتها  يف  وتظم  اإلسالمية"، 
أقلية دينية موجودة يف مختلف مناطق املغرب، 

ولها مقر يف الرباط". 
بالنظر  الجمعية  تهدف  التقرير،  يف  جاء  وكما 
إىل قانونها األسايس إىل  حماية األقليات الدينية 
من التمييز العنرصي القائم عىل أساس الدين 
من  والنضال  بأوضاعها  والنهوض  واملذهب، 
األقليات،  هذه  تواجد  استمرار  ضمان  أجل 
العامة،  الحياة  يف  مشاركتها  سبل  وبحث 
إضافة اىل  تقريب الرؤى وخلق التواصل البناء 
الجمعيات  ومختلف  مكوناتها  بني  واإليجابي 
الحقوقية واملدنية، من أجل دينامية مؤثرة عىل 
مركز القرار، وتشجيع شباب األقليات الدينية 
النضال  يف  ودوره  حضوره  لتقوية  ومرافقته 
من أجل الحريات والديمقراطية عموما وحرية 
املعتقد خصوصا. كما النضال من أجل تحقيق 
املعتقدات  مختلف  بني  الكاملة  املساواة  مبدأ 
والطوائف املذهبية يف إطار الدستور والقانون 
لحقوق  الدولية  املرجعية  مع  ينسجم  بما 

اإلنسان.
آدم وفرح

وراعي  مسيحي  قس  الرباطي،  آدام  تطرق 
املسيحيني  "معاناة  إىل  بتمارة،  املجد  كنيسة 
يعانون  الذي  واإلقصاء  التمييز  مع  املغاربة 
واالقتصادية  الدينية  املجاالت  جميع  يف  منه 
شامال  ملفا  وقدم  والثقافية.."،  واالجتماعية 
يعيشها  التي  التمييز  وحاالت  معطيات  يضم 
 ،“ األممية  املقررة  إىل  املغاربة،  املسيحيون 
األمازيغي”  لـ”العالم  ترصيحه  يف  معتربا 
هي  املعتقد  “حرية  أن  اللقاء،  هامش  عىل 
والجمعيات  املنظمات  وطالب  الحريات”،  أم 
لنيل  املسيحيني  جانب  إىل  بالوقوف  الحقوقية 

حقوقهم يف وطنهم. 
زوجته  عنها،  عربت  التي  املطالب  نفس  وهي 
فرح وهي مواطنة مسيحية مغربية، وتطرقت 
عامة  بصفة  املسيحيني  معاناة  إىل  بدورها 
حاالت  وقدمت  خاصة،  املسيحية  واملرأة 
املعارصة  باألشكال  املعنية  األممية  للمقررة 
األجانب  وكره  العنرصي  والتمييز  للعنرصية 

وما يتصل بذلك من تعصب.

مسيحيون وأقليات دينية يطالبون بوضع حد للتمييز واإلقصاء

التنمية لغة هي نمو وارتفاع اليشء من مكانه إىل مكان آخر مكان أفضل 
به  االرتقاء  نقصد  فإننا  ما  مجتمع  تنمية  عن  نتحدث  حينما  ،لذلك  أرقى  و 
املجاالت  جميع  يف  بل   ، واحد  مجال  عىل  االقتصار  دون  املجاالت  جميع  يف 
الرخاء  االقتصادي منها و االجتماعي والسيايس والتعليمي من أجل تحقيق 

االقتصادي والعدالة االجتماعية والقضاء عىل كل أشكال الظلم داخله.
واملغرب خالل العقدين األخريين انخرط يف مجموعة أوراش تهم التنمية ورصد 

لدلك ماليري الدراهم نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:
*املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي أعطى انطالقته صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس يف خطابه السامي بتاريخ 18 مايو 2005، هدفه التقليص من 
الفوارق االجتماعية والجغرافية و القضاء عىل الفقر والهشاشة للقضاء عىل 

كل إقصاء اجتماعي و اقتصادي .
تفعيال  للعالج  الولوج  تحسني  إىل  يهدف  برنامج  الراميد  الطبية  املساعدة  *نظام 
لكن   . الدخل  املحدودة  االجتماعية  للفئة  موجه   2011 دستور  ملقتضيات 
تعقيد  منها  نذكر  التفعيل  مستوى  عىل  التعثرات  من  مجموعة  صاحبته 
الراميد  بطاقة  طالب  يجعل  املتدخلني،مما  وتعدد  املطلوبة  والوثائق  املساطر 
وزارة  املوضوعة من طرف  الرشوط  أن  كما   ، عليها  للحصول  ينتظر شهورا 
الصحة و املتمثلة يف مرور حامل بطاقة الراميد عرب نظام للمسالك الصحية 

جعل العديد يتخلون عن استعمال البطاقة نظرا لتعقيداتها 
أطفال األرس  بتمدرس  الدعم املرشوط   برنامج يعمل عىل  وهو  *برنامج تيسري 

القاطنة باملناطق التي تسجل معدال مرتفعا يف نسبة الهذر املدريس.
*وكالة تنمية أقاليم الشمال والشرق واجلنوب تبقى من أهم مهامها تصحيح االختالل يف 

مجال التنمية ويف معدالت النمو .
املواطنات  و  املواطنني  لكل  التعليم  توفري  األمية،مهمتها  ملحاربة  الوطنية  *الوكالة 
مع  رشاكات  عقد  طريق  عن  ،وذلك  التعليم  عىل  الظروف  تسعفهم  لم  الذين 
فعاليات املجتمع املدني كالجمعيات و غريها ، ومع دلك نجد نسبة األمية يف 
41.9 باملائة  املغرب حسب تقرير أصدرته املندوبية السامية للتخطيط بلغت 

بالنسبة لإلناث  مقابل 22.1 باملائة بالنسبة للذكور سنة 2014.   
عىل  االجتماعي  شقه  يف  سيشتغل  والدي  البيئي  و  االجتماعي  و  االقتصادي  *املجلس 
واملساواة  املسنني  باألشخاص  بالعناية  املتعلقة  االجتماعية   السياسات 
وتحدياتها  الثقافية  املدرسة  ومهام  االقتصادي،  املجال  يف  واملرأة  الرجل  بني 

التكنولوجية.
*صندوق دعم األرامل خصص لألرملة 1000 درهم كتعويض شهري لكن رشوط 
االستفادة منه تثري االستغراب ، فمثال األرملة بدون أطفال ال تستفيد من هذا 

التعويض ونحن نعلم أن نسبة كبرية من األرامل تبلغن من السن عتيا .
ال  أن  عىل  الواحد  للطفل  درهم   350 مبلغ  خصص  العائلي   التكافل  *صندوق 
مستوى  عىل  لكن   ، درهم.   1050 الواحدة  لألرسة  اإلجمايل  املبلغ  يتجاوز 
 ، منه  االستفادة  ومساطر  ،إجراءات  منها  إشكاليات  عدة  صاحبته  التفعيل 
وسقف االستفادة الذي حدد يف 1050 درهم فقط اليشء الذي ال يتوافق وغالء 
املعيشة ناهيك عن السكن و التدريس والتطبيب ،كما أنه تضمن رشطا غريبا 
بيتا يؤويها  لديها  إن كان  املطلقة عىل ملك بمعنى  وهو رضورة عدم توفر 

وأطفالها فهي محرومة من التعويض ، أما من ناحية  املوارد املالية للصندوق 
فقد استعيص تحصيل نسبة 76 يف املائة من املبالغ الواجب تحصيلها حسب 

ترصيح أدىل به وزير العدل و الحريات .
*مبادرة مليون حمفظة وما اعتراها من إشكاليات 

التدابري السالفة الذكر ظل املغرب حسب تقارير األمم  رغم كل املجهودات و 
املتحدة لسنة 2016 و 2017 و 2018 يحتل املرتبة 123 يف التنمية دون تقدم 

يذكر ولعل الواقع يعكس ذلك :
 *البطالة وحسب املندوبية السامية للتخطيط ارتفعت ب 63 ألف شخص مابني 
الحرضي  بالوسط   2017 الفصل من سنة  2016 ونفس  األول لسنة  الفصل 
بحيث بلغ العدد اإلجمايل عىل املستوى الوطني مليون و296 ألف شخص. وقد 
أشار جاللة امللك يف خطابه السامي األخري الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة امللك 

و الشعب أن البطالة تمس شابا من بني أربعة.
 14,2 حوايل   2016 لسنة  للتخطيط   السامية  املندوبية  تقرير  حسب  *الفقر 
4,2 منهم يعيشون تحت خط الفقر و تجدر  يف املائة من املغاربة هم فقراء 

تعتمد عىل  التقرير مقاربة  انجاز  اعتمدت يف  املندوبية   اىل كون  االشارة هنا 
ثالثة أبعاد لتصنيف األرس يف خانة الفقر وهي املعيشة ، التعليم و الصحة عىل 
اعتبار أن األرس الفقرية هي التي ال تستطيع تلبية ما ال يقل عن 30 يف املائة 

من احتياجاتها من الثالثي السابق ذكره .
*التعليم حسب تقرير صدر عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
التعليم  مجال  يف  دولة  أسوأ   21 ضمن  املغرب  صنف   2014 سنة  اليونيسكو 
الفقرية. وقد أشار  الدول اإلفريقية  إىل جانب موريتانيا وباكستان وعدد من 
ألقاه  خطاب  يف  باملغرب  التعليم  لقطاع  املخجل  الوضع  إىل  الجاللة  صاحب 

فيه  جاء  حيث   2013 غشت   20 بتاريخ 
الوضع  أن  النفس  يف  يحز  ما  ......أن   "
الحايل للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة 
من  أزيد  قبل  الوضع  عليه  كان  بما 
خطاب  يف  وكذلك   " سنة.......  عرشين 
امللك و  الخامسة والستني لثورة  الذكرى 
الشعب أشار إىل كون املنظومة التعليمية 

ال تتواكب مع متطلبات الشغل.
يتضح  أعاله  سلف  ملا  وكخالصة  إذن 
بأن النموذج التنموي الذي تبناه املغرب 
فشال  عرف  اجتماعية  عدالة  لتحقيق 

الغاية املنشودة منه وقد أعلن عن هدا الفشل أيضا جاللة  بحيث لم تتحقق 
الترشيعية  السنة  من  األوىل  الدورة  افتتاح  عند  ألقاه  الذي  الخطاب  يف  امللك 
التنموي للمملكة أصبح غري قادر عىل تلبية  التاسعة حيث قال "...النموذج 

احتياجات املواطن املغربي..." 
أكيد أن النموذج التنموي الهدف منه تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة 
الكريم لكل مواطن عن طريق توفري فرص الشغل  العيش  وتضمن 
و تحسني الدخل وتعميم التغطية الصحية وتوفري الصحة للجميع 
السبيل  كيف  لكن  اإلنسانية  املواطن  كرامة  عىل  يحافظ  بشكل 

إلنجاح أي نموذج تنموي بديل ؟
حسب وجهة نظرنا املتواضعة جدا ال يمكننا الحديث عن نجاح أي 
العريضة ما لم  نموذج تنموي مهما برعنا يف وضع أسسه ونقطه 

نقم بما ييل:
و  السياسيني  الفرقاء  بني  الضيقة  السياسيوية  الحسابات  *نبذ 

االشتغال بقلب رجل واحد وبحس وطني عايل.
أو  وتعديل  الريع  منابع  تجفيف  مع  العمومية  النفقات  *ترشيد 
وليست  قوانني  تبقى  فهي  مصداقية  تعطيه  التي  القوانني  حذف 

بقران منزل.
*عودة النقابات للقيام بالدور املنوط بها بكل تفان وجرأة.

أو  الترشيع  يف  سواء  دوره  تفعيل  عىل  قادر  محنك  قوي  *برملان 
املعارضة، فبدون معارضة قوية قادرة عىل التتبع واملراقبة لتصحيح 

املسار لن تتحقق انجازات يف مستوى تطلعات املغاربة
*التعاون بني القطاع العمومي والخاص واملجتمع املدني واشرتاكهم جميعا 

يف عملية التخطيط والتصميم.
*مجتمع مدني يشتغل بتفان ، بحس وطني وليس بحس اسرتزاقي.

فبدون  املقرتحات  هاته  كل  جوهر  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  يبقى  وأخريا 
خريات  واستنزاف  للفساد  مرصاعيه  عىل  الباب  يفتح  محاسبة  و  مراقبة 

الوطن .
* كاتبة و رئيسة منتدى أرسة 

التنمية يف املغرب أي واقع؟

األستاذة مارية الشرقاوي

←
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قالت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة يف ديباجة تقريرها الذي 
للعنرصية  املعارصة  باألشكال  املعنية  الخاصة  للمقررة  قدمته 
تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وُكره  العنرصي  والتمييز 
السيدة تيندي أشيوم ، »أن التمييز بني البرش بسبب اللغة أوالعرق 
أو اللون أو األصل اإلثني يشكل عقبة تعرتض العالقات السلمية بني 
يعيشون  أشخاص  بني  بالتعايش  اإلخالل  شأنه  من  وواقعا  األمم 

جنبا إىل جنب حتى داخل الدولة الواحدة«. 
وتسعى »أزطا«  حسب تقريرها، الذي حصلنا عىل نسخة منه، إىل 
»فضح ومناهضة أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو َفْصل يستهدف 
اإلنسان والحريات  االعرتاف بحقوق  أو عرقلة  أو يستتبع تعطيل 
األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عىل قدم املساواة، يف امليدان 
السيايس أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر 

من ميادين الحياة العامة«.
قانوني  اعرتاف  أهم  الدستورية  »الوثيقة  أزطا   تقرير  واعترب 
ضمن  باألمازيغية  اإلقرار  خالل  من  وسكانه،  املغرب  بأمازيغية 
رسمية  لغة  األمازيغية  باللغة  االعرتاف  وكذا  الهوية  مكونات 
اإلطار  هذا  أن  إال  الدستور«.  من  الخامس  الفصل  بمقتىض 
الدستوري  يضيف التقرير »رسعان ما يتالىش أمام تحديات الواقع، 
ألن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية الذي 
نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل الخامس املذكور، باعتباره 

يف  الحق  ملمارسة  إطارا 
دستورية  وضمانة  اللغة 
التهميش  من  لحمايتها 
تنمية  عىل  والسهر 
استعمالها. لم يتم إقراره 
بعد مرور حوايل 8 سنوات 
دستور  اعتماد  عىل 
املرشوع  أن  كما   ».2011
الرائج حاليا يف الربملان ال 
ومطالب  طموحات  يلبي 
األمازيغية،  الحركة 
 AZETTA(ل كان  وقد 
يف  السبق   )AMAZIGH
قانون  مسودة  اقرتاح 
الحكومة  عىل  تنظيمي 
دجنرب  منذ  والربملان 
عن  عربت  كما   .2012
من  املفصل  موقفها 
الحكومي  املرشوع 
يف  التنظيمي  للقانون 

مذكرة صادرة يف أبريل 2017.
التنظيمي  القانون  إصدار  يف  التأخر  »هذا  بأن  التقرير  وأضاف 
ومستعمليها،  اللغة  حماية  ضمانات  وانعدام  مضامينه  وضحالة 
هو تملٌص سافر للدولة من التزاماتها الدستورية بحرض التمييز 
وتحقيق املساواة الكاملة بني املواطنني، وتأكيٌد عىل استمرار الدولة 
يف تهميش األمازيغية وإقبارها، وتفضيل لغات ومكونات ثقافية 

أخرى وتشجيع استعمالها ودعمها«.
املكون  ضد  التمييز  تكرس  فهي  املغربية  القانونية  الرتسانة  أما 
ال  مقتضيات  طياتها  بني  وتحمل  األمازيغي،  واللغوي  الهوياتي 
أمام  عقبة  وتنتصب  واألمازيغية  األمازيغ  ضد  تمييز  من  تخلوا 
التمتع بالحقوق يف شتى املجاالت، والتي تناولها تقرير »الشبكة« 

بتفصيل.

احلق يف التقاضي واملحاكمة العادلة:
وأكدت الشبكة يف تقريرها بأن لكل شخص الحق يف املعاملة عىل 
قدم املساواة أمام املحاكم كما أنه له الحق يف اللجوء إليها لحمايته 
انتهاكا ملا له من حقوق اإلنسان  بصدد أي تمييز عنرصي يكون 
التماسا  املحاكم  إىل  الرجوع  حق  وكذلك  األساسية،  والحريات 

لتعويض عادل عن أي رضر َلِحقُه كنتيجة للتمييز.
واضافت »ما زال القانون املنظم للتقايض باملغرب ينص عىل اللغة 
وتلزم  واملذكرات،  الوثائق  وتقديم  للتقايض  وحيدة  لغة  العربية 
والسلطة   (21 (املادة  القضائية  الرشطة  ضباط  املدنية  املسطرة 
املحكمة  112) وهيئة  (املادة  والتحقيق  بالبحث  القضائيةاملكلفة 
واملراسالت  األقوال  لرتجمة  برتجمان  باالستعانة   (318 (املادة 
فالقانون  العربية.  اللغة  إىل  أجنبية،  بلغة  كانت  إذا  واالتصاالت، 
رصيحة  مخالفة  يف  أجنبية  لغة  األمازيغية  اللغة  يعترب  املغربي 
للدستور، ويجرب الناطقني بها عىل الرتجمة أو التواصل بلغة غري 

لغتهم أثناء لجوئهم للقضاء«.
مشريا إىل  أن املعاهد املكلفة بتكوين املرتجمني والقضاة ومنفذي 

القانون ال تقدم دروسا يف اللغة و/أو باللغة األمازيغية.

تسجيل األمساء األمازيغية

وأشار التقرير إىل كون املادة السادسة من اإلعالن العاملي لحقوق 
وتؤكد  القانونية،  الشخصية  يف  فرد  كل  حق  عىل  تنص  اإلنسان 
مولود  لكل  الفوري  التسجيل  إلزامية  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية 
جديد، وحقه يف اكتساب اسم )املادة 7(،أما إذا ُحِرم أي طفل من 
بعض أو كل عنارص هويته، فعىل الدولة تقديم املساعدة والحماية 

املناسبتني من أجل اإلرساع بإعادة إثبات هويته )املادة 8 (.
موضحا أن قانون الحالة املدنية املعمول به يف املغرب الزال يشرتط 
لألسماء  الئحة  تحديد  تم  كما  مغربي،  طابع  ذا  االسم  يكون  أن 
املقبولة يف سجالت الحالة املدنية. وتم فتح باب التظلم اإلداري يف 
حالة رفض االسم، إال أنها إجراءات غامضة وتتطلب وقتا وجهدا 

للقيام بها. ويتم بذلك حرمان العديد من األرس من إطالق أسماء 
أمازيغية عىل أبنائها، واالعتزاز بهويتها وانتمائها.

حق  من  لألمازيغ  املستمر  الحرمان  كون  إىل  الشبكة  ونبهت 
التسجيل الفوري واكتساب اسم وشخصية قانونية، نتيجة للتمييز 
اإلنسان،  لحقوق  وممنهجا  جسيما  انتهاكا  يشكل   العنرصي، 
ويتطابق مع ما جاء يف الفقرة باء من قرار مجلس حقوق اإلنسان 

34/7 بتاريخ 28 مارس 2008.

احلق يف التعبري واخلطاب العنصري
أن  أعلنت   15 رقم  العام  تعليقها  يف   CERD لجنة  بكون  وذكرت 
أو  العنرصي  التفوق  عىل  القائمة  األفكار  جميع  نرش  »حظر 

الكراهية العنرصية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري«؛
األمازيغية  ضد  العنرصي  الخطاب  لكون  »أزطا«  وتأسفت 
الرسمي وغري  اإلعالم  واألمازيغ يتخذ مظاهر مختلفة، فنجده يف 
يف  يأتي  أو  الدراسية،  املقررات  مضامني  يف  يوجد  كما  الرسمي. 
ولكن  أو مجموعات.  أفراد  شكل ترصيحات ومواقف صادرة عن 
انعدام أي تدخل زجري  القاسم املشرتك بني كل هذه الحاالت هو 
من طرف الدولة ومؤسساتها، وغياب أي سبل لالنتصاف بالنسبة 
للمترضرين. خاصة أن القانون الجنائي املغربي لم يجرم التمييز 

املبني عىل أساس اللغة )الفرع 2 مكرر(. 

حرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات
بمقتىض  املغرب  يف  العامة  الحريات  تدبري  يتم  بأنه  »أزطا«  قالت 
قانون صادر منذ 60 سنة، وقد أصبح متجاوزا وهناك حاجة ُملحة 

ملالءمته مع املعايري الدولية يف هذا الصدد.
أخرى،  جمعيات  غرار  عىل  األمازيغية،  الجمعيات  أن  إىل  مشرية 
تعيش صعوبات وتضييقا ممنهجا يف تأسيس الجمعيات. ويتعذر 
عليها الحصول عىل ترخيص السلطات لتنظيم األنشطة واستغالل 
القاعات العمومية. مما يؤثر عىل السري العادي ألنشطتها، ويُضِعف 
يف  العمومية  القوات  دأبت  التطور واالستمرارية. وقد  قدرتها عىل 
 ،TAWADA األمازيغية  للحركة  الوطنية  املسرية  منع  عىل  املغرب 

وقمع املشاركني فيها والتنكيل بهم.
الطالبي  للفصيل  املنتمني  الطلبة  معاناة  كون  إىل  الشبكة  ونبهت 
األمازيغي الزالت مستمرة مع التضييق عىل أنشطتهم واستهداف 
سالمتهم الجسدية، أما الحزب السيايس األمازيغي فهو محضور 
منذ 2005 إىل اليوم، كما يمنع القانون تأسيس األحزاب عىل أساس 

جهوي.

احلق يف التعليم

واستغرب تقرير »ازطا« املقدم  للمقررة األممية، كون »كل األرقام 
تدريس  موضوع  يف  الرسمية  الجهات  تقدمها  التي  واإلحصائيات 
تدريس  للواقع وال تعطي صورة حقيقية عن  األمازيغية مفارقة 
يف  يف   الشبكة  لخصتها  جمة،  مشاكل  يف  يتخبط  الذي  األمازيغية 

ثالثة مداخل كربى:
ويف  املؤسسات،  جميع  وعىل  املستويات،  جميع  عىل  1.التعميم 

القطاع العمومي والخصويص.
واالبتكار  البحث  املدرسية،  الكتب  الديداكتيكية،  2.الوسائل 

البيداغوجي.
3.تكوين وتوظيف األطر الرتبوية واإلدارية )أساتذة، مفتشني(

حق اإلسهام يف األنشطة الثقافية والفنية

عىل  ينص  سابقا،  املذكور   34/7 القرار  »كون  التقرير  وسجل 
رضورة احرتام التنوع الثقايف كوسيلة ملنع التمييز العنرصي. فإذا 
لرشائح  بالنسبة  لالعتزاز  مصدرا  األمازيغي  الثقايف  املكون  كان 
عريضة من املجتمع املغربي، ويسرتعي اهتمام العديد من الباحثني 
املغربية  املؤسسات  فإن  وخارجه،  املغرب  داخل  من  واملهتمني 

مازالت تتعامل معه بمنطق اإلقصاء والتهميش«.
وحيدة  قناة  هناك  باملغرب  عمومية  قناة   29 بني  »من  أن  مربزا 
مشاكل  عدة  من  تعاني  وهي  األمازيغي،  اإلعالم  يف  متخصصة 

الربامج.  وجودة  البرشية  املوارد  وتأهيل  باإلمكانيات  مرتبطة 
املستمر  البث  عىل  وقدرتها  التقني  عتادها  جودة  إىل  باإلضافة 

واملمتد يف مختلف املناطق.
السينمائي  املركز  يقدمه  الذي  السينمائية  اإلنتاجات  دعم  أما 
فقط.  العربية  باللغة  السيناريو  بتقديم  مرشوط  فهو  املغربي، 
مما يعني إقصاًء فّجا للمبدعني باألمازيغية. ويمكن الوقوف عىل 
األمازيغ  الفنانني  أجور  ويف  املهرجانات  دعم  يف  شاسعة  فوارق 

باملقارنة مع غريهم.
املجاالت  مختلف  يف  الفنانني  تكوين  معاهد  كل  أن  بالذكر  وجدير 
األمازيغي،  الفني  املوروث  تعتمد  وال  األمازيغية  اللغة  تستعمل  ال 
يف  تكوين  أي  تقدم  ال  التي  املوسيقية  باملعاهد  األمر  تعلق  سواء 

املوسيقى األمازيغية، أو املعهد العايل للفن املرسحي أو غريهما«.

حقوق الشعوب األصلية
يف  بأصالته  يتميز  األمازيغي  املكون  »أن  ورغم  أنه  إىل  ونبهت 
أن  وحيث  املتوسط،  حوض  يف  الحضاري  وبعمقه  إفريقيا  شمال 
 ،(23 CERD ترسي عىل الشعوب األصلية (التعليق العام  اتفاقية 
فيمكن القول أن الدولة املغربية ال تُقر أي حماية لحقوق القبائل 
واستخدام  ومراقبة  وتنمية  امتالك  يف  األمازيغية  والجماعات 
ومواردها  وأقاليمها  أراضيها 
تنهج  بل  املشرتكة.  الطبيعية 
ملكية  من  للحد  سياسات 
السكان لألرايض ونزعها لفائدة 
الدولة أو املستثمرين الخواص. 
أو  السكان  استشارة  دون 
الرصيحة  موافقتهم  طلب 

واملستنرية. 
وتاريخ  ثقافة  احرتام  عدم  أما 
املتميزة  العيش  وطريقة  ولغة 
وعدم  األصليني،  للسكان 
إدماجها كبُعد أسايس يف برامج 
العمومية،  والسياسات  التنمية 
بليغة  أرضارا  ألحق  فقد 
وباملحيط  االجتماعي  بالنسيج 
تنمية  تحقيق  بدل  البيئي. 
اقتصادية واجتماعية مستدامة 
خصائصها  مع  تتماىش 

الثقافية واللغوية املحلية«.

تعزيز آليات مكافحة التمييز العنصري
التمييز  مظاهر  بشأن  أعاله  رَسُده  تم  »ما  أن  إىل  التقرير  ذات  وزاد 
بسبب  وطأة  يزداد  باملغرب،  واألمازيغ  األمازيغية  ضد  العنرصي 
املغرب  أن  فرغم  الصدد.  بهذا  واالنتصاف  للتظلم  آلية  أي  غياب 
باختصاص  اعرتف  قد  العنرصي  التمييز  اتفاقية  يف  طرف  كدولة 
لجنةCERD  يف استالم ودراسة تظلمات األفراد، وتعّهد بأن ينشئ 

جهازا وطنيا مختصا باستالم ومعالجة تلك التظلمات.
ولعل دور هذا الجهاز هو: 

-استعراض السياسات الحكومية الرامية إىل الحماية من التمييز 
العنرصي؛

-رصد االمتثال الترشيعي ألحكام االتفاقية؛
-تثقيف الجمهور بشأن التزامات الدول األطراف بموجب االتفاقية؛

وتعظيم  العنرصي  التمييز  أعمال  عىل  العقاب  من  اإلفالت  -عدم 
سبل االنتصاف لضحايا هذه االنتهاكات؛

- مساعدة الحكومات عىل إعداد التقارير املقدمة إىل لجنة القضاء 
عىل التمييز العنرصي؛«.

توصيات.
أكدت عىل  إذ  التوصيات،  بمجموعة من  تقريرها  »أزطا«  وختمت 
أن إصدار قانون تنظيمي عادل ومنصف لتفعيل الطابع الرسمي 
للغة األمازيغية هو واجب دستوري عىل عاتق الدولة، وقد يشكل 
الالئقة  املكانة  وتبويئها  األمازيغية  إنصاف  مسار  يف  أوىل  خطوة 
أن يكون  املغربي. ويمكن  النسيج االجتماعي واملؤسساتي  بها يف 
مدخال لخلق انسجام تام بني مؤسسات الدولة وترشيعاتها وبني 
روح ومنطوق الدستور، وااللتزامات الدولية للمغرب أمام املنتظم 

الدويل.
املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  فإن  ذلك  من  انطالقا 

)AZETTA AMAZIGH( تويص ب:
•إخضاع مرشوع القانون التنظيمي املعروض عىل الربملان لنقاش 
وتعديالت من شأنها مراجعة وتصحيح االختالالت والنواقص التي 

تشوبُه.
مظاهر  كل  من  املغربية  القانونية  الرتسانة  بتنقيح  •اإلرساع 
القوانني  دستورية  بعدم  الدفع  باب  وفتح  العنرصي،  التمييز 
من   133 الفصل  يف  عليه  املنصوص  التنظيمي  القانون  بإصدار 

الدستور املغربي.
العنرصي،  التمييز  لضحايا  واالنتصاف  التظلم  وسائل  •تعزيز 
14 من  املادة  اآللية املنصوص عليها يف  ال سيما من خالل إحداث 

.CERD اتفاقية
يف  األمازيغية  إدماج  مجال  يف  الحكومية  الربامج  نجاعة  •تقييم 
االلتزامات  لتفعيل  مندمج  برنامج  وضع  قصد  العامة،  الحياة 

الدستورية للدولة، ورصد اإلمكانيات الالزمة لذلك. 

الترسانة القانونية املغربية تكرس التمييز ضد املكون اهلويايت واللغوي األمازيغي
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طالبت الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية برفع كل أشكال الرتاتبية 
الدستور  من  الخامس  للفصل  املعتمدة  الصياغة  يف  الواردة  وااللتباس 
وذلك بإقرار تدابري وقوانني تجعل من األمازيغية لغة رسمية وعىل قدم 
املساواة مع اللغة العربية، مذكرة الدولة املغربية بالتزاماتها الدستورية 
لتفعيل  التنظيميني  القانونني  مسودة  مراجعة  عىل  وحثها  والحقوقية 
املغربية  والثقافة  للغات  الوطني  واملجلس  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 
بالشكل الذي يضمن رد االعتبار لألمازيغية بمقاربة تشاركية واعتماد 

معيار التمييز اإليجابي لفائدة األمازيغية.
ودعت الفيدرالية يف تقريرها املقدم للمقررة الخاصة بالتمييز العنرصي 
والكراهية يف إطار زيارتها للرباط يوم 14 دجنرب 2018، إللغاء القانون 
القضاء  لغة  األمازيغية  يجعل  الذي  بالشكل   1965  /25/1 يف  املؤرخ 
املسطرة  قانون  عىل  املدخلة  التعديالت  كافة  وإلغاء  باملغرب،  واإلدارة 
القضاء  أمام  األمازيغية  اللغة  استعمال  تمنع  التي  الخاصة  الجنائية 
بتعديل  املغربية  الدولة  مطالبة  مع  التكوينية،  باملعاهد  وإدماجها 
القوانني املكرسة للتمييز )التي ذُكر بعضها يف هذا التقرير(، ومناهضة 
التمييز يف الواقع، وجعل كل املؤسسات الرسمية اإلدارية منها والعلمية 
تستعمل األمازيغية لغة للتواصل والعمل، وكذا تخصيص جزء مهم من 
إنتاجاتها العلمية والفكرية واألدبية للغة األمازيغية بما يف ذلك النقود 

والطوابع الربيدية وغريها.
وطالبت الفيدرالية بإدراج األمازيغية كلغة للتكوين يف كافة مؤسسات 
تكوين موظفي وأعوان الدولة يف كل التخصصات وبالخصوص يف ميدان 
اعتماد  مع  القانون...إلخ،  ومنفذي  والتعليم  والرتبية  والصحة  العدالة 
الثقافة واألعراف األمازيغية كمصدر من مصادر الترشيع الوطني فيما 

ال يتناىف مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان.
ومعايري  مقتضيات  إطار  يف  األمازيغية،  مأسسة  رضورة  عىل  وأكدت 
وإداريا  ماليا  مستقلة  عمومية  مؤسسات  إقرار  عرب  باريز،  إعالن 
القانون  ملرافقة  اوال  واسعة  وقانونية  سياسية  صالحيات  إليها  توكل 
واخرى  الدستور،  من  واألخرية  الرابعة  بالفقرة  املقررين  التنظيميني 
مكلفة بمعرية وتوحيد األمازيغية وكذا أرشفة املوروث الثقايف والقانوني 
الكامل  اإلدماج  تستهدف  أولية  كمرحلة  الوطني  األمازيغي  والفني 

لألمازيغية يف كافة مجاالت الحياة اليومية.
املراسيم  وإلغاء  العقارية،  امللكية  يف  الحق  احرتام  عىل  التقرير  وشدد 
الجموع  بارايض  الخاصة  وتلك  الغابوي  التحديد  موضوع  يف  املعتمدة 
العليا  اللجنة  إلالغاء  داعيا  األصليني،  ملالكيها  املنتزعة  األرايض  وارجاع 
للحالة املدنية التي تفتقد ألي رشعية حقوقية وإلزام املوظفني املكلفني 
القانونية  الشخصية  يف  الحق  باحرتام  املدنية  الحالة  قوانني  بتنفيذ 
لألمازيغ ورفع كافة أشكال الحرض عىل األسماء األمازيغية الشخصية 

وأسماء األماكن واسرتجاع األماكن ألسمائها األصلية األمازيغية.

حصيلة الرصد
أن  باملغرب،  األمازيغية  للجمعيات  الوطنية  الفدرالية  تقرير  سجل 
الحكومة املغربية لم تستجب إىل اآلن، خالل الست سنوات األخرية 2012 
األمازيغية  الشخصية  األسماء  باستثناء، قضية  توصية  ألي   2018 إىل 
حسب ما جاء ببالغ اللجنة العليا للحالة املدنية التابعة لوزارة الداخلية 
عىل   2014 يناير   23 بتاريخ  املنعقد  الخاص،  اللقاء  إثر  عىل  املغربية 
ضباط  من  "طالبت  حيث  تعقدها،  التي  الدورية  االجتماعات  هامش 
عليهم  املعروضة  الطلبات  معالجة  يف  املرونة  اعتماد  املدينة  الحالة 

والحرص عىل تقديم كافة التسهيالت للمواطنني يف هذا املجال ...".
بمسودة  اللغة،  بسبب  التمييز  لتجريم  الحكومة  اقرتاح  إىل  إضافة 
أحادي  بشكل  الحكومة  واقرتاحها  الجديد،  الجنائي  القانون  مرشوع 

والفاعالت  والفاعلني  الحكومية  الغري  املنظمات  مع  تشاور  أي  وبدون 
ملسودة مرشوع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
ونصف،  سنوات  أربع  دام  تأخري  بعد  أي   ،2016 يوليوز   27 بتاريخ 
للغات والثقافة  الوطني  للمجلس  التنظيمي  القانون  وملسودة مرشوع 

املغربية بتاريخ 1 غشت 2016.
يف حني، أكد التقرير، أن مجمل ما سجلته لجنة حقوق اإلنسان يف دورتها 

82 ال زال غري مفعل ولم تتخذ بشأنه اإلجراءات املطلوبة.

احلقوق الثقافية واللغوية
فيما يتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية سجل التقرير انفراد الحكومة 
لتفعيل  التنظيمي  القانون  مرشوع  مسودة  بوضع  رئيسها  شخص  يف 
التي  املسودة  "وهي  تشاركية،  مقاربة  أية  خارج  الرسمي،  الطابع 
باملغرب  األمازيغية  الجمعوية  الحركة  مكونات  اغلب  قبل  من  رفضت 
"، إضفة القرتاح الحكومة ملسودة مرشوع القانون التنظيمي للمجلس 
واللغوي  املؤسساتي  للتمييز  املكرس  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني 

ضد األمازيغية.
وبالرغم مما جاء يف بالغ اللجنة العليا للحالة املدنية، أشار التقرير إىل 
األمازيغية، "حيث تم رصد ومتابعة  الشخصية  استمرار منع األسماء 
املغربية  املدن  بأغلب  األخرية  سنوات  الخمس  طيلة  منع  حالة   43

والقنصليات املغربية بالخارج.
تنفيذ  يف  املغربية  الحكومة  تماطل  استمرار  أيضا،  التقرير  وسجل 
14 من اتفاقية القضاء  الثانية من املادة  11 والفقرة  مقتضيات املادة 
خلق  أمام  املجال  فتح  أجل  من  العنرصي،  التمييز  أشكال  كافة  عىل 
جهاز يف إطار النظام القانوني الوطني يكون مختصا باستالم والنظر يف 
التماسات األفراد والجماعات، الذين هم ضحايا التمييز وامليز، "وهو ما 
يعوق التطبيق الشامل لالتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من 

محتواها الحقوقي واملؤسساتي".

حق املشاركة يف احلياة العامة بلغة األم
بهذا الصدد، سجل تقرير الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية عدم 
تعميم اللغة األمازيغية باإلدارات العمومية ومرافق الدولة كاملستشفيات 
عىل  ارتكازا  وذلك  واملحاكم  الرتابية  اإلدارة  ومراكز  الرشطة  ومخافر 
 ،1965 لسنة  والتعريب  والتوحيد  املغربة  بقانون  املعروف  القانون 
اإللكرتونية  املواقع  أغلب  يف  ونطقا  كتابة  األمازيغية  غياب  سجل  كما 
الوزارات  مواقع   ،  www.maroc.ma الرسمي  )املوقع  للدولة  الرسمية 

واملؤسسات العمومية، منرب الناطق الرسمي باسم الحكومة...(.
والنرشات  الالفتات  كافة  يف  األمازيغية  غياب  الفيدرالية  وسجلت 
الذي  الوقت  يف  والشوارع  الطرقات  يف  التشوير  وعالمات  التواصلية 
الترشيع  أن  مشرية  الوسائل،  هذه  يف  أجنبية  أخرى  لغات  تستعمل 
املغربي ما يزال يكرس التمييز ضد األمازيغ يف مجاالت متعددة، إدارية 
يف  تحمل  قوانني  عىل  اعتمادا  وذلك  وثقافية،  واجتماعية  واقتصادية 

طياتها ميزا رصيحا وواضحا ضد اللغة والثقافة األمازيغيتني. 
وأضافت أن أبرز تجليات هذا التمييز كون القوانني تحرم عىل القايض 
يكون  وعندما  غريها،  دون  فقط  العربية  باللغة  إال  املحاكمات  إنجاز 
مذكراتهم  بتحرير  ملزمني  يكونون  فإنهم  النزاع  يف  طرفا  األمازيغ 
وتمييزا  شدة  تزيد  واملعاناة  العربية،  باللغة  املحاكمة  إجراءات  وكافة 
إذا لم يعرف املواطن األمازيغي )طرف النزاع( اللغة العربية فيضطر إىل 
االستعانة بكاتب عمومي قد يشوه مضمون ما يرغب يف قوله، "وكذلك 
والنيابة  القضائية  الرشطة  ضباط  أمام  الوقوف  عند  املعاناة  تزداد 

املحاكم  أحيانا بحراس  إىل االستعانة  الذين يضطرون  العامة والقايض 
برشوط  يمس  ما  وهو  العربية،  إىل  الرتجمة  يف  القضاء  بمساعدي  أو 
يف  العدل  وزير  السيد  تبناه  الذي  التوجه  نفس  وهو  العادلة،  املحاكمة 

مقرتحة الخاص بمرشوع قانون التنظيم القضائي الجديد". 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية
الوطنية  الفيدرالية  تقرير  سجل  االقتصادية،  الحقوق  يخص  فيما 
االقتصادية  الحقوق  عىل  االعتداء  استمرار  األمازيغية  للجمعيات 
تمكني  وعدم  األرايض  نزع  سياسة  استمرار  خالل  من  واالجتماعية 
الذي  التنمية، اليشء  الطبيعية وتقليص حقها يف  الثروات  الساكنة من 
والسلطة  الساكنة  هذه  بني  الرصاعات  من  العديد  تأجيج  يف  ساهم 
منطقة  أميرض،  منطقة  مريرت،  منطقة  سوس،  ساكنة  )احتجاجات 

بنصميم ...(. 
يوم  وقع  املغربية  الحكومة  رئيس  ان  السياق  هذا  يف  التقرير  وأشار 
بالعطف من  15 مرسوما تم نرشها دون توقيع  2016 عىل  20 يونيو 
 )11/07/2016(  64814 عدد  الرسمية،  الجريدة  يف  نرشت  وزير،  أي 
نصت املادة 2 من كل مرسوم عىل أن تصنف نهائيا ضمن امللك الغابوي 
للدولة أمالك تم تحديدها طبقا ملسطرة استثنائية فرضها كل من املقيم 
بظهري  الجباص  محمد  األعظم  الصدر  ومعه  لفرنسا  العسكري  العام 
)03/01/1916( وتم تنفيذها بمختلف وسائل العنف والتدليس النتزاع 

األرايض من أصحابها الرشعيني، لشل قدراتهم االقتصادية واملالية. 
كما سجل التقرير حاالت النتهاك الحق يف التنظيم واالنتماء للتنظيمات 
األمازيغية وحرمان بعضها من وصل اإليداع القانوني الذي يخوله لها 
خالل  حدث  "كما  املقررة،  القانونية  للطرق  استنفاذها  رغم  القانون، 
سنتي 2015 و2016 للجمعيتني "جمعية ادهار أوبران للثقافة والتنمية 
" بتمسمان إقليم الدريوش، التي عقدت جمعها العام التجديدي بتاريخ 
البيئة  لحماية  إيزوران  مرصد  و"جمعية  بتمسمان،   2015 دجنرب   14
جددت  التي  الصغري،  األطلس  بإفران  العمومية"  السياسات  وتقييم 

مكتبها بتاريخ 31 مارس 2016. 

احلق يف املعتقد 
بخصوص الحق يف املعتقد، سجل تقرير الفيدرالية أن السيدين ع.ل.ك و 
التعسفي  ب.خ.م، تقدما بشكاية مفادها تعرضهما للحجز واالعتقال 
واإلهانة واملس بكرامتهما وحريتهما يف املعتقد الديني من قبل الرشطة 
اإلدارية والقضائية -الدرك امللكي- املثبتة بمنطقة "العرجات" بمدينة 
سال - الرباط مساء يوم 10 مارس 2016 بالنسبة لألول، ويوم 6 مارس 

2016، من قبل رشطة مدخل مدينة "أكلميم" بالنسبة للثاني. 
بمحض  يعتنقان  مغربيني  مواطنني  باألمر  املعنيني  أن  التقرير  وأشار 
خاصة  تنقالت  إطار  يف  كانا  عندما  وأنهما  املسيحية  الديانة  إرادتهما 
استغرق  والذي  التعسفي  واالستنطاق  والحجز  للتوقيف  تعرضا  بهما، 
 10 يوم  من  مساءا  السابعة  الساعة  من  سال  بمدينة  لألول  بالنسبة 
مارس   11 يوم  من  صباحا  والنصف  الثالثة  الساعة  إىل   2016 مارس 
2016، ليتم اإلفراج عنه بعد مصادرة هاتفه النقال والكتب التي كانت 
بمعيته، يف حني تعرض الثاني لنفس املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة 
بمدينة أكلميم من الساعة الخامسة مساءا إىل الساعة العارشة ليال من 

يوم 6 مارس 2016، ليتم فيما بعد اإلفراج عنه.
وأضاف أنه رغم تقدم املعنيني بشكاية لوزير العدل بتاريخ 18 مارس 

2016 فإنه لم يتم فتح أي تحقيق يف املوضوع.

الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية باملغرب:

التشريع املغريب ما يزال يكرس التمييز ضد األمازيغ يف جماالت متعددة

يف  )أمنستي( عن وقوع عيوب جسيمة  الدولية  العفو  كشفت منظمة 
بسبب  املحتجزين  من  وغريهم  واملحتجني،  الصحفيني  عرشات  محاكمة 
جلسة  انطالق  مع  الريف«،  »حراك  نظمها  التي  السلمية  االحتجاجات 
االستماع الثانية. مؤكدة أنه تم حرمانهم من حقهم يف محاكمة عادلة أمام 

املحكمة االبتدائية يف الدار البيضاء.
للمحاكمة  االنتهاكات  من  العديد  الدولية  العفو  منظمة  تحليل  وأظهر 
املنتزعة تحت  »االعرتافات«  إىل  املستندة  اإلدانة  أحكام  بينها  العادلة، ومن 
التحليل أسماء  20 سنة حبسا. كما يرسد  التعذيب والتي وصلت إىل  وطأة 

املحتجزين والتهم املوجهة إليهم، واألحكام الصادرة بحقهم.
وقالت هبة مرايف، مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال إفريقيا 
بمنظمة العفو الدولية: »لقد أدت إجراءات املحاكمة األوىل إىل وقوع أخطاء 
القانونية  اإلجراءات  املغربية هذه  الحكومة  قضائية جسيمة. واستخدمت 
مجال  يف  البارزين  السلميني  املحتجني  صوت  وإسكات  ملعاقبة  الخاطئة 

العدالة االجتماعية، وترهيب اآلخرين من التعبري عن رأيهم«.
وأضافت هبة مرايف قائلة: »يجب عىل السلطات القضائية املغربية ضمان 
عدم انزالق محاكمة االستئناف إىل مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب 
املغربية  السلطات  تثبت  ولكي  العادلة.  املحاكمة  انتهاكات  من  وغريها 
اتخاذ خطوات ملموسة الستبعاد أي  العدالة، فعليها  أنها جادة يف تحقيق 
بالتعذيب،  التهديد  أو  التعذيب  وطأة  تحت  عليها  الحصول  تم  اعرتافات 

وضمان احرتام حق الجميع يف املحاكمة العادلة خالل االستئناف«.
عىل  ينطوي  بعضها   - باالحتجاجات  مرتبطة  كانت  املحاكمة  أن  وبما 
مصادمات مع قوات األمن – فقد وجهت النيابة تهما مشددة وغري متناسبة 
الجنائي  القانون  يف  العقوبات  أقىس  بعضها  تحمل  األحيان  من  كثري  يف 
املغربي، بما يف ذلك »التآمر للمس بأمن الدولة« الذي يمكن أن يعاقب عليه 

باإلعدام.
 ،2017 ويوليو  ماي  بني  اعتقلت  املغربية  األمن  قوات  أن  أمنستي  وقالت 
مئات من محتجي »حراك الريف«، ومن بينهم املحتجان السلميان املرتىض 
»وواصلت  األطفال.  من  العرشات  جانب  إىل  عيىس،  بن  ونوال  إعمراشا 
عن  واملدافعني  والصحفيني،  املحتجني،  من  املئات  إدانة  الحسيمة  محكمة 

حقوق اإلنسان، يف محاكمات دون املعايري الدولية للعدالة إىل حد كبري«.
يف  االستئناف  محكمة  قضاياهم  يف  تنظر  الذين  شخصاً   43 الـ  بني  ومن 

تم  البيضاء،  الدار 
عن  مؤقتاً  اإلفراج 
يف  منهم،  أربعة 
 .2017 ويوليو  يونيو 
املحتجزون  ويقيض 
الباقون   39 الـ 
سجن  يف  أحكامهم 
عني السبع )عكاشة( 
ومن  البيضاء.  بالدار 
شخصيات  بينهم 
نارص  مثل:  بارزة 
»حراك  زعيم  زفزايف، 
ونبيل  الريف«، 
عن  فضالً  أحمجيق، 
عدد آخر من املحتجني 
بينهم  من  السلميني، 
وأرشف  جلول  محمد 
والصحفيني  اليخلويف 
حميد املهداوي وربيع 
والصحايف  االبلق، 
محمد  املواطن 
وحسني  األرصيحي، 
وفؤاد  اإلدرييس، 
وعبد  السعيدي، 

املحسن األتاري.
التحليل  أجل  ومن 
يف  به  قامت  الذي 
أجرت  الصدد،  هذا 
منظمة العفو الدولية 

مقابالت مع ستة محامني لكل من فريقي الدفاع واالدعاء، فضالً عن ست 
عائالت من املحتجزين، وحللت لوائح االتهام، ودفوع النيابة العامة، وحكم 

والدولية  الوطنية  املنظمات  قدمتها  التي  والتقارير  املحكمة، 
ووسائل اإلعالم بشأن القضية.

كانت  املحاكمة  إجراءات  أن  تجميعها  تم  التي  املعلومات  وكشفت 
معيبة إىل حد كبري مع ملفات استندت عىل أدلة مشكوك يف صحتها.

وعند إلقاء القبض عليهم، لم يُسمح ألي من هؤالء املدانني باالتصال 
بمحاميهم عىل الفور. وتم نقلهم إىل الدار البيضاء عىل مسافة تزيد 
محاميهم  عىل  الصعب  من  جعل  مما  الستجوابهم،  كم   600 عن 
العديد منهم  إعداد دفاع مناسب، وقيام عائالتهم بزيارتهم. وأفاد 
أنهم وقعوا عىل »اعرتافات« يف الحجز تم الحصول عليها تحت وطأة 

التعذيب، أو تحت التهديد بالتعذيب.
وكانت التحقيقات واإلفادات التي وقعها املتهمون باللغة العربية، 
وهي لغة ال يتحدث بها 22 شخصاً من منطقة تتحدث باألمازيغية، 

أو يتحدثون بها بشكل ضعيف.
ولقد استندت املحكمة يف حكمها إىل »االعرتافات« املوقعة عىل أنها 
الدليل الوحيد املقبول، عىل الرغم من تراجع املتهمني عنها بأكملها 

أثناء املحاكمة.
غري  بأنها  احتجازهم  ظروف  القضية  يف  املتهمون  وصف  وقد 
واحتُجز  املطول.  االنفرادي  الحبس  قيد  بعضهم  واحتُجز  إنسانية، 
نارص الزفزايف يف الحبس االنفرادي ملا يزيد عن 15 شهراً، يف ظروف 
تصل إىل حد التعذيب، أثناء التحقيق معه يف تهم تتعلق بأمن الدولة. 
كما احتجز حميد املهداوي قيد الحبس االنفرادي ملا يزيد عن 470 
تشكل  أنها  حد  إىل  طويلة  االنفرادي  الحبس  من  فرتة  وهي  يوماً، 

تعذيباً.
زجاج  ذي  مرتفع  اتهام  قفص  يف  املتهمون  احتُجز  املحكمة،  ويف 

داكن، وهي ممارسة مهينة من شأنها أن تقوض قرينة الرباءة.
كما تقاعست املحكمة عن إتاحة أدلة رئيسية قدمتها النيابة - بما 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  وتعليقات  فيديو  مقاطع  ذلك  يف 
ملحامي الدفاع قبل املحاكمة التي بدأت يف شتنرب 2017. كما رفضت 
 34 بني  فمن  دفاع؛  شاهد   50 من  أكثر  شهادات  قبول  املحكمة 

شاهداً عموماً، لم تقبل املحكمة سوى 12 شاهداً للدفاع.
* كمال الوسطاني

أمنسيت: جيب أن حيقق استئناف »حراك الريف« العدالة يف أعقاب حماكمة شابتها عيوب جسيمة



En présence de Mon-
sieur Saaid AMZAZI, 
Ministre de l’Education 
Nationale, de la Formation 
professionnelle, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Dr 
Leila Mezian Benjelloun, 
Présidente de la Fondation 
BMCE Bank pour l’Edu-
cation et l’Environnement 
accompagnée de Monsieur 
Othman Benjelloun, Pré-
sident de BMCE Bank of 
Africa, a accueilli au Siège 
de la banque la septième 
promotion des bacheliers 
issus des écoles Medersat.
com, Le Mercredi 12 Dé-
cembre dernièr.
La cérémonie de célébra-
tion de ces bacheliers de 
la promotion 2018 s’est 
tenue le Mercredi 12 décembre dans 
une ambiance de fierté et de convivia-
lité en présence des Administrateurs 
de la Fondation, des représentants de 
ses partenaires nationaux et étrangers, 
des Directeurs Généraux et autres diri-
geants du Groupe BMCE Bank of Africa 
ainsi que d’autres personnalités et invi-
tés. 
Cette cérémonie consacre les parcours 
scolaires réussis des élèves bacheliers 
issus de la Fondation BMCE Bank qui, 

désormais, poursuivent des études uni-
versitaires au Maroc et à l’étranger. 
La promotion  2018 des bacheliers ayant 
effectué leur scolarité dans les écoles 
MedersatCom est au nombre de 248, 
leur  nombre cumulé, depuis l’année 
2012, s’élevant à 1465. 
Une quarantaine parmi les bacheliers 
2018 a obtenu les mentions Très Bien et 
Bien et a reçu, à cette occasion, un ordi-
nateur PC portable. 
Nous vous reppellons que  la Fonda-
tion BMCE Bank a été  créée en 1995 

par Monsieur Othman BENJELLOUN, 
Président Directeur Général de BMCE 
Bank. La Fondation BMCE Bank, prési-
dée par Dr Leïla Mezian BENJELLOUN, 
s’est assignée la mission de promouvoir 
l’éducation en milieu rural défavorisé et 
de valoriser la langue et la culture ama-
zighe à travers d’une part, la construc-
tion et l’équipement d’un vaste réseau 
d’écoles publiques appelé Medersat.
com et d’autre part la mise en place d’un 
dispositif éducatif et pédagogique mo-
derne et efficace.

LA FONDATION BMCE BANK  FETE LA SEPTIEME PROMOTION DES 
BACHELIERS ISSUS DES ECOLES MEDERSAT.COM
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Madame la Présidente de la 
Fondation BMCE Bank pour 
l’éducation et l’environnement,

Monsieur le Président Direc-
teur Général du groupe de 
BMCE BANK OF AFRICA,

Mesdames et Messieurs,
Chers membres de la Fondation 
BMCE Bank pour l’éducation 
et l’environnement
Chers lauréats,
C’est toujours pour moi un 
immense plaisir et un vrai bon-
heur de me joindre aux acti-
vités et aux évènements de la 
Fondation BMCE Bank pour 
l’éducation et l’environnement, 
à l’appel de sa très charisma-
tique Présidente, Madame Lei-
la MEZIAN BENJELLOUN. Et 
à plus forte raison aujourd’hui, 
puisque nous sommes réunis 
pour célébrer le succès et la 
réussite.
La Fondation BMCE Bank est 
un partenaire institutionnel du 
Ministère de l’Education, avec 
lequel nous collaborons avec 
la plus grande fierté. C’est une 
institution qui a su s’imposer 
d’elle- même, d’abord par le 
rayonnement et la personna-
lité de sa Présidente, fervente 
adepte des causes sociales et 
humanitaires, mais aussi et 
surtout par l’intelligence et le 
bien fondé de ses approches. 
Car sans intelligence, même 
avec la meilleure volonté du 
monde, l’action sociale reste 
peu féconde.
Intelligence d’avoir ciblé l’édu-
cation, l’école, véritable ter-
reau des générations futures. 
Car à l’heure de la société du 
savoir, du capitalisme cognitif, 
à l’heure où la connaissance 
devient le fondement de la ri-
chesse des nations, où le pou-
voir de l'information supplante 
celui de l’industrie, l'ignorance 
est plus encore qu'hier syno-
nyme d'exclusion. L’éducation 
est la voie royale pour édifier 
une société démocratique, éga-
litaire et moderne.
Intelligence d’avoir ciblé 
l’enseignement préscolaire, 
fenêtre d’apprentissage unique 
et déterminante, dont les 
retombées positives, nous le 
savons aujourd’hui, s’exprime-
ront jusqu’à l’âge adulte. Déjà 
en son temps, Sigmund Freud, 
le père de la psychanalyse nous 
disait « C’est l’éducation reçue 
dans la première enfance qui 
laisse la plus profonde em-
preinte ».
Intelligence d’avoir ciblé le mi-
lieu rural. Répondre à l’encla-
vement par l’évasion spirituelle 
et intellectuelle, répondre à la 
pauvreté par la richesse cultu-

relle et la perspective d’un ave-
nir meilleur.
Intelligence d’avoir valorisé la 
langue et la culture berbère, 
afin tout d’abord de s’adresser 
aux jeunes enfants qui quittent 
le giron familial dans leur 
langue maternelle, mais aussi 
parce que cette langue fait par-
tie intégrante de notre identité 
et qu’il est bon, tout simple-
ment, que nos enfants prennent 
pleinement conscience de 
toutes les composantes qui ont 
construit l’identité marocaine.
Intelligence de promouvoir 
le multilinguisme dès le plus 
jeune âge, en offrant aux 
jeunes élèves du réseau dès le 
primaire la formidable oppor-
tunité de s’initier, en plus du 
Français et de l’arabe, au man-
darin et à la culture chinoise. 
Les spécialistes n’ont de cesse 
de louer les avantages du mul-
tilinguisme, lesquels vont au- 
delà de l’utilité linguistique.
Intelligence d’accompagner 
l’action éducative par un sou-
tient infaillible au développe-
ment communautaire intégré, 
dans toutes ses composantes : 
Alphabétisation, électrifica-
tion, approvisionnement en 
eau potable des douars, co- 
éducation parentale, préser-
vation de l’environnement… 
Parce que permettre à un 
enfant de s’épanouir à l’école, 
c’est déjà formidable. Mais lui 
permettre de s’épanouir en 
dehors de l’école, c’est encore 
mieux !
Intelligence enfin de s’auto- 
évaluer, en suivant de façon 
rigoureuse chaque promotion 
d’élèves afin de mesurer le che-
min parcouru et le bien fondé 
des actions menées.
Et le résultat, nous l’avons au-
jourd’hui devant nous, incarné 
par l’excellence des bacheliers 
que nous nous apprêtons à pri-
mer.
Je ne peux, pour finir, qu’expri-
mer ma plus vive admiration 
et reconnaissance à tous les 
acteurs de la Fondation BMCE 
Bank, avec à leur tête Mme 
Leila MEZIAN BENJELLOUN, 
pour leur dévouement et leur 
implication exemplaire dans le 
monde rural, pour avoir éclairé 
le chemin de milliers d’enfants. 
Je tiens à les assurer du sou-
tient inconditionnel de notre 
ministère à leur cause et à leur 
ambition de faire de nos zones 
rurales un monde meilleur.
Heureux sont ceux qui ont 
compris, comme le dit si bien 
l’Abbé Pierre, qu’« On n’est ja-
mais heureux que dans le bon-
heur qu’on donne. Donner, c’est 
recevoir. »

Le ministre Amzazi 
exprime son admiration 

et reconnaissance à la 
Fondation BMCE BANK

Le Groupe BMCE Bank of Africa a annoncé 
les lauréats de la quatrième édition de l’African 
Entrepreneurship Award, lors de la cérémonie 
de la remise des prix qui s’est tenue le lundi 10 
décembre 2018au siège de la Banque, à Casa-
blanca.
Ce prix, annoncé par le Président Othman Ben-
jelloun à l’occasion du Global Entrepreneurship 
Summit tenu à Marrakech en 2014 et doté d’un 
million de dollars chaque année, illustre l’enga-
gement de BMCE Bank of Africa à promouvoir 
l’entrepreneuriat innovant en Afrique.
A travers l’African Entrepreneurship Award, 
BMCE Bank of Africa concrétise sa vision d’une 
Afrique dynamique, portée par ses jeunes en-
trepreneurs pour un renforcement des opportu-
nités économiques et sociales offertes àtous les 
Africains.
Cette année, la quatrième Edition a présen-
tédeux nouvelles catégories, ‘’l’Innovation’’ et 
‘’le Sport Business’’.  D’une part, l’innovation 
se définit par la résolution de problèmes autra-
vers des nouvelles technologies, les nouveaux 
processus et lesnouveaux Business Models.  
D’autre part, Les entreprises sportives appuient 
les disciplines sportives lesplus populaires sur 
le continent. 
A l’issue de la phase finale du prix AEA, 30 fi-
nalistes, provenant de 20 pays africains, ont été 
réunis pour un Boot Camp à Casablanca du 5 au 
9 Décembre 2018. Les coaches issus du Nigeria, 
de Namibie, du Sénégal, du Cameroun et d’Aus-
tralie ont dispensé trois jours de coaching per-
sonnalisé avec des présentations convaincantes 
et des Business Plans mis à l’épreuve. 
Au final, 13 lauréats ont été sélectionnés par 
un jury prestigieux composé par 6 membres, 
représentant la Chine, l’Amérique, le Ghana, le 
Sénégal, le Canada et le Maroc.
Pour cette édition 2018, le jury a été enrichi 
par 2 nouveaux membres opérant dans leséco-
nomies de sport. Le Jury Présidentiel est com-
posé de :
•M. Amadou Gallo Fall, Vice Président NBA& 
Directeur Général Afrique – Sénégal
•Dr. Aubrey Kent, Auteur, chercheur et fonda-
teur de Sports Industry Research Center, USA 
– Canada
•M. GongLi, Ancien Président d’Accenture en 
Chine
•M.John-Bernard Duler, Investisseur et entre-
preneur Franco-américain

•Mme Deborah Ahenkorah, Fondatrice de Gol-
den Baobabau Ghana
•M.Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur 
Directeur Général Exécutif du Groupe BMCE 
Bank of Africaet Président de Bank of Africa 
Group – Maroc Au titre de la 4ème édition du 
Programme African EntrepreneurshipAward, 
13 lauréats issus de 11 pays africains ont par-
tagé une enveloppe de 1 million de dollars.
PRIX DE LA CATEGORIE ‘’INNOVATION’’
•150 000 $
•Jonathan Kornik – Afrique du Sud: Plen-
tify, Start Up - Régulation et réduction de la 
consommation d’eau et d’électricité grâce à un 
système de contrôle relié aux chauffes-eau.
•100 000 $
•Awa Caba – Sénégal: Sooretul, Start Up - Pro-
motion et distribution de produits des petites 
entreprises agro-industrielles à travers une 
plateforme e-commerce
•Ronald Hakiza – Ouganda: Ugabus, Start Up - 
Réservation de tickets de bus en ligne par appli-
cation mobile ou site web
•Lincoln WinimiPeedah – Ghana: Neat Eco-
Feeds, Prototype  Transformation des valeurs 
résiduelles collectées des abattoirs en alimen-
tation animale
•Hend Riad – Egypte: Reform Studios, Start 
Up- Création de la haute couture et articles de 
maison durables à partir du matériel Plastexre-
cyclé
•50 000 $
•Kevin Miengan Cedric Sesse – Côte d’Ivoire: 

Mon Artisan, Start Up - Mise en relation des 
artisans du secteur informel et des clients de la 
classe moyenne à travers un portail en ligne
PRIX DE LA CATEGORIE ‘’SPORT’’
•150 000 $
•NangadoKauluma – Namibie: PerfectFit, Start 
Up - Plateforme virtuelle disposant de cours de 
fitness accessibles via le web et le mobile
•75 000 $
•Ibrahim Musisi – Ouganda: Sukuma Dance 
Fitness, Start Up - Cours de danse dispensés sur 
la base de la musique africaine
•AderojuOpe-Ajayi– Nigéria: Dolphin Aquatic 
Center, Start Up - Centre d’apprentissage de 
la natation et des techniques de sauvetage pour 
femmes et enfants
PRIX ‘’DES PROJETS A HAUT POTENTIEL’’
•25 000 $
•AmaDadson – Ghana: AkooBooks Audio, Start 
Up - Transformation de la littérature Africaine 
en livres audio disponibles sur mobiles
•Anass El Hilal – Maroc : Medtrucks, Prototype
Unité mobile qui offre des soins médicaux dans 
des zones rurales
•Divin Arnaud Kouebatouka– CongoBrazza-
ville: Green Tech Africa, Prototype - Transfor-
mation de la Jacinthe d’eau invasive en absor-
bants naturels destinés au nettoyage industriel
•Christian Songwa – République démocratique 
du Congo: NdundaAquaponics, Idée de projet
Ferme aquaponique pour élevage de poissons et 
production de légumes

BMCE BANK OF AFRICA CONSACRE 13 LAURéATS DE 
L’AFRICAN ENTREPRENEURSHIP AwARD 2018
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Objet : Protestation contre la 
ligne éditoriale de  Marc SAIKALI, 
Directeur de France
 24, qui s’entête à ne pas rectifier 
l’appellation discriminatoire du « 
Maghreb Arabe ».

Madame la PDG,

Je porte à votre connaissance que 
j’avais envoyé au mois de juin une 
lettre et que j’ai dû remettre une co-
pie en mains, -du fait que je n’avais 
reçu aucune réponse-, à Monsieur 
Marc SAIKALI, directeur de France 
24, lors de la plénière des premières 
assises internationales du journalisme, 
qui se sont tenues à Tunis du 15 au 17 no-
vembre derniers, afin d’insister sur la rec-
tification de la dénomination du « Maghreb 
arabe » utilisée fréquemment dans les JT de 
vos chaînes de France24 en arabe. 
Je lui est rappelé, devant cette assemblée 
internationales des journalistes des deux 
rives de la Méditerranée, que "Le Ma-
ghreb n'a jamais été arabe, et il ne le sera 
plus jamais à l'avenir", et je lui ai souligné 
de nouveau que l’origine des populations 
nord-africaines se trouve dans la localité 
tunisienne de Gafsa (civilisation préhisto-
rique capsienne : https://journals.opene-
dition.org/encyclopedieberbere/2057), 
et que en plus, France24 avait le privilège 
de donner le scoop mondial comme quoi le 
berceau de l’humanité, l’homo sapiens le 
plus vieux, se trouvait désormais, au Maroc, 
à « Adrar n Ighoud », ou « Jbel Ighoud », 
datant de plus de 300 mille ans !
Dans sa réponse, M. Mark SAIKALI, de 
formation anthropologue si je ne trompe 
pas, a répondu ouvertement et publi-
quement que s’il arrive à changer cette 
terminologie de" Maghreb arabe ", il 
sera démis de ses fonctions. Que vous 
allez le démettre ?! Ci-contre ma ques-
tion et les propos de sa réponse:https://
www.facebook.com/Amadalpresse/
videos/351491338976223/?t=5 ).

Madame la PDG,
Laissez-moi partager avec vous ce principe 
qui est que l’une des qualités primordiales 
que devrait avoir un journaliste est avant 
tout celle de dire « la vérité » et rien que 
la vérité. Malheureusement, M. Saikalli 
a vraiment failli à celle-ci. Il a failli à la 
vérité historique et à la vérité scientifique 
lorsque il a affirmé sur un ton sarcastique 
que l’origine de l’humanité se trouve chez 
lui, au Liban, pour le simple fait que lui est 
d’origine libanaise, s’attaquant de ce fait 
aux conclusions et aux résultats des années 

de recherche de l’équipe des fameux ar-
chéologues français Jean-Jacques HUBLIN 
et marocain Abdelouahed BEN-NCER, 
comme quoi l’origine de l’homo sapiens se 
trouve désormais à Adrar n Ighoud, à 70 km 
de Marrakech, et non pas en Ethiopie ni en-
core moins au Liban (www.amadalamazigh.
press.ma/archivesPDF/201.pdf). 
Entre temps, voici une autre et surprenante 
découverte qui vient de tomber ces jours-
ci, l’industrie lithique découverte sur le site 
d’Aïn Boucherit, près de Sétif algérienne 
remet en question l’origine lointaine de nos 
ancêtres, dans ce cas de l’homo habilis et 
que votre propre site de France24.com a eu 
le privilège de diffuser le 30 novembre der-
nier (www.france24.com/fr/20181130-
algerie-afrique-est-ethiopie-berceau-hu
manite?fbclid=IwAR0v1XhCumloZbj2Nz
BAIIKs0evfGxQAFhma63uWoVmRndNv
9Ye8A7akGvs ). Des outils en pierre tail-
lée datant de 2,4 millions d’années qui 
pointent vers un nouveau foyer de berceau 
de l’humanité, à part de celui  de Kouna 
éthiopienne en Afrique de l’Est. Encore 
plus, les données génétiques de la nouvelle 
discipline de l’anthropologie biologique 
convergent vers les mêmes conclusions de 
l’anthropologie physique en ce qui concerne 
le paléolithique supérieur et le néolithique, 
en confirmant que presque toutes les ac-
tuelles populations d’Afrique du nord sont 
d’origine amazigho-saharienne. De ce fait, 
les apports génétiques des tribus « Arabes » 
des Banu Hilal, des Banu Maqil … du Moyen 
Age, ou avant eux, des phéniciens qui ont 
accompagné Elyssa Didon et qui ont contri-
bué à la création de la civilisation carthagi-
noise, venus de pays de Saikali, se sont bel 
et bien dilués dans la grande masse géné-
tique des populations autochtones Ama-
zighes, comme le souligne fort bien Gabriel 
Camps, dans son formidable livre « Ber-
bères, aux marges de l’histoire » : http://
amadalpresse.com/RAHA/Origines.html .
Même en péninsule ibérique, depuis sa 
conquête par l’amazigh Tarik Ibnou Ziad 

en 711, jusqu’à l’expulsion des 
derniers mauresques, « moriscos » 
en espagnole, des montagnes d’Al-
pujarras de Grenade en 1609, ses 
huit siècles de présence musulmane 
était plutôt une présence à prédo-
minance de tribus amazighs plutôt 
que de tribus arabes. Les espagnoles 
ne se sont jamais trompés de leur 
dénomination, on les appelaient, 
- et on les appellent toujours de 
nos jours-, « moros », qui voudrait 
dire des « maures », c’est-à-dire 
des Amazighs, des habitants de la 
Mauritanie tingitane (Maroc) ou 
de la Mauritanie césarienne (Algé-

rie) à l’époque romaine…(voir l’article de 
Jacinto Bosch Vilà in Imazighen del Magreb 
entre Occidente y Oriente de Rachid Raha, 
Ed., Granada 1994 : http://amadalpresse.
com/RAHA/PDF/Imazighen%20del%20
magreb%20entre%20occidente%20y%20
oriente.pdf ). Et lorsque ses maures se sont 
vus expulsés de ce paradis d’Al Andalus, ils 
se sont juste retournés massivement chez 
eux, en Afrique du Nord, pour la simple 
raison qu’ ils étaient des Amazighs, et s’ils 
étaient vraiment des Arabes, ils auraient dû 
prendre la route de retour vers le Liban et 
le reste des pays du Moyen Orient ! 
En définitive, je vous prie, Madame la PDG 
SARAGOSSE, de faire votre mieux pour 
que votre responsable de France24 et vos 
journalistes rectifient et d’utiliser une ter-
minologie réaliste, loin des orientations 
idéologiques et de la promotion du « natio-
nalisme arabe » décadent au détriment de 
l’objectivité scientifique et de la vérité his-
torique, et par conséquent, essayer de leur 
conseiller d’éviter l’appellation « Maghreb 
arabe » ou même le « printemps arabe », qui 
blesse profondément la sensibilité, l’iden-
tité et la fierté de millions de citoyennes et 
citoyens autochtones de sud de la Méditer-
ranée, et des millions de vos propres com-
patriotes français d’origine nord-africaine. 
Et il n’y a aucun problème de les substituer 
respectivement soit par le « Grand Ma-
ghreb», ou tout simplement par l’appella-
tion géographique « Afrique du Nord », et 
le « printemps démocratique des peuples 
», qui a commencé avec la révolution tuni-
sienne de jasmin, suivi par celle du 25 Fé-
vrier en Egypte, du 17 Février en Libye, et 
du 20  Février, toutes en terre de Tamazgha, 
c’est-à-dire Afrique du Nord.

Veuillez agréer mes salutations les plus 
distinguées,

Rachid RAHA, 
Président de l’Assemblée Mondiale Ama-
zighe. 

Raha insiste à protester 
contre la ligne éditoriale de France 24

Le retard constaté au niveau à la pro-
mulgation de la loi organique relative à 
la mise en œuvre de l’officialisation de la 
langue amazighe ainsi que de la loi rela-
tive à la création du Conseil national des 
langues et de la culture marocaine est à 
imputer au pouvoir législatif et exécutif, 
embourbé dans des débats idéologiques 
stériles et stérilisants. Ceci, en dépit de la 
volonté politique largement exprimée par 
le Souverain marocain et en dépit de la loi 
suprême qui stipule que la promulgation de 
ces lois ne doit pas dépasser cinq années : 
et nous sommes à la huitième année après 
l’adoption de la constitution. La mouvance 
amazighe estime que ces atermoiements 
sont injustifiés et injustifiables et que des 
acteurs politiques continuent à regarder 
dans le rétroviseur, s’accrochent à une vi-
sion dogmatique sclérosée en matière de 

gestion de la diversité linguistique et cultu-
relle, vision qui risque d’impacter la paix 
sociale. 
L’Institut Royal de la Culture Amazighe 
est devenu une référence incontournable 
au niveau national, régional et internatio-
nal, par la qualité de ses travaux et de ses 
réalisations et pas sa contribution à l’édifi-
cation d’une société plurielle, qui fait de la 
diversité une richesse et de la tolérance et 
l’ouverture sur le monde ses valeurs fonda-
trices. Les nouveaux « messi » qui agissent 
sournoisement pour l’amputer de ses préro-
gatives ou réduire ses missions en nanisant 
ses attributions et ses acquis optent pour des 
choix irréfléchis qui risquent de remettre en 
question la stabilité du pays, d’autant plus 
que ces voix sont portées par des détrac-
teurs notoires de l’amazighité, formatés par 
une idéologie liberticide et linguicide et 

dont les ravages ne se comptent plus dans 
le monde. La question amazighe consti-
tue le devenir du royaume. Les problèmes 
identitaire, culturel et linguistique sont à 
la base de conflits – parfois meurtriers et 
sanglants- qui agitent plusieurs régions 
dans  monde. Ceux qui veulent empêcher les 
roues de l’Histoire de tourner dans la bonne 
direction hypothèquent le devenir du pays 
et de ses institutions.
L’officialisation de l’amazighe devrait « 
booster » l’IRCAM en renforçant ses res-
sources humaines, ses structures – par le 
biais d’une délocalisation qui s’inscrit dans 
le cadre de la politique de proximité tant 
galvaudée par nos responsables politiques 
- et ses prérogatives. Pour lui permettre de 
relever le défi de la mise en œuvre de l’offi-
cialisation de l’amazighe. Les lois organiques 
doivent stipuler le caractère obligatoire de 

l’enseignement de 
l’amazighe, l’obli-
gation pour les 
départements de 
l’Etat, tous secteurs 
confondus, d’inté-
grer l’amazighe. 
L’amazighe doit bénéficier de mesures ex-
ceptionnelles, d’une discrimination positive 
qui lui permettront de rattraper le retard 
historique inhérent aux politiques de mar-
ginalisation, d’exclusion, de négation et de 
répression dont il est victime. L’IRCAM est 
un acquis, le seul acquis officiel. Chercher 
à l’amputer ou à réduire son champ d’ac-
tion est une aventure dangereuse dont les 
conséquences sont plus  qu’inquiétantes.

 *(Activiste amazighe)

Lois organiques relatives à l’amazighe : pourquoi attendre ?

Par : Moha Moukhlis

Lettre aux Mesdames et Messieurs
Les Conseillers(es) de la deuxième Chambre du Par-
lement
Objet :    Demande de dotation d’un budget réservé à 
l’amazighe dans le projet du budget de 2019
 Mesdames et messieurs les respectables député(e)s 
de la deuxième Chambre,
Nous avons l’honneur, au sein de l’Assemblée Mon-
diale Amazighe- Maroc, de vous adresser cette re-
quête, eu égard à la situation tragique que connaît la 
mise en œuvre de l’officialisation de l’amazighe, dans 
les institutions et les établissements publics. Situation 
qui va en s’aggravant d’un gouvernement à un autre, 
en raison des multiples obstacles inhérents à une ré-
sistance politique ou administrative.
Et parmi les conséquences de cette résistance, à titre 
d’exemple, l’avortement de l’action d’intégration de 
l’amazighe dans le système éducatif national et dans 
les classes de lutte contre l’analphabétisme. Ceci en 
raison d’un ensemble de décisions  dont le retrait de la 
charge d’enseigner l’amazighe à des professeurs spé-
cialisés qui sont sommés d’enseigner d’autres langues, 
tels l’arabe et le français. Bien qu’ils soient formés en 
langue amazighe. D’autres, qui ont contesté cette déci-
sion, sont menacés d’expulsion. A cela s’ajoute le recul 
de l’enseignement de l’amazighe dans plusieurs insti-
tutions scolaires où cette langue était enseignée. Fait 
qui a réduit le nombre d’heures octroyées à l’ensei-
gnement de l’amazighe dans d’autres établissements 
et qui est passé de 03 heures à 02 heures 25 minutes, 
tel que le consignent les progressions en vigueur. 
Outre, l’enseignement de l’amazighe s’est arrêté dans 
d’autres établissements sous prétexte d’absence de 
ressources humaines et financières nécessaires. Ce qui 
témoigne clairement de la volonté politique de mar-
ginaliser le projet d’intégration de l’amazighe dans 
le système éducatif national qui constitue un levier 
fondamental pour le développement de l’identité, de 
la langue et de la culture amazighes. Ainsi que la sau-
vegarde des acquis. Bien plus, il s’agit d’un contour-
nement de la décision Royale quant à la promotion de 
l’amazighe, identité, langue et culture, et au renfor-
cement de sa place dans le domaine social, éducatif, 
culturel et médiatique ; décision annoncée par Sa 
Majesté dans son discours d’Ajdir le 17 octobre 2001.
Mesdames et messieurs,
Partant de ces données qui témoignent clairement de 
l’absence d’une volonté gouvernementale pour la pro-
motion de l’amazighe, et dans le cadre de vos préroga-
tives juridiques,  politiques et institutionnelles en tant 
que député(e)s dans la deuxième chambre de la na-
tion, nous vous sollicitons de bien faire pression sur le 
gouvernement afin de  réserver un budget spécifique 
et conséquent dans son projet de budget de 2019, 
pour l’intégration de l’amazighe dans le secteur de 
l’enseignement et des médias ainsi que dans les autres 
secteurs de la vie publique, du fait que l’amazighe est 
langue officielle du Royaume dans la Constitution de 
2011.
 Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de 
croire en l’expression de nos profonds respects.

Signée : Mme. Amina Ibnou Cheikh
Présidente déléguée de l’Assemblée Mondiale 

Amazighe pour le Maroc                         

Assemblée Mondiale 
Amazighe-Maroc demande 

la dotation d'un budget 
pour l'amazighe
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080 200 13 20 rmaassurance.com

مع عرض تأمين السيارة RMA، استفيدوا من مجموعة متكاملة 
من اإلمتيازات تضمن راحتكم وطمأنينتكم أينما كنتم.

عروض مناسبة، نقل سيارتكم في حالة عطب أو حادثة*، سيارة 
تعويض لمدة تصل إلى 15 يوما*، خدمات عديدة عبر األنترنيت 
اإلمتيازات  من  عالم   : التأمين  خدمات  من  االستفادة  لتسهيل 

الحقيقية في متناولكم لتوفير أفضل تأمين لسيارتكم.

www.dir-hsabek.ma زوروا بسرعة موقعنا

ديروا حسابكم، مع تأمين السيارة RMA، نتوما ديما رابحين !

RMA ت�أمين ال�سي�ارات
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 “العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية

تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة 
األمازيغية، وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها، وكذلك ألساتذة 

اللغة األمازيغية وللطلبة الباحثني أو الذين يتابعون دراستهم يف مسالك األمازيغية.

االشرتاك  طلب  إرسال  شهر  كل  األمازيغي”  “العالم  جريدة  بأعداد  التوصل  يف  الراغبني  وعىل 
/حي   07 الشقة  دكار  زنقة   05 رقم  األمازيغي،  العالم  )جريدة  الجريدة  عنوان  إىل  املجاني 
amadalama� :10040  الرباط/ الهاتف والفاكس: 0537727283/ الربيد اإللكرتوني طاملحي

.)zigh@yahoo.fr
هذا ويجب أن يتضمن طلب االشرتاك املجاني يف الجريدة معلومات املرسل:

- االسم الكامل:

- العنوان:

- الربيد اإللكرتوني:

-ورقم الهاتف:
جريدة “العالم األمازيغي”

رقم 05 زنقة دكار الشقة 07 حي املحيط الرباط
الهاتف والفاكس: 0537727283

amadalamazigh@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوني

www.amadalamazigh.press.ma

Tedarreⵄ ayi yemma
S sin ifassen,
Uciⵖ aked takayt
Tesaⵕw ayi deg ixsan;
Takayt s ⵕeⵃnuniyyet 
Am ⵕeⵄwin i yefsusen,
Tessitem ayi taⵥyuⴹi 
Di min d yusin n wussan;
Tbenna igudar 
Jar ayi d d yemnusen.
Yemma; tfaqq xafi 
djyaⵕi 
Waxxa iwdan ⵟⵟⵚen.
Yemma! 
Teksi xafi aⵚemmiⴹ 
N djyaⵕi iqesⵃen.
Yemma!
Tegga ayi deg wuⵕ nnes
War yedji wi dayi tt 
ⵖa ikksen, 
Jar wabeⵕ d tiⵟⵟawin 
Tegga ayi jar asen.
Tayri nnem d ⵕebⵃar 
iⵖeⴹⵚen,
Minmma nniⵖ xafm d 
iwaⵕen 
Xef ⵕmizan fsusen.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ
ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵖ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵏⵓ 
ⴷⵉ ⵍⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵢⴻⵣⵍⵉ, 

ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵇⴰⴷⴻⵖ ⴷ ⴰⵍⴰⵖⵉ 
ⵉ ⵜⵃⵓⴷⵔⴻⵛⵜ ⴷ ⵓⵃⵓⴷⵔⵉ, 
ⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ 
ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ 
ⵉ ⵜⵎⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ. 
ⴰ ⵢⵉⵏⵢⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵢⴱⴰ 
ⴱⴰⵏⴷⵓ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ
ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵖ, 
ⴷ ⴼⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴻⵏⵏⵉ
ⴰⵎ ⵜⵀⵉⵎⵓⵜⵛ ⴷ ⵢⴻⵉⵜⵔⴰⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ; 
ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⵖ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ
ⵅⴼ ⵜⵉⵡⴻⵛⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵢⵎⵉ, 
ⵍⵅⴻⵣⵔⴰⵜ ⵉⵏⴻⵇⵙⴻⵏ 
ⴱⵍⴰ ⵣⵣⴰⵢⵏⴻⵖ ⵡⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ,
ⴰⴷ ⵢⴻⵛⴹⴻⵃ ⴱⴻⵏⵏⴻⵄⵎⴰⵏ
ⴰⴷ ⵢⴰⵙⴻⵎ ⵓⵍⵉⵍⵉ. 
ⵉⵔⵙⴰ ⵓⵎⴻⵏⴷⵉⵔ ⵏⵏⴻⵎ 
ⴰ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⵏ ⵍⵍⵢⴰⵍⵉ ; 
ⴼⴼⴰⵔ ⵓⴷⴻⵎ ⵏⵏⴻⵎ 
ⴷⵉ ⵜⵉⵙⵉ ⵏ ⵢⴻⴼⵔⵉ, 
ⵏⴻⵛⵛⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴻⴹⴹⵉⵔ
ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⵏⵏⴻⵙ ; 
ⵏⴻⵛⵛⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵏⵉ
ⴷ ⴰⵖⴻⵎⵎⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵥⵕⵉ. 

* ⵏⵓⵕ 
ⴰⵄⵕⴰⴱ

YEMMA
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ 
ⵏ ⵡⴻⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏ 
ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ 
ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ 
ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ 
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ 
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, 
ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ 
ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ 
ⴰⴷ ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜⵉ 
ⴰⴷⴰⴱⵓ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ 
ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ 
ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ, 
ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ 
ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ 
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tirra

 Ar awn snilv tirra ddv 
igan asÏÏa isman adawin d usda 
,isman mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n tm-
naÄin nna ugmv zi mnnaw n isglalafn 
nv imawaln d u-nna zzrv zg ivmisn 
nv tisvunin ittmukkuln s udalis 
amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq 
tirra nu .ar imal d ubrimal 
ivudan i ils d udalis amaziv.

Arzaf 
 Ar ttrzafv tirra nu i ku 
amvnas d tmvnast itthuddun vif 
izrfan n udalis d ils amaziv 
di-nna illa/tlla d aæ mayd iga/
tga. 

** ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ**

-mec ur da sawaln s ils nnev aha 
asin anezwum nnev mayd ten nra ?hat 
ur nsala asfurht(Le divertisse-
ment).da ncella tawuri.da neggan 
zik.nenzy div s twuri .ur nsala 
tipllal nev imenäiän.g unebdu 
ayd da nesfugul s islan d tes-

latin nnev .nepbibeÄ(Conserver) 
taysi(Le patrimoine) nnev.mec 
nessekcm imassen n wi-yyaä hat 
ad av settun taysi nnev.
-amnid yaÄn ay-a.
-cenni temyarm avejdm d uhnay g 
iwalifn id necni ur nessin xas 
amcucd ass mayd ila ffir n 
tewrut,azda d uwullu,deffir 
imitar yusin s yiä tixenciyin 
n useroub,amlasay(La lutte) mgal 
n umepÄi n tagant.ur da nettezzeya 
akæ.id cenni ur tlim g ifassen 
nnun xas avanib ,alug d tismaqqa-
lin.mayd isman ca d ca ?.hat annayv 
ten g tneddamt ar ttevëaän iäaën 
,ar qqaën nev ar ttehnayn(Assister 
au spectacle) ,nev ar cemmin ,ven 
ar ssan,djiwnn aswunfu ur t igin.
tuda av tmara d uk°eëfs acku 
nitni d tiram TuzdigIn ayd gan 
tirsal n uvurd.
-tevçand walu mayd ac inna 
ca.ddiv ad ssiggev tinml.
-asra tadegÅat tuvuld s 
tfanalt(Le goûter) mar ad ted-
dud s vuë umajay.
-waxxa.
-is tessend abrid ?
-abrid ddev ger tewrirt d 
tinml psiv t.
    Iman ids alley t issenÄw i uma-
zir.iskn as tanila as itettey.
-mec d-idda « bassu » ini yas 

ad vif i ixlä.
-waxxa.
    Yajjuy s ujUrdU.idderf 
ad ilkm ansa n usirm.nettat ayd 
as igan allen .nettat ayd is-
suëEëëuyn aseæty n uzrg iççaÄn 
TIPALFIWIN(Les sentiments) nnes.
nettat ayd igan issemni(Le mi-
roir) nnes.illiv t issigg yannay 
t tbedda dat tdala tessigga 
ivf i inelmadn itturarn qenyuf-
fer.tesmuvë t s uzemummey.
yav usidd g wul nnes.issigg 
uçençaë zi mumçëi nnes.ittu ma 
g illa d ma s idda.ipulfu s 
ifilan ar gennun içevëan nsen.dat N 
tdala tevëëeÄ ivaliwn nnes alley 
druv ayd mmegran irbi.tes-
sekjm t s tdala tefka as itsen 
iwalifn .ffevn devya s usarag.
beddan ar ittemnu(Se mirer) ku 
yuk udm nnes g wallen n wa-yyaä.
     Tsawl ffir N yan ifesti n us-
vilel :
-irvud ac ëebbi alley tufid 
aramid.

-ad ur tettud ad i tessigged 
yan wass mar ad ttiçiëd ik n 
twuri nu.
-adday ur liv tawuri ad kkev-n 
vuë c.
-yuccel ad i tawsd ad 
sselmdv acku ur liv 
TIRMIT(L’expérience) n 
uselmd.
-ur ttuyaqqild ad 
ttisind i tmazivt 
mar ad ttemsawaÄ.
-ddiv ad ssiderv 
ay-nna iffern g twen-
gimt inu.
-nec hat ur djin as 
sellav ar di dvi ha-
yyi ar is sawalv d 
medden zund  is t i 
ÏÏeäv zeg iff n iyyu.
-nec ,imarewn inu gan 
imazivn maca ur nelmid 
zi tmazivt xas itsn 
iwaliwn .asseoreb 
nna issetres(Fonder)
uwank ayd av ikkan at-
tayn.
-yuccel ad tessidf 
tenbaÏ ils amaziv d 
udalis nnes s uver-
Baz.
-hat ur illi mayd isselmadn 
cigan anect n ils anamay.ku asunaÄ 
n uselmd issitimn ils anamay ad 

izgl asäs(La cible)nnes.
-dva ad tzutfd mayd illan g ux-
dil n tmazivt.
-adday srarv ils n iyyu nu hat 
zund is luliv tikkelt yaÄn.
     Isers aäaä nnes vif uyerri :
-ttuv tawacult inu.yuccel ad as 
aznv yat tebrat maca ur annayv 
ISKI di.
-hat illa di-ddag tella tinml 
tULMIST (L’école centrale).g ima-
las ddev d-iddan ddiv ad 
kkev vuë unemhal(Le directeur) 
fki t ad ac ttaznv.
-waxxa.ur nniv ad afv amM cem.
ddiv ad as iniv is ufiv ultma 
nu di.
-ad av yary ëebbi zi uganid.
ddiv ac i gruv adday oaynev 
adabal(L’administration).
-han ad çaëm qqelv .han tgid al-
len n ubukaÄ.
-ad ur ttinid abukaä vif wa-
dda issuddan s udalis d ils 
n uwayÏ.
-wa-nna ur issin ils anamay nnes 
hat zund ibukÄ.ard nemyafa.
-ad ur tettud adday tsalad zi 
iwalifn ddev ad tekked vuë i 
ad ac fkev wi-yyaÄ.
-ar cem snimmirv vif ufus nna 
yi tefkid.
-ur illi usnimmer ger av.
    Iggufey ar ittemgulluy.illey 
as s ufus.temsafaä ids s uz-
mummey d usirm.ar ittexemmam 
g ugabir(Le contenu)n tebrat 
nnes.mayd itturu d mayd ur it-
turu ?imyanna d tsendubent nnes : 
« kud riv ad nÄuv taääangiwin 
n umizi(Le danger) s umradan n 
umezdi ,ur ufiv xas abrid it-
tawin s wabuÄ n tmazirt nnev.ufiv 
dis ay-nna ur illin g uzur(La sur-
face).di ayd tlula tudert inu 
.di ufiv asirm inu aha ar tta-
gugv i twargit.di ufiv tawen-
gimt inu kud kkiv uckiv g tizi 
n ticka ger ilsawn d idalisn n 
imezditn.di ufiv tabaynut ur 
ilin atig.di luliv s uraæ amay-
nu.di zutfv tudert tamajjeyalt 
yufn ti-n wi-dda ittiviln is 

zedvn tibreÏ n ivezwr.di 
zutfv tudert izddign nna s ar 
ttewargan wi-lli igan imezdav 
n tneddam tixatarin.di zutfv 

is tudert 
ur tgi s 
iqaëiän nna 
da ismut-
tur ca maca 
s ik n tu-
dert.ik nnes 
mriddi itsn imalidn yattuy s 
tiram nnes igamanen ,s unuddem nnes 
ivban ,s uälas nnes,s tizzeg-
zewt n uÄvaë ,s tazedgi n waman 
,s unnirs n medden .ur illi mayd 
igan lutu n usegrurs n tinddam 
anect ad izdv ca g ugama aha 
isbuvlu tudert nnes s imassen 
t izdin d ivezwr.izunks ad 
izum ca vif s  lumn adday imyar 
imassen n uzenzr(La diffusion).di 
ddiv ad ssemmectiv ifassen 
inu d twengimt inu.illa mayd is-
kar ca.ddiv ad smunv aselmd 
n wazzan d ucraz n igran nna qenna 
ad vferv(Louer) .tudert ur ar 
tteddu xas vif uvanib d uka-
rij ar tteddu awd vif umadir 
d ugelzim.cas issemmectay ca 
iojijn(Les menmbres)imajjeyaln 
d imazdarn ad yaf arasix nnes 
.amussu ayd igan asarig(La 
cause)n urasix.ddiv ad fruv 
aëaÄil n umvaë.ddiv ad tterv 
afus n « tunaëuÇ ».ddiv ad 
ssegmv arraw inu vif udalis 
d ils n udasil ,igan ils ama-
ziv d udalis nna yusy.ddiv ad 
svudidv tigmmi nu s iselli d 
tallavt n tmazirt inu maca ur nniv 
ad ttuv ad t ssefëiqqicv s 
imassen n usvuded(La construc-
tion) imaynutn.ddiv ad ssetr-
sv tudert tutrirt(Moderne) d 
tasnemdant(Authentique).di ufiv 
araæ(L’âme) inu ujmiÄ(Perdu).
di srarv agezÄn inu ipuyän »ur 
iÇëi amya alley t issicy « 
bassu » s tvuyyit nnes :
-ayyuz nnec ! han mepëa ayd 
tessend abrid.axxid ava-
ras nna teÏfaëd ar isselcam s 
mayd igan tanila.

 *avazaf mupmmad
* ⵉⴼⴹⴰ
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Makka  Yviy oqba ad yavul kra wass 
vr tmazirt ns? Ikka iga yan uorrim 
apmzi inmn, iviyn ad ig mata twuri 
yufa. Iqqn ad yaf tawuri vr trbiot 
uvrrabu. Iqqn ku tagzirt ila ad 
digs yili ufttas d ivrruba, d ntta 
isul lla yswngim g tmukrist, allig d 
yannay yan urgaz amupal lla yusi yat to-
walt takswat  xf ict n krrisa llat 
inzzv uyis.ilsa timlsa tizgÅavin d 
irarn tiï, tlbbaï tazddagt xf illa 
wafr ujÄiÄ. Ntta yannay oqba da 
ysvuy:”azul a yaorrim ad, ad ak 
ucv smus ikaynn xf wasay”.
Irar oqba , yiri ad 
yisin:”ikaynn?”.
Irar urgaz:”iqariÄn idrim lk
riÄ, is tt trid mad arap?”.
Inna yas oqba :” yih”, ur ssin 
mata twuri va yg. Mvar ur igi 
ca n twuri xf uvrrabu, maca 
ikka ira tt ad iss itc avrum, 
d altu imnna g urgaz is iga icwa, 
d iviy ad zigs yawi ca g unnli 
ns. D s kigan n tzmmar as iviy 
ad issili taowalt vrs aflla n 
krrisa. D ar isffeÄ oqba 
Taynrt ns, llig yavul vr dart, 
d ar isalkkat, ar ismuqqul g 
towalt nna d usmukkn ns. Tkka tga 
yat towalt taxatart tabrbact 
tddl zg waflla s tabrbci ivudan. Zg 
waflla illa vifs idj yisk axatar yan-
nay yan wass g tmazirt ns aflla ufunu-
graf  ismussu ufus.
Inna oqba d ntta umçn tt tmlellay ar 
itpqqa g tabrbci tamannaï :” stit 
yits ivman ivudan, I mata issk ad 
axatar nnag as?”.
“ddu mun d towalt vr dat ad t isind 
I yixf nk”. Xf uyn yuli junaïan vrs 
aflla n krrisa da ylmd yat tflut 
itwari vifs s iskkil inamann iwravn” 
taowalt n twirga waqqayn ivudan “.
Irar oqbA :”taowalt n twirga?” ad 
nttat ayd izzruyan tiwirga?”.
Da yini urgaz mi ycwa içri:”stit 
aynna ayd  tga ”. Da yini d ntta ar 
iswrllay  amrmiç anggaru, ad ikks 
yat tflut zg waflla n towalt. G jaj 

llan ijnniÄn imassn funugraf amuhan. Dg 
wansa ismussu ufus tlla tmzyyert 
vr usrsar itommar. Amid asrsar 
asmutty ismussun awrllay xf tlla 
tarrbiot.
Da yini oqba “ur illi ca g ugnsu vas 
tarrbiot uçawan aqbur!”.
Da yssiwl urgaz:”a mayd tvalld , 
tadjnunt mad imprgi?!”.
“ur ssinv, vallv is imsunnaÄ uya. Ayn 
ira igit , hat ila uyad ad digs yili 

ca va yssufuvn tiwirga middn”.
Tffv d taÄsa tawravt zg wudm ur-
gaz amupal, da ypqqa kigan g oqba , d 
ar ittini” iwaliwn…a yamddakwl inu 
iran ad yisin. Hat ayad ur ili vas 
yits iwaliwn pma da fvn tt twirga. 
D tmukrist, ky ur tssind mava s 
iwcin I wnna iwargan ca”.
Ntta yannay iwaliwn n oqba it immgrazn, 
isikkm urgaz afus g irbi ns, is-
sufv d yat takarÄa wassav tamllal 
imççiyn kigan, da ysissin s ixf ns 
s imi atmtam irar vr tinzar, yini 
“imrgi, b. ï. imrgi “, g udavr yuki 
is ifka takarÄa ur igin ti wassav 
I oqba, arra ynna vifs assav n”J.amvu-
du” da yrar tt id s uzrab:” ssurf 
iyi I mimmi, hat takarÄa yad tga 
tin wass nnaï”.

D ar yurzzu g waqrab ns, allig yufa 
takarÄa Änin, lla tbÄa imik d tmzwa-
rut g wankt d ivmi ns, digs assav 
wassa. Da yssudv d zigs yan warra 
itwarin s iskkil iwravn izddagn, 
ikka isunnÄ tn I wassav amzwaru, illan 
xf tflut waflla n towalt, igan dvi” 
taowalt n ywirga uduktur imrgi”.
Issiwl urgaz s unnirs, ad yini:”lan 
middn tiwirga, is ur id stit? D 
ma ur ssin , hat ur ssin ad ssufvn 

tiwirga nsn, is 
ur id stit?”. Lla 
ysmglly dukrur 
imrgi ixf ns ad-
day ysawal. Yavul 
imrgi I wawal” 
hat kutwal ict n 
tbrat ayd illan, I 
kigan imrgan iran 
ad ssvdn. Is ur 
id stit?”.isqsa 
t oqba d ntta lla 
ytannay ixf ns yuli 
iÄr:” mata tbrat a 
mass imrgi?”.
Ismgadda urgaz 
awal n oqba :” mc 
trid! Duktur 
imrgi. Am uylli ar 
ttinid, is lla takka 

towalt ad invmisn I middn ad swin-
gimn makka va gin ad afn ayn ran.d..”.  
iwrlly urgaz g udvar ns, ad yannay ak 
ur illi ca as isflidn bla oqba , da 
yini:”d ar tfssid I ymrgitn mava 
gin- s yat tvarast ttakzn, is ur id 
stit?”.
Isqsa oqba s updjir walln: “ ad is 
trid ad tinid is lla tn tsgand?”.
Ur iri urgaz aynna:”uh, arap, arap, 
arap,arap! Hat lla sn takka invmisn 
is gan middn ivudan d mas ipla mayd 
nnurzn. Is ur id stit? D uyad iga 
yat tvawsa iplan kigan, mi yla ad trn. 
Is ur id stit?”.
Isqsa oqba g udvar:” is d ayad ayd 
tga tvawsa?”.
“ayad ayd illan”.

* Saoid bajji (isul)

Oqba d ussufv  n twirga
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dérisoire de 27 à 28,4 % de la population! Et cela, 
se fait manifestement dans le but de justifier la mi-

norisation et l’importance des Amazighs et de les priver de 
leur droit à l’enseignement en leur langue autochtone. Un 
autre conseiller amazighophobe du palais royal s’occupe du 
délicat dossier de l’éducation nationale, en l’occurrence M. 
Omar Azziman. 
Il est le responsable numéro un de s’entêter à ignorer la 
constitutionalité de la langue amazighe et de bloquer sa 
mise en œuvre sur le terrain. Son Conseil Supérieur de 
l’Education dans sa vision de 2030 insiste  sur son obstina-
tion de la politique idéologique de l’arabisation qui a ruiné 
le système éducatif marocain (voir ma lettre à la secrétaire 
générale de l’UNESCO : http://amamazigh.org/2017/11/
lama-interpelle-lunesco-sur-limportance-de-la-langue-
maternelle-dans-la-resolution-de-la-problematique-de-
leducation-au-maroc-et-dans-les-pays-de-tamazgha/ 
), tout en infravalorisant la généralisation de l’enseigne-
ment de l’amazighe du primaire jusqu’à l’université, comme 
le recommande votre organisation, les Nations Unies. La 
dernière déclaration de l’actuel ministre de l’Education 
Nationale M. Saaïd Amzazi, amazigh de surcroit, s’engage à 
recruter 8000 enseignants en amazighe à l’horizon de 2030 
juste pour le cycle primaire, alors que l’enseignement de 
l’amazighe devait être généralisé, comme prévu, déjà en 
2008 ! Mais pour l’urgence de son enseignement, et pour les 
4 millions et demi d’écolières et d’écoliers du l’enseigne-
ment primaire, il faudrait au moins 100 000 enseignants et 
en 2030 peut être le nombre d’étudiants serait doublé et, 
alors, il faudrait doubler aussi le nombre de professeurs si 
on voudrait vraiment respecter l’égalité des droits linguis-
tiques !
Les droits linguistiques, éducatifs et culturels sont aussi 
presque totalement absents dans les programmes d’Alpha-
bétisation des adultes et dans les programmes éducatifs 
destinés aux enfants des citoyens marocains résidents à 
l’étranger (MRE).
Quant  à la recommandation onusienne concernant l’aug-
mentation de la présence de l’amazighe au niveau des mé-
dias publiques, l’Etat marocain continue à poursuivre sa 
politique de discrimination notoire à l’encontre des ama-
zighs.
Il y a qu’une seule chaine de télé-
vision en amazighe (qui respecte 
scrupuleusement les 30 % de sa 
programmation en arabe) et sept 
chaines en langue arabe et fran-
çais accaparés par des journa-
listes pan-arabistes et anti-ama-
zighs. Les 20% de programmes 
télévisés en langue amazighe qui 
figurent dans les cahiers de cer-
taines chaines nationales comme 
RTVM et TV2M ne sont plus res-
pectés et la chaîne Medi1Sat et sa 
radio « Méditerranée » continue à 
bombarder les locuteurs amazighs 
dans ses bulletins informatives et 
de la météo par le terme discri-
minatoire de « Maghreb arabe », 
sans aucun respect de la réforme 
constitutionnelle.
La Haute Autorité de la Commu-
nication Audiovisuelle (HACA), à 
l’exemple de Conseil National des 
Droits Humains, qui ne comporte 
au sein de son comité des sages aucune personnalité pro-
amazighe, ne prend pas de tout de décisions fermes à l’en-
contre des responsables de ces chaînes nationales quant au 
respect de leurs programmation en amazighe ni le respect 
de passage de 6 à 24 heures de la chaîne Tamazight (TV8) 
promise par l’ancien gouvernement. Pour les programmes 
qui passent en langue amazighe dans TV8, on oblige la 
chaîne au sous-titrage en arabe et aux programmes en 
arabe des autres chaînes on ne leur demande guère le sous-
titrage en langue amazighe.
Le parlement marocain fait la même chose. Il ne respecte 
pas l’article 5 de la constitution concernant l’égalité des 
langues officielles. L’écriteau de ses deux façades  est écrit 
qu’en arabe et il continue à priver les citoyennes et les ci-
toyens amazighophones de la traduction et de l’interpré-
tariat des interventions des députés et des conseillers de 
la deuxième chambre en langue amazighe, comme l’avait 
dénoncé, déjà en avril 2012, l’ancienne parlementaire Fa-
tima Tabaamrant ( www.amazighnews.net/20120501707/

Tabaamrant-a-pose-une-question-en-langue-amazighe-
au-Parlement.html). On avait avancé à l’époque le prétexte 
des moyens techniques qu’on met à disposition des députés 
étrangers qui les visitent et on la prive aux autochtones. Le 
parlement a réussi à disposer de l’interprétariat en langue 
des signes pour les sourds, mais pas de tout en langue ama-
zighe, et par conséquent il prive plus de la moitié de la 
population amazighophone de suivre les débats parlemen-
taires ! 
L’ONU à travers ses instances a toujours demandé à l’Etat 
marocain à mettre fin à la spoliation de la propriété et des 
terres collectives qui est source d’exode et d’émigration, 
et à mettre en place un plan de développement pour les 
régions marginalisées et juguler les écarts entre régions et 
espaces urbains des espaces ruraux. Dans ce domaine, l’état 
marocain excelle par son action de faire tout le contraire. 
Nous-mêmes nous avons réussi à organiser une rencontre 
nationale les 15 et 16 novembre 2014 à Rabat (voir annexe 
III) afin d’alerter les autorités publiques et l’opinion pu-

blique de ce danger social qui prend des proportions de plus 
en plus préoccupantes. 
Comme on l’avait déjà signalé dans notre rapport (
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/.../INT_
CCPR_CSS_MAR_25898_F.docx   ) : « Le plus grave de 
tous ces violations c’est que l’Etat marocain continue à spo-
lier les terres collectives et poursuit, de manière inédite, 
la confiscation des terres des tribus amazighes, sous pré-
texte de « limitation forestière ». Et dans ce cadre, le Haut- 
commissaire aux eaux et forêts, responsable de l’institution 
qui opère la confiscation,  a déclaré, le 10 février 2015 lors 
d’une conférence de presse à Rabat, que le rythme de « limi-
tation forestière » (c’est-à-dire l’expropriation) s’est accé-
léré. D’après les statistiques qu’il a présentées, la moyenne 
de confiscation a atteint entre 1995 et 2004 environ 24 
mille et 800 hectares annuellement et est de 300 000 hec-
tares entre 2005 et 2014. Dix fois plus qu’avait entrepris 
le colonialisme français durant toute sa présence au Maroc 
! En plus des terres qui se trouvent partagés illégalement 

entre les soi-disant serviteurs de l’Etat, ou données gra-
cieusement aux « Arabes » du Machrek comme cette grande 
parcelle offerte à l’émir de Qatar pour ériger un palais en 
plein forêt d’Ifrane » .

Ainsi à Imider les populations continuent à se manifester 
de façon permanente depuis 2011 sans que les autorités les 
trouvent de solutions !
Dans le nord du Maroc, l’action de l’Etat, juste en 2016, a 
abouti à la spoliation de plus de  trente mille (30.000) hec-
tares que dans la province d’Al-Hoceima, plus particulière-
ment le territoire des Sanhajas Srair (Annexe IV en arabe). 
Dans cette région, foyer de la culture de cannabis, plus 
de 45 000 agriculteurs sont persécutés et recherchés par 
la justice sans jamais essayer de mettre fin à cette situa-
tion, en leur offrant une amnistie ou une réconciliation, et 
ni on  proposant à ces montagnards rifains, en contrepartie 
de se dédier à des agricultures fruitières alternatives, afin 
de vivre dignement en sécurité et en paix. Les seuls qui se 
bénéficient de la culture du cannabis ce sont les barons de 
drogue, qui à travers des prêts financiers offerts aux petits 
agriculteurs, qui n’arrivent pas à leurs débourser, les main-
tiennent dans un esclavagisme intolérant ! 
La même chose se passe dans la région de Souss où sous le 
prétexte de protéger le sanglier on exproprie des terres tri-
bales.
En plus, la régionalisation administrative, et son découpage 
imposés par le conseiller Omar Azziman, -qui n’a pas voulu 
prendre en considération les revendications du Mouvement 
Amazigh-, n’arrange en rien le développement économique 
des régions périphériques, habitées majoritairement par les 
populations amazighophones. Le roi du Maroc Mohamed VI 
reconnait, en personne, l’échec du modèle économique, qui 
ne résout ni les problèmes des populations du Rif, ni de Za-
gora, de Jrada, ni de ... Les autorités marocaines savent très 
bien que seulement quatre régions de la côte atlantique 
accaparent 60% du PIB national, alors que les huit autres 
régions, du soi-disant Maroc inutile, devraient partagent 
les 40% restant du PIB ! 
En définitive, la discrimination de fait à l’encontre des 
Amazighs se manifestent aussi dans la carte nationale où 
on cache caractère en tifinagh ? Celle-ci, comme la mon-
naie nationale, le passeport, le permis de conduire, devrait 
être traduite aussi en langue amazighe et écrite en tifinagh, 
comme le fait par exemple la Belgique en traduisant les 
données dans ses trois langues nationales, en plus de l’an-
glais !
 Et pour terminer ce modeste rapport, je vous laisse à obser-
ver l’écriteau du Tribunal constitutionnel, une institution 
qui devait veiller aux respect scrupuleux  de texte constitu-
tionnel et à l’égalité des droits linguistiques et culturels, eh 
ben, cet écriteau reflète bel et bien cette inadmissible dis-
crimination à l’encontre des Amazighs: l’écriture en arabe 
est volumineuse et très visible de loin, et sa traduction en 
amazighe est minuscule !!!
 
Veuillez agréer, Excellence Mme. ACHIUME, l’assurance 
de notre considération forte distinguée.
 

Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe

Rabat le 14/12/2018-2968
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Objet : Le royaume du Maroc est-il un état raciste à l’en-
contre de ces populations autochtones amazighes ?
 
Excellence,

Parmi les observations finales du Comité pour l’élimination 
de la discrimination raciale concernant le Maroc du Comité 
pour l’élimination de la discrimination raciale, publié en 
août 2012,  en conformité avec les dispositions du para-
graphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
le Comité recommandait à l’État marocain d’intensifier ses 
efforts en vue de promouvoir la langue et la culture ama-
zighes, notamment par leur enseignement, et de prendre les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que les 
Amazighs ne soient victimes d’aucune forme 
de discrimination raciale, notamment dans 
l’accès à l’emploi et aux services de santé. Il 
encourage également l’État partie à envisager 
de faire inscrire la langue amazighe comme 
langue officielle dans sa Constitution (chose 
faite), et à assurer également l’alphabétisa-
tion des Amazighs dans leur langue, et dans le 
cadre de la Commission consultative de régio-
nalisation, mettre particulièrement l’accent 
sur le développement des régions habitées 
par les Amazighs.  (https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CERD/C/MAR/CO/17-18/
ADD.1&Lang=Fr ).
Dans le même sens, le Comité des Droits de 
l’Homme de l’Onu, tout en reconnaissant que 
le Royaume du Maroc pratique explicitement une politique 
de discrimination de fait à l’encontre des Amazighs dans le 
domaine de l’emploi et de l’éducation par le Comité du Pacte 
international des Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 
en octobre 2015 (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/
MAR/CO/4&Lang=Fr ), réaffirmé par le Comité  du si-
xième rapport périodique du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques du 1er décembre 2016 (https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Down-
load.aspx?symbolno=E/C.12/MAR/CO/4&Lang=Fr), ap-
pelait l’Etat marocain pour qu’il s’activait urgemment pour 
promulguer la loi organique relative à la mise en œuvre de 
la langue l’amazighe, reconnue officiellement le premier 
juillet 2011, à multiplier les efforts officiels pour garan-
tir l’intégration et la généralisation de l’enseignement de 
l’amazighe de telle sorte qu’il concerne l’enseignement pri-
maire, secondaire et universitaire, à l’augmentation de la 
présence de l’amazighe au niveau des médias publiques et 
de résoudre définitivement le problème de l’interdiction 
des prénoms amazighes pour les nouveaux nées… 
Malheureusement, les autorités marocaines, au lieu de res-
pecter les recommandations de l’ONU et améliorer la situa-
tion des droits de l’homme, au sein des différentes régions 
du Maroc, s’est obstiné à continuer à violer les droits de 
l’homme les plus élémentaires des populations amazighes, 
comme en atteste l’approche sécuritaire, caractérisé par 
une sévère  répression des jeunes amazighs du « Mouvement 
populaire du Rif » des provinces de la région du Rif. Des 
jeunes qui revendiquaient des infrastructures, des hôpi-

taux, des universités se sont retrouvés condamnés à vingt 
ans de prison, sous la fausse et prétexte accusation de sépa-
ratisme.
Avec grand étonnement, afin de répondre aux revendica-
tions légitimes d’ordre économiques, sociales, culturels et 
environnementales des jeunes rifains (exprimés en assem-
blées populaires : voir annexe I), l’Etat marocain a fait usage 
de la répression aveugle et de la violence disproportionnée, 
contre des milliers de citoyennes et citoyens qui sont sortis 
pacifiquement pour protester dans la ville d’ Al-Hoceima 
et dans d’autres villes et villages du Rif. Après une cam-
pagne d’arrestations arbitraires menée sans respect pour la 
loi ni pour les chartes internationales des droits de l’homme 
(dénoncés même par le Conseil National des Droits Hu-

mains : annexe II), et en chassant sans aucune justification 
les journalistes étrangers, l’Etat a orchestré des campagnes 
médiatiques pour diaboliser et discréditer les manifestants 
dans le Rif et dans les autres régions du pays. Il a procédé 
à l’arrestation du leader de la protestation, Nacer Zafzafi 
et plus de 500 activistes de la contestation populaire dans 
le Rif. Des peines allant de 20 ans de prison ferme à un an 
de prison avec sursis ont été prononcées, prononcées le 26 
juin dernier par la Chambre criminelle de la Cour d’Appel 
de Casablanca à l’encontre des accusés dans les événements 
d’Al Hoceima, en avançant plusieurs chefs d’inculpation, 
comme « atteinte à la sécurité intérieure de l’État »,  « ten-
tatives de sabotage, de meurtre et de pillage »,  « réception 
de fonds, de donations et d’autres moyens matériels des-
tinés à mener et à financer une activité de propagande à 
même d’attenter à l’unité et la souveraineté du Royaume », 
« d’ébranler la loyauté des citoyens envers l’État marocain 
et les institutions nationales »,  « la participation à l’orga-
nisation d’une manifestation non autorisée » et  « la tenue 
de rassemblements publics sans autorisation »…Alors que 
leur tort et la raison profonde de ces accusations raciales et 
de séparatisme de la part d’un pouvoir qui se croit « Arabe 
» à l’encontre des populations autochtones amazighes c’est 
le fait que les manifestants brandissaient des drapeaux 
identitaires amazighs et des drapeaux de la république de 
Rif qu’avait créée le grand révolutionnaire Mohamed Ab-
delkrim El Khattabi dans les années vingt, et qui fait partie 
désormais du patrimoine historique de tous les citoyennes 
et citoyens marocains, et que l’Etat marocain devrait en as-
sumer dans sa politique de réconciliation avec son histoire 

sociale et populaire.
 Par ailleurs, les recommandations onusiennes, publiées par 
les différents Comités des experts chargés de l’examen du 
rapport officiel du Maroc, insistaient sur l’activation ur-
gente du gouvernement marocain à promulguer la loi orga-
nique relative à la mise en œuvre de la langue l’amazighe et 
la création d’un Conseil national des langues et de la culture 
marocaine. Elles n’ont pas encore vu le jour.
Ce qui est profondément bizarre c’est le fait que le palais 
avait chargé un comité d’experts à élaborer un statut du 
Conseil national des langues et de la culture marocaine, qui 
a largement travaillé sur ses prérogatives tout en respec-
tant l’autonomie des institutions qui promouvaient la pro-
motion des langues comme l’Institut de Recherches et des 

Etudes de l’arabisation et l’Institut Royal de la 
Culture Amazighe (IRCAM). Mais l’ancien pré-
sident du gouvernement Abdelillah Benkirane 
élabore un autre projet et supprime carrément le 
statut d’institution consultatif de l’IRCAM tout 
en remettant en cause le travail accumulé dans 
l’enseignement de l’amazighe à travers son écri-
ture propre qu’est le tifinagh!!!
Effectivement, comme on l’avait déjà signalé 
en personne à son excellence Mme. Navi Pil-
lay, ancienne Haut-commissaire des droits de 
l’Homme de l’ONU,  lors de sa visite à Rabat le 
28 mai 2014/2964 (http://amadalpresse.com/
RAHA/Lettre17.html), il y a au sein du propre 
palais royal, des personnes qui ne cachent pas 
leur haine et leur hostilité envers l’amazighité   
et toute personne qui manifeste sa fierté envers 
celle-ci risque par être discréditée, discriminée 

et écartée, comme s’est passé avec l’ancien porte-parole du 
roi, M. Hassan Aourid. Et jusqu’à présent, le chef de l’état 
ne dispose pas encore de conseillers pour le dossier ama-
zigh ! L’IRCAM dont le défunt conseiller Meziane Belfkih 
s’en chargeait fonctionne en étant amputé de son conseil 
administratif, alors que toutes les autres institutions en 
disposent !
A son excellence Mme. Navi Pillay, on lui avait signalé aussi 
que l’ancien ministre amazigh des Affaires Extérieures Dr. 
Saaeddine El Othmani, a été rapidement évincé lors d’un 
remaniement gouvernemental du précédent gouvernement 
à cause du fait d’avoir proposé le changement du nom de 
dénomination raciste de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) 
par celle d’Union du Grand Maghreb, qui est maintenant 
reconnu dans la nouvelle constitution de 2011. Incompré-
hensible, maintenant qu’il est devenu l’actuel président du 
gouvernement, il s’oppose à la dite modification malgré 
le fait que le président de l’Assemblé Mondiale Amazighe 
avait intenté un procès judiciaire que le tribunal adminis-
tratif du première instance a rejeté ! Il n’a même pas osé 
reconnaître le nouvel an amazigh comme l’a fait le voisin 
état algérien malgré une campagne populaire menée en 
décembre 2017 et janvier 2018!
Ce gouvernement continue à maintenir éternellement à son 
poste M. Ahmed Lahlimi Alami, dépassant largement son 
âge de la retraite à son intouchable poste du Haut-Commis-
saire au Plan, qui avait dirigé l’opération, à deux reprises, 
du recensement de la population en 2004 et en 2014, et qui 
a eu toujours le mérite de falsifier délibérément le nombre 
des locuteurs Amazighophones, en les réduisant à un chiffre 

Le royaume du maroc est-iL un état raciste à L’encontre des amazighes ?
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Mme Tendayi Achiume, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et formes connexes d’intolérance, en visite au Maroc, a eu une rencontre avec diverses ONG de la société 

civile à Rabat le vendredi 14 décembre dernier, au siège de la délégation des Nations unies au Maroc.
L’Assemblée Mondiale Amazighe, représenté par son président Rachid Raha, sa présidente déléguée pour le Maroc, Amina Ibnou-

Cheikh, et Ahouli Montacer, président du Forum Toubkal pour la culture amazighe et les droits humains, après avoir exposé 
leurs points de vue, lui ont remis plusieurs rapports concernant les violations des droits des citoyens et communautés amazighs, 
tels le procès politique des détenus du Mouvement Populaire du Rif, problème des terres collectives et tribales et les violences à 

l’encontre des militants du MCA, accompagnés de plusieurs annexes. Ci-contre le contenu du rapport principal:
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خرج مئات اآلالف من األمازيغ املترضرين من هجومات الرعاة 
ممتلكات  يف  الربي  الخنزير  وافراغ  األرايض  نزع  وسياسة  الرحل 
بشوارع  عارمة  احتجاجية  مسرية  يف  الجنوب؛  بمناطق  الساكنة 
مدينة الدار البيضاء؛ يومه األحد 25 نونرب املايض؛ رافعني شعارات 
تطالب بوضع حد لهجومات الرعاة الرحل واعتداءاتهم املتكررة عىل 

املواطنني يف منطقة سوس.
السكان  من  األرايض  نزع  لسياسة  حد  بوضع  املحتجون  وطالب 
مئات  حناجر  ونددت  الغابوي.  بامللك  يسمى  ملا  وضمها  األصليني 
ممتلكات  يف  الربي  الخنزير  افراغ  بسياسة  املحتجني  من  اآلالف 

الساكنة وحمايته.
وشارك يف املسرية التي فاقت كل التوقعات ، حسب الجهات املنظمة، 
الحقوقية  والتنظيمات  املدنية؛  والهيئات  الجمعيات  من  العديد 
وسط  له؛  يتعرضون  ما  ضد  حناجرها  صدحت  التي  والتنموية، 

صمت للدولة والسلطات املحلية.
ونددت تنسيقية »أكال للدفاع عن حق الساكنة يف األرض و الثروة”، 
التهميش  سياسة  بـ”استمرار  وصفته  بما  املسرية؛  نظمت  التي 
املستهدفة من  املناطق  لها مجموعة من  تتعرض  التي  التفقري،  و 

الجائر،  الرعي  وعصابات  األرايض،  عىل  السطو  عصابات  طرف 
ومعها من يسعى إىل محو هوية شعبنا و تاريخه املجيد”.

“هذه  أن  “األرض”  ملسرية  الختامي  بيانها  يف  التنسيقية  واعتربت 
استعمال  أبرزها  من  متنوعة  وسائل  عىل  تعتمد  التي  السياسة 
من  األصلية  الساكنة  بها  تجرد  التي  التدليس،  و  التزوير  أساليب 
املاريشال  عهد  إىل  تعود  استعمارية  ظهائر  عىل  بناء  أراضيها، 
واإلطالق  الباطنية،  و  السطحية  تراثهم  واستنزاف  ليوطي، 
السامة  والزواحف  املفرتسة  والحيوانات  الربي  للخنزير  العشوائي 
يف املناطق اآلهلة، واستباحة حرمات الساكنة اآلمنة يف تلك املناطق، 
من طرف لوبيات الريع الرعوي، الذين يدفعون بآالف رؤوس اإلبل 
الدفع،  رباعية  بسيارات  مجهزين  أشخاص  يسوقها  األغنام،  و 
إىل  منهم  مليشيات  إىل  اقرب  هم  متنوعة،  بأسلحة  ومدججني 

الرعاة”. عىل حد تعبريها.
فسادا  املناطق  تلك  يف  يعيثون  الرحل”  “الرعاة  هؤالء  أن  وأضافت 
و خرابا لألمالك واملزروعات ومخازن املياه، كما يقومون بالسطو 
عىل الغالل و املحاصيل و تدمري املوروث البيئي و شجرة األركان و 
اللوز … تحت تهديد السكان بالرضب و الجرح و السب و الشتم 
الشهيد   ( ذلك وقوع قتىل  نتج عن  نابية وعنرصية، وقد  بالفاض 
بمنطقة  بوحسون  لحسن  الشهيد  عبدالله،  بايت  لغدايش  لحسن 
أنظار  أمام  واغتصابات،  واحتجازات  وجرحى   ) نموذجا…  ماسة 

التي تقف  املركزية واألمنية،  السلطات 
للقيام  تتحرك  أن  دون  املتفرج  موقف 
األصليني،  السكان  لحماية  بواجبها 
يبدي  شخص  أي  ملنع  إال  تتدخل  ال  و 

مقاومة لحماية أمالكه وأعراضه”.
و  التنظيمات  من  مجموعة  واعتربت 
و  التنموية  و  الحقوقية  التنسيقيات 
الثقافية املنضوية تحت لواء “تنسيقية 
أكال للدفاع عن حق الساكنة يف األرض 
من  اليوم  يجري  “ما  أن  الثروة”  و 
أحداث خطرية يف حق الساكنة األصلية 
و قبائلها، ليس سوى مخطط جهنمي 
محو  أفق  يف  قرسا  تهجريها  إىل  يهدف 
األمازيغية  السوسيوثقافية  بنيتها 

األصلية و تعويضها ببنية مستوردة”.
“سياسة  أن  املحتجون  اعترب  كما 
من  التجريد  و  القرسي  التهجري 

له  تتعرض  الذي  األرايض، 
التي  املستهدفة  املناطق  هذه 
تعيش يف عزلة تامة وتهميش 
ممنهج عىل جميع املستويات 
وعىل رأسها الصحة و التعليم 
التحتية  البنيات  و  والشغل 
الكريمة،  للحياة  الرضورية 
للسياسات  نتاجا  يعد 
بني  التمييزية  املخزنية 
املناطق، يف استمرار مفضوح 
الذي  االستعماري،  للمرشوع 
النافع  املغرب  نظرية  تبنى 
املغرب  هذا  النافع،  الغري  و 
يسعى  الذي  النافع  الغري 
إىل  تحويله  إىل  املخزن  اليوم 
مراعي و غابات يتم تفويتها 
إىل مشايخ البرتودوالر بطرق 

مشبوهة”. وفق تعبريهم.
أن  إىل  التنسيقية  وأشارت 
الذي  املتأزم  الوضع  “هذا 

الضبابية”،  تلفه 
اإلرادة  “غياب  يؤكد 
الحقيقية لدى الجهات 
تنتهج  التي  املعنية، 
الصماء  اآلذان  سياسة 
السكان  مطالب  تجاه 
وعوض  األصليني”، 
القبائل  هذه  مكافئة 
ما  عىل  وأبناءها 
تضحيات  من  قدمته 
املخزن  اختار  عظيمة، 
بطرق  تهجريها 
ضواحي  إىل  دنيئة 
يف  االرتماء  و  املدن 
لتعيش  البحر  أحضان 
عىل  معانات  و  محنا 
وهي  األصعدة،  جميع 
تهدد  خطرية  سياسة 
استمرارها  حال  يف 
بالدنا  استقرار  و  أمن 

و  اإلقليمي  محيطها  و 
تعبري  حسب  الدويل”. 

البيان دائما.
أكال”  “تنسيقية  وأعلنت 
للتعبئة  “استعدادها  عن 
من أجل حماية ممتلكاتنا 
وعائالتنا بأنفسنا، يف حال 
استجابة  عدم  استمرار 
السلطات ملطالبنا العاجلة 
تجاهل  يف  واستمرارها 
املذكورة”،  األوضاع 
التنسيقية،  تقول 
املغربية  “الدولة  مطالبة 
باملصادقة عىل االتفاقيات 
الدولية املتعلقة بالشعوب 
عىل  اإلجابة  و  األصلية، 
املتحدة  األمم  توصيات 
التجريد  حول  األخرية 
وتهجري  األريض  من 

الساكنة”.

كما طالبت بـ”اإلفراج الفوري عن جميع معتقيل الكرامة و األرض 
التام  الوطن”، معربة عن “رفضها  و وقف متابعتهم يف كل ربوع 
لقانون املراعي 113.13 الذي يسعى إىل انتهاك حرمة أرايض األفراد 
و القبائل”، مؤكدة يف السياق ذاته أن “قضية تشبث شعبنا بأرضه 
قضية مصريية غري قابلة للمساومات مع أية جهة كانت، و نحمل 
القبائل و  أرايض  انتهاك حرمة  املركزية كامل املسؤولية يف  الدولة 

السكان األصليني”.
ودعا البيان الختامي ملسرية “تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان 
يف األرض و الثروة”، املنتظم الدويل و املنظمات الحقوقية الدولية و 
الجاليات املغربية بالخارج ملساندة الشعب يف نضاالته ضد الحكرة 

و النهب و التمييز العنرصي”. وفق ما جاء يف بيانها.
السكان  حق  عن  للدفاع  “أكال  تنسيقية  طالبت  أخرى؛  جهة  من 
يف األرض و الثروة” بحل املندوبية السامية للمياه و الغابات، التي 
بـ”إسناد  املقابل  يف  تعترب غري رشعية و غري دستورية”، مطالبة 
صالحية تدبري القطاع البيئي و الغابوي إىل مجالس منتخبة تراعي 

العرف القبيل كمصدر من مصادر الترشيع”.
عرفت  التي  للمسرية  الختامي  بيانها  يف  التنسقية  طالبت  كما 
اعتداءات  من  املترضرين  األمازيغ  من  اآلالف  مئات  مشاركة 
وإفراغ  األرايض  نزع  سياسة  ومن  الرحل”  “الرعاة  وهجومات 
الظهائر  بـ”إلغاء  )طالبت(  ممتلكاتهم،  يف  الربي  الخنزير 
االستعمارية السالبة ألرايض السكان األصليني، وكل ما بني عليها 

من مراسيم وقوانني، و تعويض املترضرين منها عىل أساس مبدأ 
جرب الرضر، و نهج مقاربة تشاركية يف الترشيع مع القبائل حتى 

تتالئم مع بنياتها السوسيوثقافية”.
من  القبلية  املناطق  ساكنة  استفادة  “ضمان  إىل  املحتجون  ودعا 
املوروث  وحماية  أراضيها،  من  الثروات  استخراج  ناتج  من  حقها 
اليونيسكو  منظمة  طرف  من  املحمية  أركان  شجرة  و  البيئي 
أرايض  لتسييج  رفضهم  عن  معربين  العاملية”.  البيئة  ومنظمة 
بامللك  يسمى  ملا  ضمها  و  ومحميات  كغابات  وتصنيفها  القبائل 

الغابوي.
و  الحقوقية  التنسيقيات  و  التنظيمات  من  مجموعة  وشّددت 
التنموية و الثقافية املنضوية تحت لواء تنسيقية “أكال للدفاع عن 
حق الساكنة يف األرض و الثروة” التي نظمت املسرية “الطوفانية” 
عىل  )شّددت(  مثلها،  البيضاء  الدار  شوارع  عرفت  أن  سبق  لم 
رضورة “رد االعتبار ألعراف القبائل و تفعيلها يف تدبري األرايض و 

الخالفات”.
قضية  بأرضه  شعبنا  تشبث  “قضية  أن  التنسيقية  بيان  وأكد 
مصريية غري قابلة للمساومات مع أية جهة كانت، و نحمل الدولة 
املركزية كامل املسؤولية يف انتهاك حرمة أرايض القبائل و السكان 

األصليني”. عىل حد قولها.
*الدار البيضاء/ منترص إثري

أمازيغ حيتجون ضد الرعي اجلائر ونزع أراضيهم
تنسيقية »أكال« تطالب بـإلغاء الظهائر االستعمارية السالبة لألراضي وترفض قانون املراعي
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للتجمـع  املغـرب  الشـيخ، رئيسـة فـرع  ابـن  أمينـة  سـّجلت 
العاملـي األمازيغـي، يف رسـالة خطيـة 
للمكتـب  العـام  املديـر  إىل  وجهتهـا 
ربيـع  الحديديـة،  للسـكك  الوطنـي 
الوطنـي  املكتـب  الخليع،«اسـتمرار 
اللغـة  تهميـش  يف  الحديـدة   للسـكك 

وإقصائهـا«. األمازيغيـة 

إقصاء  إىل  الشيخ  ابن  وأشارت 
فائق  القطار  واجهة  من  األمازيغية 
الرسعة »التيجيفي« الذي دشنه العاهل 
املغربي، امللك محمد السادس والرئيس 
الفرنيس مانويل ماكرون قبل أيام، بني 
واجهات  ومن  البيضاء،   والدار  طنجة 
»الرباق«  لقطار  الكربى  املحطات 
أكدال  والرباط/  طنجة  من  بكل 

القطارات  داخل  للمسافرين  املوجهة  التعليمات  ومن  البيضاء،  والدار 
املواقع  الصحف،  منها  استثنيتم  التي  اإلعالنات  ويف  عامة،  ومحطاته 

والقنوات األمازيغية«.

للمكتب  العام  للمدير  املوجهة  رسالتها  يف  الشيخ  ابن  أمينة  وطالبت 
اتجاه هوية  املجحف  اإلقصاء  بـ«تدارك هذا  الحديدية  للسكك  الوطني 

وثقافة  ولغة 
وإعادة  املغاربة، 
واجهة  كتابة 
»الرباق«  قطار 
ته  محطا و
محطات  وجميع 
يف  القطارات 
باللغة  املغرب 
يغية  ز ما أل ا
األصيل  وبحرفها 
يف  تيفيناع، 
تامة  مساواة 
العربية  اللغة  مع 
ر  ستحضا ا و
واللغة  الهوية 
فة  لثقا ا و

األمازيغية يف مشاريعكم مستقبال«.

أمينة ابن الشيخ 
تراسل »اخلليع« حول

 إقصاء األمازيغية من »الرباق«

أكد العاهل املغربي، امللك محمد السادس يف الرسالة 
الهجرة  حول  الدويل  الحكومي  املؤتمر  يف  للمشاركني 
 11 الثالثاء  أمس  يوم  أشغاله  اختتم  والذي  بمراكش، 
دجنرب الجاري، عىل أنه ليس هناك مكان أنسب وأكثر 
رمزية الحتضان لقاء تاريخي كالذي نجتمع يف إطاره 
اليوم، أفضل من إفريقيا، أرض التنقالت البرشية األوىل، 
ومن  واالستقبال،  والعبور  الهجرة  أرض  املغرب،  ومن 
مراكش بالتحديد التي ظلت عىل الدوام ملتقى ملختلف 

الثقافات".
رئيس  تالها  التي  الرسالة  يف  املغربي  العاهل  وأضاف 
الحكومة سعد الدين العثماني:"يسعدنا، أن نرحب بكم 
من  بمزيج  إفريقيا  أرض  عىل  مراكش،  مدينة  يف  هنا، 
االعتزاز والتواضع. فاالعتزاز نابع من اختيار املجتمع 
الدويل للمملكة املغربية، الحتضان هذا الحدث العاملي". 
الهجرة  املغربية بمسألة  اململكة  أن  اهتمام  إىل  مشريا 
هو  بل  طارئة،  بظرفية  يرتبط  وال  اليوم،  وليد  "ليس 

نابع من التزام أصيل وطوعي". 
التواضع  السادس:"وأما  محمد  امللك  واستطرد 
فمصدره جسامة القضية التي تجمعنا، واألشواط التي 
من  وليس  ينتظرنا.  زال  ما  الذي  والعمل  قطعها،  تم 
باب الصدفة، أن يتزامن هذا املؤتمر مع تخليد الذكرى 

السبعني لصدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، التي تعود بنا إىل 
سنة 1948، عندما أقرت البرشية بالطابع الكوني لحقوق اإلنسان، 
وأضاف  والحضارات".  والثقافات  األمم  اختالف  عن  النظر  بغض 
"وها هي البرشية اليوم يف سنة 2018، تعتمد بكل إيمان واقتناع، 
الحدود واالنقسامات  البرشية، بعيدا عن  العاملي للهجرات  الطابع 

والقارات".
ليس  الهجرة  بمسألة  املغربية  اململكة  "اهتمام  أن  امللك  وأوضح 
وليد اليوم وال يرتبط بظرفية طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل 
فلسفتها،  يف  إنسانية  سياسة  يف  الفعيل  تجسيده  يجد  وطوعي، 
تطبيقها.  يف  ومسؤولة  نهجها،  يف  وعملية  مضمونها،  يف  شاملة 
فرؤيتنا تقوم أساسا عىل استرشاف املستقبل، بما يضمن تنظيم 
حركية األشخاص". وزاد "أما مقاربتنا، فتهدف إىل تحقيق توازن 
للدول،  املرشوعة  املصالح  وبني  والطوعية؛  الواقعية  بني  سليم 

واحرتام الحقوق اإلنسانية للمهاجرين". 
ينبغي  وال  ـ  ليست  الهجرة  "مسألة  أن  عىل  املغربي  العاهل  وأكد 
فلن  والقمع،  العقاب  عىل  قامت  فإذا  أمنية.  مسألة  ـ  تصبح  أن 

يكون لها أي تأثري رادع، بل ستؤدي إىل نتيجة عكسية، حيث ستغري 
مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها. ومن هنا، ينبغي أال 
ثابتة  املهاجرين، فهي  لخـرق حقوق  األمنية مربرا  املسألة  تكون 
أن  أن االعتبارات األمنية ال يجب  إىل  وغري قابلة للترصف". مشريا 
فـيه  يعمل  الذي  الوقت  يف  خاصة  والحركة  التنقل  بحقوق  تمس 
املجتمع الدويل عىل تنزيل خطة التنمية املستدامة 2030. "بل يجب 
أن تحولها إىل رافعة للتنمية"، كما أن ميثاق الهجرة "مجرد وعود 
لالحتفال  مبكرا  يزال  ال  والوقت  نتائجها،  عىل  التاريخ  سيحكم 

بنجاحها".
وأشار إىل أن "تواجد أي مهاجر يف هذا الجانب أو ذاك من الحدود، 
املسألة  أن  كما  منها.  يزيد  وال  وكرامته،  إنسانيته  من  ينقص  ال 
األمنية، ال يمكن أن تكون مربرا، لعدم االهتمام بسياسات التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، التي تهدف إىل الحد من األسباب العميقة 
للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع املهاجرين". مضيفا 
يف معرض رسالته أن "التحدي الذي يتعني عىل هذا املؤتمر رفعه، 
أشكالها،  بمختلف  الشعبوية،  الوحدة عىل  تغليب منطق  يف  يتجىل 
الدويل للتوصل  ورفض سياسة االنغالق، واعتماد الحوار والتعاون 

لهذه  الكبري  الرهان  لكسب  بناءة،  حلول  إىل 
يواجه  أن  بلد،  أي  بإمكان  ليس  أنه  ذلك  الظاهرة. 
خيار  غياب  يف  أنه  والواقع  الهجرة.  تحديات  وحده 
والعمل.  للتحرك  مجال  هناك  يكون  لن  التعاون، 
يستمد  وال  ذاته،  حد  يف  غاية  ليس  العاملي  فامليثاق 
ملضامينه.  الفعيل  التنفيذ  عرب  إال  الحقيقي  معناه 
نداء  مراكش  مؤتمر  من  يجعل  ما  بالذات  وهذا 
يورد  آخر".  أي يشء  قبل  والعمل،  املبادرة  أجل  من 

العاهل املغربي.
إثبات  هو  املؤتمر،  لهذا  بالنسبة  التحدي  "ويبقى 
الجماعي  التضامن  عىل  الدويل،  املجتمع  قدرة  مدى 
واملسؤول بشأن قضية الهجرة. ولهذه الغاية، يتعني 
احرتام الحق السيادي لكل عضو، يف تحديد سياسته 
امللك  يقول  وتنفيذها".  الهجرة  مجال  يف  الخاصة 
أن  أيضا،  واجبنا  "من  ويضيف  السادس،  محمد 
نربز بأن تعددية األطراف تتناىف مع سـياسة املقعد 
الفارغ، ومع التهرب من املسؤولية، والالمباالة. بل 
تتطلب تضافر الجهود، وااللتزام يف إطار االختالف".

وأكد ملك املغرب عىل أن إفريقيا استجابت لهذا النداء 
وتكتفي  الهامش،  عىل  تظل  بأن  ترىض  ال  "فهي 
تكون مجرد  لن  فإفريقيا  وبالتايل  املتفرج.  بموقف 
تنفيذه"،  يف  رئيسيا  فاعال  ستكون  بل  العاملي،  للميثاق  موضوع 
مشريا إىل أن “األجندة اإلفريقية حول الهجرة” رسمت لها الطريق 
لتأكيد  سباقة  كانت  حيث  االتجاه،  هذا  يف  تسلكها  أن  يجب  التي 
الديناميات  مختلف  ملعرفة  العاملي  امليثاق  أعطاها  التي  األهمية 
مؤسسة  الهدف  هذا  لتحقيق  خصصت  كما  بالهجرة.  املتعلقة 
قائمة الذات وهي “املرصد اإلفريقي للهجرة”، الذي يحتضن املغرب 

مقره، والذي أكد امليثاق دعمه له".
وعرب امللك عن أمله يف "تعزيز عمل هذا املرصد من خالل شبكة من 
التعاون مع املؤسسات املماثلة يف مختلف جهات العالم". قائال:"يف 
كل مرحلة يف طرق الهجرة، ويف كل درجات االندماج، ومستويات 
عىل  ونعمل  الشباب  صوت  نسمع  والهجرة،  التنمية  بني  التكامل 
التجاوب مع مطالبهم. فبني التساهل غري املقبول واملقاربة األمنية 
التي يمكن تحملها هناك خيار وسطي، هو الذي ندشنه اليوم، إنه 
اإلقصائية،  القومية  مواجهة  يف  التضامنية  السيادة  يضع  خيار 
وتعددية األطراف مقابل االنغالق واملسؤولية املشرتكة ضد الالمباالة 

املكرسة مؤسساتيا".

املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة  وقعت 
امللكي  واملعهد  العمومية،  والوظيفة  اإلدارة  بإصالح 
املايض،  نونرب   30 الجمعة  يوم  األمازيغية،   للثقافة 
بمقر الوزارة، اتفاقية رشاكة بني الوزارة واملعهد امللكي 
املرافق  يف  األمازيغية  اللغة  إلدماج  األمازيغية،  للثقافة 

العمومية وتقوية حضورها باإلدارات العمومية.
املكلف  الوزير  وقعها  التي  االتفاقية  هذه  وتهدف 
بنعبد  محمد  العمومية،  والوظيفة  اإلدارة  بإصالح 
للثقافة  امللكي  املعهد  عميـد  بوكوس،  وأحمد  القادر، 
املعهد  دعم  من  االستفادة  إىل   ،)IRCAM( األمازيغية 
الرتجمة، والخربة  األمازيغية يف مجاالت  للثقافة  امللكي 
إدماج  وتقوية  تفعيل  أجل  والتكوين، من  واالستشارة، 
اللغة األمازيغية يف املرافق العمومية وكذا تعزيز التواصل 
واملؤسسات  اإلدارات  مختلف  يف  األمازيغية  باللغة 
العمومية  الخدمات  جودة  من  الرفع  بغية  العمومية 

املوجهة للمرتفقني.
العام  اإلطار  تحدد  التي  االتفاقية،  هذه  محاور  وتركز 

اللغة  إدماج  مجال  يف  واملعهد  الوزارة  بني  والتنسيق  للتعاون 
األمازيغية يف املرافق العامة وتعزيز حضورها باإلدارات العمومية. 
ترجمة  عىل  مختلفة،  محلية  إعالمية  مصادر  تناقلته  ما  حسب 
الوزارية  املنشورات  األمازيغية، خاصة  اللغة  إىل  اإلدارية  الوثائق 
وباألخص   ، التواصلية  واملواد  القانونية،  والنصوص  واملراسيم 

املواد الرقمية والسمعية البرصية واملكتوبة.
االستشاري  للرأي  املعهد  تقديم  االتفاقية  هذه  تتوخى  كما 
بخصوص إدراج اللغة األمازيغية ضمن التدابري واإلجراءات التي 
اإلداري،  اإلصالح  مجال  يف  وتفعيلها  إعدادها  عىل  الوزارة  تعمل 
فضال عن تبادل الخربات والكفاءات بني الوزارة واملعهد يف امليادين 

ذات الصلة بمجال تدخلهما وبموضوع هذه االتفاقية.
ملوظفي  تكوينية  دورات  تنظيم  سيتم  الرشاكة،  هذه  وبموجب 
الوزارة باللغة األمازيغية، وخاصة املوظفني املعنيني باالستقبال 
باللغة  برامج تكوينية  اقرتاح  االتصال والشكايات، وكذا  ومركز 
العمومية  واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  لفائدة  األمازيغية 

الراغبة يف ذلك.
بنعبد  محمد  العمومية،  والوظيفة  اإلدارة  إصالح  وزير  وأوضح 
القادر يف كلمة باملناسبة، أن هذه االتفاقية تهدف إىل وضع إطار 
للتعاون والرشاكة بني الوزارة واملعهد، وذلك انسجاما مع الدور 
مجال  يف  الحكومية  السياسة  وتفعيل  إعداد  يف  للوزارة  الفاعل 
إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية بهدف تطوير التدبري العمومي 

وجعله يف خدمة املواطنات واملواطنني.

املهمة  الوزير، يف سياق تفعيل  االتفاقية، يضيف  تأتي هذه  كما 
الالزمة  التدابري واإلجراءات  اعتماد  املتمثلة يف  للوزارة  األساسية 
فئات  ملختلف  املوجهة  العمومية  الخدمات  جودة  لتحسني 
اعتبارا  ثانية،  جهة  ومن   ، اململكة  مناطق  جميع  يف  املرتفقني 
للدور االستشاري للمعهد يف بلورة التدابري الرامية إىل الحفاظ عىل 
الثقافة األمازيغية، وتعزيز حضورها يف كافة التعابري املجتمعة 
والنهوض بها عىل جميع املستويات، وتعزيز مكانتها باعتبارها 

لغة رسمية للدولة.
للثقافة  امللكي  املعهد  عميد  بوكوس،  أحمد  أكد  جانبه،  من 
يف  املعهد  مساهمة  يف  يتمثل  االتفاقية  موضوع  أن  األمازيغية، 
لتفعيل  وذلك  والرقمية،  املكتوبة  الوثائق  من  مجموعة  ترجمة 
دستور  ذلك  عىل  ينص  كما  األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع 
اململكة، معربا عن اعتزازه بإبرام هذه االتفاقية بالنظر ألهمية 
األخرى  الوزارات  بني  التنسيق  عىل  تسهر  والتي  الطرف  الوزارة 

واملصالح اإلدارية بشكل عام.
وأضاف بوكوس أن هذه االتفاقية ستسهم يف إدماج األمازيغية 
يف اإلدارة املغربية من أجل تحقيق الولوج املستحق لعدد كبري من 
ستتلوها  الخطوة  هذه  أن  مضيفا  اإلدارية  للمصالح  املواطنني 
املعاهد  خريجي  من  شباب  توظيف  يف  تتمثل  أخرى  خطوات 
للعمل  األمازيغية  الثقافة  مجال  يف  التكوين  وأسالك  واملدارس 

كمرتجمني وموظفني باإلدارة العمومية.
الوزارة  وأطر  مسؤولني  من  عدد  االتفاقية  هذه  توقيع  حرض 

واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

اتفاقية شراكة إلدماج اللغة األمازيغية يف املرافق العمومية

امللك حممد السادس: مراكش أرض إفريقية واملغرب أرض اهلجرة والعبور واالستقبال
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إنَاْس وْغراْر: »ِمْن ذايي خاْج ْد ياوْض«
انفعل  شخص  لكل  البليغ،  الريفي  االمازيغي  املثل  هذا  يرُضب 
أهل  من  أو  العمل  يف  زمالئه  من  آخر  شخص  عىل  استشاط  و 
عالقته  يف  يضايقه  يشء  عن  الشكوى  أكثر  وعشريته  جماعته 
املهنية أو الحياتية وال يستطيع تحمله، و ال يقوى عىل سطوته.

وهذه املضايقات التي يشتكي منها الشخص املشتكي، قد تكون 
متجاوز  بشكل  عليه  جار  ومتسلط  طاغ  شخص  عن  صادرة 
نفوذ  لها  معينة  جهة  عن  صادرة  أيضا،  تكون  قد  كما  الحد، 
الذي  والتعسف  والقهر  الضغط  نوع من  عليه  تمارس  وسلطة 
يمس بمصلحته وحقوقه وما شابه. وهو من جهته، غري قادر 

عىل مجابهتها.  
 دون وعي، الشخص املنفعل، بأن رس أنني هذا املشتكي املتضَجر 
سيصل  كما  يصله  سوف  البالء  إليه  سبقت  الذي  وبه  منه 
جماعات،  أو  أفرادا  كانوا  سواء  حوله،  من  الذين  الناس  سائر 
وسيْصلون بناره آجال أم عاجال، وسيصبحون هم كذلك، ضحايا 
لهذا البالء والظلم والجور الذي يتعرض له املشتكي املذكور، ما 
دام هناك ظلم وجور يلحق الناس يف هذا الوسط الذي يتواجدون 
هو  شأنه  ليس  املشتكي،  للشخص  يحصل  الذي  هذا  وأن  فيه، 

وحده دون غريه.
 وقصة هذا املثل هي كالتايل:

يُحكى أنه كان هناك حلزونا يعيش بإحدى الرباري مع جماعته 
سباته  من  استفاق  شتاء  وذات  وسالم،  أمن  يف  عرشته  وآل 
العميق عىل وقع زخات مطرية غزيرة تحمله عىل  النهوض من 

رقاده، وبداية حياة جديدة.
ويف ظل هذه األحوال الجوية املاطرة، انطلق هذا الحلزون نشيطا 
يُسمع  ال  متباطئا  التالل  وفوق  األرض  وجه  عىل  بطلعته  يدب 
هنا  مهله  عىل  يجول  وجهة؛  كل  يف  يرعى  مشيه،  يف  حفيفه 
وهناك بني ثنايا األحجار، زاحفا مقتحما زحمة األعشاب املبتلة 
ويتعاىل  بكياسة  الربية  األزهار  سيقان  ويصعد  األمطار،  بمياه 
شيئا فشيئا يف صعودها\األزهار، يتلمسها ويتحسس أغصانها 
املكسوة ببعض األوراق، وهي تهتز به تحت ريح خفيفة باردة، 
و هو يمتد فيها عىل مهل رافعا برصه وهو يبحث يف أطرافها و 
بني أوراقها الندية الالئي لم يبق منها غري القليل يف هذا الفصل 
املاطر، ليقطف منها شيئا يحىش بها بطنه الضامرة و يسد به 

جوعته، » قانع بأيرس الطعام«.
لقد  بيته؛  تخفى  ال  حيث  املكان  به  استقر  أنه  حظه،  ولسوء 
كان بني تلك الفروع املتمايلة مكشوفا عاريا ومثريا لالنتباه، ال 
تخطئه عني العدو. وظل هناك لصيقا إىل أن ظهر، فجأة، رجل 
كان يحمل بيده كيسا فارغا وكان يف طريقه إىل مزرعته، يلتفت 
الغابوية،  البقعة  يمينا و شماال وكأنه يبحث عن يشء يف هذه 
وملا كان يمر به رمقه الصائد وتقدم نحوه، فإذا به يمد إليه يده 
و يمسكه بقوقعته، و ينتزعه من فوق تلك القمة التي لم يلبث 

فيها إال قليال.
يف  استماتة  أو  تماسك  أي  املسكني  الحلزون  يبدي  لم  وعندئذ   
بالخطر  أحس  ملا  أنه  سوى  ممسكه  قبضة  يف  وهو  املقاومة 
خفيفة  حركة  يف  وقدمه  برأسه  انسل  غفلة،  حني  عىل  يداهمه 
التي  قوقعته  يف  واستكان  منتفض  وال  مضطرب  غري  وهدوء، 
كيسه،  يف  كامنا  وهو  الرجل  وأخذه  بداخلها.  وتجمد  يسكنها، 

فذهب به إىل حيث ستنتهي قصته بشكل بشع.
املتعقب  الرجل  أخرج  املقصود،  املكان  إىل  وصوله  فور  و 
قدر  توا يف غيابة  الثمني، ووضعه  للحلزونات من كيسه صيده 
يتصاعد منه بخار كثيف، ماؤه يغيل فوق نار ذات لهب. وصار 
الحلزون املسكني ينسلق يف القدر الساخن املتقدم ذكره، يتعذب، 
حالة  يف  وهو  األلم،  شدة  من  كاملرصوع  ويضطرب  ويتوجع، 
يشاهده  وهو  جواره  القرفصاء  جالسا  الرجل  وكان  لها  يرثى 
ويتأمله مكرشا عن أسنانه متبسما مرسورا، وهو يرى صيده 

يُطهى.
ال  حاد  بصوت  ينئ  املؤلم  املوت  يصارع  وهو  صاحبنا  فانطلق 
نبيه من  األلم منه مبلغه، عىس  بلغ  القلوب وقد  يأرس  ينقطع 
األمر و  ليتبني حقيقة  التي هو فيها،  للجهة  ينتبه  أن  عشريته 
من  اآلخرين  إبالغ  بمهمة  فيقوم  الفهم،  حق  أنينه  رس  يفهم 
جماعته بهذا األنني الذي لم يكن عاديا بطبيعة الحال، وتعبئتهم 
ألخذ الحيطة والحذر من التهديد املحقق املحدق بهم يف محيطهم 
الذي هم عنه غافلون، لعلهم يجدون إىل الفرار من هذا الكائن 
أن  قبل  سبيال  لحياتهم  املهدد  و  حقوقهم  عىل  املتعدي  الغريب 

يصل إليهم، ويصبحوا هم أيضا يف خرب كان.    
 ألنه واثق بما ال يدع مجاال للشك بأن الدور سيكون عىل البقية 
من ذويه يف يوم ما، طال الزمان أم قرص، وسيمارس عليها هذا 
العدو اللدود نفس اليشء أنى وجدها، وستصبح حالتها كحالته، 

هذا أمر ال مراء فيه.
الذي  جماعته  أفراد  من  فردا  املتصاعد  أنينه  صوت  سمع  وملا 
نفسه  إىل  يخلو  منه،  قريبة  ضيقة  بقعة  يف  منزويا  هناك  كان 
وهو لم يعلم بقصة هذا الحلزون الذي ينئ وال بما حدث معه. 
استشاط غيضا، وثار عليه، فقال مغضبا: ]وهو يتأفف من هذا 
األنني الذي كان يرن يف أذنه[ كفى يا هذا !من أنينك البغيض. أو 

بكالم هذا معناه.            
وكان األجدر بهذا الحلزون من ذوي القربى الذي استشاط غضبا 
و كان فظا غليظ القلب يف موقفه مع مواطنه املبتىل الذي كثر 
أنينه املزعج بسبب ما كان يشعر به من ألم فظيع وهو يكتوي و 
يحرتق بداخل ذلك اإلناء امللتهب، أن يعطي أذنا صاغية لشكواه 
ليقف عىل حقيقة حاله املؤملة، ألنه ال شك أن الدور سيأتي عليه 
أو مجتمعني، يف يوم ما، وأن ال  الجماعة كلها، منفردين  وعىل 
أحد يف مأمن من هذا الخطر الزاحف عليهم، وسيصيب كل واحد 
من هذه الجماعة ما أصابه هو من األذى، فالكيس واإلناء يتسع 
لهم جميعا وأكثر، بدال من أن يسمح لنفسه بأن ينهره و يعاتبه، 
غري مشفق عليه وغري منتبه لأللم الذي كان يعاني منه، و يطلب 

منه أن يتوقف عن أنينه الذي أفقده سماحته.     
األلم كل  منه  أخذ  الذي  املقهور  املشتكي  كان من  فما  لذلك،  و 
 min dayi“ :مأخذ، وهو يف عمق املشكل، إال أن قال له، معقبا

xaj d yawed” »ِمْن ذايي خاْج ْد ياوْض«.
 بقلم: عبد الكريم بن شيكار
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الربوفسور يوسف عكوري:
 من مواليد إغرم غليل إسفول تاغزوت نايت عطا – إقليم 
تينغري، تابع دراسته اإلبتدائية بمسقط رأسه، ثم مرحلة 

اإلعدادي والثانوي بمدينة وارزازات ومراكش.
تخصص:  بالرباط،  الطب  بكلية  الدكتوراه  عىل  حاصل 
العمومي  الطب  يف  واشتغل  واألعصاب،  الدماغ  جراحة  يف 
بمدينة أزيالل )واويزغت ودمنات( وبعد ذلك التحق بقسم 
الجراحة تخصص األعصاب بمستشفى ابن سينا بالرباط، 
بمدينة مكناس وفتح  الخامس  وعمل بمستشفى محمد 

بها قسم لجراحة الدماغ واألعصاب.
منها  عديدة  ودولية  وطنية  لجمعيات  مؤسس  عضو 
والجمعية  واألعصاب  الدماغ  لجراحي  الدولية  الجمعية 
محرري  من  وهو  واألعصاب  الدماغ  لجراحة  املغربية 
أرضية االختيار األمازيغي ومن موقعي بيان حول: رضورة 
مؤسسة  مؤسيس  من  ويعد  املغرب.  بأمازيغية  االعرتاف 
األعصاب،  بمرىض  والتكفل  للوقاية  الثاني  الحسن 

باإلضافة إىل كونه فاعال جمعويا يف الثقافة األمازيغية. 

* يشو بنعيسى
باحث  الرشيدية  إقليم  الريش،  دائرة  تمغيت،  قرص  ابن 
باملعهد  البيداغوجية  الديداكتيكي والربامج  البحث  بمركز 
للبحث،  التأهيل  شهادة  نال  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 
 .2016 اللغات،  تدريس  منهجية  الديداكتيك،  تخصص  يف 
ابن  اآلداب،بثانوية  البكالوريا، شعبة  حصل عىل شهادة  
الدكتوراه  1990   ثم عىل شهادة  طاهر الرشيدية . سنة 

كلية  اللغات،  تدريس  منهجية  تخصص  الرتبية،  علوم  يف 
علوم الرتبية، جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2008.

كما حصل عىل شهادة األهلية يف مالحظة الفصل الدرايس 
 Stallings بواسطة نظام سطالينكس للمالحظة: ودبلوم
 Observation System )SOS( Snapshot Instrument,

2000 حصل  Texas A&M University, 2004 . ويف سنة 
عىل دبلوم الدراسات العليا املعمقة )DESA(   يف منهجية 

الرتبية  علوم  كلية  العربية،  اللغة  تدريس 
بجامعة محمد الخامس بالربط . 

فرباير  فمنذ  املهني:  املسار  وبخصوص 
وحدة  منسق  يشتغل  اآلن،  إىل   2017
بالربامج  الخاصة  والدراسات  البحث 
الديداكتيكي  البحث  بمركز  البيداغوجية 
امللكي  باملعهد  البيداغوجية،  والربامج 
إىل   2014 فرباير  ومن  األمازيغية.  للثقافة 
البحث  لوحدة  منسقا  كان   ، فرباير2015 
بمركز  بالديداكتيك  الخاصة  والدراسات 
البيداغوجية،  والربامج  الديداكتيكي  البحث 

باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
منسق  مؤهل  باحث  اآلن  إىل   2016 ومنذ 
بالربامج  الخاصة  والدراسات  البحث  وحدة 
الديداكتيكي  البحث  بمركز  البيداغوجية 
والربامج البيداغوجية، باملعهد امللكي للثقافة 
زائر  أستاذ  واشتغل  سبق  كما  األمازيغية. 

بكلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية، بجامعة 
محمد الخامس السوييس بمدينة سال املغرب.

األعمال كتحصيل  بنعيىس مجموعة من  ويف رصيد  يشو 
-دراسة  األمازيغ  املتعلمني  عند  الفصيح  العربي  املعجم 
الطبع، باإلضافة  تشخيصية تقويمية- مؤلف قيد 
قبل  من  الفصيح  العربي  املعجم  تعلم  كتاب  إىل 
بالسنة  تشخيصية  دراسة  األمازيغ:  املتعلمني 
علوم  يف  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  ابتدائي  الثانية 

الرتبية، 2008.
2.6.  األعمال الجماعية

أعمال الندوة الدولية »من اللغة األم إىل لغة املدرسة« 
تكريما  األمازيغية  للثقافة  امللكي  باملعهد  املنظمة 

لألستاذ أحمد بوكوس، )قيد الطبع(.
مؤلف  محورية،  أسئلة  األمازيغية:  اللغة  تدريس 

جماعي )قيد الطبع(.
اللغة  يف  التعليمية  املمارسات  حول  دراسة 
الرابع  باملستويني  القراءة  مكون  األمازيغية: 

والسادس نموذجا، مؤلف جماعي )قيد الطبع(.
وتالميذ  تلميذات  لدى  الدرايس  التحصيل  تقويم 
يف  والسادس  الرابع  باملستويني  االبتدائي  التعليم 
اللغة األمازيغية من خالل مكوني القراءة والتعبري 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  منشورات  الكتابي، 
البيداغوجية، مطبعة  الديداكتيكي والربامج  البحث  مركز 

املعارف الجديدة، الرباط )2016(.
املعهد  منشورات  األمازيغية،  اللغة  ومدرس  مدرسة  دليل 
الديداكتيكي  البحث  مركز  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 

والربامج البيداغوجية، املعارف الجديدة )2017(.
كما كان عضوا  يف لجنة دراسة طلبات عروض املشاريع 
املرشحة للدعم يف قطاع الكتاب بوزارة الثقافة واالتصال 

برسم موسم 2018.
تكنولوجيات  حول  الدولية  للندوة  العلمية  اللجنة  وعضو 

اإلعالم واالتصال لألمازيغية TICAM 2016. وعضو لجنة 
 ،2013: لسنوات  األمازيغي  للثقافة  امللكي  باملعهد  أجدير 
2014، 2015، 2016، 2017، 2018. وعضو لجنة الجائزة 
 - الجماعي  الرقص  صنف   - األمازيغية  للثقافة  الوطنية 
الفرعية  اللجنة  ورئيس   .2018  ،2017  ،2015 لسنوات: 
األغنية  صنف   - األمازيغية  للثقافة  الوطنية  للجائزة 
الدولية  للندوة  العلمية  اللجنة  2015. وعضو   - التقليدية 
امللكي  باملعهد  املنظمة  املدرسة«  لغة  إىل  األم  اللغة  »من 
للثقافة األمازيغية تكريما لألستاذ أحمد بوكوس، 2016 .

األمازيغية  الثقافة  لجائزة  الوطنية  الجائزة  لجنة  وعضو 
صنف اإلعالم. وعضو لجنة الرشاكة مع الجمعيات باملعهد 

امللكي للثقافة األمازيغية.
لنيل  البحوث  من  مجموعة  ملناقشة  علمية  لجن  وعضو 
اآلداب  بكلية  األمازيغية  الدراسات  يف  املاسرت  شهادة 

والعلوم اإلنسانية، بجامعة محمد الخامس بالرباط.

الشاعر حدو بويفري
البارزين  الشعراء  من  أوعسو  حدو  أو  بويفري  حدو  يعد 
1939، بسكورة املعروفة  يف قول الشعر، وهو من مواليد 
رموز  من  ويعد  أهلها،  وكرم  رجاالتها  ونضال  بشهامة 
الشعراء  املايض، ومن  القرن  الخمسينات من  الشعر منذ 
البارزين، الذين تركوا بصمة متميزة يف سجل شعر قبيلة 
سكورة، وله إنتاج غزير يجب جمعه وتدوينه حماية من 

اإلندثار.
* خديجة عزيز   

اإلبداع الشعري إرث إنساين مشترك  وجسر للسلم والتواصل
فهمه  يف  اإلنسان  كينونة  تغني  عميقة،  بدالالت  الشعر  يزخر 
للمكونات الجمالية والرمزية يف تفاعل مع اللغة، التي ظلت تحمل 
قيما إنسانية نبيلة، والتي من أجلها كرست جمعية أدُّوْر للثقافة 
والتنمية برآسة األستاذ حسن الكاييس جهودها لخلق ملتقيات 
ذاكرة  وإغناء  إحياء  عربها  حاولت  ووطنية،  وجهوية  محلية 
مشرتكة بني املكونات اإلجتماعة والثقافية، ورد االعتبار لشعراء 
من  وفعاليات  وإعالميني  ومبدعني  ومؤرخني  وباحثني  وفنانني 
املجتمع املدني، تجسيدا لثقافة االعرتاف التي تعمل عىل تكريسها 
مختلف الجمعيات للنهوض بالتعابري املختلفة للثقافة املغربية، 

بتعابريها املختلفة، العربية، األمازيغية والحسانية... إلخ.
إنساني،  إرث  الشعري  اإلبداع  ما سبق، وتحت شعار  وبناء عىل 
نظمت جمعية أدُّور للثقافة والتنمية بصفرو أيام 16 و17 و18 
برشاكة  للشعر،  الوطني  املهرجان  من   12 الدورة   ،2018 نونرب 
مع وزارة الثقافة واالتصال، وجهة فاس مكناس، ومركز لحسن 

اليويس للدراسات واألبحاث السياسية .
الشعراء،  بني  والتعارف  للتواصل  فرصًة  املهرجان،  هذا  شكل 
وخلق جّوا من التحفيز يف مجال اإلبداع، وربط بني جيل الشعراء 
املبادرة،  بهذه  أّدور  جمعية  تحاول  القدامى،  والشعراء  الشباب 
أن ترفع من مكانة الشعر املغربي بكل تعابريه، إيمانا منها بأن 
الشعر هو رسالة نبيلة، ولكونه سجل تاريخي مهم يف الحضارة 

اإلنسانية.
الدورة،  هذه  برنامج  وتضمن 
التي ترأس إدارتها السيد الحاج 
تعليم  يف  ورشات  عزيزي،  عمر 
أبجدية تيفيناغ، وتنظيم ندوات 
»شعر  موضوع:  حول  فكرية 
املرأة يف املغرب األطلس املتوسط 
الشاعرة:  وحول  نموذجا« 
أيقونة  أعتيق  نايت  »ْمريريدة 
باألطلس  األمازيغي،  الشعر 
إىل  إضافة  األوسط«،  الكبري 
لتدريس  البيداغوجية  الوسائط 

األمازيغية وتعلمها.
األمازيغي والشعر  الشعر  الشعرية، فقد تضمنت  القراءات  وأما 
العربي الفصيح والشعر الحساني والزجل، وعرفت مشاركة كل 
من بيجا لهبوب من مدينة صفرو ومن الجنوب الرشقي األستاذ 
الريف  ومن  همو،  بن  محمد  األستاذ  سوس  ومن  حمام،  محمد 
باللغة  الشعرية  القراءات  وبخصوص  أكنول،  سعاد  األستاذة 
الشعراء  من  كل  فقرتها  تنشيط  يف  ساهم  الفصيحة،  العربية 
من  القاطوف  محمد  والشاعر  تيفلت،  مدينة  من  بوغنيم  بلبال 

اليمن  من  بلقيس  والشاعرة  سوريا 
السينغال،  من  ديمبا  بابا  والشاعر 
الزجالة نجاة درواش من  والشاعرة 

مدينة سال.
وبخصوص التكريمات فقد تم تكريم 
ضيف  عكوري،  يوسف  الدكتور 
الدورة واألستاذ يشو بنعيىس  رشف 
الديداكتيكي  بمركزالبحث  باحث 
والربامج البيداغوجية التابع للمعهد 
والشاعر  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 
سكورة  بويفري/  حدو  الكبري 

إضافة إىل اإلعالمية خديجة عزيز.
فن  فرق  الفقرة  هذه  أثثت  وقد 
مجموعات:إعريمن  طرف  من  قدمت  ثايفارت،  بنمط  أحيدوس 
أيت  أركادة وفرقة  بعني  ثيفاوث  أيت يويس/ صفرو ومجموعة 
أوطالب من َكروان مكناس، إضافة إىل مجموعة إجضاضن آزرو.

واختتمت فعاليات هذا املهرجان الوطني بأمسية فنية من تنشيط 
موحى  املتميز  الفنان  مجموعة  أحيتها  الكاييس،  ادريس  اإلعالمي 
أمزيان تيغسالني، برآسة الفنان ميمون أرحو ومجموعة هياتة من 

مدينة تاونات والفنان حدو أزهور / بوملان رسغينة.

نبذة خمتصرة عن املكرمني 

مجتمع  كل  يعتمد 
تعرب  به  خاصة  ثقافة 
عنه  ومن  خاللها  تتم 
من  بشكل  معرفته 

ما  جميع  الثقافة  .وتشمل  اآلخرين  طرف  من  األشكال 
ينتجه املجتمع من عادات وتقاليد و عمران وأدب...

 يشكل األدب مرآة تعكس ثقافات املجتمعات’ فكان األدب 
كان  حينئذ,كما  اليوناني  العالم  لصورة  تجسيدا  اليوناني 
التي  القبلية  البداوة  لحياة  صادقا  تعبريا  العربي  نظريه 
عرفتها شبه جزيرة العرب. فماذا عن األدب األمازيغي ؟ وما  

مكانته بني اآلداب األخرى ؟
مع  يتطور  كونه  عامة  لألدب  املميزة  السمات  بني  من  إن 
لكن  الحضارات،  تراجع  أو  وتقدم  العامة   الحياة  تطور 
التعرف  يحاول  الذي  باألحرى  أو  األمازيغي  لألدب  الدارس 
بدايته  تحديد   لصعوبة  نظرا  له  التأريخ  غياب  سيجد  إليه 
ستكون  التي  للمادة  كيل  شبه  غياب  عن  عالوة  الحقيقية 
موضوعا للتاريخ  والدراسة باستثناء أبحاث قليلة من قبيل 
األمازيغي  »الشعر  كتابه  يف  أمرير  عمر  الدكتور  مؤلفات 
املنسوب إىل سيدي حمو الطالب« وأحمد عصيد  يف كتابيه 

»إماريرن«و »دراسات يف األدب األمازيغي«.
يف  األدب  داريس  لجل  بالنسبة  األمازيغي  األدب  نكرة  إن 
املجتمع املغربي راجع إىل عدم االهتمام بالتدوين باعتبارها 
هدا  وتوثيق  تحفيظ  ملحاولة  ورضورية  أساسية  عملية 
الرتاث الغني ،باإلضافة إىل كون اللغة األمازيغية املكتوبة لم 
تلق العناية واالهتمام الالزمني يف ظل تفيش اللغات األخرى 
يف  األمازيغي  األدب  غياب  إىل  أدى  مما  املغربي  املجتمع  يف 

اللغة  أن تداول  إال نسبة قليلة.  مما يبني  املغربية  املكتبات 
اللغة  معدنه  “األدب  األدب  ازدهار  يف  فعال  بشكل  يساهم  

واللغة كائن اجتماعي« .
يمكن اعتبار اإللقاء الشفهي عامال أساسيا يف تدهور األدب 
املرحلة  تدارك  الذي  العربي  نظريه  مع  باملقارنة  األمازيغي 
لعب  اإلسالم  وقد  قبل  التي كانت سائدة يف فرتة  الشفهية 
الرواة دورا أساسيا يف حفظ األدب العربي بمختلف أشكاله 
أن  حني  الكهان....يف  وسجع  وشعر  خطابة  من  وأجناسه 
األدب االمازيغي اكتفى يف معظم مراحله عىل املشافهة،وأبرز 
يف  رفيعة  مكانة  له  كانت  الذي  الشعر  هو  ذلك  عىل  مثال 
عبارة  كان  فقد  الخصوص،  وجه  عىل  ألسويس  املجتمع 
أثناء  أكثر  أو  شاعرين  بني  موزونة  شعرية  مناظرات  عن 
أداء رقصة أحواش خالل مناسبة معينة .وهذا أمر إيجابي 
املناظرة  مدة  تنتهي  إذ  أخرى  جهة  من  وسلبي  جهة   من 
يعرضها  مما  األشعار  تدوين  يف  التفكري  يتم  وال  الشعرية 
الذي كان مدونا  الغنائي  الشعر  باستثناء   والنسيان  للتلف 
عىل  يؤدى  والدي  إيقاعه   مع  تنسجم  ألحان  ابتكار  لغاية 
شكل أغنية مسجلة  وهدا أمر محمود يمكن اعتباره نوعا 
من التوثيق الذي يرسخ يف أدهان الناس بعد االستماع إليه . 
فكري  حموالت  األمازيغية  العجائبية  الحكاية  تحمل 
املجتمع  خلفيات  معرفة  إىل  الباحث  تدفع  ورموز  ودالالت 
األمازيغي،لكن كما ذكرنا سابقا لم يكن حظ يف بقائها حيث 

الحكايات قليال ما نجدها  إن كل تلك 
شفهيا  بتناقلها  فيكتفي  مكتوبة  مدونة 
حتى ينتهي تداولها فتموت هي األخرى و 
هذا بدوره يشكل إشكاال بالنسبة للدارس 
يف محاولة دراسته لهذا الرتاث وكذلك الحال بالنسبة للناقد 
املادة  أخر  بمعنى  الدراسة  موضوع  عىل  العثور  لصعوبة 

الخام.
يف  النظر  يتطلب  األمازيغة  اللغة  أدب   تأريخ  محاولة  إن 
يتم  الرتاث هل  تبويب هذا  اعتمادها يف  التي يمكن  املعايري 
اعتماد معيار الجغرافية نظرا لتعدد األقاليم والجهات التي 

تعنى باألدب األمازيغي ؟أم يتم اعتماد املعيار
 السيايس الذي يتطلب الدراسة الدقيقة ملجمل تاريخ الدول 
تبني  ؟أم  عام  »بشكل  »تمزغا  بالد  عرفتها  التي  والثورات 
معايري أخرى كاملعيار الفني ؟                                                           

آداب  أغنى  من  األمازيغي  األدب  أن  إىل  نخلص  أن  يمكننا   
العالم بالرغم من اإلكراه التي يواجهه، ناهيك عن اقتصار 
األقدمني عىل  املشافهة وأغفلوا التدوين والتأريخ له وهدا ما 
انعكس سلبا عىل اللغة األمازيغية وساعد عىل ركودها وعدم 
الفرتة  يف  تصحو  بدأت  كانت  كبري،وإن  بشكل  استعمالها 
األخرية, عالوة عن غياب البحث  والدراسة يف هدا املجال،كما 
أن املؤسسات املعنية بإحياء هدا الرتاث ال تشجع وال تحفز 
عىل البحث  والتنقيب عن املخطوطات التي ستكون مفتاحا 
األدب  بهدا  التعريف  يف  الرغبة  فإن  جديد،لدى  عهد  لبداية 
يلزم العمل عىل البحث فيه وتوثيقه حتى يأخذ مكانته بني 

آداب األمم األخرى.
* ذ. محمد دهموش

األدب األمازيغي  :  املعيقات والتحديات                         
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بعد اكتشاف أقدم إنسان عاقل باملغرب.. خرباء يكتشفون 
أقدم تواجد بشري يف العامل باجلزائر!

لباحثني  أثرية  حفرية  كشفت 
عن  أعلن  وأجانب  جزائريني 
الخميس  أمس  مساء  نتائجها 
»ثاني  أن  العاصمة  بالجزائر 
هو  العالم«  يف  برشي  تواجد  أقدم 
بمنطقة  بورشيط«  »عني  بموقع 
عني الحنش بوالية سطيف )رشق 
إىل  تاريخه  يعود  حيث  الجزائر( 

»مليونني وأربعمائة ألف عام«. 
و ذكرت مصادر إعالمية جزائرية، 
الجزائر  من  أثري  بحثي  فريق  أن 
أعلن  وفرنسا،  وأسرتاليا  وإسبانيا 
عن اكتشاف »أقدم« أدوات حجرية 
آثار  وبقايا عظام حيوانات تحمل 
بورشيط«  »عني  بموقع  جزارة 
»مليونني  إىل  تاريخها  يعود 

وأربعمائة ألف عام« تؤكد عىل أن هذا املوقع هو 
و«ثاني  إفريقيا«  شمال  يف  برشي  تواجد  »أقدم 
موقع  بعد  وهذا  العالم«  يف  برشي  تواجد  أقدم 
»قونا« يف إثيوبيا الذي يعود تاريخه إىل »مليونني 

وستمائة ألف سنة«. 
بحث  مرشوع  إطار  يف  األثري  الكشف  هذا  وتم 
إفريقيا«  شمال  يف  برشي  تعمري  »أقدم  حول 
الجزائري محمد سحنوني  الباحث  تحت إرشاف 
يف  للبحوث  الوطني  املركز  من  باحثني  جانب  إىل 
والتاريخ  اإلنسان  وعلم  التاريخ  قبل  ما  عصور 
تطور  يف  للبحث  اإلسباني  الوطني  املركز  وكذا 
باحثني من جامعة  بالتنسيق مع  اإلنسان وهذا 
الباليوايكولوجيا  ومعهد  بأسرتاليا  »غريفيث« 
اإلنسانية والتطور االجتماعي اإلسباني واملتحف 
وجامعتي  الطبيعية  للعلوم  اإلسباني  الوطني 
سطيف 2 والجزائر 2 باإلضافة إىل املتحف الوطني 

الفرنيس للتاريخ الطبيعي«. تورد »الخرب«
حىص  يف  املكتشفة  الحجرية  األدوات  وتتمثل 
مهيأة وكرويات ونويات ومكاشط وشظايا ذات 
حواف حادة استعملت يف تقطيع الكتل الحيوانية 
األدوات  تشبه  أنها  حيث  استهالكها  بغرض 
يف  األثيوبي  »قونا«  بموقع  املكتشفة  الحجرية 

للحيوانات  املستحاثة  العظمية  البقايا  أن  حني 
تعود  الحجرية  املجموعة  بجانب  وجدت  التي 
وفرس  كالفيلة  باملنطقة  منقرضة  لحيوانات 

النهر ووحيد القرن والزرافات. 
ويقول محمد سحنوني، حسب ذات املصدر، إن 
لإلنسان  تواجد  أول  أن  عىل  »تدل  الحفرية  هذه 
معتقدا  كان  مما  بكثري  أقدم  إفريقيا  شمال  يف 
سابقا« مؤكدا يف هذا السياق أن التواجد البرشي 
البرشي  التواجد  تقريبا  »يعارص  بورشيط  بعني 
األقدم  يعترب  الذي  )أثيوبيا(  إفريقيا«  رشق  يف 
أيضا  تؤكد  النتائج  هذه  أن  مضيفا  العالم،  يف 
انطلق  الذي  البحث  هذا  أن  إىل  سحنوني  وأشار 
يف  شارك  املايض  القرن  من  »التسعينيات«  يف 
مختلف  من  وأجنبيا  جزائريا  باحثا   12 إنجازه 
وجيولوجيا  آثار  من  العلمية  التخصصات 
»سيفتح  أنه  مضيفا  وغريها  وأنثروبولوجيا 

نوافذ أخرى الكتشافات جديدة مستقبال«. 
وتم اإلعالن عن هذا الكشف العلمي مساء أمس 
»ساينس«  املرموقة  األمريكية  العلمية  باملجلة 
تنرش  التي  الدولية  العلمية  لجنتها  طرف  من 
االكتشافات يف  أهم  أسبوعيا مقاالت علمية عن 

العالم ويف جميع املجاالت.

تنصيب أكادميية اللغة األمازيغية 
باجلزائر قبل هناية السنة

للمحافظة  العام  األمني  الهاشمي عصاد،  كشف يس 
تنصيب  سيتم  أنه  بالجزائر،  لألمازيغية  السامية 
السنة  بنهاية  األمازيغية  للغة  الجزائرية  األكاديمية 
الجارية، لتشكل بذلك يف مطلع السنة املقبلة توجها 
لألمازيغية  السامية  للمحافظة  جديدة  وإضافة 

تزامنا مع ترسيم اليوم الوطني لها.
فوج  تنصيب  تم  أنه  الصدد  ذات  يف  عصاد   وأشار 
املتخصصني  من  األوىل  الوزارة  مستوى  عىل  عمل 
للغة  الجزائري  للمجمع   لينضموا  اللسانيات  يف 
األمازيغية، والتي ستكون أحد مهامها إعداد قاموس 
لتطوير  السعي  سياق  يف  وهذا  لألمازيغية،  مرجعي 

تواجد اللغة األمازيغية.
وأكد يس الهاشمي عصاد حسب »النهار الجزائرية« 
فتح  رضورة  غرار  عىل  لتطويرها  اقرتاحات  تقديم 
األمازيغية،  والثقافة  اللغة  يف  للبحث  الوطني  املركز 
بالبعد  ليتكفل   2017 يف  بإصدار مرسوم  ترجم  الذي 
العليا،  املعاهد  البحث عىل مستوى  الوطني يف مجال 
إىل جانب فتح ماسرت تخصص ترجمة أمازيغي عربي 
والدستوري  الرسمي  التقنني  معتربا  رضوري،  ألنه 

عامال لتقوية اللحمة الوطنية بني الجزائريني.
وتدعيم الوحدة الوطنية بال رصاع أو تنافر بينها وبني 
اللغة العربية املتعايشة معها منذ قرون، وهذا خالل 

استضافته اليوم يف القناة األوىل.

مقتل 42 من الطوارق يف هجمات إرهابية 
مباىل

قال أحد قادة الطوارق، يوم الجمعة 14 دجنرب الحايل، 
إن ما ال يقل عن 42 شخصا لقوا مرصعهم ىف سلسلة 
هجمات شنها من يشتبه ىف كونهم »جهاديني« عىل 

مخيماتهم البدوية بمنطقة ميناكا رشقى مايل.
ورصح موىس آغ عشار طومانى عضو جماعة دفاع 
ذاتى تابعة للطوارق ىف مايل، إن أطفاال ىف سن الثامنة 

بني ضحايا الهجمات التى وقعت الثالثاء واألربعاء.
األطراف  مرتامى  البلد  ىف  تقع  التى  املنطقة  تأوى 
الكائن ىف غرب أفريقيا عددا من الجماعات املتطرفة، 

بينها جماعات مرتبطة بمسلحى تنظيم داعش.
أشخاص  أربعة  عن  يقل  ال  ما  إن  السلطات  وقالت 
األسبوع  توقيفهم  تم  »متشددين«  كونهم  ىف  يشتبه 

املاىض عىل يد القوات الخاصة ىف مايل.
لشن  يجهزون  كانوا  األربعة  الرجال  أن  وأضافت 
ىف  وباماكو  العاج  بساحل  أبيدجان  مدن  ىف  هجمات 
ماىل وواغادوغو ىف بوركينا فاسو نهاية العام الحايل.

متفرقات من تمازغا

عن  وممثلني  ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس  أعلن 
الدستور  مرشوع  عىل  االستفتاء  مقاطعتهم  التبو 

الليبي الجديد.
يف  التبو  عن  وممثلني  لألمازيغ  األعىل  املجلس  وقال 
لن يعرتفوا  إنهم  05 دجنرب،  الخميس  بيان مشرتك، 
إياه  معتربين  عليه،  االستفتاء  بعد  حتى  بالدستور 

دستورا خاصا باملكون العربي فقط.
وأشار األمازيغ والتبو إىل مواقفهم وقرارتهم السابقة 
من مرشوع الدستور الليبي »اإلقصائي والغري ممثل 
كل مكونات الشعب الليبي«؛ مشريين إىل أن الدستور 
عىل  وإرصارها  األخرين؛  دون  فئة  عليه  استحودة 
املرشوعة  الحقوق  اتجاه  عنرصيتهم  يف  قدما  امليض 

للتبو واألمازيغ«.
وقال بيان املكون األمازيغي والتبو يف ليبيا إن »االستمرار يف سياسة فرض األمر 
مشرتكة  دستورية  لجنة  تشكل  يف  الكامل  بحقنا  االحتفاظ  علينا  تحتم  الواقع 
بحقوقهم  الثابت  »تمسكهم  مؤكدين  واألمازيغ«،  بالتبو  خاص  دستور  إلصدار 

الشعوب  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  يف  الواردة  املرشوعة 
األصلية« 

وعرب ذات البيان عن »اإلدانة الشديدة لبعثة األمم املتحدة يف 
ليبيا لعدم وفائها بالتزاماتها يف الوالية املمنوحة لها، خاصة 

ما يتعلق بالشعوب األصلية وانحيازها لطرف دون أخر«.
وكان املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا قد قاطعوا انتخابات الهيئة 
لصياغة مرشوع الدستور املعروفة بلجنة الستني. كما أكد 
يعرتف  »ال  أنه  سابق  بيان  يف  ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس 
بالدستور الناتج عن هذا االستفتاء وعدم رشعيته ملخالفته 
التي  الدولية  واملعاهدات  واملواثيق  النافذة  املحلية  القوانني 
كل  يف  األمازيغ  وطالب  الليبية«.  السلطات  عليها  صادقت 

ليبيا بمقاطعة االستفاء وفاء ألرواح الشهداء منهم. 
بداية مرحلة صدع سيايس  القادمة ستكون  أن »الفرتة  إىل  وأشار املجلس حينها 
واجتماعي جديدة، وأنها ستكون نقطة تحول يف آليات العمل السيايس األمازيغي، 
كون الرفض الواضح كرشيك حقيقي سيفرض علينا معاملة اآلخر باملثل يف سبيل 

نيل حقوقنا الرشعية«.

ليبيا.. األمازيغ يقاطعون االستفتاء على الدستور ويهددون بدستور خاص هبم.

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املسرحية 
خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض باملسرح األمازيغي 

 برســـم سنة 2018

املرسحية  الفنية  األعمال  وتشجيع  دعم  يف  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  إسهام   إطار   يف   
األمازيغية، تعلن عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل الجمعيات الوطنية العاملة يف مجال النهوض 
باملرسح األمازيغي، والتي استفادت من دعم وزارة الثقافة برسم سنة 2018، عن فتح باب إبداء الرغبة 

يف االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املرسحية  برسم سنة 2018. 
فعىل الجمعيات املعنية الراغبة من االستفادة من الدعم املذكور إيداع طلباتها لدى مكتب الضبط   
باملعهد )شارع عالل الفايس، حي الرياض، مدينة العرفان، ص.ب : 2055 الرباط(، خالل الفرتة املمتدة 
من 22 نونرب إىل 31 دجنرب 2018، عىل الساعة الثانية عرشة زواال، كآخر أجـل، علما بأن امللفات املودعة 

لدى املعهد قبل تاريخ اإلعالن هذا، ستتم معالجتها من قبل اللجنة املكلفة باقتناء العروض املرسحية. 
يتكون ملف  االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املرسحية من الوثائق التالية:  

* بطاقة حول مكان وتاريخ العرض املرسحي؛
* نسخة من القانون األسايس مصادق عليها،

* نسخة من الئحة األعضاء مصادق عليها،
* نسخة من وصل اإليداع النهائي مصادق عليها، 

* نسخة من التقريرين املايل واألدبي برسم السنة الفارطة مصادق عليها،
* نسخة من محرض الجمع العام مصادق عليها(؛

* نسخة من البطاقة الوطنية لرئيس الجمعية مصادق عليها؛
* شهادة بنكية أصلية تحمل 24 رقما، أو شيك أصيل ملغى؛ 

* وكالة من األعضاء لرئيس الفرقة مصادق عليها )للنيابة عنهم يف التعاقد مع املعهد(؛
* شهادة إدارية تثبت أن الجمعية استفادت من الرشاكة مع وزارة الثقافة واالتصال برسم سنة 2018.

املوضوع: إقصاء وجتاهل حق الشعب األمازيغي يف ليبيا و الفيدرالية 
هي احلل األنسب لليبيا ما بعد الثورة

السيد غسان سالمة، ال يخفى عليكم حجم التذمر والسخط 
العارم الذي أصاب عدد من مكونات الشعب الليبي، من جراء 
استمرار سياسة اآلذان الصامة واإلقصاء املتعمد من جانبكم 
والقوانني  املواثيق  جميع  تقرها  التي  األساسية  لحقوقها 
املكون  وهو  األمازيغي  الشعب  إقصاء  وباألخص  الدولية، 
التبو  إىل جانب مكون  الليبي،  الشعب  األسايس من مكونات 
واستمرار تجاهل مطالبهم العادلة واملرشوعة، ويف مقدمتها، 
االعرتاف بحقوقهم يف الدستور الجديد لليبيا ما بعد ثورة 17 

فرباير. 
موقف  الدويل  العام  الرأي  تتبع  كما  تتبعنا  غسان،  السيد 
املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا وممثلني عن التبو والذين أعلنوا 
الجديد.  الليبي  الدستور  مرشوع  عىل  االستفتاء  مقاطعتهم 
وأكدوا أنهم لن يعرتفوا بالدستور حتى بعد االستفتاء عليه، 
باملكون  خاص  ديمقراطي،  وغري  تمييزيا  دستورا  واعتربوه 
رصيحا  موقفا  ونعتربه  عليه،  نثني  ما  وهذا  فقط،  العربي 
بالرغم  بوجدهم،  وال  بهم،  يعرتف  ال  دستور  مرشوع  من 
من  ليبيا  تحرير  أجل  من  يملكون  ما  بكل  مساهمتهم   من 
نظام الفصل العنرصي للنظام الراحل الذي كان يقتل كل من 

يجاهر بأمازيغيته يف وطنه األم.
السيد املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة، إن مرشوع 
إقصائي  دستور  هو  عليه،  أرشفتم  الذي  الجديد  الدستور 
و  املتحدة  لألمم  كممثل  مهامكم  مع  ويتناقض  وعنرصي 
سيطرة  ويزكي  الدولية،  والقوانني  املواثيق  مع  يتناقض 

مكون واحد من فئات الشعب الليبي وهو املكون العربي عىل 
حساب باقي املكونات األخرى، ويرشعن ملزيد من العنرصية 
واالضطهاد و االقصاء وتهميش الحقوق املرشوعة لألمازيغ 
النظام  يفرضها  كان  التي  نفسها  السياسة  وهي  والتبو، 
السابق بالحديد والنار، وبسببها قام األمازيغ وباقي مكونات 
الشعب الليبي بالثورة من أجل التخلص منها، وبناء ليبيا لكل 

الليبيني بدون استثناء و تمييز.
التي  الجرائم  وفداحة  التضحيات  جسامة  إن  غسان،  السيد 
األمازيغي  الشعب  حق  يف  السابق  الليبي  النظام  اقرتفها 
منكم  تقتيض  سنة،  أربعني  من  أزيد  مدى  عىل  األم  وطنه  يف 
شعب  باعتباره  االعتبار،  بعني  وأخذها  مطالبه  إىل  االستماع 
أصيل وأصيل، وتنطبق عليه جميع القوانني واملواثيق الدولية، 
الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  بينها   ومن 
العارفون  وانتم  منكم  املفروض  من  كان  الذي  األصلية، 
والساهرون عىل تطبيق القوانني الدولية، تنفيذ مضامينه يف 
حواراتكم ولقاءاتكم مع مختلف أطياف الشعب الليبي. وهذا 
ما لم تقمون به وفق ما استقاه التجمع العاملي األمازيغي من 

بيانات وبالغات املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا. 
بغية  الرسالة  بهذه  إليكم  نتوجه  إننا  سالمة،  غسان  السيد 
تدارك هذا اإلقصاء املجحف والتمييز الذي مارسته وتمارسه 
مسار  وتصحيح  األمازيغي،  املكون  اتجاه  املتحدة  األمم 
التسوية بني الليبيني من خالل إعطاء كامل الحقوق العادلة 
واملرشوعة لكافة أطياف الشعب الليبي بالتساوي والعمل عىل 
إنشاء ليبيا الجديدة التي ضحى من أجلها كل الليبيني، بدون 
تمييز أو إقصاء أي مكون من مكوناتها، ودون أن يشعر أي 

طرف بانحيازكم لطرف آخر.

الشعب  ينال  لكي  واألقرب  األمثل  الحل  ان  نرى  وإننا   
الليبي بكل أطيافه حقوقه كاملة، هو العمل والدفع بإنشاء 
لغة رسمية  األمازيغية  باللغة  تعرتف  فيدرالية موحدة  دولة 
العدل  العربية، دولة فدرالية تسود فيها قيم  اللغة  إىل جانب 
تلتزام  فيدرالية  دولة  اإلنسان،  والتسامح وحقوق  واملساواة 
بسيادة القانون وإرساء قواعد الديمقراطية السليمة، يتمتع 

فيها كل الشعب بحقوقه كاملة وبدون إقصاء أو تمييز. 
لدى، ندعوكم السيد غسان ومن خاللكم األمم املتحدة للعمل 
من  ترعاها  التي  املحادثات  يف  لألمازيغ  الفعيل  اإلرشاك  عىل 
ما  ليبيا  يف  للوضع  فعيل  وتشاركي  توافقي  حل  إيجاد  أجل 
كما  إقصائي.  أو  تمييزي  منهج  أي  عن  بعيدا  الثورة،  بعد 
عىل  الليبي،  الشعب  مكونات  جميع  مع  العمل  إىل  ندعوكم 
تسمح  فدرالية  لدولة  يؤسس  ديمقراطي  دستور  إصدار 
عىل  ويحافظ  بنفسه  شؤونه  وإدارة  بتقرير  الليبي  للشعب 
بذلك  نؤمن  كما  تشاركية،  ديمقراطية  إطار  يف  خصوصياته 
يف مقرتح »ميثاق تامزغا« من أجل كونفدرالية ديمقراطية، 
الذاتي  واجتماعية عابرة للحدود، مبنية عىل الحق يف الحكم 
http://ama�  للجهات، وهو املقرتح أو الوثيقة السياسية »
mazigh.org/wp�content/uploads/2018/10/AMA_

التي   »MANIFESTE�DE�TAMAZGHA_5�langues.pdf
األمازيغي، وصادق عليها  العاملي  التجمع  تنظيمنا،  أصدرها 
املغرب.  جنوب  بتزنيت  السابق  مؤتمرهم  يف  العالم  أمازيغ 
وهو املؤتمر املنعقد يف دجنرب سنة 2013 وعرف حضورا قويا 

ومشاركة متميزة ألمازيغ ليبيا.
* رشيد الراخا

الرئيس الدويل ملنظمة التجمع العاملي األمازيغي

يف رسالة  التجمع إىل غسان سالمة املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا 

الفيدرالية هي احلل األنسب لليبيا ما بعد الثورة



سوريا  قوات  باسم  متحدث  قال 
الواليات  من  املدعومة  الديمقراطية 
يوم  السابقني  السكان  وأحد  املتحدة 
توغلوا  القوات  هذه  مقاتيل  إن  الخميس 
تحت  كبري  عمراني  معقل  آخر  عمق  إىل 
عىل  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  سيطرة 

الضفاف الرشقية لنهر الفرات.
وقال مصطفى بايل املتحدث باسم قوات 
سوريا الديمقراطية، التي يشكل األكراد 
بها وتسيطر تقريبا عىل  فصيال رئيسيا 
الفرات،  رشقي  السورية  األرايض  ربع 
إنها تقدمت إىل وسط مدينة هجني وإن 

املعارك مستمرة.
جوية  برضبات  مدعومة  الديمقراطية  سوريا  قوات  وتحاول 
بقيادة أمريكية منذ عدة أشهر انتزاع السيطرة عىل آخر جيب 

خاضع لسيطرة للدولة اإلسالمية قرب الحدود العراقية.
الذي  التحالف  باسم  املتحدث  رايان  شون  الكولونيل  وقال 
الدولة اإلسالمية »تقدمت  تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم 
قوات سوريا الديموقراطية إىل داخل )هجني( ويجري التقدم 
عىل نحو جيد«. لكن من السابق ألوانه القول إن املدينة باتت 

كلها تحت سيطرتها.
لألنباء  بوست(  )فرات  بوابة  عىل  فيديو  مقطع  وأظهر 

سوريا  قوات  من  مقاتلني 
موقع  يف  يسريون  الديمقراطية 
يف  مسجد  من  بالقرب  السوق 
منطقة تشهد دمارا شديدا. وُسمع 

دوي طلقات نارية يف املقطع.
املنطقة  من  سابق  ساكن  وقال 
عىل  وهو  بكر،  الله  عبد  يدعى 
اآلونة  يف  فروا  بأقارب  اتصال 
من  معظم  إن  املدينة،  من  األخرية 
تقدر  الذين  املسلحني،  من  تبقى 
قرى  إىل  فروا  باملئات،  أعدادهم 
قريبة ما زالت تحت سيطرة تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
سابقون  وسكان  اإلنسان  لحقوق  السوري  املرصد  وأفاد 
للمنطقة بوقوع خسائر كبرية يف صفوف املدنيني يف رضبات 
للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة خالل الحملة التي تهدف 

للسيطرة عىل هجني واملناطق املحيطة بها.
تنظيم  أهداف  لتحديد  قوية  تدابري  يتخذ  إنه  التحالف  ويقول 
من  يتحقق  وإنه  مدنيني  سقوط  لتجنب  اإلسالمية  الدولة 

مصداقية التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم.
*رويرتز

www.amadalamazigh.press.ma
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الكالسيكي،  بالسؤال  معك  **نبدأ 
من تكون ضيفتنا؟

* أمل عطي، عضو هيئة الدائرة يف كوباني لحزب الوحدة 
لجنة  يف  عضو  )يكيتي(  سوريا  يف  الكردي  الديمقراطي 
فخرية  دكتوراة  شهادة  عىل  حاصلة  للحزب،  اإلعالم 
الربيطانية  جامعة  من  امتياز  بدرجة  برشية  لتنمية 

الدولية كأول كوبانية.
أعمل اآلن يف اللجنة التنفيذية للمرأة يف مقاطعة كوباني 

وقبلها عملت يف مجال التدريس ملدة أربعة أعوام .
كوباني  في  األمور  هي  كيف   **

اليوم؟ 
القتل،  من  كوباني  يف  جرت  التي  الرشسة  املعارك  *بعد 
الدمار، السلب ،النهب، التهجري وتحريرها بعد طرد داعش 
من املنطقة بفضل قواتنا الكردية YPG,YPJ وبيشمركة، 
األعمار،  بإعادة  وبدؤوا  ديارهم من جديد  إىل  األهايل  عاد 
وتتميز  تام،  وأمان  هدوء  حالة  تعيش  اليوم  كوباني  و 
ومتمسكني  صامدون  مازالوا  الذين  وبأهلها  بجمالها 

بأرضهم وال تخيفهم تهديدات أردوغان.
القضية  لواقع  قراءتكم  هي  **ما 

الكوردية عامة؟
يخضع  وبالتايل  دول  عدة  بني  مقسم  الكردي  *الشعب 
العتبارات املصالح الدولية، ودورها يؤثر سلبا عىل مسرية 
الشعب الكردي ونضاالته من أجل التحرر، فالدول الكربى 
الشعب  ومنها  الشعوب  قضايا  عىل  مصالحها  تفضل 
أرضه  عىل  حقوقه  ممارسة  يف  الحق  له  والذي  الكردي 
الشاه  إليران  السماح  ذلك  عىل  أمثلة  وهناك  التاريخية. 

بالقضاء عىل جمهورية مهاباد.
إن  الدولي  »الخذالن«  تابعتم  كيف   **
الكوردي  الشعب  لطموحات  التعبير  جاز 

في تقرير مصيره؟
الدول  ومصالح  دول  عدة  بني  مقسمة  *كردستان 
اإلقليمية التي تقتسم كردستان وتبني عالقاتها مع الدول 
الكربى املؤثرة يف السياسة الدولية بحيث تمنع الدعم عن 
الدول  أسرية  الزالت  الكردية  فالقضية  الكردي،  الشعب 
فهي  يجب  كما  الدويل  املستوى  إىل  تصل  ولم  اإلقليمية 
لصالح  العالقات  هذه  مستوى  يكون  أن  عىل  متأخرة 

قضية كردية .
ضد  العالم  واقف  لماذا  نظركم  **في 
إزاء  وصمت  كورديستان؟  استفتاء 
شمال  في  التركي  العسكري  التدخل 

سوريا؟

*يف البداية شجعت العالم استفتاء كردستان رسا وبعدها 
الوقت  بأن  وادعوا  االستفتاء  هذا  الدول  جميع  عارضوا 
الكردية وهكذا تم رفضها. ألن  ليس مناسبا لحل قضية 
يريدون  ال  وهم  العظمى  بدول  مرتبطة  الكردية  القضية 
الغاصبة  الدول  عىل  ضغط  كورقة  ويستخدمونها  الحل 
تم  سوريا  شمال  إىل  الرتكي  والدخول   . لكوردستان 
ولم  الكورد  أمريكا وروسيا حتى يضغطوا عىل  بموافقة 

يطلبوا شيئا ولم يصلوا إىل الرب.
حلم  انتهى  هل  جرى  ما  ظل  في   **
تحقيق  و  »العراق«  عن  الكورد  استقالل 

الفيدرالية بسورية؟
*ال لم ينتهي الحلم باستقالل باستفتاء الشعب الكوردي 
الذي أعطى رأيه وكانت النتائج ممتازة وعىل هذه النتائج 
وسوريا  عراق  بكردستان  مرتبطة  املعادلة  ستقرر. 
حقوقهم  عىل  الكورد  حصول  بدون  املناطق  تستقر  ولن 

القومية .

ترونها  التي  الممكنة  الحلول  هي  ما   **
الوقت  في  الكردية  للقضية  مناسبة 

الراهن؟
يف  الكوردي  الشعب  بحقوق  الدستوري  *االعرتاف 
التاريخية،  أرضه  وعىل  البالد  يف  قومية  كثاني  الدستور 
وسوريا ديمقراطية لكل سوريني بدون مركزية سياسية 

علماني،  فيها  الحلم  يكون  كدولة  بسوريا  واالعرتاف 
داخل  إقليم  أي  السياسية  الكونفدرالية  األمثل  والحل 

الدولة ككردستان عراق نموذجا.
** ما تقييمكم للدور الذي لعبه الكورد 
في الثورة السورية؟ وماذا استفادوا من 
وتحرير  بالخصوص  »داعش«  لـ  التصدي 

عدد من مناطق سورية والعراق ؟
والترشد  والقتل  واملعاناة  املآيس  عن  النظر  *بغض 
التي  التي حلت بسوريا وأرضار  والتهجري بسبب حروب 
كبريا  دورا  لعب  الكردي  الشعب  أن  إال  شعبنا،  شهدها 
سياسيا وعسكريا وأيضا محاوالت وقيام بعالقات دولية 

من أجل حل السلمي.
وازدهارها  مناطقهم  أمن  عىل  حافظوا  أنهم  كما 
الدولية  املنظمات  جلب  وكذلك  التجاري  بنشاط  وربطها 
واإلنسانية إليها وكذلك قاموا باستخدام العالقات الدولية 
من  جزء  أصبحوا  فمثال  العسكري  لصالحهم  واإلقليمية 
التحالف الدويل ضد داعش وهو ما جلب  أسلحة حديثة 
إدارة  يف  الخربة  وكذلك  العسكرية  الكوادر  وتدريب  لهم 

مناطقهم والعيش املشرتك يف شمال رشق سوريا .
تنظرين  كيف  كوردية  امرأة  **كونك 
من  يجري  ما  في  الكوردية  المرأة  لدور 

تحوالت ؟
* املرأة الكردية أثبتت جدارتها وقوتها يف ثورة السورية 
سالح  وحملت  جنب  إىل  جنبا  الرجل  بجانب  ووقفت 
الرجل.  عن  قوة  تقل  وال  وكرامتها،  أرضها  عن  ودافعت 

أيضا أثبتت نفسها سياسيا ومهنيا واجتماعيا...
واملرأة الكوبانية يف اآلونة األخرية كرست حواجز العبودية 
والتخلف التي كانت تعاني منها طيلة سنني التي مضت 

وقدرت أن تأخذ أكثر من نصف حقوقها.
**كيف تنظرين  إلى مواقف األمازيغ من 

القضية الكوردية؟
* لقد اثبت الشعب األمازيغي من خالل إعالمه و مثقفيه 
اإلنسانية من خالل دعمهم  العدالة  إىل  انه شعب يسعى 
األعالم   رفع  خالل  من  ظهرت  والتي  الكردية  القضية 
األمازيغي  الشعب  ينظمها  التي  املظاهرات  يف  الكردية 
العالم  جريدة  و  الكردية  بالقضية  وإعالمه  اهتمام  و 
جيدا  ندرك   أن  نحن   اإلعالم،  ذلك  من  نموذج  األمازيغي 
أن هذا الدعم و التضامن مصدر فخر واعتزاز لكل كردي 
الشعبني  أعداء  يخوضها  إعالمية  حربا  هناك  أن  علما   ،
األمازيغي و الكردي  بأسماء مستعارة للتهجم عىل بعض 

الشخصيات الكردية ألحداث الرشخ بني الشعبني.

والتشابه  التالقي  نقاط  أبرز  هي  **ما 
بين الكورد واألمازيغ ؟

كثرية   الكردية  و  األمازيغية  القضية  بني  التالقي  نقاط 
أهمها االضطهاد القومي و شعب يعيش عىل أرضه ضيفا 
يف حني أن الغزاة التي أتوا من شبه الجزيرة العربية و آسيا 
الوسطى يسيطرون عىل أرضهم و يحكمونها كأنهم هم 

أصحابها األصليون. 
منهم  استفاد  أدباء  و  قادة  الشعبني  من  ظهر  كذلك 
أعداءهم أكثر من شعبهم مثل طارق بن زياد األمازيغي 
بارز  لهم دور  اللذان كان  الكردي  األيوبي  الدين  و صالح 
انجازاتهم  لم يستفيد شعبهم من  بينما  العرب  تاريخ  يف 

قيد أنملة.
الممكنة  السبل  هي  ما  نظركم  **في 

والناجعة لتطوير عالقة الشعبين ؟
أن  علينا  الشعبني،  بني  العالقة  لتطوير  املمكنة  *السبل 
نعمل عىل إقامة ورشات عمل سياسية و ثقافية يحارض 
فيها األدباء والسياسيني واإلعالميني من الطرفني، و كذلك 
تشكيل لجان مشرتكة » كردية-  أمازيغية » وخاصة يف 

املهجر لتكريس ثقافة األخوة والتعاون بني الشعبني.
 واعتقد أن القضية األمازيغية من القضايا التي ال يمكن 
إفريقيا  شمال  يف  خامد  بركان  بمثابة  هي  و  تجاوزها 
كما القضية الكردية يف الرشق األوسط ، إن إن لم يحاول 
إىل  العالم  يتحول  قد  لهما  الحلول  إيجاد  الدويل  املجتمع 

براكني من الدمار .
تودين  ما  عن  للتعبير  حرة  **مساحة 

قوله؟
يل  سنحت  التي  األمازيغي«  »العالم  لجريدة  الشكر  كل 
الفرصة كي أعرب عن رأي للشارع األمازيغي و لكم املزيد 

من النجاح و التقدم .

الناشطة السياسية الكوردية أمل عطي لـ »العامل األمازيغي«:
القضية األمازيغية مبثابة بركان خامد يف مشال إفريقيا والشعب األمازيغي 

أثبت سعيه للعدالة اإلنسانية

أكدت الناشطة السياسية الكوردية، أمل عطي أن »الشعب األمازيغي أثبت من خالل إعالمه و مثقفيه انه شعب يسعى إلى العدالة اإلنسانية من خالل دعمهم القضية الكردية والتي ظهرت من خالل رفع األعالم  الكردية في 
المظاهرات التي ينظمها الشعب األمازيغي و اهتمام وإعالمه بالقضية الكردية و جريدة العالم األمازيغي نموذج من ذلك اإلعالم«. وأضافت ضيفة صفحة قضايا الكورد بـ«العالم األمازيغي« :«نحن  ندرك  جيدا أن هذا الدعم و 

التضامن مصدر فخر واعتزاز لكل كردي، علما أن هناك حربا إعالمية يخوضها أعداء الشعبين األمازيغي و الكردي  بأسماء مستعارة للتهجم وإحداث الشرخ بين الشعبين«.
وأوضحت عضو اللجنة التنفيذية للمرأة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي، في مقاطعة كوباني أن »نقاط التالقي بين القضية األمازيغية و الكردية كثيرة، ومن أهمها االضطهاد القومي و شعب يعيش على أرضه ضيفا، في حين أن 
الغزاة التي أتوا من شبه الجزيرة العربية و آسيا الوسطى يسيطرون على أرضهم و يحكمونها كأنهم هم أصحابها األصليون«. وفق تعبيرها. مشيرة إلى أن »القضية األمازيغية من القضايا التي ال يمكن تجاوزها وهي بمثابة بركان خامد 

في شمال إفريقيا كما القضية الكردية في الشرق األوسط ، إن لم يحاول المجتمع الدولي إيجاد الحلول لهما قد يتحول العالم إلى براكين من الدمار«.

حاورها
منتصر 

إثري

الكورد يتوغلون يف أخر معقل لـ«داعش« بنهر الفرات

 “
»القضية األمازيغية 

من القضايا التي ال يمكن 
تجاوزها و هي بمثابة بركان خامد 

في شمال إفريقيا كما القضية 
الكردية في الشرق األوسط«

” 

حذرت وزارة الدفاع األمريكية، أنقرة من »شن 
الكوردية،  الديمقراطية،  قوات سوريا  هجوم ضد 
طرف  أي  »إقدام  أن  إىل  مشرية  سوريا«،  شمال  يف 
عىل عمل عسكري من جانب واحد يف شمال رشقي 
سوريا، وباألخص يف منطقة يحتمل وجود طواقم 

أمريكية فيها، هو أمر مقلق للغاية«
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية، شون 
»أي عمل  إن  12 دجنرب،  األربعاء  يوم  روبرتسون، 
محل  سوريا  شمال  يف  واحد  جانب  من  عسكري 
قلق بالغ وغري مقبول«. وذلك بعد أن أعلنت تركيا 
أنها ستبدأ عملية عسكرية جديدة يف منطقة رشق 

الفرات خالل أيام الستهداف مقاتلني أكراد.
وأضاف شون روبرتسون أن »القيام بعمل عسكري 
من جانب واحد يف شمال رشق سوريا، خاصة يف 
ظل احتمال وجود أفراد من الجيش األمريكي هناك 
أو يف محيط املنطقة محل قلق بالغ، أي أفعال من 

هذا النوع غري مقبولة بالنسبة لنا«.
املتحدة ملتزمة بأمن  الواليات  أن  وأكد روبرتسون 
»الدولة  تنظيم  ضد  املعركة  لكن  الحدودي،  تركيا 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  تنته  لم  اإلسالمية« 
تظل »رشيكا ملتزماً« يف التصدي للتنظيم املتشدد.

وأضاف البيان أن »التنسيق والتشاور بني أمريكا 

القضايا  ملعالجة  الوحيد  السبيل  هو  وتركيا، 
عسكري  عمل  أي   « أن  مربزا  باملنطقة«.  األمنية 
املصلحة  يقوض  أن  شأنه  من  الجانب  أحادي 
املشرتكة لتأمني الحدود بني سوريا وتركيا بطريقة 

دائمة«.
الرئيس  إعالن  بعيد  األمريكي  التحذير  ويأتي 
يف  ستنفذ  بالده  أن  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 
أيام عملية جديدة يف سوريا ضد املقاتلني  غضون 

الكورد املدعومني من الواليات املتحدة.
وردت وحدات حماية الشعب الكردية عىل تهديدات 
عىل  ستؤثر  تركية  عملية  أي  إن  بالقول  أردوغان 

املعركة ضد تنظيم »داعش«.
املكون  الكردية،  الشعب  حماية  وحدات  وتمثل 
املدعومة  الديموقراطية«،  سوريا  »قوات  يف  األبرز 
تخوض  والتي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من 

حملة ضد تنظيم »داعش« شمال رشق سوريا.
كردية  فصائل  من  املؤلفة  القوات  هذه  وتشّن 
وعربية، منذ بداية سبتمرب املايض، هجوما، بدعم 
الدويل بقيادة واشنطن، لطرد تنظيم  التحالف  من 
»داعش« من هذا الجيب الواقع يف ريف دير الزور 

الرشقي بمحاذاة الحدود العراقية.
*وكاالت

أمريكا حتذر »أردوغان« من مهامجة الكورد مشال سوريا
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حراك  ايقونة  تلقت 
بنعيىس  نوال  الريف 
أربع  جانب  إىل  تكريمها، 
عن  مدافعات  نساء 
بنفس   ، اإلنسان  حقوق 
منها  املعهود  الحماس 
»حراك  احتجاجات  خالل 
وعربت  بالحسيمة،  الريف« 
واعتزازها  فخرها  عن 
بأن  وقالت  بتكريمها، 
أعادت  تكريمها   لحظة 
تتابع  فرتة  يف  الروح،  إليها 
فيها قضائيا يف حالة رساح.

ويهدف هذا التكريم، حسب 
إىل  الدولية،  العفو  منظمة 
اإلقرار بالدور الرئييس الذي 
حقوق  عن  املدافعات  تلعبه 

اإلنسان من أجل إحداث تغيري أيجابي يف املجتمع 
األإنسان  حقوق  قيم  وترسيخ  تعزيز  خالل  من 
يف  والوقوف  السلمية  الوسائل  عرب  وحمايتها 

وجه الظلم.
وقالت بنعيىس خالل حفل تكريمها يوم الجمعة، 
الدولية  العفو  املايض من قبل منظمة  30 نونرب 
تخليدها  إطار  يف  املغرب،  فرع  )أمنيستي(، 
لـ”اليوم العاملي للمدافعات عن حقوق اإلنسان” 
التاسع والعرشين من شهر نوفمرب  الذي يوافق 
من كل سنة، واحتفاال بالذكرى السبعني لإلعالن 
العاملي لحقوق االنسان أنه »لو عاد بي الزمن إىل 
الوراء سأكرر تجربة املشاركة يف مسريات حراك 
الريف، ألنني وغريي من املحتّجات واملحتجني لم 

نقم بيشء نستحق أْن نُعاقب عليه«، 
للمطالبة  تناضل  الريف  يف  »املرأة  بأن  واضافت 
بيت،  كل  يف  يوجد  الذي  الرسطان  ضد  بالعالج 
لدينا  توجد  ال  حيث  التعليم،  أجل  من  وتناضل 
جامعات، وتناضل للمطالبة بالحق يف العمل مع 
بسبب  شهورا  ويقعد  شهرا  يعمل  الذي  زوجها 

انعدام فرص الشغل«.
وأكدت بأن “الدولة املغربية لم تقدم شيئا للريف، 
بل هي تتمادى يف نهج أسلوب اإلقصاء والتهميش 
كان  بنعيىس«لقد  وأضافت  وأضافت  والقمع«؛ 
والقمع  الظلم  ُرغم  ولكْن  مظلوما،  دائما  الريف 
والسجن وكل ما نعانيه يبقى الريف أبيا، واقفا 

شامخا ببناته وأبنائه«
حقوق  عن  الدفاع  يف  استمرارها  عىل  وشددت 
الدفاع  يف  مستمرة  “أنا  املضطهدين  جميع 
رغم  املضطهدين  جميع  وحقوق  حقوقي  عن 
هذه  أن  أنكر  ال  وأنا  والتضييقات،  املحاكمة 

يف  أثرت  التضييقات 
وجعلتنا  نضالنا،  مستوى 
ومعاناة  حصار  يف  تعيش 
لكوني  خاصة  نفسية، 
معي  يعيشون  وأبنائي  أم، 
محاكمتي  يف  نفسية  معاناة 
يف  بحقوقي  مطالبتي  بسبب 

احتجاجات سلمية”.
وتعترب نوال بن عيىس  واحدة 
اللواتي  النساء  ابراز  بني  من 
كمناضلة  تكريمهن،  تم 
ومدافعة  حقوقية  وناشطة 
والعدالة  األإنسان  عن حقوق 
مع  افلها  برز  اإلجتماعية، 
الريف«  »حراك  احتجاجات 
يف  وصدر  لإلعتقال  زتعرضت 
حقها حكم بالسجن مع وقف 
السلمي  نضالها  بسبب  أشهر   10 ملدة  التنفيذ 
للعنف  تعرضت  كما  األختجاجات،  هذه  يف 
مغادرة  إىل  األخري  يف  اضطرها  مما  واملضايثات 
تطوان  بمدينة  واألستقرار  الحيمة  مسدنتها 
الخوف  أجواء  من  األأربعة  ألاطفالها  حماية 

والرتويع التي كانت عرضة لها بشكل مستمر.
أحوال  تحسني  أجل  من  تناضل  بنعيىس  نوال 
منهم  العديد  يشعر  حيث  قاطبة،  الريف  سكان 
بانهم مهملون من جانب الحكومة، ولهذا دأبت 
وعىل  السلمية،  االحتجاجات  يف  املشاركى  عىل 
تنظيم الحمالت عىل وسائل التواصل األجتماعي 
مستوى  وتحسني  األجتماعية  العدال  أجل  من 

الخدمات الصحية اإلجتماعية.
مجموعة  منسقة  أوضحت  نفسه  السياق  يف 
نجاة  املغرب،  فرع  الدولية  العفو  منظمة 
يتم  فإنه  النساء  هؤالء  بتكريم  أنه  املغراوي، 
االحتفاء من خاللهن “بكل النساء املدافعات عن 
يف  بإسهاماتهن  ونعرتف  وطنيا  اإلنسان  حقوق 

عملية التغيري املجتمعي”.
التكريم،  وتابعت مربزة يف كلمة لها خالل حفل 
أن هؤالء النساء “ساهمن كل واحدة من موقعها 
وذلك  التغيري،  هذا  يف  ومثابرة  وجرأة  بشجاعة 
أو  كتاباتهن  خالل  من  سواء  صعبة  ظروف  يف 
بالصورة  امليداني  كفاحهن  أو  العلمية  بحوثهن 
والفن واإلبداع، وبرفع صوت من ال صوت لهم يف 
الشارع والتظاهرات السلمية دفاعا عن حقوق 

اإلنسان والعدالة االجتماعية”.
* رشيدة امرزيك

أمنيسيت تكرم أيقونة »حراك الريف«
 نوال بنعيسى

* بداية نود ان تعرفي قراء »العالم االمازيغي« 
عن هواس حبيبة.

** حبيبة هوايس فنانة تشكيلية أمازيغية من جنوب 
اسافن عمالة طاطا ولدت  انحدر من منطقة  املغرب 
بمدينة الدار البيضاء سنة 1983 عشقت الرسم  منذ 

صغري،  واعتربه كشعلة تنري حياتي.

عالم  االولى في  تجربتك  قربتنا من  حبيبة هل   *
هذا  في  استهواك  الذي  وما  التشكيلي؟  الفن 

الفن؟
** استهواني فيه كل شيئ جميل،  وجدت فيه نفيس 

وشخصيتي التي أشعر احيانا أنها تضيع مني..
منذ  فكانت  الرسم  مع  االوىل  لتجريبتي  بالنسبة  اما 
الرسم، كما كنت  دائما اعشق  فأنا كنت  كنت طفلة، 
منذ  خفاء  يف  ارسم  كنت   فقد  جيدا  الفن  هذا  أجيد 

طفولتي.

* من أين تأخذين مواضيع أعمالك، وماهي التيمة 
الغالبة على لوحاتك؟

من  مستلهمة   الفنية  لوحاتي  مواضيع   أغلب    **
الرتاث  االمازيغي وخيايل احيانا،  كما استلهمها  من 

بعض قصائد  الشعر  األمازيغي  احيانا اخرى.  

* هل تحرصين على نهج مدرسة معينة أوأكثر؟ 
وماهي المدرسة التي تستهويك أكثر؟

أن   أرى  نظري  ويف  مدرسة،  أي  إىل  انتمي  ال  انا    **
الفنان هو الذي يصنع  مدرسته الخاصة بنفسه. 

* يعتبر الفن التشكيلي من أعظم الفنون ألنه ال يحتاج 
إلى ترجمة، ما رأيك؟

** الفن تشكيل 
أقدم  من  يعترب 
فعربه   الفنون، 
عىل   تعرفنا 
اسالفنا  تاريخ  
القدماء،  ويعترب 
لغات  اقدم  من 
قبل  التواصل 
الكتابة   اكتشاف 
   ، ف و لحر ا و
لغة  ال  والفن 
له،   محددة 
يعترب  بمعنى 

معرفتنا  دون  العالم  عرب  الناس  بني  للتواصل  وسيلة 
يتواصل  ان  يستطيع  العالم   يف  فنان  فأي  بلغاتهم، 

ويفهم األخر من خالل اعماله الفنية.

* كفنانة تشكيلية، ماهي الرسائل التي تبعتينها 
عبر لوحاتك؟

أن أحافظ عىل ثقافتنا  أحاول  ** من خالل لوحاتي 
اإلرث  عىل  الحفاظ  يف  يساهم  الفن  ألن  األمازيغية 
تجسيد  خالل  من  للشعوب،  الثقايف 
وبالتايل  لوحاتنا،  عىل  الثقافة  هذه 
نساهم يف حماية هوياتنا االمازيغية  

وتراثنا  االمازيغي  
 من اإلنقرض.

الفنانين  واقع  ترين  كيف   *  
التشكيليين االمازيغ؟

األمازيغي  التشكييل  الفنان   **
فيما  التعاون  وكذا  الدعم،   ينقصه 
ان  األمازيغ  الفنانني  فعىل  بينهم، 
يضعوا ايديهم يف يد بعض حتى يصل 
الفن والفنان التشكيل األمازيغي إىل 
يكون  وال  يستحقه  الذي  املستوى 

بمفرذه يعاني.

* كلمة حرة
** قبل ان اختم احب ان اعرب عن 
شكري و امتناني لكي جدا وان اشكر  االستاذة التي 
هذه  منحتني  التي  شيخ  بن  امينة  كثريا  بها  افتخر 
الفرصة يف جريدتها   املحرتمة،  انا بدات النضال مع 
لن  ....وسوف  االن  اىل   2003 االمازيغية  من  القضية 

اتخيل عن هويتي وثوراتي يف اعمايل.
* رشيدة امرزيك

التشكيلية األمازيغية حبيبة هواسي يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

الفن يساهم يف احلفاظ على اإلرث  الثقايف للشعوب

به  حضيت  الذي  التكريم  على  نهنأك  بداية  سعاد،  أستاذة  بك  مرحبا 
على هذا  تعليقك  ما  والمواطنة«  للمساواة  جمعية »التحدي  من طرف 

التكريم؟
الصعيد  عىل  امرأة   25 ب  واعرتاف  شهادة  بمثابة  هو  التكريم  هذا   *
أيضا  اعرتاف  وهو  الظل  يف  ناضلن  املغرب  مناطق  مختلف  ومن  الوطني 
ملا قدمنه من تضحيات خدمة لقضايا آمن بها خاصة الحقوق اإلنسانية 
للمرأة والدفاع عليها خاصة النساء ضحايا العنف، ويل الرشف أنني منهن 

وأنني الوحيدة من منطقة الريف.
* متى بدأِت بممارسة العمل الحقوقي وما الذي دفعِك إلى هذا التوجه؟

** منذ أكثر من 15 سنة، كان عميل غري رسمي أو بمعنى أصح تطوعي 
يف جمعيات أخرى أولها جمعية تويا وبعدها أصبح رسميا يف سنة 2004 

إبان زلزال الحسيمة.
وما فعني إىل هذا التوجه يف الحقيقة هو احتياج ساكنة املنطقة إىل الدعم 
كانوا  الجميع  أن  الحسيمة  زلزال  أحداث  أثناء  الحظنا  حيث  النفيس، 
كان  أحد  ال  ولكن  إلخ(،  خيام...  أغطية،  غذائية،  )مواد  ماديا  يساعدون 

يهتم بالجانب النفيس ومعاناة الساكنة خاصة األطفال والنساء.
السيما أننا وبعض الصديقات واألصدقاء من إدارات وتنظيمات مختلفة 
أثناء  واإلسعافات  النفيس  الدعم  محورها  تكوينات  من  استفدنا  قد  كنا 
2004 أسست رسميا جمعية االستقبال واالستماع  يوليوز  الكوارث، ويف 

والتوجيه للدعم النفيس بالحسيمة.
ضحايا  والفتيات  النساء  مع  نشتغل  وبدأنا  الجمعية  عمل  توسع  بعدها 
العنف ومن خالل املشاكل التي كانت تعانيها النساء خاصة املطرودات من 
بيوتهن واللواتي كنا نأخذهن إىل منازلنا أو نحجز لهن غرفا يف الفنادق، 
املبادرة  برنامج  انطالق  بعد  مبارشة  اإليواء  مركز  مرشوع  تقديم  ارتأينا 
املركز  بناء  وتم  مرشوعنا  عىل  املواققة  تم  البرشية،  للتنمية  الوطنية 
ويف  العنف  ضحايا  للنساء  والتوجيه  واالستماع  لالستقبال  االجتماعي 

وضعية صعبة الذي فتح أبوابه يف 2009.
الراهن،  الوقت  في  المغربية  المرأة  تواجهها  التي  القضايا  أهم  ماهي   *

والمرأة األمازيغية بالخصوص؟
الهجر  قضايا  اإلنفاق،  عدم  قضايا  هي  عليها  نعمل  التي  القضايا   **
نفيس  يف  يحز  وما  بالنسب،  االعرتاف  وعدم  االغتصاب  قضايا  واإليالء، 

كامرأة عدم احرتام املرأة خاصة يف املناطق القروية والنائية.
الرجل ومن خالل عدد من الحاالت، وأغلبها ال يحرتم املرأة ويعتربها أداة 
أراد، كما كثرت قضايا  أكثر، يغريها متى شاء ومتى  أقل وال  ال  لخدمته 

االغتصاب عندنا يف املناطق القروية.

ما  إىل  فباإلضافة  األمازيغية  للمرأة  بالنسبة  أما 
ذكرنا، تواجه مشاكل أكرب عندما تصل إىل أي إدارة 
املناطق  عىل  دائما  وأؤكد  املحاكم،  وخاصة  كانت 
القروية النائية التي تأتي منها نساء ال يتقن اللغة 
مما  بلغتهن،  يحاورهن  من  يجدن  وال  العربية، 

يصعب عليهن التواصل و استيعاب ما يقال لهن.
فرص  عىل  تتوفر  ال  التي  الريف  منطقة  يف  خاصة 
عىل  يصعب  حيث  معامل،  ال  مصانع  ال  الشغل، 
مستوى  ذات  كانت  سواءا  عمل،  إيجاد  هنا  النساء 
فيها  ليست  فاملنطقة  بدونه،  أو  معني  درايس 
لالنقطاع  الفتيات  من  الكثري  يدفع  مما  جامعات، 
املدن  إىل  بعثهن  يرفضن  آباءهن  ألن  دراستهن  عىل 

األخرى.
ناهيك عن املشاكل الصحية التي ال تعد وال تحىص، 
ورغم  بالرسطان  إصابة  األكثر  هي  الريفية  فاملرأة 
لجميع  يستجيب  ال  فهو  هنا  مستشفى  وجود 
أدوية  هناك  ليس  ناقص،  فيه  شيئ  كل  املتطلبات، 
كافية وليس هناك معدات خاصة، مما يجعل النساء 
باإلضافة  األخرى وهذا مكلف جدا  املدن  إىل  ينتقلن 

إىل التعب واملشاكل الطرقية الصعبة والطويلة.
* ما هي أهم القضايا التي قمِت بالدفاع عنها، وهل تعرضِت ألي مشاكل 

بسبب عملك الحقوقي ؟
** أهم القضايا التي أدافع عنها وسأظل هي الحقوق اإلنسانية للنساء 
وصون كرامتهن وترسيخ مبدأ املساواة بني الرجل واملراة، وعدم السكوت 

عن الظلم مهما كان.
وآرائي  مبادئي  ألن  الكثري  طرف  من  حوربت  كثرية..  فهي  املشاكل  أما 
لم تكن تعجبهم، السيما أنني لست من النوع الذي ينافق أو يسكت عن 

الظلم.
وتعرضت ملشاكل أيضا من قبل أزواج بعض النساء ضحايا العنف اللواتي 
كن تتجهن إىل الجمعية، أتذكر أولهم هاجمني بمقر الجمعية السابق وهو 

حامل سكني مهددا بقتيل ألنني ساعدت زوجته ووجهتها، الخ...
لكن كل سقطة أو رضبة كانت تقويني وتجعلني أنهض أقوى من السابق.

* ما هي أهم الدورات الحقوقية التي شاركِت فيها ؟
كشبكة  أو  كجمعية  نحن  كنا  أو  فيها  شاركت  سواء  كثرية  دورات  هي 
املساواة  مجال  النساء  حقوق  مجال  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  ننظمها 

وتكافؤ الفرص، القوانني املنظمة، القوانني الخاصة 
بحقوق النساء، املواطنة وحقوق األطفال التي ننظم 
فيها ورشات مع أطفال املدارس والتي كان يل رشف 
تأطريها، مجال االستماع خاصة مع النساء ضحايا 

العنف كيفية إصدار التقارير.
أنا عضوة يف شبكة النساء املتضامنات وقد استفدت 
حقوق  مجال  يف  أيضا  كثرية  تكوينات  من  معها 
النساء ومن هذا املنرب أردت أن أشكر فيدرالية رابطة 
وأيضا  الجانب  هذا  يف  دعمتها  التي  النساء  حقوق 
شبكة النساء املتضامنات خاصة يف مجال التقارير.

الخاص  السنوي  تقريرنا  قدمنا  لقد  وباملناسبة 
بالنساء املعنفات لهذه السنة يوم 23 نوفمرب بفندق 

فرح بالرباط.
* ما رأيك في القانون الجديد الذي أعدته وزارة الثقافة 

لمواجهة العنف ضد النساء؟
بعد  معه  نتعامل  واقعا  أصبح   103.13 قانون   **
دخوله حيز التنفيد يف سبتمرب 2018، ويتعني علينا 
بها  جاء  التي  الجديدة  مقتضياته  من  االستفادة 
املرشع لحماية النساء من أية معاملة حاطة بكرامة 

النساء أو قد تلحق بها رضرا ماديا ومعنويا.
وبدخول هذا القانون ستكون هناك عدد من املقتضيات الزجرية الجديدة 
الجرائم  من  لعدد  املقررة  العقوبات  بتشديد  األمر  ويتعلق  للتنزيل  قابلة 
جديدة  صور  كتجريم  السابق،  يف  مجرمة  تكن  لم  جديدة  أفعال  وتجريم 
مؤاخذات  رغم  غريه،  إىل  الزواج  عىل  اإلكراه  وتجريم  الجنيس  للتحرش 
يف  العاملة  النسائية  الجمعيات  املدني خاصة  واملجتمع  النسائية  الحركة 

مجال مكافحة العنف.
 * كلمة أخيرة

** شكرا لجريدة العالم األمازيغي عىل هذا الحوار الجميل وكما قلت يف 
مداخلتي أثناء تكريمي بالدار البيضاء: »تكريمي ليس لشخيص فقط بل 
هو لجميع النساء.. خاصة الريفيات وباألخص، أمهات معتقيل الريف«، 
اعتقاالت  جراء  يعانني  زلن  وما  يعانينه  ملا  التكريم  يستحقن  من  ألنهن 

أبنائهن الذين  ال ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بأبسط الحقوق.
أتمنى أن يطلق رساح جميع املعتقلني يف أقرب اآلجال لتعود االبتسامة إىل 

شفاه هؤالء األمهات واالطمئنان إىل قلوبهن.
* حاورها كمال الوسطاني

احلقوقية والناشطة النسائية سعاد قشوح يف حوار مع »العامل األمازيغي« على هامش تكرميها ضمن 25 امرأة بالدار البيضاء: 

تكرميي مبثابة تكرمي  جلميع النساء الريفيات  خاصة أمهات معتقلي الريف
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 سجل تقرير صادر عن شبكة مراكز النجدة واإليواء 
كل  من  بالرغم  أنه  النسائي  العمل  التحاد  التابعة 
تغییر  أجل  النسائية من  الحركة  بذلتها  التي  املجھودات 
قانون  األرسة،  كمدونة  القوانین  من  مجموعة  وتعدیل 
الھادفة  التدابیر  بعض  وإقرار  الشغل  وقانون  الجنسیة 
املنتخبة  املجالس  يف  النسائیة  التمثیلیة  تحسین  إىل 
ومواقع املسؤولیة، “فقد تبین فیما یخص مدونة األرسة 
العدید من  14 سنة عىل تطبیقھا ظھرت  بعد مرور  أنه 
مما  التطبیق  أو  النص  مستوى  عىل  سواء  اإلشكاالت 
یستلزم مراجعتھا قصد مالءمتھا مع االتفاقیات الدولیة 
التي تم إخراجھا  ومع الدستور الجدید، وحتى القوانین 
2011 كالقانون املتعلق بھیئة املناصفة  تفعیال لدستور 
ومكافحة كل أشكال التمییز، وقانون محاربة العنف ضد 
النساء وقانون االتجار بالبرش فإنھا لم ترق إىل مستوى 
وال  ونضاالتھا،  النسائیة  الحركة  ومطالب  تطلعات 
تنسجم مع ما یتطلبه السیاق الوطني والدويل من إقرار 

فعيل للمساواة”.
النجدة  مراكز  لشبكة  السنوي  التقریر  واستعرض 
نظمها  صحفية  ندوة  خالل  تقديمه  تم  الذي  واإليواء، 
ملناهضة  األممية  لأليام  تخليدا  النسائي  العمل  اتحاد 
العاملي  للوم   70 بالذكرى  واحتفاال  النساء،  ضد  العنف 
 ،2018 دجنرب   10 اليوم،  صباح  اإلنسان،  لحقوق 
العنف  حاالت  حول  وتحلیلیة  إحصائیة  معطیات 
التابعة  واإلیواء  النجدة  مراكز  شبكة  استقبلتھا  التي 
البیضاء،  الدار  الرباط،  النسائي يف كل من  العمل  التحاد 
تطوان،  طنجة،  العرائش،  مكناس،  فاس،  القنیطرة، 
أكادیر،  آسفي،  مراكش،  الجعد،  أبي  خریبكة،  سطات، 
بطبیعة  تعرف  معطیات  وعرض  والداخلة،  الراشیدیة 
ونوعه  والطفالت  النساء  ھؤالء  له  تتعرض  الذي  العنف 
سواء منه الجسدي أو النفيس أو الجنيس أو االقتصادي و 
یعرفنا بمواصفاتھن والفئة االجتماعیة التي یمثلنھا كما 
یقدم لنا صورة عن مالمح مماريس العنف ومواصفاتھم 
وعالقة الضحیة بھم، كما يستعرض نوع الخدمات التي 
الدعم  مستوى  عىل  للناجیات  النجدة  مراكز  تقدمھا 
القانوني والنفيس واالجتماعي والربامج املوازیة املوجھة 
توفیر  مدى  عن  الدولة  ویسائل  النساء،  ھؤالء  لفائدة 
آلیات الحمایة والتكفل بھن يف املناطق التي ینتمین إلیھا.

وأشار التقرير إىل أن مراكز النجدة التابعة التحاد العمل 
 %2.50 الرجال  یشكل  حالة   9500 استقبلت  النسائي 
“كما   ،%92 النساء  نسبة  وتشكل   %5.50 والطفالت 
طرف  من  ھاتفیة  اتصاالت  یومیا  النجدة  مراكز  تتلقى 
واحیانا  أقاربھن  أحد  طرف  من  أو  العنف  ضحایا  نساء 
من طرف قطاعات حكومیة ومؤسسات وطنیة بمعدل 
لھن  ویقدم   ، الیوم  يف  مكاملة   20 و   15 بین  ما  یرتاوح 

التوجیھ واإلرشاد القانوني…”.
استمارة  للمعطيات عىل  يف جمعها  املراكز  اعتمدت  وقد 
موحدة “توثق كل املعلومات عن ھذه الحاالت “رقم امللف 
واالسم ورقم البطاقة الوطنیة ھذه املعلومات تظل رسیة 
آخر  جزءا  ثم  أمنھا،  و  الضحیة  خصوصیة  حفاظا عىل 
یتضمن كل املعلومات عن موضوع العنف قابل للدراسة 
او  الشكایة  ملف  كل  ویتضمن  االستثمار،  و  والتحلیل 
مقال الدعوى و الوثائق واإلجراءات التي قام بھا املركز 
مآل  و  اجتماعي،  دعم  و  نفيس  أو  قانوني  دعم  من 
للمستفیدات  برامج  كذلك  املراكز  تقدم  كما  الدعوى”، 

من خدماتھا تستھدف تقویة قدراتھن و تكوینھن عىل 
كل مستجدات القوانین وخاصة مدونة األرسة و القانون 
املرأة  بحقوق  الصلة  ذات  الدولیة  االتفاقیات  و  الجنائي 
و ما تضمنه الدستور من حقوق باإلضافة إىل توجیھات 
محامون/  مختصون/ت،  یقدمھا  نفسیة،  و  تربویة 
اعتماد بعض  إىل  باإلضافة  نفسانیون/ ت،  وأطباء   ، ت 
مراكز النجدة )مثل مراكش وأكادیر والعرائش وطنجة( 
الخیاطة والطبخ والحالقة  املھني يف  التكوین  لدورات يف 
العدید من ھؤالء  تمكن  برشاكة مع قطاعات حكومیة، 
املستفیدات من الحصول عىل شواھد تتیح لھن إمكانیة 
بینھن  فیما  تعاونیات  تشكیل  أو  عمل  عىل  الحصول 
الخاصة”  مشاریعھن  إلعداد  قروض  عىل  والحصول 

حسب التقرير.
التي  االستمارات  من  املستخرجة  املعطيات  وخلصت 
ضد  العنف  أن  إىل  واإليواء  النجدة  مراكز  شبكة  عبأتها 
اللواتي  الحرضي، والنساء  املجال  أكثر يف  النساء ینترش 

یتعرضن بشكل كبیر للعنف ھن اللواتي یرتاوح عمرھن 
مستواھن  محدودیة  اىل  إضافة  سنة،  و39   18 بین  ما 
یتجاوزن  لم  أو  أمیات  نصفھن  من  فأكثر  التعلیمي 
متدني  جد  االقتصادي  مستواھن  أن  كما  األويل،  التعلیم 
فأكثر من النصف ھن ربات بیوت، دون ان یعني ذلك أن 
مستواھا  بسبب  العنف  عن  منأى  يف  ھي  الفئات  باقي 
الطبقات  كل  یخرتق  العنف  ألن  االقتصادي  أو  الدرايس 

والفئات.
أو  العنف  عنها  يصدر  التي  الجهة  أن  التقرير  وأضاف 
تدني  حیث  من  االجتماعیة  الفئة  لنفس  ینتمي  املعنف 
املستوى التعلیمي واالقتصادي وأكرب نسبة منھم ترتاوح 
العنف  ویشكل  سنة   60 إىل  سنة   30 مابین  أعمارھم 
الزوجي أكرب نسبة ضمن حاالت العنف الواردة عىل مراكز 
استمرار  و  األرسة  داخل  التوازن  غیاب  بسبب  النجدة 

التمییز يف أدوار و مسؤولیات طريف العالقة الزوجیة.
وأشار التقریر إىل أن هذه املعطيات التي یقدمھا لیست إال 
املعنفات،  املغربیات  النساء  العدید من  تعانیه  جزءا مما 

وھن النساء اللواتي تمكن من الوصول إىل مراكز النجدة 
والبوح بمعاناتھن ، یفضحن باألرقام خطورة الظاھرة 
املجتمع  عىل  و  أرسھن  وعىل  علیھن  السلبي  تأثیرھا  و 
كتكلفة  نفسھا  للدولة  و  كاھلھن  املرھقة  ،وتكلفتھا 
بین  التنقل  تكلفة  العمل،  عن  التوقف  تكلفة   ، العالج 
املحاكم و املستشفیات و مراكز الرشطة لتقدیم الشكایة 
)الشھادة  لذلك  الالزمة  الوثائق  إعداد  أو  دعوى  رفع  أو 
ھذا  عن  یرتتب  وما  اإلثبات(،  وثائق  الصور   ، الطبیة 
الوضع من عنف نفيس و انعكاسه علیھن وعىل أطفالھن 

و استقرارھم.
األرقام، “ويف  الرغم من ھول ھذه  أنه عىل  التقرير  وأكد 
الوقت الذي كان یفرتض يف الحكومة األخذ بعین االعتبار 
وتكلفته  وآثاره  النوع  عىل  املبني  العنف  ھذا  خطورة 
املجتمع ككل فإن  النساء وأطفالھن وعىل  املرتفعة عىل 
قانون 13/103 الذي أصدرته يف الشھور األخیرة ملواجھة 
الحركة  ولتطلعات  لآلمال  مخیبا  جاء  الظاھرة  ھذه 

میدانیة  خربة  من  راكمته  مما  وانطالقا  التي  النسائیة 
طالبت  دولیة  تجارب  عىل  اطالعھا  ومن  املجال،  ھذا  يف 
بقانون شامل ملحاربة العنف ضد النساء یتضمن الوقایة 
كمعاییر  العقاب،  من  اإلفالت  وعدم  والتكافل  والحمایة 

دولیة للحمایة الفعلیة للنساء ضحایا العنف”.
للقانون  رفضه  النسائي  العمل  اتحاد  تقرير  وجدد 
شامال  لیس  لكونه  نظرا  بسحبه،  ومطالبته   13/103
القانون  عىل  جزئیة  تعدیالت  مجرد  وإنما  مستقال 
بكل  العنف  تعریفه  وعدم  الجنائیة،  واملسطرة  الجنائي 
أنواعه كاالغتصاب واالغتصاب الزوجي والعنف السیايس، 
وعنف الدولة املرتكب من موظفیھا أو مرافقھا، وتزویج 
الطفالت، وعدم شموله ملجموعة من الفئات من النساء 
املھاجرات  والنساء  العازبات  كاألمھات  العنف  ضحایا 

والنساء ذوي االحتیاجات الخاصة.
حیث  النوع،  مقاربة  یستحرض  ال  القانون  أن  وأضاف 
النساء كاألزواج  أخرى غیر  فئات  تطبیقه  نطاق  یشمل 
الحمایة  تدابیر  لكون  وكذلك  والفروع…،  واألصول 

املنصوص علیھا رغم اھمیتھا فإنھا صعبة التطبیق 
ومیزانیة  برشیة  وموارد  مؤسساتیة  الیات  غیاب  يف 
واختصار  منھا،  للنساء  فعلیة  استفادة  لضمان  خاصة 
كتوصیة  القانون  نھایة  يف  وحیدة  فقرة  يف  الوقایة  بعد 
العمومیة  للسلطات  ملسؤولیات  دقیق  تحدید  دون 
العنف  عىل  القضاء  يف  واإلعالمیة  الرتبویة  والقطاعات 

ضد النساء.
والحقوقیة  النسائیة  الجمعیات  بإقصاء  التقرير  وندد 
التي كان لھا الفضل يف تكسیر الصمت عن ھذه الظاھرة 
الجھویة واملحلیة والوطنیة، وحرص  اللجن  من تشكیلة 
الجمعیات  عىل  العنف  قضایا  يف  مدني  كطرف  تنصیبھا 
ذات املنفعة العامة رشیطة الحصول عىل إذن كتابي من 
طرف الضحیة، وكذا غیاب الحمایة الالزمة للعامالت يف 

مراكز االستماع واالیواء.
عىل  املبني  العنف  من  للنساء  فعلیة  حمایة  أجل  ومن 
النوع طالب تقرير اتحاد العمل النسائي بإعادة النظر يف 
القانون 13/103 واألخذ بعین االعتبار مجموع التعدیالت 
اكدت  التي  والحقوقیة  النسائیة  املنظمات  قدمتھا  التي 
والزالت عىل قانون شامل یعتمد املعاییر األربعة الدولیة: 
العقاب،  من  اإلفالت  وعدم  والتكافل  والحمایة  الوقایة 
الناجیات  بالنساء  التكفل  يف  مسؤولیتھا  الدولة  محملة 
من العنف من خالل احداث مراكز اإلیواء وإعادة الخط 
األخرض وتوفیر املتابعة الطبیة والنفسیة لھن مع تیسیر 
ولوجھن للعدالة، وكذا مراجعة جذریة للقانون الجنائي 
النساء  بما یضمن حمایة  عىل مستوى فلسفته وبنیته 

من العنف والتمییز.
تستفید  فوریة  حمائیة  تدابیر  عىل  بالنص  طالب  كما 
امنھن  لضمان  العنف  وقوع  بمجرد  النساء  منھا 
صیاغة  عند  التشاركیة  املقاربة  وإعمال  وسالمتھن، 
القوانین والخطط واالسرتاتیجیات ذات الصلة بالحقوق 
األرسة  ملدونة  جذري  تغییر  وكذا  للنساء،  اإلنسانیة 
یضمن  بما  وللدستور  الدولیة  لالتفاقیات  ومالئمتھا 
املساواة الفعلیة ویحفظ كرامة النساء، و یحقق التوازن 

بین كل أفراد األرسة.
ویأتي ھذا التقریر يف سیاق التزم فیه املغرب منذ أكثر من 
الحقوقیة  املنظومة  يف  االنخراط  عىل  الزمن  من  عقدین 
الدولیة  االتفاقیات  العدید من  و مصادقتھ عىل  األممیة 
و الربوتوكوالت االختیاریة وخاصة تلك املتعلقة بحقوق 
أشكال  كل  عىل  القضاء  كاتفاقیة  والطفالت  النساء 
العنف  ملناھضة  العاملي  اإلعالن  و  املرأة  ضد  التمییز 
لبعض  رفعھ  و   ، الطفل  حقوق  ،واتفاقیة  النساء  ضد 
اآللیات  إىل  باإلضافة  االتفاقیات،  ھذه  عىل  التحفظات 
التي تم إحداثھا يف ھذا اإلطار و تفاعلھ مع  الھیئات  و 
اآللیات األممیة لتتبع تنفیذ ھذه االتفاقیات و التوصیات 
بخصوصھا،  التقاریر  بتقدیم  التزامھ  و  أصدرتھا  التي 
كل  عىل  وأكد  نص  حیث   2011 دستور  رسخه  ما  وھو 

ھذه الحقوق وااللتزامات.
بشكل  والحقوقیة  النسائیة  الحركة  ساھمت  وقد 
واضح يف ھذه السیرورة بالتتبع واملواكبة و الفعل كقوة 
ھذه  تفعیل  مواصلة  أجل  من  ضغط  وقوة  اقرتاحیة 

االلتزامات.
*كمال الوسطاني

تم اإلعالن مساء أمس الخميس املوافق 
الصحفية  فوز  عن   2019 ديسمرب   6 لـ 
ابنة ميضار نرسين سهال  الشابة  الريفية 
يف   2019 للعام  االعالمي"  الوعد   " بجائزة 
دورتها الرابعة . وهي جائزة سنوية تمنح 
للمواهب الشابة الواعدة يف مجال الصحافة 

واالعالم بهولندا وهي مبادرة من شبكة :
 MediaNetwork ,Media Meeting &   (
 Recult  ( مع  بالتعاون   ،  )  Magazines

   .)Recruitment
سهال الصحفية  نرسين  إعالن  عن  وتم 
خالل   ،  2019 للعام  التميز  بهذا  الفائزة 
من  لفيف  ضم  املناسبة  بهذه  أُقيم  حفل 
الصحافيني واإلعالميني واملهتمني باملجال.

للغاية  ممتنة  وأنا  يل،  عظيم  لرشف  "انه 
الذي اشتغل معه  العمل  خاصة لكل فريق 

الكثري..من  امر رائع، ويعني يل  ، وهو  للمساندة والدعم 
محلها..وممتنة  يف  كانت  ثقته  أن  أبرهن  أن  جًدا  الرائع 
للغاية بهذا االختيار ". تقول نرسين يف ترصيح للصحافة. 
أُو  أْن     نرسين هي واحدة من وجوه برنامج )حكايات 
عىل  للشباب  األخبار  تقدم  والتي   ،)  NOS Stories أْس/ 
الربنامج  شات..  سناب  و  واليوتيوب  اإلنستقرام  مواقع 
الذي تم إطالقه يف أيلول )سبتمرب( خلفا لربنامج )أْن أُو 

).NOS Kort /أْس باختصار
تقول نرسين : " لم أتصور أنني سأفوز بهذه الجائزة ، لذا 
لم أستعد لها ، ولم أُِعد أي يشء من قبل". تضحك .."لقد 
كنت متوترة جدا عندما سمعت اسمي وُدعوت إىل املنصة 

مع التسعة مرشحني اآلخرين ".
نرسين ممتنة للغاية بهذه الجائزة. " إنه ألمر غريب حقا 

من  اختياري  وتم  فزت  أنني 
األخرى  الطاقات  هذه  كل  بني 
سعيدة  أنا  تحقق،  حلم  ..هذا 
الواجب  يعطيني  وهذا  حًقا، 

ألشكر كل فريق العمل ."
إحدى   ، سهال  نرسين  تشكل 
للهجرة  الناجحة  النماذج 
التي  بأوروبا  /املغربية  الريفية 
تبصم عىل مسارات ناجحة ويف 

مجاالت عدة ومختلفة.
اإلعالم  ملجال  دخولها  يكن  لم 
عشق  من  نبع  بل  صدفة  مجرد 
بزغ منذ الصغر .. شابة مغربية 
مدينة  من   ، ريفية  اصول  من 
ميضار ولدت وترعرت يف هولندا 
بعشق  الصحافة  درست   ،
وتميزت فيها ، تشتغل لدى »مؤسسة اإلذاعة الهولندية« 
عدة  مقاالت  ولها  برامج  يف  الهولندية...شاركت   )NOS(
الصحفي واالعالمي.  امليدان  يف  اشتغالها  رغم قرص مدة 
يحكي   )Betere Dagen  ( وثائقيا  فيلما  انجزت  كما 
من  االول  الجيل  لدى  أفضل"  أيام   " عن  البحث  معاناة 

املهاجرين.
األبواب  وأغلقت  االمور  بعض  علينا  صعبت  وإن   ، فعال 

أمامنا يظل الطموح وعشق املجال سالحنا يف الحياة ..
نرسين سهال ..بدأت فعال تشق طريقها بثبات عىل درب 
النجاح ويف عالم الصحافة واإلعالم ومن الواضح أن هذا 
اإلسم سيرتدد كثرياً وبقوة يف املجال الصحفي واالعالمي 

يف الفرتة القادمة. 
 * محمد بوتخريط- هولندا 

الربملان  استقبل 
 10 اإلثنني  اليوم  الكتالني، 
سابقة  يف   ،2018 دجنرب 
نسائيا  وفدا  نوعها،  من 
من  إمرأة   52 من  مكونا 
يف  تقطن  مغربي  أصل 
الكطالنية.  ماطارو  مدينة 
يف  اإلستقبال  هذا  ويدخل 
من  العمل  مرشوع  إطار 
و  اللغوي  االندماج  أجل 

اإلجتماعي و الثقايف.
الكتالنية؛  الربملانية  وقالت 
“اللقاء  إن  الغربي  سلوى 

من  بالتفاؤل  و  بالبهجة  مليئا  و  غنيا  كان 
و  بالتعددية  يعرتف  أحسن  مستقبل  أجل 
يعطيها  و  الثقافية  و  الدينية  خصوصا 
املجتمع”،  يف  املساواة  من  مكانتها  و  حقها 
مشرية إىل أن من “خاصية هذا اللقاء أنه لم 
تكن له سابقة، إذ أنه ألول مرة يتم الرتحيب 
بنساء مسلمات بهذا العدد يف داخل مؤسسة 

رسمية و داخل قبة الربملان”.
“املرتقب  من  كان  أنه  بلغربي  وأضافت 
يف  و  اليوم  نفس  يف  الربملان  يف  نستقبل  أن 
آتيا من مدينة طنجة”.  التوقيت وفدا  نفس 
واستطردت املتحدثة “اعتقدت أنها مصادفة 
و فرصة جميلة لكي يسلم الوفد املغربي عىل 
وجودهن  تصادف  اللواتي  النساء  مجموعة 
لم  الوفد  أن  هي  املفاجأة،  لكن  الربملان،  يف 

ال  املوعودة،  بالزيارة  القيام  من  يتمكن 
الكتالني، ألنه حسب  للحكومة و ال للربملان 
ما أخربنا به، يف آخر لحظة، توصل باتصال 
عليه  املتفق  املوعد  تلبية  من  يمنعه  رسمي 
أننا “نمثل حكومة انفصالية”. تورد  بحجة 

ابنة الريف يف الربملان الكتالني.
“باملنع  وصفته  ملا  بلغربي  وتأسفت 
والصدمة؛ خصوصا اننا ال نخلط بني العمل 
التطلع  مرشوع  وبني  الثقايف  و  اإلجتماعي 
السيايس و املستقبيل ألي مجموعة سياسية 
قرار  أحرتم  :”إنني  القول  مردفة  كانت”. 
هذا  أن  أعتقد  لكنني  املغربية،  الحكومة 
بالترصف  إال  وصفه  يمكن  ال  الترصف، 
الجالية  مصلحة  يخدم  ال  الذي  االقصائي 

املغربية املقيمة بكتالونيا”.

 احتاد العمل النسائي يسجل تنامي العنف ضد النساء ويطالب بسحب القانون 13/103

الريفية » نسرين سهال« 
تفوز جبائزة الوعد الصحفى اهلولندية لعام 2019

52 امرأة من أصول مغربية 
بالربملان الكتالين
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