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إعداد:

هيئة 

التحرير

زوبعة  تثار  أن  الصدفة  قبيل  من  كان  هل 
فنجانية حول دراسة إرسائيلية تتحدث عن 
إفريقيا  شمال  أمازيغ  بني  التقارب  إمكان 
حيث  من  فارغة  دراسة  وهي  وإرسائيل، 
يف  التخمني،  مستوى  تتعّدى  وال  املعطيات 
الوقت الذي صدر فيه تقرير أممي عىل قدر 
املتحدة  األمم  لجنة  عن  األهمية،  من  كبري 
التمييز  أنواع  جميع  عىل  بالقضاء  املكلفة 
العنرصي، وهو التقرير الذي لم يلتفت إليه 

أحد، ولم تعطه األهمية التي يستحق ؟
الديمقراطية  املطالب  إغراق  إىل  السعي  إن 
ثانوية  انشغاالت  يف  األمازيغية  للحركة 
قديمة  لعبة  هو  إرسائيل  مخططات  كمثل 
املطلق  التعريب  دعاة  إليها  يعمد  فتئ  ما 
لرصف  وسيلة  فأفضل  الشاملة،  واألسلمة 
هي  سقطت  التي  الصومعة  عن  النظر 
السائر،  املثل  رأي  عىل  »الحجام«  تعليق 
غري أن التقرير األممي أعاد األمر إىل نصابه 
دوليا  متهمة  املغربية  فالحكومة  بقوة، 
بالعنرصية، و بممارسة امليز ضّد األمازيغ 
رغم كل الخطابات التي كرستها يف السنوات 
املستوى  يف  تطابق  تكن  لم  والتي  األخرية، 
املطلوب واقع الحال، وهي تهمة من شأنها 
بمصداقيته  وتمس  بلدنا  موقع  تضعف  أن 
يف املنتظم الدويل، ألنه ضمن البلدان املوقعة 
جميع  عىل  للقضاء  الدولية  اإلتفاقية  عىل 

ملزم  وهو   ،1969 العنرصي  امليز  أشكال 
بتنفيذ مقتضياتها.

عدم  املغرب  عىل  األممية  اللجنة  الحظت 
اإلعرتاف  يخّص  فيما  باملتعني  قيامه 
زال  ما  حيث  الدستور،  يف  باألمازيغية 
كليا وجود  يتجاهل  للبالد  األسمى  القانون 
األمازيغيني، ويعاملهم كما لو أنهم ال لسان 
وال ثقافة وال هوية لهم، وذلك منذ أن بنيت 
اإلستقالل  بعد  املركزية  الدولة  إيديولوجيا 
عىل استيعاب األمازيغ وتذويبهم يف النسيج 
ال  الذي  اإلسالمي  الدين  باستعمال  العربي 
و  تعريب  كوسيلة  بل  فقط  كعقيدة  يؤخذ 
تحويل للهوية أيضا. ولهذا لم يكتب النجاح 
لكل التدابري التي تّم اإلعالن عنها منذ سنة 
باألمازيغية«،  »النهوض  أجل  من   2001
ألنها تدابري كانت تفتقر إىل اإلطار القانوني 
بالعديد  أّدى  مما  الدستورية،  الحماية  وإىل 
تدابري  مجرد  اعتبارها  إىل  املسؤولني  من 
»اختيارية« غري ملزمة، وترك الباب مرشعا 
أمام  السلوكات اإلنتقامية لذوي العقليات 
القديمة التي صنعتها سياسة اإلقصاء عىل 

مدى خمسني سنة.
الفعيل  اإلدراج  برضورة  اللجنة  وأوصت 
لألمازيغية يف النظام الرتبوي املغربي، وهي 
أنها  املغربية  الحكومة  تزعم  التي  العملية 
تسري عىل ما يرام يف الوقت الذي تعرف فيه 

ما  باألسوإ يف حالة  تنذر  تراجعات خطرية 
للتعليم ما من شأنه  املجلس األعىل  أقّر  إذا 
اللغة  إلزامية  عن  الرتاجع  إىل  يؤدي  أن 
كتابتها  و  األمازيغية وتعميمها وتوحيدها 

بحرفها األصيل تيفيناغ.
منع  استمرار  كذلك  اللجنة  وسجلت 
األسماء األمازيغية يف مكاتب الحالة املدنية 
املغربية، باعتبارها »أسماء غريبة« أو »غري 
مع  القطع  برضورة  وأوصت  مغربية«، 
الذي سبق وأن كان  العنرصي  السلوك  هذا 
الدولية هيومن  املنظمة  إدانة من  موضوع 

رايت واتش.
دراسة  إنجاز  برضورة  اللجنة  وأوصت 
حول  موضوعية  سيوسيواقتصادية 
مكونات الشعب املغربي و تحديد الخريطة 
وهو  اللغات،  بمختلف  للناطقني  اللغوية 
مطلب إن كان ال ينسجم تماما مع مطالب 
األمازيغية  تعترب  التي  األمازيغية  الحركة 
ملكا لكل املغاربة بدون تمييز إثني أو عرقي، 
وطلما  ومفهوم  معلوم  إليه  الدافع  أّن  إال 
نبهنا إليه ونّددنا به، وهو إرصار الحكومة 
املغربية عىل استعمال ذريعة »التمازج بني 
أجل  من  واألمازيغي«  العربي  العنرصين 
لغتهم  يف  األمازيغ  حقوق  عىل  اإللتفاف 
فرض  إىل  واإلنتهاء  وهويتهم،  ثقافتهم  و 
سياسة التعريب، حيث ال ينتج عن التمازج 

املذكور شعب مغربي موحد يف تنوعه وتعدد 
مكوناته، بل »شعب عربي« ذي لغة واحدة 
ودين واحد وهوية واحدة، مما جعل واقع 
حقيقة  هو  الذي  والعرقي  اإلثني  التمازج 
السلطة  إيديولوجيا  يف  يتحول  تاريخية 
وخطابها الرسمي إىل إحدى آليات التعريب 
رسميا  نفسه  املغرب  يصنف  حيث  املطلق، 
ضمن »الدول العربية« وعضوا  بـ«الجامعة 
العربية« وأحد بلدان »املغرب العربي« إلخ.. 
فالسياسة اإلستيعابية املليئة بالطابوهات، 
التي  هي  املغربية  الدولة  انتهجتها  والتي 
إثنية  كأقلية  يظهرون  األمازيغ  جعلت 
مضطهدة يف بلد عربي، رغم أنهم يمثلون يف 

الواقع غالبية الشعب املغربي.
يعمل  بأن  املغرب  األممية  اللجنة  وأوصت 
سمّو  عىل  دستوره  يف  التنصيص  عىل 
الوطنية،  القوانني  عىل  الدولية  الترشيعات 
وهو مطلب من مطالب الحركة األمازيغية 
عموما،  املغربية  الديمقراطية  الحركة  و 
والتي ترمي من ورائها إىل ضمان الحّد من 
استعمال ذريعة »الخصوصية الدينية« من 

أجل خرق الحقوق األساسية للمواطنني .
املغربية  الدولة  تويص  أن  اللجنة  تنس  ولم 
برضورة إصالح قانونها الجنائي وتضمينه 
تدابري تسمح بتجريم املواقف والترصيحات 
أو  أفكار  نرش  إىل  تهدف  التي  والسلوكات 

والقوانني  التدابري  وهي  عنرصية،  مبادئ 
العنرصية ضّد  تكن  لم  غيابها  بسبب  التي 
عنرصية  تعترب  لغتهم  ضّد  أو  األمازيغ 
عىل  العذر  لها  يلتمس  كان  حيث  فعلية، 
»الغرية  من  نابعة  »وطنية«  سلوكات  أنها 
عىل وحدة البالد« وعىل »لغة القرآن« وعىل 
داخل  يزال  وما  يحدث  كان  كما  القانون، 
واإلذاعات  والتلفزات  واإلدارات  املحاكم 
يف  وحتى  املكتوبة  الحزبية  والصحافة 

األماكن العمومية.
املغرب  يعمل  بأن  كذلك  اللجنة  وأوصت 
األمازيغيتني  والثقافة  باللغة  النهوض  عىل 
عىل  الحرص  وعىل  القطاعات  مختلف  يف 
عدم وقوع املواطنني الناطقني باألمازيغية 
ضحية سلوكات تمييزية يف اإلدارة املغربية 

وخاصة يف قطاع الّصحة والعدل واألمن.
األممية  اللجنة  أوصت  كله  هذا  وفوق 
الرأي  بإبالغ  تقريرها  نهاية  يف  املغرب 
والعمل  التقرير  بمضامني  املغربي   العام 
جاء  ما  عىل  املغاربة  املواطنني  إطالع  عىل 
أبدتها  التي  باملالحظات  والتحسيس  فيه، 
ما  وهو  املغربية  للدولة  األممية  اللجنة 
وسائل  يف  املغربية  الحكومة  به  تقم  لم 
إعالمها الرسمية، كما لم تقم به الصحافة 
إنهم  بل  واملستقلة،  منها  الحزبية  املغربية 
األهمية،  بهذه  تقرير  لم يسكتوا فقط عن 
بل إنهم عمدوا إىل إشاعة تقرير ملفق وغري 
موضوعي وال عالقة له بالسياق املغربي أو 
بالحركة األمازيغية، وهو التقرير اإلرسائييل 
مبالغ  سيايس  تأويل  بشأنه  قدم  الذي 
عىل  التعمية  واضح:  طبعا  والهدف  فيه، 
التقرير األممي والتشويش عليه من جهة، 
ومحاولة إلصاق الفشل العربي يف موضوع 
بعض  بلغت  وقد  باألمازيغ،  فلسطني 
الّصحف من الصفاقة وقلة الذوق أن نرشت 
مثل  من  األوىل  صفحتها  صدر  يف  عناوين 
»إرسائيل تحاول اخرتاق املغرب عرب الحركة 
تخرتق  لم  إرسائيل  وكأن  األمازيغية«، 
خصص  الذي  السيايس  نظامه  عرب  املغرب 
لها مكتبا بالرباط وأقام عالقات اقتصادية 
الفايس  آل  وكأن  عقود،  منذ  ومبادالت 
وزيرة  يستقبلوا  لم  الحاكمني  الفهري 
األعضاء  بعض  وكان  بطنجة،  إرسائيلية 
املستشارين  ومجلس  النواب  مجلس  من 
لم  الوطنية«  »الحركة  ألحزاب  املنتمني 
لجنراالت  بالرباط  بيوتهم  املآدب يف  يقيموا 
وملوظفني  اإلرسائييل  الجيش  يف  وضباط 
من  فنانني  وكأن  إرسائيل،  دولة  يف  سامني 
أجواق الطرب األندليس وامللحون ال يزورون 
عدد  كان  و  السنة،  يف  مرات  عدة  إرسائيل 
سنويا  يناهز  ال  إرسائيل  زوار  من  املغاربة 

24 ألف مغربي.
أعتقد أنه قد آن األوان للكشف عن حقيقة 
العالقة بني املغاربة وإرسائيل بكل واقعية، 
للقوميني  الشعاراتي  الهتاف  خارج 
أجل  من  ذلك  نقول  ال  ونحن  واإلسالميني، 
التشهري بأحد أو التحريض ضده، بل فقط 
إن  »التطبيع«  أن  الناس  يعلم  أن  أجل  من 
أو  أمازيغيا  باملغرب، فلن يكون شأنا  وجد 

من اختصاص األمازيغ.

األمازيغ بني التقرير األممي والدراسة اإلسرائيلية

قناة  من  دعوة  تلقيت   ،2010 شتنرب   7 الثالثاء  يوم 
مناقشة  قصد  املغاربي  الحصاد  يف  للمساهمة  الجزيرة 
مضمون تقرير إرسائييل مزعوم، اختلقته جريدة إسالميي 
العربية  القومية  األقالم  باقي  له  وطبلت  والتنمية  العدالة 
الحركة  اخرتقت  إرسائيل  بان  أصحابه  يدعي  املتطرفة، 
عىل  أجوبتي  تكون  أن  عىل  حريصا  كنت  وقد  االمازيغية. 
أوال  مع مرجعيات  متناغمة ومنسجمة  الصحفية  أسئلة 
به،  مقتنع  أنا  ما  مع  وثانيا  االمازيغية  الحركة  تنظيمات 
ويشكل املرجع األسايس يف دفاعي عن الحقوق االمازيغية 

وانخراطي يف النضال الديمقراطي.
اتصاالت  لوال  املوضوع   إىل  أعود  ال  أن  بإمكاني  كان  وقد 
ما  ملشاطرتي  سواء  االمازيغية  الحركة  نشطاء  بعض 
التي  األفكار  لبعض  انزعاجهم  للتعبري عن  أو  دافعت عنه 
التي  االلكرتونية  الرسائل  بعض  أن  كما  عنها.   دافعت 
توصلت بها ، يف بعضها القليل، الكثري من الخلط والتحامل 

وربما االنحراف عن مرجعياتنا.
وحتى يتبني الخيط األبيض من األسود،  اذكر  بعجالة فيما 
ييل من األسطر، ببديهيات دافعت عنها وال تحتاج إىل الكثري 
من السجال ألننا لسنا بصدد اكتشاف من نكون ومن نحن. 

إرسائيل و القوميون املتطرفون العرب و اإلسالميون 
املتشددون

املزعوم  التقرير  بشان  الصحفية  سؤال  عىل  ردي  جاء 
واضحا. قلت بأن إرسائيل تستثمر أخطاء بعض القوميني 
الذين  املتشددين،  واإلسالميني  املغاربيني  العرب  املتطرفني 
بمحاباة  باتهامها  االمازيغية  الحركة  من  النيل  يحاولون 
عكرة  مياه  يف  تصطاد  أنها  كما  إرسائيل.  مع  والتطبيع 

عكرها هؤالء املتطرفون واملتشددون.
كما أكدت عىل املرجعيات والفلسفة والقيم التي تؤمن بها 
تنظيمات الحركة االمازيغية وتستنري بها. مرجعيات تنهل 
من الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان وفلسفة قوامها التعدد 
واالختالف و قيم كونية تنترص للعدل والتسامح والتعايش.

النقيض  املرجعيات والفلسفة والقيم تجعلنا عىل  إن هذه 
املتطرفني  والقوميني  إلرسائيل  املتطرفة  السياسات  من 

العرب واإلسالميني املتشددين عىل حد سواء.
بحق  و  الوجود  يف  إرسائيل  بحق  نؤمن  ما  بقدر  إننا 
الشعب  بحق  نؤمن  يف سالم،  العيش  يف  اإلرسائييل  الشعب 
الفلسطيني يف قيام دولته. لكننا يف الوقت نفسه، نعترب بأن 
باسم  أو  باسم فلسطني  كانت  املتطرفة سواء  السياسات 
مقبولة  غري  واملآيس،  األحقاد  إذكاء  يف  وتساهم  إرسائيل، 

أخالقيا ومدانة حقوقيا ومرفوضة إنسانيا.
إن من يعتقد، داخل الحركة االمازيغية،  بأننا غري ملزمون 
بتبيان والتأكيد عىل هذه الحقيقة التي يعرفها كل ذي عقل 
داخل الحركة وخارجها، يريد منا أن نرتك كل الرصيد الذي 
راكمته اآلالف املؤلفة من األمازيغيني أداة ومطية يمتطيها 
كل من له حسابات وأجندات ال عالقة لها بما نشتغل عليه 
طيلة  االمازيغية  الحركة  مؤسسو  عليه  اشتغل  وما  اآلن 

األربعني سنة املاضية. 

املتوافق  تلك  غري  أخرى  مرجعيات  إىل  االحتكام  إن  كما 
إىل  سوى  يؤدي  لن  االمازيغية،  الحركة  داخل  عليها 
رغم  و  جعلها  رصيد   ، للحركة  النضايل  الرصيد  استنزاف 
من  يعد  لم  إقليميا  رقما  األنظمة،  وقمع  اإلمكانيات  قلة 
املمكن تجاوزه.  بل أصبحت، بفضل تموقعاتها العقالنية 
واستقاللية تنظيماتها ، من بني انجح الحركات الهوياتية 
اإلنسان  حقوق  نشطاء  بشهادة  العالم  يف  الحقوقية 

والخرباء.     
يف شأن تأسيس جمعيات الصداقة األمازيغية اليهودية

عالقة  ال  أن  عىل  املوضوع  يف  سؤال  عىل  جوابا  أكدت  لقد 
وجود  ألن  الجمعيات.  هذه  تأسيس  بموضوع  إلرسائيل 
يهود مغاربة يف املغرب و يهود مغاربة هجروا إىل إرسائيل 
تأسيس  يف  والجماعات  األفراد  حق  عىل  ويؤكد  يفرس 
جمعيات للصداقة اليهودية األمازيغية أو املغربية أو حتى 

العربية. حيث ال رضر يف ذلك. 
والحقوقية  والسوسيولوجية  التاريخية  املقاربات  إن 
اليهودية  الصداقة  جمعيات  أن  عىل  فقط  نؤكد  ال  تجعلنا 
حتى  رضورة  بل  تأسيسها،  يف  يرغب  ملن  حق  األمازيغية 
املغرب  تاريخ  كتابة  إعادة  و  الذاكرة  حفظ  يف  تساهم 
بسبب  املغرب  يف  كثرية  مناطق  لحق  جماعي  رضر  وجرب 
اتجاه  يف  وبناتها  ألبنائها  قرسية  جماعية  وهجرة  نزوح 
إرسائيل أو الشتات، بسبب سياسات الصهيونية والقوميني 
اإلدارة  وتواطئ  املتشددين  واإلسالميني  العرب  املتطرفني 

باملغرب وغريه من دول شمال إفريقيا. 
يف  املعارك  ربح  إىل  مساعيها  يف  الصهيونية  سعت  لقد 
رصاعها مع أعداْئها يف الرشق األوسط، إىل تنظيم هجرات 
برشية يهودية إىل املناطق موضوع النزاع، ولم تكن لتنجح 
وثرية  من  صعدوا  الذين  اإلسالميني  مساعدة  لوال  ذلك  يف 
عدائهم لليهود وجيشوا ألجل ذلك األتباع واختلقوا الفتاوى 
وبرشوا املريدين بخيرب جديدة. كما أن الصهيونية اعتمدت 
إخوانهم  ضد  العامة  مشاعر  إلذكاء  العرب  القوميني  عىل 
القومي  التيار  تنامي قوة  اليهود، خصوصا مع  وأخواتهم 
باعتماد  إننا  التاريخ.  من  الفرتة  تلك  يف  بمرص  النارصي 
تناولهم  يف  والقوميون  اإلسالميون  يعتمده  الذي  الشك 
بسيطا عىل غالة  نطرح سؤاال  املزعوم،  االخرتاق  ملوضوع 
القوميني و اإلسالميني ، هل كانت خدمتكم ملرشوع التهجري 
و إفراغ املغرب من أبنائه و بناته من اليهود باملجان ؟.  ما 
هو الثمن الذي قبضته القيادات اإلسالمية والقومية مقابل 
مع  املغرب  عرفها  التي  املآيس  أكرب  إحدى  يف  مساهمتها 

بداية الخمسينات؟.       
هكذا التقت الصهيونية والقومية العربية واإلسالم املتشدد 
تلتقي  املايض،كما  القرن  من  الستينات  و  الخمسينات  يف 

اليوم يف حقول اشتغال كثرية.
أبنائها  من  كبرية  أعداد  من  مغربية  ومدن  قرى  إفراغ  إن 
وبناتها من اليهود املغاربة، جريمة عىل كل األحرار املغاربة 
األوفياء للوطن وحده، ال لغريه من األصنام ، قومية كانت 
اقرتاح ما من شانه  البحث يف تفاصيلها و   ، أو إسالموية 

الذاكرة  حفظ 
الصالة  وتوثيق 

بإخواننا 
وأخواتنا 

يف  اليهود 
الشتات 

وإرسائيل. 
حق  ومن 

الحركة  نشطاء 
أهداف  يخدم  بما  املوضوع،  هذا  عىل  االشتغال  االمازيغية 
الصالة  وتوثيق  الذاكرة  حفظ  أجل  من  والعمل  الحركة 
التهجري  جرائم  عن  الناجمة  األرضار  بجرب  واملطالبة  

الجماعي.  
يف شأن زيارة وفد أمازيغي مزعوم إىل إرسائيل

 لقد أصبح موضوع زيارة إرسائيل من طرف نشطاء أمازيغ 
صحفية  تشد  ولم  الصحفية  األقالم  لبعض  الدسمة  املادة 
وقد  املوضوع.  حول  سؤاال  فسألت  القاعدة،  عن  الجزيرة 

كانت إجابتي واضحة:
قلت : لم يثبت أن وفدا من نشطاء الحركة األمازيغية قام 
بوفد  يتعلق  معطيات  من  متوفر  هو  ما  إرسائيل،  بزيارة 
قام  بالتحديد،  »البيداغوجيا«  التعليم،  أرسة  إىل  ينتمي 
التاريخ  يف  املتخصصة  فاشيم«  »ياد  مؤسسة  إىل  بزيارة 
اماريغوفونيني  الوفد  هذا  وضمن  الهلوكوست.  ودراسة 

وعربوفونيني.
أصدقاء  من  استقيتها  واملعطيات  بالتحديد،  قلته  ما  هذا 
كانوا ضمن الوفد ، أرصوا عىل وضع املسافة بني الوفد الذي 
للقيم  أوفياء  كانوا  بل  االمازيغية.  والحركة  ضمنه  كانوا 
اإلرسائيلية  الحكومة  استثمار  برفضهم  يحملونها  التي 
بإحدى  تعني  ملؤسسة  التعليم،  ونساء  كرجال   لزيارتهم 

اكرب الجرائم يف تاريخ اإلنسانية »الهلوكوست«. 
يف شأن موقفنا من الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني

قلت بان مرجعيتنا وما نؤمن به من قيم، يجعل كل الكالم 
ترهات.  مجرد  االمازيغية  للحركة  إرسائييل  اخرتاق  حول 
فنحن مع حق الشعب الفلسطيني يف قيام دولته تعيش يف 

سالم إىل جانب دولة إرسائيل.
تربير  عن  بمنأى  يجعلنا  به  نؤمن  ما  بان  أيضا  وقلت 
والحركة  األبرياء.  حق  يف  مصدرها،  كان  أيا  الجرائم، 
إفريقيا  شمال  يف  األنظمة  عن  مستقلة  حركة  االمازيغية 

وهي ال تمارس السخرة ألي كان.
ألنني  عنه،  أدافع  وسأظل  به  مقتنع  أنا  و  قلته  ما  هذا 
الحركة  جعلت  التي  الفلسفة  و  والقيم  باملرجعيات  أومن 
األمازيغية حركة مؤثرة يف شمال إفريقيا ، وقد تكون أكثر 
قرارنا  استقاللية  عىل  حافظنا  ما  إذا  املستقبل  يف  تأثريا 

وتشبثنا بقيمنا.
* الكاتب التنفيذي للمرصد االمازيغي للحقوق و الحريات

االختراق اإلسرائيلي املزعوم للحركة االمازيغية
يف احلاجة إىل حتكيم العقل و ليس املزاج يف تناولنا للموضوع

أحمد عصيد

عبد الله حتوس*

دراسة  حول  زوبعة  إثارة  خالل  من  الحقائق  وتشويه  تمويه  أسلوب  إىل  والورقية  الرقمية  اإلعالم  وسائل  التجأت 
إرسائيلية تتحدث عن إمكانية التقارب بني األمازيغ وإرسائيل، وذلك عىل إثر التوصيات التاريخية الصادرة عن لجنة 
الوطني  العام  الرأي  ولتنوير  املنرصم،  16و17 غشت  بني  ما  املتحدة  لألمم  التابعة  العنرصي  التمييز  القضاء عىل 

والدويل باملوضوع، إرتأت الجريدة أنجاز هذا امللف.
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املايض  األسبوع  املغربية  الصحافة  اتهمت   *
مركز مويش دايان اإلرسائييل، بسعيه يف تقرير 
صدر مؤخرا، إىل نوع من التقارب مع املناضلني 
مساندين  فاعلني  جعلهم  بهدف  األمازيغيني 
إلرسائيل، بصفتكم محرر التقرير املذكور ماذا 

يمكنكم قوله يف املوضوع ؟
األكاديمي  للبحث  معهد  دايان  مركز   **
باحثني  ويضّم  أبيب،  تل  بجامعة  مرتبط 
يف  أبحاثا  ينجزون  ومعروفني  محرتمني  
املركز  األوسط.  للرشق  املعارص  التاريخ 
العاملون  والباحثون  أحدا  يساند  ال 
األمر  يتعلق  وال  حياد.  يف  يشتغلون  فيه 

نرش  إىل  يهدف  سيايس  بعمل 
الحكومة  إىل  موجهة  توصيات 
تعمل  أن  أجل  من  اإلرسائيلية 
تدابري  اتخاذ  عىل  األخري  هذه 
يتعلق  ولكن  ما،  إجراءات  أو 
تعميق  يشجع  بمعهد  باألحرى 
والسياسة  التاريخ  يف  املعرفة 
بمنطقة  واإلقتصاد  واملجتمع 
الرشق األوسط وشمال إفريقيا، 
برنامج  أي  بوجود  يل  علم  وال 
لدعم  اإلرسائيلية  للحكومة 
وخطوة  األمازيغية،  الحركة 
يف  ستكون  النوع  هذا  من 
جميع األحوال بدون أية نتائج 

إيجابية. ولعّل معاريض الحركة األمازيغية 
لإلعالن  سانحة  فرصة  شك  بال  يجدون 
إرسائيلية  »مؤامرة  بوجود  اتهامات  عن 

الشمالية« وذلك من أجل  إفريقيا  الخرتاق 
النوع  وهذا  السياسية.  أهدافهم  تحقيق 
من الترصيحات ال ينبغي أخذه بعني الجّد.

اهتمامكم  الحالة  هذه  يف  إذن  يعني  ماذا   *
البالغ باملسألة األمازيغية باملغرب ؟

سنة  ثالثني  من  أزيد  أمضيت  لقد   **
املعارص  التاريخ  تدريس  ويف  البحث  يف 
وشمال  األوسط  الرشق  يف  والسياسة 
إفريقيا، واهتمامي بالحركة االمازيغية يف 
املغرب والجزائر وكذا يف بلدان الدياسبورا، 
بمختلف  املتعلقة  ألبحاثي  امتداد  هو 
مثال   ( البلدان  هذه  يف  املجتمع  مظاهر 

تطور  اإلسالمية،  الحركات  املراة،  وضعية 
باملغرب  السياسية  األنظمة  واستمرار 
القادم  فكتابي  الصدد  وبهذا  الكبري(. 

األمازيغية  الهوياتية  »الحركة 
إفريقيا  شمال  ألنظمة  تحّدي 
2011 من طرف  سينرش يف ربيع 
إطار  يف  بريس،  تكساس  جامعة 
باستجواب  قمت  الدراسة  هذه 
األمازيغيني  الفاعلني  من  الكثري 

بالقارات الثالث.
أمازيغ  اعتبار  يمكن  حّد  أي  إىل   *
يف  لإلسهام  قابلية  أكثر  املغرب 
السالم يف الرشق األوسط  من الفرقاء 

املغاربيني اآلخرين ؟
بني  إال  ممكن  غري  السالم    **
جريانها  و  إرسائيل 
يكون  وأن  املبارشين، 
عىل  قادرين  األمازيغ 
لصالح  عالنية  التحدث 
يف  حقها  و  إرسائيل 
يعرتفوا  وأن  الوجود، 
بفداحة املحرقة النازية 
بالخطابات  ينددوا  وأن 
للسامية  املعادية 
والتي  وإلرسائيل 
التيارات  تعّبعنها 
فسيكون  األخرى، 

الرشق  يف  فريدة  ظاهرة  ذلك 
األوسط وشمال إفريقيا. كما أّن 
الترصيح بمثل هذه املواقف عالنية سيكون 
واملجتمع  املغربي  الفضاء  تطور  بفضل 
واملوقف.  الرأي  تعددية  اتجاه  يف  املدني 
عىل  أغلبيتهم  يف  واإلرسائيليون 
بوجود  واعني  ليسوا  حال،  كل 

املوقف،  هذا 
بال  وسيثمنونه 

شك إن وجد.
يمكن  هل   *
يستمر  أن  للمغرب 
يف  ما  دور  لعب  يف 
يف  السالم  مسلسل 

الرشق األوسط ؟
املغرب  لعب   **
القريب  يف ماضيه 
يف  امليّس  دور 
السالم  مسلسل 
إرسائيل  بني 
غري  والعرب، 
قطع  بعد  أنه 
العالقات الرسمية 

موقف  يف  ظّل   ،2000 أكتوبر  يف 
محمد  امللك  اّن  و  خاّصة  متحفظ 
عىل  الرتكيز  غختار  السادس 
السياسة الداخلية. غري أن اململكة 
أمام  مفتوحة  ذلك  رغم  ظّلت 
السواح اإلرسائيليني، مما يدّل عىل 
أّن املغرب رغم انخراطه يف الصّف 
العربي ظّل يتبنى اختيارات فريدة 
إشارات  بعض  ولعّل  املنطقة.  يف 
اإلنفتاح من طرف املغرب سيكون 
الطرف  عند  حسن  وقع  لها 
إقناع  عىل  وستساعد  اإلرسائييل 
املتشكك  اإلرسائييل  العام  الرأي 
السالم  عملية  يف  رشكاء  وجود  يف 
الدول  وتكتل  العربي.  العالم  يف 
األردن،  )مرص،  املعتدلة  العربية 
التعاون  مجلس  ودول  املغرب، 
الخليجي( يطمح إىل أن يرى تقدما 
ملموسا يف املفاوضات اإلرسائيلية 

– الفلسطينية، كما أن إدارة الرئيس أوباما 
تتمنى أن ترى هذا التكتل يلعب دورا داعما 
للسالم. وأعتقد رغم ذلك بأن الدول العربية 
مواقفها  يف  حذرة  ستظل  املغرب  ومنها 

وسلوكاتها.
* و ماذا عن بقية الدول املغاربية، هل تعتقدون 

يف ظهور نخبة مساندة للسالم فيها أيضا ؟

فيما يخّص هذا  الحذر  تونس شديدة   **
التقية،  موقف  اتخاذ  وتفّضل  املوضوع 
لم  اإلرسائيلية  فالسياحة  املغرب  عكس 
عملت  قد  و  مؤخرا،  إال  تونس  يف  تنشط 
فيما  محدودة،  جعلها  عىل  السلطات 
فائدة  أو  أي تطور  أرى  بالجزائر ال  يتعلق 
بالنسبة لهذه املسألة. يعني هذا أن صعود 
إيران وشبح التيارات الجهادية يف منطقة 
الرشق األوسط و شمال إفريقيا يفرضان 
الدول  عىل  و  الثالث  املغاربية  الدول  عىل 
فيما  التنسيق  إرسائيل  و  املعتدلة  العربية 
يف  إال  ممكنا  يكون  لن  هذا  أّن  غري  بينها. 

حالة تقدم مسلسل السالم.

* حوار أجراه زكريا شكرالله ملجلة أكتييل
 العدد من 18 إىل 24 شتنب 2010
 

Bruce Maddy Weitzman مع الباحث اإلسرائيلي Actuel حوار جملة أكتوييل

إســـــــــرائــيـــــــــــــــــــــل ال تــــــدعـــــــــــم األمـــــــــــــــازيــــــــــــــغ

“ال وجود ألي برنامج 
للحكومة اإلسرائيلية

 لدعم احلركة األمازيغية”

“كتايب القادم »احلركة 
اهلوياتية األمازيغية« 

حتّدي ألنظمة مشال 
إفريقيا”

بروس مادي ويتزمان
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لـ   2463 العدد  التوقف عند ملف  يف  ترددت كثريا 
5-3 شتنرب 2010 من جريدة »التجديد«، وصياغة 
وتهجم  مغالطات  من  فيه  ورد  عما  تحلييل  رد 
أن  سبق  ألنني  املغرب،  يف  األمازيغية  الحركة  عىل 
النقاش  ومهازل  اإلسالميني  »تعاويذ  عن  كتبت 
العمومي« بعد أن أكدت لنا التجربة أن هذا النقاش 
»التجديد«،  أصحاب  يتورع  ال  حيث  يتطور  ال 
عند كل مناسبة وغري مناسبة عن تكرار نعوتهم 
وتهجمهم. إال أن أبعاد هذا النقاش الذي  انضمت 
باملغرب،  الجزيرة وجرائد أخرى صادرة  إليه قناة 
من  العمومي  تناوله  دائرة  توسيع  يتطلب  صار 

أجل توضيح األمور وتقريب الرؤى.
فخطورة خرجة »التجديد« األخرية، والشكل املثري 
وبالبند  إليه  املشار  امللف  به عناوين  الذي صيغت 
العريض، إضافة إىل أن الجريدة النارشة هي لسان 
تتمثل  اإلسالمية،  الحركة  من  أساسية  مكونات 
الوصاية  ووهم  التهويل  وصيغ  األحكام  أن   يف 
الخط  صميم  من  هي  قراءها،  بها  أغرقت  التي 
عالقتها  يف  الحركة  لهذه  »الجهادي«  اإليديلوجي 
من  للنيل  الدعائي  تكتيكها  ويف  باألمازيغية 
رشائح  ووعي  وجدان  يف  ومكانتها  مرشوعيتها 
تبدت  لذلك،  املغاربة. ونظرا  املواطنني  عظمي من 
الحركة  افرتاءات  ملناقشة  مواتية  املناسبة  يل 
والحركة  بينها  الخالف  ومواضع  اإلسالمية 
األمازيغية، وذلك انطالقا من الكيفية املغرضة التي 
لباحث  تقرير  صدور  املعنية  الجريدة  بها  وظفت 
اإلرسائيلية  العالقات  حول  أبيب  تل  جامعة  من 
املغاربية لتكرر تعاويذها اتجاه األمازيغية وربطها 
و«املؤامرة«  و«االخرتاق«  »الصهيونية«  بعبارات 
و«ورقة للتوظيف«... وذلك بهدف تقزيم خطابها 
وشيطنته وتأليب وجدان املواطنني ضده، بل أنها  
إعادة  إىل  السياسيني  والفاعلني  »الدولة  تدعو 
املعطيات  عىل  بناء  األمازيغية  من  املوقف  تقييم 

الجديدة وتحصني املغرب من الفتنة« ! 

إسرتاتيجية التهويل والتخوين

كتبت  مللفها  رئييس  وكعنوان  العريض،  فبالبند 
»«التجديد عىل الصفحة األوىل: »مخطط إرسائييل 
العربي«،  املغرب  يف  األمازيغية  الحركة  الخرتاق 
وجاءت عناوين املواد التي تضمنها امللف كما ييل: 
و«التوظيف  اإلرسائييل«،  والرهان  »األمازيغية 
الدويل والصهيوني للورقة األمازيغية«، مشرية إىل 
قامت  حديثة،  دارسة  كشفتها  الحقائق  هذه  أن 
وكشف  أغوارها  بسرب  الجريدة  تحرير  هيئة 
استباقا  الخطر  فاستبقوا  وأهدافها،  نواياها 
وحرفوا  نذيرا،  فنذروا  فضحا  املخطط  وفضحوا 
افرتاء،  األمازيغية  عىل  وافرتوا  تحريفا  التقرير 

فكانت تلك العناوين واألحكام والدعوات. 
الدراسة املطية مقال لباحث إرسائييل يف الدراسات 
املغاربية، بروس مادي وايزمان، من مركز مويش 
تل  بجامعة  األوسطية  الرشق  للدراسات  ديان 
يصدرها  التي    IPRISبدورية منشورا  أبيب، 
ولقد  واألمن«.  الدولية  للعالقات  الربتغايل  »املعهد 
لحدود  بتشخيص  مقالته  خالل  من  الباحث  قام 
وإمكانيات العالقات املغاربية اإلرسائيلية انطالقا 
من وصف للعديد من أبعاد هذه العالقات ومختلف 
واالقتصادية  والدبلوماسية  التاريخية  العوامل 
األخرية  ليدرج يف نصف صفحته  فيها،  تؤثر  التي 
األمازيغي  الخطاب  لحالة  وصفيا  تشخيصا 
العرب  القوميني  ومواقف  ومقوالته،  املغرب  يف 
الخطاب  هذا  تعاطي  وكيفية  منها،  واإلسالميني 
الرتكيز  إىل  العربي اإلرسائييل ودعوته  الرصاع  مع 
التقرير  وأشار  للمغرب.  الحقيقية  املشاكل  عىل 
أثري مؤخرا من ضجة بخصوص ما  إىل »ما  كذلك 
الحركة  أن  بالرباط حول  تعليقات إلمام  نقل عن 
األمازيغية ليست سوى إسفني توظفه الصهيونية 

للتغلغل يف املغرب«.
فعندما ينتهي القارئ من تفحص هذا املقال الذي 
مؤسسة  عن  صادرا  وال  اسرتاتيجيا  تقريرا  ليس 
ويقارنه  أصولية...،  يهودية  جماعة  أو  حكومية 
بما ورد يف صفحات »التجديد« ، يتساءل عن سند 
العناوين واألحكام، وعن  الجريدة يف صياغة هذه 
عالقة األمازيغية بتلك امللحقات الدعائية املغرضة 
التي دأب إسالميو املغرب عىل تكرارها كل ما أرادوا 
األمازيغية.  حول  البوليميكي  النقاش  يف  الخوض 
تدعيه  ما  يفيد  املعني  املقال  يف  يذكر  أثر  فال 
الحركة  الخرتاق  »مخطط  وجود  من  الجريدة 
األمازيغية« بقدر ما يقدم التقرير، عموما، رصدا 

الرؤى  يف  املعروفة  االختالف  ألشكال  موضوعيا 
بني األمازيغيني والقومني واإلسالميني، باعتبارها 
أبرز الخطابات املتداولة يف الساحة املغربية، وهنا 
الذي  املحرف  والتأويل  التحوير  يتضح جليا خيار 
طغى عىل مواد امللف. أما الخالصة املستفادة من 
كيفية تناول هذا املقال وتوظيفه من طرف جريدة 
ملف  من  يكون  ما  أبعد  األمر  أن  فهي  »التجديد« 
بل   ، مضمونه  عن  النظر  بغض  مهني،  صحفي 
يتعلق باألحرى بحملة تشويه وشيطنة مقصودة، 
املواطن،  وعقل  ذكاء  يخاطب  ال  مبيت،  وتهجم 
ما يستهدف زرع وتكريس فوبيا العقالنية  بقدر 
عالقة  ماله  كل  اتجاه  الالشعور  مستوى  عىل 
وبجالء،  مرة،  كل  يتأكد  الذي  أن  بل  باألمازيغية. 
يعدو  ال  الوهمية،  القضايا  هذه  أمثال  اختالق  أن 
كونه ذريعة للخروج بمثل تلك األحكام الوصائية 
الجمعي  الالشعور  وقصف  امللغومة  والعناوين 
األمازيغية  الحركة  ضد  العامة  الستعداء  بها 

ومناضليها ومثقفيها.
واالختزايل  االنتقائي  الشكل  يف  تمثل  التزييف  هذا 
الذي تعاطت به مواد امللف مع املقال املعني ومع 
خطاب الحركة األمازيغية يف املغرب، حيث تحول 
املوقف من رصاع الرشق األوسط الذي أشري إليه يف 
مضمون املقال من خالل إيراد الخالف اإليديولوجي 
القائم بني الحركات اإلسالمية والقومية والحركة 
الذريعة  ليصبح  واضحة،  وبعبارات  األمازيغية، 
ما  هواها  عىل  تؤول  الجريدة  جعل  الذي  واملحرك 
من  معروفة  لجوانب  وصف  من  التقرير  يف  ورد 
الخطاب األمازيغي وتعتربها ما أسمته »مرتكزات 
الذي  التحدي  ملواجهة  اإلرسائيلية  اإلسرتاتيجية 
اإلسالميني  خطاب  ومواجهة  التطبيع  يعرتض 

والقوميني«. 
بهذا  الباحث  كتبه  ما  ندرج  ذلك  يتضح  وحتى 
الصدد وهو كاألتي: » لقد كانت الحركة األمازيغية 
ومنذ وقت طويل هدفا التهامات القوميني العرب 
االمربيالية  مصالح  تخدم  بأنها  واإلسالميني 
العربية  للرواية  رفضها  نتيجة  وذلك  الغربية، 
وكذا  والحضاري،  التاريخي  وتأويلها  اإلسالمية 
متبنى  هو  كما  الكوني  النموذج  مع  لتماهيها 
العام  الغربية، والخطاب  الفكرية  األوساط  ضمن 
القومية  الحركات  ينتقد  األمازيغية  للحركة 
املشاكل  عىل  تركيزها  لعدم  واإلسالمية  العربية 
يف  التقرير  ذكر  وباملقابل  للمغرب«.  الحقيقة 
أن  لألمازيغية  التي خصصها  الفقرات  بداية هذه 
للحركة  النقد  شديدي  كانوا  املغاربة  »اإلسالميني 
 « اعتبارات ومنها عدم تضامنها  لعدة  األمازيغية 

بما يكفي« مع الفلسطينني«.  
لعل أخالق الحكم املوضوعي لن تسمح لنا سوى 
هو  ملا  موضوعيا  رصدا  العبارات  هذه  باعتبار 
الحركة  خطاب  من  والعام  للخاص  معروف 
واإلختالفية،  الديمقراطية  ومواقفها  األمازيغية 
عبارة  استعمال  يف  الوصف  نزاهة  تتضح  كما 
الحكم  إطار  أن  عىل  تدل  التي  يكفي«  »بما 
يقودها  التي  اإليديولوجية  واملواجهة  القيمي 
يتعلق  عندما  األمازيغية  الحركة  ضد  اإلسالميون 
ينتاب  الذي  الوصاية  وهم  هو  بفلسطني،  األمر 
هؤالء عرب سعيهم إىل فرض تصورهم ومواقفهم 
وشعاراتهم عىل اآلخرين، تلك التي يستمدونها من 
مختربات حماس وحزب الله واملؤتمرات القومية، 
تضامنها  وشكل  املغربية  املقاربة  عن  بعيدا 

اإلنساني املختلف.

تكتيك االنتقائية والتحريف

التي تغاضت  الكيفية  أكثر هو  االندهاش  ما يثري 
بها الجريدة عن معطيات هامة وحساسة وردت يف 
املقال حول العالقات اإلرسائيلية املغربية، لتنتقي 
بروبغاندي  بشكل  وتحوله  ثانويا  جزئيا  معطى 
الحركة  وشيطنة  والتهويل  للتهجم  مطية  إىل 
حمله  الذي  التأكيد  وبالخصوص  األمازيغية، 
املغربية  العالقات  وإسرتاتيجية  أهمية  املقال عىل 
التأمينية  واألدوار  االستقالل،  منذ  إرسائيل  مع 
اليهودية  اللوبيات  لعبتها  التي  والدبلوماسية 
ودوليا.  وإقليميا  داخليا  املغربي  النظام  لصالح 
بل أن جريدة »التجديد« اعتربت بشكل رصيح أن 
للرفع من  »اللوبي اإلرسائييل يف واشنطن يضغط 
املغرب، كما يضغط  األمريكية لصالح  املساعدات 
أجل  وذلك من  الصحراء،  املغرب من  لدعم موقف 
حالها  لسان  وكأن  التطبيع«،  مسار  يف  الترسيع 
يقول: علينا التضحية بالصحراء واملصالح الوطنية 

للمغرب فداء لحماس ولتصورها السيايس للرصاع 
إلعطاء  تنربي  التي  وهي  اإلرسائييل،  الفلسطيني 
برؤية   « فتطالبنا  الوطنية  يف  للمغاربة  الدروس 
ملواجهة، ما سمته، أشكال االخرتاق التي تستثمر 
الوطنية  املصالح  عىل  ضدا  األمازيغية  الورقة 

واإلسرتاتيجية للبالد« !
لنشطاء وهميني متخصصني  الجريدة  التجاء  أما 
يف »الشأن األمازيغي« ، فيثري ألف سؤال حول أين 
األمازيغية  اإلطارات  تناضل  عندما  هؤالء  يختفي 
والثقافية  اللغوية  الحقوق  أجل  من  وفاعلوها 
واالقتصادية لإلنسان املغربي؟ إن هذا االستحضار 
واملغرض  االنتهازي  تعاطيهم  عىل  أخر  دليل 
كلما  إال  بآرائهم  نسمع  ال  حيث  الشأن،  هذا  مع 
استدعت الحاجة تربير ودعم التهجم عىل الصوت 

األمازيغي .
أصحاب  يدعي  حينما  ذروته  التحريف  ويبلغ 
تتمثل  اإلرسائيلية  اإلسرتاتيجية  بأن  »التجديد« 
الحركة  هو  عربي«  غري  فاعل  عىل  »املراهنة  يف 
بني  العبارة  هذه  وضع  ثم  حيث  األمازيغية، 
»التقرير«،  من  مقتبسة  أنها  يفيد  بما  مزوجتني 
ثابتا وتوظيفا مغرضا من  تزويرا  مما يمثل حقا 
حرفها  التي  العبارة  نورد  ولألمانة  التضليل.  أجل 
أصحاب »التجديد« كما جاءت يف املقال: »بالنسبة 
إلرسائيل، شكلت العالقات مع الرباط امتدادا عربيا 
لسياسة هوامش الرشق األوسط، القاضية بتنمية 
عرب  غري  أوسطيني  رشق  فاعلني  مع  الروابط 
ملوازنة ضغط دول عربية راديكالية معادية ». وقد 
العالقات  هذه  يف  املغرب  ملوقع  الوصف  هذا  جاء 
عبد  جمال  مرحلة  عن  الباحث  حديث  سياق  يف 
خالل  العربية  اإلرسائيلية  العالقة  وتاريخ  النارص 
الستينيات من القرن املايض. وهنا نالحظ بأسف 
العرب« من  الجريدة عبارة »غري  كبري كيف برتت 
»فاعلني  عبارة  منها  التقرير، وحذفت  يف  سياقها 
أن  تعسفا  يوهموننا  لكي   ، أوسطيني«  رشق 
يف  األمازيغية،  والحركة  األمازيغ  هم  املقصود 
املبتورة  الجملة  ومنطوق  الوصف  سياق  أن  حني 
يفيد بشكل واضح أن الفاعلني الرشق األوسطيني 
تاريخ  عن  الحديث  يف  املقصودين  العرب  غري 
أي  العربية،  غري  الدول  هي  اإلرسائيلية  العالقات 
تركيا وإيران يف تلك املرحلة، وال عالقة لألمر بتاتا 
اسمها  املغرب  يف  واحتجاجية  تصحيحية  بحركة 

األمازيغية.
وتأكيد  »التجديد«،  جريدة  مزاعم  كل  ولتفنيد 
وربطها  أحكامها  لتعويذ  املقال  لهذا  توظيفها 
املغرض لألمازيغية بالصهيونية، نذكر بأن الجملة 
التي أنهى بها الباحث مقاله هي: » عموما، فأي 
الدول  مع  إلرسائيل  السابقة  العالقة  يف  تحسن 
املغاربية رهني بتحقيق تقدم وازن يف الدبلوماسية 
اإلسالميون  يتغاىض  فلماذا  اإلرسائيلية«.  العربية 
عن هذه الحقيقة وهذه اإلسرتاتجية الفعلية التي 
تمارس أمام أعينهم كل يوم، والتي تضع وجودهم 
السيايس الشكيل يف طريق االنقراض، ويقدموا عىل 
مصارعة طواحني الهواء باالفرتاء عىل األمازيغية 
بكل  الجواب  التعددية؟  الديمقراطية  وحركتها 

بساطة هو أنهم جزء من لعبة ال يدركونها.

من الذي يخدم حقا األجندة الخارجية؟

جهات  طرف  من  االخرتاق  تهمة  بصدد  دمنا  ما 
خارجية وخدمة أجندة أجنبية،  فلقد حان الوقت 
لطرح هذا السؤال ملعرفة حقيقة  ما يقع يف فضاء  
للتساؤل  التوقف  فيستوجب  املعارص.  املغرب 
أو  فلسطني  أو  وإيران  سوريا  كانت  ما  إذا  حول 
أمما خارجية  أم  املغربي،  الوطن  أجزاء من  تركيا 
مستقلة؟ ! إن الحقيقة الصارخة هي أن حركات 
املغرب  يف  العربية  والقومية  السيايس  اإلسالم 
ذلك  الخارجية،  الجهات  طرف  من  املخرتقة  هي 
الحركات  لهذه  اإليديولوجية  الخطوط  من  أيا  أن 
وأجهزتها املفاهيمية ومتونها البالغية ال ينبع من 
يتبنى همومه، بل كلها وصفات  املغرب وال  واقع 
الحركات  هذه  أجندة  أن  كما  مستوردة،  جاهزة 
السياسية وتحركاتها »النضالية« يف املغرب،جلها 
رهينة اإلشارات الواردة من تلك املصادر، وتتماىش 
الدولية  أو  واإلقليمية  البينية  الرصاعات  وتقلبات 
يتم  التي  التبعية  وهي  خارجية.  ومحاور  لدول 
حول  اإلجماع  شعارات  تحت  املغرب  يف  تسويقها 

ثوابت النضال  وااللتزام  القومي...  
تلك  مرشوعية  حول  النقاش  دون أن يفتح  
الوطنية  الخيارات وحول إن كانت تخدم املصالح 

تيجية  ا إلسرت وا
للبالد.  الحقيقية 
الخالصة  أما 
حركات  أن  فهي 
اإلسالم السيايس 
والقومية العربية 

لم  والتي  عندنا، 
سوى  لرشعيتها  للتأسيس  أخرى  طريقة  تجد 
ال  الحركات  املغرب، هذه  أمازيغية  استهداف  عرب 
تعدو كونها تمثيليات محلية ملصالح دول ومحاور 
أجنبية تجاهد لجعل املغرب عمقا حيويا وامتدادا 
ضمري  قرصنة  ذلك  يف  ووسيلتها  لها،  اسرتاتيجيا 
ضغط  كورقة  الستعماله  وتوجيهه  بأكمله  وطن 
رصاعاتها  يف  خارجية  أطراف  لصالح  ومزايدة 
سواء  الدولية،  القوى  مع  أو  اإلقليمية  أو  البينية 
أو رصاع  الداخيل،  الفلسطيني  بالنزاع  األمر  تعلق 
كل من إيران ودمشق مع الواليات املتحدة لضمان 
الوطنية واإلقليمية، ومؤخرا عمليات  مصالحهما 
االتحاد  ضد  تركيا  تخوضها  التي  الحبل  شد 

األوربي.

»ذنب« الحركة األمازيغية استقالليتها

الرشق  الرصاع  من  األمازيغية  الحركة  موقف  أما 
أية  يحتمل  ال  واضحا  دائما  كان  فلقد  األوسطي 
وعادل  سلمي  حل  إيجاد  رضورة  وهو  مزايدات، 
يضمن حق الشعب الفلسطيني يف العيش بكرامة 
يف وطن مستقل خاص به، كما يضمن اليشء ذاته 
للشعب اإلرسائييل، وهو موقف ينبني عىل مقاربة 
يثري  ما  ذلك  أن  ويبدو  للمشكلة.  عقالني  وتحليل 
واختزال  االنفعايل  التجييش  محرتيف  حفيظة 
والقوميني  اإلسالميني  من  حشود  إىل  الشعوب 
املمالة  قناعاتهم  يخالف  رأي  أي  يف  يرون  الذين 
نفسه  املوقف  وهو  وخيانة.  زندقة  الخارج  من 
تنديدها  يف  األمازيغية  الحركة  منه  انطلقت  الذي 
عىل  حربها  إرسائيل  بها  خاضت  التي  بالكيفية 
الجمعيات  وإعالن   ،2008 سنة  غزة  مدنيي 
بإلغاء  املغرب  ربوع  عرب  تضامنها  األمازيغية 

حفالت رأس السنة األمازيغية لذاك العام.
األمازيغ  النشطاء  بعض  مبادرات  بخصوص  أما 
التواصل مع جهات مدنية وثقافية إرسائيلية،  يف 
خاصة ذات األصول املغربية القروية، عرب تأسيس 
أو  أول  ليست  فإنها  مشرتكة،  صداقة  جمعية 
أطراف  بني  الرسمي  الغري  التواصل  أشكال  آخر 
املبادرات،  هذه  إرسائيلية.  وأطراف  املغرب  من 
أن تحرتم من وجهة  إال  يمكن  ال  املبدأ،  من حيث 
نرضنا ألنها صادرة عن مواطنني مغاربة راشدين 
يمنع  أن  دون  املدنية،  حقوقهم  بجميع  متمتعني 
موضوع  التقرير  إن  جدواها.  مناقشة  من  ذلك 
امللف يسهب يف تبيان مستوى العالقات والتنسيق 
وإرسائيل  الرسمي  املغرب  بني  املنقطعني  الغري 
ذلك  جانب  وإىل  دبلوماسية،  عالقات  غياب  رغم 
الثقافية  العالقة  وثاقة  عىل  اطالع  عىل  فالجميع 
املثال،  سبيل  عىل  األندليس  العنرص  بني  والفنية 
واليهود اإلرسائيليني من أصول مدينية، وكثريا ما 
تجلت هذه العالقة عىل شاكلة مبادرات موسيقية 
وتقدم  التقليدية...  لألزياء  معارض  أو  مشرتكة 
السلم والتسامح وتجاوز  كمبادرات إلعالء صوت 
أثار ذلك ردة فعل  أن  أبدا  االختالفات. ولم يسجل 
تذكر من طرف أصحابنا من األوصياء عىل الضمري 
والضجة  التخوين  أسلوب  أن  يعني  مما  املغربي، 
دون  األمازيغية  الحوار  مبادرات  به  تجابه  الذي 
اإلسالميني  حساسية  أخرى  مرة  يعكس  غريها، 
مقدرة  منه  يستشف  فعل  أي  اتجاه  والقوميني 
وممارسة  املبادرة  أخد  عىل  األمازيغي  اإلنسان 
واالستعباد  التنميط  قوالب  والتحرر من  اختالفه، 

املفروضة عليه منذ قرون.
صدق  هو  الوحيد  األمازيغية  الحركة  ذنب  إن 
األوطان،  من  غريه  دون  الوطن  لهذا  انتمائها 
لتحريره  الدءوب  وسعيها  مصالحه  عىل  وغريتها 
كانت  رشقية  خارجية  قوة  ألية  التبعية  من 
كامل  مغربي  كيان  لبناء  وسعيها  غربية،  أم 
يف  للند  الند  يقف  بذاته،  االستقاللية، قوي ومعتز 
عالقاته مع األخر عربيا كان أو عربانيا أو فارسيا 
أو تركمانيا أو غربيا ... ويبدو أن هذا بالضبط هو 

سبب استهدافها.

اإلسالميون و األمازيغية
وسؤال الصهيونية والفتنة والعمالة للخارج...

رشيد احلاحي
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أوال: أسباب ظهور الحركة األمازيغية 
باملغرب

الخمسينات  أواخر  استقالله  عىل  املغرب  حصول  بعد 
من القرن املايض، تولت نخب سياسية وفكرية مقاليد 
والثقافية  السياسية  الدولة  شؤون  وتدبري  الحكم 
دون  استفادت  التي  هي  النخب  وهذه  واالقتصادية؛ 
والذي  باملدن،  املتواجد  العرصي  التعليم  من  غريها 
أحدثته الدولة الفرنسية باملغرب بعد احتاللها له، فهي 
بالثقافة  متشبعة  جلها  نقل  لم  إن  معظمها  يف  نخب 
تجاهل هذه  عنه  نتج  الذي  اليشء  النخبوية،  املدرسية 
الثقايف  املغربي  للواقع  والثقافية  السياسية  النخب 
بعد  الدولة  لشؤون  تدبريها  يف  واللغوي  والحضاري 
االستقالل. لكون هذه النخب مدينية تجهل أو تتجاهل 
لغة  أمازيغي  هو  الذي  العميق  املغرب  وثقافة  واقع 
هذه  واعتمدت  السنني.  آالف  منذ  وحضارة  وثقافة 
النخب ثنائية »العروبة واإلسالم« ليس لكونها مقتنعة 
ولكن  البعض،  ببال  سيخلد  كما  واإلسالم  بالعروبة 
سياسيا  الستغالله  شعبوي  دعائي  ومنهج  كأسلوب 
كل  أن  فيه  نجد  الذي  الوقت  يف  السلطة  يف  إلبقائها 
مدارس  يف  تعليمها  وتتلقى  تسجل  النخب  هذه  أبناء 
البعثات الثقافية األجنبية الفرنسية منها أو األمريكية 
لها  سنوا  التي  املغربية  املدرسة  عن  بعيدا  واالسبانية، 
سياسة ومناهج تعليمية، ال تهدف إىل خلق أطر فكرية 
توظيفها  إىل  تهدف  ما  بقدر  مقتدرة،  وتقنية  كفئة 
نجد  ال  إذ  والشعبوية.  السياسية  إيديولوجيتها  لتنفيذ 
لغة  املغربي  باملجتمع  صلة  أية  التعليم  هذا  مناهج  يف 
وثقافة وحضارة، وبذلك تكون أجياال تنظر إىل ثقافتها 
التوجه  الدونية واالستخفاف، وهذا  وحضارتها بنظرة 
اإلعالم  كذلك  طال  التعليم  يف  لألمازيغية  االقصائي 

الوطني والحياة العامة. 
سياسة  نهج  إىل  الحركة،  ظهور  أسباب  ترجع  كذلك 
من  شاسعة  ملناطق  املتعمد  والتهميش  اإلقصاء 
حرمت  حيث  باألمازيغية،  والناطقة  املغربية  البادية 
التحتية،  والبنيات  والصحة  التعليم  من  املناطق  هذه 
وأصبحت عالقتها بالدولة تتمثل فقط يف وجود السلطة 
باملنطقة ملراقبة ساكنتها، وهذا ناتج عن كون كل هذه 
املناطق كانت تعاقب جماعيا ألسباب سياسية تختلف 
إحداها عن األخرى حسب كل منطقة. فأصبحت هذه 
املناطق بفعل هذا الحصار وهذا اإلقصاء تعاقب مرتني؛ 
االهتمام  عىل  ركز  الذي  االستعمار  طرف  من  األوىل 
باملدن، وعاقبت البوادي باعتبارها مناهضة لالستعمار 
ولم تقبل به أصال، وأدت بذلك ثمنا غاليا، وهاهي مرة 
عهد  يف  ثانية  سياسية  ألسباب  البادية  تعاقب  أخرى 

االستقالل.
تيها  ببالدنا  والسياسية  الثقافية  النخب  عاشت 
فهناك  السيايس؛  خطابها  الزدواجية  نظرا  سياسيا 
وبعض  املشارقة  إليهام  عروبية  سياسة  ينهج  من 
فئات الرأي العام الوطني بأنه يستمد إيديولوجيته من 
ثنائية العروبة واإلسالم، وتناهض كل ما هو أمازيغي 
كل  التوجه  هذا  حاميل  ويوظف  وحضارة  وثقافة  لغة 
األمازيغية  الحركة  ملناهضة  الفكري  اإلرهاب  أساليب 
بحفدة  أو  الرببري«،  »الظهري  بمنارصي  كنعتها 
وكذا  باالنفصاليني  أو  الفرنيس(،  العام  )املقيم  ليوطي 
القدحية  النعوت  من  ذلك  غري  إىل  بالصهاينة...  نعتهم 
الحركة  مناضيل  لقمع  ترهيبي  كأسلوب  التشهريية، 

األمازيغية. 
السبب اآلخر يكمن يف ظهور وتكوين شباب من البادية 
والتحقوا  املغربية  املدرسة  يف  تعليمهم  تلقوا  املغربية، 
العلوم  مجاالت  يف  عرصيا  تكوينا  وتكونوا  بالجامعة 
واألنثروبولوجيا  واللسانيات  كالتاريخ  اإلنسانية، 
واألدب، وقد عاينوا واقع ثقافتهم ولغتهم األمازيغيتني، 
التعليم  من  التعليمية  املناهج  يف  مقصية  وهي 
إىل  أوصلتهم  املعاينة  وهذه  العايل،  إىل  وصوال  االبتدائي 
حقيقة اإلقصاء املمنهج الذي طال األمازيغية، وقرروا 
القيام  من  ستمكنهم  التي  املجاالت  تلك  يف  التخصص 

بيشء ما، لتغيري هذا الواقع الذي تعيشه والذي ال يعكس 
الحقيقة التاريخية والحضارية والواقع املعاش، وكانت 
أول مبادرة لهم لتحقيق ذلك، تأسيس الجمعية املغربية 
الرتتيب  تم  أن  بعد   1967 الثقايف سنة  والتبادل  للبحث 

لذلك طيلة سنتي 1965 و1966 من القرن املايض.

ثانيا: مرتكزات الحركة األمازيغية

ببالدنا،  األمازيغية  الفكرية  للحركة  الفضل  يرجع 
ممارسة  يف  املغربي  للشعب  األصيلة  القيم  بعث  يف 
اإلنسان  عراقة  عريقة  قيم  وهي  األمازيغي،  النضال 
التي  واملوضوعية  العقالنية  قيم  وهي  األرض،  بهذه 
األبيض  البحر  وحوض  إفريقيا  شمال  فكر  بها  يتسم 
كتابات  يف  عنها  تعرفنا  كما  العموم،  عىل  املتوسط 
املفكرون األمازيغي األوائل كالقديس سانت أوكسطني 
واملفكرون  الثاني.  يوبا  وامللك  وابوليوس،  وتورتيليان، 
خلدون،  إبن  الرحمان  كعبد  اإلسالم؛  عهد  يف  األمازيغ 
ابن  اليهودي  األمازيغي  الفيلسوف  وتلميذه  وإبن رشد 
عابد  ومحمد  أومليل  وعيل  العروي،  الله  وعبد  ميمون، 
وغريهم  الدين،  خري  ومحمد  مفتاح  ومحمد  الجابري، 

كثري. وتتجىل هذه املرتكزات يف:
- العمل يف إطار »الوحدة يف التنوع«؛ إذ العمل األمازيغي 
بل  ضعفا،  أو  نقصا  ببالدنا  الثقايف  التنوع  يعترب  ال 
هذه  لكون  املغربية،  للثقافة  وثراء  غنا  ذلك  يعترب 
الثقافة املتعددة يف تعابريها وأشكالها منسجمة، وذلك 
راجع إىل كون منبعها الفكري واحد، هو الفكر واللغة 
وأساليب  تعابرينا  تعدد  يف  تكمن  فقوتنا  األمازيغيني؛ 
أو  دينية  حياتنا، وقوتنا تكمن يف تنوع ثقافتنا؛ كانت 
املنطلق  القناعة ومن هذا  أو طقوسية. وهذه  تعبريية 
الضيقة  األحادية  ثقافة  األمازيغية  الحركة  واجهت 
التي  والسياسية  الثقافية  نخبتنا  طرف  من  املفروضة 

كانت تدبر الشأن اللغوي والثقايف.
- تركز الحركة األمازيغية كذلك يف خطابها وعملها عىل 
وحدة الشعب والوطن: إن الحركة تعترب الشعب املغربي 
شعب واحد وليس مجموعة شعوب، وإن تعددت كما 
الثقافات  اللغة...(؛ لكون هذه  )الدين،  ثقافته  أسلفت 
األمازيغية، وهي  واحد هو  والفكري  اللغوي  مصدرها 
واللغة  التعارض.  وليس  باالنسجام،  تتسم  كذلك 
الدارجة املغربية أكرب مثال عىل ذلك، ألن بنيتها اللغوية  
متعدد  اللغوي  معجمها  أن  رغم  أمازيغية،  والفكرية 
املصادر، ونلمس ذلك كذلك يف لباسنا وأكلنا وطقوسنا 

وفنوننا املوسيقية الفردية والجماعية.
- تستمد الحركة األمازيغية قوتها من استقالليتها عن 
الدولة واألحزاب: لقد استطاعت الحركة األمازيغية رغم 
كل املغريات أن تحافظ عىل استقالليتها عن الدولة وعن 
األحزاب، وعن التدخالت األجنبية؛ فهي ولدت من رحم 
تصحيحية  مطلبية  مستقلة  كحركة  املدني،  املجتمع 
مرجعيتها وطنية، ألنها تنطلق من مرجعيات تاريخية 
أنها  كما  مغربية،  ولغوية  واجتماعية  وحضارية 
اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  مرجعيات  تعتمد 
األمازيغية  القضية  لكون  إنسانية،  كونية  كمرجعية 
ليست استثناء يف عاملنا، بل هي تندرج ضمن القضايا 
الهوياتية التي يعرفها عاملنا يف فرتة ما بعد االستعمار، 
وانهيار األنظمة الشمولية املستبدة يف مختلف القارات.
الحركة  لكون  وطنية:  مسؤولية  األمازيغية  اعتبار   -
عرقية  العتبارات  املواطنني  بني  تفرق  ال  األمازيغية 
القضية  تعترب  إنها  بل  دينية،  أو  لغوية  أو  أو سياسية 
األمازيغية، قضية وطنية تهم الناطقني وغري الناطقني 
بها، بحكم أن األمازيغية ملك لكل املغاربة وليست حكرا 
عىل الناطقني بها، فهي بذلك  تطرح القضية كمسؤولية 
عىل كل السياسيني، كانوا أحزابا أو الدولة أو مكونات 
ورشة  فهي  ببالدنا.  الفكر  رجاالت  أو  املدني  املجتمع 
للجميع ومسؤولية مشرتكة بني كل األطراف. واعتبارا 
لكل ذلك يجب أن نجد لها حال وطنيا ديمقراطيا متفق 

عليه.
ال  لكونها   : تصحيحية  حركة  األمازيغية  الحركة   -

تغيري  إىل  تهدف  بل  النظام،  وتغيري  السلطة  إىل  تهدف 
ثقافة النظام والدولة يف تدبريها للشأن العام، برضورة 
التبعية  عن  بعيدا  متجدرة  وطنية  لثقافة  اعتمادها 
حوارية  ثقافة  وباعتمادها  جهة،  من  واالستالب 
يف  والعنف  القوة  حجة  إىل  ال  الحجة  قوة  إىل  تستند 
الثقافية منها واالجتماعية  الوطنية؛  القضايا  معالجة 
إىل  تهدف  لكونها  تصحيحية  أنها  كما  والسياسية. 
واإليديولوجي،  السيايس  التيه  من  األحزاب  تخليص 
الرشقانية  بني  سياسية  لتجادبات  تعرضها  نتيجة 
والتغريب وتجاهلها من جهة ثانية للبوابة الثقافية التي 
من شأنها تحريرها من التبعية الفكرية واإليديولوجية.
- الحركة األمازيغية حوارية: إذ يرجع الفضل للحركة 
الساحة  يف  مضافة  بقيمة  أتت  كونها  يف  األمازيغية 
الثقافية والسياسية ببالدنا، باعتمادها سياسة الحوار 
ثم الحوار؛ إذ هي التي بادرت إىل إتباع هذا األسلوب يف 
السيايس  للمجتمع  املكونة  األطراف  كل  مع  التعامل 
سنة  بأكادير  الصيفية  للجامعة  خلقها  منذ  والثقايف، 
الفكرية  التوجهات  كل  دعوة  إىل  بادرت  حيث   1980
والسياسية، إىل املشاركة يف أشغالها التي كان شعارها 

» الثقافة الشعبية: الوحدة يف التنوع«.
الثقايف،  والتبادل  للبحث  املغربية  الجمعية  تابعت  وقد 
التي بادرت إىل سن هذه الثقافة وهذا السلوك الحواري، 
وقامت من جديد بمبادرة متابعة الحوار بعقدها عدة 
لقاءات مع قيادات كل األحزاب السياسية عىل اختالف 
الحقوقية  املنظمات  اإليديولوجية، وكذا مع  توجهاتها 
وشبيبات األحزاب والفاعلني الثقافيني طيلة سنة 1996 
يف  مبادرتها  إىل  باإلضافة   2000 سنة  كذلك  بعدها  ثم 
نفس االتجاه، يف تنظيمها للندوات اإلشعاعية والفكرية، 
أسفرت  وقد  السياسية،  القوى  هذه  لكل  وبإرشاكها 
ومهمة  ملموسة  نتائج  عىل  الحوارية  السياسية  هذه 
للمغاربة.  األمازيغية  بالذات  الوعي  ساهمت يف تعميق 
سياسة  وتتبع  أشكاله  بكل  العنف  تنبذ  الحركة  لكون 
وسلوكاتها،  كتاباتها  يف  الحجة  وقوة  واإلقناع  الحوار 
رغم كل محاوالت النظام يف اإليقاع بالحركة باستدراجها 
محاوالته  يف  املحسوبة،  الغري  الفعل  وردود  العنف  إىل 
اغتيايل أثناء عقد الجامعة الصيفية بأكادير سنة 1980 
وبمحاكمة   1981 سنة  الهباز  بوجمعة  وباختطاف 
1982، ومنع  أزايكو سنة  وسجن املرحوم عيل صدقي 
ومحاكمة  السنة،  بنفس  للجامعة  الثانية  الدورة  عقد 
األول  امللتقى  ومنع  بالراشيدية،  تيليل  مناضيل جمعية 
سنة  بأكادير  باألمازيغية  املبدعني  املغاربة  لألدباء 
كانت  التي  االستفزاز  محاوالت  من  وغريها   ،1994
تهدف إىل جر حركتنا إىل مربع العنف واملواجهة؛ وبذلك 
تاريخ  يف  الوحيدة  الحركة  هي  األمازيغية  الحركة  تعد 
مغربنا الحديث التي ترفض العنف بكل أشكاله، وهي 
استعملت  أو  واحدة  رصاصة  تطلق  لم  التي  الوحيدة 
السلطة،  أو  السياسيني  خصومها  مواجهة  يف  العنف 
اليسارية  املغرب،  التي عرفها  الحركات  عىل خالف كل 

منها واإلسالمية.

ثالثا: األهداف املسطرة

الحركة  طرف  من  املسطرة  األهداف  نلخص  أن  يمكن 
األمازيغية يف النقط التالية:

املغاربة،  لكافة  األمازيغية  بالذات  الوعي  •تعميق 
استنادا إىل الواقع التاريخي والحضاري واللغوي لشمال 

إفريقيا؛
يف  بإدماجها  وهوية  وثقافة  لغة  األمازيغية  •مأسسة 
الحياة  ويف  اإلعالم،  التعليم،  الدولة؛  مؤسسات  كافة 
العامة كالقضاء، والداخلية، واإلرشاد الديني، الصحة، 

األشغال العمومية .... الخ؛
استمرارها  لضمان  لألمازيغية  الدستورية  •الحماية 
ونموها، برتسيم اللغة األمازيغية يف الدستور إىل جانب 

العربية؛
إىل  نسبة  أمازيغية  هوية  الوطنية  الهوية  •اعتماد 
التعدد  إليها والتعامل مع  تنتمي  التي  األرض والشعب 

واللغوي  الثقايف 
كظاهرة  والديني 
صحية، تضمن تكافؤ 
واملواطنة  الفرص 
الحقة لكافة املغاربة.

رابعا: املنجزات

انتظار  يف  هامة،  منجزات  األمازيغية  الحركة  حققت 
عىل  إن  سابقا،  أسلفنا  كما  منها  تبقى  ما  تحقيق 
وضعها  يف  ذلك  ويتجىل  النظري،  أو  الفكري  الصعيد 
توجهاتها  ويحدد  عملها  ينظم  توجيهي  نظري  مليثاق 
والخطوط العريضة ملطالبها وهو ميثاق أكادير، وقد تم 
وضعه وتوقيعه بمناسبة عقد الدورة الرابعة للجامعة 
الصيفية بأكادير يف غشت 1991، كما حققت منجزات 
والتوثيقي،  والفكري  النظري  الرتاكم  مجال  يف  مهمة 
الكتاب  لجناح  تنظيمها  يف  املنجزات  تلك  وتتجىل 
طرف  من  والنرش  للكتاب  الدويل  باملعرض  األمازيغي 
جناح  وكذا  الثقايف،  والتبادل  للبحث  املغربية  الجمعية 
الجناحني  شهد  وقد  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
توسعا ملحوظا عىل صعيد العدد املتزايد من اإلنتاجات 

الفكرية واللغوية واإلبداع باألمازيغية.
الحركة  حققت  والفكري  السيايس  الصعيد  وعىل 

األمازيغية منجزات منها:
املغاربة  كافة  لدى  األمازيغية  بالذات  املتزايد  الوعي   •
السياسية  مشاربه  اختالف  عىل  املدني  املجتمع  يف 
والفكرية، ومساهمة الجميع يف هذا املرشوع الوطني، 

لدى فهو بمثابة ثورة ثقافية مجتمعية هادئة؛
كبعد  األمازيغي  بالبعد  للدولة  الرسمي  االعرتاف   •
أسايس للهوية الوطنية، وذلك من خالل خطابي العرش 
 ،2001 سنة  السادس  محمد  الجاللة  لصاحب  وأجدير 
ويعترب  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  وبإحداث 
من  طريق  خارطة  للمعهد  املحدث  الظهري  مضمون 
طرف صاحب الجاللة لتدبري إدماج األمازيغية، واإلعالن 
عن سن سياسة جديدة لتدبري هذا األمر يف مؤسسات 

الدولة؛
• البداية املتواضعة إلدماج األمازيغية يف قطاع التعليم 
واإلعالم، وذلك بالبدء بتدريس األمازيغية لكافة املغاربة 
بإحداث  وكذلك  تيفيناغ،  وبحرفها  املغربية  باملدرسة 
السمعي  اإلعالم  مجال  يف  األمازيغية  القناة  وانطالق 
يوم  كل  متواصلة  ساعات  ست  تبث  حيث  البرصي، 

باألمازيغية؛
عىل  وحضارة،  وثقافة  لغة  لألمازيغية  االعتبار  رد   •
كحرف  تيفيناغ  حرف  بإقرار  والرمزي  املادي  املستوى 
له  القرار  هذا  لكون  وكتابتها،  األمازيغية  لتدريس 
باعتباره رمز  والسياسية،  والحضارية  الفكرية  داللته 
من رموز الهوية األمازيغية وطنيا وجهويا عىل صعيد 
الوطن األمازيغي شمال إفريقيا املمتد من سيوا بمرص 

إىل جزر الكناري غربا.

الخالصة 
نضالها  يف  وتنهج  تختار  وهي  األمازيغية،  الحركة  إن 
أشكاله،  بكل  العنف  ونبذ  والتسامح  الحوار  سياسة 
تجربتها  تعترب  القوة،  حجة  بدل  الحجة  قوة  واعتماد 
حل  يف  وحضارية  فكرية  كبوابة  ورائدة،  مهمة  هذه 
الصعيد  عىل  الثقايف  التعدد  وتدبري  الهوية  إشكالية 
الوطني، كما  يمكن تطبيقها أو االستئناس بها جهويا 
إمكانية سنها  التجربة كذلك تكمن يف  وقاريا، وأهمية 
لحل املشاكل االجتماعية والثقافية املطروحة، باعتماد 
سياسة االنفتاح والحوار مع الجهات املعنية من سلطة 
لتحقيق  واالختالف  بالتعدد  املتبادل  بالقبول  وأحزاب؛ 
املواطنني،  لكافة  الفرص  تكافؤ  تضمن  التي  املواطنة 
الصعيد  عىل  إن  والسياسية،  االجتماعية  واملكونات 

الثقايف أو االقتصادي أو االجتماعي.   

ذ.إبراهيم أخياط

التجربة املغربية الرائدة يف تدبري إشكالية اهلوية يف عالقتها بالتعدد الثقايف
»احلركة األمازيغية باملغرب منوذجا«

أود قبل التطرق إىل صلب املوضوع أن أشكر املسؤولني يف الشبكة العربية للتسامح، وكذا منتدى املواطنة هنا باملغرب، عن دعوتهم يل للمشاركة يف هذا امللتقى املهم، نظرا لألهمية البالغة التي يكتسيها املوضوع املقرتح لهذه الندوة الذي 
هو »الهوية والتسامح« وهو موضوع الساعة يف العديد من دول املنطقة وعىل صعيد كل القارات.

لقد اخرتت موضوع مداخلتي ألبني أهمية التجربة املغربية الرائدة يف معالجتها وتدبريها لهذه القضية الشائكة، لكنها أي التجربة تعكس كيف أن الدولة وبعد استنفاذها لكل وسائل القمع للقضاء عىل كل ما هو غري مساير لتوجهاتها 
السياسية، وسلوكاتها يف تدبري شؤون الدولة، وإقصائها من جهة ثانية لكل ثقافة حداثية ال تروم لتوجهاتها الفكرية والثقافية. أقول أن الدولة بعد كل هذا قررت املصالحة مع الذات بمحاولتها القطيعة مع السلوكات السياسية 
السابقة، برتبع جاللة امللك محمد السادس عىل عرش اململكة املغربية، بانخراطها وتبنيها ألسلوب الحركة الثقافية األمازيغية، الذي يستند ومنذ انطالقتها أواسط الستينات من القرن املايض، بإنشاء أول جمعية أمازيغية »الجمعية 
املغربية للبحث والتبادل الثقايف« إىل الحوار والتسامح واملوضوعية ونبذ العنف، لتدبري الشأن السيايس، الذي من ضمنه قضية الهوية والتعدد الثقايف يف املغرب، أخذا بعني االعتبار للواقع االجتماعي والثقايف والحضاري للمغرب، والقطيعة 
مع املمارسات التي تستند إىل العنف واإلقصاء والتهميش املمارس منذ بداية االستقالل إىل أواخر القرن املايض. ومن هنا تأتي أهمية التجربة املغربية لكونها نتاج لتفاعل عقالني بني الحركة األمازيغية كحركة مجتمعية حضارية 

وتصحيحية، ومؤسسة الدولة الحاكمة واملدبرة للشأن السيايس للبالد بإقرارها املصالحة وجرب الرضر.

نورد ضمن ملف العدد نص املداخلة اليت تقدم هبا األستاذ إبراهيم أخياط يف أشغال الندوة اليت نظمتها الشبكة العربية للتسامح بتنسيق مع منتدى املواطنة باملغرب خالل االشهر األوىل هلذه السنة
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*ماهي ابرز املشاكل التي يتخبط فيها عمال 
القطاع الفندقي باقليم طاطا؟

طاطا  باقليم  الفندقي  القطاع  يعرف   **
مشاكل جمة نذكر منها عىل سبيل املثال ال 
الحرص هزالة وضعف االجور التي ترتاوح 
وحتى2500درهم،  مابني1500درهم 
ألغلبية  القانونية  الوضعية  تسوية  وعدم 
االجتماعي،  القطاع-الضمان  يف  العاملني 
التغطية الصحية، التعويضات املرتتبة عن 
حوادث الشغل، العطلة السنوية، الساعات 
الساعات  االسبوعية،  العطلة  االضافية، 
االضافية، العطلة السنوية وكذاعدم توفر 
احسن  يف  بالعمل  للقيام  مريحة  ظروف 
االمكانيات-البنى  لغياب  نظرا  الظروف 
عن  فضال  العمل،  وادوات  اليات  التحتية، 
يف  الفندقي  القطاع  عمال  ارشاك  عدم 
متعارف  هو  كما  اإلجتماعية  الرشكات 
عليه دوليا يف القطاع وعدم تاهيل وتكوين 
تسري  من  للتمكن  الفنادق  أرباب  بعض 
الظروف،  أحسن  يف  الفندقي  القطاع 
من  الفندقي  القطاع  عمال  واقصاء 
يف  التطورات  ملواكبة  التكوينية  الدورات 
املعنني  وتكوين  وتاهيل  الفندقة  مجال 

بالقطاع السياحي باالقليم                                          
بطاطا-فندق  الفنادق  احد  هناك  للتاريخ 
النقابي  العمل  يحرتم  الرمال-  محطة 
والحد االدنى لالجور، هناك سبورة نقابية 
والضمان  العائلية  التعويضات  وتسوية 
وذلك  الصحية  والتغطية  االجتماعي 
الفندق،  لعمال  النقابي  النضال  بفضل 
العمال  طموحات  اىل  يرتقي  ال  ذلك  ومع 
العاملني بالفندق.                                                                                       
طاطا  باقليم  الفنادق  ارباب  بعض  يشن   *
ويهددون  النقابي  العمل  عىل  شعواء  حربا 
والطرد  بالترشيد  نقابة  تاسيس  يف  الراغبني 
حقوقهم  انتزاع  اجل  من  النضال  عن  لثنيهم 
من  االباطرة  حرب  عىل  تعلق  املهضومة.كيف 
ارباب الفنادق باالقليم عىل كل ما هو نقابي؟                                
** يتعرض عمال القطاع الفندقي باقليم 
بالتهديد  مصحوبة  ملضايقات  طاطا 
للنشاط  مزوالتهم  دون  تحول  والوعيد 
ذلك  عن  امثلة  بالقطاع.فهناك  النقابي 
للطرد  العمال  بعض  تعرض  قبيل  من 
النقابي  العمل  يف  انخراطهم  بعد  مبارشة 
من قبل الباطرونا وانخراط بعض العمال 
وا للطرد  تعرضهم  النقابة رسا خشية  يف 

لترشيد...                        
بالقطاع  لالقالع  السبل  انجع  ماهي   *
املادي  تراثه  املشهور بغنى  باالقليم  السياحي 
والالمادي املوغل يف القدم والضارب يف اعماق 

التاريخ؟
الدولة  طرف  من  جيل  تقصري  هناك   **
السياحي  بالقطاع  النهوض  مجال  يف 
الدولة  اهتمام  عدم  خالل  من  باالقليم، 
شالالت،  السياحية-مغارات،  باملنتجعات 
النقوش  مواقع  قصبات،  قصور، 
االسفار  وكاالت  وغياب   .. الصخرية. 
الشابة  املبادرات  تشجيع  وعدم  باالقليم 
عىل انشاء مشاريع سياحية-خيم متنقلة 
بعض  تطفل  إىل  باإلضافة  ضيافة  ودور 
املؤهلني  غري  من  القطاع  عىل  العاملني 
ملزاولة النشاط السياحي، دون اغفال دور 
السياحي  بالقطاع  النهوض  يف  الساكنة 
هذا  يف  االستثمار  يف  الحس  لغياب  نظرا 
والالمادي  املادي  الرتاث  واستغالل  املجال 
عرب  طاطا  باقليم  االقالع  يف  للمساهمة 
املشاريع السياحية.                                                                                            
*اجرى الحوار:صالح بن الهوري.

املرواين حسني ناشط نقايب ل »العامل األمازيغي«
عمال القطاع الفندقي باقليم طاطا يتعرضون ملضايقات  مصحوبة 

بالتهديد والوعيد حتول دون مزاولتهم للنشاط النقايب بالقطاع
يتحدث الناشط النقابي يف هذا الحوار عن أبرز املشاكل التي يتخبط فيها عمال القطاع الفندقي باقليم طاطا، 
يف  الراغبني  للعمال  وتهديدهم  النقابي  النشاط  عىل  الفنادق  أرباب  بعض  يشنها  التي  الشعواء  الحرب  وعن 
السبل  أنجع  وعن  املهضومة،  حقوقهم  انتزاع  أجل   من  النضال  عن  لثنيهم  والطرد  بالترشيد  نقابة  تأسيس 

لالقالع بالقطاع السياحي باالقليم.

و  بفرنسا  إقامتي  بمقر  هنا  تادلة،  ملفات  جريدة  استالم  شهر  كل  عادتي  جرت   
لشهر  األخري207الصفحة11،  العدد  يف  انتباهي  واستدعى  وتمعن،  باهتمام  قراءتها 
الجدد  بالعمالء  األمازيغ  يتهم من خاللها  الله بريديحا،  األخ عبد  شتنرب2010،مقالة 
ألمريكا و إرسائيل، و قد سبقه قيدوم الصحفيني املغاربة، الرشيف موالي مصطفى 
الجدد،  بالفنقيني  األمازيغ،  وصف  حني  الصحفي  األسبوع  جريدة  مدير  العلوي، 
وتطرق األخ صاحب املقالة، بشكل مستفيض إىل كفاح الشعب الفلسطيني و مساندة 
الشعب املغربي للقضية الفلسطينية العربية، يشء جميل، اسمح يل أن أقول لك و مع 
األسف أنك ال ترى أبعد من أنفك، و بأن مقالتك املقرفة، ليست إال نباحا، تفوح منها 
تنهل  أنت  األمازيغ،  و  لألمازيغية  العداء  و  الضغينة  و  الشحناء  و  العنرصية  رائحة 
من اإلديولوجية الرشقانية، العروبية، الصدامية، البعثية، األموية الدموية التي تشيه 
الكسارة التي تسحق كل ما ليس عربيا، ماذا تعرف عن األمازيغية و األمازيغ؟ أنا ال 
أريد أن أعلمك بدائيات و أبجديات التاريخ املغربي الحقيقي و ليس ما أراد املؤرخون 
العرب أن يكون، أال تعرف بأن األمازيغ، ج أمازيغ الذي يعني اإلنسان الحر، أال تعرف 
لن   و  لم  أنهم  و  البرش؟  بني  يتعايش مع جميع  الذي  الوحيد  البرشي  الجنس  بأنهم 
يقبلوا باإلهانةة و الركوع لغري الله، الواحد القهار؟ وهم من طردوا الطغاة و الغزاة 
و الطامعني يف خريات البالد و لن أرسد لق املتكالبني عىل املغرب منذ العصور الغابرة، 
العرب؟ ماذا قدم  أليس  الغرب  الحقيقيني ألمريكا و إرسائيل و  العمالء  ثم، من هم  
العرب للقضية الفلسطينية؟ املسريات املليونية أو حتى املليارين هنا و هناك، النباح، 
الشعارات، الالفتات، واألوشحة، أين الحكام العرب من كل هذا التطبيل و التزمي، بل 
من حق العرب فتح سفارة إرسائيل يف عواصمهم و لقاء الزعماء الصهاينة لطن ويل 
أن  هذا  من  األخطر  و  السياحة،  أجل  من  لو  و  إرسائيل  زيارة  يف  فكروا  إن  لألمازيغ 
العروبيني أمثالك يكفرون األمازيغ و يصهنونهم  كلما زاروا إرسائيل أو تعاملوا مع 
اآلخر  واحرتام  التعايش  و  التسامح  عىل  القائمة  الكونية  القيم  أين  املغاربة،  اليهود 
احتكاكهم  استفادوا من  الذين  العمالء  و عقيدته؟ من هم  و عرقه  لغته  تكن  مهما 
باملستعمر و استولوا عىل خريات البالد و الشأن العام منذ اإلستقالل األعرج إىل يومنا 
و  املخربني  و  باملشاغبني  الرشفاء،  األمازيغ  املقاومني  وصفوا  الذين  العمالء   هذا؟ 
املتوحشني، املقاومني الذين قدموا الغايل و النفيس من أجل استقالل البالد و حملوا 
السالح عوض الشعارات الجوفاء التي حملها و أضلنا بها  اإلنتهازيون الجدد، الذين 
األمازيغ  ثم، هل  الخيالية؟  الرواتب  و  السامية  املراكز  و  السلطة  يلهثون وراء  كانوا 
عمالء ألنهم يطالبون و هم أصحاب األرض، بدسرتة  لغتهم، و توحيدها، و تدريسها 
أال تعترب حرمان األمازيغ من تعلم  الحياة كالعربية؟  و استعمالها يف جميع مناحي 
إعطاء األسماء  التقدم و  و  البناء  و  اإلبداع  الخلق و  الكتابة والتغني و  و  األم  لغتهم 
األمازيغية  ألبنائهم  وما إىل ذلك، جريمة نكراء و مسا مشينا و خطريا  بحقوق اإلنسان 
األمازيغية  باللغة  النهضة  إىل  الداعي  امللكي  الخطاب  تستوعب  ألم  الديمقراطية؟  و 
باعتبارها جزءا حيويا من مرشوع تحديث الدولة و املجتمع وكذا ورشا للديمقراطية 
و املمارسة الفعلية للحقوق و الحريات؟  أخريا، أؤكد لك و لست مجربا،  بأن األمازيغ 
سيبقون  أوفياء للمبادئ والقيم الكونية، مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية، 
وليس عربية كما ألفتم أن تعربوا الحجر و الشجر و البرش، املوت ألعداء القيم الكونية 
حدة  و  و  كرامتهم،  و  حريتهم  و  لرشفهم  أوفياء  األمازيغ  وسيبقى  البرشية،  و   ،
بالداخل  عنها  مدافعني  املرشوعة،  بمطالبهم  متشبثني  موحدين،  صامدين،  بالدهم، 
الكونية،  للقيم  املعادين  الديمقراطية و األمازيغوفوبيني،  الخارج، و سحقا ألعداء  و 
و  قافلة الحركة األمازيغية تشق طريقها   رغم كيد املعانقني لإلديولوجية العروبية 
تهدم  التي  املرارة  اقدر  أنا  البشري،  و  صدام  و  عقبة  إديولوجية  الدموية،  الظالمية، 
كيانك، لكن، أكلما أذلتكم أمريكا وأهانتكم إرسائيل ، ال بد من جعل  األمازيغ، الضحية  
و امللجأ وأنتم تصفونهم بالعمالء و اإلنفصاليني و الخونة، لكن باملقابل ، ماذا فعلتم 
إلخوانكم األمازيغ بأنفكو و أيت باعمران وأيت عبدي؟ ملاذا لم تحتجوا تضامنا معهم 

كتضامنكم مع الفلسطينيني و غريهم؟  
 * صالح  حرضي- فرنسا     

فإنه  واألكسجني،  باملاء  طبيعيا  يعيش  اإلنسان  كان  إذا 
اليوم إضافة إىل هاتني املادتني العضويتني تحولت اإلنرتنيت 
إىل حاجة رضورية  للحياة، وكمطلب أسايس ومهم ملواكبة 
الطبيعي  عرص أصبحت رشايينه تتنفس باإلنرتنيت، ومن 
بالتلوث  والهواء"  "املاء  املادتني  هاتني  تصاب  أن  كذلك 
فضاءات  داخل  يحدث  الذي  اليشء  نفس  وهو  البيئي، 
أصبحت  والتي  والواسعة  اإلفرتاضية  اإلنرتنيت  وعوالم 
امليكروبات  العديد من  فيها  تتكاثر  عبارة عن مستنقعات 

واألوبئة الرقمية. 
ولهذا، تخىش العديد من شعوب العالم الفقري من التأثريات 
أطفالها،  ومستقبل  واقع  عىل  اإللكرتوني  لإلعالم  السلبية 
وخاصة أمام اإلقبال املستمر واملتزايد لهذه الفئة العمرية 
أن  إالّ  ومتسارع،  وكبري  قوي  بشكل  اإلنرتنيت  شبكة  عىل 
دقيقة  وإحصائيات  مسح  وإنعدام  غياب  ويف  األمازيغ 
تشتغل عىل نسب إقبال األطفال عىل اإلنرتنيت، ليشكل هذا 
األمازيغي من  الطفل  ذاته، خطرا كبري عىل  الغياب يف حد 
حيث التأثريات السلبية التي تنتجها وتروج لها اإلنرتنيت، 
بدون  والتفاعل  اإلنخراط  حرية  وبكل  له  يتيح  ما  وهذا 
قيود مع الربامج السلبية، بعيدا عن أية مراقبة مؤسساتية 
واملدرسة  األرسة  مؤسسة  توفرها  أن  الواجب  من  والتي 

والشارع...
من  مجموعة  أمام  نفسه  األمازيغي  الطفل  يجد  حيث 
شخصية  منه  تجعل  والتي  والهائلة  املرتاكمة  املعلومات 
مرتبكة وقلقة تؤثر سلبا عىل حياته الدراسية والشخصية، 
الفيديو  ألعاب  برامج  ضمن  املتواصل  تفاعله  عن  ناهيك 
الرقمية  البوبات  من  مجموعة  توفرها  التي  اإللكرتونية 
برامج  الغالب  يف  وهي  مراقب،  غري  إعتباطي  بشكل 
ألعاب إلكرتونية تجرب الطفل  تتضمن أشكاال مختلفة من 
كالعنف  لألخالق  ومنافية  منحرفة  سلوكيات  إعتناق  عىل 

والعنرصية.
إضافة إىل ذلك، تساهم مجموعة من الربامج الغري القانونية 
اآلني  التواصل  ومواقع  املنتديات  توفرها  للطفل  واملوجهة 
للظواهر  والرتويج  اإلنخراط  إىل  تدعو  والتي  )تشات( 
املجتمعات  من  العديد  هوامش  عىل  تتكاثر  التي  السلبية 
عبارة عن ظواهر غريبة وشاذة  املغرب، وهي  بينها  ومن 
إضافة   ، األمازيغي  الطفل  سلوك  عىل  سلبي  بشكل  تؤثر 
إعالميا  عليهم  يصطلح  ما  أو  األطفال  هؤالء  إقبال  إىل 
القرصنة و"الهاكر"  تعليم تقنيات  الرقمي" عىل  "بالجيل 
والتحرش  وإنتقامية،  تخريبية  أغراض  يف  وإستخدامه 
الجنيس الذي يتعرض إليه القارصون داخل غرف الدردشة 

وغريها من السلبيات األخرى. 
يحدث هذا يف ظل إنعدام تام لربامج ومواد إلكرتونية تربوية 
بها  يتميز  التي  التسامح  قيم  تحمل  وترفيهية  وتثقيفية 
واإلشارة  باللغة  توفر  أن  يجب  والتي  األمازيغي،  الشعب 
اإللكرتونية  السموم  لتلك  كبديل  إليه  لتقدم  األمازيغية، 

املهددة لسلوك وحياة ومستقبل الطفل األمازيغي.
  يف السياق ذاته، أظهرت دراسة أعدتها ''سونيا ليفنجستون'' 
بلندن،  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  من   2007 سنة 
غرف  من  اإلنرتنت  عىل  يدخلون  األطفال  من   20% بأن 
نومهم، كما أفاد %79 من األطفال الذين شملتهم الدراسة 

بأنهم يستخدمون اإلنرتنت دون 
وأشار  رقابة،  ألي  الخضوع 
ثُلثهم إىل أنهم لم يتلقوا أي دروس 
بكيفية  لتوعيتهم  املدرسة  يف 
من  بالرغم  اإلنرتنت  استخدام 
يف  يستخدمونه  معظمهم  أن 
علما  املنزلية..  واجباتهم  أداء 
بان الدراسة شملت 1511 طفالً 
9 و19  ما بني  أعمارهم  ترتاوح 

عاماً و906 من اآلباء . 
التي  اإلحصائيات  هذه  تجسد 
أجريت يف بالد تحرتم فيها بشكل 

واسع وصارم قوانني حماية الطفولة، ويف بالد تكاد تكون 
فيها نسبة األمية منعدمة، لتبني ما مدى خطورة اإلنرتنيت 
من  مجموعة  تندرج  الصدد،  هذا  ويف  الغربي،  الطفل  عىل 
مدى  وما  األمازيغي  الطفل  مصري  عن  املقلقة  األسئلة 
إنخراط املجتمع األمازيغي للنهوض بوضع حلول ميدانية 
يساهم فيها الجميع للحد من التأثريات السلبية لإلنرتنيت 
بشكل  املجتمع  هذا  تخدم  بطرق  األخرية  هذه  وإستغالل 

إجابي!.
يف  الفاعلة  األخرى  العاملية  الدراسات   من  مجموعة  تشري 
األطفال  رشاهة  أن  الناشئة،  عىل  اإلنرتنيت  تأثري  مجاالت 
لديهم  يولد  الكمبيوتر  جهاز  أمام  طويلة  أوقات  قضاء  يف 
مجموعة من األمراض الصحية والنفسية والجسدية، ومن 
التشخيصات الخطرية التي سجلها النفسيون يف هذا املجال، 
كارثة "اإلدمان عىل اإلنرتنيت" والتي تؤدي إىل مجموعة من 
املشاكل النفسية، كاإلكتئاب واإلنعزال والعدوانية والهروب 
من الواقع واإلضطراب يف التعامل والتواصل مع األشخاص 
الواقعي  بمحيطه  عالقته  الطفل  يقطع  بحيث  واملجتمع، 
يشغله  الذي  اإلفرتايض  عامله  مع  بتعامله  فقط  ويكتفي 
جسدية  إنعكاسات  وإىل  وإرادته،  رغبته  حسب  باألزرار 
الهوايات  ممارسة  عن  الطفل  إنعزال  يف  تكمن  أخرى 
الرياضية، بحيث يسبب له املكوث الطويل أمام الحاسوب 
يف أمراض ترتبط بالعمود الفقري والبدانة وضعف البرص 

وغريها.
 ومن الوسائل الوقائية التي تدعو إليها العديد من املنظمات 
العاملة يف مجال حماية الطفولة لرتشيد إستخدام اإلنرتنيت، 
حث األباء والعاملني يف مجاالت الرتبية والطفولة عىل وضع 
مصفات رقمية يمكن إعتبارها بمثابة "ضمري إلكرتوني"، 
يف  تربمج  مجاني،  بشكل  اإلنرتنيت  توفرها  برامج  وهي 
ترسب  ملنع  املحمولة  أو  الثابتة  املنزلية  الحواسيب  ذاكرة 
أية مواد محضورة وإباحية غري الئقة لألطفال والناشئني 
بصفة عامة، مع رضورة مراقبتهم وبشكل مستمر وواسع 
املدعمة بخدمة  الخلوية  للهواتف  خالل فرتات إستعمالهم 
بمقاهي  إحتكاكهم  خالل  مراقبتهم  وكذلك  اإلنرتنيت، 
اإلنرتنيت، هذه األخرية، التي يجب أن تلتزم بقوانني صارمة 
للحد من ترسب هذه اآلفات اإللكرتونية إىل األطفال املقبلني 
بشكل  منترشة  أصبحت  التي  النوادي  هذه  عىل  بإستمرار 

كبري يف املغرب وشمال إفريقيا عموما. 

تعقيب خبصوص مقال: العمالء و الصهيونية حياوالن البحث  الطفل األمازيغي  و اإلنترنيت
عن موطئ قدم يف املغرب حول ما يدور يف مسألة الصداقة 

اليهودية األمازيغية 

سعيد بلغربي 

أكدت منظمة حريات اإلعالم والتعبري يف بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، عىل تشبتها 
بالنضال من من اجل دسرتة الحقوق يف اإلعالم واملعرفة وضمنها الحق يف الولوج إىل املعلومة 
املعلومات  الحصول عىل  للحق يف  املغربية  للشبكة  والتفكري، ودعمها  والرأي  التعبري  وحريات 

التي ساهمت املنظمة يف تأسيسها.
كما أكدت عىل رضورة اإلرساع بسن قانون للحق يف الولوج للمعلومة وبثها ونرشها بمضمون 
ينص عىل معاقبة حجب األخبار وإعاقة الوصول للمعلومات. ويلغي بنود القوانني واألنظمة 
ليكون  الصحافة  لقانون  مراجعة جذرية  وكذا   واملعلومات  الوثائق  عن  الكشف  تعاقب  التي 
منظما للحرية ال مقيدا للممارسة اإلعالمية و خانقا لها. وذلك يف أفق مدونة مؤطرة  لإلعالم 

واالتصال بشكل ديمقراطي.
يف  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  والنخب  الدولة  مؤسسات  مسؤولية  إىل  البيان  وأشار 
اشاعة ثقافة الشفافية ومقومات مجتمع املعرفة والتواصل واملشاركة يف الشأن العام  بما يف 

ذلك  املساهمة يف اتخاذ القرار.
ويأتي إصدار هذا البيان يف إطار  تخليد  املجتمع الدويل يوم 28 شتنرباملايض لليوم العاملي للحق 
يف الولوج إىل املعلومة، وذلك للمرة السابعة عىل التوايل. والذي لم يحظ يف املغرب بما يستحقه 
من احتفاء وفتح للنقاش حول أهدافه وأبعاده و حول كيفية انخراط املغرب ضمن السياق 
املتنامي عامليا، يف اتجاه ترسيخ الشفافية وتطوير مجتمع اإلعالم واملعرفة. يف الوقت الذي نجد 
أن تسعون  )90( دولة عرب العالم أقرت بقوانني تسمح لجميع املواطنني بالولوج إىل املعلومات  
والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة وضمنها دول عربية وافريقية ،مازال املغرب يعاني من 
غياب مثل هذه القوانني .مما يساهم يف تكريس احتكار الدولة  للمعلومات  واألخبار و حرمان 
الوثائق  الكشف عن  اعتماد قوانني تجرم  إليها . بل واألخطر استمرار  الوصول  املواطنني من 

وإبالغ املعلومات للمواطنني وللرأي العام من خالل الصحافيني.
وضمنهم  املواطنني  معاناة  بقلق  والتعبري  اإلعالم   حريات  منظمة  سجلت  اإلطار  هذا  ويف 
الجهات  لدن  من  بها  املوثوق  املعلومة  عىل  للحصول  واألكاديميني  والباحثني  الصحافيني 
املسؤولة.وقد الحظنا خالل األسابيع املاضية طغيان هذا السلوك السلبي عرب وقائع متعددة  
ومن ضمنها رفض وزير الشبيبة  والرياضة الكشف أمام الربملانيني عن قيمة أجر وتعويضات 
املجلس  القانون لقاضيني من  إطار  التعسفي وخارج   ، والتوقيف  القدم  مدرب منتخب كرة 
األعىل بشبهة »ترسيب« معلومات ضدا عىل حق الرأي العام  يف االطالع عىل مجريات العمل يف 
إىل  .إضافة  القضاء«  الخطاب حول »إصالح  تام مع تضخم  تناقض  القضائية، ويف  املؤسسة 

االنتهاك الجسيم لحق الصحافيني يف عدم الكشف عن مصادرهم.

مبناسبة اليوم العاملي للحق يف الولوج إىل املعلومة
املنظمة تطالب بدسترة احلقوق يف اإلعالم 

وإقرار قانون ينظمه 
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…Ce qui fait la complexité du 
cas des Amazighs au Maroc, 
contrairement a certains peuples 
autochtones d’Amérique par 
exemple, est qu’on tarde à leur 
reconnaître leur caractère d’au-
tochtonité. Heureusement, les 
groupes de recherche de l’ONU 
se sont penchés sur la question 
à savoir qu’est-ce qu’un autoch-
tone et,  à défaut d’élaborer une 
définition restrictive du terme 
qui, selon plusieurs représen-
tants autochtones, ne convien-
drait pas à la réalité, ils se sont 
mis d’accord pour en élargir la 

portée… Pour ce faire, je me baserai sur les quatre critères qui 
ressortent de l’analyse de M. Cobo, soit le critère de la continuité 
historique, celui de la différence culturelle, celui du principe de 
non-dominance, (déjà annoncés dans les éditions précédentes),  
et finalement celui de l’auto-identification qu’on aborde dans ce 
numéro. Je tenterai ainsi de démontrer le caractère d’autochtonité 
indéniable au peuple Amazigh.
Le critère de l’auto-identification 
Pour introduire cette partie, relative à la reconnaissance 
des individus eux-mêmes de leur appartenance à un peuple 
autochtone et leur reconnaissance par les autres de cette 
appartenance, il me parait pertinent de glisser cet extrait 
du témoignage que j’ai eu la chance de recueillir lors d’un 
entretien courriel avec un Amazigh militant :
«The government has resisted calls for recognition of 
Tamazight as an official language of Morocco, So we are 
people who are living in their own country…which doesn’t 
exist. Even in schools in predominantly Imazighen areas, 
lessons are not taught in Tamazight but in Arabic. Govern-
ment jobs are off-limits to those who speak only Tamazight, 
and Tamazight is prohibited in the courts; all legal docu-
ments must be translated into Arabic. Imazighen activists 
blame Arabization for the high illiteracy rate in Morocco 
- - 56 percent of its citizens cannot read -- because Amazigh 
children often drop out when confronted with teachers who 
speak only Arabic. They also blame it for the continued 
poverty of most Imazighen. Fifty percent of Moroccans 
live on less than $50 a month, and most of the poor are 
Imazighen.
As with other indigenous peoples in the world, Imazighen 
are now protesting against the undervaluation of their 
culture and identity, and specifically about the absence of 
a written language and the lack of political influence. » (1)
À mon avis, ce témoignage exprime bien le ressentiment 
des ressortissants de ce peuple, entièrement conscient de 
l’oppression qu’ils subissent, qui ne souhaitent rien de 
moins qu’une reconnaissance de leur présence sur le terri-
toire marocain et qui, à l’image des guerriers des empires 
amazighs vus en première partie, luttent sans merci pour y 
arriver. 
Parmi les évènements qui ont contribué à l’essor du mou-
vement activiste chez les Amazighs, le Printemps Berbère 
en fut un marquant (2). Cet évènement, survenu en 2001 en 
Algérie et qui consistait en une attaque policière causant la 
mort d’un jeune lycéen, est toujours célébré aujourd’hui. 
Effectivement, chaque année, on constate que le mouve-
ment amazigh prend de l’ampleur par son nombre d’organi-
sations impliquées, toujours grandissant. L’essor de celui-ci 
permis de redécouvrir la fierté de parler la langue amazighe 
qui est de plus en plus utilisée en remplacement du Français 
ou de l’Arabe chez les gens scolarisés ou non qui avaient 
eu tendance à délaisser leur langue maternelle. En effet, 
l’objectif premier de la majorité des associations ama-
zighes nationales et du Congrès mondial amazigh (CMA) 
est de faire de leur langue une langue officielle du Maroc. 
Pour y parvenir, en plus de la mise en place de  nombreuses 
organisations, il fut question de la constitution d’un Parti 
Démocratique Amazigh du Maroc qui avait pour mandat 
d’y faire reconnaître constitutionnellement l’identité et la 
culture amazigh. Cependant, comme nous l’avons vu plus 
haut, la constitution de celui-ci fut interdite. Les organisa-
tions amazighes luttent encore jusqu’à ce jour pour la mise 
en place d’un tel parti. Parallèlement, sur la question de la 
constitutionnalité de la langue, les démarches ne cessent de 
se multiplier au sein des organisations non gouvernemen-
tales du pays.
Un autre axe intéressant de la lutte des Amazighs, dans 
lequel le CMA joue un rôle central pour l’acheminement 
de l’information, est d’inciter les gouvernements du Ma-
ghreb à rendre conforme leurs législations aux instruments 
internationaux qu’ils ont signé ou ratifié, tout en prenant 
en considération le droit coutumier amazigh. Pour ce faire, 
de nombreuses dénonciations ont été faites concernant les 
lois et les actes anti-amazighs commis au Maroc (3). De 
plus, des solutions concrètes sont proposées, entre autres 

par le CMA, comme alternatives pour les gouvernements,  
lesquelles sont conformes aux normes juridiques interna-
tionales en matière de droits individuels et collectifs. De 
nombreux rapports parallèles à ceux frauduleux proposés 
par les comités formés par l’État(4) sont aussi produits par 
les multiples organisations que le CMA regroupe et tâche 
de défendre devant les tribunaux et à l’ONU.
Devant toutes ces luttes entreprises à travers plusieurs di-
zaines d’organisations amazighes et face à la solidarité qui 
règne entre elles, il est difficile de nier qu’il existe effec-
tivement un sentiment d’identification à l’Amazighité au 
sein du peuple amazigh. En effet, la structure organisation-
nelle que prend la lutte amazighe est le reflet de leur désir 
d’être reconnu…chez eux! Tous ensembles, ils se rallient 
autour de cette phrase qui mène leur lutte :
«Si l’on se satisfait de sauver Tamazgha, on finira par se 
sauver soi-même, si l’on se contente de se sauver soi-
même, on finira par ne pas sauver Tamazgha, et ça ne sera 
que la perte de soi-même. »(5)
Conclusion
Suite à l’analyse du peuple amazigh en vertu des quatre 
critères justifiant le caractère autochtone, il est à mon avis 
incontestable que celui-ci peut se considérer comme tel. 
C’est pourquoi il est justifié de lui permettre de bénéficier 
d’un système politique plus avancé, tel le système fédéral 
prôné dernièrement par Tamaynut, et que l’État marocain 
le reconnaisse constitutionnellement. Cependant, quelques 
facteurs bloquent leur mission. Tout d’abord, en se ques-
tionnant sur l’effectivité du mouvement Amazigh, on re-
marque que plusieurs initiatives des organisations comme 
le CMA sont mis à mort par l’état de corruption à peine 
caché au Maroc. En effet, en fouillant les sites internet, j’ai 
été surprise de voir le nombre de disparitions inexpliquées 
des leaders du Mouvement Amazigh au Maghreb et ce, 
autant avant que présentement(6). Cet état de corruption 
est agrémentée par le manque de volonté politique du gou-
vernement actuel. Pour ajouter aux exemples mentionnés 
plus haut, je souligne celui de la création en 2001 de l’Ins-
titut  Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) par le roi 
Mohamed VI qui soulève une grande polémique. En effet, 
après huit ans d’existence, des membres de l’IRCAM ont 
préférés démissionner pour dénoncer l’inefficacité de l’Ins-
titution qui n’a qu’un caractère consultatif(7). D’autre part, 
elle a néanmoins permis au gouvernement de s’attirer une 
certaine popularité, ce qui calma brièvement l’appétit des 
activistes amazighs. 
D’autre part, je suis 
d’accord pour dire 
qu’un réseau im-
portant s’est mis en 
place autour de la 
question amazighe. 
Celui-ci est néces-
saire pour unifier 
les mouvements de 
lutte relatifs à ce 
peuple. L’unifica-
tion reste cependant 
un peu difficile, 
car parmi les Ama-
zighs, on retrouve 
plusieurs groupes 
de militants qui 
défendent la cause 
amazigh différem-
ment, chacun de 
son point de vue et 
avec ses priorités, 
ce qui engendre des 
facteurs de diver-
gence au sein de 
ce peuple et rend 
quelquefois diffi-
cile l’unification de 
leurs luttes. Il est 
donc nécessaire de 
voir à la préserva-
tion d’organismes 
tel le CMA, permet-
tant le réseautage et 
la coordination des 
revendications en 
plus de donner du 
pouvoir aux mouve-
ments de libération 
du peuple amazigh. 
Finalement, je crois 
que la situation du 
peuple Amazigh 
au Maroc est très 
mal connue. Cela 
explique qu’une 

majorité des marocains n’accorde pas l’importance qu’elle 
mérite à la problématique, tandis que l’autre moitié déve-
loppe une certaine haine envers eux(8). En effet, la majorité 
de l’information véhiculée à leur égard concerne principa-
lement les mouvements de revendication qui tournent mal 
ou encore on ne montre qu’un aspect très folklorique de ce 
peuple. C’est pourquoi il est nécessaire d’exploiter d’avan-
tages et intelligemment les médias de masse tels les jour-
naux, comme Le Monde Amazigh, ou encore la nouvelle 
chaine de télévision amazighe. La circulation d’une bonne 
information contribuera enfin à coordonner les différents 
nationalistes du Maroc et à défaire les préjugés que les uns 
ont envers les autres.
En espérant vous avoir éclairé d’avantages et en vous invi-
tant à faire comme moi et à partager votre savoir!  Bonne 
lecture.

*Chercheur Canadienne
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LE FAIT AMAZIGH AU MAROC  (4 ème et dernière  partie)

Par Audrey Roberge*

L ‘ Institut Tazzla pour la Diversité Culturelle 
et sa présidente, Helene Hagan, ont le plaisir de 
vous annoncer la présentation de la troisième 
célébration du Festival du Film Amazighe de Los 
Angeles, qui est devenu un événement unique 
aux Etats-Unis. Cette année, le Festival rendra 
honneur à la composante Touarègue de la culture 
Amazighe, le samedi 30 octobre 2010 de 17 
heures à 21 heures , au Théâtre 
Barnsdall, 4800 Hollywood Blvd., Los Angeles, 
California, 90027. Le Festival, qui a été spon-
sorise à l’origine par la Fondation BMCE du 
Maroc, est financé cette année par le Départe-
ment des Affaires Culturelles de la Cité de Los 
Angeles, L’Association Culturelle Amazighe des 
Etats-Unis (A.C.A.A) et la firme d’avocats Ha-
gan de Palo Alto. 
Cette année, le programme offre trois documen-
taires sur le peuple Touarègue: “Lost Art of the 
Sahara” (17 minutes, Bradshaw Foundation, 
Suisse, sur les pétroglyphes du Niger ), “Foots-
teps to Africa: a Nomadic Journey” (57 minutes , 
Touarègues du Nord du Mali, production Suisse) 
et “Asshak, Tales of the Sahara “ (110 minutes, 
participation de Touaregues du Nord du Niger, 
production Allemande). 
Le Festival a invite l’artiste renommée Les-
lie Clark qui vit en grande partie au Niger de 
montrer ses tableaux et portraits de Touarègues 
d’une grande beauté. Melle Clark est la fonda-
trice d’une organisation philanthropique, Nomad 
Foundation, qui adresse les besoins médicaux et 
éducationnels des populations nomadiques du 
Nord du Niger (Waudabe et Touarègues). L’ar-
tiste bijoutier d’Agadez, Niger, Moussa Albaka, 
offrira une collection de ses bijoux d’argent fine-
ment exécutés. 
Thé au Sahara: Un thé à la menthe , chaque année 
un grand succès, accompagne de bouchées sales 
et sucrées sera servi dans le patio par Chameau 
Inc. de Beverly Hills. Durant une intermission 
d’une demi-heure, après laquelle le programme 

reprendra avec un solo de guitare par Alhassane 
Fongounou (Tidawt, Niger) et le film principal 
“Asshak, Tales of the Sahara” un documentaire 
d’une très grande beauté 
provenant d’Allemagne, tourné dans le Sahara 
au nord du Niger en Tamashek, avec sous-titres 
Anglais. 
Nos invités d’honneur seront: Rachid Bouksim , 
Directeur du Festival du Film Amazigh d’Agadir, 
Maroc qui parlera du rôle de la femme dans la 
cinématographie Amazighe au Maroc; et Dr. Ao-
mar Benslimane, président d’ACAA qui expri-
mera le soutien de cette organisation pour ce Fes-
tival. Helene Hagan remettra deux prix “Tazzla 
Awards” a deux participants du Festival. 
La soirée prendra fin avec un concert d’une demi-
heure des musiciens du Haut Atlas Marocain, Fa-
tah Abou et Mohamed Aoualou, du groupe AZA 
de Santa Cruz. 

Site du Festival : http://www.laaff.org

III° FESTIVAL DU FILM AMAZIGHE DE 
LOS ANGELES DEDIE AUX TOUAREGUES



N° 124 / Octobre 2010/2960ACTUALITES7 LE MONDE AMAZIGH

C’est blesser un peuple au plus profond de lui-
même que de l’atteindre dans sa culture et sa 
langue  F Mitterrand 

La préhistoire, l’histoire, la géographie, et les 
faits sur le terrain prouvent que Maroc est un 
pays de substance amazighe et africaine et de 
demi-teinte arabe. C'est un carrefour entre 
l'Afrique et l'Europe, entre l'Atlantique et la 
Méditerranée. Il a un climat tempéré, une nature 
riche et diversifiée. Il est convoité pour cela par 
d'autres peuples venus du froid du Nord et du 
Moyen Orient aride. Il a intégré des phéniciens, 
des juifs, des romains des vandales et en der-
niers arrivés les arabes. Il a assimilé les apports 
culturels et spirituels des nouveaux venus et 
s'en est enrichi sans se désavouer Des amazighs 
dans le passé ont adopté le judaïsme, et d’autres 
le christianisme. Ils se sont tous convertis à 
l’Islam depuis des siècles tout en conservant 
leur langue et leur culture amazighes. Il n’y a 
pas longtemps la majorité des habitants du pays 
parlent encore le tamazight. Mais l'idéologie 
panarabe, création britannique et à l'origine anti 
Ottoman, a dénaturé le pays. Le Parti omnipré-
sent a décrété sans consultation populaire l’ara-
bité du Maroc. Il a imposé la langue et la culture 
arabes à tous les marocains qu'ils soient ama-
zighes, juifs, africains ou autres. Les français, 
les espagnols et les juifs sont partis en masse et 
vite effrayés par le fanatisme panarabe régnant. 
Les instances au pouvoir ont recruté des mil-
liers de fonctionnaires et d'employés dans leur 
milieu urbain. Ils sont à peine lettrés mais fa-
natiques du panarabisme nassérien et baathiste 
d’antan. Les Constitutions  octroyées et votées 
à 99.99% ! ignorent les amazighes majoritaires 
et font comme s’ils n’existent pas  L'Adminis-
tration, les Institutions, la Religion, et l'Ecole 
embrigadent et s’engagent pour l’arabisation. 
Les familles de la gent arabo andalouse mani-
gancent dans la cour du pouvoir et au gouver-
nement pour tout arabiser. Elles agissent avant 
tout par calculs politiques et intérêts financiers 
Elles sont éperonnées en plus par les pétro dol-
lars des dictatures arabes. Leurs progénitures ne 
fréquentent pas l'Ecole publique marocaine ara-
bisée et en faillite Leurs descendants, héritiers 
de tout au pays, ne parlent arabe classique que 
pour bien mentir ou dissimuler leurs pensées. 
Ils ne parlent arabe dialectal que pour ordonner 
aux autres avec arrogance et aux amazighs avec 
mépris. Dans ce contexte arabiste  créé après 
l’indépendance, il est légitime que les amazighs 
se posent partout la question de fond : sommes 
nous encore égaux au moins de droit ou diffé-
rents de fait ?!
Les amazighs éternels résistants et rebelles se 
sont repliés dans les monts (Rif, Atlas, Adrar) 
et les déserts dans la dignité et le besoin. Ils 
sont poussés loin des plaines fertiles, les rives 
des grands fleuves et le littoral utile. Ils se sont 
sacrifiés devant les troupes des colons au début 
du XX siècle. Ils sont chassés depuis de leurs 
abris par le surpeuplement et les sécheresses. 
Ils habitent dans les bidonvilles et les bara-
quements de misère des grandes villes. Ils sont 
surnommés chleuhs ce qui signifie brigand en 
arabe savant et infâmes en arabe dialectal. Les 
filles et les femmes deviennent des bonnes à 
tout faires ou objet de plaisir pour citadins en 
attente d'épouses dites de souche. Les hommes 
deviennent des soldats chair à canons, ouvriers 
de peines, des serveurs, des cireurs, ou au mieux 
boutiquiers, des laitiers ou vendeurs de pépins. 
Leurs descendants fréquentent peu l'école ou la 
quittent vite car déroutés par un discours sco-
laire qui n’est pas le leur. Ils remplacent leurs 
parents dans leurs métiers de misère mais rare-
ment chômeurs. Ils forment le gros des troupes 
au Sahara, terre amazighe depuis toujours. 
Leurs victoires leur sont spoliées et exploitées 
par les politicards et transformées en triomphes 
panarabes. Ils fuient l'injustice et la pauvreté et 
immigrent en masse en Europe (France, Bel-
gique, Hollande, Allemagne). Là ils font tous 
les durs travaux (mines, agriculture, bâtiments, 

routes et usines) Ils participent activement à 
la reconstruction de ces pays détruits par deux 
grandes Guerres. Même loin ils ne sont pas 
oubliés par les instances d’Etat. La bourgeoisie 
arabiste aux commandes de l'Economie et des 
Finances les flatte et leur soutire les devises. 
Elle exploite leur nostalgie et leur attachement 
naturels au pays d’origine. Elle leur miroite des 
projets qui n'aboutissent que peu, mais cela ne 
la dérange pas dès lors qu’il y a profit et argent. 
Déjà il y a cinq siècles Léon l'africain (issu de 
Fès) décrit ainsi ces notables expulsés de l'Es-
pagne. Ils se sont réfugiés dans les villes surtout 
Tanger, Tétouan, Salé, Rabat et Fès. Ils sont en 
contact avec les tribus amazighes voisines pour 
le négoce, semer la discorde et avoir un passage 
de trafic avec le Sud. Ils sont avec le pouvoir 
en place ou contre lui selon leurs intérêts du 
moment. Au XIX siècle le Makhzen faiblit et 
la Siba sévit partout. Ils deviennent des proté-
gés de l’Angleterre, de la France, de l'Espagne. 
Au début du XX siècle le Maroc est soumis au 
Protectorat et au colonialisme français et espa-
gnol. Les amazighes résistent et luttent partout 
jusqu'au milieu des années 30. Les bourgeois et 
oulémas citadins se soumettent et deviennent 
des proches des colons. Ils s'adaptent à leurs 
institutions et s'intègrent à leurs systèmes. En 
connivence avec les colons ils profitent de l'ur-
banisation et la construction intensive du pays 
et s'enrichissent. Leurs descendants fréquentent 
l'école coloniale et les universités de France. 
Là ils ont perçu le courant anticolonial après la 
2ème Guerre mondiale. Ils poussent les autres 
dont les amazighs à la lutte armée. Ils adoptent 
l'idéologie panarabe et panislamiste comme 
outil de propagande Ils prennent le pouvoir en 
1956 comme leaders de mouvement dit natio-
nal. Ils s’entretuent et ce sont les partisans du 
Parti panarabe qui triomphent. Ils marginalisent 
les amazighes. Ils se partagent le butin colonial. 
Ils diabolisent les juifs marocains qui partent 
en masse (après la débâcle arabe de 1967) et ils 
prennent à bas prix leurs biens acquis après des 
siècles de labeur. Ils imposent la marocanisation 
des entreprises et en profitent. Ils organisent la 
privatisation et s'achètent les sociétés de la Na-
tion. Dans cette jungle des amazighes émergent 
par leur travail dans le commerce et deviennent 
très riches La bourgeoisie arabiste citadine les 
approche, les amadoue, les flatte et les assimile. 
Certains se nient, se trouvent même des racines 
dans les déserts d’Arabie et non dans l’Atlas. 
Ils découvrent que le pouvoir s’acquiert par 
l’argent, se consolide par la politique, se trans-
met par une Ecole de qualité et non par l’Ecole 
publique arabisée et médiocre.
En 1957 une commission dite nationale de 
l’Education décrète sans consultation populaire 
aucune les   4 principes de base de l’Education 
: unification, généralisation, marocanisation et 
arabisation de l’Ecole. L’unification est rapide, 
les juifs marocains sont partis victimes de la 
propagande sioniste et panarabe. La généralisa-
tion de l’enseignement se fait mal et très len-
tement et l’analphabétisme reste important Les 
enseignants marocains sont recrutés en masse 
à peine diplômés et sans vocation. Ils sont les 
outils l’arabisation générale de l’enseignement 
(Primaire et Secondaire) L'Ecole publique 
marocaine est dès lors en faillite chronique aux 
dires de tous. Elle souffre de l'abandon scolaire 
massif, rentabilité nulle, baisse de niveau et 
l'arabisation. L'Ecole publique marocaine pro-
duit au mieux des bacheliers illettrés, ignares 
et incultes Ils ne maîtrisent aucune langue vi-
vante et méprisent la langue amazighe de leurs 
ancêtres. Ils maîtrisent à peine la langue arabe 
classique à force de dressage scolaire et le ma-
traquage continu des TV d’Orient. La langue 
arabe même bien maîtrisée est inutile dans un 
pays aux portes de l’Europe. Elle ne permet 
pas d’acquérir un métier technique, accéder à 
une formation de valeur ou travailler dans des 
entreprises. Les handicaps dus à l'arabisation ne 
dérangent pas les Responsables. Leurs enfants 
ne vont pas dans cette Ecole publique arabisée 
et médiocre Ils sont dans des institutions privées 
ou celles affiliées aux ambassades étrangères 

L'essentiel pour les responsables est d'effacer 
tout vestige amazigh. Mêmes les enfants des 
immigrés qui ne parlent que le tamazight et la 
langue des pays d’accueil ne sont pas oubliés. 
L'Etat envoie des maîtres d’arabe surpayés et 
des tournées d’artistes arabes pour tenter de 
les arabiser hors frontières. Malgré la médio-
crité de l’Ecole publique marocaine arabisée 
des intellectuels amazighs de haut niveau appa-
raissent. Ils sont des savants, des juristes, des 
philosophes, des écrivains et experts d'enver-
gure nationale et internationale. Certains par 
intérêts et calculs défendent le panarabisme et 
le panislamisme. Ils sont attirés par les facilités 
de diffusion des maisons d’édition panarabes, 
l’accès à un public arabe fanatisé et largesses 
financières. Ils prétextent que l’Islam a arabisé 
les amazighs. La Religion se trouve ainsi pié-
gée par le panarabisme. L'Islam est une religion 
universelle et la majorité des musulmans ne 
comprennent pas du tout l’arabe Les amazighes 
du Maroc ont pratiqué en croyants fervents un 
Islam sunnite, simple, sans être arabisés Leurs 
lettrés dans le passé partent des Zaouïa du Sud 
et répandent un Islam naturel en Afrique. Ils  
voyagent, fondent des écoles coraniques, font 
du commerce, prennent épouses noires et s’in-
tègrent. Ils ne veulent pas dominer les africains 
et encore moins détruire leurs langues et leurs 
cultures.
La culture selon l’UNESCO englobe les arts, les 
lettres, les modes de vies le, droit, les valeurs, 
les traditions et les croyances d’une société. La 
culture amazighe possède tous ces biens cultu-
rels et plus Elle est née et s’est construite pour 
répondre aux besoins de Femmes et d’Hommes 
vivant dans de grands espaces naturels et diver-
sifiés. Elle a ses arts (dessins des grottes, pyra-
mides, agadirs, kasbah, demeures, tapis, bijoux, 
habits, outils divers) Les sociétés amazighes ont 
développé des coutumes,  des modes de vie, 
traditions et lois selon les besoins. La littéra-
ture amazighe comme ses consœurs africaines 
est d’abord orale Une culture orale est plus 
vivante qu’une culture écrite, elle exprime tout 
Elle décrit la souffrance et la sagesse humaines 
(mythes, contes, récits, poèmes, proverbes) 
Encore de nos jours les chansons amazighes 
fredonnées par tous décrivent la beauté de la 
nature, la lutte contre la misère et la liberté. La 
littérature amazighe écrite a connu de grands 
noms qui ont laissé des œuvres riches en langue 
de dominant de l’époque (Apulée, Apuleuis, 
Juba II, St Augustin, Battota, Mokhtar Soussi, 
M Kheirdine, Chafik.M) qui portent sur les 
mythes, la philosophie, la science, la religion 
l’Histoire amazighe .La culture amazighe a 
évolué au cours des siècles au contact d’autres 
cultures :  (africaines, juive, phénicienne, égyp-
tiennes, romaine et arabe). Les amazighes sont 
convaincus que toutes les cultures se valent 
et aucune n’est supérieure ou inférieure. Cha-
cune a été élaborée pour communiquer dans 
un contexte naturel particulier. Ainsi la culture 
amazighe s’est développée pour vivre ensemble 
dans une nature diversifiée d’Afrique et la 
culture arabe pour la vie dans de grands déserts 
d’Arabie Les cultures se complètent pour for-
mer au fond une culture humaine d’amour et de 
tolérance.  Mais les visées des classes panarabes 
dirigeantes d’ici et d’ailleurs sont toutes autres. 
Elles flattent cyniquement l’égo des masses ara-
bophones asservies, diabolisent l’Occident, et 
ravivent un esprit de dominants arabes éternels. 
Elles accusent l’Occident de continuer les Croi-
sades d’antan, elles jettent l’anathème sur les 
autres religions, elles méprisent et combattent 
par tous les moyens la culture et la langue ama-
zighes. 
La langue amazighe est une langue naturelle 
qui s’est créée au cours des temps en Afrique 
du Nord. Elle répond aux besoins de communi-
cations et d’expressions dans une Nature variée 
dans le temps et l’espace. La langue amazighe 
s’est enrichie au cours des siècles par les apports 
d’autres langues venant d’autres horizons. Le 
dictionnaire arabe-amazighe de M Chafik pu-
blié par l’Académie Royale Marocaine (1999) 
en est la preuve officielle. Il comprend trois 

tomes soit 1700 pages d’écriture fine, et dans 
chaque page des dizaines de termes amazighs, 
donc des milliers de mots La langue amazighe 
véhicule une logique interne reflet des proces-
sus de la pensée humaine et qui constitue sa 
grammaire. Elle est étudiée par des linguistes 
étrangers et depuis peu par des spécialistes 
nationaux(IRCAM). Elle se compose du nom, 
du verbe, la conjugaison (passé, présent, futur) 
et techniques de génération de mots. La langue 
amazighe comme toutes les langues africaines 
est d’bord orale. Elle exprime les joies, les dou-
leurs, les luttes pour la vie, le labeur quotidien 
et la survie par la résistance continue à l’intrus. 
La langue amazighe possède en plus son alpha-
bet : le tifinagh encore utilisé par les touaregs. 
Les vestiges de tifinaghs se trouvent dans les 
grottes, sur les pierres, façades de demeures, les 
tapis, les bijoux les tatouages et toujours dans la 
mémoire collective amazighe. C’est un alphabet 
simple d’une trentaine de symboles y compris 
les voyelles. Il s’apprend et s’écrit facilement, 
se lit directement sans difficultés. Ici il n’est 
pas vital d’interpréter le texte avant de le lire 
comme dans les alphabets à consonnes. C’est 
le cas de l’arabe classique imposé à tous dont 
l’apprentissage est pénible, long et inutile. En 
fait toutes les langues se valent, et même diffé-
rentes elles demeurent complémentaires. Il fut 
un temps pas si lointain où presque tous les ha-
bitants du pays parlent le tamazight. Ils utilisent 
un peu d’arabe pour les besoins minima de la 
prière. Ils implorent en croyants fervents Dieu 
et le Prophète en tamazight et ils sont entendus 
! Ce bilinguisme fonctionnel installé avec le 
temps respecte l’identité nationale amazighe. 
Il y a une cinquantaine de pays bilingues dans 
le monde avec souvent une langue autochtone 
et une langue vivante. Même l’Etat d’Israël (en 
Palestine occupée) tant calomnié par les uns est 
bilingue (l’hébreux, l’arabe).Tous les canadiens 
sont tenus d’apprendre l’anglais et le français 
et les belges le français et le flamand. Ici les 
amazighes sont majoritaires et leur langue n’est 
reconnue par aucune Constitution. L’Ecole les 
oblige à apprendre l’arabe et les pousse à igno-
rer voire à mépriser le tamazight. Où est le droit 
à l’égalité, où est le droit à la différence ? Ils 
restent à conquérir et acquérir.
Nous sacrifions notre authenticité d’essence 
amazighe et africaine sur l’autel du Moyen 
Orient arabe qui nous sous-estime. Nos ancêtres 
ont vite senti et compris ce dédain oriental. Ils 
ont coupé toute obéissance dès les débuts de 
l’Hégire. Ils assimilent l’Islam mieux que les 
arabes, le défendent et le propagent partout en 
amazighes libres. Ils ont aussi conquis bien des 
contrées au nom de l’Islam sas se nier. Leurs 
lettrés ont participé à l’essor de la civilisation 
musulmane. Mais de nos jours les amazighes 
endurent des inégalités surtout dans le domaine 
culturel et linguistique. La conquête du droit à 
l’égalité doit se faire dans le cadre d’une vraie 
démocratie marocaine. 
Rêvons un peu et revenons sur le demi-siècle 
passé. Le Maroc devient indépendant en 1956 
et il opte pour la démocratie dans le cadre de 
sa monarchie millénaire (Aglid, et Tagldit). Il 
s’ensuit une justice sociale sans politiciens pré-
dateurs voilés de panarabisme et panislamisme 
La justice culturelle et linguistique est alors de 
mise. Elle respecte les composantes et l’His-
toire du pays qui devient ainsi officiellement 
bilingue (amazigh, arabe) et avec en plus une 
langue vivante.        Résultats : aujourd’hui tous 
les marocains parlent l’arabe et le tamazight 
sans complexe aucun et ils maîtrisent en plus 
une langue moderne de nos voisins si proches 
d’Europe. Ils développent une culture riche et 
ouverte (amazighe, arabe, africaine et euro-
péenne) Ils vivent en harmonie avec leur passé, 
leur religion et la postmodernité. Il n’y a pas 
de dominés ou de dominants, pas de culture et 
de sous culture pas de langue sacrée et de sous 
langue méprisée. Les marocains se sont récon-
ciliés avec leur vraie identité qui est avant tout 
d’assise amazighe.

* Pr universitaire retraité

Conquérir le droit à l'égalité 
et aCquérir le droit à la différenCe 

 Par Azergui Mohamed *
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Oui, je m’abonne à:
Le Monde Amazigh

 Nom :…………………………….......................................................................…………………
 Prénom :……………......................................................................……………………………
 Adresse :……………………….................………………………………………………………………………
 Ville :…………………………….......................................................................…………………
 Pays :…………………......................................................................……………………………
 Tél :…………………….........................................................................…………………………
 Fax :…………........................................................................……………………………………
 Email :……………....................................…… @........................................................

Il vous suffit de renvoyer ce bon remplir Avec précision 
ainsi que votre réglement par mandat postale à :
 EDITIONS AMAZIGH
 5, Rue Dakar Appt 7-Rabat 10.000 Maroc
 Tél  : 037 72 72 83
 Fax : 037 72 72 83
 E-mail :amadalamazigh@yahoo.fr

  Maroc   □  1 an pour 200 DH   □   6 mois pou 150 DH
  Europe  □  1 an pour 40 euro   □  6 mois pour 25 euro

AZN-D A TAFUKT IFALAN 
NUçïïA
AD TTSSFUäT
I IDIL AM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ïïA
ad tzzut akal
ad gis innv uskrz
izrirign n tifawt
azn d a tafukt ifalan
n u¨¨çïïa
ad irçm ujddig ifrawn
isfalki i tamust igäifn 
ns
rçm-d a lalla
i wazzar nm awrav
ïïay tagut
udant av tllas n waäan
srs ixf f umdlu
trçmt i twnza
f waddagn n wargan

ad skrn i-istt lalla
asklu
mav vwmmant ifassn
ssns itran
tinit i-wayyur ad isunfu
v tifawt
aæi-d a lalla
aæi-d
ssnkr iyi-d s tmlla nm
ssnttg iyi-d v twwurga
zä gigi tiçiära
ad ïïayv tandra
aæi-d a lalla
sfalki s taäãa nm imudal
smussn s twnza nm
tizlfin
ad rint imndi
ssisfiw i tzzwa
ibrdan n ijddign..

ad skrnt talkmast
arunt asafar
i tarwa
azn-d a lalla
taäãa nm
smun tt id d ifalan
n uçïïa

* xadija aruhal

ifalan n uzïïa
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COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde Amazigh" 
continue à vous livrer des cours de 
langue amazighe que la Fondation 
BMCE avait élaboré, en coédition 
avec la Librairie des Ecoles, 
comme outils pédagogiques sous 
forme d'un manuel intitulé "A  nlmd 
tamazight" .                       
Sur le plan référentiel, "A nlmd 
tamazight"  est un ouvrage pionnier 
qui adopte les directives définies 
dans les Discours Royaux et 
dans le dahir portant création et 
organisation de l’Institut Royal de 
la Culture Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre, 
cette fois-ci, des cours du parler du 
Rif, dont les auteurs sont Mohamed 
CHAMI et Sabah TAÏBI.
"Le Monde Amazigh" tient à 
remercier Dr. Leila MEZIAN 

BENJELLOUN, présidente de la Fondation BMCE de nous avoir autorisé à 
publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande utilité aux enseignants 
et à ceux qui veulent apprendre la langue amazighe.
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Récemment, un juif 
marocain d’Essaouira a 
porté plainte contre le 
bureau local de l’Asso-
ciation des droits de 
l’homme. Selon lui, les 
membres de la dite asso-
ciation l’aurait mal traité, 
l’aurait empêché  de faire 
son travail de journa-
liste et aurait scandé des 
slogans racistes, antisé-
mitiques.  Elle se serait 

même déchainée contre le conseiller du roi,  André 
Azoulay, à qui elle aurait enjoint de quitter le Maroc. 
Dans sa conférence du 20 Aout dernier, organisée 
sous le titre : «  Pour défendre le peuple palesti-
nien, non  à la normalisation avec le sionisme, non 
à l’antisémitisme », un membre de l’association en 
question se serait attaqué au mouvement amazigh 
qui selon lui aurait soutenu « le sioniste  Noam Nir 
» l’auteur de la plainte précitée.
Encore une fois, les amazighs se trouvent mêlés à 
une affaire sur laquelle la justice est appelée à se 
prononcer et dont les protagonistes sont pourtant 
bien connus. Il y a d’un côté un citoyen juif maro-
cain et d’un autre, l’association marocaine des droits 
de l’homme. Certes la situation est absurde. Une 
association dédiée aux droits de l’homme, sensée 
être le recours de ceux dont les droits sont bafoués 
se trouve elle-même accusée de violer ces droits. 
C’est grave ! Dans l’obligation d’éclairer l’opinion 
publique, elle devrait infirmer ces accusations, don-
ner sa version des choses. Elle devrait , preuves à 
l’appui, expliquer, justifier, lever les ambigüités. Si 
les faits sont avérés, elle devrait condamner les au-
teurs de tels actes, assainir ses rangs et présenter ses 
excuses. Mais  le recours à l’insulte, à la stratégie du 
bouc émissaire  pour faire diversion sont des actes 
de violence à l’égard des autres qui n’honorent au-
cunement un défenseur des droits humains. Quand 
on milite pour les droits humains, on doit apprendre 
à respecter l’autre dans sa différence, on doit œuvrer 
pour préserver la justice, l’équité et la dignité de tout 
un chacun quelle que soit sa religion, sa couleur, sa 
langue… Son discours devrait être empreint d’ob-
jectivité, de sérénité. Les insultes et les jugements 
de valeur ne peuvent pas se substituer aux faits et 
aux arguments tangibles. 
Or, force est de constater qu’au lieu d’éclairer l’opi-
nion publique, les accusés se livrent à des tergiver-
sations  dans le simple but de détourner l’attention 
, de discréditer  l’autre et même de trouver un bouc 
émissaire. Ce sont bien sûr et comme  toujours les 
amazighs qui sont les souffre- douleur. Ce sont eux 
qui comploteraient avec l’ennemi, qui menaceraient 
l’unit é du pays quand ils revendiquent leurs droits 
les plus élémentaires…  Après le mensonge du Da-
hir Berbère qui était présenté comme une menace 
contre l’unité et qui présentait les Amazighs comme 
les traitres, les voilà à nouveau complices  des enne-
mis de la nation arabe,  complices du sionisme, de 
l’impérialisme, ennemis de l’islam, des arabes, des 
palestiniens… 
Il faudrait reconnaître que le mouvement amazigh 
est soumis  à  des agressions de toutes sortes, à un  
terrorisme intellectuel qui visent à briser son élan, à 
le museler,  à le discréditer, à le présenter comme une 

menace pour l’islam, pour l’unité du pays et même 
pour la cause palestinienne. Par ces accusations, on 
développe à son égard un sentiment de suspicion et 
de haine. Le procès d’intention est le recours de ceux 
qui n’ont ni justifications ni un raisonnement solide 
qui soutiennent leurs allégations. C’est aussi   leur 
échappatoire devant l’incohérence de leurs actes et 
l’absurdité de leurs discours. C’est la stratégie de 
déviation à la quelle les racistes et  les fourbes ont 
toujours recours. Des déductions insensées sont vite 
échafaudées et n’ont pas besoin d’être démontrées. 
Dès qu’un amazigh prend la défense des juifs, qu’il 
effectue une visite en Israël  ( où vivent les Palesti-
niens, avec lequel les pays arabes entretiennent des 
relations de toutes sortes), il est vite taxé de sioniste, 
d’être l’ennemi des arabes, de l’islam. Ceci se passe 
à l’heure où tous les pays prônent la tolérance, le 
dialogue pour rapprocher les peuples et résoudre 
les conflits,  où le Maroc organise des conférences, 
des événements grandioses   pour la tolérance grou-
pant des penseurs, des artistes du monde entier et 
de toutes les confessions. Ces fanatiques qui  main-
tiennent  volontairement l’amalgame entre le juif et 
le sioniste, considèrent les juifs comme les ennemis 
qu’il faudrait rejeter. Ce sont ces amalgames , qui 
brouillent la vision, qui sont le recours de ceux qui 
pêchent dans l’eau trouble, des idéologies basées 
sur l’exclusion et la ségrégation. Ainsi, en Occident,  
l’islam est assimilé au terrorisme et l’émigration à 
la criminalité. 
 Mais qui sont vraiment  les ennemis du  Maroc ? 
Il me semble qu’il ne peut s’agir que de ceux qui 
avaient porté ou portent atteinte à son intégrité, ceux 
qui se sont emparés de ses richesses, ceux qui  ont 
opprimé ou décimé son peuple, l’ont spolié de son 
identité,  l’ont sevré de sa langue maternelle, ont 
falsifié sa mémoire…. Ce sont d’abord les colonisa-
teurs mais aussi ces opportunistes qui font fi de tous 
les principes moraux. Ce sont donc les séparatistes ; 
ce sont aussi ces traitres qui ont fait avorter le mou-
vement de l’indépendance, qui ont accepté que des 
régions marocaines restent colonisées et ont  conclu 
les accords leur assurant  avantages et prestiges à 
l’insu  et au mépris de tous ceux qui ont milité, de 
ceux qui sont morts pour  l’indépendance du pays. 
Les ennemis, ce sont ceux qui trichent, ceux qui 
corrompent. Ce sont les destructeurs  des identités, 
ceux qui falsifient l’histoire et cultivent l’amnésie. 
Ce sont ceux qui cultivent chez les citoyens le dé-
goût et la désespérance, la haine et l’intolérance,  les 
jettent en pâture dans les bras du fanatisme,  de la 
déchéance.  Ce sont ceux qui  exploitent leur igno-
rance et leur misère à des fins idéologiques, poli-
tiques. 
Mais malheureusement, ce   sont ceux-là qui leur 
dictent encore aujourd’hui la conduite à suivre, le 
camp qu’il faut choisir et les ennemis  à vouer aux 
gémonies.
Ce qui est insensé  , c’est la tolérance, l’indifférence,  
la complaisance que ces fervents défenseurs de la 
dignité des citoyens arabes  manifestent à l’égard  
de  nos tortionnaires, de nos traitres. Sans scrupules, 
ils tournent la page quand il s’agit de la souffrance 
du peuple marocain.  Les traitres sont maintenant 
considérés comme des militants qui doivent être his-
sés sur un piédestal. les colonisateurs  qui malgré 
toutes les exactions commises à l’égard du peuple 
marocain, sont toujours traités avec beaucoup 

d’égards et considérés comme des amis. Un travail 
de mémoire n’est même pas exigé. En revanche 
eux, ils continuent à nous mépriser, à nous chasser 
et à nous fermer sans scrupules leurs frontières . Ces 
voix qui s’enflamment pour condamner le mouve-
ment amazigh  dès qu’il  essaie de s’écarter de la 
voie qu’elles  lui ont tracée, multiplient courbettes 
et risettes à l’égard de ceux qui ont gazé nos enfants, 
nos vieux ; ceux qui ont bombardé nos civils, ceux 
qui ont instauré des bordels pour leurs militaires et 
y ont jeté en pâture les filles de nos farouches résis-
tants, ceux qui témoignent une ingratitude décon-
certante à l’égard de nos vieux militaires impotents 
qu’ils entassent  encore dans les foyers de la honte  
en France, après que ces derniers leur ont libéré le 
pays.  Est-il nécessaire de rappeler que nos ennemis 
sont ceux qui nous maintiennent dans la précarité, 
dans l’ignorance ; ceux qui méprisent nos noms, 
notre langue , nos valeurs ; ceux qui ont fait de nous 
des citoyens de second rang ? Nos ennemis sont ceux 
qui sont payés pour tuer notre art, dépraver notre 
identité et faire la promotion de langues et valeurs 
importées d’ailleurs et ce, dans le mépris total des 
nôtres. Ce sont aussi ceux qui s’élèvent contre les 
libertés individuelles, qui nous mettent des œillères,  
ceux qui nous empêchent de voir par nous-mêmes, 
et de réfléchir par nous-mêmes. Ce sont ceux qui 
cultivent la peur et la haine au sein de la popula-
tion. Et pour les contrecarrer, il ne faut  prêcher ni 
la haine, ni la violence. On devrait faire preuve de 
patriotisme en cultivant l’esprit du dialogue, de la 
tolérance, en faisant l’apologie de l’amour et de 
l’homme dans sa diversité. On devrait aussi lutter 
contre l’amnésie, sensibiliser, éclairer, revendiquer 
les droits dans les règles de l’art, dénoncer l’intolé-
rable.  On doit se soulever contre l’injustice, le rejet 
de l’autre, le fanatisme religieux, politique et intel-
lectuel. Un débat d’idées, exercice poli et civilisé , 
devrait être instauré pour assainir les imaginaires, 
rapprocher les opinions et dénoncer les dérives.  Les 
discours haineux, racistes sont destructeurs et pour-
raient plonger le pays dans le chaos. N’oublions pas 
que  quand on érige le mépris en principe directeur, 
on finit par s’en mordre les doigts.
On n’a pas besoin d’être historien pour  savoir que 
le peuple juif n’a jamais été une menace pour  le 
Maroc. Ce serait le seul peuple pacifique qui soit 
venu en hôte et non en conquérant. Ajoutons à 
cela que parmi la communauté juive se trouve un 
grand nombre d’autochtones qui ont embrassé le 
judaïsme.  Les amazighs éclairés sont des gens qui 
font la part des choses et ne se laissent pas aveu-
gler par ces discours enflammés qui sont loin d’être 
sincères ou innocents. Les Amazighs ont souffert et 
continuent à souffrir. Ils ont subi la répression,  la 
marginalisation ; c’est pourquoi ils ne peuvent pas 
rester indifférents devant les souffrances,  les injus-
tices, les exactions que ce soit en Palestine, en Irak, 
au Darfour, au Kurdistan ou ailleurs.   
Mais que nous devenions tous sourds, aveugles, 
crédules et crétins, j’assène un non. Que l’on se 
rallie en masse derrière des étendards xénophobes 
pour hurler que des exceptions sont la règle, non. 
Que l’on se mette à croire, à l’unisson et d’un pas 
cadencé, qu’un groupe ethnique est responsable de 
tous les maux, non encore. Non à «  l’éthnisation «  
des fautes !!! 

NoN à la maNipulatioN, à la haiNe et  
à «  l’éthNisatioN » des fautes

aicha ait berri



Allocution du Président Othman BENJEL-
LOUNà la conférence de presse du 27 sep-
tembre dernier

Mesdames, Messieurs les représentants des 
Médias nationaux et internationaux,
Mesdames et Messieurs les analystes finan-
ciers et gestionnaires de Fonds,
Je souhaite, en fait, m’adresser à l’opinion pu-
blique à travers vous, Mesdames et Messieurs, 
qui, avec perspicacité et finesse d’analyse, 
avez appris à connaître les réalités du Groupe 
BMCE Bank en participant régulièrement à 
ces conférences d’Analystes et de Presse et 
en suivant les publications et développements. 
Je saisis l’occasion pour rendre hommage à 
votre professionnalisme.
Mesdames, Messieurs,
Cette rentrée 2010, vous en avez été témoins, 
se déroule sous de très bons auspices pour 
notre Groupe, dont la Banque, L’Assurance et 
les Télécoms en représentants les trois joyaux, 
les trois piliers.
En cet Auditorium même, le mardi dernier, 
j’eus le plaisir d’accueillir, en présence du 
Ministre de l’Industrie, du Commerce et des 
Nouvelles Technologies, Si Ahmed Chami et 
de M. Anass Alami, Directeur Général de la 
caisse  de Dépôts et de Gestion, le premier 
dirigeant de France Télécom, M. Stéphane 
Richard.
Nous avons signé, ici-meme, les accords pour 
une prise de participation de 40% du capital 
de Méditélécom par ce grand opérateur euro-
péen.
Le montant, vous le connaissez, est excep-
tionnel: 720 Millions d’Euros : 640 Millions 
pour les 40% de parts sociales et 80 Millions 
pour 40% des comptes courants, soit 8 Mil-
liards de Dirhams…
L’esprit qui anime désormais notre Groupe 
est de favoriser, une démarche d’entreprena-
riat continental qui se déclinera à travers les 
trois axes du développement pérenne de notre 
Groupe : La Banque, L’Assurance et les Télé-
coms.
BMCE Bank et depuis le 31 août dernier ac-
tionnaire majoritaire de Bank Of Africa en y 
détenant 55% de son capital. A ses côtés, en 
tant qu’actionnaires, figurent des institutions 
financières européennes de développement 
ainsi que des investisseurs privés africains.
Bank Of Africa, ce sont, pour l’instant, près 
d’une vingtaine d’implantations à travers 
l’Ouest, le Centre et L’Est de l’Afrique : Sé-
négal, Cameroun, Cote d’Ivoire, Madagascar, 
Mali, Kenya, Ouganda, Bénin, Niger, Burkina 
Faso, Burundi, Tanzanie, Congo Brazzaville, 
République Démocratique du Congo et inces-
samment Togo, Djibouti, Comores…
Pour les 10 à15 prochaines années nous nous 
fixons comme objectif de couvrir l’ensemble 
du continent africain.
C’est cette même ambition, Mesdames, Mes-
sieurs, que je nourris pour les deux autres 
piliers de notre Groupe : l’Assurance et les 
Télécoms.
Notre nouveau partenaire France Télécom, 
outre ses implantations “élargies” en Europe 
opère déjà dans une dizaine de pays africains.
On peut entrevoir alors les moyens humains, 
technologiques etmanagériaux que nous pou-
vons ensemble mobiliser pour“ investir le 
continent”, à partir d’un socle solide, avec 
le bon recul stratégique que représente Le 
Maroc.

Notre socle Européen et international provient 
d’une vision stratégique globale : un partena-
riat euro-maroco-africain qui sera élargi ulté-
rieurement à d’autres partenaires d’Amérique 
; de Brésil, de Chine et d’Inde.
La création de notre banque à Londres est 
l’un des piliers de stratégie globale de déve-
loppement à l’échelle mondiale. Les Orienta-
tions phares de cette stratégie sont résolument 
axées sur le marché africain. Elles servent 
notre ambition d’ériger le Groupe BMCE 
Bank en Groupe bancaire et international de 
premier plan, un groupe né en Afrique et tour-
né vers elle.
L’avenir, pour nous opérateurs marocains est, 
en effet, à la fructification d’un partenariat 
euro-maroco-africain.
Mesdames, Messieurs,
Le cœur des métiers de notre Groupe se porte 
bien. Il est, dans ses composantes, créateur de 
valeurs. La valeur actionnariale : les Résultas 
Nets consolidés que vous appréhendez à tra-
vers nos Presse Releases et les conférences de 
presse, sont là pour l’attester. La valeur socié-
tale : Elle se reflète dans les dizaines de mil-
liers d’emplois créés et dans les actions, sou-
vent pionnières et qui demeurent inégalées, 
qu’au nom de la Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise, nous conduisons. C’est le cas à 
la Fondation BMCE Bank , dans le domaine 
de l’éducation en milieu rural. C’est le cas 
lorsque nous opérons le chois d’associer nos 
Ressources Humaines aux fruits de la crois-
sance du Groupe.
En effet, avant la fin de cette année, plus de 
5600 collaborateurs de BMCE 
Bank et d’une quinzaine de ses 
filiales, auront l’opportunité de 
souscrire, en bénéficiant d’un 
financement privilégie, à la pre-
mière tranche de 500 Millions de 
dirhams sur Le Milliards d’aug-
mentation de capital réservée au 
personnel prévue d’être conclue 
dans sa deuxième tranche à l’hori-
zon 2012.
La valeur économique : nous 
venons d’en illustrer la création 
grâce aux deux initiatives stra-
tégiques majeures que je vous ai 
évoquées (i) : l’entrée de France 
Télécom dans le capital de Médi-
télécom avec ses 720 Millions 
d’Euros et (ii) l’augmentation de 
capital réservée au Crédit Mutuel 
CIC à hauteur de 227 Millions 
d’Euros. Ce sont, en définitive, 
prés d’un Milliards d’Euros qui 
viennent renforcer les réserves de 
change de l’économie marocaine.
La valeur politique et géostra-
tégique : notre Groupe est fier 
de contribuer à l’excellence des 
relations économiques franco-ma-
rocaines et, au-delà, euro-maro-
caines, celles qui visent à faire du 
Maroc un partenaire solide de réfé-
rence et un tremplin idoine vers le 
reste du Continent.
Mesdames, Messieurs,
Un autre projet emblématique 
m’anime et animera davan-
tage mon action à l’avenir. Il ne 
concerne pas directement notre 
Groupe. Cependant, il est étroite-
ment lié à ce que nous entrepre-

nons. C’est un projet de langue haleine et un 
chantier collectif vaste qui, durablement et 
inexorablement, façonnera l’exercice de nos 
activités : je veux parler du Hub Financier 
Régional à casablanca.
Je compte y contribuer significativement par 
la mobilisation des compétences de notre 
Groupe et par ma propre mobilisation. Je 
consacre, d’ores et déjà, plusieurs de mes 
déplacements à l’étranger à cet effet  auprès 
d’investisseurs internationaux et auprès des 
autorités publique nationales et étrangères.
Ces deux projets : la Conquête du continent 
africain et la réalisation de Casablanca Fi-
nance City –Hub Financier Continental- sont 
là deux projets Ambitieux-Ambitieux mais 
Réalistes qui nécessiteront encore 10 Bonnes 
Années de labeur de ma vie.
Vous voyez qu’il n’ya pas de retraite pour 
l’homme que je suis. C’est pour moi ainsi, 
au nom d’une foi immuable dans notre pays, 
dans la vision éclairée de notre Souverain, 
dans ma foi immuable en tous ceux qui 
m’entourent et qui comme moi prennent des 
décisions tous les jours, qui comme moi sont 
mobilisés 25 Heures sur 24 tous les jours de 
la semaine.
Tant a été réalisé et tant reste à faire, grâce 
au dévouement de dizaine de milliers des 
membres de notre Groupe, membres d’une 
seule et même famille – qui est à mes yeux, 
mon plus précieux capital.
Tant a été réalisé et tant reste à faire, aussi 
grâce à vous, Mesdames, Messieurs les Res-
ponsables, Rédacteurs des médias  nationaux 

et internationaux, vous qui assumez la tâche 
d’analyser les événements et d’informer nos 
concitoyens, le public ainsi que nous gouver-
nants, vous êtes aussi à mes yeux notre plus 
précieux capital.

Je vous remercie.

LA BMCE BANK A UNE PROJECTION STRATEGIQUE 
CONTINENTALE EURO-MAROCO-AFRICAINE
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Les responsables de BMCE BANK ont animé une ren-
contre avec les analystes financiers et les journalistes 
pour présenter les résultats de premier semestre de cette 
année, où la banque a poursuivi sa stratégie de dévelop-
pement, avec une dynamique de croissance continue, une 
présence accrue à l’international et plus particulièrement 
en Afrique, avec extension de son réseau au Maroc et en 
Europe (avec l’ouverture prochaine de nouvelles agences 
en Belgique et aux Pays Bas), et avec sa poursuite de la 
mise en œuvre de la dimention organisationnelle et mana-
gériale.
Le groupe BMCE BANK a connu un total bilan qui at-
téint  172 Mrdhs, plus de 8,3% ; des capitaux propres qui 
s’élèvent à 9,2 Mrdhs, un PNB en progression de 12,8% 
passant à 3 753 MDH…
Dans son allocution, M.Brahim Benjelloun  Touimi, 
Administrateur Directeur Général et Délégué auprès de 
la Présidence a affirmé que : <<Nos activités à l’Inter-
national s’exercent sous une double enseigne, l’une de 
racine marocaine et de rayonnement européen, BMCE 
Bank International, l’autre faisant référence à notre 
ambition continentale : Bank Of Africa, "la Banque de 
l’Afrique".>>. Il a ajouté que : « L’économie marocaine 
fait preuve d’une formidable résilience. En schématisant 
: au plus profond de la crise internationale, la croissance 
marocaine était portée par la croissance agricole. Désor-
mais   et l’année 2010 l’illustre   cette résilience procède, 
face à la relative stagnation des économies européennes 
partenaires du Maroc, de la croissance non agricole.
Au terme d’une année glissante, de juin 2009 à juin 2010, 
on observe que le cœur des métiers du Groupe BMCE 
Bank se porte bien, que ce soit dans ses composantes 
"Maroc "(BMCE Bank SA, filiales financières spécia-
lisées) ou l’International, essentiellement en Afrique. 
Qu’on en juge : par la progression du Total Bilan conso-

lidé de +8% ;et  par la croissance, à deux chiffres, du Pro-
duit Net Bancaire consolidé (+13%), du RBE consolidé 
(+16,4%) ou Résultat Net Pat de Groupe(+14%). »
Il a déclaré aussi que : «  Les résultats semestriels du 
Groupe BMCE Bank auraient pu être plus favorables, 
n’était  ce l’impact sur les chiffres consolidé, des résul-
tats déficitaires de certaines immobilisations financières, 
au Maroc et à l’International. En Europe, la restructura-
tion de notre filiale à Londres est "prise à bras le corps", 
M. Jaloul Ayed, Administrateur Directeur Général de la 
Banque ici présent, y ayant été dépêché en tant qu’Execu-
tive Vice Président & CEO.
Quant aux "participations marocaines" à l’origine des 
contre-performances ayant obéré d’autant les résultats, 
leur sort est également adressé vigoureusement. Le 
Groupe BMCE Bank, grâce à l’apport de son actionna-
riat, se donne les moyens de ses ambitions.
Les Fonds Propres de notre Banque sont très significati-
vement renforcés au cours du présent exercice, puisque 
3,4 Milliards de Dhs ont été injectés grâce à la cession, en 
mars dernier par la BMCE Bank à la Caisse de Dépôts et 
de Gestion, des actions détenues  en propre.
2,5 Milliards de Dhs ont été, par ailleurs, apportée par le 
Groupe Crédit Mutuel CIC à l’occasion de l’accroisse-
ment de sa participation de 20 à 25%, aux termes d’une 
augmentation de capital qui lui fut réservée.Nous ne nous 
arrêterons par en si bon chemin puisque d’ici la fin de 
l’année, 500 Millions de Dhs supplémentaires seront 
souscrits par plus de 5.600 membres du personnels de 
BMCE Bank et d’une quinzaine de ses filiales, aux termes 
d’une opération d’augmentation de capital qui leur sera 
réservée d’un montant total d’un Milliard, menée en deux 
tranches : la première avant  la fin de cette année (500 
Millions), l’autres moitié prévue avant décembre 2012. »

M. Othman BENJELLOUN

LA BMCE BANK AFFICHE DES PERFORMANCES DE SA 
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT TANT A L’INTERNATIONAL 
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الذي  الوصف  هو  اللغوي  الكسل 
يطلق  لكي  مناسبا  يكون  أن  يمكن 
التوجه  أصحاب  »أطروحة«  عىل 
يف  الشعب  جعل  إىل  الرامي  العبثي 
مدرسية،  غري  لغوية  بيئة  وسط 
بدون  اللغوي  تواصله  أمور  يتدبر 
أي  تكوين،  وال  تعليم  وال  تأطري 
وخارج  التاريخ  خارج  يعيش  أن 
ليسهل  ربما  واملكان،  الزمان 
»النخبة«  قبل هذه  فيه من  التحكم 
يف  املتحكمني  وأحفادها  وأبناؤها 
الظروف  وفق  األكاديمية،  اللغات 
الزمن  هذا  لهم  إياها  وفرها  التي 
تفتقت  وقد  السائد،  السيايس 
»رصاع«  بافتعال  هؤالء  عبقرية 
لوضعية  املنارصين  بني  الديكة 
خاملة،  متكلسة  جامدة  لغوية 
وبني الشعبويني املنارصين للهجنة، 
الشعب  تربي  أن  شأنها  من  التي 
)الببغائي(  البريوكي  التعامل  عىل 
التأطري  خارج  اللغوي  واقعه  مع 
نخلق  أن  أي  واألكاديمي،  املدريس 
الشأن  أميا لغويا، كما هو  مجتمعا 
اللغوية  املدرسية  للنتائج  بالنسبة 
كل  يف  التسطيح  حيث  الكارثية، 
الحية  اللغات  كانت  وإذا  يشء، 
تتوالد باستمرار مواكبة املستجدات، 
إال  منها،  التكنلوجية  وخاصة 
التأطري  تحت  تكون  والدتها  أن 
وفق  وليس  املؤسساتية،  واملراقبة 
أهواء ونزوات السوقية املبتذلة  التي 
الذين  والكسالء  الشعوبيون  أرادها 
يكرهون كل يشء يحتاج إىل املجهود 
أطروحات  ثالث  وهناك  الفكري، 
اللغوية  املادة  مع  التعامل  تجاه 
ببالدنا اآلن : هناك من يجعل معرفة 
الوسيلة،  وليس  الهدف  هو  القواعد 
هو  التواصل  أن  يرى  من  وهناك 
الهدف ولو باالبتذال اللغوي، وهناك 
رأي جديد ورصني يرى أن الهدف هو 
اإلنتاج باللغة، وبالتايل فاملادة الخام 
هذه  اإلنتاجية  للعمليات  املرصودة 
الجودة  مستوى  يف  تكون  أن  يجب 
يف  االنخراط  أن  باعتبار  املأمولة، 
مجتمع املعرفة والتواصل لن يتحقق 
التوجيه  يف  املدرسة  دور  بتقليص 
تنترش  ولكي  وعليه  التأطري  و 
بكيفية  الحقيقية  األمازيغية  اللغة 
اللغات  غرار  عىل  حداثية  ممدرسة 
الحية نحتاج إىل مدرسة قوية تعتمد 
لألستاذ  البيداغوجية  التجربة  عىل 
إعالمية  وسائل  عىل  ونحتاج  )ة(، 
إىل  وليس  املدرسة  لهذه  مدعمة 
باللهجنة  مسريتها  لعرقلة  أبواق 
ونحتاج  والشعبوية،  والتسطيح 
ومحيطه  بداته  وواع  مواز  إبداع  إىل 
بمرشوع  يتعلق  األمر  ألن  اللغوي، 
رصينة  أولويات  يتضمن  مجتمعي 
أو  القريب  املدى  عىل  سواء  بانية 
أهواء  دون  البعيد،  أو  املتوسط 
حول  منغلقة  مزايداتية  شعوبية 
الذات اللهجية وحول مفردات الدوار 
اللغة  مستقبل  أن  وأعتقد  والقبيلة، 
الوطنية األمازيغية التي نريدها بعد 
وزن  له  يستقيم  فأكثر....لن  قرن 
خارج املدرسة، فالذاكرة األمازيغية 
قامت بواجبها يف الحفاظ عىل هذه 
نحن  فهل  األعاصري،  رغم  اللغة 
أم  املسؤولية؟  مستوى  يف  األحفاد 
الكسل  جوقة  إىل  بعضنا  سينظم 
لتحريف  لها  يطبل  التي  اللغوي 
عن  الحقيقية  اللغوية  األسئلة 
مسارها ببالدنا ؟؟                                                                                  

AWAL IDDEREN
محمد 

بسطام

bastam56@gmail.com

الكسل اللغوي
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  * عمر إفضن
ال حديث هذه األيام لدى الرأي العام املغربي و الصحافة الوطنية  ومواقع 
االنرتنيت ...سوى عن الصحراء املغربية  وصورة الصحراء عند الشيخ 
استعمال  أصبح  إذ   ، واملعارصة  األصالة  لحزب  العام  األمني  الله  بيد 
يف  بالخصوص  و  املغاربة  أثارت غضب  الغربية«  مفاجأة    »الصحراء 
جاء  الله  بيد  ترصيح  أن  هو  بلة  الطني  زاد  وما   ، الصحراوية  أقاليمنا 
بعد أشهر فقط من استجوابه مع صحيفة »الوطن العربي«  القطرية، 
أجاب فيها عن أسئلة   تشكل مقاربة إسرتاتيجية للتدبري يف الصحراء 
من منظور حزب مدعم  من طرف »صديق امللك«، صورة قاتمة ترتبط 
شمال  مناطق  بينما    ، غريها  دون  العيون  منطقة  يف  الذاتي   بالحكم 
النوع، ينضاف إىل ذالك االتهامات  أية مقاربة من هذا  الصحراء خارج 
شمال   إىل  ينتمون  الشباب  من  بعض   عىل  إسقاطها  تم  التي  املجانية 
طرف   من  واتهامهم  الصفة   أو  باالسم  يحددهم   أن  دون  الصحراء  
الجزائر   لصالح  بالتخابر  واملعارصة  األصالة  لحزب  العام  األمني  السيد 
وهو إجحاف يف حقهم« ادا عمت هانت«  ، بل  من أجل قبيلته  الركيبات 
يفضل السيد األمني العام لحزب األصالة واملعارصة  الركوب عىل »امينتو 
إدراج  يتم  حيدرا«  ودون ذكر اسم قبيلتها والتعريف بأصلها وفصلها 
منطقة »طاطا »عن قصد  عىل أنها  مسقط رأسها وان املنطقة العالقة 
لها بالصحراء .  والغريب يف األمر أن  رفض السيد األمني العام لألصالة 
واملعارصة  أن تكون  مناطق  شمال الصحراء ضمن الصحراء املغربية ، 
تفوح منها رائحة  إالقصاء مستقبال  للمكون االثني للصحراء املغربية 
يف التدبري والتسيري وهو املكون ذاته الذي أوصله إىل جهة كلميم السمارة 
الذي انتخب فيها  وطبعا بدعم من أهل أيت باعمران ووادنون  وليس 
العام نفسه يف مدينة  األمني  السيد  لم يرشح  ياترى  ، فلماذا  الركيبات 
العيون ادا كانت مناطق شمال الصحراء التعنيه؟  طبعا أهل الصحراء 
أدرى بشعابها  .  إن منهج  اإلقصاء طبعا وكالعادة  يستمد جدوره من 
طبيعية العقليات التي تدير القرار السيايس املغاربي بداء بتوهيم الرأي 
العام الدويل   بإنشاء دويلة وهمية عىل صحراء األمازيغ إىل االستفراد 
املجال  لتقزيم   بداية  العيون دون غريها وهي  الذاتي  ملنطقة  بالحكم 
الصحراوي بحضارته العريقة وخصوصياته. األطراف الخارجية دعمت 
بني  خلط  الذي  القرار  وهو   ، جديا  واعتربته  الذاتي   الحكم  مرشوع 
االنطباع املرتسخ عن  نوعيته  هل  األخرض واليابس وزاد من تكريس 
سيكون بمعايري دولية أو مغربية ، بالرغم من جميع املربرات التي يمكن 
أن تساق بشأنه، جاء املسلسل تكيف هذه الخطة بسنريوهات »بيد الله« 
الذي تضمن ترصيحات تربز وضع الصحراء يف صورة سلبية جدا تيسء 
وطنهم،  داخل  املغاربة  وتخدش  وشهدائهم،  الصحراء  أمازيغ  أرس  إىل 
حتى بدأ وكأن األمر يتعلق بحملة ضد  وحدة الصحراء املغربية تسعى 
بالفعل.  تكن حملة مقصودة  لم  إذا  هذا  الرتاب،  يف  تمريغ سمعتها  إىل 
لكن خارج موضوع الحملة، أال يتعلق األمر بانهيار  حس وطني أصبح 
يعيشه املجتمع املغربي؟ أال يتطلب األمر إعادة النظر يف وضعية العمل 
السيايس ببالدنا ويف وضعية مؤسساتنا التعليمية التي أصبحت مشتال 
خطريا لتكوين جيل ينفر من وطنه ؟ أال يستدعي األمر عمال جماعيا 
الخارج  يف  وإنسانا  مجاال  الصحراء  خصوصيات  عن  الدفاع  أجل  من 
أجل تحصني  و من  املجال عقودا.  االستقالل هذا  احتكر حزب  أن  بعد 
أخالقيات األفراد  يف الصحراء أال يتحمل إعالمنا السمعي البرصي يف قناة 
املغاربة   الصحراويني   تدجني  يف  كربى  مسؤولية  الخصوصية   العيون 
وتطبيعهم مع  خطاب الحسانيني  لتكريس  الظواهر االجتماعية »مثل 

االنفصال« السلبية والخطرية؟ أسئلة نطرحها  عىل املخلصني.

مع صوت الصحراء

وغري  دائمة  تكون  بزمانة  له  املؤمن  أصيب  إذا 
الشغل  بحوادث  الخاص  للترشيع  خاضعة 
بصفة  ومثبتة  قائمة  وتكون  املهنية  واألمراض 
قانونية من لدن الطبيب املعالج حيث تجعل هذه 
املؤمن له عاجزا عجزا تاما عن ممارسة  الزمانة 
يف  الحق  له  يخول  نفعا،فإنه  عليه  يدر  عمل  أي 
تحت  ولكن  الزمانة  معاش  راتب  يسمى  راتب 

رشط :
عىل  التأمني  من  يوما   1080 عىل  التوفر  إثبات   -
املدنية  شهرا   12 خالل  أيام   108 منها  األقل 
عنه  نتج  الذي  العمل  عن  العجز  لبداية  السابقة 

الزمانة املذكورة.
دون  الراتب  يف  بالحق  للمصاب  اعرتف  الزمانة عن حادث  نتجت  إذا  أما 
رشط التمرين عىل أساس أن يكون التأمني مفروضا عليه يف تاريخ وقوع 

الحادثة.
للضمان  الوطني  الصندوق  إىل  الزمانة  راتب  طلب  يوجه  أن  ويجب 
أداء  لتوقف  الحالة  حسب  املوالية  أشهر  الستة  أجل  يف  اإلجتماعي 
التعويضات اليومية أو التئام جرح املؤمن له أو استقرار حالته، وإذا وجه 
اليوم  ابتداءا من  بالراتب  العمل  املذكور، وجب  الجل  الطلب بعد انرصام 

األول من الشهر املدني املوايل الستالم الطلب.
السل  داء  والسيما  األمد  طويل  بمرض  لهم  املؤمن  إصابة  حالة  يف  أما 
لم  أو  جرحهم  يلتئم  لم  والذين  العقيل  املرض  او  الشلل  أو  الرسطان  أو 
يشفوا من مرضهم عند انرصام أجل 52 أسبوعا املقررة يف الفصل 34 من 
ظهري 27 يوليوز 1972 ،فإنه يخول الحق يف راتب الزمانة طبق الرشوط 

املنصوص عليها يف هذا الظهري.
ولإلشارة فراتب الزمانة يمنح عىل الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو 
توقبفه طبق الحاالت والرشوط الجاري بها العمل، كما أنه يعوض براتب 
عن الشيخوخة من نفس املبلغ إذا بلغ املستفيد السن التي تعطيه الحق 

يف الراتب املذكور.
* املديـر الجهـوي الربـاط – القنيطـرة

الصندوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي 
منكـم وإليكــم

راتـــــــــــب الــــزمــــــــــانـــــــــة

حسنـي هاشمـي 
اإلدريسـي *

لغة  لألمازيغية  االعتبار  إعادة  أجل  من  باملغرب،  السيايس  النضال  لرشارة  األوىل  االنطالقة  منذ 
 » األمازيغيّةّ »اللهجات  بتدريس  الثاني  الحسن  املرحوم  قرار  من؛  ذلك  تىل  وما   ، وهوية  وثقافة 
1994، وصوال إىل خطاب جاللة امللك محمد  20 غشت  بالسلك االبتدائي، الذي أعلن عنه خطاب 
السادس بتاريخ 30 يوليوز سنة 2001، وإعالن عن إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية الذي 
أسس بمقتىض ظهري أجدير يف أكتوبر 2001، إىل غاية اليوم  ، واملواطن املغربي األمازيغي، يستبرش 
خريا يف هذه الحركية والدينامية التي تعرفها القضية األمازيغية،ويتطلع، وهو كله أمل، إىل إدماج 

لغته األمازيغية يف جميع مجاالت الحياة ومرافقها العامة الحيوية.
وبالرغم من كل هذه االنجازات الكربى، السالفة ذكرها التي تحققت لفائدة األمازيغية، إال أننا 
نجد أن هذا املواطن املغربي األمازيغي، اليزال يضطر إىل« ابتالع لسانه االمازيغي« أو لنقول نبده، 
لألسف وراء ظهره، كلما وىل وجهه شطر إدارة من إدارتنا العمومية العجيبة وهنا أخص بالذكر 
تلك اإلدارات التي يوجد بها تلك العنارص البرشية التي ال تتوفر فيها كما يقال »ال إحسان وال حالوة 
اللسان«. فهناك عدة أمثلة عىل ذلك ،تؤكد بامللموس هذا الجانب السلبي يف جل اإلدارات املغربية، 
أمر يضحك، ضحك كالبكاء، طبعا توجد فيها فئة من  املقاطعات الحرضية، وهذا  فمثال بعض 
املقدمني والشيوخ يتخيلون أنفسهم كأعوان السلطة فوق العادة، بحيث أننا نجدهم يترصفون 
فبإضافة  بولييس،  ترهيب  فيها  غريبة،  مرضية  ترصفات  مقراتهم  يف  مهامهم  مزاولة  خالل 
أيضا  تجدهم  يعقوب،  نفس  يف  لغرض  البسطاء،  املواطنني  بعض  يف  عينهم  بإخراج  قيامهم  إىل 
يتعمدون استخدام الدارجة املغربية »العربية« معهم، كسالح سلطوي يشهرونه يف وجوههم،  ال 

ليشء سوى ألن هؤالء املقدمني والشيوخ مهووسني بالسلطة والتسلط.
أما فيما يخص بعض الدوائر األمنية ، فحدث وال حرج، فالوثائق الخاصة، املطلوبة يف الكوميرسية، 
الواردة  املعلومات  بان تكون  الوطنية، كما هو معروف، مرشوطة  التعريف  للحصول عىل ورقة 
ثانية  جهة  من  أما   . جهة  من  هذا  األمازيغية،  اللغة  وبدون  والفرنسية  بالعربية  مكتوبة  فيها 
والتي  أعاله،  املذكورة  الرسمية  اإلدارية  الوثائق  يف  فيها  املرغوب  الغري  األمازيغية،  اللغة  فهذه   ،
الريف،  اليومي بني الجميع يف منطقة  الوحيدة للتواصل والتخاطب  الوسيلة  ، األمازيغية، تعترب 
ومنها ، طبعا ، مدينة الناظور، إذ بمجرد وصولك إىل إحدى هذه الدوائر األمنية املهيبة ،عليك أنت 

أيها املواطن االمازيغي الحر، أن تتخىل عن لغتك األم عند الباب.
ومن ثم، فاإلنسان االمازيغي البسيط،الذي اليحسن إال لغته االمازيغية ، عليه إذن، بفعل سياسة 
التعريب املتعبة، التخيل، كما أسلفنا ذكره عن لسانه االمازيغي املبني ، خارج أسوار هذه اإلدارات 
أن لغته األصلية االمازيغية  اليقني  أن يدخلها بسلم آمنني،ألنه لألسف يعلم عىل  العمومية، قبل 
آذانا صاغية وأنها...وأنها إىل غري ذلك.  سوف ترضب بعرض الحائط، أو بعبارة أخرى، ال تلقى 
إذا سولت له نفسه التحدث بها مع احدهم. والطامة الكربى، انه يحدث هذا األمر ، وهنا مكمن 
بالبالد صباح مساء يف جميع وسائل  الرسمي  الخطاب  فيه  يعلن  الذي  الوقت  يف  املشكلة،  هذه 
لجميع  لغة  هي  االمازيغية  اللغة  أن  الرسمي،  والغري  منها  الرسمية  البرصية،  السمعية  اإلعالم 
املواطنني املغاربة بدون استثناء .املطلوب إذن، حماية لهذه االمازيغية من التهميش والتنكر وعدم 
املذكوران سابقا خري مثال عىل ذلك( هو، دسرتتها يف دستور ديمقراطي  االعرتاف )النموذجان 

شكال ومضمونا كلغة رسمية للبالد إضافة إىل كونها وطنية.
* عبدا لكريم بن شيكار

 

بطاقة التعريف الوطنية ...بدون اللغة األمازيغية

إعالن عن الرتشح للمشاركة يف
 املسابقة الوطنية يف اإلبداع األمازيغي

 يف إطار االهتمام باإلبداع واملبدعني ينظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مسابقة يف اإلبداع األمازيغي تهدف 
وجه  يف  املسابقة  هذه  تفتح  والرواية.  القصرية  والقصة  الشعر  مجاالت  يف  باألمازيغية  الكتابة  تشجيع  إىل 

املبدعني الشباب املرتاوحة أعمارهم ما بني 18 و30 سنة. 
ويشرتط يف األعمال املقدمة للتباري:

- أن تكون املشاركة عبارة عن ديوان شعر أو مجموعة قصصية أو رواية؛
- أن ال يكون العمل منشورا من قبل؛

- أن ال يكون العمل قد فاز بجائزة من قبل؛
- أن يكتب العمل بحرف تيفيناغ باألولوية، وفقا لقواعد الكتابة املعتمدة من طرف املعهد؛

.Cd أن يقدم املشارك ثالث نسخ من عمله مرقونة عىل الورق، ونسخة محمولة عىل قرص مدمج -

يتكون ملف الرتشيح من الوثائق اآلتية:

 1( طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
 2( نسخة من البطاقة الوطنية؛

 3( صورة شمسية؛
 4( سرية ذاتية.

وستتوىل لجنة القراءة والتحكيم دراسة األعمال املقدمة، وسيتم اإلعالن عن نتائج املسابقة يف اليوم العاملي 
للشعر )بالنسبة لألعمال الشعرية(، واليوم العاملي للغة األم )بالنسبة لألعمال الرسدية(.

وكل ملف ال يستويف الرشوط املذكورة يعترب الغيا.

امللكي  املعهد  السيد عميد  باسم  إرسالها  أو  ملفاتهم،  إيداع  املسابقة  املشاركة يف هذه  الراغبني يف  فعىل 
للثقافة األمازيغية، يف أجل أقصاه 15 دجنرب 2010 إىل العنوان التايل:

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

ص. ب. 2055، الرباط



• إعالن
-الدشرية  اإلعالم  و  التنمية  و  للمرسح  أوسان  تامونت  جمعية  تعلن 
الجهادية- أنها ستنظم الدورة التكوينية األوىل يف مجال املرسح باملركب 
الثقايف الدشرية الجهادية  تحث شعار: »جميعا من أجل الرقي باملرسح 
الدشرية  الثقايف  باملركب   2010 أكتوبر   23/24 أيام  ذلك  و  باملنطقة«  
الجهادية، و قد حدد ثمن املشاركة ب 50 درهما ، و بالنسبة للصغار 

20 درهما أخر أجل إليداع املشاركة هو 16 أكتوبر 2010  . 
و للمزيد من املعلومات املرجو االتصال : 

   0655959665/0640447328
E-mail : tamont_ossan@yahoo.fr

• تأسيس
 5 يوم   للثقافة   TISURAF لجمعية   التأسييس  العام  الجمع  انعقد 
شتنرب2010 ، بدار الشباب أوطاط الحاج، وبعد قراءة مرشوع القانون 
األسايس واملصادقة عليه تم انتخاب أعضاء املكتب املسري والذي أسفر 
الخلفي رئيسا، صديق لهبوب نائبا لرئيس، محمد  إنتخاب محمد  عن 
تدويرت كاتبا عاما، احمد العاشوري نائبا للكاتب العام، عيل الصربي 
نتالت، محمد  امي  املال وبرشى  نائبا ألمني  تيمي  لحسن  للمال،  أمينا 

تمي، عيل اخشاب مستشارين. 

• إغبوال
بأيت  لعنوصر   عزو  أيت  بدوار  الماضي  اكتوبر   18 يوم  انعقد 
مناقشة  وبعد  إغبوال،  لجمعية  التأسيسي  العام  الجمع  يوسي 
عليه،  والمصادقة  األساسي  القانون  لمشروع  المجتمعين 
من  يتكون  والذي  الجمعية  لهذه  المسير  المكتب  انتخاب  تم 
زينب  له،  نائبا  حدو  بن  بوش  محمد  رئيسا،  الكايسي  إدريس 
العروسي كاتبة عامة، بوش مولود نائبا لها، مصطفى لعروسي 
له، والكيس عبدالله، عزيز  نائبا  لعروسي  إبراهيم  للمال،  أمينا 

الكايسي، محمد بوش، ومحمد الكايسي مستشارين.

• إملشيل
 23 توج ثالثون زوجا ينحدرون من قبائل منطقة إملشيل يوم 
شتنبر الماضي بالقرب من الولي الصالح سيدي محمد ألمغني 
الخطوبة  موسم  إطار  في  عقد  جماعي  حفل  خالل  زواجهم 

بإملشيل الذي يستمر حتى 25 من الشهر الجاري.
القبائل  وتقاليد  لعادات  وفقا  الجماعي  بالزواج  اإلحتفال  وتم 
يضرب  اجتماعي  تقليد  ذاته  الوقت  في  مكرسا  المنطقة،  في 
بجذوره في عمق التاريخ بهذه المنطقة ومخلدا ألسطورة الحب 

األبدي بين إيسلي )العريس( وتسليت )العروسة(.
بذل  “يجب  أنه  شريف  أبو  هرو  السيد  الجمعية  رئيس  وأكد 
مزيد من الجهود للحفاظ على موسم الخطوبة ببدل المزيد من  

الجهود بتعاون مع جميع الفاعلين التنمويين بالمنطقة.
وعلى هامش المهرجان نظمت جمعية أدرار العديد من األنشطة 
الجمعيات  “دور  حول  مستديرة  مائدة  ذلك  في  بما  الثقافية 

والتعاونيات في التنمية المستدامة “.
أسطورة  إلى  يعود  إملشيل  موسم  إحياء  فإن  ولإلشارة, 
بفتاة  أغرم  إبراهيم  آيت  رومانسية تحكى عن شاب من قبيلة 
من قبيلة أيت عزة، إال أن العالقة غير الودية التي كانت تسود 
من  كل  فبكى  الشابين.  زواج  إتمام  دون  حالت  القبيلتين  بين 
)إمغارن(  القبيلة  وشيوخ  األبوين  رفض  حدة  على  العشيقين 
التوأم  البحيرتين  كونت  دموعهما  أن  حد  إلى  قرانهما  عقد 

»إسلي« و«تيسليت«

• موسم الثمور
المجلس  مع  بتنسيق  بتغجيجت  التمور  موسم  جمعية  تستعد 
التمور  لموسم  السابعة  الدورة  لتنظيم  لتغجيجت،  الجماعي 
الجاري،  أكتوبر   23  /22  /21 أيام  كلميم،  بإقليم  بتغجيجت 

تحت شعار » واحتنا، ثروتنا، و مستقبل أبنائنا ».
األنشطة  من  العديد  الدورة  لهده  العام  البرنامج  يتضمن  و 
كما  الرياضية  و  والفنية  الثقافية  و  االجتماعية  و  االقتصادية 
التي قدمت  المدنية و السياسية  سيتم تكريم بعض الفعاليات 

خدمات جليلة لمنطقة تغجيجت.

من هنا وهناك

انعقد مجلس جمعية تيماتارين يف دورته العادية يوم السبت 11 شتنرب بمدينة 
باملنطقة.  األمازيغية  الفعاليات  بعض  و  الجمعية  أعضاء  بحضور  بيوكرى، 
يف  األمازيغية  الساحة  طبعت  التي  املستجدات  مختلف  املجتمعون  وتدارس 
الحياة  تعريب  وثرية  ترسيع  و  األمازيغية  تدريس  عن  كالرتاجع  األخرية  اآلونة 
االتفاق  تم  كما  الجماعية،  األمالك  اغتصاب  و  األرايض  نهب  سياسة  و  العامة 
عىل صورة تقريبية مستقبلية ملسار الجمعية و سبل تمرير خطابها التنويري 
التحرري امللتزم بالخط النضايل الذي سطرته الحركة األمازيغية. ويف هذا اإلطار 
تعلن الجمعية للرأي العام املحيل، الوطني و الدويل تضامنها مع أوسايا لقضية 
جميع  ومع  عليها  الخناق  تضييق  يتم  التي  األمازيغية  والتنظيمات  األمازيغية 
أشتوكن  العالم وكذا مع طلبة  واملستضعفة عرب  واملفقرة  املتظطهدة  الشعوب 
مسلك  وطلبة  املنحة..(   – الجامعي  الحي  )النقل-  أكادير  و  أنفا  بجامعتي 

الدراسات األمازيغية بأكادير و وجدة.
يف  لألمازيغية  املتعمد  والتغييب  األمازيغية  اللغة  تدريس  عن  الرتاجع  أدانت  كا 
األمالك  عىل  االستيالء  سياسة  استمرار  و   2009-2012 االستعجايل  املخطط 
تنهجها  التي  الالمسؤولة  العامة والسياسة  املحيط والحياة  الجماعية وتعريب 

وزارة الرتبية الوطنية تجاه القضية األمازيغية.
وثقافة  رسمية  كلغة  باألمازيغية  تشيتها   الجمعية  أعلنت  اإلطار  نفس  ويف 
وطنية وتدريس األمازيغية وتعميمها يف مختلف املستويات واخضاع األمازيغية 
لالمتحانات االشهادية ورفع الخناق والحرض عن الجمعيات األمازيغية وانخراط 

باقي الجامعات املغربية يف احداث مسالك للدراسات األمازيغية.

    • بيتش محمد
النارصي،  خالد  السيد  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  اإلتصال  وزير  أكد 
يستحقه  ما  املوضوع  هذا  تعطي  الحكومة  أن  االمازيغية  تدريس  بخصوص 
لجاللة  اساسية  وتوجيهات  للدولة  اساسية  توجهات  هناك  وأن  عناية  من 
الوطنية،  الهوية  ومن  الوطني،  الرتاث  من  يتجزء  ال  جزء  فاألمازيغية  امللك، 
وأن املرشوع والربامج التي ينبني عليها تدريس االمازيغية سائرة، ويف تحسن 

مستمر. 
بإقليم  التعليمية  املؤسسات  لبعض  زيارته  علىا هامش  الترصيح  ويأتي هذا 
من  له  وقدمت  الشهداء،   مدرسة  اإلقليم  عامل  رفقة  زار  حيث  الخميسات، 
طرف النائبة االقليمية لوزارة الرتبية الوطنية الرشوحات واملعطيات املتعلقة 
زار  كما  االستعجايل،  املخطط  وفق   2010/2011 ملوسم  املدريس  بالدخول 
عروضا  تالميذته  قدم  حيث   ، املندمج  القسم  املؤسسة  أقسام  إىل  باإلضافة 
أدائهم  طبعت  التي  والعفوية  والرباءة  البساطة  روعتها  من  زادة  خاصة 

وعروضهم التي ابهرت الجميع. 
كما قام الوزير وعامل االقليم بزيارة ملؤسسة تعليمية والداخلية التابعة لها، 
أيت واحي، حيث أرشفا عىل عملية تقديم  املنتمية لجماعة  الطالبة  وكذا دار 
الكتب واللوازم املدرسية للتالميذ، ليختم زيارته بلقائه بالطاقم الرتبوي وكذا 
تالميذ مدرسة جابر بن حيان بمدينة تيفلت.                                                                        

190 تلميذ استفادوا من »حمافظ من 
أجل تغجيجت«
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يف تصريح صحفي
خال الناصري يعترب مشروع تدريس 

األمازيعية يف حتسن

الرابعة ملرشوع »محافظ من أجل  العملية  ايكيدار  نظمت الشبكة الجمعوية 
تغجيجت« بدعم و تمويل من الجمعية املغربية بكندا »من أجل مغرب أفضل«  
يوم األحد 26 شتنرب 2010، بقاعة دار الثقافة بتغجيجت، بحضور أباء وأولياء 
مجموعةمن  إىل  باإلضافة  العملية،  هذه  من  املستفيدين  والتلميذات  التالميذ 

الفعاليات التعليمية والجمعوية باملنطقة...
املعوزة  األرس  أبناء  من  وتلميذا  تلميذة   190 العملية  هذه  من  استفاد  وقد 
كلميم  بإقليم  فقرا  األكثر  الجماعات  بني  من  تعد  التي  تغجيجت،  بمنطقة 

حسب اإلحصاء األخري لسنة 2004.
الزاوي يف كلمته عىل اعتبار  ايكيدار سعيد  الجمعوية  الشبكة  أكد رئيس  وقد 
الفتيات  لدى  خصوصا  باملنطقة  املدريس  الهدر  ومحاربة  التمدرس  تشجيع 
من أهم املحاور األساسية التي تشتغل عليها الشبكة الجمعوية ايكيدار منذ 
لتوزيع  تنظيم ثالث عمليات سابقة  2006، حيث عملت عىل  تأسيسها سنة 

املحافظ واألدوات املدرسية بالتعاون مع جمعية من أجل مغرب أفضل، التي 
ظلت دائما وفية لدعمها ومساندتها ألبناء املنطقة من أجل متابعة دراستهم 

يف ظروف أفضل...
أفضل  مغرب  أجل  من  جمعية  بها  تقوم  التي  النبيىل  باملبادرات  نوه  كما 
تشجيع  أجل  من  تغجيجت،  منطقة  منها  املغربية،  املناطق  من  بمجموعة 
بالعالم  الفقرية  األرس  ألبناء  املدرسية  واألدوات  املحافظ  وتوفري  التمدرس 
جهود  تكثيف  ورضورة  املبادرات،  هذه  أهمية  عىل  وأكد  باملغرب،  القروي 
جميع املتدخلني واملعنيني بقطاع التعليم، وتظافرها من أجل الرقي والنهوض 

بالتعليم بهذه املناطق...
وثمن الرشاكة املتينة التي تجمع الشبكة الجمعوية ايكيدار بجمعية »من أجل 
الجمعيات  بني  املشرتك  للعمل  به  يقتدى  نموذجا  اعتربها  و  أفضل«،  مغرب 

املغربية بالداخل والخارج...
الرتفيهية  الفقرات  من  مجموعة  تنظيم  املحافظ  توزيع  حفل  عرف  وقد 

للمستفيدين من طرف بعض األطر التعليمية باملنطقة...

التلميذ  أن  2010؛  سبتمرب   22 األربعاء  يوم  موثوقة  مصادر  من  بلغنا 
صالح ايت صالح الذي يدرس بالسنة األوىل سلك الباكالوريا؛ قد تعرض 
لوابل من املضايقات والتعسفات والتي ال تعني يف مضمونها إال شططا 
يف السلطة؛ من لدن مدير مؤسسة تعليمية باملنطقة؛ السؤال الذي يطرح 
نفسه بإلحاح ملاذا؟ الجواب بكل بساطة هو أن هذا التلميذ لبس قميصا 
يرتدي  أن  فضل  بل  ؛  رديئة  إشهارات  وال  عدائية  شعارات  ال  اليحمل 
يف  الضاربة  االمازيغية  بهويته  افتخارا  )تيفيناغ(  حرف  يحمل  قميصا 
القدم والتي ال تشكل إال مكونا من مكونات الهوية املغربية. حمل املدير 
بمعية الحارس العام عىل توجيه سيل من التهديدات تتمحور كلها عىل 
 bwin   طرد هذا التلميذ من املؤسسة.إذا كان هذا املدير يفضل قمصان
تفضل  رشيحة  هناك  الزال  فإنه  املنزلية...الخ  التجهيزات  وماركات 
شعارات)ماتقيش  تحمل  قمصان  وترتدي  املغربية  بالهوية  االفتخار 
تحمل  قمصان  ارتداء  أن  يعترب  ومعاونه  املدير  هذا  كان  وإذا  بالدي(. 

حرف تيفيناغ إخالال بالنظام العام للمؤسسة. فإن هذا يعد من رضب 
أكتوبر   17 أجدير  فخطاب   ؟  تيفيناغ  حرف  بالضبط  الخيال.فلماذا 
2001 الذي يوضح فيه جاللة امللك محمد السادس ملك البالد  أعزه الله 
ونرصه أن االمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة املغربية 

وأن النهوض باالمازيغية تعد مسؤولية وطنية .
 نتمنى بشهادتنا هاته  أن تتحرك الجهات املعنية وتقوم باملسؤوليات 
املناطة بها يف هذا الباب؛ عىل أمل أن يلتحق هذا التلميذ بصفه الدرايس 
وكبح كل املحاوالت الرامية إىل تقزيم حرية التعبري والتعبري عن الذات 
بني  العالقة  يحدد  داخيل متني  قانون  بعد صياغة  إال  يتأتى  لن  ؛ وهذا 

اإلدارة والتالميذ والكل يجب أن يحرتم بنود هذا القانون . 
املعنية وتضامنها مع  الجهات  اتصاالت مكثفة مع  بعد  أنه  إىل  ونشري 
هذا التلميذ فقد بادر مدير هذه الثانوية إىل إرجاع هذا الشاب يف الحني 

إىل صفه الدرايس دون تردد. 

مجعية آباء وأولياء تالميذة ثانوية العرفان التأهيلية تستنكر
 سياسة تضييق اخلناق على التالميذ

تيماتارين تتضامن مع 
خرجيي مسالك الدراسات األمازيغية 

 2010 18 شتنرب  17 و   ،  16 أيام  نظمت جمعية تقليت للتنمية القروية للبيئة 
الثالث  املهرجان   ، خنيفرة  إقليم   ، الربيع  ألم  القروية  الجماعة  تقليت  بدوار 
التنمية«   رهان  األمازيغية  بالثقافة  »النهوض  شعار:  تحت  األمازيغية  لأللعاب 

برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
لعبة »هيه« و  األمازيغية وهي:  األلعاب  إقصائيات يف  تنظيم   املهرجان  وعرف 
لعبة »ثيبناي« و لعبة »باي سثاي ثانوت«. باإلضافة إىل ورشة ثيفيناغ لفائدة 
تالمبذ مجموعة مدارس تقليت من تأطري األستاذ محمد الغازويل رئيس جمعية 
إفسان بمريرت.، و قد استفاد من هذه الورشة حوايل 30 تلميذا.  كما تم إجراء 
التي عرفت مشاركة مكثفة لشباب  األمازيغية،  األلعاب  النهائية يف  املسابقات 
للثقافة  امللكي  باملعهد  الباحث  األستاذ  املباريات  هذه  حرض  قد  و  املنطقة 

األمازيغية األستاذ محمد أزروال.
األطفال  لفائدة  جماعي  ختان  حفل  الجمعية  نظمت  املهرجان  هامش  وعىل 
املعوزين بجماعة أم الربيع ، وقد استفاد من هذ العملية حوايل 27 طفال ، كما 
جمعية  من  هبة  كانت  التي  و  األطفال  عىل  الختان  مالبس  و  لعب  توزيع  تم 
»متطوعون بال حدود« بالدار البيضاء. باإلضافة إىل ندوة تحت عنوان » الثقافة 
الباحث  األستاذ  أزروال   محمد  األستاذ  تأطري  من  كانت  واأللعاب«  األمازيغية 
باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، و التي تطرق فيها إىل الجذور التاريخية لهذه 
األلعاب، كما تطرق إىل مغزى هذه األلعاب بالنسبة للمجتمع األمازيغي، كما قام 
بمقارنتها مع األلعاب األوملبية، كما حث األستاذ عىل رضورة إجراء مسابقات 

يف ألعاب خاصة بالفتيات.
و تطرق أيضا إىل رضورة تطوير هذه األلعاب لتساير العرص من حيث الوسائل 
و القوانني ، كما اشار إىل دور املدرسة يف دمج هذه األلعاب خصوصا تلك التي 
املداخلة  هذه  أعقبت  كما  ثانوت«.  سثاي  »باي  كلعبة  الذهني  الحساب  تعتمد 

مناقشة من طرف الحضور.
تقليت  إحياء فرقة جمعية  للمهرجان من  تنظيم حفلة ختامية  تم  الختام  ويف 
لفن أحيدوس ، وفرقة املايسرتو موحى والحسني اشيبان ومجموعة أيت عثمان 
تم  وباملناسبة  ورشيد«،  »سعيد  الكوميدي  للثنائي  بمشاركة  األمازيغي  للشعر 
تكريم املايسرتو موحى و الحسني أشيبان ، الذي قدم خدمة كبرية لفن أحيدوس 
. ليتم خالل هذه الحفلة توزيع الجوائز عىل املتفوقني يف ورشة تيفيناغ و األلعاب 

األلعاب األمازيغية، حيث بلغ عدد الجوائز املوزعة 19 جائزة.
 2008 سنتي  املهرجان  من  نسختني  نظمت  أن  للجمعية  سبق  فقد  ولإلشارة 
املركز السوسيو تربوي بدوار  إنجاز مرشوع »  أنها اآلن يف صدد  2009. كما  و 
تقليت« يف إطار برنامج جرب الرضر الجماعي ، برشاكة مع املجلس اإلستشاري 
لحقوق اإلنسان و مؤسسة صندوق اإليداع و التدبري و اإلتحاد األوروبي ووزارة 

التنمية اإلجتماعية و األرسة و التضامن.
وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمرشوع حوايل ستمائة ألف درهم )600000 درهم(: 
ألف  خمسمائة ألف درهم مولت يف إطار برنامج جرب الرضر الجماعي و مائة 

درهم من تمويل وزارة التنمية اإلجتماعية و األرسة و التضامن.

مجعية تقليت تنظم الدورة الثالثة ملهرجان 
تقليت وتدعو إىل ضرورة تطويرها

توصل املرصد األمازيغي للحقوق والحريات، بداية شهر شتنرب املايض، بشكاية 
شطط  خاللها  من  يشكو  تارودانت،  عمالة  إغرم  دائرة  من  صابر  السيد  من 
وتعسف خليفة القائد بجماعة تتاوت يف استعمال السلطة، وذلك بمنع تسمية 

مولودته باسم سيمان. 
باالتصال  سواء  أنفا،   - تاماينوت  و  األمازيغي،  املرصد  من  كل  تدخل  وبعد 
تسجيل  تم  الشأن،  هذا  يف  بيان  وإصدار  تارودانت  بعمالة  املحليني  باملسئولني 

مولودة السيد صابر باسم سيمان.
وإذ يثني املرصد األمازيغي عىل تشبت السيد صابر بحقه يف تسمية مولودته باسم 
امازيغي، يؤكد املرصد عىل مسؤولية اإلدارة، ويف هذه النازلة وزارة الداخلية، يف 
الحرص عىل سيادة القانون و إحقاق حقوق األفراد والجماعات وحمايتهم من 

شطط أعوان وزارة الداخلية.
كما يضع املرصد رهن إشارة جميع الفاعلني آخر إرسالية لوزير الداخلية يف شان 
اختيار األسماء الشخصية،  موجهة إىل السادة والة الجهات و عمال العماالت و 

األقاليم. وهي إرسالية تحت رقم 3220 بتاريخ 9 ابريل 2010.
إن هذه اإلرسالية التفسريية للقانون رقم 37.99 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بشان 
الحالة املدنية و مقتضيات القانون املشار إليه، يف حاجة إىل تفعيل آليات متابعة 
وتأديب أعوان وزارة الداخلية، الذين يستمرون يف ممارسة الشطط يف استعمال 
إعالن  األفراد يف  التضييق عىل حريات  و  االمازيغية  األسماء  السلطة قصد منع 

تشبثهم بهويتهم االمازيغية.

املرصد االمازيغي للحقوق و احلريات يدين 
سياسة  استمرار منع األمساء األمازيغية 

إقليم  بيوكرى  بمدينة  أسيكل  جمعية  يف  تلقينا  واألسف  األىس  ببالغ 
: الحاج محمد إيكوت،الذي أنجب  أشتوكن أيت باها نبأ وفاة املرحوم 
للفن  الكثري  يعطي  زال  وما  أعطى  كبريا  فنانا  األمازيغية  للحضارة 
الجمعية  مكتب  يتقدم   ، األليمة  املناسبة  وبهذه   ، األمازيغي  الغنائي 
بأصدق التعازي إىل الفنان : عبد الهادي إيكوت وإىل جميع أفراد عائلته 

، وإىل أصدقائه يف مجموعة إزنزارن .
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعــــــــــزيـــــــــــــــــــــة 
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العرشين كان  القرن  بداية  إىل  السنني و  منذ مئات 
املغرب يحكمه قانونان:

للدولة  الخاضعة  املناطق  يف  يسود  ديني   قانون   -
للعقيدة  األمازيغ  اعتناق  منذ  وذلك  املركزية، 

اإلسالمية 
يمتد  لم  التي  املناطق  يف  يطبق  وضعي   وقانون   -
الجميع  اعتاد  ما  هو  و  الدولة،  هذه  نفوذ  إليها 

وصفه باألعراف األمازيغية .
إىل  ينقسم  األمازيغي  الوضعي  القانون  هذا  و 

قسمني  :
تقليدية،  أعراف  أو  مكتوب،  غري  شفوي  قانون   -
الذي  املتوسط   األطلس  قبائل  الغالب  يف  به  تنتظم 
أعراف  كتاب  )أنظر  »أزرف«.  اسم   عليه   تطلق 
قبائل زايان لروبري أسبينيون ترجمة محمد اوراغ، 

منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية( .
قبائل  ينظم  و  يحكم  مكتوب  مدون  قانون  ثم   -
األطلس الصغري، و قبائل املغرب الرشقي  و الريف  

و كذا بعض قبائل الصحراء و الشياظمة .
 )أنظر كتاب القانــــــــون و املجتمع باملغرب، 
ثم  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  منشورات 
 le droit coutumier et les législations كتاب 
وكذا  تامانيوت،  منظمة  منشورات    ’’au Maroc
هارت  مونتجمري  دافيد  الريفي   العريف  القانون 

ترجمة د محمد الويل (. 
و هذا القانون غالبا ما  يطلق عليه يف سوس أسماء 
اما   و)ديوان(،  و)آمقون(  )لوح(  مثال  مختلفة 
قبائل املغرب الرشقي فتنعته بإسم )تعقيدت(،  يف 
الصحراء تسميه قانون »الجماعة«  أن قبائل  حني 
أو »أيت ربعني«، بينما قبائل الريف تطلق عليه اسم 

) لقانون (.
العرض  هذا  أركز  سوف  العامة  املقدمة  هذه  بعد   
القانون الوضعي األمازيغي  الثاني من  عىل القسم 
سوء  من  يكتنفه  ملا  نظرا  املكتوب،   القانون  أي 
فهم، وما اعرتى تصنيفــــه وتحديد طبيعته من 
علم  مسلمات  مع  رصاحة  تتعارض  كبرية  أخطاء 
العقل  ومنطق  التاريخ،  معطيات  مع  و  القانون، 

والحس السليم. 
اوال : حول تصحيح املفهوم الشائع للقانون 

الوضعي األمازيغي املكتوب : 
قسمني:  اىل  القانون  هذا  انقسام  إىل  سابقا  أرشنا 

قانون مكتوب، و قانون شفوي .
فإن  وتابثة   واضحة  الحقيقة  هذه  كانت  إن  لكن 
هذا  تناولت  التي  واألجنبية  الوطنية  الدراسات  كل 
خطأ  يف  األسف  مع  وقعت  قد  بالبحث،  القانون 
باألعراف،  وصفه  عىل  إجماعها  يف  تمثل  شائع 
و قسمه  املكتوب  بني قسمه  ذلك  يف  تمييزها  دون 

الشفوي .
االجتماع  علم  يف  املتخصصون  الدارسون  كان  وإن 
يف  الوقوع  يف  معذورين  والتاريخ  واالنرتوبولوجيا 
فإن  القانون،  بعلم  جهلهم  الفرتاض  الخطأ  هذا 
الباحثني القانونيني – عىل العكس من ذلك-  يعترب 
لهذا  دراستهم  يف  إلغفالهم  جسيما  هذا  خطأهم 
القانونية،  معرفتهم  و  خربتهم  تطبيق  القانون، 
فيقومون نتيجة ذلك بتسمية كل قسم منه بإسمه 
الحقوقي الحقيقي، أي إطالقهم مصطلح الترشيع 
عىل القانون الوضعي املكتوب، ثم مصطلح العرف 

عىل القانون الشفوي الغري املدون .
ذلك ألن من بني الدروس األولية التي يتلقاها رجل 
التمييز بني أشكال  القانون يف الجامعة هي تعلمه 
الترشيع  يميز  ما  أهم  إن  إدراك  بالتايل  و  القانون، 
عن العرف هو الكتابة من جهة، ثم معرفة السلطة  
يتميز  العرف  أن  إذ  أخرى،  جهة  من  رشعته  التي 
إصداره  توىل  من  وبجهل  بالتقليد،  و  بالشفوية 
وسنه، يف حني يختص الترشيع بالكتابة والتدوين، 

وكذا بمعرفة الجهة الواضعة له . 
القانون الوضعي األمازيغي يشتمل  وهكذا ملا كان 
موضوعيا  فينبغي  مختلفني   نوعني  عىل  ذكر  كما 
الذي  الجامع،  األعراف  مفهوم  عن  التخيل  وعلميا، 
مفهوم  إطالق  وبالتايل  خطأ،  عليه  يطلق  كان 
مفهوم  وإطالق  املكتوب،  قانونه  عىل  الترشيع 

األعراف عىل قانونه الشفوي .
عىل  األعراف  إسم  إطالق  يف  الرس  فهم  محاولة  يف 

الترشيع األمازيغي :
الذين  السيئة  النوايا  ألصحاب  هنا  أتعرض  لن 
يتعمدون بدافع تحقريي أوعنرصي وصف الترشيع 
األمازيغي باألعراف، تقليال منهم له، أواستصغارهم 

إياه .
بذلك عن سوء  أنهم يقومون  أما غري هؤالء فأظن 
فهم، العتقادهم أن قبائل العالم يف مجملها  تنترش 
باألعراف  تعمل  و  الشفوية،  البدوية  الثقافة  فيها 
و العادات املتداولة تقليديا، و لذلك فإنهم أسقطوا 
البعيدة  املغرب  قبائل  عىل  الخاطيء  االعتقاد  هذا 
عن حكم الدولة املركزية، فأطلقوا عىل ترشيعاتها 
املكتوبة إسم األعراف، ال ليشء إال ألن هذه القبائل 

تقطن بالبادية بعيدة عن مراكز املدن، و بذلك فاتهم 
تنفرد عن  األمازيغية  القبائل  إىل كون هذه  االنتباه 
قبائل العالم كله، بظاهرة انتشار الكتابة و التوثيق، 
فكانت ال تدون قوانينها فحسب، بل تكتب كل يشء  
و  االزديـــــاد   و عقود  الزواج  ذلك عقود  يف  بما 
قائمة جهاز املرأة املتزوجة و رسوم امللكية  وسائر 
البيوع و التفويتات و اإلراثات و غري ذلك من األمور 
الكثرية املرتبطة بحياة مجتمعاتها، و هذه الظاهرة 
املدهشة عىل انتشار الكتابة يف هذه القبائل تشهد 
مؤلفات  من  وغريها   ) )املعسول  مجلدات  عليها 
العالمة املختار السويس  التي أورد فيها الكم الهائل 
مما خلفه علماء سوس من كتابات، لدرجة جعلته 
العلماء  العاملة(  لكثرة  يسمي إحدى كتبه )سوس 
و املتعلمني املوجودين يف هذه املنطقة، وكدا غزارة 

املنتوج الثقايف الذي أنتجته .
الترشيعات  عل  األعراف  إسم  إطالق  يف  فالرس  إذن 
الذي  السلبي  املسبق  الحكم  إىل  راجع  األمازيغية 
أوحى للناس بغرق هذه القبائل االمازيغية يف البداوة 
العالم، هذا الحكم املسبق  و الشفوية،  مثل قبائل 
الذي  جعلهم ال ينتبهون إىل خصوصية هذه القبائل 
املتميزة بانتشار ظاهرة التوثيق و التدوين انتشارا 
يف  معروف  ماهو  األحيان  بعض  يف  يضاهي  كبريا  

بعض املدن التقليدية الراقية .
ثانيا : حول تصحيح الطبيعة الحقوقية للترشيع 

األمازيغي : 
إىل  بدوره  ينقسم  نجده  الترشيع  هذا  إىل  بالرجوع 

نوعني :
1/  ترشيع أسايس الذي يطلق عليه عادة مصطلح 
»أمقن« الذي يعني لغويا )العقد(، كما أشار إىل ذلك 
الترشيع  هذا  و  معجمه،  يف  شفيق  محمد  األستاذ 
يبدو بمتابة دستور القبيلة، غري أنني اكتشفت أنه 

أرقى من الدستور كما سأوضح ذلك يف ما بعد .
من  خاص  قطاع  بتنظيم  يتعلق  عادي  ترشيع   /2
»لوح«  إسم  غالبا  عليه  يطلق  و  القبيلة،  قطاعات 
مثل لوح أكادير )املخزن الجماعي( و لوح السوق، 
لوح  و  الرعي،  تنظيم  لوح  و  املسجد،  لوح  و 
توزيع ماء السقي، و غري ذلك من األلواح املنظمة 

ملؤسسات مجتمع القبيلة.
املقصود  الترشيع  أن  إىل  التوضيح أشري  و بعد هذا 
األول  النوع  هو  الحقوقية  طبيعته  بتصحيح 
املسمى »أمقن«، مع العلم أنه سبق يل رشح فكرة 
هذا التصحيح بنوع من التفصيل يف مؤلفي األخري 
إصدار  )مرحلة  مبحث  يف   ) وورغ  ن  )أغاراس 
القوانني الوضعية(  التي مر منها املجتمع اإلنساني 

يف حياته، الصفحات من 231 إىل 258 .
و لذلك سأميض مبارشة و يف خط مستقيم إىل صلب 
املوضوع فأقول بأن هذا الترشيع »أمقن« ال تتكيف 
قانون  أي  بمفهوم  أو  الدستور،  بمفهوم  طبيعته 
العقد  بمفهوم  طبيعته  تتكيف  بل  معروف،  آخر 
االجتماعي السيايس الذي تحدتث عنه نظرية العقد 

االجتماعي املشهورة.
يتوقف  الحقيقة  هذه  إدراك  فإن  الحال   وبطبيعة 
عن  االجتماعي  العقد  يميز  الذي  املعيار  إدراك  عىل 

الدستور .
فهذا املعيار يف اعتقادي يتجىل يف أن العقد االجتماعي 
يتميز بخاصية فريدة، هي قيامه بإنشاء - ألول مرة 
-  كيانا مجتمعيا منظما بقانون، باعتباره يشكل 
الخروج من  الناس عىل  لجماعة من  األول  االتفاق 
و  الالنظام  و  الفوىض  و  االنعزال  و  التشتت  حالة 
الرصاعات، إىل حالة التعايش يف سالم  و أمن، و ألفة  
و تعاون عىل تحقيق الخري املشرتك، أي الخروج من 
حالة الطبيعة إىل حالة املجتمع املدني السيايس كما 
عربت عن ذلك نظرية العقد االجتماعي ،   يف حني أن 
الدستور يتميز بخاصية صدوره من طرف مجتمع 

قائم مسبقا .
االجتماعي  العقد  من  كال  فإن  القول  وخالصة 
متفقا  وقانونا  نظاما  يشكالن  كالهما  والدستور 
األول يصنع  أن  بينهما هو  أن ما يفرق  عليه، غري 
ألول مرة مجتمعا سياسيا لم يكن من قبل، يف حني 
سبق  مجتمع  طرف  من  مصنوع  هو  الدستور  أن 
قيامه و تكوينه  و بعبارة أوضح فالعقد االجتماعي 
إىل  العدم  من  سيايس  مدني  مجتمع  بإخراج  يقوم 
قائم   مدني  مجتمع  يتوىل  الدستور  بينما  الوجود، 
إىل  العدم  من  وإخراجه  معني   زمن  يف  إصداره 

الوجود.
عىل  »ئمقن«  ترشيعات  قراءة  إعادة  فإن  وهكذا 
اكتشاف  إىل  تقودنا  العلمية  املعطيات  هذه  ضوء 
اجتماعية سياسية، بكل  كونها تعترب بحق عقودا 

ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
مقدمة  أو  ديباجة  تتضمن  عمومها  يف  أنها  ذلك 
رؤساء  اجتماع  إىل  اإلشارة  يف  محتواها  يتلخص 
عقد  إلبرام  متساوين،  أحرار  قبائل  و  عشائر 
منظما  مجتمعا  بمقتضاه  يؤسسون  بينهم،  فيما 
بقانون، يعيشون يف كنفه يف ائتالف و سالم وتعاون 

عىل تحقيق الخري املشرتك، ملتزمني فيه بالتخيل عن 
حياتهم السابقة اإلنعزالية املشتتة التي يسود فيها 
االعتداء عىل الدماء واألموال واألعراض والحرمات، 
العفو عىل ما اقرتفوه من جرائم ومن سوء يف  مع 

حق بعضهم البعض .
وبعد االنتهاء من ذكر كل املباديء واألهداف السامية 
تنتقل  الناشئة،  مجتمعاتها  عليها  تقوم  التي 
وإىل  املتعاقدين،  أسماء  ذكر  إىل  الترشيعات  هذه 
والترشيعية  القضائية  السلطة  إسناد  عىل  االتفاق 
والتنفيذية إليهم مجتمعني  ) و هذا معناه تنازلهم 
يف  منهم  واحد  لكل  كانت  التي  السلطات  هذه  عن 
ملجلسهم  وإعطائها  السابقة،  الفوضوية  حياتهم 
االجتماعي  العقد  نظرية  تقول  كما  الجماعي 

املتطورة التي صاغها الفيلسوف جان لوك (. 
عىل  التنصيص  الترشيعات  هذه  صلب  يف  ونجد 
قواعد القانون التي تحكم مجتمعاتها   وتنظمها.  
عىل  الحكام  األعيان  فيها  تحث  بخاتمة  تنتهي  ثم 

الوحدة و عىل الدوام عىل املشورة يف كل أمر .
الترشيعات  هذه  قيام  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 
االنضمام  يريد  من  كل  عىل  انفتاحها  عن  باإلعالن 
إرادة  إليه، مما يؤكد حقا  إىل مجتمعها واالنتساب 
املؤسسني يف بناء مجتمع يقوم عىل الحق والقانون، 
أو  الطائفية  أو  الجنسية  العصبية  عىل  وليس 
الجهوية أو غري ذلك من عصبيات التمييز العنرصي.
الترشيعات  لهذه  الجديدة  قراءتي  أعزز  ولكي 
بربهان مادي، و بالتايل أبعدها عن أي رسد إنشائي،  
أورد هنا نص عقد  إيديولوجي، فإنني  أو اصطناع 
اجتماعي »أمقن« نموذجي  لقبيلة )أيت وادريم(، 
 1811 لسنة  املوافق  هجرية   1235 عام  يف  مؤرخ 
ميالدية، الذي نقلته حرفيا من كتاب )الواح جزولة( 
ليقف  وذلك  السويس،  العثماني  محمد  لالستاذ 
الجديدة،  القراءة  هذه  صحة  عىل  بنفسه  القاريء 
من  الباحث  هذا  تمكن  نص  أقدم  أن  اإلشارة  مع 
العثور عليه يعود إىل عام 904 هجرية موافق 1498 

ميالدية .
نص العقد :

الله و سلم عىل سيدنا  )) الحمد لله وحده و صىل 
و نبينا و موالنا محمد صالة تدوم بدوام جودك و 
تبعهم  من  و  الكرام،  صحبه  و  آله  عىل  و  عطفك، 

بإحسان إىل يوم لقائك يا رحمن الرحيم .
فبحول الله و قوته و توفيقه عقدنا عقدا و مؤاخاة 
و مساملة و متاركة و متابعة بني بني وادريم من 
حد أقطار القبيلة و من انتسب إليها و انضاف إليها 
و انترص إىل أربابها، عقدا يوجب لهم حفظ الدماء 
و األموال و األعراض، و يوجب رجوع كل شارد إىل 
الله وشفقته عىل عباده الضعفاء، و  وطنه بلطف 
أن يقبض األعيان القريب و البعيد والجانب و األخ 
الجميع  يكون  أن  الله  بحول  يوجب  و  واحدة،  بيد 
يدا واحدة يتواصلون  و يتزاورون   و يرتاحمون   و 
يتوامنون   و يتشاورون يف محدثاتهم، و يسلكون يف 
مشورتهم األصلح، و يتصابرون   و يتواصون عىل 
الفالح، و يامرون  باملعروف   و ينهون عن املنكر، 
و يثوبون  و يندمون عىل ما سلف  أن  صدر منهم   
من الكبائر و السيئات و قبائح املنكر، ويتعاونون 
يف أمور دينهم و دنياهم عىل أن يكون اعتماد أمور 
أسماؤهم،  اآلتي  أعيانها  يد  و  الله  يد  يف  القبيلة 
كل  يف  األنصاف  من  سيذكر  ما  عىل  رأيهم  اتفق  و 
حادثة، ال قديم إال الله، و عىل ذلك يكون عرفهم و 
اآلتي  الله، و يكون األنصاف  إنشاء  أعقابهم  عرف 
عىل األثالث الثلث للمصالح، و الثلثان لألعيان، فالله 

يجعل الربكة يف رأيهم(( .
العشائر  القبائل و  األعيان و أسماء  اللوح  ثم عدد 

التي ينوبون عنها، و عقب قائمة االعيان بقوله : 
)) وهؤالء األعيان هم الذين يسعون يف بلدهم، وهم 
الذين يحكمون  يف كل واقعة    ومحدثة  وسد الخالت، 
واالعتصام  بلية،  لكل  والصرب  الله  بتقوى  وعليهم 
بالله يف كل واقعة او متوقعة، والدوام عىل املشورة 
يف كل أمر و ان ال يتحاسدوا و ال يتباغضوا وليكونوا 
إخوانا بحول الله وقوته وبركة نبيه عليه الصالة و 

السالم (( .
وفيما ييل بنود القانون املتفق عىل رسيان أحكامه 

عىل أفراد مجتمعهم :
)) من كرس العافية )األمن و السالم( يعطي مائتي 
الوطن(،  من  )ينفى  زاڭ  و  داره،  تخرب  و  مثقال 

ومن اتهم بذلك فخمسني يمينا .
ومن قتل فأربعون مثقاال يف الدية، ومائة مثقال يف 
بالقتل  اتهم  والدار، ومن  الدبيحة  اإلنصاف، وفيها 

فخمسني يمينا .
متاع  ويغرم  مثاقيل،  فعرشة  الدار  يف  رسق  ومن 
وعرشون  فأربعة  الدار  يف  بها  اتهم  من  الناس،  
إثنا  فيها  واملتهم  مثاقيل،  سبعة  الغابة  ويف  يمينا، 

عرش يمينا .
ومن مات يف النقاب سارقا فال دية و ال زڭڭ )نفي( 

وال إنصاف عليه .

اتهم  ومن 
يف  بالرسقة 
ت  ما لحر ا

فخمسني يمينا .
يف  رسق  ومن 
حارب  أو  السوق 
أو  طرقه،  يف 
رسق يف املوسم أو 
طرقه،  يف  حارب 
الناس  متاع  يغرم 
يف  مثقال  ومائة 

من  السوق  غري  يف  الطريق  قطع  ومن  اإلنصاف، 
ومن  مثقاال.  أربعون  فعليه  جرح  ال  و  قتل  غري 
السكيــــن وجرح  أو  )البندقية(  باملكحلة  رضب 
فسبعة مثاقيل مع اإلحسان للمجروح، ومن طلع 
واحد.  فمثقال  رضب  غري  من  املدية  وسل  الزناد 
ومن جرح بالحجر فمثقالني، ومن تضارب بالدبز 
فعرشة  ذلك  أثر  حتى  واألسواط  والنعــــــال 

أوجه، ويف ما بني النساء ربعية سمن لحيهم .
ومن  مثاقيل،  فسبعة  الفاحشة  عليه  بينت  ومن 

اتهم بها فخمسة من أخوانه .
ويعطي  الناس،  متاع  يغرم  الشعري  أحرق  ومن 

عرشة مثاقيل .
ومن حمى ونعر يف بعض ما ذكر فخمسة مثاقيل .

الحكام(  )األعيان  النفاليس  دعوة  كرس  ومن 
فمثقال واحد .

وغري ذلك باجتهاد األعيان(( .
إذن واضح من تصفح أجزاء هذا الصك أن واضعيه 
اجتماعي   عقد  إبرام  إىل  وإرادتهم  نيتهم  إنرصفت 
أنهم  بدليل  موحد،  سيايس  مدني  كيان  لتأسيس 
يف  تفيد  واضحة،  بعبارة  ذلك  عىل  رصاحة  نصوا 
كونهم  فيها  أكدوا  )التعاقد(   معناها   ويف  مبناها 
عقدا   ... مساملة  و  مؤاخاة  و  عقـــــــدا  عقدوا 
يوجب لهم حفظ الدماء و االموال و األعراض ... وأن 
يرتاحمون  و  يتواصلون  واحدة  يدا  الجميع  يكون 
ويسلكون  محدثاتهم،  يف  ويتشاورون  ويتوامنون 
يف مشورتهم األصلح، و يتوبون و يندمون عىل ما 

صدر منهم سابقا من الجرائم و األخطاء .
الترشيعية  الثالث  السلطات  أسندوا  حينما  وأنهم 
املكون  الجماعي  ملجلسهم  والتنفيذية  والقضائية 
ضمنيا  يفيد  فذاك  املجتمعي،  نسيجهم  نواب  من 
أنهم قد تنازلوا لهذا املجلس عن تلك السلطات التي 
كانت لكل واحد منهم قبل إبرام العقد، والتي كانت 
هي  مصدر وسبب الظلم  واإلنتقامات والرصاعات 
السياسة  كتاب  يف  أرسطو  قال  كما  ألنه  املتبادلة، 
و  مصالحهم  يف  سيئون  قضاة  الناس  أغلب   ((

قضاياهم الشخصية (( .
القانون  وهكذا فبعدما كان كل واحد منهم يرشع 
فيها،  يرغب  التي  العقوبة  ويحدد  هواه،  حسب 
وينفذها بنفسه عىل الشخص الذي يعتقده متهما، 
السلطات  هذه  كل  عن  التنازل  عىل  اتفقوا  فقد 
والسالم  للعدل  تحقيقا  الجماعي  لفائدة مجلسهم 

والعيش املشرتك .
حول القيمة الكربى للعقود االجتماعية األمازيغية 

باعتبارها ثراثا إنسانيا ناذرا. 
ساهمت  االجتماعي  العقد  نظرية  أن  املعلوم  من 
بسيادتها  توعيتها  يف  و  األوربية  الشعوب  تنوير  يف 
وبحقوقها الطبيعية املدنية و السياسية، لكن عىل 
الرغم من ذلك فقد تعرضت النتقاد شديد ال سيما 
اعتربها  الذي  كانط  إمانويل  الفيلسوف  طرف  من 
عىل  قائما  وهما    ) القانون  )نظرية  كتابه  يف 
إىل أي عقد  مجرد فدلكات خيالية، لعدم استنادها 
حدتث  تاريخية  وقائع  أية  إىل  أو  مادي،  اجتماعي 
إال  ورائها  من  يرمون  ال  أصحابها  أن  مؤكدا  فعال، 
تربير حق املحكومني يف التمرد أو الثورة عىل الحاكم 
للدكتور  السياسة  القانون و  أنظر كتاب فلسفة   (

عبد الرحمن بدوي( .
و بالفعل  فإن كان العقل يوحي منطقيا أن البرش 
السياسية  املدنية  مجتمعاتهم  أسسوا  األولني   
األوىل، عىل الرتايض و عىل سلطة العقل، و ليس عىل 
أية سلطة أخرى كانت مادية او معنوية، الفرتاض 
و  السالح  و  القوة  يف  متساوين  كانوا  آنذاك  أنهم 
األمالك، فإن نقد  كانط  لها يعترب إىل حد ما وجيها 
لعجز أصحابها )هوبز، لوك، جان جاك روسو( عىل 
يتبت  اجتماعي يعزز وجودها، و  بأي عقد  االتيان 

صحتها .
للترشيعات  الجديدة  القراءة  هذه  أن  يبدو  لكن 
طبيعتها  عن  كشفت  التي  )ئمقن(  األمازيغية، 
قد  محضة،  سياسية  اجتماعية  كعقود  الحقوقية 
ابرزت عنرصا أو دليال و برهانا ماديا جديدا يفرض 
نفسه  يف الساحة من شأنه أن يقوض و يفند نقد  
هذه  بالتايل  يجعل  و  الذكر  اآلنفة  للنظرية  كانط  
عقود  وجود  لتبوث  مؤكدة،  و  صحيحة  النظرية 
اجتماعية سياسية حقيقية يف املغرب، كانت محل 

 ذ  الصايف مومن عيل

األصل املشترك لنظام التشريع السيياسي األمازيغي واألمريكي
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تطبيق عميل من طرف مجتمعات برشية اختارت عن طريق الرتايض 
نفسها  تحكم  سياسية  مدنية  مجتمعات  تكوين  العقل  حكمة  و 

بنفسها بواسطة قانون متفق عليه .
اذن يمكن القول أن املغرب لو لم يكن متقوقعا و منغلقا عىل نفسه يف 
عرص األنوار الذي عرفته أوروبا  لكان ذلك قد أدى إىل وقوع التواصل و 
تالقح األفكار بني شعوب البحر األبيض املتوسط، مما يتيح  بال شك  
االجتماعية  العقود  عىل  التعرف  االجتماعي  العقد  نظرية  لفالسفة 
السياسية األمازيغية  املعمول بها يف املغرب و بالتايل اعتمادهم عليها 
يف دعم نظريتهم بربهان قوي، أو كان ذلك أيضا قد أتاح للفيلسوف 
كانط   زيارة بالدنا و االطالع بنفسه عىل هذه العقود   فيقتنع بصحة  

النظرية  عقليا  وعمليا، و ال يجازف بالتايل بنقده الخاطئ لها. 
إنسانيا  تراثا  »ئمقن«  األمازيغية  الترشيعات  هذه  تغدو  هنا  من  و 
و  بل  بها،   العناية  و  املحافظة عليها  يجدر  أهمية كربى،  ناذرا، ذي 
تدريسها يف كليات حقوق العالم ، لكونها تؤرخ لواقعة تأسيس البرش 
يف حياتهم  مجتمعات  سياسية مدنية   بالرتايض  واإلرادة املشرتكة، 

و ليس  بالسلطة  املادية أو املعنوية كما  يعتقد 
أو كما تحكيه الكثري من كتب التاريخ .

ظهور العقود االجتماعية السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية :
عندما اكتشفت املعيار اآلنف الذكر الذي يميز بني العقد االجتماعي و 
بني الدستور، تذكرت ما كنت قرأته يف كتاب )الديمقراطية يف أمريكا ( 
ملؤلفه إلكسيس توكفيل، عن تأسيس الكيانات املدنية السياسية األوىل 
يف أمريكا، التي اتحدت بينها فيما بعد لتكون املجتمع املدني السيايس 
الكبري املعروف اليوم بالواليات املتحدة األمريكية، فوجدت بعد تطبيق 
هذا املعيار عىل بعض الدساتري املؤسسة لبعض الواليات، أن مصطلح 
العقود االجتماعية السياسية هو اإلسم العلمي الحقيقي الذي يطابق 

هذه الترشيعات   وليس إسم الدساتري الذي يطلق عليها خطأ . 
ذلك أن تلك الترشيعات تشهد بدورها مثل الترشيعات األمازيغية، عىل 
اجتماع واضعيها و اتفاقهم رضائيا  عىل إنشاء - ألول مرة - هيئة 

سياسية مدنية  تحكم نفسها بنفسها، بقوانني متفق عليها .
إذن ملا كان املعيار الذي يميز العقد االجتماعي السيايس عن الدستور، 
هو قيامه بخلق كيان مدني سيايس لم يكن موجودا من قبل، فمن 
األمريكية،  الواليات  لبعض  األوىل  الترشيعات  تعترب  أن  إذن  البديهي 
عقودا اجتماعية سياسية رصفة، و ليس دساتري كما هو شائع بني 
الجميع، و من هنا يبدو أنه مثلما وقع خطأ إطالق إسم األعراف عىل 
العقود االجتماعية األمازيغية  فقد وقع نفس هذا الخطأ عىل العقود 

االجتماعية املنشئة للواليات األمريكية .
و مرة أخرى لكي يكون القاريء عىل بينة من هذه الحقيقة أورد هنا 
مقتطف من الترشيع األول املؤرخ سنة 1650، الذي أسست به جماعة 
بهم سفينتهم عىل  أرست  السيايس عندما  املهاجرين مجتمعهم  من 
شواطيء )نيوإنجلند (  منقوال من كتاب »الديمقراطية يف أمريكا » 

املتقدم ذكره .
و مما ال شك فيه أن قراءته ستذكر القاريء بما سبق أن اطلع عليه 
يف ترشيع )أيت وادريم(  السالف الذكر،  لوجود تشابه شبه كامل بني 

الترشيعني .
نص الترشيع األمريكي : 

))بإسم الله آمني، نحن املذكورة أسماؤهم بعد، رعايا ملكنا املوهوب 

الجانب املخلصني له، امللك جيمس ... إلخ .
بعد أن قمنا بمجد الله و لنرش الدين املسيحي و لرشف ملكنا ووطننا، 
قمنا برحلة إلقامة أول مستعمرة يف األجزاء الشمالية من فريجينيا، 
نعلن نحن الحارضين يف وقار أمام الله، و أمام بعضنا بعضا، أن نتعهد 
بأن نؤلف من أنفسنا هيئة سياسية مدنية تهدف إىل تنظيم شؤوننا 
نتعهد جميعا  السالف ذكرها  األغراض  لتحقيق  أنفسنا، و  و صيانة 
تقتضيه  ما  بحسب  و  الحني  بعد  الحني  نقوم  أن  امليثاق  ذلك  بفضل 
الدساتري  و  اللوائح  و  القرارات  و  القوانيــــــن  بوضع  الحاجة  
العادلة التي تسوي بني الناس و التي تراعي خري املستعمرة العام و 
أن نقيم بحسب الحاجة حكاما و قضاة نتعهد لهم باالدعان والطاعة 

...إلخ(( 
نظريتها  و  األمريكية  االجتماعية  العقود  تشابه  يؤكد  ما  إن  و  هذا 
األمازيغية، هو  ابتداؤها أيضا بقوانني العقوبات، عىل اعتبار أن هذه 
و  املجتمع  يف  النظام  املحافظة عىل حسن  التي تضمن  القوانني هي 
ذكر  ما  حسب  األخالق،  سالمة  و  االستقرار  و  األمن  ألفراده  تكفل 
أرسطو  الفيلسوف  أكد  كما  و  السابق،  كتابه  يف  توكفيل  إليكسيس 
الترشيعات  )إن   : بقوله  السياسة  كتابه  يف  الحقيقة  هذه  كذلك 

اإلنسانية األوىل كانت تهتم أكثر برضوريات الحياة ( .
 و لعل هذه الحقيقة هي التي جعلت أيضا مرشعي والية )باليموت(  
بقوانني  نظامهم  يبدأون  و)رودآيلند(   )نيوهافن(  و  )كنتكيت(  و 

العقوبات .
تلك   أن  املذكور  كتابه   يف   الحظ   توكفيل  إليكسيس  املفكر  أن  غري 
القوانني  األمريكية  كانت قاسية  جدا ال ترشف العقل البرشي،  لكونها 
كانت تحكم باإلعدام عىل الجرائم املرتبطة بضمري اإلنسان  مثل إقرار 
و  الزنا  و  السحر،  يمارس  و من  الله،  آخر غري  إالها  يعبد  إعدام من 
هتك العرض،  و االعتداء عىل األصول،  كما كانت تشدد العقوبات عىل 
السكارى  و الكساىل  و حتى عىل الكذبة البلقاء، أو مجرد إطالة شعر 

الرأس أو غري ذلك من الجرائم البسيطة .
و من هنا يمكن أن نستنتج أن العقود االجتماعية األمازيغية كانت 
تقرر  لم  لكونها  البرشي  العقل  ترشف  أنها  و  االمريكية،  من  أرحم 
إطالقا عقوبة اإلعدام يف أية جريمة كيفما كانت، كما انها لم تتبنى 
عقوبة الجلد،  أو الرجم،  أو القصاص املقررة للقتل مقابل القتل، أو 
القاسية   العقوبات  ذلك من  أو غري  بالسن،   السن  أو  بالعني،   العني 
القارئ هنا عىل  أحيل  آنذاك، و  العالم   أمم  بها  يف كثري من  املعمول 

كتاب  »ألواح جزولة«  للمزيد من التوسع يف هذا املوضوع .
و  األمريكية  السياسية  و  املدنية  املجتمعات  أن   للنظر  امللفت  و 
االجتماعية  عقودها  مضمون  و  شكل  يف  تتشابه  ال  األمازيغية، 
فحسب، بل تتشابه أيضا يف تنظيمها لكل الشؤون املتعلقة بحاجيات 
و  املعابد،  و  املدارس  إنشاء  و  الطرق،  صيانة  من  مجتمعها،  أفراد 
توثيق عقود الزواج و الوالدة، و تكييف قانون اإلرث مع ما تقتضيه 
مصالحها  )ذلك أن األمريكيني تراجعوا عن قاعدة توريث اإلبن األكرب 
التي كان معموال بها  يف وطنهم األصيل انجلرتا، يف حني أن األمازيغ 
أضافوا إىل قانون اإلرث و الطالق، حق املرأة يف )تمازالت( الذي تأخذ 
نتيجة  الزواج  قيام  أثناء  املكتسبة  األموال  يف  عادال  نصيبا  بموجبه 
عملها و مجهودها يف تنمية أموال األرسة، كما منعوا توريث البنت ال 
سيما إذا كانت متزوجة بأجنبي عن القبيلة . )أنظر كتاب نظام الكد 

و السعاية لألستاذ امللكي الحسني بن عبد السالم( .
دقة  كتابه عن دهشته من   يف  توكفيل  مثلما عرب  فإنه  باختصار  و 
التي  القوانني  دراسة  )فعند   : بقوله  األمريكية   الجمهوريات  تنظيم 
سنت و أديعت يف ذلك العرص املبكر من عصور الجمهوريات األمريكية 
ال يسع املرء إال أن يندهش من سعة إملام املرشع بشؤون الحكم، و 
من النظريات التقدمية التي يأخد بها و التي كانت أرقى و أشمل من 
من  كثري  أيضا  اندهش  فقد    ) الوقت  ذلك  يف  أوربا  يف  املرشعني  آراء 
الباحثني  من دقة تنظيم هذه املجتمعات األمازيغية،  ملا الحظوه من 
املرتبطة بحياتها،   قيام هذه املجتمعات بالتنظيم املحكم لكل األمور 
و  والسوق،  الرعــــــــي،  و  الحقول  سقي  الرعي،   تنظيم  مثل  
الفقهاء  العتيقة، و تعيني  املدارس  املساجد، و  الجماعية، و  املخازن 
وعزلهم، كما لم يفتهم تنظيم حتى فتح مواسم الحصاد، و مواسم  
قطف الثمار والفواكه،  و إدارة األمالك الجماعية، و إعالن الحرب، و 
إقرار السلم   و غري ذلك من الشؤون التي تحافظ عىل استقرارهم و 

سالمهم األجتماعي .
الترشيع  نظام  بني  نوعها  من  األوىل  املقارنة  هذه  بعد  أنه  أعتقد  و 
بداية  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الترشيع  نظام  و  األمازيغي 
من  السياسية،   النظم  و  الحقوق  بشؤون  املهتم  ستمكن  نشأتها، 
أمازيغي  ترشيعي  نظام  وجود  حقيقة  معلوماته   إىل  يضيف  أن 
ديمقراطي معارص للنظام األمريكي،  إن لم نقل أقدم منه كما تذهب 
كتابات بعض الباحثني التي تؤكد عمل األمازيغ بهذا النظام منذ أقدم 

العصور .
وعىل كل حال فإن إضافة هذه املعلومة الهامة  ستمكن املرء عىل األقل 
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د.عيل اإلدرييس

حال  لسان  »العلم«  جريدة  علينا  طلعت 
 /9  /  16 )عدد  الحاكم  االستقالل  حزب 
ماليني   10 رصد   « التايل  بالعنوان   )2010
درهم لحفظ الذاكرة وترميم معتقالت رسية 
سابقة من بينها منزل عبد الكريم الخطابي 

ودرب موالي رشيف وأكدز«.
كان رد فعيل األويل عن هذا العنوان صادما، 
لم أتردد يف طرح تساؤل استغرابي: هل كان 

منزل األمري الخطابي فعال معتقال رسيا، مثله كمثل 
رشيف  موالي  ودرب  وأكدز  مَكونة  قلعة  معتقالت 
وتزمامارت السيئة الذكر يف زمن االستقالل الوطني، 
بل مثله كمثل قرص الَكالوي يف تمتّاغت الذي سجنت 
فيه زوجة أوفقري وأبناؤها بعد محاولة انقالب لسنة 

1972؟ 
»العلم«  خرب  يف  جاء  ما  أرفض  أو  أسلم  أن  وقبل 
املجلس  رئيس  حرزني  أحمد  السيد  إىل  نسبت  التي 
أهمية  »عىل  تأكيده  اإلنسان  لحقوق  االستشاري 
كرتاث  وتصنيفها  الرسية،  االعتقال  مراكز  ترميم 
الكريم  عبد  ومنزل  رشيف،  موالي  درب  مثل  وطني 
مكونة.«رجعت  وقلعة  وسكورة،  وأكدز،  الخطابي، 
وكالة  بصفتها  املغربية،  األنباء  وكالة  قصاصة  إىل 
رسمية تنقل كالم موظفي الدولة بأمانة أكثر من أي 

وسيلة إعالمية أخرى. 
وقعها  التي  االتفاقية  عن  تتحدث  والقصاصة 
مع  اإلنسان  لحقوق  االستشاري  املجلس  رئيس 
كإجراء  االعتقال  مراكز  ترميم  بقصد  الثقافة  وزير 
يستجيب لتوصيات هيأة اإلنصاف واملصالحة بشأن 
القصاصة  يف  ذا جاء  فما  الجماعي«.  الرضر  » جرب 

بشأن منزل الخطابي؟
ربطت ترميمه فعال برتميم املعتقالت الرسية، وليس 
بصفته قلعة للوطنية التحررية ومْعلما وطنيا جديرا 
بتخليده؛ وذلك حني كتبت تقول: »ستعمل )أي وزارة 
الرمزية  الحمولة  ذات  املباني  ترتيب  عىل  الثقافة( 
أكدز  االعتقال  )مراكز  وطني  كرتاث  وتصنيفها 
وسكورة وقلعة مكونة ودرب موالي الرشيف ومنزل 
عبد الكريم الخطابي.. (  وكما نالحظ جاء ذكر منزل 
ومعطوفا  االعتقال   مراكز  ضمن  الخطابي  األمري 

عليها يف زمن االستقالل  وسنوات املهانة والجمر. 
وحسب علمنا لم يصدر إىل اآلن أي تكذيب أو توضيح 
سلسلة  يف  ومكانته  الخطابي  األمري  بمنزل  يتعلق 
املعتقالت التي تقرر ترميمها من قبل وزارة الثقافة 

يجعل  مما  اإلنسان.  لحقوق  االستشاري  واملجلس 
غري  االعتقال  مراكز  سجل  إىل  يضيفون  املغاربة 
الخطابي.  القانونية املشهورة مركزا آخر وهو بيت 
وإذا لم يكن هناك توضيح رسمي ملكانة هذا املنزل 
يف تاريخ املغرب املستقل فإننا سنوجه الشكر لهيأة 
تكن  لم  التي  الرسية  رفع  عىل  واملصالحة  اإلنصاف 
أن  يعتقدون  كانوا  فاملغاربة  أحد.  بال  عىل  تخطر 
السنوات  إبان  الحسيمة  يف  الشهري  االعتقال  مركز 

األوىل لالستقالل هو املعهد الديني فقط.
وللتذكري وللتاريخ أيضا، وبغض النظر عن التصنيف 
عرشينيات  يف  التحريرية  الحرب  قيادة  ملقر  الجديد 
الذي هو  القيادة،  أن مقر هذه  نؤكد  املايض،  القرن 
منزل الخطابي يف أجدير الحسيمة يف الوقت نفسه، 
وطنية  قبل  التحررية  املغربية  للوطنية  نرباسا  كان 
يتبق  لم  االستعمارية،  الرشعية  ووطنية  اللطيف 
أنصاف األسوار. وكانت جريدة  إال بعض  اليوم  منه 
مقاال   2003 سنة  نرشت  قد  االشرتاكي«  »االتحاد 
صوره  إحدى  وتوجد  املتهدم.  البيت  لحال  وصورا 
الكريم  عبد   « لكتاب  الثانية  الطبعة  من   32 ص  يف 

الخطابي: التاريخ املحارص. 
عند  متعمد  غري  أو  متعمد  لبس  وجود  كذلك  ونؤكد 
بعض املغاربة يف شأن منزل الخطابي؛ فهذا البعض 
كان  ما  يقصد  الخطابي  منزل  عن  يتحدث  حني 
يعرف بـ« oficina«، أو الفيسينا بالدارجة املسنبنة، 
للمراقب  كانت مقرا  إسبانية  بناية  وهي عبارة عن 
عىل  بنيت  اململكة  لشمال  االحتالل  إبان  اإلسباني 
الجانب الجنوبي الغربي ملنزل الخطابي، كما ال يزال 
االستعمار  عهد  يف  األطفال  سجن  بناء  بقايا  هنالك 
أيضا عىل الجهة الرشقية للمنزل. ويف زمن االستقالل 
ورياغل  بني  دائرة  أو  املمتازة  القيادة  مكاتب  بنيت 
بني إدارة املراقب والسجن، ودامت قائمة هناك فرتة 
تتجاوز عقدين من الزمن، قبل أن تنقل إىل مركز بلدة 
يشء  به  يراد  الخلط  هذا  كان  إن  ندري  وال  أجدير. 

آخر، أم هو مجرد جهل بطبيعة األشياء. 

وإن كنا نرى من الواجب كذلك ترميم سجن األطفال 
االستعمار  طبيعة  عىل  كشهادة  علية  واملحافظة 
يكتف  لم  فهو  بها؛  يتبجح  كان  التي  »الحضارية« 
الحرب األهلية  الريف ليجندهم يف  باختطاف أطفال 
جانب  عىل  سجنا  لهم  بنى  بل  فحسب،  اإلسبانية 
التحرر  فكرة  منه  خرجت  الذي  الخطابي  منزل 

الوطني، بل التحرر اإلنساني من بعبع االستعمار.
نرى  ولكن  األحداث،  نستبق  ال  أمر  من  يكن  مهما 
يتداولها  التي  األمور  ببعض  التذكري  الواجب  من 
الخطابي  منزل  عن  يتحدثون  عندما  الناس  بعض 
من  نرى  كما  الغلط،  يحصل  أن  قبل  أيضا  والتنويه 
واجبنا استفسار الجهات املعنية بالرتميم عن سبب 
إدراج هذا املنزل يف قائمة املعتقالت السيئة الذكر؛ ألن 
املغاربة كانوا يعرفونه ويفتخرون به معقال للوطنية 

التحررية وليس معتقال رسيا يف زمن الستقالل.
ومهما يكن من أمر كذلك، فإننا نتمنى أن يصدق وزير 
الثقافة ورئيس املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان 
مصطفى  كوعد  وعدهما  يكون  وأال  عنه  أعلنا  فيما 
جيش  وأعضاء  للمقاومة  السامي  املندوب  لكثريي، 
يوليو 2004 حني   28 بتاريخ  الحسيمة  يف  التحرير، 
تبقى  ما  وحفظ  لجمع  متحف  ببناء  املأل  أمام  وعد 
إذ  الخطابي؛  قادها  التي  التحرير  حرب  مرحلة  من 
حتى هذه اللحظة ال يوجد أي أثر أو أرشيف عن تلك 
املرحلة إال ما يوجد عند أفراد أو يف املتاحف األجنبية، 

وبخاصة يف فرنسا وإسبانيا .
أما الوعد الثاني فكان الحقا من قبل هيأة اإلنصاف 
الخطابي  سعيد  املرحوم  مع  اجتماع  يف  واملصالحة 
ومجموعة البحث محمد عبد الكريم الخطابي يف مقر 
ومالحقه  متحف  ببناء   2005 ربيع  بالرباط  الهيأة 
عىل  واالجتماعي  التاريخي  بالبحث  الخاصة 
الخينرال  عىل  استعىص  الذي  الخطابي  بيت  أنقاض 
أتاي  فيه  يرشب  بأن  ملكه  وعد  الذي  سلبيسرتي 
بالنعناع فأرشبه املجاهدون كأس املنية مستويا عىل 
الروح الوطنية يف أنوال عظمت يف الكائنات ذكراها. 

سعيد  املرحوم  أن  إىل  باملناسبة  ونشري 
بناء  إعادة  يتم  أن  أمله  عن  عرب  الخطابي 
يحافظ  حتى  املحلية  باملواد  املتحف  ـ  املنزل 

عىل األصالة املعمارية والثقافية للمنطقة.
ذلك  قبل  هنالك  كان  الوعود  هذه  جانب  وإىل 
اإلدريسية  املؤسسة  تتواله  أخر  مرشوع 
الطاهري،  أحمد  األستاذ  املؤرخ  برئاسة 
موافقته  أعطي  قد  الخطابي  سعيد  وكان 
لبناء  الالزمة  األرض  مساحة  منح  عىل 
املتحف ومالحقه، كما كانت ميزانية املرشوع 
جاهزة بفضل تعاطف مؤسسات خارجية وإعطاء 
عىل  الثقافة  وزارة  أن  عري  املرشوع.  عىل  موافقتها 
عرقلت  نافذة  أخرى  وجهات  األشعري  الشاعر  أيام 
إنجاز املرشوع، وفقا لرواية املؤرخ الطاهري، ووفقا 

ملا يتم تداوله هنا وهناك.
واليوم نُخرب مجددا بأن املنزل »سريمم« يف إطار جرب 
ملاذا  السؤال  طرح  نعيد  أن  ودون  الجماعي،  الرضر 
بمهام  الخطابي  األمري  موضوع  ربط  عىل  اإلرصار 
يف  مهمتها  حددت  التي  واملصالحة  اإلنصاف  هيأة 
الكشف عما جرى من تجاوزات ضد املعارضني لنظام 
الحكم ما بني 1959 و 1999، خاصة وأن العالم كله 
بلده،  يف  للنظام  معارضا  يكن  لم  الرجل  أن  يعرف 
االستعمار  من  تحرري  مرشوع  صاحب  كان  وإنما 
ومن التخلف ليس للمغرب األقىص فحسب، بل لكل 
أقطار املغرب ـ دون أن نعيد طرح السؤال ـ نتمنى 
أن يكون هذا الرتميم بداية لالهتمام الرسمي بإحدى 
أنصع لحظات تاريخنا املعارص وإنشاء متحف عبد 
الكريم الخطابي لسد بعض ثقوب ذاكرتنا املشرتكة، 
هويتنا  عنارص  وإغناء  النسيان،  ثقافة  ومقاومة 

التحررية.
سلطات  أن  الذكرى،  نفعت  إن  نذكِّر،  األخري  ويف 
الشمايل  السفح  يف  يوجد  كهفا  أغلقت  االستقالل 
الخطابي. وكان  التي يقع فيها بيت األمري  للهضبة 
العسكريني،  اإلسبان  لألرسى  سجنا  الكهف  هذا 
أو  برا  إليه  الوصول  يصعب   التحرير،  حرب  إبان 
من  ملصلحة  ندري  وال  موقعه.  مناعة  بسبب  جوا 
وجعلهما  ومخرجه  مدخله  بغلق  معامله  إخفاء  تم 
مفرغا ومزبلة لسكان مقر دائرة بني ورياغل الذين 

ال يزالون يقيمون هناك ؟

*نقال عن الجريدة اإللكرتونية هيسربيس

هل كان مزنل األمري اخلطايب معتقال سريا
أم معقال لوطنية التحرر؟
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حاورتها:

رشيدة 

إمرزيك

  األستاذة سعاد  بن قشوح الفاعلة الجمعوية ورئيسة شبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة  في حوار مع »العالم األمازيغي«:
السكوت عن المعاملة السيئة بداية لمشوار طويل من الذل والقهر واالعتداءات التي ال تنتهي

ال تنمية في ابتعاد المرأة عن الرجل الريفي
* مرحبا بك على صفحات جريدة »العالم األمازيغي«  

بداية، من هي سعاد بن قشوح ؟
وإمرأة  مغربية  مواطنة  قشوح  بن  صعاد   **
ريفية تريد أن تحقق ذاتها. آملها أن تحقق المرأة 
منطقة  تنمية  في  المتمثلة  أحالمها  كل  الريفية 

كانت منسية ومهمشة منذ عقود.
واالستماع  االستقبال  جمعية  رئيسة  أيضا  وأنا 
شبكة  ورئيسة  النفسي،  للدعم  والتوجيه 
وأعمل  الحسيمة  بإقليم  التنموية  الجمعيات 
كذلك مديرة مركز االستقبال واالستماع والتوجيه 

للنساء في وضعية صعبة.
*  تشرفين على مركز للدعم النفسي ومركز االستماع، 
أهم  وماهي  المركز  يستقبلها  التي  الفئات  هي  من 

المشاكل التي يعاني منها الوافدون عليه؟
** جمعية اإلستقبال واإلستماع والتوجيه للدعم 
النفسي تأسست جراء الزلزال المدمر لسنة 2004، 
المصابين  األشخاص  دعم  تأسيسها  من  والغاية 
األطفال  خاصة  نفسيا  ودعمهم  المصابين  وغير 
التي  المساعدات  أغلبية  أن  الحظنا  إذ  والنساء، 
بالجانب  اإلعتناء  لكن  مادية،  كانت  تقدم  كانت 

النفسي كان غائبا.
الطبية،  المساعدات  لجنة  منظمة  زيارة  وبعد 
الحسيمة،  لمدينة  الفرنسية،  نانت  من  القادمة 
األشخاص  من  العديد  تكوين  على  أشرفت  والتي 
الفعلية  االنطالقة  كانت  النفسي،  الجانب  في 
للجمعية وبالضبط بعد 3 أشهر من الزلزال وتعتبر 

الجمعية األولى من نوعها في اإلقليم.
ويستقبل مركز االستماع  كل الفئات رجال ونساء 
الفئات وخاصة  األعمار ومن كل  وأطفال من كل 

الفقيرة والمحتاجة.
ذات  وكلها  الحاالت  من  مجموعة  عليه  وتتوافد 
طابع اجتماعي، فهناك حاالت تعاني من مشاكل 
العنف  والعنف، خاصة  اغتصاب  نفسية، وحاالت 
إلى  باإلضافة  الصدارة  في  يأتي  الذي  الزوجي 

حاالت لمرضى السرطان الخ ...
أما أغلب المشاكل التي يعانون منها فهي مشاكل 
مادية بحيث أغلب الوافدين على المركز أشخاص 
فقراء ال يتوفرون على إمكانيات خاصة بالنسبة 
للدعم  كمركز  لنا  بالنسبة  أما  المرضى.  لعالج 
هو  مشكل  وأكبر  أهم  نصادف  فإننا  النفسي، 
في  ومختصين  ألطباء  والمدينة  اإلقليم  افتقار 

الطب النفسي.
من  الحاالت  أغلب  في  نتمكن  فإننا  لله  والحمد 
مساعدة األشخاص الوافدين على المركز من خالل 
المصالح  إلى  التوجيه  ثم  واالستماع  االستقبال 
المعنية، ويبقى المشكل الوحيد هو غياب الطبيب 

المختص إذ نضطر إلى توجيه المرضى نحو أطباء 
خارج اإلقليم والذين نتعامل معهم في هذا اإلطار. 
الدكتور  ألشكر  المنبر  هذا  من  الفرصة  واغتنم 
الرحمان    عبد  محب  والدكتور  الحمداوي  احمد 
بمدينة  النفس  علم  في  المختصين  الطبيبين 

الرباط.
الريفية  المرأة  قضية  مع  المركز  يتعاطى  كيف   *
المعنفة وهل تبادرون إلعادة إدماجها داخل المجتمع؟

محافظة  ريفية  منطقة  وفي  لنا  بالنسبة   **
مازالت أغلبية النساء تتكتم عن العنف الممارس 
والخوف  التقاليد  منها  عديدة  العتبارات  عليهن 
من الطالق ومن كالم الناس أو الخوف من الزوج 
في  ورميها  بالطالق  الزوجة  يهدد  ما  غالبا  الذي 
الشارع فإن أخبرت أحدا أنه يمارس عليها العنف 
فإنها تتعرض للتهديد بالقتل ..إذ أن أغلبية النساء 
أن  تصريحاتهن  في  يدلين  المركز  على  الوافدات 

الزوج يريد قتلها أو حاول فعال القيام بذلك. 
من هنا نجد صعوبة كبير ة في إقناع النساء بالبوح 
ومعاملة  واغتصاب  عنف  من  يعانيننه  ما  عن 
بداية  هو  السيئة  المعاملة  عن  فالسكوت  سيئة، 
التي  واالعتداءات  والقهر  الذل  من  طويل  لمشوار 

ال تنتهي.
في  الحق  أيضا  فالرجل  للنساء  نستمع  وكما 
الكالم إذ أننا في المركز ال نستثني أحدا، فبمجرد 
ونقوم  بالزوج  نتصل  معنفة  إمرأة  تقصدنا  ما 
إيجاد  ومحاولة  أيضا  إليه  لإلستماع  بإستدعائه 
حل للمشكل القائم أو نحاول الصلح فيما بينهما.
والحمد لله فمنذ تأسيس الجمعية استطعنا إعادة 
إرجاع العديد من النساء إلى بيوتهن، كما استطعنا 
إدماج المرأة في المجتمع من خالل البحث وإيجاد 
عمل لها يساعدها على متطلبات الحياة والعيش 
بكرامتها، كما ساعدنا النساء على خلق تعاونيات 

خاصة بهن.
مساعدة  إطار  في  حققتموها  التي  النتائج  ماهي   *

الناس لتجاوز نكبة الزلزال؟
2004  ونحن  كما سبق أن قلت مند زلزال فبراير 
نعمل على دعم المرأة، سواء ماديا أو معنويا طبعا 
المادية،  إمكانياتنا  وحسب  المستطاع  قدر  على 
أيضا  تعمل  فالجمعية  النفسي.  الدعم  ناهيك عن 
محو  منها  مختلفة  وبرامج  عديدة  مجاالت  في 
إلى  باإلضافة  القانونية،  واألمية  األبجدية  األمية 
تكوين النساء في مجال التعاونيات، وكذا تنظيم 
النساء على  حمالت طبية وتحسيسية ومساعدة 
إيجاد عمل لهن، وأخر تجربة كانت إدماج العديد 
الجمعية في  التي كانت مسجلة في  الحاالت  من 

شركة بيزورنو للنظافة.

* ماذا يمكن أن تقولي عن وضعية 
وكيف  بالحسيمة  العازبات  األمهات 
وهل  الفئة  هذه  مع  تتعاملين 
في  الفئة  هذه  إدماج  استطعتم 
المجتمع  لطبيعة  بالنظر  المجتمع 

الريفي؟
كثيرا  النتعامل  أننا  الحقيقة   **
مع هاته الفئة ليس ألننا ال نريد 
تأسيس  فمنذ  لقلتها،  وإنما 
حاالت  ثالث  صادفتنا  الجمعية 
تامة  سرية  في  معها  تعاملنا 

نظرا لطبيعة المجتمع الريفي.
إحالتها  تمت  الثالث  والحاالت 
بفاس  صديقة  جمعيات  على 
المجال  هذا  في  متخصصة 
أو  الضحية  وطبعا بعد طلب من 

من عائلتها.
من  البد  المرأة  وضعية  لتطوير   *
فما  التنموية،  المسيرة  في  إشراكها 
المشاريع  في  النوع  إشراك  مدى 
هناك  وهل  بالحسيمة،  التنموية 
هذه  في  للمرأة  وانخراط  تجاوب 

المشاريع ؟ 
المجتمع  نصف  هي  المرأة   **
ولم  دربه.  في  الرجل  ورفيقة 
القديمة قائمة كون  العقلية  تعد 

زوجها  لرعاية  منزلها  في  تبقى  أن  يجب  المرأة 
والمنطقة  البالد  تنمية  أردنا  إذا  فقط.  وأوالدها 
فال بد من إشراك المرأة في هذه التنمية. والحمد 
إذ  المجال  هذا  في  وكبير  كثير  تجاوب  هناك  لله 
أن الرجل أيضا تيقن فعال ألنه بدون وجود المرأة 
ذلك  على  والدليل  تنمية،  هناك  ليست  جانبه  إلى 
أن المرأة بالريف أثبتت جدارتها في كل الميادين 
وحتى  الصناعية  أو  العلمية  أو  التجارية  سواء 

السياسية.
المرأة  تعد  لم  والدواوير  القرى  في  وحتى  بل 
تعمل في الحقول فقط، بل إستطاعت أن تؤسس 
وجه. أحسن  على  وتسيرها  تترأسها  تعاونيات 

وأساسيا  كبيرا  دورا  تلعب  التعاونيات  أن  بحيث 
حاجياتهن  تلبية  من  وتمكنها  للمرأة   بالنسبة 
التنظيمية   الوسيلة  لهن  تقدم  فهي  العملية 
لتحسين مستوى عيشهن،  كما توفر لهن فرصة 
يسمح  مما  اإلقتصادية،  األنشطة  في  المشاركة 
لديهن  ويولد   الذاتي   اكتفائهن  بضمان   لهن 
شعور عارم باإلفتخار والحصول على دخل  الئق.

الحسيمة  مدينة  ومستقبل  حاضر  في  الجديد  ما   *

خاصة ومنطقة الريف على العموم، خاصة وان العديد 
الملكية  الزيارة  من المشاريع أعطيت انطالقتها خالل 
األخيرة لهذه المنطقة وهل يمكن ذلك من إخراجها من 

براثين النسيان والتهميش التي اطلها منذ عقود؟
السنوات  في  كثيرا  تغيرت  الريف  منطقة   **
العشر األخيرة وبالخصوص الحسيمة وهذا راجع 
بالريف  جاللته  وإهتمام  المولوية  العناية  إلى 
إطالق  خالل  من  وذلك  منسيا  نسيا  كان  ما  بعد 
الوطنية  المبادرة  أهمها  وعديدة  مهمة  مشاريع 
من خالل بناء مراكز اجتماعية وتضامنية وثقافية 
ورياضية واصالح الطرق كالطريق الساحلية التي 
عزلتها  عن  المنطقة  إخراج  في  كثيرا  ساهت 
وكذلك الطريق عبر فاس التي يتم اإلشتغال عليها 
التي  األخرى  المشاريع  من  العديد  إلى  باإلضافة 

همت المنطقة .
المنطقة  إخراج  في  كبير  دور  أيضا  وللجمعيات 
ومنها  وعزلتها،  صمتها  من  بالخصوص  والمرأة 
على  التنموية  والجمعيات  النسائية  الجمعيات 

العموم التي لها غيرة على المنطقة سكانها. 

يف إطار سلسلة الحوارات واللقاءات الصحفية التي بدأتها جريدة »العالم األمازيغي« منذ مدة مع العديد من الفعاليات النسائية األمازيغية عىل اختالف انشغاالتهن 
واهتماماتهن، تأكد أن هاته النسوة ، يشرتكن يف صفة خدمة األمازيغية ولو أن لكل واحدة منهن مجال اهتمامها الخاص فمنهن الفنانات ورئيسات جمعيات 

ثقافية وتنموية وباحثات وأستاذات جامعيات ومسؤوالت يف مجاالت شتى.
وتهدف »العالم األمازيغي« من خالل هذه اللقاءات إىل إطالع الرأي العام بخصوصية النوع اإلجتماعي األمازيغي خاصة، ومدى مساهمته يف الدفع بعجلة تطوير 

وتنمية الثقافة والحضارة األمازيغيتني والتعريف بدور املرأة يف مرشوع العناية باللغة والثقافة األمازيغيتني.      

 ،  Global Rights ل  املغاربي  الجهوي  املكتب  أصدر 
الرشيكة  املحلية  حكومية  الغري  املنظمات  مع  بتعاون 
حقوق  »لنجعل  لكتاب  املنقحة  الثالثة  النسخة  له، 
اإلنسان حقيقة:برنامج للرتبية عىل الحقوق اإلنسانية 

و القانونية للنساء باملغرب«.
بمثابة  هو  العربية،  باللغة  صفحة   420 يظم  اإلصدار 
املنظمات  داخل  من  املنشطات  تستعمله  مرجعية 
املغربية الرشيكة ل Global Rights ألزيد من 10 سنوات 
لدى  القانوني  الوعي  من  للرفع  امليداني،  العمل  من 

النساء األميات باملغرب و تعزيز حقوقهن اإلنسانية.
 Global ل  القانونية  املنسقة  كوزي  سعيدة  تقول 
Rights. » أرذنا مراجعة الدليل من جديد ليعكس كافة 
التعديالت األخرية التي عرفتها مختلف القوانني املغربية 
كما  الجنائي...الخ.  القانون  و  الجنسية  قانون  من 
لدينا بحيث وزعنا  املتوفرة  النسخ  استنفذنا كافة  أننا 
املحلية  الجمعيات  الدليل.  من  نسخة   1000 من  أزيد 
باستمرار لطلب  بنا  املغرب تتصل  من مختلف مناطق 
التوعية  برامج  إنجاز  من  لتتمكن  النسخ  من  املزيد 
القانونية لفائدة النساء يف مناطقهم، و بالتايل كان من 

عىل  لنجيب  تنقيحه  مع  الدليل  طبع  إعادة  الرضوري 
هذه الطلبات«.

لتنمية  األمان  جمعية  رئيسة  أوالمي  حليمة  وتؤكد 
املرأة بمراكش عىل أن هذا الربنامج هو جد نوعي ألنه 
حول  القانونية  املعلومات  إعطاء  عىل  فقط  يقترص  ال 
الذاتية  القدرات  ينمي  بل  للنساء،  اإلنسانية  الحقوق 
للنساء للدفاع عن حقوقهن، و ليتعبنئ بشكل جماعي 

من أجل التغيري.
دليل »لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة« موجه باألساس 
الحقوق  للرتبية عىل  للمنشطات، ويحتوي عىل مدخل 
حول  حصة   74 للمنشطات،  عميل  دليل  اإلنسانية، 
الحقوق اإلنسانية للنساء لالشتغال بها مع مجموعات 
من املستفيدات، بطاقات مرجعية قانونية لكل حصة، 
مراجع  عىل  تحتوي  املالحق  من  مجموعة  إىل  إضافة 

إضافية.
الغري  النساء  األوىل  بالدرجة  الربنامج  ويستهدف 
يف  املستعمل  الرتبوي  املنهج  عىل  يرتكز  و  متعلمات، 
كما  متعلمني،  الغري  للكبار  اإلنسانية  الحقوق  تدريس 
الوسائل  بدل  التشاركية  املناهج  مختلف  عىل  يعتمد 

املكتوبة، بحيث أن مستفيدات الربنامج لسن يف حاجة 
هذا  يف  املشاركة  أجل  من  والكتابة  القراءة  ملعرفة 

الربنامج.
الدليل نجد  التي يتطرق لها  املختلفة  املحاور  ومن بني 
للمصادر  و  الحقوقية  للمفاهيم  مدخلية  حصص 
مواضيع  إىل  باإلضافة  اإلنسانية،  للحقوق  القانونية 
داخل  للنساء  اإلنسانية  الحقوق  قبيل،  من  خاصة 
األرسة، العيش بدون عنف، يف الرتبية، يف الصحة، و يف 

الحياة العامة.
 ،2002 فرباير  يف  الكتاب  من  األوىل  الطبعة  إصدار  منذ 
املحليني من  Global Rights مع رشكائه  أرشف فريق 
مختلف مناطق املغرب، عىل تكوين عدد ال محدود من 
كما  للربنامج  كمنشطات  املحلية  الجمعيات  أعضاء 
أنجزوا برامج للرتبية عىل الحقوق اإلنسانية استفادت 

منها اآلالف من النساء يف مختلف أنحاء املغرب.
سيرشع Global Rights و رشكائه يف األسابيع املقبلة 
الجمعيات  لفائدة  الدليل  من  نسخة   1000 توزيع  يف 

الغري حكومية من مختلف مناطق املغرب.

لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة:
برنامج للتربية على احلقوق اإلنسانية و القانونية للنساء باملغرب
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 نظمت جمعية تيماتارين أشتوكن يوما ثقافيا إشعاعيا 
سعيد  الرايس  الثقايف  باملركب  شتنرب   18 السبت  يوم 
األنشطة  من  مجموعة  تخللته  بيوكرى،  بمدينة  أشتوك 

وازاها معرض للكتاب األمازيغي بمختلف تجلياته.
املعرض  افتتاح  مع  الصباحية  الفرتة  يف  كانت  البداية 

بالحراك  الصلة  ذات  الكتب  من  هائال  عدد  تضمن  الذي  املوازي 
و  ألوانها  تعددت  التي  الكتب  قرن.  نصف  مدى  عىل  األمازيغي 
البحوث  عن  عالوة  العلمية  و  األدبية  و  التاريخية  بني  تصنيفاتها 

الجامعية..
أوبال،  خالد  األستاذ  أطرها  تيفيناغ  حرف  حول  ورشة  تنظيم  وتم 
الطلبة  من  ملجموعة  وازنة  ومداخالت  مستفيض  بنقاش  تميزت 
املجازين يف الدراسات األمازيغية بجامعة ابن زهر بأكادير ما القى 

تجاوبا كبريا من طرف املستفيدين من الورشة.
ويف الفرتة املسائية تواصل املعرض الذي لقي إقباال الفتا مع جلسة 
نظرية فكرية من تأطري األستاذ عبد الرحيم ادوصالح حول موضوع 
ابتدأها  بالذات«.  الوعي  أزمة  و  األمازيغي  الهوياتي  »الخطاب   :
املحارض بالحديث عن أزمة الهوية بـ »املغرب« والسياق التاريخي 
الذي ولدها املرتبط أساسا بفرتة االستقالل الشكيل وغياب مفهوم 
السلطة السياسية وكذا البون الشاسع الحاصل بني الثقافة املكتسبة 
)املحيط( والثقافة املرتبطة بمؤسسات الدولة )املدرسة كنموذج( ما 

ولد لذا اإلنسان الشمال-إفريقي أزمة هوياتية تتلخص يف 
البحث عن إجابة شافية للسؤال الفلسفي : من أكون؟.

انتقل املحارض للحديث عن موضوع ذو صلة تناول فيه 
الثقافية  الحركة  خطاب  لظهور  التاريخية  الحيثيات 
سلمي،  احتجاجي  تحرري  تنويري  كخطاب  األمازيغية 
بخطاب  اصطدم  الذي  الهوياتية  األزمة  لتجاوز  بديل  وكخطاب 
االصطدام  هدا  تجىل  واإلسالم،  العروبة  ثنائية  عىل  يقوم  أحادي 
املناضل  األمازيغ واعتقال  الحركيني  الخناق عىل  واضحا يف تضييق 
للحركة  التهم  من  مجموعة  وتلفيق  أزايكو..  صدقي  عيل  املفكر 
األمازيغية ككونها امتداد للظهري الرببري والعمالة لألجانب.. بعدها 
قدمت الكلمة للحضور من خالل مداخالتهم التي صبت كلها يف كنه 

املوضوع كتزكية لطرح األستاذ املحارض وكإضافات..

أعلن فرع الجمعية املغربية 
الثقايف  والتبادل  للبحث 
استئناف  عن  بأكادير 
الوطني  املهرجان  فعاليات 
يف  األمازيغي  للمرسح 
والذي  التاسعة،  دورته 
جائزة  تنظيم  سيعرف 
صنف  األمازيغية،  الثقافة 
املرسح التي يمنحها املعهد 
األمازيغية  للثقافة  امللكي 
العروض  وستقدم  سنويا، 
جمال  »محمد  بقاعة 
الذرة« بحي الداخلة بمدينة 
شتنرب   30 أيام  أكادير، 
أكتوبر2010،  و01؛02؛03 

وذلك فق الربنامج التايل:  
الخميس 30 شتنرب 2010

مساء:  الرابعة  الساعة 
افتتاح املهرجان؛

مساء:  الخامسة  الساعة 
مرسحية  األول،  العرض 
لنادي  إيجالن«  تاودا   «

نوميديا للمرسح بأكادير؛
العرض  مساء:  السابعة  الساعة 
ن  إيمطاون  مرسحية   ، الثاني 
تمغارت« لجمعية تاماينوت  بأيت 

ملول.
الجمعة 01 اكتوبر 2010

العرض  مساء:  الخامسة  الساعة 
الثالث، مرسحية » أمان ن مارور« 

لفرقة اسمامان لإلبداع للدراركة؛
العرض  مساء:  السابعة  الساعة 
لدنيا  إيمزواك«  مرسحية   ، الرابع 

اإلبداع الفني بإنزكان .
السبت 02 اكتوبر 2010

مائدة  صباحا:  التاسعة  الساعة 
املرسح   « عنوان  تحت  مستديرة 

االمازيغي، اليوم وغدا«؛
العرض  مساء:  الخامسة  الساعة 

»بوتارشمني«  مرسحية  الخامس، 
لنجمعية فوانيس بورزازات؛

العرض  مساء:  السابعة  الساعة 
»تاملريت«  مرسحية   ، السادس 
والثقافة  للفن  تاركانت  لفرقة 

بالبيضاء.
األحد 03 اكتوبر 2010

العرض  مساء:  الثالثة  الساعة 
ثوافيت«   « مرسحية  السابع، 
املرسحي  لإلبداع  أجاج  لجمعية 

بالناظور؛
مساء:  الخامسة  الساعة 
»أبريد  مرسحية   ، الثامن  العرض 
امليضء  البديل  لجمعية  أقورار« 

بالخميسات.
مساء:  والنصف  الثامنة  الساعة 

حفل االختتام وتوزيع الجوائز. 

والسينما  عامة  السينما  متتبعي  من  كغريي 
األمازيغية بشكل خاص، انتظرت بفارغ الصرب 
ألشاهد عىل الشاشة الصغرية أول عمل ريفي 
ماني  »سيتكوم«  هو  والذي  النوع،  هذا  من 
ذاش غاثودار الذي أنتجته قناة تمازيغية وكان 
حيث  تازيري،  رشكة  طرف  من  اإلنتاج  تنفيذ 
تحت  باإلقليم  التمثيل  رواد  من  زمرة  اجتمع 

إرشاف املخرج الشاب أكسل فوزي. 
السلسلة  هذه  حلقات  أوىل  بث  انطالق  ومع 
ومنتقد  مؤيد  بني  األراء  تباينت  الفكاهية 
أن  ارتأينا  عدميني  نكون  ال  ولكي  لها،  ونابذ 
يعنينا كساكنة  الذي  العمل  برأينا يف هذا  ندلو 
قضايانا  يعالج  ألنه  األوىل  بالدرجة  الريف 
وينطق بلساننا، وقد تأخرت يف إصدار األحكام 
وأال  الحلقات،  أكرب عدد من  اليوم ملشاهدة  إىل 
أطلق سهامي عشوائيا دونما إملام بمضامينها 
العمل  الحكم عىل حلقة واحدة ألقر بفشل  أو 

ككل.
وكأي متتبع تراودني مجموعة من األسئلة من 
والسيتكوم  املسلسل  بني  الفرق  هو  قبيل:ما 
تصوير  استغرقها  التي  املدة  هي  والفيلم؟ما 
هذه  ملثل  الالزمة  التكلفة  هي  السيتكوم؟ما 
أي  يف  املمثلني؟  انتقاء  معيار  هو  ما  األعمال؟ 
استوديو تم تصوير األحداث؟وأسئلة أخرى قد 
نجد اإلجابات لبعضها، وأخرى تبقى عالقة إىل 

حني.
من  العمل  عىل  تحكم  املتداولة  األراء  من  كثري 
يوحي  كان  العنوان  بأن  وتقول  عنوانه،  خالل 
الصحة،  من  له  أساس  ال  وهذا  ضخم،  بعمل 
بعض  عىل  الرتكيز  إىل  آخرون  ذهب  حني  يف 
عمل  أي  منها  يخلوا  يكاد  ال  التي  الثغرات 
أو  التصويرية  املوسيقى  كغياب  سينمائي، 
الحوار يف بعض املشاهد، وأراء أخرى ال مجال 
أن  بنقدنا  فاألوىل  كنا سننتقد  إن  ألننا  لذكرها 
يكون بناءا ليأخذ به أولوا األمر الذين يعلمون 
أجوبة  ولديهم  السينما،  أمور  يف  نعلم  ال  ما 

شافية عىل األسئلة املطروحة آنفا.
فكاهية  سلسلة  عن  عبارة  هو  السيتكوم 
إال  الشاشة،  عىل  حاليا  يبث  ما  وهذا  قصرية، 
بالنابل  الحابل  لديهم  اختلط  املتتبعني  جل  أن 

املنتوج  عىل  يحكمون  ألنهم 
بقرص  ويلوحون  كمسلسل، 
كل  تجزئة  خصوصا  مدتها 
لتنتفي  جزئني  إىل  حلقة 
 24 وانتظار  املتعة  لذة  بذلك 
ساعة إلتمام دقائق معدودة 
والجوع  الحر  يكون  أن  بعد 
من  األول  الجزء  عىل  أتى  قد 
األحداث  لتختلط  السلسلة 
نطرح  وهنا  املشاهد،  عىل 
املسؤول  من  آخر:  تساؤال 
سيتكوم  حلقة  تجزئة  عن 
وأعتقد  جزأين؟  إىل  قصرية 
ذلك  وراء  القناة  أن  جازما 

من  األخري  النصف  يف  سيتكوم  سلسلتي  لتبث 
بداية  منذ  منها  أي  بث  وعدم  رمضان  شهر 
الشهر.. ويف هذا جواب لسؤال طرحناه سابقا 
لم  حيث  السيتكوم،  فيها  صور  التي  املدة  عن 
تتحرك القناة إىل قبيل أيام معدودة قبل رمضان 
لنشهد الحركة الدؤوبة لنخبة املمثلني والطاقم 
نهارا  ليال  يعملون  السيتكوم  عىل  الساهر 

إلتمام هذه الحلقات.
صلة  ذات  مواضيع  تناول  فقد  السيناريو  أما 
معالجتها  وحاول  الريفي  باملجتمع  مبارشة 
انتشار  إىل  التطرق  تم  حيث  ساخر،  قالب  يف 
املفردات  انتقاء  تم  كما  واإلنتخابات  األوبئة، 
الواردة يف حوار كل شخصية حسب اإلسم الذي 
  qamyunيطلق عليه وعىل سبيل املثال: قاميون
فرينا   ،/stupستوب مثل:  مفردات  يستعمل 
 ggighكيغ الفاج إياريمث إينو ،/frina dinذين
lavage I yarrimet inu/، ويسكارا تاعجاشت
 /dalaداال  .../wir sekkara ta3ejjact
 ،/txanctثخانشت مثل:  مفردات  يستعمل 
أحارش  ،/fatcadaفاتشاذا  ،/llajurالالجور

.../aharrec
وفيما يخص أدوار املمثلني بالسلسلة فالتجربة 
تميزت مجموعت من  إذ  األكرب  الدور  لها  كان 
الوجوه املعروفة بأداء أدوارها بإتقان واحرتاف، 
التي  الشخصيات  أدوار  تقمص  واستطاعوا 
تصنع  آخرون  يحاول  حني  يف  دورها،  يلعبون 

نملك  ال  وببساطة  ألننا  لهم  الئما  ولست  ذلك 
بالريف  التمثيل  ومحرتيف  للفنون،  معهدا 
اإلشارة  تجدر  بأنفسهم، كما  أنفسهم  صنعوا 
إىل املشاركة املحتشمة للمرأة لتطل علينا نفس 
الوجوه التي إن استطاعت إتقان أدوار فأخرى 

لم تبلغها بعد.
من  تقلل  الصوت  فرداءة  آخرا  وليس  وأخريا 
فرجة املتتبع، ألختتم هذه األسطر بتساؤل آخر 
للقناة  ليس  الصوت وهل  عن مسؤولية رداءة 
ما  يسمع  أحد  فال  املشكلة،  هذه  لحل  تقنيني 
يقوله بوبي، والشخصيات األخرى يف حواراتها 

نفتقد بعض الكلمات.
وعدم  والقال،  القيل  من  بالرغم  أنه  إال 
األستوديوهات  وتعويض  اإلمكانيات  توفر 
لتصوير  الكايف  الوقت  منح  وعدم  بالكراجات، 
املادية  سواء  أخرى  وإكراهات  متكامل  عمل 
املعنوية، فإن السلسلة حققت متابعة فئة  أو 
مهمة، وهي أول خطوة من أجل خطوات أخرى 

نأمل منها مزيدا من الحنكة. 
 mani dac ghaثودار غا  ذاش  »ماني 
السلسالت  تاريخ  انطالق  tweddar?«نقطة 
السينما  يف  وتطورنا  مضينا  ومهما  الريفية، 
فسنعود ونقول أن أول سلسة ريفية هي:.....؟
 * محمد الهاشمي/ ماسني
خريج مسلك الدراسات األمازيغية بوجدة

 2M و   M6 قنوات  مع  برشاكة    Electron Libre و  التسامح  جمعية  تنظم 
وبدعم من رشكاء محليني، كاملكتب الوطني املغربي للسياحة، املجلس اإلقليمي 
للسياحة ووالية منطقة سوس ماسة درعة الدورة السادسة لحفل التسامح يوم 

16 أكتوبر املقبل بشاطئ أكادير. 
لجعل  فريدة  تظل  مناسبة  هذه  فإن  املنظمة  الجهة  عن  صادر  بالغ  وحسب 
املغرب  عىل  أيضا  الضوء  تسلط  كما  بامتياز  سياحية  وجهة  سوس  عاصمة 

باعتباره واجهة حقيقية للتنوع والتسامح.
وسيتم تصوير هذا الحدث الكبري من طرف طاقم M6 وسيقدم من طرف »لوران 
 M6، RTL، TV5 ( الدولية القنوات  أكرب  بثه عرب  ليتم   Laurent Boyer بويري« 

Monde،... ( وسيحظى بمتابعة 30 مليون مشاهد.
السنة  هذه  دورة  وستضم  أكادير،  بشاطئ  الطلق  بالهواء  الحفل  وسيقام 
كمثيالتها أملع األسماء يف سماء األغنية الفرنسية والدولية، أمثال جينيفر، إينا، 
كاميليا جوردانا، جوليان برييتا، يائل نعيم، سوبري بيس، الشاب بالل، كنزة فرح، 
رشيفة لونا، أمادو ومريم، شدى حسون ورباب فوزيون والذين تحذوهم هذه 
الثامنة والنصف  السنة رغبة واحدة وهي إمتاع الجمهور الحارض من الساعة 
مساء إىل حدود منتصف الليل. كما أن هؤالد الفنانني يجمعهم كذلك هدف واحد 
وهو الغناء والدفاع عن الحوار بني الثقافات. العديد من األديان تتوحد وراء هذا 

التحالف من أجل هدف مشرتك : تعزيز قيم السالم والتسامح.
ويهدف هذا الحفل، حسب البالغ، يف املقام األول إىل توعية وتحسيس الجمهور 
باحرتام اإلختالف واإلنفتاح عىل مختلف الثقافات بفضل اللغة العاملية املوحدة 

أال وهي املوسيقى.
وتجدر اإلشارة إىل أن دورة 2009 عرفت نجاحا كبريا حيث استطاعت أن تجلب 
200.000 شخص بشاطئ أكادير )املغرب(  لإلحتفال موسيقيا بقيم التسامح 
بوب  بينهم  من  نذكر  املتميزين  الفنانني  من  كوكبة  مع  الثقافات  بني  والحوار 
سينكالر، ناتايل أمربوغليا، كول شني، رينان لوس، أمال بنت، كورنيي، فوضيل، 

 . )Cœur de Pirate( »جريارد دو باملاس باإلضافة إىل » كور دو بريات

AMREC تستئنف تنظيم املهرجان 
الوطين للمسرح األمازيغي يف دورته التاسعة 

بأكادير 

الدورة السادسة حلفل التسامح

مجعية تيماتارين أشتوكن تنظم أياما ثقافية إشعاعية

الذهبي(،  )التاج  وورغ«  »إسني  جمعية  تنظم 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  مع  برشاكة 
املركز  مع  وبتعاون  ألكادير،  البلدي  واملجلس 
بورزازات،  الفيلم  ولجنة  املغربي  السينمائي 
الدورة الرابعة ملهرجان »إسني ن وورغ« الدويل 
املمتدة  الفرتة  للفيلم األمازيغي بأكادير، خالل 
من 05 إىل 09 أكتوبر 2010، وهي الدورة التي 
السينما   , باملغرب  مرة  وألول  فيها  تحرض 

الكردية كضيف رشف.
يف  يشارك  السابقة،  الدورات  غرار  وعىل 
أكثر  الدورة،  لهذه  الرسمية  الثالث  املسابقات 
من 31 فيلما, منها 22 فيلما تعرض ألول مرة، 
والنيجر وهولندا  بلدان: فرنسا  أفالم من  وهي 
ومايل والجزائر وسويرسا وكندا وتركيا واملغرب، 
تتوزع بني الفيلم السينمائي القصري والطويل، 

وفيلم الفيديو، وأخريا الفيلم الوثائقي. 
السينمائية  التجربة  استضافة  جانب  وإىل 
الكردية، يف إطار انفتاح املهرجان عىل السينما 
العاملية.فمن جهة  ستحرض فعاليات املهرجان 
وجوه فنية وثقافية بارزة من الدول املشاركة، 
يف حني يعترب املغني الجزائري الكبري لونس أيت 
الدورة  لهذه  واملميز  الخاص  الضيف  منكالت 

الرابعة من املهرجان.
فعاليات  ضمن  سيجري  ثانية،  جهة  من 
الوطنية   الجائزة  تنظيم  السنة  هذه  املهرجان 

للثقافة األمازيغية، صنف الفيلم االمازيغي، والتي يمنحها املعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية،يف ايطارالحفل الفني الدي سيام بمناسبة االحتفال 
بالدكرى التاسعة للخطاب امللكي السامي باجدير, ودالك يوم 16 اكتوبر 
األفالم  حولها  ستتنافس  درهم،  ألف   50 املالية  قيمتها  وتبلغ   .2010
القصرية املربمجة خالل هذه الدورة، أما لجنة تحكيم الجائزة فيرتأسها، 
إدريس أزضوض، مدير مركز الدراسات االدبية  والتعابري الفنية واالنتاج 
السمعي البرصي باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، وتضم يف عضويتها 
باملعهد  البرصي  السمعي  باحث يف مجال  الحسناوي،  إبراهيم  كل من: 

امللكي، والكاتب الباحث عمر إذثنني.

بخصوص بقية املسابقات الرسمية للمهرجان، 
فاألوىل تتعلق بصنف الفيلم السينمائي الطويل 
تحكيمها  لجنة  ويرأس  الوثائقي،  والفيلم 
عضويتها  ويف  فريشيو،  رشيد  التونيس  املخرج 
وامللحن  دادوش،  بن  جمال  الجزائري  املخرج 
واملوزع املوسيقي الصايف بوتال، واملخرج محمود 
الطالب  الله  عبد  املغربي  والصحفي  الزموري، 
مفيدة  الفرنسية  التونسية  واملخرجة  عيل، 
مارتان  السويرسي  األملاني  واملمثل  افضيلة، 
حول  املشاركة  األفالم  فيها  وستتنافس  أوبري، 
جوائز »إسني ن وورغ« ألحسن ممثل وممثلة، 
وأحسن إخراج وأحسن سيناريو، وأحسن فيلم 
وثائقي، ثم الجائزة الكربى ملهرجان »إسني ن 

وورغ« الدويل للفيلم األمازيغي.
رئاسة  فإن  الفيديو،  فيلم  ملسابقة  بالنسبة 
السينمائي  للناقد  أسندت  تحكيمها   لجنة 
املخرجة  عضويتها  ويف  بلوش،  محمد  املغربي 
الحبيب  فؤاد  التشكييل  والفنان  باكري،  مريم 
واملمثل نور الدين التوامي باإلضافة اىل الباحث 
حيث  سانشيز،  مورسيا  كارلس  اإلسباني 
حول  فيها  املشاركة  الفنية  األعمال  ستتنافس 
جوائز »إسني ن وورغ« ألحسن ممثل وممثلة 
أحسن  ثم  سيناريو،  وأحسن  إخراج  وأحسن 

فيلم فيديو.
من  الرابعة  الدورة  ستشهد  ذلك،  إىل 
»التقطيع  حول  الشباب  لفائدة  تكوينية  ورشات  تنظيم  املهرجان، 
سيؤطرها  والهوية،  الوثائقي  والفيلم  الصحفي،  التقني«،والروبورتاج 
الكردي  واملخرج  موزاوي،  عيل  الجزائري  املخرج  من  كل  التوايل  عىل 
للفيلم  الدويل  املهرجان  مدير  والطاهر حويش،  مانو،  خليل  السويرسي 
»إسني ن وورغ«، موعد مع  ، كما سيكون لجمهور  الرشقي بجونيف 
للفنانني  الوثائقي  الفيلم  حول  حرة«،  »عالمات  التشكييل  املعرض 
الرتاث  بمتحف  طوريلو،  وصامويل  فونتان  دومينيك  لوران  الكنديني 

األمازيغي بأكادير.

 الدورة الرابعة ملهرجان »إسين ن وورغ« الدويل للفيلم األمازيغي

»Mani ghac twddar«أول خطوة الستشراف غد أفضل
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إقرأو جريدتكم األسبوعية »اإلنبعاث«
جريدة جهوية تصدر من سوس

بعد  إىل رصيده،  نقطة جديدة  إضافة  القدم من  لكرة  الحسيمي  الرجاء  فريق  تمكن 
الحايل، يف  اكتوبر   2 السبت  يوم  البيضاء  بالدار  األب جيكو  تعادال من ملعب  انتزاعه 
الحكم  قادها  التي  املباراة  وشهدت  أهداف.  بدون  البيضاوي  الراسينغ  أمام  مباراته 
لفائدة  كانت  منها  اثنتان  لإلحراز،  فرص  ثالث  الغرب  عصبة  من  الباعمراني  حميد 
فرصة  الحسيمة،  رجاء  من  فال  مالك  الالعب  فيه  أهدر  وقت  يف  املضيف،  الفريق 
أن  إال  امللوكي،  األيمن محمد  الظهري  تمريرة من رجل  تلقيه  بعد  للتسجيل،  حقيقية 
باملنافسة  املباراة  تميزت  الراسينغ. كما  الرأسية كانت خارج مرمى حارس  رضبته 
القوية واالندفاع البدني بني الالعبني املتبارين. ودخل الفريق الحسيمي املباراة بشعار 
» ال للهزيمة »، وكان العبوه منظمني بشكل جيد يف رقعة امليدان، واندفعوا يف لحظات 
من املباراة نحو مرمى الراك. يف املقابل ناور العبو األخري رغبة منهم يف تسجيل هدف 
الفوز وكسب ثالث نقط، غري أن هجوماتهم كانت تقربعىل مشارف مربع العمليات، 
خاصة وأن خط دفاع الرجاء الحسيمي كان منظما، وتمكن من التصدي لهجومات 
املحليني. وعربمصدر من الفريق الحسيمي عن رضاه باملستوى الذي ظهر به العبو 
الرجاء الذين لعبوا بشكل جيد يف املباراة، وتمكنوا من العودة بنتيجة التعادل، مكنتهم 

من االرتقاء يف ترتيب بطولة القسم الثاني.

الرجاء احلسيمي استطاع اإلرتقاء يف ترتيب 
بطولة القسم الثاين  اكتفى فريق حسنية اكادير لكرة القدم بالتعادل بميدانه 

بطولة  اىل  الجديد  الصاعد  أمام  الخامسة  الدورة  برسم 
وبذلك  الحسيمة،  الريف  شباب  للنخبة  األول  القسم 
يواصل الفريق السويس مسلسل إضاعة النقط بامليدان 
بل كاد أن يخرج خايل الوفاض يف هذه املواجهة التي كان 

الفريق الزائر سباقا اىل التهديف.
جزاء  رضبة  طرق  عن  دقائق  بعرش  اللقاء  نهاية  قبل 
حصل عليها الفريق الضيف بعد إسقاط الالعب يوسف 
العياطي من طرف املدافع أيت الرهم الذي غادر امللعب 
الجزاء حولها عميد  الحمراء ، رضبة  للورقة  تلقيه  بعد 
وبالرغم   ، السبق  هدف  اىل  الطلحاوي  الحسيمة  فريق 
يف  العودة  الحسنية  العبوا  استطاع  العددي  النقص  من 
محمد  املهاجم  طريق  عن  الضائع  بذل  الوقت  يف  اللقاء 
الناصريي الذي تلقى كرة جميلة داخل منطقة العمليات 
الفريق  ومنقذا  ثمنا  هدفا  محققا  املرمى  نحو  ليسدد 
الذي  الهدف  وهو   ، امليدان  داخل  الهزيمة  من  السويس 
الجمهور  انتاب  الذي  العارم  الغضب  نسبيا  امتص 
كالعادة  أمطر  والذي  اللقاء  حرض  الذي  العدد  املتوسط 
السب  عبارات  من  بوابل  السويس  الفريق  مسريي  كبري 
محملني  الجبني  لها  ينذى  كلمات  مستعملني  والشتم 

املظهر الباهث للفريق ملسريي الفريق .
أهداف  بدون  بالتعادل  انتهت  قد  األوىل  الجولة  وكانت 
غابت  حيث  متوسط  من  أقل  تقني  مستوى  وعرفت 
الخاطئ  التمرير  وحرض  الجانبني  من  التهديف  فرص 
فيما  االنسجام،  وغياب  والترسع  الحسنية  العبي  بني 
بكل  مرماه  عن  ومدافعا  يقظا  الحسيمي  الفريق  ظل 
استماتة ، وتحسن مستوى اللقاء يف الجولة الثانية حيث 
خرج الفريق الزائر من القوقعة الدفاعية واستطاع صنع 
بواسطة  الرابعة  الدقيقة  منذ  للتهديف  فرصة  أحسن 

تسددة قوية ومركزة ألرشف العربي لتنوب العارضة عن حارس الحسنية يف التصدي للكرة ، وكان رد فعل الفريق املحيل قويا 
بواسطة الال عب البوركينابي عبدو العزيز الذي لم يفلح بعد يف التعرف عىل الطريق املؤدية للشباك بعد إضاعته لفرص حقيقية 
للتسجيل ، وبالرغم من اندفاع الحسنية وحصوله عىل سبع زوايا مقابل صفر للحسيمة ، استطاع الفريق الزائر الحصول عىل 
رضبة جزاء بعد محاولة خاطفة تم عىل اثرها تسديد كرة نحو املرمى لم يتمكن الحارس كايس يف احكام قبضته عليها لرتتد 
نحو املهاجم العياطي الذي تعرض للعرقلة من طرف املدافع املتأخر كريم ايت الرهم ليعلن الحكم ابراهيم نور الدين عن رضبة 
جزاء مع طرد املدافع ليتقدم الفريق الزائر بهدف لصفر ملدة عرش دقائق حيث استطاع الفريق املحيل العودة من بعيد وادراك 

التعادل يف الوقت بذل الضائع.
وهي النتيجة التي لم تقنع جمهور الفريق السويس الذي كان يتطلع اىل فريق ينافس عىل املراتب األوىل يف بطولة املوسم وتبني 
له أنه بصدد مساندة فريق يبحث عن البقاء فقط ضمن الكبار، خاصة وأن العنارص العرش التي التحقت بالفريق لم تقدم لحد 
اآلن أية إضافة نوعية ليتم اإللتجاء اىل العنارص الشابة من ابناء الفريق والتي غاب منها عنرصان خالل اللقاء وهما البيساطي 

ونوح دوكري .
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تمكن فريق االتحاد الزموري للخميسات من هزم فريق سطاد املغربي بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد يف املباراة التي جمعت بني الطرفني يوم األحد3 اكتوبر الحايل بملعب 
18 نونرب بالخميسات ضمن منافسات الدورة الخامسة من بطولة املجموعة الوطنية 
الثانية لكرة القدم أمام حضور جماهريي البأس به، جلهم من أنصار فريق االتحاد 

الزموري الخميسات.
افتتح الزموريون التسجيل عن طريق عميد الفريق توفيق ملرابط يف الدقيقة 6، وقبل 
نهاية الجولة األوىل بدقيقة واحدة، تمكن نفس الالعب من تسجيل الهدف الثاني مؤكدا 

تقدم الزموريني يف النتيجة.
و يف نهاية الجولة الثانية، خالف فارس زمور كل التوقعات، بحكم أنه سجل الهدف 
التي انتظرت فيه الجماهري  60، يف الوقت  الدقيقة  الثالث بواسطة الالعب لعوينة يف 
استفاقة أبناء املدرب حسن أوغني مدرب سطاد املغربي والذي تمكن يف الدقيقة 85 

من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق الالعب سماح.
و بهذه النتيجة ارتفع رصيد فارس زمور إىل ثالثة عرشة نقطة يف املركز األول بفارق 
نقطة واحدة عن اتحاد املحمدية، فيما سطاد املغربي يحتل املركز األخري مناصفة مع 

اتحاد لفقيه بنصالح.
ويف ترصيح خص به عبد العزيز كركاش مدرب االتحاد الزموري للخميسات وسائل 
املستقبل،  إىل تكوين فريق  قال:« نسعى  املباراة   نهاية  بعد  الوطنية مبارشة  اإلعالم 
فرغم هذه االنتصارات، إال أننا ال يمكن أن نتحدث عىل الصعود إىل القسم املمتاز حاليا 

ألن مشوار البطولة ما زال طويال، هناك عمل كبري ال زال ينتظرنا...«

االحتاد الزموري للخميسات يهزم سطاد املغريب

  حسنية اكاديرتكتفي بالتعادل أمام شباب الريف احلسيمة




