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لقد مرت س�نة بالكم�ال و التمام على مصادقة الش�عب
المغربي عل�ى الوثيقة الدس�تورية األولى في عهد محمد
السادس.
إنه�ا وثيق�ة تضمن�ت ف�ي حقيق�ة األم�ر مجموعة من
المقتضي�ات و جملة من الحق�وق والحريات جد متقدمة
مقارنة مع ماكان عليه الدستور القديم ،من قبيل:
.1التصدير« :االنتماء إلى المغرب الكبير والعمل على
بن�اء االتح�اد المغارب�ي - ،تقوية عالق�ات التعاون
والتضامن مع الشعوب والبلدان اإلفريقية ،والسيما
مع بلدان الساحل والصحراء»
اس�تمرار اإلعلام المغرب�ي الس�معي البص�ري بما فيه
القنوات اإلذاعية والتلفزية األمازيغية في استفزاز مشاعر
األمازي�غ ف�ي كل مرة يطلق�ون فيها على ه�ذه المنطقة
األمازيغية جغرافيا وتاريخيا مصطلح المغرب العربي في
تجاهل تام وس�افر لمقتضيات الدستور بل أكثر من ذلك
تجد مؤسس�ات الدولة مازالت تحمل هذا االسم العنصري
كوكالة «المغرب العربي لألنباء».
أما بالنس�بة لتقوي�ة التعاون مع بلدان الس�احل فموقف
المغرب مازال غير واضح بالنسبة لدولة ازواد التي تعتبر
أول دول�ة امازيغية في بالد إفريقيا و تامازغا والتي كان
من المفروض على الدبلوماس�ية المغربي�ة أن تلعب في
ملفه�ا دورا محوريا خصوص�ا وأن هذه الدول�ة الوليدة
تح�ارب من طرف الجزائر ما قوى مواقف س�لبية اتجاه
الجزائر وجمهورية البوليساريو.
 -2الفصل الخامس« :األمازيغية لغة رسمية»
هن�ا البد من طرح الس�ؤال ه�ل وضع كلم�ة «امازيغية»
في الدس�تور يكفي لنق�ول إنها لغة رس�مية للبالد؟ إن
االتجاه الع�ام الذي يذه�ب إليه البرلم�ان والحكومة هو
الصمت وقطع األلس�ن لالمازيغ وهذا ما المسناه عند منع
الكالم باألمازيغية في البرلمان إلى حين توفر اإلمكانيات
اللوجس�تيكية الت�ي لن تتوف�ر قطعا في إطار األس�لوب
البطيء الذي تش�تغل به اإلدارة المغربية وما البرلمان إال
جزئ منه�ا ،خصوصا انه إلى حدود كتابة هذه األس�طر
ل�م نعلم بإعلان العروض القتن�اء ه�ذه األدوات و ال هم
يحزنون.
كما نس�جل بهذه المناسبة اس�تمرار الدولة المغربية في
تعريب األماكن و اإلنس�ان و ذالك بمنعها لعائالت تسمية
أبنائها بأسماء امازيغية.

الدورة العاشرة للجامعة الصيفية بأكادير

نظمت الجامعة الصيفية بأكادير
الدورة العارشة للجمعية ،تحت
شعار تفعيل دسرتة األمازيغية:
تحديات وآفاق» ،وذلك مابني 13
و 15يوليوز الحايل بقاعة غرفة
التجارة والصناعة بأكادير.
وعرفت الجامعة الصيفية لهذه
السنة تنظيم العديد من الندوات
الفكرية بحيث قسمت أشغال
الجامعة الصيفية إىل أربع جلسات
رئيسية ،و عرفت الجلسة األوىل
مشاركة كل من محمد طوزي
وأحمد عصيد بموضوع تحت
عنوان« :الرتسيم بني إعادة تأسيس
الوطنية وتعميق املواطنة»،
والحسني أيت باحسني بموضوع
«دسرتة األمازيغية» املطالب،
الرتسيم ،التحديات واألفاق (ملحة
تاريخية).
أما الجلسة الثانية فعرفت مشاركة
كل من لحسن أولحاج والصايف
مومن عيل بموضوع « :تأمالت يف
قضايا القانون التنظيمي لرتسيم
األمازيغية»« ،ومرشوع القانون
التنظيمي لرتسيم األمازيغية»
لحسن إد بلقاسم ،وكذا محمد
حمي.
أما الجلسة الثالثة فشارك فيها
كل من الحسني امللكي بموضوع:

«األمازيغية والجهوية يف الدستور
الجديد :أية اسرتاتيجية؟» ،وأحمد
أبادارين بـ «أي رهان لتفعيل
املسألة الهوياتية املتعددة الروافد
للشعب املغربي» ،و «ترسيم
األمازيغية :اشكالية التعريف
واألجرأة» موضوع مداخلة ملارك
بولكيد ،أما عدي سباعي فتناول
يف مداخلته «األمازيغية يف العهد
الدستوري الجديد من الرتسيم إىل
التفعيل».
أما الجلسة الرابعة فعرفت
مشاركة رشيد الحاحي بموضوع
األمازيغية
ترسيم
«تفعيل
بالجماعات الرتابية» ،والحمزاوي
فقام يف مداخلته
الهمزاوي
باستحضار التعدد اللغوي والتنوع
الثقايف يف الترشيع املغربي الحديث.
ويف نهاية أشغال الجامعة الصيفية
تم تقديم التقرير النهائي واإلعالن
عن توصيات الجامعة لسنة
.2012
وموازاة مع أشغال الجامعة تم
تنظيم معرض للكتاب ،كما تم
تنظيم أمسية فنية بمشاركة
عموري مبارك إىل جانب موسيقى
الروايس.
* رشيدة.إ

 -3الفصل »:12تُؤس�س جمعيات المجتمع المدني
والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة وتم�ارس أنش�طتها
بحرية ،في نطاق احترام الدستور والقانون ال يمكن
حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن
السلطات العمومية ،إال بمقتضى مقرر قضائي»
إلى حدود اآلن مازالت جمعيات امازيغية تمنع بدون سند
و ال قان�ون و مازال�ت تحرم البعض منه�ا من وصوالت
اإلي�داع القانون�ي كجمعي�ة أرث�ان بزاي�و بالناضور.مع
استمرار منع الحزب الديمقراطي األمازيغي.
 -4الفصل»:17ح�ق التصوي�ت و الترش�ح ف�ي
االنتخابات للمغاربة المقيمين بالخارج»
لم يمارسه المغاربة في المهجر في االنتخابات التشريعية
و هاهي ذي االنتخابات الجماعية على األبواب وننتظر.
 -5الفص�ل « :19مب�دأ المناصف�ة بي�ن الرج�ال و
النساء»
أول امتحان رس�بت في�ه هذه الحكومة ه�و تعيين امرأة
واحدة عن حزب العدالة و التنمية ذو المرجعية اإلسالمية
هذه المرجعية التي تفضل الذكر عن األنثى في الدنيا و في
اآلخ�رة ،وبذالك تكون هذه المرأة في الحكومة كانعدامها
لما تحمله من أفكار س�لبية اتجاه حقوق المرأة .و ثاني
امتحان كان بمناسبة تعيين الوالة و العمال الذي تجاهلت
فيه ذات الحكومة النص الدس�توري أعاله متحدية بشكل
واضح و صارخ مطالب القوى الديمقراطية النسائية مما
ين�ذر بتدهور وضعية الم�رأة مس�تقبال و هيمنة الفكر
االقصائي لحقوقها.
 -6الفص�ل »:21ضم�ان سلامة الس�كان من لدن
السلطات العمومية»
بالرغ�م م�ن أن الحكومة الجديدة خص�ت حقيبة وزارية
لإلس�كان و جمالية أو سياس�ة المدينة إال أن واقع الحال
غي�ر ذال�ك لما يتعرض ل�ه المواطنون ف�ي جميع المدن
المغربية م�ن أمراض و أوبئة جراء تراك�م االزبال كذالك
ما تعرض له س�كان بعض المدن العتيقة اآليلة بناياتها
للسقوط من تشريد و مدينة فاس و مراكش و البيضاء و
غيرها من المدن شاهدة على هذا الواقع المر.
 -7الفص�ل »:25حرية ال�رأي و التعبير مكفول بكل
أشكالها»
إن حري�ة التعبي�ر وال�رأي كم�ا ه�و أعلاه ه�و عنوان
الديمقراطي�ة في البل�دان المتقدمة إال ان�ه في بالدنا هو
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فقط حب�ر على ورق والس�جون و المعتقلات المكتظة
بسجناء الرأي خير شاهد على ذالك.
 -8الفص�ل :28الهيئ�ة العلي�ا لالتص�ال الس�معي
البصري تعمل على احترام التعددية»
إن التعدد يجب أن يشمل في مفهومه العام التعدد الثقافي
و اللغ�وي كم�ا التعدد الحزب�ي و الرأي و م�ن تم يجب
عل�ى اإلعالم أن يعكس هذا التعدد في قنواته الس�معية و
الس�معية البصرية و الهاكا هي المخولة لها مراقبة مدى
احترام هذا التعدد إال أن هذه الهيئة ومنذ تأسيس�ها وهي
تتجاه�ل مطال�ب الحرك�ة األمازيغية و المعه�د الملكي
للثقاف�ة األمازيغية ف�ي التدخل إلنذار ه�ذه القنوات عند
عدم احترامها دفاتر التحمالت في شقها المتعلق بالتعدد
الثقافي و اللغ�وي» األمازيغية» في حين ال تتأخر هنيهة
عند خرق هذا التعدد في ش�قه السياس�ي و الحزبي مما
يعطي االنطباع بأنها مؤسسة عنصرية و موجهة.
 -9الفصل »:31العالج و العناية الصحية»
إن العلاج حق دس�توري و لك�ن هذا الحق م�ازال بعيد
المنال في وطننا وتم تس�جيل حاالت لس�يدات منعن من
ولوج المستشفى مما دفع بهن إلى وضع فلذات أكبادهن
في الش�ارع الع�ام أو ف�ي المراحيض العمومي�ة أو في
سيارات األجرة.
 -10الفصل»:35يضمن القانون حق الملكية»
لقد شهدنا و مازلنا نشهد استمرار الدولة في وضع يدها
على أراضي الجماعات و حتى األفراد مما يؤدي إلى تفقير
المواطنين عبر سياس�ة حرمانهم من الث�روات المائية و
المنجمية و بالتالي تهجيرهم قس�را إلى األحزمة الممتدة
على جنبات المدن الكبرى دائما تنفيذا لسياس�ة الحكرة
و إذالل المواطن.
إنه�ا أمثلة كثيرة للتناقض الصارخ الموجود بين النص و
الواق�ع و لكن اكتفيت بذكر هذه الفص�ول و المواد فقط
لنق�ارن بين النص القانوني المتقدم في ش�كله البالغي،
اإلمالئ�ي و النصي و بين الواقع في ش�كله الحزين ،المر
والذي تشمئز له النفس.
وقديما قال الحكيم األمازيغي:
aynna ran ayt hddu
gint s hddu nsn
aynna ran ayt pddu
gint s pddu nsn

بريد املغرب حيصل على اجلائزة الوطنية اخلاصة بلجنة التحكيم
اإللكترونية إمتياز 2011

* ياسني عمران

ت��وج��ت خدمة
ً
.سابن
ًبريد إي
ل�بري��د امل��غ��رب
بالجائزة الوطنية
الخاصة بلجنة
التحكيم لإلدارة
اإلل��ك�ترون��ي��ة
ًإم��ت��ي��ازًً2011
وال��ت��ي تمنحها
تحديث
وزارة
ال��ق��ط��اع��ات
العمومية حيث
أعلنت نتائجها
يوم الجمعة 22
يونيو املنرصم ،بمناسبة اإلحتفال باليوم
األممي الخاص بالوظيفة العمومية.
وقد حصل بريد املغرب عىل هذه الجائزة
بعد مجهودات كبرية لتطوير وتنمية الربيد
الرقمي  ،وتوفر تقنية «بريد إي .ساين»
لإلدارات واملقاوالت واملواطنني فرصة منح
قيمة حقيقية معرتف بها قانونيا ملبادالتهم
اإللكرتونية وذلك رغبة يف تحسني اإلنتاجية،
وترسيع معالجة التحويالت واحرتام البيئة.
ونتيجة لهاته الدينامية التي يعرفها بريد
املغرب،فقد احتفى بريد املغرب بمرور الذكرى
املئوية إلصدار الطابع الربيدي املغربي .تحت

شعار ׃ «تاريخ املغرب من خالل الطوابع
الربيدية»ً بفندق صومعة حسان بالرباط
ي��وم  22م��اي امل��ايض .وق��د استهل هذا
النشاط اإلفتتاحي بكلمة كل من السيد عبد
القادر عمارة وزير التجارة و الصناعة و
التكنولوجية الحديثة ،حيث استحرض رمزية
الطابع الربيدي يف مخيال الذاكرة الجماعية
للمغاربة واعترب أن الطوابع الربيدية تشكل
أفضل شاهد عىل تاريخ البالد  .فيما رحب
أحمد بن جلون املدير العام ملجموعة بريد
املغرب وقدم نبذة مخترصة حول تطور الربيد
والطوابع الربيدية باملغرب .

الربملاين الكطالين جوان تاردا يقدم عريضة من أجل الريف

تقدم الربملاني الكطالني جوان
تاردا ،عن الحزب الجمهوري
الكطالن ي �esquerra republi
 cana –catalunyaبعريضة إىل
النواب األروبيني حول مناقشة
الوضع الحقوقي باملغرب
بصفة عامة وبالريف عىل وجه
الخصوص.
وقد جاءت العريضة عىل الشكل
التايل׃
جوان تاردا
* عرض حول الحيثيات
واألسباب:
عاشت الساكنة الريفية بأيث بوعياش (إقليم الحسيمة) يف ليلة
 8مارس أكرب ليلة مرعبة يف تاريخها،إذ بدون سابق إنذار ،تم حشد
قوات الرشطة إليقاف احتجاجات الساكنة عىل ارتفاع فاتورة املاء و
الكهرباء وضدا عىل تفيش الفساد.
وحسب معلومات من عايشوا هاته األحداث ،فإن غالبية رجال
الرشطة ركزوا قوتهم عىل تحطيم وتكسري املمتلكات ورسقتها ،وقد
خلقت نوعا من اإلرهاب النفيس يف حق الساكنة ،بدون التمييز بني
األطفال واملراهقني و الشيوخ ،بحيث اقتحمت املنازل مخلفة حالة من
العنف النفيس،وتعسف واضح إىل غاية طالئع الصباح األوىل.
أمام كل هذا ،سيتم عسكرة املدينة ومنع كل التجمعات وحظرالتجوال،
مما أدى باملناضلني إىل الهروب من األحياء والتوجه صوب الجبال .وأما

بالنسبة للمظاهرات األخرى ،التي تم تنظيمها ،فقد جوبهت بالقوة
إذ استعملت الرشطة الغاز املسيل للدموع ،وخراطيم املياه ،والقنابل
املطاطية .
يف يوم  13مارس اتسعت رقعة املواجهات بني الساكنة وقوات الجيش
لتمتد إىل مركز بوكيدارن ،بحيث خرجت الساكنة للتعبري عن تضامنها
مع املنطقتني ( امزورن ،أيث بوعياش) ،وكانت إجابة الحكومة
رسيعة حيث استعملت الغاز املسيل للدموع ،والذي خلف أثار كبرية
عىل الضحايا،وقد وصل هذا الغاز إىل املنازل واملدارس ،مما جعل العديد
من التالميذ ينقلون إىل مستشفى الحسيمة .
يف يوم  14مارس اتسعت رقعة القمع لتصل إىل املؤسسات التعليمية
بإيمزورن  ،بحيث حاول التالميذ تنظيم مظاهرة داخل املؤسسات
التعليمية ،لكن رسعان ما أقدم الجيش عىل التدخل يف فضاء املدارس
وقمع التالميذ مخلفا جروحا خطرية عىل مستوى رؤوس هؤالء
التالميذ.
وقد خلفت هاته األحداث عرشات من املعتقلني والجرحى ،بحيث تم
اعتقال كل الجرحى الذين توجهوا صوب املستشفى .وعليه فإننا نجد
عىل أن كل املظاهرات التي تم تنظيمها ملساندة الساكنة قد تم قمعها
يف مدن الناظور ،وجدة،الرباط...
مختلف التوثيقات املرئية ،واألخبار والشهود تربهن عىل اإلستعمال
املفرط للقوة التي انتهجها الجيش املغربي يف حق الساكنة املساملة،
والتي خرجت فقط لإلحتجاج بطريقة سلمية للحصول عىل حقوقها .
فساكنة الريف لم تعد تتذكر أسوء حملة مشابهة لها ابتداء من
أحداث  1958والتي بقيت راسخة يف الذاكرة الجماعية للشعب

الريفي .واإلجابة الحالية للحكومة تجاه اإلحتجاجات السلمية
للسكان واملطالب الرشعية ملختلف فئاته من شباب معطلني،فقراء،
ومختلف الرشائح اإلجتماعية توجت باستعمال العنف املفرط ،والذي
يذكرنا بمعاناة سنوات الرصاص يف حق الشعب املغربي والتي يراد
اسرتجاعها.
إن ردع ساكنة تازا يف شهر فرباير املايض وتفريق معطيل الناظور
بالقوة ،وحصارساكنة إيميرض ،واستمرار مطاردة ومحاكمة مفربكة
تجاه نشطاء حركة  20فرباير ،تطرح إشكالية احرتام حقوق اإلنسان
من لدن الحكومة املغربية.
ولكل هذا نقدم ماييل ׃
مؤتمر النواب يطلب من الحكومة اإلسبانية ماييل׃
 -1نحث يف إطار اإلتحاد األروبي ويف كل إجتماعات الجانبني مع املغرب
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ياسني عمران
سعيد باجي

العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 144يوليوز -غشت 2962/2012

يشكل ملف نزع أراضي القبائل األمازيغية باملغرب،أحد أهم جتليات السياسة العنصرية جتاه إميازيغن ،فماهي أهم جتلياهتا؟وماهي أهدافها وانعكاساهتا على
مستقبل أبناء القبائل األمازيغية وعلى منظومة حقوق اإلنسان ببالدنا؟

مفهوم األراضي الساللية أو أراضي اجلموع

قبل الغوص يف هذا امللف الذي يشكل أحد أهم امللفات الحقوقية األكثر غموضا
من الناحية القانونية باملغرب ،ال بد من الوقوف عند مفهوم األرايض الساللية
لدى املرشع و الفقيه القانوني ،فالدكتورمحمد خريي يعرفها بأنها « ..أرايض
ترجع ملكيتها إىل جماعات ساللية يف شكل قبائل أو دوأوير أو عشائر ،قد
تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية ،وحقوق األفراد
فيها غري متميزة عن حقوق الجماعة ،بحيث ان استغاللها يتم مبدئيا بكيفية
جماعية،كما يمكن ألفراد القبيلة ان يتفقوا فيما بينهم عىل إجراء قسمة
استغاللية اي انتفاع» واألرايض الجماعية ،حسب التعاريف املتدأولة يف الفقه
القانوني ،هي األرايض التي ترجع ملكيتها إىل جماعات ساللية منتظمة يف
إطار قبائل أو عشائر تجمع بينهم روابط عرقية أو عائلية أو اجتماعية ،ويتم
إستغاللها يف إطار ملكية شائعة بني أفراد الجماعة ،مع إمكانية توزيع حق
اإلنتفاع يف ما بينهم و تشكل أرايض الجماعات الساللية أو ما يطلق عليه بأرايض
الجموع بقايا نظام عقاري يرجع إىل ما قبل مجيئ اإلسالم إىل ثامزغا ،إذ أن
العائلة آنذاك كانت يف األصل صاحبة امللكية ثم إنتقل هذا الحق إىل القبيلة التي
ينتمي إليها الفرد.
أما األستاذ بول دوكرو فيعرفها بأنها «أرايض قروية تعود ملكيتها ملجموعات
عرقية أي قبائل أو فخذات أو دوأوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد
فيها» فمن خالل التعاريف السالفة الذكر يتضح بأن األرايض الجماعية هي
أرايض مشاعة بني أفراد القبيلة ،األسايس فيها أنهم ينتفعون منها من دون
فرز لحصص األفراد فيها وذلك وفق تنظيم يتم اإلتفاق عىل أسسه من طرف
أعضاء الجماعة.
وقد كان استغالل أرايض الجماعات الساللية باملغرب يتم بناء عىل أعراف أو
إزرفان وتقاليد القبائل األمازيغية إىل أن جاء املستعمر الفرنيس ،حيث سيبدأ
إخضاع األرض للقانون العقاري الوضعي العرصي ،بخلفية إستعمارية ستؤثر
بشكل كبري عىل املسار الترشيعي يف هذا الباب ،وقد ظلت األرايض الجماعية
تسري حسب األعراف والتقاليد املتدأولة لدى كل قبيلة أو جماعة أصلية ،حتى
بداية القرن العرشين ،حيث سيتم خلق ما سمي بجماعات القبائل ،وإعطاء
شخصية معنوية لهاته الكيانات ،مع إصدار الظهري املؤرخ يف  21نونرب .1916
ويف سياق الترشيعات التي وضعها املستعمر للسيطرة عىل املجال القروي وعىل
القبائل األمازيغية ،جاء ظهري  27ابريل 1919؛ الذي كانت أهدافه املعلنة هي
حماية األرايض الجماعية من اإلستيالء والتمليك الفردي ،إال أن الهدف الحقيقي
منه هو إيجاد مدخل «قانوني» للسيطرة عىل األمالك الجماعية من خالل إحداث
تنظيم قانوني يتميز بهيمنة السلطة اإلستعمارية؛وذلك بتحكمها يف كل من
جماعة النواب ومجلس الوصاية .وهو الواقع الذي مكن املعمر من وضع اليد
عىل األرايض وتقديمها لإلستثمار الرسمي أو الخاص ،كما ساعد يف ذات الوقت
عىل تحقيق أهداف أخطر عىل املدى املتوسط والبعيد ،أال وهي تفكيك التضامن
االقتصادي واالجتماعي داخل الكيان الجماعي القروي ،وإزالة سلطة التقرير
واملحاسبة من يد الجماعة .
والجدير بالذكر أن أهم املقتضيات املتضمنة يف ظهري  27ابريل  1919بشأن
تنظيم الوصاية االدارية عىل الجماعات االصلية وضبط تدبري شؤون األمالك
الجماعية وتفويتها ،وتنصيصه عىل عدم قابلية األرايض الجماعية للتفويت أو
الحجز أو التقادم ،مع بعض االستثناءات املحددة يف الفصل ،11والتي احتفظت
بها التعديالت والظهائر املكملة الصادرة يف عهد االستقالل .كما أنه أوكل أمر
تدبري هاته األرايض إىل املجالس النيابية (جماعة افراد من اختيارالجماعة
بموافقة الوصاية) ،ومجلس الوصاية .وتضمن بنودا يمنع بواسطتها عىل
املحاكم البت يف جميع الدعأوى املرتبطة بالطعن يف قرارات أجهزة الوصاية التي
تهيمن عليها مديرية الشؤون األهلية ،وال تخول للمترضرين سوى اإللتجاء إىل
دعوى التعويض

وحسب التقديرات املستخلصة من اإلحصاء الفالحي لسنة ،1974 – 1973
فإن األرايض الجماعية تمثل  12يف املائة من األرايض الفالحية باملغرب،والبالغة
مساحتها  10مليون هكتار تقريبا.
* الهيئات املنظمة لألرايض الجماعية وآليات تقسيم األرايض الجماعية
فيمايتعلق بالهيئات املنظمة لألرايض الجماعية فإننا نجد الطرف األول املتمثل
يف الجماعات الساللية والتي تسمى أيضا بالجموع أو الجماعات األصلية تتجىل
يف صورة قبيلة أو فخذة أو دوار ،وتختلف بذلك عن الجماعات املحلية (قروية
وحرضية) التي تعترب وحدات ترابية داخل يف حكم القانون العام ،وتتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وينظم اختصاصها امليثاق الجماعي.
إال أن ما يالحظ هو أن الفصل األول من ظهري 1919منح للجماعات الساللية
حق اإلنتفاع باألرض دون أن تدعي التملك ،وتبقى خاضعة يف جميع ترصفاتها
لوصاية وزارة الداخلية اعتمادا عىل مقتضيات الفصل الثالث الذي عهد بالوصاية
عىل الجماعات إىل وزير الداخلية.
كما يالحظ أيضا أن الفصل الخامس قيد سلطات الجماعات يف التقايض ،إذ
أوجب عىل الجماعات أن ال تقيم أو تؤيد يف امليدان العقاري أية دعوى قصد
املحافظة عىل مصالحها الجماعية ،وال أن تطلب التحفيظ إال بإذن من الويص
وبواسطة مندوب أو مندوبني معنيني من طرف الجماعة املعنية.
أما الطرف الثاني فيتجىل يف جماعة النواب و لقد نص الفصل الثاني من ظهري

 27أبريل  1919عىل أن تمثيل الجماعة الساللية
يكون عن طريق أشخاص طبيعيني هم النواب
الذين يعينون من طرف جماعتهم ويشكلون ما
يعرف بجماعة النواب أو جمعية املندوبني ،خول لها
القانون سلطات واسعة يف مجال تسيري املمتلكات
الجماعية واستغاللها واملحافظة عىل مصالحها
وصيانة حقوقها عىل املستوى القضائي ،وما يالحظ
عىل املرشع إهماله لبيان طريقة التعيني ومعايريه
وتحديد الرشوط الواجب توفرها يف النائب ،ومدة
نيابته ،وعدد النواب يف كل جماعة ساللية ،مرجعا
ذلك لعرف كل جماعة ،األمر الذي أفرز االختالف يف
هذا األمر من منطقة إىل أخرى .مع اإلشارة إىل أن
هؤالء النواب يتخذون قراراتهم تحت رئاسة وإرشاف
قائد املنطقة.
وجرى العرف عىل أن النواب الذين ينتخبون يتوفرون
يف غالب األحيان عىل عدة معايري تتمثل يف أن يكون
من الجماعة الساللية وأن يكون ممارسا للنشاط
الفالحي داخل الجماعة التي ينتمي إليها ،وأن يكون
سنه بني 30و 70سنة دون أن يكون هناك أي إعالن
أو انتخاب أو تعيني من طرف أعضاء الجماعة
الساللية و باإلستناد عىل مقتضيات ظهري  27أبريل
 1919والنصوص املكملة له يمكن تلخيص اختصاصات الجماعات النيابية فيما
ييل:
 تدبري شؤون األمالك الجماعية وتقسيم األرايض الجماعية برسم االنتفاعاملؤقت بني أعضائها حسب العرف وتعليمات الوصاية وقبض املبالغ التي لها
بذمة الغري وإعطاء إبراء تام وصحيح عنها؛ ثم لتعرض عىل مطالب التحفيظ
املقدمة من الغري وإبرام عقود اإلشرتاك يف القطع املوزعة برسم اإلنتفاع الدائم
ملدة أقصاها سنتان فالحيتان بني املستفيدين منها ،ثم إبداء رأيها يف جميع
املعامالت التي هي من اختصاص الوصاية كاملعامالت العقارية واستعمال
األموال.أما الطرف الثالث فيتجىل يف مجلس الوصاية إذ تتكون مؤسسة الوصاية
من جهازين :األول هو وزير الداخلية الذي يخوله القانون عند الحاجة أن يعمل
وحده باسم الجماعة التي هو ويص عليها ،كما أن له اختصاصات أخرى منها
أن يطلب تحفيظ األرايض الجماعية ،وإعطاء اإلذن بالرتافع للعضو أو العضوين
اللذين تختارهما جماعة املندوبني.
أما الجهاز الثاني فهو مجلس الوصاية ،وقد ذكر الفصل الثالث من ظهري
 27/4/1919املغري بظهري  28يوليو  1956هذين الجهازين عندما نص عىل أنه
 « :يعهد بالوصاية عىل الجماعات إىل وزير الداخلية ويسوغ له دائما أن يستشري
مجلس الوصاية الذي يجب عىل الوزير جمعه يف األحوال املستوجبة لتدخله
واملبينة بهذا الظهري،وهذا املجلس الذي ينعقد تحت رئاسة الوزير أو نائبه يرتكب
من وزير الفالحة والغابات أو نائبه ومدير الشؤون السياسية واإلدارية بوزارة
الداخلية أو نائبيهما وعضوين اثنني يعينهما وزير الداخلية» .ويتمتع مجلس
الوصاية باختصاصات إدارية وقضائية وتتلخص أهم هذه االختصاصات
اإلدارية يف  :املصادقة عىل كل معاملة تجري بني الجماعات أو ممثليها وبني الغري
(الفصل  5من ظهري ،)27/4/1919وتعيني الفرد املسلمة إليه القطعة املخلفة
عن الهالك املتنازع عليها بني الورثة (الفصل  8من ظهري  25يوليو:ز 1969
املتعلق باألرايض الجماعية الواقعة يف دوائر الري)،ثم املصادقة عىل الئحة
املالكني عىل الشياع بقرار من وزير الداخلية ينرش بالجريدة الرسمية (الفصل
 5من ظهري ،)27/4/1919وإسناد الحصص املشاعة الجارية عىل ملك الدولة
الخاصة يف األرايض الجماعية لفائدة ذوي الحقوق (الفصل 10
من ظهري  25يوليو  1969املتعلق باألرايض الجماعية الواقعة
يف دوائر الري).
أما االختصاصات القضائية ،فيبث يف النزاعات القائمة بني
ذوي الحقوق؛ ويبث أيضا يف الطعون املقدمة ضد مقررات
جمعية املندوبني الخاصة بتقسيم االنتفاع مع اإلشارة إىل أن
قرارات املجلس تكون غري قابلة للطعن بالرغم من أنها قرارات
إدارية غري محصنة من الطعن باإللغاء.
كما أن للسلطة املحلية الحق بمقتىض الفصل الرابع حق
استئناف قرارات النواب لدى مجلس الوصاية ،وجعل القوة
العمومية رهن إشارة جماعة النواب إن طلبوها لتنفيذ قرارات
مجلس الوصاية أو قراراتهم ،وهو تدبري تشتم منه رائحة
استعمارية لتنفيذ قرارات التفويت أو نزع امللكية بالقهر.
األمر الذي يفيد بأن الوصاية اإلدارية عىل الجماعات الساللية
تفيد أن نشاطها يبارش بواسطة غريها ،مما يجعلها شبيهة
بعديمي األهلية أو ناقصيها من األشخاص الطبيعيني وهي
يف غالبها وصاية إدارية أكثر منها وصاية لها دور اقتصادي
وتنموي لحساب املستفيدين من هذه األرض ،كما أن
التعديالت التي لحقت النصوص املنظمة لها لم تغري كثريا من
طابع التحجري عىل الجماعات حيث إن أهم قراراتها تخضع
لرتخيص من سلطة الوصاية .األمر الذي يفرض تدخل املرشع يف أقرب وقت
إلعادة النظر يف مضمون هذه املقتضيات ومن أجل تكييفها مع الواقع بغية
تحسني مرد ودية استثمار هذه األرايض.
أما من ناحية تقسيم األرايض الجماعية فتنقسم إىل قسمني ׃
القسم األول يتعلق باألرايض الجماعية بقصد اإلنتفاع ،بحيث إن أغلب الجماعات
الساللية كانت تعمد إىل تقسيم األرايض الجماعية كل سنتني أو ثالث سنوات
حسب إزرفان ن تقبيلت  ،لكن بتأسيس دولة اإلستقالل يف سنة  1956أقدمت
الدولة املغربية املتمثلة يف وزارة الداخلية يف  13نونرب  1957إىل اصدار ضابط
تقسيم األرايض الجماعية يحمل رقم  2977وقد حدد هذا الضابط رشوط
ومعايري االستفادة من األرايض الجماعية وكذا طرق تقسيمها وكذا مدة االنتفاع.
القسم الثاني يتجىل يف األرايض الجماعية بدوائر الري إذ اعترب املرشع املغربي
يف الفصل الثاني من الظهري الرشيف رقم  30-69-1بتاريخ  10جمادى األوىل
 1389املوافق لـ  25/07/1969ملكية مشاعة بني ذوي الحقوق املتوفرين عىل
هذه الصفة بتاريخ نرش هذا الظهري ،وبذلك تم االنتقال من امللكية الجماعية إىل
امللكية الشائعة.
وقد وضع الظهري مسطرة مدققة إلعداد لوائح ذوي الحقوق واملصادقة عليها،
كما نص عىل طريقة خاصة لنقل اإلرث لتجنب تكاثر عدد املالكني عىل الشياع
تقيض بانتقال الحصة املشاعة إىل أحد الورثة الذي يتم اختياره ،إما باالتفاق
مع باقي الورثة أو بتدخل من مجلس الوصاية ،عىل أن يؤدي للورثة اآلخرين

قيمة حقوقهم (الفصل الثامن من الظهري املذكور) ،عىل أنه يمنع التخيل عن
الحصص املشاعة إال لفائدة مالك عىل الشياع (الفصل السابع من نفس الظهري)
مع مراعاة مقتضيات الفصل التاسع من الظهري املذكور الذي نص عىل أن كل
مالك عىل الشياع سلمت إليه قطعة من ملك الدولة يف إطار املرسوم امللكي بمثابة
قانون رقم  66-267يجب عليه التخيل لفائدة الدولة عن حصته يف امللك املشاع،
وهو ما سيجعل الدولة تقايض هذا املستفيد يف حصته وتدخل كمالك عىل الشياع
مع أفراد الجماعة.
* دوار تدوارت :من التهميش و اإلقصاء إىل الرتحيل الجماعي
يعد دوار تدوارت أحد أكرب الدوأوير و املدارش بجماعة دراركة بأكادير ،بحيث
يقطن به أكثرمن  4000نسمة ،وحسب املعطيات التاريخية املتوفرة لدينا تثبت
بأن هذا الدوار شهد استقرارا برشيا عىل مر العصوراملؤرخة للتاريخ الوطني
وشكل يف الحقبة اإلستعمارية منطلقا أساسيا لنضال أبناء قبيلة مسكينة
األمازيغية ضد السياسة الفرنسية التوسعية ،وعىل إثر هذه املقأومة الوطنية
الباسلة للقبيلة املتمردة عىل سياسة اإلحتالل ،والتي عجلت بفرنسا اإلمربيالية
إىل انتزاع أرايض تدوارت والتي سلمتها لرشكة أملانية قصد استغاللها ونهب
خرياتها،و بخروج املستعمر وجالئه عن املنطقة عاد أبناء القبيلة إىل أرايض
أجدادهم ،وليستيقظ السكان األصليني بعد ميض أكثر من  50سنة عىل
اإلستقالل عىل دعوة من طرف مندوب أمالك الدولة يطالب فيها السكان باإلفراغ
ويتهمهم فيها بإحتالل أرض تابعة للدولة املغربية وبعدم ارتباطهم بأية عالقة
قانونية بالدولة !!؟
إن دعوة مندوبية أمالك الدولة لسكان تدوارت باإلفراغ وإخالء منطقتهم
بداعي عدم ارتباطهم بأية عالقة قانونية بالدولة املغربية تطرح أكثر من
عالمة استفهام ،وذلك عىل اعتبارأن ساكنة دوار تدوارت تتوفر عىل املئات من
الوثائق والسجالت التي تثبت بأنهم مغاربة ويتمتعون بجميع حقوق املواطنة،
بحيث يتوفرون عىل توصيل التسجيل يف اللوائح اإلنتخابية وعىل شهادات تثبت
ملكيتهم الخاصة للعقار و يتوفرون كذلك عىل وثائق تدل عىل أنهم قاموا بدفع
الرضائب للدولة املغربية ،بل إن سكان تدوارت يتوفرون أيضا عىل وثائق قانونية
تثبت قيام الدولة نفسها بتسليمهم مختلف الشواهد اإلدارية املتعلقة برخص
إصالح منازل تدوارت بجماعة الدراركة وقد تم منحهم شهادة امللك الجماعي و
كما حصلواعىل شواهد إدارية سلمت لهم قصد التزويد بالتيار الكهربائي ،وذلك
بعد توقيع إتفاقية لتزويد دوار تدوارت باملاء الصالح للرشب واملوقعة من طرف
جمعية أغراس الخري لألعمال اإلجتماعية و جماعة الدراركة و املكتب الوطني
للماء الصالح للرشب .
وبعد قيام مندوب أمالك الدولة تحرير دعوة يف حق ساكنة تدوارت قصد اإلفراغ
و الرتحيل الجماعي ،بادر املواطنون إىل تقديم عريضة استنكار موقعة من طرف
 1065من سكان الجماعة ومدعومة بملتمس من مستشاري املجلس الجماعي
للدراركة إىل السيد وايل جهة سوس ماسة درعة لتعديل القرار املتخذ يف حق
ساكنة تدأورت و شكأوي أخرى موجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلة و إىل
ديوان املظالم...
وبناءا عىل طلب اإلستعطاف املقدم من طرف الساكنة إىل مدير الديوان امللكي
والذي تقر فيه الساكنة عىل أنها انتزعت منها أراضيها يف الفرتة الفرنسية
وسلمت لرشكة أملانية و بعد خروج املستعمر تم تحويل امللكية إىل األمالك
املخزنية وبعد طلب اإلستعطاف الذي قدم ملحمد الخامس والذي خول لهم حق
اإلستغالل وضمن لهم الحق يف البقاء يف هذه األرايض ،يبقى من الرضوري طرح
عدة تساؤالت عىل الجهات املختصة ،فإذا كان مندوب أمالك الدولة يرى بأن
سكان تدوارت ال تجمعهم أية عالقة قانونية بالدولة املغربية ،فمن يرتى الذي
سلمهم مختلف الشواهد اإلدارية والتي تثبت مغربيتهم واستقرارهم يف املنطقة،
أليست الدولة بمختلف مصالحها هي التي سلمت لهم مختلف الشواهد اإلدارية
والتي تعاملت معهم كمواطنني مغاربة متمتعني بجميع حقوق املواطنة ،إنها
مفارقة عجيبة للسياسة املخزنية التي تدعي تنمية العالم القروي وإعادة
االعتبار للبادية املغربية ،ويف نفس الوقت يتم اصدار دعأوى من طرف الدولة
نفسها بغية تهجري أبناء القبيلة واخالء املنطقة من سكانها األصليني.
إن سياسة الرتحيل الجماعي يف حق أبناء القبائل األمازيغية ستخلق عىل املدى
املتوسط والبعيد عدة مشاكل سياسية ستؤثر سلبا عىل اإلستقرار السيايس
باملغرب وستؤدي حتما إىل مواجهات وانتفاضات يومية يف املغرب العميق ،ألن
سياسة الحكرة واإلقصاء املمنهجة يف حق إيمازيغن غالبا ماتنتهي بانتفاضات
شعبية يف القرى والبوادي ،وسيخرس املغرب الرسمي معركته الوطنية لدمقرطة
البالد واعادة الثقة يف املؤسسات الوطنية ،ألنه بكل بساطة يتم التالعب بمصري
الضعفاء واملستضعفني من أبناء هذا الوطن الجريح الذي مازال يعاني من
سياسة اإلستبداد من طرف بعض النخب التقليدانية التي تتطأول عىل القوانني
الرسمية وتستقوي بالشبكة العائلية وبعالقات املصاهرة األخطبوطية والتي
تحفظ لهم مصالحهم يف افساد األرض بعيدا عن أية مساءلة قانونية.
ويتضح من خالل مخطط تهجري أبناء تدوارت أنه ينساق وراء نفس السياسات
املتخذة يف حق األمازيغية بغية طمس الوجود األمازيغي :وانجاح مرشوع
التعريب القرسي للقبائل األمازيغية وذلك عرب حرمانها من مصدر عيشها يف
أفق اخالء السكان الناطقني باألمازيغية يف الجهات األمازيغوفونية وترحيلهم إىل
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مناطق تسود فيها الدارجة املغربية وذلك لتعريب ما تبقى
من الشعب األمازيغي.
* قبيلة أيت سكوكو  ...قصة معاناة
تعد قبيلة أيت سكوكو من أهم قبائل األطلس املتوسط،
وتحدها رشقا قبيلة أيت مكيلد وقبيلة إكروان ،وشماال
قبيلة زمور ،وتحيط بها غربا وجنوبا قبائل إزايان ومن
أهم بطون قبيلة أيت سكوكو نجد أيت عبدالله ،ثم سيدي
يوسف وأيت عثمان .أما التقسيم اإلداري املغربي فقد
قسم أيت سكوكو إىل جهتني ׃
 قسم شمايل ينضوي تحت إدارة جهة الرباط سال زمورزعري
 قسم جنوبي ينضوي تحت إدارة جهة مكناس تافيالتتتميز االرايض الساللية لقبائل أيت سكوكو بكونها
توجد بمنطقة مريرت وقد خصصت هاتة األرايض للرعي
لدى أبناء القبيلة ،حيث يحق لألشخاص الذاتيني والذين
يمتلكون الحق العريف يف الرعي يف تلك املناطق وقد بقيت
هذه األرايض متوارثة بني األرس املشكلة للقبيلة وشكلت
هاته األرايض موردا مهما للقبيلة بفضل اعتمادها عىل
الرعي بغية تربية املاشية بمختلف أصنافها ،كما أن تربة
أيت سكوكو تختزن عدة ثروات معدنية مهمة استغلت
يف الحقبة اإلستعمارية وتستغل حاليا من طرف الدولة
املغربية .وقد قسمت أيت سكوكو األرايض فيما أفرادها
اعتمادا عىل إزرفان أي القوانني األمازيغية يف توزيع
األرايض بينهم حيث خصصوا األرايض املخصصة للزراعة
يف املنطقة الوسطى ،أما األرايض املخصصة للرعي
الجماعي أي األرايض الساللية فتوجد يف الحدود املجأورة
للمناطق األخرى يف الجبل ويف أزغار .
ونظرا لكون هذه األر ايض تتميز بخصوبة تربتها و
بتوفرها عىل ثروة معدنية جد مهمة فقد قامت فرنسا
يف الفرتة اإلستعمارية باصدار قانون التحفيض العقاري
بغية استصدار هاته األرايض من مالكها األمازيغ وبالفعل
تمكنت فرنسا من اإلستحواذ عليها وضمتها إىل امللك
الغابوي وخصصت أرايض أخرى للفالحة التسويقية
املستغلة من طرف املعمرين ،وبعد اإلستقالل ضمت
الحكومة املغربية بعض األرايض إىل امللك الغابوي مما
أحدث فراغا عىل املستوى القانوني ويف هذا الصدد يرى
الخبري القانوني األستاذ حسن سباعي عىل أنه تم إصدار
ظهري  19أبريل  1919الذي أدى إىل قتل وإقبار األعراف
والقوانني األمازيغية  ،هذه األخرية كانت تستحرض يف
صياغتها دائما الجانب اإلنساني وخصوصا مبدأ حماية
اإلنسان األمازيغي الضعيف يف املعادلة،فكان من الصعب
وجود فوارق طبقية بني أبناء القبيلة،وهو ما يؤكد
عىل أن «إزرفان» إيمازيغن اعتمدت الحكامة الجيدة،
ويضيف سباعي عىل أنه عوض أن يكون الظهري املذكور
إطارا قانونيا مساعدا عىل تدبري طرق استغالل هذه
األرايض،أصبح سببا مبارشا يف خلق املشاكل ألنه ببساطة
قانون دخيل عىل مجتمع له خصوصيات أخرى  ،ومن
ضمن سلبيات هذا الظهري،هناك الوصايا القولية التي
خولها لوزارة الداخلية،وهذا هو مكمن املشكل إذ يمكننا
القول أن نشاط أرايض الجموع يبارش بواسطة غريها،
وهو حال أرايض أيت سكوكو التي تفوق مساحتها 555
ألف هكتار ،فأصبحت الجمعية الساللية تحت رحمة
الداخلية ،مما جعلها شبيهة بعديمي األهلية أو ناقصيها
من األشخاص الطبيعيني .
الشيئ الذي ساهم يف جعل املنطقة بأن تعرف تدهورا
خطريا بفعل سنوات الجفاف وتنامي قطعان املاشية
وتقلص الغطاء النباتي .فاملنطقة ال تتوفر عىل أبسط
مقومات الحياة وال عىل بنية تحتية من طرق أو
مستوصفات وعىل هذا األساس ،وكما رصح أحد أبناء
القبيلة والذي خص الجريدة بترصيحه حول األوضاع
املأسأوية التي تعاني منها أيت سكوكو فيقول بأنه عىل
الرغم من توفر املنطقة عىل عدة ثروات طبيعية ومعدنية
إال أنها تتعرض لإلستنزاف ،ولم تبقى للساكنة إال األرايض
الساللية وهي املورد األخري والوحيد آليث سكوكو،
فاملنطقة تعرف تهميشا ممنهجا يف جميع القطاعات
وليس هناك أي تنمية حقيقية وملموسة تظهر للعيان،
فالدولة لم تتحمل مسؤوليتها يف إحداث ورش تنموي
تستفيد منه أيت سكوكو ،لكن لألسف فالدولة غائبة
كمؤسسة تهدف إىل حماية مواطنيها مما شجع بعض
املنتخبني يف استغالل ضعف املواطنني وترهيبهم يف بعض
الحاالت.
فعىل الرغم من توفر املنطقة عىل الثروة املائية وعىل
احتياطات جد مهمة من الفرشة املائية وعىل السدود،
فإنها تستفيد منها األقاليم األخرى ويتم اقصاء املنطقة
من حقها يف املاء ،ويتم استعمال املياه الراكدة يف الرشب
مما يهدد حياة أبناء القبيلة ،كما أنه تم استصدار أرايض
أيت سكوكو والثروة املعدنية وتم التالعب باملنطقة وأهلها
 .ونطالب بفتح تحقيق حول مصري  18مليار الذي خصص
ملرشوع أزغار والذي لم يصل إىل الفالحني ورعاة املوايش
كما نطالب بحقنا يف التمتع بالثروة املائية واستعمالها يف
سقي الحقول .ونتيجة لهاته الوضعية املزرية فإن عدد
كبريا من أبناء القبيلة فرضت عليهم الظروف ليهاجروا إىل
مدن أخرى بحثا عن لقمة العيش .
ولقد خصص حوايل  18مليار لزرع نبتة رعوية بغية
الحفاظ عىل التوازن البيئي والحفاظ عىل املراعي لكن لم
يصل للفالحني أي مبلغ من هذا الدعم املوجه للفالحني
ولهذا كان عىل الجهات املسؤولة واملختصة أن تفتح
تحقيقا يف هذا املوضوع ألنه ال يمكن أن تسمح بالتالعبات
يف املال العام واستغالل الضعفاء ،وألن الورش التنموي
يف البادية يحتاج إىل تدخل عاجل للدولة املغربية إلرشاك
أبناء آيث سكوكو يف أية مبادرة تهم مصريهم املستقبيل و
لصيانة حقوقهم من تالعبات لوبيات الفساد واإلستبداد
والتي اغتنت عىل حساب معانات املقهورين والبؤساء من
أبناء املغرب العميق املنيس.
إن األوضاع الحالية يف أيت سكوكو تنذر بتفجر الوضع
امليداني وذلك نتيجة منع الفالحني من حرث اآلرايض
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حسن السباعي  ،خبري قانوين يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

عوض أن يكون الظهري إطارا قانونيا مساعدا على تدبري طرق استغالل اراضي اجلموع ،
أصبح سببا مباشرا يف خلق املشاكل

* ماهي أهم املشاكل املرتبطة بملف األرايض الساللية
أليت سكوكو ؟
** بداية سيكون من املفيد توضيح أن أرايض
الجماعات الساللية أو مايسمى كذلك بأرايض
الجموع ،هو تنظيم عقاري يعود إىل أكثر من 16
قرنا ساهمت يف ظهوره طبيعة امللكية التي كانت
مشرتكة بني أفراد األرسة الواحدة ،ثم تطور بتوسع
األرسة إىل القبيلة.أما فيما يتعلق باألرايض الساللية
أليت سكوكو،فهي أرايض قروية اعتمدت القبائل يف
تنظيمها وطريقة استغاللها عىل القوانني العرفية
األمازيغية ،فاألرض للجميع وال مكان فيها للملكية
الخاصة .وبخصوص املشاكل التي يمر فيها هذا
املوضوع فهي عديدة من أهمها׃
 أوال׃ اإلطار القانوني املنظم لهذا النوع مناألرايض فمع مجيئ اإلستعمار الفرنيس تم إصدار
ظهري  19أبريل  1919الذي يعد ميثاقا لألرايض
الجماعية ،وهو الذي أدى إىل قتل وإقبار األعراف
والقوانني األمازيغية ،هذه األخرية كانت تستحرض
يف صياغتها دائما الجانب اإلنساني وخصوصا مبدأ
حماية اإلنسان األمازيغي الضعيف يف املعادلة،
فكان من الصعب وجود فوارق طبقية بني أبناء
القبيلة ،وهو ما يؤكد عىل أن «إزرفان» إيمازيغن
اعتمدت الحكامة الجيدة.
فعوض أن يكون الظهري املذكور إطارا قانونيا
مساعدا عىل تدبري طرق استغالل هذه األرايض،
أصبح سببا مبارشا يف خلق املشاكل ألنه ببساطة
قانون دخيل عىل مجتمع له خصوصيات أخرى،
ومن ضمن سلبيات هذا الظهري،هناك الوصايا
القولية التي خولها لوزارة الداخلية،وهذا هو
مكمن املشكل إذ يمكننا القول أن نشاط أرايض
الجموع يبارش بواسطة غريها ،وهو حال أرايض
آيت سكوكو التي تفوق مساحتها  555ألف هكتار،
فأصبحت الجمعية الساللية تحت رحمة الداخلية
مما جعلها شبيهة بعديمي األهلية أو ناقصيها من
األشخاص الطبيعيني .
أما املشكل الثاني والخطري ،فيتجىل يف ظهور نوع
من السمارسة والوصوليني ،الذين أرادوا أن يجعلوا
من أرايض أيث سكوكو رشكة من أجل تحقيق
مكاسب مادية ،فقد سمعنا أن الدولة خصصت
 18مليار لألرايض الساللية أليت سكوكو ،لهذا من
حقنا أن نتساءل عن مصري هذا املبلغ املايل الهام ؟
ومن هي األطراف التي استفادت منه؟ علما أن ذوي
الحقوق لم يتوصلوا بأي يشء وال أثر ألي إنجازات
يف أزغار أو استغاللها للرعي وذلك بعد تزايد املضايقات
يف حق الساكنة وتهديدهم بحرمانهم من األرايض التي
توارثوها أبا عن جد منذ مئات السنني بأيت سكوكو وعىل
هذا األساس يطلب أبناء املنطقة من الدولة والجهات
املسؤولة تحمل مسؤوليتها يف إنصاف املنطقة التي طالها
التهميش والحكرة و اإلقصاء والتي أصبحت مهددة يف
توازنها البيئي نتيجة بناء سدود التي حرمت الساكنة من
حقها يف التمتع بثروتها املائية ،ونتيجة أيضا لإلستغالل
املفرط للفرشة املائية من طرف مقالع األحجار واملناجم
املتواجدة يف القبيلة والتي أضحت تهدد صحة املواطنني
يف املنطقة التي حكم عليهاباإلقصاء من برامج التنمية
البرشية.
إن ملف األرايض الساللية بمريرت هو جزء ال يتجزء من
معانات القبائل األمازيغية مع السلطة واملنتخبني الذين
تميزت إدارتهم للملف بالغموض وعدم القدرة عىل إنصاف
ذوي الحقوق من قبائل أيت سكوكو املالكني األصليني
لهذه االرايض والذين يملكون حق الترصف ،فيها كما
هو متوارث عليه عن االباء واالجداد مما يفرض عىل كل
الفاعلني الديموقراطيني يف بالدنا التحرك نحو تسوية
إيجابية لهذا امللف الذي يشكل تهديدا مبارشا لحياة
الضعفاء من أبناء املغرب العميق والذين يعيشون بني قمع
السلطة لهم وبني قسأوة الطبيعة والتضاريس.
* إنتفاضة لعرايش وحراك شعبي بمختلف مناطق
الريف
تميزالوضع بقبائل الريف الجنوبي و الغربي و الرشقي
بتوترات عديدة نتيجة استمرارنفس السياسات املتبعة
يف نزع أرايض الجموع الخاصة بهذه القبائل التي تشكل
األرض بالنسبة لها مسألة حياة أو موت ،بحيث اندلعت
أوىل املواجهات بني السكان والسلطة املحلية بقرية
الشليحات بلعرايش غرب الريف ،لتتحول إىل مواجهات
بني املواطنني واألمن املغربي ،وذلك بعدما أن قرر السكان
النزوح الجماعي احتجاجا عىل السياسة املتبعة يف حقهم
وذلك بعدما اتهموا الدولة بحماية الرشكة اإلسبانية
العاملة يف مجال زراعة األرز والتي تستمر حسبهم يف نزع
واستغالل اراضيهم مما أدى بهم السري تجاه الطريق
الوطنية التي تربط بني لعرايش والقرص الكبري ،لتتحرك
مختلف مصالح الداخلية املغربية ولتهديدهم بتطبيق
القانون ،وهو ما أشعل نار الغضب .ولتتحول املنطقة إىل
ساحة حرب حقيقية بني الساكنة املدججة بالحجارة و
قوات األمن املكونة من الدرك امللكي وقوات التدخل الرسيع
املدججني بالرصاص املطاطي والقنابل املسيلة للدموع،
وخراطيم املياه وحتى طائرات الهليكوبرت.

من مشاريع عىل أرض الواقع ،وهو ما يسمح لنا
بالتساؤل كذلك ،هل تم التالعب بهذا امللف ؟ ولهذا
أتمنى من الجهات املسؤولة تحديد املسؤوليات .
* كيف ترون عالقة مؤسسة القرض الفالحي ومرشوع
املخطط األخرض بانتظارات الفالحني الصغار؟
** كلنا يعلم بأن الفالحني الصغار واملتوسطني
يشكلون نسبة مهمة يف املغرب ،وأنهم يساهمون
بقسط وفري يف النسيج الفالحي الوطني ،مما يعني
أن الدولة ملزمة عىل مساعدتهم من خالل مخطط
واضح وهادف من شأنه تأهيلهم ومتابعتهم
ومواكبتهم ،وهنا يأتي دور القرض الفالحي الذي
كانت والدته مرتبطة بهذه العينة من املغاربة من
خالل مواكبة تضامنية معهم.لكن العكس هو الذي
حصل ،إذ أصبح هذا الصندوق يتعامل مع الفالح
وخصوصا الصغري بنوع من الرصامة ،فاملبالغ
فيها وصلت حد اإلعتقاالت دون مراعاة لظروفهم
من توايل سنوات الجفاف وغياب الحكامة الجيدة
والتدبري العقالني إىل عدم اإلهتمام بتأهيل هذا
العنرص البرشي الهام .
أما املخطط األخرض فهو مرشوع ال يسعنا إال أن
ننوه به ونشجعه لعل يعمل يف إصالح أخطاء املايض،
فهو تصور متكامل وواعد من شأنه تحقيق املغرب
األخرض كما يسميه البعض ،يف كل املستويات ،من
تحقيق األمن الغذائي وخلق الثروة إىل حماية البيئة
التي تعرضت يف األعوام األخرية إلتالف خطري  ،من
خالل جعل الفالح هو محوره األسايس .
غري أن نجاح هذا املخطط يبقى رهني مبدئ نجاعة
املؤسسة البنكية التي من املفروض عليها أن
تكون مواطنة ،أساسا مؤسسة القرض الفالحي،
الذي يستوجب عليه اعتماد سياسة تشاركية
يف عالقته بالفالحني وخصوصا الصغار منهم
بعيدا عن سياسته األمنية التي ال جدوى منها،
فمسؤلوا القرض الفالحي ال بد أن يفهموا أنهم إما
أن يساهموا يف خلق أجواء السلم اإلجتماعي من
خالل خلق اإلحساس لدى الفالحني بالثقة واألمل
يف املستقبل ،وإما أنهم سيخلقون توترات وحركات
متمردة ،وكذلك املساهمة يف الهروب الجماعي
للفالحني من البادية تاركني وراءهم أراضيهم نحو
فردوس املدينة لتكون يف النهاية مزيدا من مدن
الصفيح .
ألجله فنجاح برنامج املخطط األخرض يبقى رهني
سياسة تشاركية يتحمل كل طرف فيها مسؤوليته
والقرض الفالحي كمؤسسة وطنية مفروض
وقد اسفرت املواجهات عن مئات الجرحى من الطرفني،
واعتقال  25من املحتجني بينهم  5نساء ،فيما اتهم
السكان األمن بالتعامل بوحشية ويف الوقت الذي يجهل
العدد الحقيقي للمصابني يف صفوف املحتجني بسبب
الفرار الجماعي إىل الغابات املجأورة وعدم التدأوي
باملستشفى خوفا من اإلعتقال ،يف حني اعلنت وزارة
الداخلية ان املصابني يف صفوف االمن بلغ  289اصابة.
ويف هذا السياق فإن محمد بوغردة الناشط األمازيغي
وعضو حركة آيث شيشار يرى أن الطريقة العنيفة التي
تعاملت بها الدولة مع املتظاهرين املدافعني عن أراضيهم
وأمالكهم تبني أنها تستهدف مقومات الوجود لدى
القبائل وذلك عرب نزع أراضيهم وتشجيع األجني إلستغالل
الخريات الوطنية ،مما يفند حسب بوغردة زيف الشعارات
التي ترفعها الدولة املغربية من قبيل التنمية البرشية
واملصالحة مع الهامش املنيس .ويضيف عىل أن الكيفية
التي تعاملت بها السلطات االمنية مع املحتجني وعموم
ساكنة املنطقة من إحراق لألمالك وهدم للبيوت ومحأولة
تهجريهم من أراضيهم تؤكد عىل أن هناك مخطط لدى
أطراف يف السلطة ( العا ئالت النافذة) يروم إىل السيطرة
عىل املغرب املنتفع به عرب سن سياسية األوراش املفتوحة
والتي تستهدف باألساس اخضاع القبائل األمازيغية.
بقبيلة آيث شيشار تستمر نفس املعاناة مع سياسة نزع
أرايض السكان وتدمري املآثر التاريخية للمنطقة من طرف
السلطة التي عوض أن تبحث عىل إيجاد حلول عملية
ملشاكل البادية املغربية التي تفتقر إىل أدنى رشوط الحياة
يف مختلف مناطق الريف نجدها تكرس سياسة اإلقصاء
و التجويع،وتفقري املناطق األمازيغوفونية ،مما أدى
بشباب آيث شيشار إىل التحرك وتأسيس حركة شبابية
احتجاجية منبثقة من وعي شعبي شبابي يضغط يف
اتجاه تحسني األوضاع املعيشية للساكنة وانتزاع باقي
الحقوق املغتصبة.
وحول دواعي تأسيس اإلطار اإلحتجاجي باملنطقة يقول
محمد بوغردة للعالم األمازيغي أن هذه الحركة أسست
بغية الدفاع عن املنطقة بحث سطرنا ملفا مطلبيا ويتميز
بجملة من املطالب اإلجتماعية والثقافية والهوياتية التي
لها عالقة باألرض كتسمية املناطق بأسمائها الحقيقية
األمازيغية ،ولقد قمنا بتنظيم أول مسرية شعبية
باملنطقة والتي لقيت استجابة البأس بها للمطالبة
باسرتجاع األرايض التي قامت الدولة بنزعها بعدة وسائل
يف املنطقة وخاصة بمنطقة «ثيبوذا» التاريخية ،حيث
تقوم الدولة بتفويت األرايض للخواص الستغاللها وذلك
عىل حساب املاثر العمرانية التاريخية للمنطقة.
وتسود معاناة القبيلة مع التهميش واإلقصاء ويبقى

عليه اعتماد رؤية
عمادها
جديدة
الحوار والرشاكة
مع
الحقيقيني،
األخذ بعني اإلعتبار
الفالحني
أوضاع
الصغار الذين يبقى
أغلبهم مرتبط بغيث
السماء .
* أصدرت فرنسا
سنة  1913قانونا
العقاري
للتحفيظ
صادرت
بموجبه
أرايض القبائل األمازيغية  ،فكيف تنظر إىل هذا القانون
اإلستعماري؟
** بعد توقيع معاهدة الحماية يوم  30مارس 1912
سارعت الدولة الفرنسية باملوازاة مع هجوماتها
العسكرية إىل سن مجموعة من القوانني إلحكام
السيطرة عىل املغرب ،إال أن املواجهات الرشسة
والقوية التي تعرضت لها الجيوش الفرنسية من
قبل مقاومة القبائل األمازيغية ،التي دامت حتى
حدود  1934جعل السلطات اإلستعمارية تفكر يف
وسيلة من شأنها تجريد ومصادرة أرايض إيمازيغن
لكرس شوكتهم وإخضاعهم ،فاعتمدت عىل سياسة
التجويع والرتحيل الجماعي من أراضيهم نحو
الجبال ،فكان املدخل لتحقيق هذا الهدف هو إصدار
قانون التحفيظ العقاري لسنة  1913والذي أصبح
السند القانوني للمحتل الفرنيس إلنتزاع األرايض من
القبائل األمازيغية،وإعطائها للمعمرين والعمالء
والخونة من املحميني وإلستغالل ثروات البالد من
مناجم ومقالع و غابات .
إال أنه ولألسف ما يزال العمل ساري بهذا القانون يف
مغرب اإلستقالل دون مراعاة لخصوصية املجتمع
املغربي وتميزه الثقايف والحضاري.فإذا كانت الغاية
من ظهري التحفيظ العقاري لسنة  1913كما سبق
القول هو كبح أنفاس املقاومة األمازيغية وبسط
نفوذ املحتل ،إال أنه اليوم فقد تغريت األوضاع
وأصبح املغرب واملغاربة ينعمون بالحرية ولهذا البد
من إعادة النظر يف بنود هذا القانون الذي يذكرنا
بسنوات اإلستعمار والتبعية للمحتل الفرنيس وذلك
بسن قانون يتماىش ومغرب اليوم .
* حاوره ياسني.ع
املستقبل غامض املالمح باعتبار أن املنطقة مقبلة عىل
تدشني بعض املشاريع العمرانية كمرشوعي مدينة تريفة
ومدينة إعبدونن عىل حساب أرايض القبيلة مما قد يطرح
لدى الساكنة غموضا واضحا حول مستقبل أراضيهم
ومستقبل املآثر التاريخية املوجودة باملنطقة املهددة
بالزحف العمراني والتخريب املمنهج من طرف جهات
المصلحة لها يف صيانة الذاكرة الجماعية ألبناء الريف،
وسيبقى الغموض حارضا بقوة حول مصري الغابات
املتواجدة عىل أطراف القبيلة و التي تتعرض لإلستنزاف
و التدمري املتعمد إذ تتعرض الغابات تقريبا كل سنة إىل
حرائق وإىل قطع األشجار املتواجدة بكثافة يف املنطقة.
أما يف منطقة كرسيف فإن غابات تامجيلت الواقعة
بجماعة بركني تعرف مجموعة من االختالالت والتجأوزات
حيث تتعرض شجرة األرزللتخريب املتعمد و لإلستنزاف،
بحيث يرى الفاعل الجمعوي و الناشط األمازيغي محمد
كوييس عىل أنه تم ضبط سيارة إسعاف يف ملك جماعة
بركني وهي محملة بخشب األرز املهرب والتي تم ضبطها
يف تراب جماعة إيموزار مرموشة إقليم بوملان يف يناير
 ، 2011وكذلك العملية الضخمة التي تم فيها حجز عدد
كبري من روافد خشب األرز بإحدى املنازل بدوار حمو
بكرسيف وعىل أنه تم رصد مجموعة من الخروقات وتم
صياغة تقارير واقعية رفعت إىل الجهات املسؤولة
إن إشكالية قطع أشجار الغابة من طرف مافيا الغابات
التي تنشط بكثافة يف املنطقة وذلك بغية استنزاف الثروة
الوحيدة املتبقية ألبناء القبيلةولذلك فإن الكوييس يرى
أنه يجب استثماراملوارد الغابوية يف تنمية املنطقة التي
تعد من أفقر الجماعة باملغرب بعد ما كانت تعد من
أغنى املناطق بثرواتها الغابوية  ،وهي اآلن تعيش الفقر
والتهميش واإلقصاء االجتماعية  ،فضال عن غياب البنيات
التحتية األساسية ( الطرق  ،دور الوالدة  ،املدارس  ) ...و
يطالب الساكنة بدعم الكساب الذي يعيش برتبية املاشية
باملواد العلفية والحبوب خصوصا يف فصل الشتاء الذي
تتساقط فيه الثلوج من أجل تخفيف الضغط عىل الغابة
فيما يخص الرعي كما نطالب بلجان التحقيق فيما يجري
بهذه الغابة .
إن استمرارسياسة نزع أمالك القبائل األمازيغية هي
جزء ال يتجزء من مرشوع محو الوجود األمازيغي
،وذلك عرب نهج سياسة التفقري والرتحيل الجماعي يف
حق إيمازيغن،لخلق واقع جديد يتسم بفرض مزيد من
التعريب القرسي يف حق الساكنة األمازيغية واخالء
املناطق األمازيغوفونية من سكانها األصليني إلنجاح
مرشوع القومية العربية باملغرب .
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مندوبو اجلماعة الساللية أليت سكوكو يسائلون خمطط املغرب األخضر والقرض الفالحي

نظمت جمعية مندوبي الجماعة الساللية أليت سكوكو بمريرت إقليم
خنيفرة ،يوم  7يونيو الفائت بقاعة دار الثقافة أيت سكوكو ،ندوة تواصلية
حول ً ًمخطط املغرب األخرض ومدى إسهام القرض الفالحي للمغرب يف
إعادة التأهيل املايل للفالحني وخاصة منهم الصغار و املتوسطني» ،وقد
عرفت الندوة حضورا متميزا من جانب الفالحني(أزيد من تسعني فالحا) .ويف
كلمة له عرب رئيس جلسة الندوة عن أسف وامتعاض الفالحني عن الغياب
امللحوظ ملسؤويل املؤسسة البنكية للقرض الفالحي ومسؤويل مخطط املغرب
األخرض رغم اإلستدعاءات الرسمية املقدمة لهم ،يف الوقت الذي كان الحضور
ينتظر فيه تفاعل الفالحني مع هذه املؤسسات باعتبارها الجهات املسؤولة
والقريبة منهم ويف الوقت الذي أكدت وتؤكد فيه عىل املستوى الرسمي كل
الحكومات املتعاقبة عىل إعطاء األهمية القصوى يف السياسات الوطنية
للنهوض بالقطاع الفالحي وخاصة منهم الفالحني الصغار واملتوسطني .
مايؤكد غياب اسرتاتيجية واضحة لدعم هذه الرشيحة التي تعاني من سنوات
الجفاف بالرغم من التطور الذي واكب مخطط املغرب األخرض عىل املستوى
املؤسساتي باحداث وكاالت تعنى بالجهات الفالحية لبلوغ األهداف املرسومة
.هذه املواكبة لم تتجسد يف سياسة منح القروض من طرف القرض الفالحي
للمغرب حيث أن غياب املتابعة أفىض إىل حجز هذه املؤسسات عىل الرسوم
العقارية للفالحني يف الوقت الذي تحولت فيه إىل مؤسسة بنكية محضة ال
يحظى الفالح فيها بأي اهتمام يف اطار عمليات اعادة التأهيل املايل.
إىل ذلك أبرز األستاذ مصطفى املعلمي ،الناشط الحقوقي بالجمعية املغربية
لحقوق اإلنسان،الجانب الحقوقي الذي يبتدئ من رضورة اإلستماع لذوي
و ذوا ت األرايض و الحقوق ،أصحاب املشاكل املبارشة مع القرض الفالحي
للمغرب ،كما أكد عىل رضورة الدفاع عن الحقوق اإلقتصادية لهذه الرشيحة
التي تتأثر دوما بالتغيريات املناخية ( الجفاف ،الفيضانات،التصحر )...ملحا
عىل رضورة استغالل األرض بشكل معقلن وبالتايل توفري كل اإلمكانيات
املادية واملعنوية للسماح للفالح بالعيش الكريم  ،باعتبارهذه الحقوق عىل
عالقة وطيدة بالحقوق السياسية واإلجتماعية والثقافية ،كما لها إرتباط
وثيق بالبيئة .فغياب اسرتاتيجية واضحة لدى مخطط املغرب األخرض نتج
عنه غياب الرتشيد والحكامة يف استعمال املياه الذي يشكل عصب الحياة،
وغياب اإلرشاد الفالحي واإلرشاك الفعال للفالحني الناتج عن سياسة فوقية،
وال غرابة يف ذلك «فنحن نصدر املياه للخارج» يقول املتدخل .كمشرياإىل غياب
املساواة مابني ذوي الحقوق وذوات الحقوق يف ظل تغييب النساء السالليات
يف كل التمثيليات الجماعية .معتربا أن اإلشكال يكمن أيضا يف غياب رؤساء
الجمعيات الساللية ذوو الكفاءة العالية والتأطري الجمعوي وهو ما يعيق
عملها ويفسح املجال أمام سلطة الوصاية للهيمنة عىل كل إجراءات التسيري
و التدبري .
أما مداخلة رئيس نقابة األطلس املتوسط ،املهندس منصوري الحاج محمد،
فقد حاولت تشخيص الوضع املأساوي للفالح املحيل ،الذي يوجد يف منزلة ما
بني منزلة رشوط القرض الفالحي واإلكراهات املناخية ،حيث رسح بذاكرة
الحضور إىل أحد لقاءات موسم سيدي عيل أوبراهيم الذي وقف فيه عىل
رضورة توقيف اإلكراهات البدنية وإلغاء قروض صغار الفالحني املتواجدين
يف وضعية الزبناء غري منتظمي األداء ،حسب معايري القرض الفالحي ،مؤكدا
عىل رضورة تزويد الفالح الصغري باألعالف مقابل أثمان تفضيلية .حينها
أوىص الحارضون عىل رضورة الدخول يف مفاوضات مع الحكومة (حكومة
عبد الرحمان اليوسفي ،إدريس جطو) ،بشأن الوضعية املزرية للفالح بإقليم
خنيفرة .هذه املبادرة أدت فضت إىل عقد اجتماع مع وزير التشغيل آنذاك
بإعتبار أبناء الفالحني عاطلني عن العمل وغياب اسرتاتيجية واضحة ومواكبة
مستمرة يف منح القروض يف الوقت الذي يمول فيه القرض الفالحي  50يف املائة
وتمول الدولة النصف اآلخر .مؤكدا أن الوضعية التي يعيشها الفالح ماتزال عىل
حالها رغم تحويل القرض الفالحي إىل مؤسسة بنكية مع غياب إعادة التاهيل
املايل .مشريا إىل أن املراسلة التي بعث بها بنك املغرب إىل القرض الفالحي
قصد الدخول يف إجراء اإلعفاء التي لم يستفد منها الفالح األطليس أمام
الزيادات األخرية يف املواد األساسية والبنزين والغازوال ،...وألح عىل رضورة
تحريك ملف اإلعفاءات بشكل استعجايل حتى يدخل الفالحون يف مخطط
املغرب األخرض واقرتح رضورة الرفع من وترية املطالبة بالدعم املايل لجمعية
مندوبي الجماعة الساللية أليت

الفالحي للمغرب ومسؤويل مخطط املغرب األخرض الذين كان حريا بهم التحيل
بالشجاعة واملسؤولية للحضور أمام الفالحني والرد عىل شكاويهم وطمأنتهم
حول االستمرار يف التعاطي مع قضاياهم العالقة .كما تساءل املتدخلون غياب
املسؤولني الذين كان آخر لقاء بهم هو التصويت عىل الدستور ،وعما إذا كان
التجاهل لخلق جهوية موسعة وربط جسور التواصل والحوار مع كل رشائح
املجتمع املدني ،وذكرت بهموم ومشاكل الساكنة ورضورة التواصل املبارش
واملستمر مع العالم القروي باعتباره األكثر ترضرا وعزلة.
وبعد ذلك أعطى رئيس التسيري الكلمة للمتدخلني للتعقيب عىل تدخالت
الحضور بدءا بالسيد مصطفى املعلمي الذي أبدى انرشاحه بمستوى الوعي
الذي بدأ يمتلكه الفالح املحيل بمشاكله ،أمام الوضع املزري للفالحني أبدى
املتدخل انزعاجه واستغرابه خصوصا أن تنمية األرايض الساللية أليت سكوكو
رصدت لها ميزانية ضخمة يف إطار مخطط املغرب األخرض(مرشوع استعادت
النظم االيكولوجية لألطلس املتوسط-األرايض الساللية ألزغار )-وهي تعد
بعرشات املاليري ،وركز عىل التناقض املهول يف طريقة دعم الفالحني الصغار
واملتوسطني من جهة واإلقطاعيني والفالحني الكبار من جهة ثانية يف برامج
التحويل ملخطط املغرب األخرض .بعد ذلك عقب السيد املنصوري الحاج
محمد مشيدا بالتدخالت القيمة للفالحني والتي تدل عىل اهتمامهم وعزتهم
الكبرية بمنطقتهم وطالب الحكومة بالنهوض بالفالحة املحلية عرب برامج
ومخططات واقعية مثل معالجة املياه ،خلق قنوات الري ،جلب استثمارات
لوجسيتيكية مادية ومالية.
بعد ذلك عقب السيد رشيد راخا الصحفي بجريدة العالم األمازيغي مبديا
انرشاحه لنجاح الندوة ويتمنى استمرار مثل هذه التظاهرات واستعداد
جريدته لتغطية كل أنشطة جمعية مندوبي الجماعة الساللية أليت سكوكو-
امريرت.-

سكوكو التي تلعب الدور املنوط بها يف تدبري وتسيري أراضيها الساللية،وألح
عىل رضورة جمع كل ملفات الفالحني حتى يتسنى الضغط من أجل الغاء
الديون وجمع دعم كل املؤسسات الحكومية وغري الحكومية.
األستاذ رشيد راخا ،الصحفي بجريدة العالم األمازيغي ،أشار من جهته إىل
غياب الصحافة والتغطية اإلعالمية لهذه التظاهرة رغم الدعوات الرسمية
املوجهة إليها،قبل أن يتطرق إىل إشكال األرايض الساللية يف ظل إقدام سلطات
الوصاية عىل خلق محميات حيوانية وعقد صفقات لالستغالل يف غياب
مسؤويل ومندوبي جماعاتها وأكد أن مرشوع زراعة النبيتة االيكولوجية
Triplixالتي تحافظ عىل الرتبة والبيئة بأزغار للمساهمة يف تنظيم الرعي ثم
تحويرها ألهداف أخرى وغياب أي استفادة لذوي وذوات الحقوق .كما أشار
إىل رضورة فقدان أرايض الجموع يف ظل التفويتات يف غفلة من ذوي الحقوق
الذين دعاهم إىل رضورة االنخراط يف العمل الجمعوي الخاص باألرايض
الساللية أمام االهتمام الحكومي باإلقطاعني والفالحني الكبار واملضاربني
العقاريني يف غياب إسرتاتيجية ترشك الفالحني الصغار واملتوسطني ،ودعا إىل
رضورة االقتداء بتجربة أملرييا باسبانيا الرائدة يف مجال تدبري املياه عرب خلق
طريق سيار للمياه ما بني هذه املنطقة والبحر .ودعا إىل رضورة تشجيع
االقتصاد التضامني عرب خلق تعاونيات تشمل جميع قطاعات االقتصاد
واالقتداء بتجربة سوس مع حليب الجودة التي اكتسحت األسواق الداخلية
باالستعانة بمهندسني وتقنيني
ساهموا بأفكارهم ومقرتحاتهم يف توسعة مثل هذه التعاونيات ومجاالت
عملها .وأشار إىل الحيف الذي يعاني منه مندبو الجماعات الساللية يف ظل
أميتهم وغياب التأطري يوقعون عىل اتفاقيات ال علم لهم بها.
وبعد ذلك ،فتح باب املناقشة أمام الحضور حتى يعطي للندوة طابعها
التواصيل واشرتاك الجميع يف إطار من التفاعل والشفافية باعتبار الندوة
للجميع .ليتناول الكلمة السيد الكبري بوتريد رئيس جمعية
مندوبي الجماعة الساللية أليت سكوكو وفاعل جمعوي يف
إطار جمعية الفالحني .بدءا بشكره لكل املتدخلني يف الندوة
والحضور قبل أن يثري اهتمام الجميع حول أهم مشاكل  -1تسجيل غياب والمباالة مسؤويل القرض
فالحي أيت سكوكو مركزا يف ذلك عىل اإلهمال الذي يطال الفالحي للمغرب ومخطط املغرب األخرض
قضاياهم العالقة واآلذان الصماء التي يقابل بها املسؤولني عن الندوة ما يستوجب التربير والتوضيح.
شكاويهم وتحدث عن أن مياه أم الربيع ال تستغل محليا  -2رضورة إيجاد سبل وصيغ جديدة مالئمة
النعدام السدود التي تساهم يف عملية الري وهذا أكرب دليل عىل للتعامل مع الفالحني الصغار واملتوسطني
اإلهمال لذوي وذوات الحقوق.
يف ظل التحوالت املجتمعية الحالية.
التي
املنتوجات
نوعية
حول
املداخالت
يف حني تساءلت باقي
 -3رضورة استحضار مشاكل الفالحني
وتساءل
املحلية
الرتبة
لخصوصية
استجابة
ينبغي زراعتها
واالستماع املبارش لهم.
الساللية
األرايض
ونصيب
األخرض
املغرب
مخطط
عن دور
 -4االستغالل املعقلن والحكامة الجيدة
سنوات
توايل
ظل
يف
مستدامة.
محلية
تنمية
خلق
يف
ألزغار
للثروات الطبيعية والبيئية(األرض-املاء-
من
املترضرين
لكل
والدعم
التمويل
غياب
يوازيه
الذي
الجفاف
املناخ)...
ذوي وذوات الحقوق.
 -5رضورة ضمان تمثيلية نسوية لذوات
املضاربني
من
أزغار
أرايض
حماية
أجل
مطالبة بالتكتل من
الحقوق يف مكاتب الجماعات الساللية
أن
معتربة
العام.
املال
وناهبي
والسمارسة
العقاريني
مع دمج األطر والكفاءات يف االستغالل
وغياب
األمية
عامل
إىل
راجع
املحليني
الفالحني
مشاكل
أساس
والتسيري.
دخل
لضمان
التمويل
مصادر
النعدام
الفقر
وحافة
التأطري
 -6إعطاء مفهوم جديد لسلطة الوصاية
قار ألرس تعاني الهشاشة .الحضور أشار أيضا إىل أن ترشذم عىل األرايض الساللية (مجلس الوصاية)
وتشتت الفالحني املحليني هو بسبب وضعهم املركزي وخري ومراجعة املقتضيات القانونية املنظمة
إجابة عليه يتم عرب خلق تكتالت يف إطار تعاونيات وجمعيات لهذه الثروة.
لتأطري الفالحني والنهوض بهم وتحديث أنشطتهم ،وخلق  -7رضورة مراجعة املعايري املعتمدة يف
آليات تمكن من اإلرشاد والرتشيد .معتربا أن املنطقة تعترب تصنيف الديون وجدولة األداءات للوصول
خزانا وطنيا للحياة بوجود نهر أم الربيع الذي يعترب أهم إىل إعفاءات شاملة للفالحني الصغار
أنهار املغرب ويف الوقت ذاته يعاني السكان املحليون من واملتوسطني مع ضمان سري مشاريعهم
تلوث املياه املعدة وهي غري صالحة للرشب نتيجة تجاوز التنموية بإعانات موسمية.
نسبة امللوحة املعايري املعتمدة صحيا ،كما ركزت عىل البطالة  -8خلق لجان محلية تشاركية بني
التي تشكل القاسم املشرتك بني األرس لغياب أنشطة مدرة الفالحني ومؤسسات الدولة كنواة لخاليا
للدخل مع استمرار اإلهمال الرسمي ودعت إىل خلق لجان التفكري والتشاور يف القضايا العاقة.
التتبع والتبليغ .إىل ذلك كانت ركز النقاش عىل مشكل املياه -9 ،غياب التغطية اإلعالمية سواء منها
وطالبت برضورة مساءلة الغياب الواضح وغري املربر للقرض

توصيـ ـ ــات النـ ـ ـ ــدوة

املرئية او املكتوبة( القناة الثانية-الرأي-
الصباح) رغم االستدعاءات الرسمية ،مما
يستدعي رؤية بديلة يف التعامل مع مثل
هذه الندوات.
 -10تعثر تجربة أزغار وطريقة تنفيذ
اتفاقيتها( فشل األهداف اإليكولوجية
ملرشوع أزغار) مما يستدعي التفكري يف
طرق تشاركية بديلة.
 -11إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية حديثة
اقتداءا بتجارب رائدة لدول أوروبية (أملرييا-
إسبانيا) نماذج -الفالحة املغطاة ،تحلية
مياه البحر ،خلق طريق سيار ملياه الري،
ونواة لتأهيل اليد العاملة املتخصصة)...
 -12تشجيع وخلق تكتالت للفالحني
الصغار ،النساء والشباب القرويني يف
تعاونيات وجمعيات متخصصة قصد
ضمان مداخيل قارة تساهم يف االستقرار
والحد من الهجرة القروية.
 -13رد االعتبار ملندوبي الجماعات الساللية
وتطعيمها باألطر الشابة والعنارص
النسوية وضمان تأطريهم للمساهمة
الفعلية يف التدبري والتسيري لثرواتهم املحلية
مع تفعيل آليات ديمقراطية النتدابهم
لفرتات محددة.
 -14الدعوة إىل التفكري يف خلق تكتل يف
إطار شبكات محلية وإقليمية للجمعيات
والتعاونيات املهتمة لقطاع الفالحة.

حممد الكويسي ،األمني العام جلمعية أدرار للتنمية االجتماعية ،لـ «العامل األمازيغي»:

جيب على اجلهات املعنية النهوض والوقوف حبزم للحد من اإلستزناف الذي تتعرض له الغابة

* نظمتم قافلة وطنية يف اتجاه الغابات املتواجدة
يف محيط إقليم كرسيف،فما هو السياق العام لهذه
املبادرة ؟
**  Azulبداية نشكر جريدة العالم األمازيغي
عىل هذه االلتفاتة من أجل تسليط الضوء عىل
واقع الغابة بهذه املنطقة .نعم تم تنظيم
هذه القافلة الوطنية التي شاركت فيها
مجموعة من الفعاليات من مختلف املناطق
املغربية والتي تشمل منظمات املجتمع املدني
والهيئات السياسية والنقابية واإلعالمية
فضال الشخصيات املنتخبة (برملاني
ورئيس الجماعة القروية لربكني ) إىل جانب
الشخصيات املستقلة يف إطار أنشطة الجمعية
يف املجال البيئي عموما والغابوي بشكل
خاص  ،كما أنها تندرج يف إطار دق ناقوس
الخطر الذي يحدق بغابات تامجيلت جماعة
بركني السيما أشجار األرز التي عرفت وتعرف
مجموعة من االختالالت والتجاوزات من قبيل
تهريب خشب شجرة األرز والتاريخ شاهد
عىل مجموعة من العلميات التي تم ضبطها
وما خفي أعظم ،ومن بينها عملية ضبط
سيارة إسعاف يف ملك جماعة بركني وهي
محملة بخشب األرز املهرب والتي تم ضبطها
يف تراب جماعة إيموزار مرموشة إقليم بوملان
يف يناير  ، 2011وكذلك العملية الضخمة التي
تم فيها حجز عدد كبري من روافد خشب األرز
بإحدى املنازل بدوار حمو بكرسيف .وهذه
القافلة جاءت أيضا يف سياق تحريك هذا امللف
الذي يعد من الطابوهات ومن الخطر الحديث
عليه .وهذه مناسبة لنشكر السيد عامل
إقليم كرسيف الذي قام بإلغاء آلة لنجارة

الخشب التي تم
منح رخصتها ألحد
األعيان بدوار بني
بورايس تامجيلت .
وتهدف هذه القافلة
إىل الوقوف عىل
واقع الغابة من أجل
الخروقات
رصد
وصياغة تقارير
واقعية ورفعها إىل
الجهات املسؤولة
وكذلك التفكري يف
املشاريع البديلة من
أجل تنمية الساكنة
الحرتام الغابة .
* ما هو واقع
الغابة يف كرسيف؟
لجمعيتكم
وهل
إسرتاتيجية
أية
للتحسيس بمخاطر
التي
اإلستنزاف
تتعرض لها الغابة من طرف مافيا الخشب ؟
** واقع الغابة باملنطقة التي زارتها القافلة
( تامجيلت جماعة بركني ) واقع مأساوي ال
يتطلب االنتظار واملزيد من الصمت ،بل يجب
عىل كل الجهات املعنية النهوض والوقوف
بجد من أجل الحد من االستنزاف الذي
تتعرض له الغابة بشتى الوسائل ،أما فيما
يخص اسرتاتيجية الجمعية يف هذا املجال
فجمعية أدرار للتنمية االجتماعية تنظم
مهرجانا سنويا يعنى باملجال البيئة والثقافة

األمازيغية تنظم
فيه مجموعة من
األنشطة من بينها
وموائد
ندوات
مستدير وورشات
للتحسيس بأهمية
الحفاظ عىل املوارد
الغابوية لإلقليم
يف
واستثمارها
التنمية االقتصادية
،
واالجتماعية
ومن بني أنشطة
الجمعية أيضا هي
هذه القافلة التي
أردنا من خاللها
الرصخة إلسماع
الغابة
صوت
شجرة
وصوت
األرز التي صنفتها
األمم
منظمة
املتحدة ( اليونسكو
) تراثا عامليا وكذلك إصدار بيانات يف الصحافة
ومراسالت الجهات املعنية وإشعارها
بالخروقات التي تطال املجال الغابوي ،غري
أن هناك لوبيات مستفيدة من الوضع الراهن
قاومتنا بشتى الوسائل ومنها قطع الطريق
عىل القافلة يوم  16يونيو  2012بتامجيلت
ملدة ساعة ونصف مما حال دون الوصول إىل
املواقع املربمجة (غابة ثالث أوزيزا ،أجدير
أمالل وبوزمور) ،لكي ال تصل إىل الوقوف عىل
واقع الغابة وما تعرفه من استنزاف وكان

ذلك بحضور املدير اإلقليمي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ورجال الدرك امللكي وممثل
السلطة املحلية  ،لكن عزمنا كان قويا ووصلنا
إىل املواقع املترضرة جراء قطع أشجار األرز
وتهريب خشبها ووقفنا عىل مجموعة من
الخروقات األخرى بحضور أفراد من الساكنة
املحلية الذين أرشدونا إىل املواقع املترضرة.
ومن بني الخروقات التي وقفت عليها القافلة
هي عملية إعادة التشجري التي لم تتم وفقا
ملا يجب  ،إىل جانب القطع العشوائي ألغصان
البلوط واألرز التي يستعملها الرعاة يف علف
املاشية ،فضال عن مجموعة من أشجار األرز
الضخمة التي تم قطعها وتهريب خشبها.
* ماهي مطالب جمعيتكم أدرار بخصوص
ملف الغابات؟ وهل تعتقدون بأنه هناك تماطل
من طرف الجهات الوصية يف تفعيل الربوتوكالت
واملواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة والتي
صادقت عليها الدولة املغربية ؟
** مطالبنا كجمعية مهتمة بالبيئة عموما
واملجال الغابوي بشكل خاص هو إعادة
النظر من طرف إدارة املياه والغابات فيما
يخص ما تتعرض له غابات األرز باملنطقة
وتشديد العقوبات عىل املتورطني وفضح
املتواطئني ومنهم موظفي املياه والغابات
الذين ال تخفى عليهم أي عملية تقام
بالغابة ومنهم من يتواطأ مع مافيات
تهريب الخشب ،ومنهم من كان يحرض
بعض األشخاص الذي قطعوا الطريق عىل
القافلة التي زارت الغابة بتامجيلت ،ومن بني
مطالبنا أيضا هو استثمار املوارد الغابوية
يف تنمية املنطقة التي تعد من أفقر الجماعة

باملغرب بعد ما كانت تعد من أغنى املناطق
بثرواتها الغابوية  ،وهي اآلن تعيش الفقر
والتهميش واإلقصاء اإلجتماعي ،فضال عن
غياب البنيات التحتية األساسية ( الطرق،
دور الوالدة  ،املدارس  ،) ...كما نطالب بدعم
الكساب الذي يعيش برتبية املاشية باملواد
العلفية والحبوب خصوصا يف فصل الشتاء
الذي تتساقط فيه الثلوج من أجل تخفيف
الضغط عىل الغابة فيما يخص الرعي ،كما
نطالب بلجان التحقيق فيما يجري بهذه
الغابة.
أما مسألة تماطل الجهات املسؤولة يف
القيام بمهامها للحفاظ عىل الغابة ،فأعتقد
أنه عىل املستوى املحيل مثال ،هناك تماطال
وتواطئا،كما أسلفت ،خصوصا من موظفي
املياه والغابات ،ألنه ال يعقل أن تضبط عمليات
تهريب الخشب يف تراب جماعة بإقليم آخر
(بوملان مثال) .فأين هي مراقبة املياه والغابات
عىل املستوى املحيل ،علما أنها تتعاقد مع
حراس خاصني بالغابة من الساكنة .وبالتايل
فمسؤولية حماية الغابة مسؤولية الجميع
خصوصا السلطات املحلية ،املياه والغابات،
الساكنة ،الدرك امللكي واملجتمع املدني .
حاوره ي.ع
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األراضي اجلماعية بني ظهري املاريشال ليوطي واألعراف األمازيغية
كيف ميكن تعريف األراضي اجلماعية وما هو إطارها املرجعي؟ ،كيف تتحدد األجهزة املنظمة هلذه األراضي املقدرة مساحتها ب  15ميلون هكتار؟ ،ماهي نوع املعامالت العقارية اليت ختضع هلا
األراضي الساللية؟ وما حقيقة استثناء العرف األمازيغي لإلناث من اإلستفادة من عائدات ومدخرات هذه األراضي؟.
هذه األسئلة وغريها جييب عليها امللف التايل:

تشكل األراضي اجلماعية (مساحتها املقدرة ب  15مليون هكتار
ألكثر من  12مليون نسمة ضمن  4600مجاعة ساللية بأكثر
من  8آالف نائب مجاعي) ،احتياطا عقاريا مهما ،ظل لعقود
طويلة حمط استيالء وترامي وتفويت وحجز ، ...وعرف تدبري
هذه األراضي صراعات بني اجلماعات الساللية ومصاحل الوصاية
التابعة لوزارة الداخلية من جهة ونزاعات اجلماعات الساللية
فيما بينها من جهة أخرى .إذ مل تعد مصاحل الوصاية ،عرب
جملس الوصاية ومديرية الشؤون القروية ،جتيز للجماعات
الساللية استغالل هذه األراضي حسب القانون العريف ،حماولة
إخضاعها لتعليمات الوصاية ،بناء على جمموعة من النصوص
التشريعية اليت تستمد مرجعيتها من الترسانة القانونية
اليت وضعها خرباء القانون الفرنسي حتت وصاية املقيم العام
الفرنسي املاريشال ليوطي منذ بداية القرن املنصرم .فالنظام
العريف ،وإن اختلف بشأن تأويل أحكامه أو قراراته ،فقد ظلت،
مبقتضاه األراضي اجلماعية أو الساللية ملكا ملجموعة من
القبائل أو لقبيلة واحدة أوحىت لساللة معينة ...وهذا امللك
يورث مجاعة عن مجاعة ،وهو بذلك ملكية مجاعية غري قابلة
للتمليك أو التفويت ،ويتم تسيريها واإلنتفاع من عائداهتا،
زراعيا أو رعويا...حسب األعراف السائدة لدى كل مجاعة،
حيث شكلت لديها موردا حيويا للثروة ومصدرا للعيش ،ما جعلها،
عرب التاريخ ،موضوع أطماع خارجية وداخلية . .فمنذ بداية
القرن املنصرم امتدت األيادي األجنبية األوروبية ،وخاصة
الفرنسية منها ،لإلستيالء على موارد الثروة بالبالد ،وخصوصا
منها األرض واملياه .وقد أدت املقاومة الشرسة اليت واجهتها القوى
احلامية من طرف القبائل األمازيغية ،إىل هنج سياسة التهدئة
وشرعنة اإلستيالء وحجز األراضي لصاحل املعمرين ،عرب سن
نصوص قانونية وتنظيمية لتفعيل مضمون معاهدة احلماية،
ولتحقيق األهداف السوسيوقتصادية ،شرعت فرنسا خصوصا،
يف وضع اللبنات األساسية للنظام العقاري باملغرب.
* األرايض الجماعية :التعريف واإلطار املرجعي:
 -1التعريف:
يعرف دليل األرايض الجماعية ،الذي أعدته وزارة
الداخلية يف عهد إدريس البرصي األرايض الجماعية،
بتلك التي تمتلكها بصفة جماعية مجموعات
من السكان املنتمني ألصل واحد وساللة واحدة.
ويرجع أصل هذه األرايض إىل عصور جد قديمة
منذ أن كانت هذه الجماعات ملزمة باستغالل
هذه األرايض بشكل جماعي نظرا لظروف األمن
وطبيعة اإلقتصاد املغلق .ويلمح الدليل للمراحل
التاريخية التي خضعت فيه هذه األرايض للتصنيف،
مشريا إىل أنها منترشة يف العديد من الدول الشمال
أفريقية وكذا أوروبا التي عرفت هي األخرى هذا
النظام وعىل الخصوص الدول الجرمانية القديمة
والسالفية ،أما روسيا القيرصية فكان يعرف
عندها بنظام "املري" أي تقسيم األرايض الفالحية
عىل الفالحني .يف حني تظل الجذور التاريخية
للملكية الجماعية باملغرب غري محددة وقديمة
قدم البالد ،إال أن الفقيه أبو الحسن املاوردي لم
يرش يف كتابه"األحكام السلطانية" إال إىل ثالثة
أشكال من امللكية :أرض موات ،أرض امللك وأرض
األحباس .ومنذ ذلك العهد وحتى نهاية القرن
التاسع عرش واملغرب يعرف ثالثة أشكال من
األرايض :أرايض النايبة ،األرايض الجماعية األصلية
وأرايض الجيش .ونظرا لتقاعس مستغيل أرايض
النايبة عن أداء الرضائب أو الخراج للسلطان،
فإن هذا الشكل من اإلستغالل اندثر ولم يبق إال
الشكل املتعلق باألرايض الجماعية التي التستوجب
أي أداء من طرف مستغليها .أما أرايض الجيش
وإن باتت التربط مستغليها أية رابطة مهنية فال
زالوا مستمرين يف استغالل هذه األرايض يف شكل
مجموعات عرقية ،تتمتع بحماية وزارة الداخلية.
إىل ذلك أوضح الباحث والدكتور لحسن بروكيس
(إطار سابق بمديرية إعداد الرتاب الوطني)،
أن التفكري يف األرايض الجماعية يعود يف أصله
إىل النظام اإلشرتاكي السائد لدى املجتمع
األمازيغي ،فاقتصاده يرتكز عىل األرض "يأتي
من األرض ويعود إليها" ،إذ تشرتك مجموعة
من القبائل يف ملكية هذه األرض وتستغلها وفق
نظام تحكمه أعراف وتقاليد متعددة األبعاد من
الناحية السوسيوقتصادية والهوياتية .مضيفا"
من املؤسف أن النتوفر عىل مفكرين يتناولون
روح وفلسفة هذا النظام اإلشرتاكي" .معتربا أن
اإلستعمار الذي شهده املغرب كان يستهدف األرض
يف مجملها واملقاومة تشكلت من أجل الدفاع عنها،
فالفرنسيون عىل سبيل املثال ملا توغلوا يف املغرب
تساءلوا عن مكامن قوة األمازيغ ،وحينها اتضح
للغزاة أن مكامن هذه القوة تتحدد يف األرض.
 -2اإلطار املرجعي:
أقرت معاهدة فاس اقتسام السلطة يف منطقة
الحماية الفرنسية بني السلطان واملقيم العام
عىل أساس أن" يحفظ النظام الجديد الوضعية

الدينية وحرمة السلطان" يف حني أن املقيم العام
يمثل الجمهورية الفرنسية يف مراكش.كما أن"
القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق
عليها السلطان الرشيف باقرتاح من الحكومة
الفرنسية أو من مفوضيها .هذا يشمل القوانني
الجديدة والتعديالت عىل القوانني الجارية عىل
السواء"( الفصل الرابع من نص املعاهدة).
أدخلت بمؤسسة السلطان تعديالت ،فحذفت منه
بعض الوزارات وأحدثت به هيكلة إدارية جديدة.
تم اإلحتفاظ بمنصب "الصدر األعظم" وأنشئت
تحت إرشافه وزارتي العدل واألحباس ومصلحتي
الشؤون اإلدارية واإلقتصادية ومندوبية للتعليم،
يف حني يرشف الكاتب العام لدى املقيم العام ،عىل
مديريات :األشغال العمومية ،املالية والفالحة ...إال
أن مديريتي األمن و الداخلية ظلت بشكل مبارش
تحت سلطة املقيم العام .لم تكن الداخلية(مديرية
ووزارة فيما بعد) معروفة يف التقاليد املغربية،
حسب لحسن بروكيس ،إذ كان املغاربة اليعرفون
إال الصدر األعظم والقواد والباشوات ،...مؤكدا أن
املاريشال ليوطي هو املؤسس الحقيقي لوزارة
الداخلية باملغرب .ففي البداية استوىل الفرنسيون
عىل أرايض األحباس وأنشأوا بها بعض املدن
كالرباط وفاس الجديدة  ...وأصدروا قوانني
لتجميد هذه األرايض .إذ بموجبها أرشف املقيم
العام املاريشال ليوطي ،عىل وضع اسرتاتيجية
تجعل األمالك املخزنية واألرايض الجماعية تقع
تحت وصايته ،فبادرت مصالحه يف هذا الشأن
إىل إعطاء تعليماتها إىل الصدر األعظم للسلطان
الرشيف ألجل إصدار دورية يف فاتح نونرب 1912
موجهة إىل العمال والقضاة ،وهي الدورية التي
حددت األمالك الغري قابلة للتفويت ،من بينها
األرايض الجماعية ،محافظة عىل طبيعتها من غري
أن تكون موضوع حجز أو تقسيم .تلتها دورية
ثانية مؤرخة يف  6مارس  1914أكدت عىل عدم
قابلية األرايض املذكورة للتفويت لصالح الخواص،
ومنعت أي مبادرة لتأسيس رسوم امللكية الخاصة
عىل هذه األرايض .ويف  7يوليوز  ، 1914وقع
السلطان موالي يوسف عىل ظهري سبق لإلقامة
العامة الفرنسية أن أعدته يف شأن تنظيم القضاء
املدني وتداول امللكية العقارية ،كما سن الظهري
مسطرة بحث أطلق عليها إسم البطاقة للتأكد من
أن األرض املراد تملكها غري جماعية أو مخزنية أو
تابعة لألحباس.
وجاء القرار الوزيري املؤرخ يف  23يناير 1915
ليؤسس ويضع البوادر األوىل لنظام الوصاية عىل
الجماعات الساللية وذلك بإناطة مهمة حراسة
األمالك الجماعية لرجال السلطة والشيوخ
والكاتب العام للحكومة ومساعدة الجماعات أمام
القضاء .ويف  27ماي  1918صدر قرار وزيري
أناط بمديرية الشؤون األهلية(مديرية الشؤون
القروية حاليا) مهمة حراسة األمالك الجماعية،
كما نظم الوصاية عىل الجماعات الساللية وفق
منطوق القرار الوزيري الصادر يف يناير .1915
وبمقتىض الظهري املؤرخ ب 27أبريل  ،1919تم
ضبط تدبري شؤون األمالك الجماعية وتفويتها،
عرب تنظيم والية الدولة عىل الجماعات وتنظيم
الوصاية اإلدارية عىل الجماعات ،وهو الظهري الذي
يعتربه خرباء القانون ميثاقا لألرايض الجماعية،
وإطارا مرجعيا عىل الرغم من أن هذا الظهري
عرف مجموعة من التعديالت كلما فرضت حاجة
املعمرين ذلك ،وملا حصل املغرب عىل استقالله
بادرت السلطات املغربية إىل إدخال عدة تعديالت
عىل الظهري املذكور "لجعله مسايرا ،من الناحية
املفاهيمية ،لوضعية املغرب بعد حصوله عىل
االستقالل" ،كما يقول عبد الله الكايس رئيس
مجلس الوصاية.
وهكذا حدد ظهري  27أبرايل  ، 1919حسب ما وقع
تعديله وتغيريه بظهري  6فرباير ،1963مفهوم
األرايض الجماعية ،من الناحية القانونية ،إذ عرفها
الفصل األول عىل اعتبارها أراض معدة للحرث
أو الرعي املشرتك بني القبائل حسب العوائق
املألوفة يف االستغالل ،وتشمل أيضا املقالع الرملية
والحجرية والرخامية والغابات...وقد كانت تلك
األرايض بمثابة مؤسسة عرفية متجدرة يف التاريخ
ويحكمها نظام جماعي.
وإذا كان ظهري  26نونرب  1916قد اعرتف للجماعات
الساللية بالشخصية املعنوية ،حيث خلق بصفة
رسمية هيأة الجماعة واعرتف لها بمهمة تمثيل
القبائل ،فإن ظهري  27أبريل  1919اعرتف لها
بالشخصية املدنية .لها أمالك ومصالح مشرتكة،
كما تم االعرتاف لها بحق تدبري هذه األمالك وأن
تدافع عنها أمام املحاكم عمال بمقتضيات الفصل
الثاني من ظهري  27أبريل  1919الذي رخص كذلك

للجماعات الساللية بنقل سلطاتها ألشخاص
تختارهم وفق الكيفيات الصحيحة املعتادة،
يشكلون ما يسمى بالجماعة النيابية أو املجلس
النيابي أو جمعية املندوبني أو نواب الجماعة.

* األجهزة املنظمة لألرايض الجماعية
أما من حيث الهيئات التي تسهر عىل تنظيم
األرايض الجماعية ،فقد أحدثت مؤسسة النائب
ممثلة للجماعات الساللية ومجلس الوصاية ،ويتم
ذلك تحت وصاية الداخلية ،بموجب ظهري  27أبريل
 1919وما يتعلق به من نصوص أخرى ( دوريات،
مناشري).
-1الوصاية ومجلس الوصاية ،مكوناتهما
واختصاصاتهما:
يرشف وزير الداخلية شخصيا عىل مؤسسة
الوصاية ،حسب دليل األرايض الجماعية الذي
أعدته وزارة الداخلية يف عهد إدريس البرصي ،وذلك
تفعيال ملقتضيات ظهري املاريشال ليوطي ،وتعمل
مختلف مصالح الوصاية ،التي تمتد هيكليا إىل
حدود السلطات املحلية ،عىل تنفيذ قراراته ،بشأن
الوصاية عىل الجماعات الساللية أو الجماعات
القبلية يف املحافظة عىل األرايض الجماعية ،من
خالل برامج التحفيظ والتحديد ،أو ما يصطلح
عليه بالتصفية القانونية لألرايض الجماعية ،مع
تثمينها للمساهمة يف اإلستثمار الوطني من خالل
التعبئة للكراء أو التفويت ، ...مع تنسيق ودعم
مصالح الحكومة يف تدخالتها بالعالم القروي.
وقد أحدث ،طبقا ملقتضيات الفصل الثالث من
ظهري  27أبريل 1919املغري بظهري  28يوليوز
 ، 1956مجلس الوصاية ،إذ  « :يعهد بالوصاية
عىل الجماعات إىل وزير الداخلية ويسوغ له دائما
أن يستشري مجلس الوصاية الذي يجب عىل الوزير
جمعه يف األحوال املستوجبة لتدخله واملبينة بهذا
الظهري،وهذا املجلس الذي ينعقد تحت رئاسة
الوزير أو نائبه يرتكب من وزير الفالحة والغابات
أو نائبه ومدير الشؤون السياسية واإلدارية بوزارة
الداخلية أو نائبيهما وعضوين اثنني يعينهما
وزير الداخلية» .وبهذا يعترب عبد الله الكايس الذي
عني عام  2010من طرف وزير الداخلية رئيسا
للمجلس ،أن املؤسسة التي يرتأسها مؤسسة
تحكيمية بطبيعتها إىل جانب وزير الداخلية ،تتمتع
باختصاصات إدارية وقضائية ،وقراراتها نهائية
وغري قابلة للطعن من طرف املؤسسات النيابية
أو من ذوي الحقوق أو حتى من مصالح الوصاية.
وحول تركيبة املجلس التي التتوفر عىل تمثيلية
لوزارة العدل ،أوضح الكايس أن قرارات مجلس
الوصاية يمكن الطعن فيها أمام القضاء ،إذ من
حق فرد أو جماعة من ذوي الحقوق أو الجماعة
الساللية أو الجماعة النيابية ،إذا اتضح إلحدى
هذه األطراف أن القرار النهائي ملجلس الوصاية
ال يرضيها ،أن تلتجئ إىل املحكمة اإلدارية ،ابتدائيا
واستئنافيا حتى املجلس األعىل ،إن اقتىض الحال
ألجل تأييد طلب املدعي أو إلغائه .وهو ما يستدعي
استقاللية وزارة العدل عن مؤسسة مجلس
الوصاية.
 -2الجماعات الساللية واملؤسسات النيابية:
"منذ صدوره ،حرص ظهري  27أبريل  1919عىل
ضمان تدبري الجماعة الساللية ملمتلكاتها العقارية
وعىل إعطائها سلطة للمحافظة عىل مصالحها
وإدارة شؤونها الخاصة تحت وصاية وزير
الداخلية" ،يقول عبد الله لعتوب رئيس مصلحة
املعامالت العقارية بمديرية الشؤون القروية
التابعة لوزارة الداخلية .مضيفا ،أن الفصل األول
من الظهري املذكور ،منح للجماعة الساللية أو
الجماعات األصلية حق االنتفاع بمدخرات وعائدات
األرض ،باعتبارها ملكا لها  ،إال أن ترصفاتها تبقى
خاضعة لوصاية وزارة الداخلية ،طبقا ملقتضيات
الفصل الخامس من ظهري  27أبريل  1919املعدل
بظهريي  1937و .1963
ويف تحديد طبيعة املؤسسة النيابية ،نص الفصل
الثاني من الظهري املذكور ،عىل أن تمثيل الجماعات
الساللية يتم عن طريق أشخاص يعينون من
طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية
املندوبني أو جماعة النواب .ويف توضيح وتوحيد
الضوابط املتعلقة بكيفية ورشوط انتقاء الشخص
املؤهل لتدبري شأن الجماعة الساللية وكذا تحديد
اختصاصاته ومجاالت تدخله يف تسيري ممتلكات
الجماعات الساللية ،قامت مصالح الوصاية
يف مارس  2008بإعداد "دليل نائب الجماعة
الساللية" وذلك إعماال بتوصيات املناظرة الوطنية
املنعقدة يومي  5و  6دجنرب  .1995ومن أهم
املعايري املعتمدة يف اختيار النائب ،هي؛ أن يكون
منتسبا للجماعة الساللية وأن يكون مسجال

بالئحة ذوي الحقوق بالجماعة الساللية وأن
يكون مقيما بصفة مستمرة بها وأن يكون
مشهودا له بالقدرة البدنية والفكرية وأن يشهد له
باألخالق الحميدة وبالرشف والنزاهة واإلستقامة،
وأن اليقل سنه عىل  30سنة واليتجاوز  70سنة،
وأن يكون ملما بممتلكات الجماعة الساللية
وبأعرافها وتقاليها ،و"أن اليكون أميا ويحسن
القراءة والكتابة باللغة العربية" ،وأن يكون منعدم
السوابق العدلية وأن التكون له منازعات قضائية
مع أعضاء الجماعة الساللية بخصوص املمتلكات
الجماعية وتدبريها ....دون أن يكون هناك أي
إعالن أو انتخاب أو تعيني من طرف أعضاء
الجماعة الساللية.
يتم نهج إحدى الطريقتني (التعيني أو اإلنتخاب)
الختيار النائب ،ذلك أن التعيني يتم من طرف
ذوي الحقوق املسجلني بالالئحة طبقا ملقتضيات
الدورية  51بتاريخ  14ماي  ،2007وذلك وفق
األعراف والتقاليد املعمول بها داخل الجماعة
الساللية ،ويف انتظار هذه الالئحة ،يتوجب تعيينه
من طرف مجموعة من ذوي الحقوق اليقل عددهم
عن إثنى عرش فردا من األعيان يتم فرزهم عن
طريق التوافق بعد استشارة السلطة املحلية التي
تسلم يف حالة التزكية الشهادة اإلدارية الواجب
تضمني مراجعها باللفيف العديل املعد لهذا الغرض.
أما اإلنتخاب ،فيتم باإلقرتاع الرسي املبارش ويف
دورة واحدة ،وتتكون الهيئة الناخبة من ذوي
الحقوق املسجلني يف الالئحة املوضوعة طبقا
للدورية رقم  .51ويتعني عىل السلطة املحلية اتخاذ
جميع الرتتيبات الرضورية إلجراء عملية اإلنتخاب
يف أحسن الظروف ،بتحديد تاريخ ،ومكان إجراء
العملية بواسطة اإلشهار واإللصاق بكل األماكن
العمومية املمكنة  30يوما قبل انطالقها ،وإشعار
الهيئة الناخبة بذلك بجميع الطرق املتاحة خمسة
عرش يوما عىل األقل من تاريخ إجراء عملية
اإلنتخاب .كما تسهر السلطة املحلية عىل أن
يختار كل مرشح ممثال عنه ملتابعة عملية اإلقرتاع
وفرز األصوات وإعالن النتيجة لضمان الشفافية
والنزاهة ،حسب ماجاء يف دليل النائب ،عىل أن يتم
إعداد محرض حول ذلك وتوقيعه من طرف ممثيل
املرشحني يبني فيه عملية اإلقرتاع ،فرز األصوات
والنتائج ،ويف حالة تعادل األصوات بني املرشحني،
يتم ترجيح أكربهم سنا ويف حالة تطابق السن
تجري القرعة بني املرشحني.
بينما تقدم الطعون ضد نتائج اإلنتخاب بواسطة
عريضة مكتوبة تودع لدى السلطة املحلية وذلك
خالل أجل أقصاه أسبوعا واحدا من تاريخ اإلعالن
عن النتائج .وتبت السلطة املحلية يف الطعون
املرفوعة إليها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ
التوصل بها وذلك عن طريق إصدار قرارات .يمكن
تقديم طعن إداري يف مواجهة القرار الصادر عن
السلطة املحلية أمام السلطة املحلية اإلقليمية ،وإن
اقتىض الحال تقديم طعن يف مواجهة قرار السلطة
اإلقليمية عىل أنظار مجلس الوصاية الذي تعود له
سلطة مراقبة مدى احرتام اإلجراءات املسطرية
للقرار موضوع الطعن.
سواء تعلق األمر بانتخاب النائب أو تعيينه ،يجب
إعداد ملف خاص بكل نائب من طرف السلطة
املحلية ،كما يعهد إىل قسم الشؤون القروية
بالعمالة املعنية ،بإعداد بطاقة للنائب يتم تحديد
بياناتها بمقتىض قرار عاميل مع الرتخيص للنائب
من أجل الحصول عىل خاتم خاص به.
وتحدد مدة والية النائب يف ست سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة وفق نفس الرشوط املشار
إليها ،كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر
حسب نفس الطريقة والرشوط يف حالة وفاة
النائب أو عزله .والعزل يتم نتيجة رفض النائب
تنفيذ قرارات مجلس الوصاية ،أو نتيجة عجز
بدني أو عقيل؛ إتالف ممتلكات الجماعة؛ أو سوء
تدبري شؤون الجماعة.....
اختصاصات النواب ،باالستناد إىل
وتتمثل
مقتضيات ظهري  27أبريل  1919والنصوص
املكملة ،يف توزيع اإلنتفاع ،إعداد اللوائح ،توزيع
املدخرات ،فض النزاعات ...واليتم ذلك إال بموافقة
رصيحة من الويص" .موازاة مع الدور اإلداري
تتمتع الجماعة النيابية بسلطات قضائية تجعل
منها محكمة عرفية ابتدائية تختص بالنظر يف
النزاعات القائمة بني ذوي الحقوق حول االنتفاع
بممتلكات الجماعة ،وتصدر قرارات تتوىل تنفيذها
ولها أن تستعني بالسلطة املحلية إذا اقتىض األمر
ذلك ،وهذه القرارات قابلة للطعن أمام هيئة
استئنافية وهي مجلس الوصاية" يقول عبد الله
الكايس رئيس مجلس الوصاية .ويبقى أن نشري
إىل أن أشغال املناظرة الوطنية املنعقدة يومي 5
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و  6دجنرب  ،1995عرفت نقاشا حادا حول استقاللية نائب األرايض
الجماعية عن األحزاب السياسية والنقابات ،ولم يحسم يف هذا األمر
نظرا ألن بعض الفاعلني السياسيني والنقابيني ممن شاركوا يف
أشغال هذه املناظرة حاولوا وضع اإلستقاللية يف إطارها الشمويل،
حيث يتوجب ،حسب رأيهم ،أن يكون النائب مستقال عن مصالح
وزارة الداخلية ،والحال أن أغلب نواب األرايض الجماعية مستشارون
جماعيون أو موظفون بوزارة الداخلية ( شيوخ ومقدمون .)....مما
تنتفي جراءه استقاللية نائب األرايض الجماعية عن املؤسسات التي
غالبا ما تتنازع معها الجماعات الساللية بشأن هذه األرايض.
* األرايض الجماعية بني التصفية القانونية والتفويت ونزع امللكية:
بعد حصول املغرب عىل اإلستقالل ،بدأ التفكري يتجه لدى مصالح
الدولة يف إيجاد مخرج إلشكالية األرايض الجماعية ومحاولة تنزيل
الرتسانة القانونية املؤطرة لها والتي لم تعرتف بها ،إىل ذلك الحني،
مختلف القبائل املالكة لهذه األرايض والتي كانت تقع أيضا مسؤولية
تدبريها تحت وصايتها ،واشتد الرصاع حول الوصاية بني القبائل
ووزارة الداخلية حول األرايض الجماعية ،القبائل التي تستمد
مرشوعيتها من النظام العريف الذي تعتقد أنها ستستعيده بحكم
نهاية اإلستعمار ،بينها وبني وزارة الداخلية املتشبثة بوصايتها
بناء عىل الرتسانة القانونية املستمدة مرجعيتها من عهد املاريشال
ليوطي.
فبينما كانت أغلب الجماعات الساللية تعمد إىل تقسيم األرايض
الجماعية كل سنتني أو ثالث سنوات حسب أعراف وعادات كل قبيلة،
وذلك حسب أرباب العائالت وأرباب الخيام ،ويكون االنتفاع حكرا عىل
األشخاص والعائالت املكونة للجماعات األصلية ، ،أي أن األرض ملك
تاريخي لسالالت من ساهموا يف إحيائها يف البداية .إال أن التحوالت
السوسيوقتصادية التي طرأت عىل مختلف املناطق وما صاحبها
من عملية اإلستيالء والرتامي ،...انعكس سلبا عىل تنمية األرايض
الجماعية واستثمارها نتيجة للرصاعات التي تنشأ بني أفراد القبيلة
األصلية وبعض املكونات العشائرية الدخيلة وأحيانا بينها وبني
القبائل املجاورة فيما بينها ،زادت من حدتها التفويتات ونزع امللكية
لفائدة الدولة  ،املؤسسات العمومية ،الجماعات املحلية واملنعشني
العقاريني...من أجل إنجاز مشاريع "ذات منفعة عامة" بمقتىض
الفصل الحادي عرش من الظهري املنظم لوالية الدولة عىل الجماعات
وتنظيم الوصاية اإلدارية عىل الجماعات وضبط تدبري شؤون األمالك
الجماعية وتفويتها.
فإذا كان الفصل الرابع من الظهري املذكور قد أكد عىل الخصائص
التي تميز امللكية الجماعية املتمثلة يف كونها "...غري قابلة للحجز
أوالتفويت أوالتقادم ،"..إال أن الفصل الحادي عرش من نفس
الظهري الذي خضع للعديد من التعديالت السيما بواسطة ظهري
 6فرباير  1963أجاز توزيع األرايض التي يمكن تسليمها للعائالت
وتفويتها":إن اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات أو
املؤسسات العمومية أو الجماعات األصلية ،يمكن إنجازها -خالفا
ملقتضيات الفصل الرابع من ظهرينا الرشيف هذا -إما باملراضاة إذا
كانت الجماعات املالكة ومجلس الوصاية متفقني عىل مبدأ ورشوط
التفويت وإما بواسطة نزع امللكية يف حالة العكس".
إذ أجاز ذات الفصل حق اقتناء األرايض الجماعية باملراضاة أو عن
طريق نزع امللكية من أجل املصلحة العامة ،لذا يمكن أن نستنتج
بأن ظهري  27ابريل  1919لم ينص رصاحة عىل عدم قابلية األرايض
الجماعية للتفويت ،ولم يتم اإلقرار بذلك إال بعد صدور النصوص
القانونية املعدلة له ،والسيما الظهري املعدل الصادر يف عهد اإلستقالل.
وقد صاحب مقتضيات هذا الفصل ضابط رقم ( 2977ضابط تقسيم
األرايض الجماعية) بتاريخ  13نونرب  ، 1957وفق رشوط ومعايري
اإلستفادة من األرايض الجماعية كما أن طرق تقسيمها غامضة
وقابلة للتأويل.
فقد أكد عبد الله لعتوب ،رئيس مصلحة املعامالت العقارية بمديرية
الشؤون القروية يف وزارة الداخلية ،التي تمارس وصايتها عىل
الجماعات الساللية ودعم العمل الحكومي بالوسط القروي ،أن
مصالح الوصاية رفعت وترية التصفية القانونية لألرايض الجماعية
يف إطار تحصينها وصيانتها ومحاربة الرتامي عليها ،وكذا تحسني
ظروف توظيفها من أجل االستثمار ،وتعبئة األرايض الجماعية
لالستجابة لحاجيات االستثمار سواء من طرف ذوي الحقوق
أنفسهم أو من طرف مستثمرين عموميني أو منعشني عقاريني
خواص .مضيفا "أن املديرية تتوفر ،حاليا عىل برنامج لتحفيظ
ما يقارب مليوني هكتار خالل السنوات املقبلة  ،وذلك من خالل
اإلتفاقيات املربمة بني املديرية ومصالح املحافظة العقارية ،وأنها
ستبارش يف السنوات املقبلة عملية إنجاز برامج لتحفيظ ماتبقى من
املساحة اإلجمالية املقدرة ب  15مليون هكتار  .و"أن التحريات التي
قامت بها مصالح الوصاية للتحقيق يف بعض النزاعات التي تشهدها
هذه األرض توضح بجالء أنها نتيجة عدم تحفيظها ،يف حني أن األمر
اليتطلب أكثر من تقديم طلب التحفيظ لتقوم مصالح الوصاية
بالعملية وينتهي األمر" ،بناء عىل دورية تم تعميمها عىل الواليات
والعماالت من طرف وزارة الداخلية" ".ومن تم فالتحفيظ سيضع
حدا للنزاعات حول األرايض الجماعية" ،يقول عبد الله لعتوب  .ومن
جهته ،أكد ابراهيم فاضل ،أحد نواب قبيلة أيت عمو عيىس التابعة
لقبائل إزايان ،يف ترصيح للجريدة ،أن مطلب التحفيظ ليس باألمر
السهل ،وكل ما حاولت قبيلة القيام بذلك ،إال واستعملت السلطات
املحلية أطرافا قبلية أخرى أو حتى ذاتية قصد زرع بذور النزاع ،ألجل
انتفاء رشوط التحفيظ التي تتطلب إذن من الويص وهو ماال يمكنه
أال يحدث عموما".
ويف توضيح أدىل به عبد الله لعتوب يف شأن التحفيظ ،قال أن املديرية
رهن إشارة الجماعات الساللية يف اإلستجابة لطلباتها يف تحفيظ
األرايض الجماعية ،مع مساعدتها يف القيام باإلجراءات العملية
املصاحبة وتوفري الرشوط الرضورية للتحفيظ».
أما عملية التفويت أو اإلقتناء ،يضيف عبد الله لعتوب ،فال تتم
إال لصالح الدولة أو املؤسسات العمومية أو الجماعات املحلية أو
الجماعات الساللية ...بهدف تمكني هذه املؤسسات من تحقيق
وإنجاز مشاريع نفع عام ،ويكون التفويت إما باملراضاة أي بعد
موافقة نواب الجماعة الساللية ومجلس الوصاية (الذي يوافق أوال
عىل التفويت) أو بواسطة نزع امللكية يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق
حول رشوط التفويت .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن عملية التفويت إما أن
تتم بشكل عادي أي مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة اإلدارية للتقييم
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التي تقدم عنارص املقارنة التي عىل ضوئها يحدد الثمن" .بعد موافقة
مجلس الوصاية أو عن طريق رشاكة بني الجماعة الساللية صاحبة
العقار وبني املؤسسة العمومية طالبة االقتناء وهذا ما نالحظه
بمناسبة إنجاز تجزيئات سكنية" ،يقول عبد الله لعتوب.
ذلك أن اإلقتناء اليتم بشكل مبارش من طرف الخواص ،إال تنفيذا
التفاقية اإلستثمار ،فقد جاءت مقتضيات الفصل الحادي عرش
(ظهري  27ابريل  ،)1919حسب ما موقع تعديله وتتميمه بظهري
 6فرباير  "1963بما ييل أما إذا أراد أحد األشخاص الذاتيني إنشاء
مشاريع فوق أرايض جماعية ،فإنه يتم إتباع مبدأ إقرار الصديق،
حيث تقوم الدولة باقتناء األرض عن طريق التفويت لها وتقوم يف
خالل  48ساعة بتفويتها للشخص الذاتي .وهذا ما يسمى أيضا
ب"الوسيط القانوني" .بعد موافقة الجماعة النيابية ومجلس
الوصاية أو بواسطة مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة.
* النســاء واألرايض الساللية
أثار توزيع عائدات األرايض الجماعية عىل الرجال دون النساء
 ،موجة من السخط يف األوساط النسائية ،ولم يصل هذا السخط

أوجه إال بعد أن رفضت مصالح الوصاية من وترية التفويتات ونزع
امللكية ألجل املنفعة العامة لفائدة الدولة أو املؤسسالت العمومية أو
الجماعات املحلية أو املنعشني العقاريني يف إطار مايسمى ب "اتفاقية
اإلستثمار" ،وقد خلف توزيع املبالغ املالية املستخلصة من البيوعات
يف العديد من الجهات املغربية عىل الذكور دون اإلناث ،مجموعة من
الطعون والتعرضات والتعبري عن التظلم بمختلف أساليب االحتجاج
من شكايات و مراسالت للمسؤولني و وقفات احتجاجية و ترصيحات
للصحافة و غريها .وهو ما وضع األجهزة الوصية عىل األرايض
الساللية ،تتباين يف تقديراتها وتأويلها للحدث  ،فمن هذه األجهزة
من يعود بأصل اإلشكال إىل تجاوز "العرف األمازيغي الذي يحرم
النساء من اإلستفادة" ،وبدعوى وجود أعراف وتقاليد قديمة تحرم
النساء من حقوقهن  ،ومنها أيضا من يحيل يف ذلك إىل مقتضيات نص
الظهري املنظم لألرايض الجماعية الذي صدر يف  27أبريل  1919كما
وقع تعديله أو تتميمه بمقتىض عدة ظهائر بعد ذلك .وبني هذا وذاك،
يعترب الباحث مصطفى القادري أن "أصل املشكل يكمن يف تفويت
أو تمليك ارايض الجموع لفائدة القطاع العام والقطاع الخاص عىل
السواء ،يف حني أن أرايض الجموع لم تكن يف األصل قابلة للتفويت وال
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للتمليك ،بل كانت لالنتفاع فقط ،من طرف أرباب العائالت" .ويبدو أن
االنتفاع أصبحت له مفاهيم أخرى فتحت الباب أمام تجاوز تأويالت
تارة باسم العرف وتارة بمقتىض الظهري املذكور ،وشكل الفصل
الحادي عرش منه استثناء (يقيض بتفويت وحجز األرض الجماعية)،
يتناقض أصال مع مبدأ عدم التفويت أو التمليك املنصوص عليه يف
النظام العريف .وقد نبه ،يف هذا الشأن األستاذ الحسني امللكي يف
كتابه "أرايض الجماعات الساللية وجماعات القبائل /بني :األنظمة
القانونية واألحكام العرفية" إىل عدم الخلط بني مفهوم األنظمة
والقوانني العرفية وبني القرارات واألحكام العرفية " .وقد أدى
الحراك الحقوقي والسيايس الذي خلفه هذا اإلشكال إىل إصدار وزير
الداخلية لدورية يف  25أكتوبر  2010إىل والت الجهات وعمال عماالت
وأقاليم ومقاطعات البلد  ،تقيض بتغيري القواعد الجاري بها العمل
عىل صعيد الجماعات الساللية ،قصد تمكني النساء من اإلستفادة
إسوة بإخوانهن الرجال من العائدات املادية والعينية التي تحصل
عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري عىل بعض
األرايض الجماعية ،مع الحرص التام عىل تطبيق مقتضيات الدورية
الوزارية رقم  51بتاريخ  14ماي  2007حول مسطرة وضع لوائح
ذوي الحقوق التابعني للجماعات الساللية ،وكان ذلك بناء عىل فتوى
رشعية صادرة عن املجلس العلمي األعىل بتاريخ  18ماي 2010
التي تؤكد عىل أحقية النساء يف اإلستفادة من األرايض الجماعية
للجماعات الساللية أو القبلية .إال أن الدورية ،حسب عبد الله الكايس
رئيس مجلس الوصاية ،لم تحدد نصيب النساء من هذه العائدات،
عىل اعتبار األمر يعود يف ذلك إىل تقاليد وأعراف كل جماعة ساللية عىل
حدى .ويبدو أن املجلس العلمي استدل باآلية  32من سورة النساء":
للرجال نصيب مما اكتسبوا ،وللنساء نصيب مما اكتسبن" إىل غري
ذلك من اآليات واألقوال الرشعية ،وبدا موقفه ملتبسا يف تحديد نصيب
كل إمرأة بالنسبة للرجل ،وكأنه ،حسب دورية وزارة الداخلية ،يفتح
املجال لإلجتهاد واحتكام كل جماعة ساللية إىل أعرافها التي وصفتها
حيثيات الفتوى بأعراف وعوائد "كان عليها أهل الجاهلية قبل
اإلسالم ،"....موقف يمكن وصفه ب"الجاهيل" ،إذ لم يكلف املجلس
العلمي نفسه عناء البحث عن املبادئ والقواعد العامة للنظام العريف
عمقا وفلسفة والذي يعتمد املناصفة بني اإلناث والذكور حتى يف
اإلرث بعد املمات.
* األرايض الجماعية بني امللك العام وامللك الخاص
إذا كان املحامي طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية املال
العام باملغرب ،يطالب برضورة إخضاع عائدات أرايض الجموع
للمحاكم املالية واملجلس األعىل للحسابات وما يرتتب عىل عملية
التفويت أو الرتامي من هدر للمال العام ،باعتبار هذه األرايض
ملكا عاما ،فإن الكايس عبد الله رئيس مجلس الوصاية ،يعترب "أن
األرايض الجماعية شخصية معنوية تخضع للقانون الخاص،
وال عالقة لها باملال العام ،وهي بالتايل التخضع للمجلس األعىل
للحسابات وأجهزة التفتيش "....مضيفا ":أن أجهزة الوصاية
هي التي تخضع ألجهزة التفتيش باعتبارها مؤسسات عمومية،
فاملجلس األعىل للحسابات واملحاكم املالية ليس من اختصاصهما
النظر يف املال الخاص(الجماعات الساللية هو مصدر هذه األموال)،
ألنها ليست ملكا للدولة أو ملكا عاما ."...ذلك أن الظهري املنظم يعرف
هذه األرايض ملكا للقبائل أو الجماعات الساللية وخول مسؤولية
الوصاية عليها لوزارة الداخلية التي خلقت جهازا تحكيميا يتمثل يف
مجلس الوصاية ،واألموال املستخلصة من املعامالت العقارية الجارية
عىل األرض الجماعية ،تودع يف حساب بنكي خاص بكل جماعة يف
صندوق القرض الفالحي ،وال يمكن الترصف يف هذه األموال ،إال من
خالل تقسيمها عىل ذوي الحقوق أو يف إطار إنجاز مشاريع مدرة
للدخل لفائدة الجماعة الساللية املعنية ،إال بموافقة الويص .ولكن
يبدو أن الرصاعات والنزاعات الداخلية باألخص ،التي تشهدها هذه
األرايض يف مختلف جهات البالد ،سواء يف تحديد اللوائح أو بشأن
إقصاء اإلناث من اإلستفادة ،يجعل أرصدة مالية مهمة مجمدة يف
حسابات بصندوق القرض الفالحي (تحول إىل مجموعة بنكية)،
مما يمكن التساؤل عىل فوائد هذه األرصدة  ،علما أن هذا الصندوق
تعرض يف العديد من املرات لإلختالسات.
وإذا كانت بعض الفئات اإلجتماعية من ذوي حقوق هذه األرايض
تطالب بإنصافها وجعل مجموعة من املراسيم واملناشري واملذكرات
بمثابة قوانني ،بشكل يخضع فيه املسؤولون بمصالح الوصاية
للمحاسبة وعدم التحايل عىل القوانني والتالعب بملفات األرايض
الجماعية ،إال أن البعض اآلخر ومختلف الهيئات املدنية يطالبون
برفع وصاية وزارة الداخلية عىل هذه األرايض.

قوات األمن متنع ساكنة إشنيوان بالريف

احتجت ساكنة اشنيوان التابعة اداريا لجماعة بودينار
اقليم الدريوش يوم الجمعة  22يونيو  2012مبارشة بعد
صالة الجمعة يف مسرية شهدها الطريق الساحيل تنديدا
عىل تماطل الجهات املسؤولة عىل امللف املطلبي الذي
يتضمن جملة من النقاط املتمثلة اساسا يف إتمام أشغال
تزويد إجطي باملاء الصالح للرشب يف أقرب اآلجال  ،مع
تثبيت دراسة املرشوع ،وفك العزلة عن إجطي يف اتجاه
الطريق الساحيل ويف اتجاه بودينار مكان تواجد املصالح
اإلدارية والسوق األسبوعي ،وضع عالمات التشوير لقرية
إجطي كهوية للمنطقة للتعريف بها لكل الوافدين،
وتوفري إعدادية بإجطي إنصافا لألعداد الهامة من التالميذ
املتخرجة ،ملحاربة الهدر املدريس  ،وضمانا الستم راريتهم
يف التمدرس.
وطالب امللف املطلبي برضورة توفري طبيب رئييس
وممرضة ومولدة أنثى بمستوصف إجطي م راعاة لثقافة
املنطقة يف أقرب اآلجال ،مع تزويد ودعم املستوصف
باألدوية الالزمة ،وتوفري خادمة نظافة ملستوصف إجطي
ضمانا لسالمة املريض وحفاظا عىل م رافق املستوصف
ومعداته من التلف واإلهمال ،واحداث جماعة عىل ت راب
اجطي ،وإصالح األعمدة الكهربائية الهشة واملتهالكة منذ

سنني ،ووضع حد لالنقطاع املستمر للكهرباء  ،وإخبار
الساكنة عند الرضورة ،وتقوية اإلنارة العمومية ،وإحداث
مكتب الستخالص وتوزيع فواتري استهالك الكهرباء
بإجطي ،وإنشاء ملعب كرة قدم بإجطي لتشجيع املواهب
الرياضية والطاقات التي تزخر بها املنطقة عرب التاريخ،
وإيجاد حل للخنازير التي تتلف املحاصيل الزراعية،
والنهوض بقطاع الصيد البحري ،بدعم الصيادين وفتح
مسالك نحو الشواطئ ،وبناء ميناء للصيادين  .وقد
ووجهت املسرية بتصدي أمني طوق املحتجني ومنعهم
من االعتصام بالطريق الساحيل وقد استمر هذا الشكل
النضايل مدة تجاوزت ست ساعات ،رفعت فيها شعارات
تعرب عن مدى سخطهم من الوضع الذي تعيشه القرية
املهمشة واملعزولة عن العالم الخارجي.
وقد حرض اىل عني املكان كل من رئيس دائرة الريف وقائد
قبيلة تمسمان من اجل التفاوض عىل وقف املسرية التي
كانت تتجه نحو وسط الطريق لالعتصام فيه لينتهي
الشكل النضايل باالتفاق مع رئيس الدائرة عىل لقاء مع
عامل االقليم ملناقشة املطالب بجدية قصد ايجاد حل يف
اقرب االجال.
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La "berbérité" des Etats du Maghreb,
la plus longue guerre froide de l'Histoire

En avril 2007, François Hollande, alors
premier secrétaire du PS, au cours d'une
rencontre avec le Réseau citoyen des associations franco-berbères, exprimait son
"respect pour ce que [les Berbères] sont,
pour ce qu'ils portent et pour ce qu'ils
exigent". Etre-porter-exiger : cette formulation résume bien l'essence du combat des Berbères (ou Imazighen - Amazigh au singulier - selon la terminologie
endonyme) qu'ils soient en France ou
ailleurs : affirmer leur existence, avoir
conscience de l'héritage multimillénaire qu'ils portent (nous sommes en l'an
2962 du calendrier amazigh) et exiger
la liberté de l'exprimer. "Des demandes
républicaines [...] fondées sur ce qui nous
rassemble et non sur ce qui nous divise",
comme le précisait François Hollande.
Cinq ans plus tard, en 2012, c'est pas
moins de trois personnalités d'origine
amazighe qui figurent dans le gouvernement Ayrault (Belkacem, Benguigui,
Arif). Une rupture avec Nicolas Sarkozy
dont la méconnaissance de cette communauté pourtant bien implantée en France
avait de quoi interpeller au vu du temps
qu'il a consacré à parler de l'immigration
maghrébine et à entreprendre des actions
militaires et stratégiques dans la région
nord-africaine.
La relation de la France avec les Imazighen est bien entendu un enjeu stratégique étant donné l'interdépendance des
deux parties. Néanmoins, c'est surtout au
sein des nations nord-africaines que le
devenir de la question amazighe se joue
chaque jour. Justement, dans ces pays,
qu'en est-il?
•TUNISIE : De Bourguiba à Marzouki,
un négationnisme qui perdure

La Tunisie est de loin le pays maghrébin
le plus touché par le recul de l'amazighité (berbérité). Les estimations précises
manquent, mais on évalue à moins de 2 %
la population parlant encore le tamazight
(la langue amazighe) alors que la plupart
des Tunisiens sont d'origine amazighe,
souvent sans le savoir - une minorité
amazighophone et une majorité désamazighisée.
A l'origine de cette déculturation, la politique d'exclusion basée sur l'idéologie
bourguibienne, un mélange de kémalisme et de panarabisme nassérien. Les
Imazighen furent pour Bourguiba l'équivalent des Kurdes et des Arméniens pour
Attatürk : des indésirables à la construction d'une république "moderne". Hélas,
en l'absence de régions dissidentes fortes
à l'image du Rif au Maroc ou de la Kabylie en Algérie, cette politique d'exclusion
ne laissa aucune chance aux Imazighen.
Les années Ben Ali s'inscrivirent dans la
continuité des pratiques d'ostracisation.
Le rapport de 2009 du Comité sur l'élimination des discriminations raciales des
Nations Unies fait un constat inquiet de
la façon dont les autorités tunisiennes
traitent les Imazighen. Notamment, on
y lit que "le Comité reste préoccupé par
certaines informations faisant état de
pratiques administratives interdisant
au registre de l'Etat civil des prénoms
amazighs. [...] les Amazighs n'ont pas le
droit de créer des associations à caractère
social ou culturel [...], sont empêchés
de préserver et d'exprimer leur identité
culturelle et linguistique en Tunisie".

La révolution de 2011 aurait pu offrir aux
Imazighen une nouvelle chance, mais les
nouvelles autorités sont tout aussi farouchement opposées à l'amazighité que
les anciennes. Le président Marzouki a
déclaré que les Imazighen devraient se
considérer comme Arabes (et donc laisser tomber leurs revendications - étrange
position pour un "militant des droits de
l'homme"), le ministre de la culture,
Mabrouk, a déclaré que l'amazighité était
"exogène à la Tunisie" (signifiant ainsi
aux Imazighen tunisiens qu'ils sont de
fait des étrangers) et le ministre des affaires étrangères, Abdessalam, a déclaré
que le Maghreb était arabe d'un point de

tamazight se multiplient et dès le retour à
l'école les enfants des régions amazighes
recevaient des cours de langue. A l'approche des élections, les affiches électorales bilingues arabe-tamazight sont
monnaie courante.
La situation est pourtant loin d'être idyllique, le CNT et le gouvernement provisoire ayant affiché une certaine réticence
envers une reconnaissance complète : le
premier ministre Al Keib n'a nommé aucun Amazigh dans un poste ministériel et
la constitution temporaire ne reconnaît
qu'un statut de langue de minorité au tamazight au lieu de langue officielle. Mais
le réel sujet d'inquiétude concerne le trai-

vue "culturel, civilisationnel et géographique" (faisant fi des dizaines de millions d'Imazighen qui y vivent).
L'Assemblée chargée d'écrire la nouvelle
constitution se refuse à y faire figurer
l'amazighité ; les versions préliminaires
ne reconnaissent que l'identité "arabo-musulmane" et ne consacrent aucun
statut officiel au tamazight. L'amazighité
est exclue des médias, de l'éducation, des
programmes culturels et même du palais
présidentiel où les représentants n'ont
jamais été reçus.
Comble du rejet, alors que l'enseignement du tamazight est exclu des écoles,
dès la rentrée prochaine les lycéens tunisiens auront des cours de turc.
La Tunisie agit ainsi de façon contraire
à plusieurs conventions et déclarations
internationales qu'elle a ratifiées : la
Déclaration universelle des droits de
l'Homme, la Convention pour l'élimination de toutes les formes discrimination
et la Déclaration des droits des peuples
autochtones.

tement réservé aux Imazighen nomades,
les Touaregs. Victimes d'exclusion sociale
et économique, leurs revendications ne
sont pas écoutées par les autorités. Une
situation potentiellement explosive pour
la région entière, où seule la résolution
pacifique de la question touarègue par
une participation au projet national peut
mener à la stabilité. En effet, un scénario "à la malienne" n'est pas à exclure s'il
n'est pas porté plus d'attention au Fezzan,
la région désertique du Sud, où l'on parle
déjà d'autonomie comme d'une solution
au dédain du CNT.

•LIBYE : Les Imazighen sortent de l'étau
de Kadhafi
Aux antipodes du déni tunisien se trouve
la Libye, le pays où incontestablement
la réintroduction du fait amazigh enregistre l'évolution la plus spectaculaire
ces derniers mois. Après quarante-deux
ans de pouvoir de Kadhafi dont la haine
des Imazighen se traduisait par une
répression violente (le seul fait de parler tamazight en public menait en prison), les changements se sont opérés dès
les premiers jours de la révolution. Une
chaîne de télé amazighe était créée dès
avril 2011, les publications écrites en

•ALGÉRIE : Un printemps amazigh en
veille depuis trente ans
Le "Printemps Amazigh" est le nom
donné aux soulèvements populaires qui
débutèrent en mars 1980 en Algérie,
lors desquels les Imazighen exigeaient
l'obtention de droits civiques. Ce "réveil" s'opérait après plusieurs décennies
d'arabisation forcée par le parti unique
FLN (tout autant inspiré que Bourguiba
par le panarabisme), qui allèrent jusqu'à
faire venir des contingents entiers d'enseignants venus d'Egypte, du Liban et de
la Syrie pour dispenser des cours d'arabe
dans les écoles. La conscience populaire
amazighe en Algérie doit pour beaucoup
aux intellectuels et artistes - en particulier originaires de Kabylie - qui endossèrent la responsabilité morale d'incarner la résistance pacifique.
Comme résultat de cette lutte, l'Algérie
fut le premier pays maghrébin à reconnaître officiellement en 2002 le tamazight, grâce à un amendement constitutionnel qui lui confère le statut de
langue nationale. Les autorités conti-

nuent malgré tout à entraver la plénitude de l'expression culturelle, puisque
l'enseignement du tamazight est loin
d'être généralisé et qu'il reste confiné à
quelques districts (excluant notablement
les régions touarègues du Sud, histoire
d'introduire une fracture en évitant que
les Kabyles et les Touaregs n'avancent en
parallèle et forment un réel front d'opposition).
•MAROC : L'aboutissement d'un combat
S'il est un pays où l'amazighité se porte
relativement bien, c'est le Maroc. Il n'en
a pas toujours été ainsi. Depuis l'avènement de Mohammed VI, les Imazighen
ont trouvé un interlocuteur plus attentif à
leurs doléances ; on doit cependant préciser que ces droits octroyés par la volonté royale ont été obtenus de haute lutte
par le mouvement culturel amazigh et ce
en dépit de l'hostilité affichée de tous les
partis politiques, en tête le parti nationaliste Istiqlal, aux commandes du pays
pendant toute l'ère Hassan II, celle de la
répression la plus absolue de l'amazighité. Grâce aux travaux scientifiques, l'élite
intellectuelle amazighe a patiemment
démonté une à une les contre-vérités de
la propagande d'Etat. Pas étonnant donc
que l'un des premiers pas des autorités
vers une réintégration de l'amazighité
fut la fondation d'une institution académique, l'Institut royal de la culture amazighe.
La Constitution algérienne reconnaît le
tamazight comme une langue nationale ;
en 2011, le Maroc va plus loin : l'amazighité est citée comme composante essentielle de l'identité marocaine et le tamazight est langue officielle au même titre
que l'arabe. En clair, le Maroc est le seul
pays dont les institutions assument ouvertement l'identité originelle, à l'image
de son souverain qui explique son refus
de nier plus longtemps les droits amazighs : "Je suis moi-même à moitié berbère, ce serait donc renier une partie de
ma culture et de mes gènes."
Toutefois, le sabotage politique demeure
une réalité. En avril 2012, Fatima Tabaamrant, une députée de l'oppositon,
s'exprime en tamazight au Parlement ; la
réaction des autres députés - surtout des
membres des partis notoirement réfractaires aux avancées de l'amazighitude
comme l'Istiqlal ou le PJD - est pour le
moins surprenante : ils la raillent ouvertement puis dévient le débat parlementaire en cours en une série d'indignations
sur son outrecuidance d'avoir parlé en
tamazight. Et c'est aussi la politique qui
entrave aujourd'hui le processus en cours
de standardisation du tamazight à partir
des variantes régionales, en poussant à
des choix plus politiques (et peu équitables) que scientifiques. Comme quoi si
les militants ont inspiré les lois, les lois
ont encore à inspirer les comportements.

Par Amar Ben Tahar et Inès
El-Shikh,

North African Science & Technology
Gateway, Genève, Suisse
Source:www.lemonde.fr/idees/
article/2012/06/15/la-berbetite-des-etats-du-maghreb-la-pluslongue-guerre-froide-de-l-histoire_1718491_3232.html
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Les Proverbes amazighes
Quatrière épisode
* 40- Igåd wuccn, tgåd tavaät.
Igåd wuccn, tgåd tavaät.
La peur est souvent réciproque.
Explication: ce proverbe se dit pour montrer
qu’il suffit d’avoir le courage pour vaincre un
ennemi.
* 41-ma ayd riv “ ma ayd tonid?” ,
tta labas vuri !
ma ayd riv “ma ayd tonid?”, tta labas vuri!
Une fois sain et sauf, « comment vas-tu ?» ne
veut rien dire.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il ne faut pas s’emmêler aux affaires des
autres.
* 42- Yuf wi itcan alili, wanna vif
ikka udis nns.
Yuf wi itcan alili,wanna vif ikka udis nns.
L’amertume vaut mieux que d’être gourmant
dans les yeux des autres.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il faut supporter la faim pour éviter d’être
gourmant dans les yeux des autres.
* 43- Tuf tubdda tarwla; tafd, a
taëuçi, admmem.
Tuf tubdda tarwla; tafd, a taëuçi, admmem.
Ne jamais se soumettre, ne jamais supplier.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il faut défier au lieu de se soumettre, et
vaincre au lieu de supplier.
* 44- ad tjjyd[tjjid], a azmul; ur
tjjiyd, a gar awal.
ad tjjyd[tjjid], a azmul; ur tjjiyd, a gar awal.
La trace d’une mauvaise parole dure plus que
celle d’une blessure.

Explication : ce proverbe se dit pour montrer
que le cœur une fois brisé ne se guéri facilement.
* 45- wanna yuäën aprir, inxr t.
wanna yuäën aprir, inxr t.
Celui qui noue doit savoir dénouer
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il faut assumer sa responsabilité.
* 46- akænn avu, daccn a isllula!
akænn avu, daccn a isllula!
Même le bon lait plutôt l’eau avec laquelle il
est fait.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’on peut perdre des choses plus chère que la
chose qu’on pleure.
* 47- wanna isuän g uvu, da t ikkat
fad nns.
wanna isuän g uvu, da t ikkat fad nns.
Celui qui rejette le lait ne l’aura plus tard.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il faut profiter des occasions une fois données.
* 48- ur da isllv wakal izwan aäaë.
ur da isllv wakal izwan aäaë.
La terre sèche ne salit pas les pieds.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
que seules les mauvaises personnes créent des
problèmes.
* 49- ur da ittnav wuïïub d yislli
ur da ittnav wuïïub d yislli.
L’argile ne peut jamais vaincre la pierre.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il ne faut pas essayer de contrer quelqu’un
ayant un pouvoir ou chercher de le vaincre.
* LAHCEN AMOKRANE
(Anmray) -Tinjdad
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pacav ul lli k iran
biddn imdla v ignwan
biddn izmaz d itran
gix atbir ur jjun yuyl
gix taslmt ur jjun icucfn
biddn idammn g ul inu
biddnt tiwurga n tudrt inu
tigzzi nk, tnva yi nn...
tssxwla yi nn
s urwas tssfka yi nn
mad si issksan?
pacax
pacax ul lli k iran
^pacax iä ula azal
pacax ul lli k iran
mrad is ad ttwurrin ussan
lliv fa k mmaggarx
tisuraf inu ad gisn tazzaln
ssurfnt amalu inu
ur tilli tvawsa li rad yi
isstu mad izrin
ur tlli tvawsa li rad
issfsi tiggas
atbir ur iïïafn ifrawn,
tflt iyi nn
pacax
pacax ul lik iran
^pacax x iä ula azal
pacax ul lik airan
tmunt d waäu la^p k inn
tmunt dids ttut iyi nn

Les prénoms féminins amazigh

arica: Âricha : de târichth:vigne
beëa: Berra : dehors !
aridda: Âridda : une invitation
bida: Bida : dynastie Amazigh
arjuna: Ârjuna : pousse de vigne
établie prés de Djemaa Sarridj en
ou grappe de datte
kabylie
arua: Aroua : rassasié
bila: Bila : ville numide en Tuniarwala: Arwala: sauve qui peut!
sie
asala: Asala : de asalas : ou poutre
blaïa: Blatta : moqueur, blaasha: Asha : de Arrasha : synogueur
nyme de Amazigh
buna: Buna : de Annaba, ex-Bône
assa: Assa : aujourd’hui
en Algérie
assal: Assal : redevable
burdyma:Buredyma : porteur de
assay: Assay : surveiller, protéboucles d’oreilles
ger
bya: Bya : ville numide en Tunisie
assuras: Assuras : se poser
bysra: Bysra : de abyssar : puasygna: Asygna : nuage ou ciel
rée de fèves
sombre
byza: Byza : de Byzacène ; dyattina: Athena : l’autre féminin ou
nastie Amazigh
Tin Hinnan, reine amazigh
cartnnas: Cartennas : ancien nom
aurassa: Aurassa : de Aurès
de Tenés en Algérie
auzia: Auzia : autre nom de Mésela: Cela : écouteur
dea en Algérie
sella : Cella : un panier
elouihyaoui Idir
avedda: Avedda : ville numide en
cellas : Cellas : écoute-le !
Tunisie
cenena : Cenena : de tacenanst : un
awala: Awala : une histoire ou ce mot
épine
awina: Awina : l’autre
sercina: Cercina : Iles de kerkenna en Tunisie
awriva: Awrigha : de awragh : couleur jaune
sercla: Cercla : ville numide en Tunisie
ayell: Ayell : vers
serssa: Cerssa : poser
azania: Azania : de azoun : clan, dynastie, famille
caca: Chacha : de It -Achache, village en Kabylie
azaric: Azarice : sa racine
camya: Chamya : sentir
azel: Azel : cours
carca: Charcha : de cherchel : ville d’Algérie
azili: Azili : dynastie amazigh installée dans les
cevha: Chavha : la belle
Pyrénées
cebna: Chebana : village en kabylie
azima: Azima : ville numide en Tunisie
cebba: Chebba : ville numide en Tunisie
badla: Badla : ville numide en Tunisie
cefa: Chefa : souvenir
baha: Baha : quelqu’un dont on peut dire qu’il est
cellaïa: Chellata : colline située en Kabylie
un peu dérangé
cema: Chema : une chique
baja: Baja : nom d’une ville numide de Tunisie
cemma: Chemma : diminutif de achema : peu
bassa: Bassa : taper, toucher quelqu’un avec la
cena: Chena : chant
main pour le provoquer ou jouer avec lui
cenana: Chenana : de Chena : chanter
baya: Baya : elle est belle
cenwa: Chenua : nom de la région de Cherchel
bedja: Bedja : variante de Baja ou cuillère
ctaba: Chetaba : ville numide près de Constantine
beva: Begha : diminutif de ibegha : vouloir
* dictionnaire des noms et prénom
bennina: Bennina : délicieuse
bérbères de Shamy CHEMINI

swix fllak ilili d ufrziç
valx iz tidt mad tnnit
tgit asvar iyi iddaln
s ifrawn ns ärn ar akal
purmix rbbi ad k iäfr
ubuvlu
valx is iyi iqqama usmun inu
pacax
pacax ul lli k iran
pacax iä ula azal
pacax ul lli k iran
zuçäx akk ttux
tllit g itran... g unfus inu
v ivarasn... d ivwban
tllit v mnad inu
mad iyi nn yiwin s dark?
ayt unlli iyi ad qqnx iflwan
ikttayn rad zrin...
is rad zrin
pacax
pacax ul lli k iran
pacax iä ula azal
pacax ul lli k iran

*xadija
ikan

MATNv
Tarzzift i xadija Tililly Aruoal

Matnv
Matrv
v bab n ignwan d ikaln
v bab n imlaln d ilaln
Tazduvt nm ad gint
Tin ljent riv ad falkint
Tusit av v udis ttça n yirn
Turut av s urmmaä idran
Tg darm tlalit nv mumma n tiïï tin inirn
Tg tumrt nm zund itri ismrvan v gr
itran
Ar av tssuäuät
Tssut av taäuät
Ar av tsnuonnut v ujgwagwl
Iv nuän taänt ul nm is yugwl
Iv njji ngr s uzmummi
Tummrt tettut asmammi
Matnv
Matrv
v Rbbi
Awr ibbi
Unyalkam nv iman d iman
Iv yad tafuät
Immi tamttuät
Zund v umapäal aman
Yan d ifln arraw ur akkw yafuï
Amuddu amvlul ur akkw iksuï
Igigil givt is uïngh macc ur av
allav
Tagwmatt ha tiddukla nw ssifsusn
fllav
Udrn i umïïa
Lli ijdrn asäa
Tamayt
Tamayt
* Farid Mupamed Zalhud

COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le
Monde Amazigh"
continue à vous
livrer des cours de
langue amazighe.
Cette fois ci
c'est un manuel
pédagogique pour
les adultes, élaboré
par l'IRCAM.
"Le
Monde
Amazigh"
tient
à remercier les
résponsables
de
l'IRCAM de nous
avoir
autorisé
à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de
grande utilité aux enseignants et à ceux et celles qui
veulent apprendre la langue amazighe.
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Le député catalan Joan Tardà i Coma
L'Association des
Femmes Juges et interpelle le parlement espagnol à propos des
événements de Rif
Le député Joan Tarvoies respiratoires. L'impact de ces gaz est arrivé jusqu'aux
BMCE Bank dans
dà i Coma d’Eusmaisons et le collège : de nombreux étudiants ont été transférés
querra Republicana
à l'hôpital d’Al Hoceima dans un état préoccupant.
de la Catalogne, à
Le 14 mars, la répression a été étendue aux instituts d'Imzouune démarche de
travers son groupe
ren, où les étudiants ont tenté d'organiser une manifestation.
mixte, a présenté
Les forces de l'armée de terre ont entré dans le giron des inspartenariat
une proposition de
tituts et ont réprimé les étudiants, dont l'un d'eux a été graveloi à las « Cortes »
ment blessé à la tête. Il y a eu des dizaines de détenus et des
sur la situation des
blessés qui se sont rendus à l'hôpital et ils ont été arrêtés.
multidimensionnel
droits de l’homme
En outre, toutes les manifestations de soutien qui ont été or-

En présence de hauts magistrats de diverses juridictions de Casablanca, l’Association des Femmes
Juges, à travers sa Présidente Mme Aicha NASSIRI,
Procureur du Roi près le Tribunal Civil de Casablanca, accompagnée de plusieurs Membres de ladite
Association, et M. Othman BENJELLOUN, Président
de BMCE Bank ont scellé, lundi 18 juin, au siège de
cet établissement bancaire, une convention de partenariat.
Aux termes de cet accord, les membres de l'Association - estimés à plus de 800 magistrats, confirmés
ou en formation - vont pouvoir bénéficier de conditions préférentielles d'accès aux produits et services
financiers qui leur sont proposés par BMCE Bank.
Ils portent sur une large offre de crédits - immobiliers, consommation, découverts, automobile ainsi qu’une palette diversifiée d'autres produits
-cartes monétiques, packages, produits de change et
d’épargne.
Par ailleurs, fidèle à sa politique de Responsabilité
Sociale qui lui a valu plusieurs témoignages de reconnaissance et distinctions, BMCE Bank s'engage à
accompagner l'Association des Femmes Juges, créée
en 2011, dans la mise en œuvre de son riche programme d'actions.
Parmi celles envisagées, souligne Mme. Aicha Nassiri, ‘’la sensibilisation des diverses composantes de la
population marocaine, notamment en milieu rural et
dans les régions d'implantation des Ecoles Medersat.Com de la Fondation BMCE Bank, à des problématiques de respect des droits civils et humains tels
le mariage des mineurs, la formalisation des actes
de mariage, l’inscription des enfants aux registres
d'Etat Civil’’.
Cette convention, a déclaré M. Othman Benjelloun
dans une allocution introductive, représente l'illustration ‘’d’un dialogue constructif et d'une concertation permanente entre le monde judiciaire et le
monde de l’entreprise’’ qui, par ailleurs, au sein de la
communauté bancaire, visent ‘’la consolidation d’un
climat des affaires favorisant l’accueil des investissements créateurs d’emplois et de richesses au profit de franges toujours plus élargies de la population
marocaine’’.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Premier Président de la Cour d’appel de Casablanca, M.
Mustapha TERRAB, du Procureur Général du Roi
près la Cour d’appel de Casablanca, M. Abdellah
ALAOUI BELGHITI, du Procureur Général du Roi
près la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca,
M. Abdelhak EL IYASSI, du Président du Tribunal
Civil de première instance de Casablanca, M. Abdellah BOUJIDA, du Président du Tribunal de Commerce de Casablanca, M. Abderrazzak EL AMRANI,
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au Maroc, et plus
particulièrement au
Rif, pour son débat
au sein de la Commission de l’Union
Joan TARDA
Européenne.
Dans sa résolution, il a exposé ce qui suit :
La nuit du 8 mars dernier, la population de la ville rifaine d’Ayt
Bouayach, de la province d'Al Hoceima, a vécu l'un des plus
terribles nuits de son histoire: soudainement et sans avertissement, les forces de l’ordre ont attaqué deux concentrations
organisées pendant un certain temps par la population, pour
protester contre l’ « augmentation spectaculaire des frais de
l'eau et d'électricité » et contre la corruption.
Selon les informations des participants aux concentrations,
après arrestation de certains d’eux et blesser la plupart d'entre
eux, la police a commencé à détruire les biens mobiliers et immobiliers, à voler et à répandre la terreur parmi la population
civile: enfants, adultes et personnes âgées sans distinction, par
des insultes, des irruptions dans les maisons, la violence physique et la détention arbitraire, jusqu’à des heures très avancées de la nuit.
Par conséquent, on a vu des scénarios de l'état de siège militaire
de la ville, interdiction des assemblées et de la circulation et la
persécution des membres de la ville dans les quartiers et les
montagnes. Des petites manifestations de protestation que des
manifestants essayent d'organiser sont réprimées avec des gaz
lacrymogènes, des canons à eau et des bombes en caoutchouc.
Le 11 mars, la population de la ville d’ Imzouren (10 kilomètre
d’Ait Bouayach) ont organisé une marche vers la municipalité
voisine pour tenter de lever le siège qu’elle avait subi, étant
aussi réprimée et forçant à fuir les manifestants vers les montagnes.
Le 13 mars, des affrontements dans le village de Bukidaren (à 4
km de Imzouren) se répandent parmi la population, qui se sont
venus exprimer leur solidarité avec les habitants des deux précédentes municipalités. La réponse du gouvernement n'était
pas autre que l’utilisation intensive des gaz lacrymogènes
toxiques qui affectaient la santé des victimes, surtout dans les

ganisées dans d'autres villes du Maroc (Nador, Oujda, Rabat,
etc.), étaient également réprimées.
Différents vidéos, rapports et témoignages démontrent la force
avec laquelle elle a agi l'armée marocaine contre une population inoffensive qui seulement se manifestait de manière pacifique pour obtenir ses droits.
La population du Rif se rappelle d’ avoir vécu une situation
similaire depuis 1958, qui est trés vivante dans la mémoire collective des personnes.
La réponse du gouvernement envers les manifestations pacifiques de la population et envers leurs revendications légitimes
des différents secteurs (les jeunes chômeurs, des gens soumis à
la misère et à l'appauvrissement) était excessivement violente,
ce qui nous rappellent les mauvaises années de plomb que le
peuple marocain croyait être du passé.
La répression de la population de Taza au mois de février dernier, la dispersion violente de la concentration des diplômés
chômeurs à Nador le 1er mars, l’état de siège de la population
d’Imider, ainsi que la condamnation des participants de ces
manifestations à de lourdes peines avec des procès expéditifs
et la persécution des militants du mouvement du 20 février remettent en question le respect des droits de l'homme.
C’est pourquoi on propose cette proposition de loi :
Le Congrès des députés prie instamment le gouvernement espagnol à :
1- Promouvoir, dans le cadre de l'Union européenne et dans
toutes les réunions bilatérales avec le Maroc, la situation des
droits de l'homme dans ce pays.
2-Effectuer des actions diplomatiques opportunes devant
l'Union européenne et sur le plan bilatéral avec le Maroc, afin
de demander au gouvernement marocain de:
-la levée immédiate de l’état du siège de police et de sécurité
dans la région et la détermination des responsabilités des auteurs de la répression.
-la libération des prisonniers politiques, y compris les militants
amazighes qui sont en prison depuis plusieurs années.
-la mise en place d'un dialogue immédiat entre le gouvernement et les représentants des mouvements sociaux au Maroc et
répondre à leurs revendications légitimes.

BMCE Bank lance sa nouvelle campagne :
« Notre monde, c’est vous et vos projets »

Casablanca, le 12 juin 2012
– BMCE Bank a annoncé le
lancement de sa nouvelle
campagne de communication
centrée sur les clients de la
banque. Articulée autour de la
signature « Notre monde, c’est
vous et vos projets », cette campagne vise à exprimer le changement opéré par BMCE Bank
afin de mieux accompagner
ses clients et leurs aspirations,
dans une démarche de qualité
de service et d’innovation.
Le concept retenu pour cette
nouvelle campagne est simple.
Il s’agit de communiquer de
manière sincère et positive,
afin de démontrer la contribution possible de BMCE Bank
au développement individuel
et collectif de ses clients. La
marque bancaire se définit
comme moderne et accessible à
tous, prêtant attention aux problématiques réelles de ceux qui
lui font confiance, et véritable
force d’accompagnement des
individus et des entreprises.
De cette démarche ressort
un message principal fort : le
client et son développement
durable sont au cœur de l’ap-

proche commerciale de BMCE
Bank. Cette approche permet à
la banque d’orienter au mieux
son offre de services, permettant aux clients de mener à bien
leurs ambitions personnelles,
professionnelles et entrepreneuriales, ce qui permettra à
leur tour de contribuer au renforcer du développement économique et sociétal du pays.
Cette nouvelle expression publicitaire n’est que la partie
émergée d’une réelle transformation de la façon d’exercer son métier, mise en œuvre
depuis plusieurs années dans la
banque. Il en résulte une réorganisation profonde au service
d’une nouvelle culture de la
relation client.
La régionalisation en cours du
réseau, avec la mise en place
de directions régionales, s’accompagne par le déploiement
d’outils structurants pour plus
de proximité et un raccourcissement du circuit décisionnel.
La GRC (Gestion de la Relation Client), le poste Agence,
la banque à distance avec
BMCE Direct ou le dossier de
crédit informatisé sont autant

d’exemples de l’avancée de
BMCE Bank vers une philosophie de service mettant le
client au centre de toute l’activité.
Le caractère innovant de l’approche commerciale de BMCE
Bank est aussi matérialisé
dans la campagne à travers une
écriture en rupture des codes
classiques. La différenciation
se fait de manière créative, en
explorant de façon ludique et
colorée l’univers intérieur de
chaque client. La campagne
transmet également des engagements essentiels de BMCE
Bank, tels que l’écoute, l’innovation produit et l’accompagnement personnalisé.
Dans une première phase, trois
segments de clients sont mis en
scène : les PME, les Marocains
citoyens du Monde et les particuliers en recherche de mobilité via la banque à distance.
De nouvelles catégories, seront
adressées ultérieurement.
« Au-delà d’une simple promesse publicitaire, notre nouvelle campagne de communication est porteuse d’une
réelle vision structurante. Pour

BMCE Bank, être au service
d’un développement économique et social durable, c’est
d’abord contribuer de façon
positive au développement de
chacun de nos clients à travers des solutions innovantes
et simples orientées vers leur
modes de vie et leurs besoins
réels », a déclaré M. Zouhair Fassi Fihri, Directeur de
la Communication de BMCE
Bank.
A travers cette nouvelle campagne, BMCE Bank poursuit
la dynamique d’optimisation
de sa Brand Equity engagée
en 2010 ; visant à mieux définir son territoire de communication propre, à rendre plus
impactants les éléments de
son identité visuelle et de sa
charte de communication et
enfin, à fédérer de façon plus
lisible l’architecture du portefeuille de ses marques filiales.
C’est dans ce cadre que le logo
de BMCE Bank a été relifté
en 2011, capitalisant sur le
symbole de la perle, et qu’un
Passeport de Marque destiné
aux collaborateurs du Groupe
BMCE Bank a été édité.
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Tamazight et le développement
humain au Maroc

* Par Rachid Raha

Ce dimanche 1 juillet 2012 marque le premier anniversaire de l’adoption de la nouvelle Constitution, réformée
à la suite de la pression du mouvement du 20 février qui
aspirait à une constitution plus démocratique que celle-ci.
Le Mouvement Amazigh, [malgré la faiblesse de ses structures organisatrices, son manque flagrant de maturité
idéologique, et ses tiraillements et divisions provoquées
par certaines formations politiques telles que le PAM et
le MP], a réussi l’un des exploits les plus significatifs de
son histoire récente, à savoir la consécration de la langue
amazighe en tant que langue officielle du royaume. Mais,
un an après son introduction dans la nouvelle Constitution,
qu’est ce que a été fait en faveur de la langue autochtone
des marocaines et des marocains ? Presque rien, malgré
le fait qu’elle ait acquis un
statut plus valorisant que la
langue arabe. Car selon l’article 5 de la Constitution, la
langue amazighe, à part son
officialité, et à la différence
de l’arabe, est reconnu aussi
comme langue nationale : «
(…) en tant que patrimoine
commun à tous les Marocains sans exception».
Les boycotts des élections
législatives, préconisé par
le mouvement amazigh, a
malheureusement facilité l’accession au pouvoir des gouvernements conservateurs aux idéologies fondamentalement rétrogrades, pro-salafistes et anti-amazighes, des
gouvernements dirigés par le Parti de l’Istiqlal (PI) en
2007 et du Parti de la Justice et de Développement (PJD)
en novembre 2011. Ces deux partis avaient déjà exprimés
radicalement leur opposition à ce que la langue amazighe
soit érigée en langue officielle. Et maintenant qu’elle l’est
devenue, ils ne ménagent aucun effort pour mettre les bâtons dans les roues en ce qui concerne sa promotion ; il n’y
a qu’à voir leurs violentes oppositions aux questions orales
soulevées récemment au parlement par la députée Fatima
Tabaamrant!
En fin de compte, ces successifs gouvernements conservateurs ignorent complètement l’importance des langues
autochtones et surtout la relation étroite entre les langues
maternelles et le développement humain.
Ainsi, osons-nous poser une question fondamentale : com-

ment se fait-il que le Royaume du Maroc dégringole par
rapport à l’Indice de Développement Humain (IDH) établi
par les Nations Unies (PNUD) ? Comment se fait-il qu’il se
rétrograde de la 112ème place, en 2000, à la 130ème position en 2011 ? Un phénomène inexplicable sachant que le
chef de l’Etat, le Roi en personne, s’implique directement
dans le social (avec le projet INDH qui vient de décrocher
un nouveau crédit de la Banque Mondiale) et surtout le fait
que le Maroc est lié à l’Union Européenne par un accord
d’association, signé en mars 2000 et renforcé par un « statut avancé » en octobre 2008. Un accord de voisinage qui
devrait lui permettre le décollage économique, mais qui fatalement sur le terrain, se traduit par les maigres résultats
que reflète l’indice IDH du PNUD !
Alors, qui pénalise ce développement humain ? Le PNUD
est sans équivoque, malgré
les contestations injustifiées du Commissariat au
Plan : les mauvaises performances de la santé, de
l’éducation, et l’échec des
campagnes d’alphabétisation des adultes. Tout cela
revient irrévocablement à
la faillite du système éducatif, à cause de la « politique de l’arabisation »
préconisée par ces partis
politiques conservateurs,
et qui marginalise et dévalorise l’importance de la
langue maternelle, de l’identité autochtone et l’histoire
millénaire des Marocains.
Tant que l’Etat marocain n’affiche pas une vraie volonté
politique d’intégration de la langue amazighe dans la vie
publique, comme l’y oblige l’actuelle Constitution, le Maroc continuera à sombrer fatidiquement dans le sous-développement. Tant que le gouvernement marocain ne fait
pas de l’amazighité une « priorité nationale », tant qu’il ne
se précipite pas à généraliser l’enseignement public de la
langue amazighe (et par extension la darija), tant qu’il ne
l’intégrera pas dans les campagnes d’alphabétisation des
adultes, tant qu’il ne lui donne pas les moyens financiers
pour son intégration dans l’audio-visuel national, tant
qu’il ne fera pas une politique de discrimination positive
en faveur de son inclusion au sein de toutes les institutions
administratives, de la justice, … le Maroc ne réussira pas
son décollage économique, ni son développement humain,
et encore moins « sa transition démocratique » !

UNE PREMIÈRE AU
MAROC
LA SOCIÉTÉ LES EAUX
MINÉRALES D’OULMÈS
INNOVE ET LANCE LA
PREMIÈRE BOUTEILLE
VÉGÉTALE

La société les Eaux Minérales d’Oulmès, fidèle
à sa tradition d’innovation, crée une grande
première au Maroc en
mettant sur le marché
une nouvelle bouteille
30% d’origine végétale.
S’inscrivant dans une
démarche écologique
globale, les Eaux Minérales d’Oulmès est une
entreprise
citoyenne
qui a toujours opté pour
une croissance durable
et responsable : préservation des ressources
naturelles, protection
des sources, certification ISO 9001 version
2008, certification ISO
22000 version 2005,
certification ISO 14001
en cours d’obtention…
Et aujourd’hui, une
innovation majeure se
concrétise par le lancement de la première
bouteille végétale respectueuse de l’environnement, sous la marque
SIDI ALI.
Entièrement recyclable, cette nouvelle bouteille
30% végétale est fabriquée en partie de résidus
de cannes à sucre. Grâce à ce procédé de fabrication, la nouvelle Sidi Ali bouteille végétale permettra non soulement de préserver l’environnement en atténuant les émissions à effet de serre
et l’empreinte carbone mais aussi de contribuer à
la réduction da la consommation des énergies non
renouvelables.
Conçue dans un format 1 litre, cette nouvelle
bouteille végétale « eco-freindly » a été révélée
lors de la dernière édition du SIAM, le 25 avril
2012. Première marque d’eau minérale marocaine à lancer la bouteille végétale, Sidi Ali se
positionne comme une marque pionnière de
l’eco-conception sur son marché.
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العامل االمازيغي

AWAL IDDEREN
محمد
بسطام
bastam56@gmail.com

وزارة التربية الوطنية
والنص امللغوم

م�رت س�نة بكامله�ا عىل الرتس�يم
الدستوري املرشوط للغة األمازيغية
والجمي�ع ينتظ�ر ص�دور مرس�وم
التطبي�ق الفعلي له�ذه الدسترة
املرشوط�ة ،ليبقى وض�ع األمازيغية
على ما هو عليه ملا قبل فاتح يوليوز
 ، 2011أي اإلق�رار والدسترة م�ع
وق�ف التنفي�ذ  ،ولع�ل أس�طع مثال
عىل هذه الوضعي�ة املختنقة ما أقدم
علي�ه دهاقن�ة التحال�ف العروب�ي
والوهابي داخل قبة الربملان وأبواقهم
املنترشين يف بع�ض املنابر اإلعالمية،
إذ ت�م الهجوم على اس�تعمال اللغة
األمازيغي�ة يف املناقش�ة السياس�ية
الربملاني�ة مم�ا أدى إىل «من�ع» ذل�ك
االس�تعمال إىل حين «توفير» ما قد
ال يتوف�ر م�ن الشروط القانوني�ة
والتقنية املتذرع بها من قبل أصحاب
العق�ول الالطيفي�ة ،املنبثق�ة ع�ن
الثالثيني�ات م�ن الق�رن العرشي�ن،
والذين صنع�وا لهم أتباعا من اليمني
واليس�ار والوس�ط من أجل التحريك
عن�د الحاج�ة  ،وخاص�ة يف دوالي�ب
الحك�م حي�ث التأثير يف الق�رارات
اإلعالمي�ة والرتبوي�ة واملق�ررات
الدراس�ية ومواضي�ع االختب�ارات
والفت�اوي الفقهي�ة وخطب الجمعة
ووسائل اإلعالم و»صناعة» املفاهيم
وغريه�ا مم�ا يؤث�ر يف عق�ل املتلقي
بغية تحريكه عند الحاجة إىل «ربيع»
أو مسرية مليونية مؤدى عنها ؟؟؟
لق�د تفتق�ت عبقري�ة ه�ذه العقول
املتحكمة يف الجسم التدبريي لشؤون
الرتبي�ة والتكوين ببالدنا ،ومن خالل
املرك�ز الوطن�ي للتقوي�م واالمتحان
بوزارة الرتبية الوطنية ،وذلك باإلقدام
على زرع لغ�م آخ�ر م�ن ألغامه�م
اإليديولوجي�ة يف طري�ق الش�باب
الراغبني يف ولوج مهن التدريس قصد
تلقيحهم بمص�ل من أمصال احتقار
اللغ�ة األمازيغي�ة ب «لهجنته�ا»
والتنقيص من قيمته�ا الرمزية ،مع
تغويل اللغة األجنبية وشيطنتها عىل
غرار أجدادهم الذين «عربوا» التعليم
العموم�ي حت�ى يس�تأثر أبناؤه�م
بتعلي�م مخميل ي�ؤدي إىل اإلس�تئثار
باملواق�ع واملناص�ب إياه�ا ،يف حين
يك�ون م�آل املتخرجني م�ن التعليم
الذي «عربوه» هو البطالة و«الهراوة»
واالس�تعمال يف املسيرات التي تعرب
الش�وارع يف املدن والبوادي بشعارات
أغلبها مش�تق م�ن األغاني املرشقية
التي يضفون عليها صفة «االلتزام»،
وقد تجلى هذا اللغم املذكور يف النص
املقدم للممتحنني يف مب�اراة الدخول
إىل مسلك تأهيل أساتذة التعليم األويل
والتعليم االبتدائ�ي باملراكز الجهوية
مله�ن التدري�س ،دورة يوليوز 2012
يف مج�ال اللغ�ة والتواص�ل ،والنص
املذك�ور للس�يد :عبد الق�ادر الفايس
الفهري،مأخ�وذ م�ن الكت�اب 38
م�ن منش�ورات الزم�ن املغربي ص:
 ، 12/22/23يتح�دث في�ه الكات�ب
ع�ن االزدواجي�ة اللغوي�ة ومش�كل
ضع�ف التالمي�ذ يف اللغ�ة العربي�ة
الفصيحة وضعف اللغ�ات األجنبية،
دون الحدي�ث ع�ن اللغ�ة األمازيغية
إال باعتباره�ا «لهجة» تكتس�ب من
الوالدي�ن ،وليس من الواق�ع والبيت
ومن املظاهر الحضارية األخرى التي
تقول  :إن األرض تتكل�م األمازيغية،
والس�ؤال ال�ذي يج�ب على الجميع
أن يطرح�ه عىل أهل الح�ل والعقد يف
املجال التعليم�ي ببالدنا املغرب ،فهل
بهذه النصوص امللغومة نؤهل الطلبة
األس�اتذة للولوج إىل مه�ن التدريس
من أج�ل تدبري التع�دد اللغوي داخل
القس�م؟؟ متى سس�تخلص العقول
املغربية م�ن قبضة الالطيفيني الذين
م�ا فتئ�وا يعتبرون أن املغ�رب لهم
وليس لغريهم ؟؟
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أحداث العنف تعود من جديد للجامعة

رغم ما تعرضت و تتعرض له
القضية األمازيغية من تهميش
وإقصاء ممنهجني ،الزال املخزن
العروبي مستمرا يف نهجه
الرامي إىل إقبار الصوت الحر
والديمقراطي للحركة الثقافية
األمازيغية وتكسري شوكتها ،فبعد
مسلسل االعتداءات واملضايقات
التي كانت وال تزال تستهدف
مناضيل ومناضالت الحركة
الثقافية األمازيغية منذ بروزها
بالجامعة املغربية ،تصاعدت حدة
االستفزازات والتحركات املشبوهة
يف جل املواقع الجامعية ،لتقوم
ميلشيات «الربنامج املرحيل»،
بالهجوم من جديد صبيحة يوم 16
يونيو املايض عىل مناضيل MCA
بموقع أمكناس الصامد وهم
يف طريقهم إىل الجامعة الجتياز
امتحانات الدورة الثانية ،إذ بعد
خروجهم من الحي الجامعي
فوجئوا بمجموعات ملثمة(حوايل
 40مجرما) مدججة بشتى أنواع
األسلحة البيضاء طوقتهم من
كافة الجهات ،هذا الهجوم الذي

راح ضحيته ثالثة من املناضلني
نقلوا فورا عىل إثره إىل املستشفى.
كما تم اعتقال  5مناضلني
بينهم مناضلة بعد خروجهم من
الجامعة .ليتم إطالق رساحهم
بعد ساعات من االستنطاق تحت
الرضب والتهديد ونعتهم بمختلف
العبارات املشينة والألخالقية يف
حقهم.
ويف األخري نجدد تحيتنا العالية
إىل معتقلينا السياسيني عىل
صمودهم داخل سجون الذل
والعار ،اذ تم نقلهم اىل سجن
«توالل(»2غوانتنامو) الذي تنعدم
فيه ابسط الظروف اإلنسانية
للمعتقل السيايس ،كما نتضامن
مع كافة مواقع الحركة الثقافية
األمازيغية الصامدة يف وجه
املخططات املخزنية الرامية
إىل إقبارها و النيل من عزيمة
مناضليها.
ونعلن كذلك عزمنا عىل تحصني
مدرستنا العتيدة الحركة الثقافية
األمازيغية بكل الوسائل املرشوعة
ضد كل املحاوالت اإلجرامية أو

فلسفة اإلصالحات و الدميقراطية

يف الوقت الذي ينتظر فيه الجميع البت يف اإلصالحات الجذرية والشمولية
نتيجة وتجاوبا لصوت الشباب ،وما عرفه املغرب من الحراك السيايس
واالجتماعي( حركة  20فرباير – حركة توادا  -االنتفاضات الشعبية
 ) ....إال أن ذلك لم يكن إال إلستئناف ايديولوجيته لتجاوز الفرتة العصيبة
لزحف ربيع الثورة الديمقراطية وإخمادها بمخدرات وسيمفونية
اإلصالحات وشعارات جوفاء ،فبعد أن سارعت الجهات الرسمية إىل
تحسيس الزوايا السياسية بخطر صوت الشباب وبرضورة مواجهة هذا
الزحف الربيعي الشبابي وتدجينه بنفس الفصيلة ،حيث حاولت شبيبة
كل الزوايا السياسية مواجهة حركة  20فرباير مستغلة شتى اآلليات
القانونية و اإلعالمية لتزييف الحقائق و املطالب األساسية و املرشوعة
يف التغيري ودغدغة عقول الشعب لشل موجة االحتجاجات .
رغم اإلجماع واعرتاف أعىل هيئة يف السلطة لوجود تجاوزات يف االعتقاالت
السياسية ونظرا لكون قطاع القضاء منخور بالفساد وعدم استقالليته
وغياب نزاهته ،وعوض معالجة امللفات السياسية وإنصاف املعتقلني
كما هو منتظر من أجل تصحيح كل االنزالقات التي شهدها تدبري الدولة
ملجموعة من امللفات السياسية والحقوقية عرب الوطن ،والتي عرفت
تنديدا واسع النطاق من طرف مختلف هيئات املجتمع املدني ومنها
ملفنا كمعتقلني سياسيني للقضية األمازيغية وذلك بتبييض السجون
من عرشات اآلالف من مختلف رشائح املجتمع الذين ذهبوا ضحية هذا
الفساد ،ومحاسبة كل من تورط فيه ،إال أن الدولة ما تزال مستمرة يف
نهج سياسة النعامة ،فعوض أن تحارب املفسدين وتحاسبهم وتوفر
فرص الشغل للمواطنني وتنخرط يف األوراش التنموية الحقيقية ،فهي
بصدد إعداد مركبات سجنية بمعايري ( كوانتنامو ) ،فبعد مركب تيفلت،
وبني مالل ،والزاكي  ،2أقدمت مندوبية السجون بتاريخ 05/06/2012
برتحيلنا إىل املركب (كوانتنامو) سجن توالل  2الجديد بقرب من سجن
توالل  1بأمكناس كآلية للسياسية املمنهجة لتجاوز حالة االكتضاض،
والغليان الذي تعيشه السجون املغربية .فالسجن ثمنه الحرية وقد
استلبت منا بشكل تعسفي ،وخرسنا أغىل ما نملك ،لكن أن ندفع رضيبة
السجن ظلما من حريتنا فهذا ال يعطي لنا إال قوة الصمود والرفع من
املعنويات ملرشوعية وخدمة قضيتنا األمازيغية .
هذه إذن فلسفة اإلصالحات والديمقراطية ،يف عز حقوق اإلنسان،
فعىل الدولة أن تكون قادرة عىل التوقع و التنبؤ ملا تفرض السياسة
التي تنهجها ،فالدولة الناجحة هي التي تتوقع كل املشاكل واالكراهات
والتحديات ،كيفما كانت فداحتها وخطورتها،وعليها أن تتحمل
املسؤولية من السيل العارم اليوم من النقد واالعرتاض ملثل هذه املشاريع.
* سجن توالل ( 2كونتنامو )
حميد أعطوش ومصطفى أسايا

االحتوائية وفضح كل ممارسات
املخزن وأذياله والدفاع حتى
الشهادة من أجل قضيتنا العادلة
قضيتنا األمازيغية.
“Ad nennagh yef yizerfan,
ad digh d-nlal, Ad nettu ak

inighan
g uya n wakal Ur ngi wid inezzan, Assa d yimal. ” NBA
الحركة الثقافية األمازيغية

حنن والدميقراطية

عرفت شمال إفريقيا عرب التاريخ غزوات
الفينيقيني،الرومان،العرب
عديدة:
الفرنسيني،اإلسبان...وقد ساهم يف ذلك
عدة عوامل أهمها ما تزخر به هذه البقعة
الجغرافية من ثروات طبيعية غنية ،وبحار،
وعدالة املناخ ،باإلضافة إىل ما يتميز به
اإلنسان األمازيغي من كرمه للضيف
،ورحابة صدره لكل أجنبي (النِّي ْْة) ،وهذا
ما استغله األجانب لغزو أرضه ،مما أدى بنا
نحن األمازيغ إىل مشاكل ال زلنا نتخبط فيها
حاليا ،إال أن اإلشكال ليس هو ما يتميز به
أجدادنا (النِّي ْْة) ،ولكن املشكل هو سرينا يف
طريقهم،فكيف ذلك؟؟
أوال :الساحة الجامعية
تتميز الساحة الجامعية املغربية بوجود
مكونات وفصائل طالبية مختلفة
إيديولوجيا  ،ومن بينها طبعا مكون
الحركة الثقافية األمازيغية ،فباإلضافة
إىل الكم الهائل من املناضلني و املتعاطفني
،تتميز الحركة الثقافية األمازيغية عن
باقي املكونات والفصائل يف طريقة تنظيم
األنشطة الثقافية،وكذا نوعية املطالب
والحقوق املرفوعة ،فنجد مثال الحركة
الثقافية األمازيغية ترفع شعار»:نعم
للتعدد،ال لإلقصاء»،وكتابة أغلب الالفتات
بثالث لغات :أمازيغية،فرنسية،عربية .أضف
إىل ذلك أنه لكي تقوم بتنظيم أنشطة داخل
الحرم الجامعي ،البد أن تقوم بتقديم طلب
الرتخيص إلدارة الكلية مصحوبا بربنامج
األنشطة ،وهو اليشء الذي ال تقوم به باقي
املكونات والفصائل األخرى،كما أن هذه
األخرية ال تطالب ال بالتعدد وال باألمازيغية،
فلماذا إذن نتعامل بهذه الطريقة مع من ال
يستحق ذلك !!!
ثانيا :دسرتة اللغة األمازيغية
من بني الحقوق التي نناضل من أجلها
كأمازيغ عىل أرض أمازيغية نجد
«دسرتة اللغة األمازيغية إىل جانب أختها
العربية»،فرغم عدالة هذا الحق ،وخاصة
الشق األول منه »:دسرتة اللغة األمازيغية «
،وارتباطه بشعار»:نعم للتعدد،ال لإلقصاء»
فإننا نجد الطرف األخر العنرصي املعادي
لكل ما هو أمازيغي ،يرفض لغتنا وهويتنا
ويهاجمنا فوق أرضنا ،ونرد عليهم ملطالبتنا
ب» :دسرتة اللغة األمازيغية إىل جانب أختها
العربية» ،فمتى ازدادت اللغة األمازيغية مع
العربية من نفس األم لكي تكون أختها !!!
فما الذي يمنعنا أن نطالب بدسرتة اللغة
األمازيغية فقط فوق أرضها ،كما اللغة
العربية يف الرشق األوسط باعتباره أرض

عربية.
ثالثا :الربيع األمازيغي
مع بداية السنة املاضية ، 2011عرفت
شمال إفريقيا حراكا شعبيا أدى إىل سقوط
أنظمة عنرصية ديكتاتورية ،حيث بدأ
هذا التغيري الجدري من تونس ،كما يعرف
الجميع ،بعدما قام «بوعزيزي»بحرق نفسه
،ما يهمنا هنا ليس هو ما وقع بالضبط
،وال اسم (((الربيع العربي ))) الذي أطلقه
التعريبييون عل هذا الحدث ،لكن املهم يف
هذا كله هو كيف ندافع نحن كأمازيغ عن
أنفسنا ،حيث غالبا ما نرد عليهم برضورة
استبدال هذه التسمية العنرصية ــ الربيع
العربي ــ ب «الربيع الديمقراطي»،فمن
يكون «بوعزيزي» الذي أطلق رشارة هذا
الحدث إذن؟؟؟ أليس بإنسان أمازيغي كما
يدل عىل ذلك اسمه العائيل الذي يبتدئ ب
«بو « BOUفهل يوجد اسم شخص عربي أو
أوروبي أو أمريكي ...يبدأ اسمه ب «بوBOU
« أو «أو  »OUأو «أيت ...« AYT؟؟؟ ومن
يكون شعب شمال إفريقيا الذي أشعل فتيل
هذا الربيع ؟؟؟ أليس شعبا أمازيغيا هوياتيا
وتاريخيا وحضاريا؟؟؟ وبالتايل و لألمانة
العلمية والواقعية يجب تسمية األسماء
بمسمياتها،فهذا الربيع «ربيع أمازيغي»
لكونه من صنع انسان أمازيغي فوق أرض
أمازيغية وليس((( بربيع عربي ))) .
رابعا  :املغرب األمازيغي الكبري
ما قلناه عىل «الربيع األمازيغي» ،يقال
أيضا عن البقعة الجغرافية الواقعة يف
شمال إفريقيا ،حيث نجد أنظمة شمال
إفريقيا ،وبعض الفاعلني يف الحقل السيايس
املوالني ألسيادهم يف الرشق ،يطلقون اسم
(((املغرب العربي )))عىل هذه البقعة ،يف
حني نرد عليهم برضورة استبدال هذا
االسم ب »:املغرب الكبري» مربرين ذالك
بعدم إقصاء الطرف األخر (((عدم إقصاء
العرب))) يف حني أنه يف الواقع ال وجود
لهذا األخر،باعتبار شمال إفريقيا أرضا
أمازيغية ،وبالتايل فشعب شمال إفريقيا
شعب أمازيغي ،كما الشعب العربي يف
رشقه األوسط والشعب الفرنيس فوق أرض
فرنسية ...بغض النظر عن اللغة التي يتكلم
بها هذا الشعب ،وبالتايل فالصحيح يف هذه
املسألة هو «املغرب األمازيغي الكبري» أو
«تمازغا « كما كان ذلك معروفا منذ القدم.
* بقلم :أوساي مصطفى
سجن توالل  -1أمكناس
07-07-2012
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التجمع العاملي األمازيغي

بيان إىل كل أمازيغ العامل للتحرك العاجل من أجل أزاواد

شنت الجماعات اإلسالمية املتشددة حربا ضد استقالل أزاواد ،و ضد الحركة
الوطنية لتحرير أزاواد ،بدعم من دول مجاورة خاصة الجزائر ،يف ظل استمرار
مؤامرات دول غرب إفريقيا لوأد جمهورية أزاواد بكل الوسائل  ،يف الوقت الذي
واصلت فيه الحركة الوطنية لتحرير أزاواد إصدار نداءاتها للعالم ولألمازيغ
بشكل خاص ،لدعمها بكل الوسائل يف حربها ضد اإلرهاب و ضد الديكتاتورية
و اإلضطهاد ،و بدورنا و بعد دراستنا ملختلف األحداث و املستجدات عىل
الساحة األزاوادية نعلن للرأي العام الدويل و خاصة األمازيغي ما ييل :
أوال :ندعو كل األمازيغ بمختلف دول شمال إفريقيا والعالم ،إىل املبادرة
بتشكيل مجموعات وتنسيقات سواء لألفراد أوللتنظيمات ،تضع كهدف لها
دعم إخواننا الطوارق األمازيغ بمختلف الوسائل ،وتوفري كافة أشكال الدعم
العاجل لهم  ،ماديا كان أو إعالميا أو صحيا أو سياسيا أو حتى معنويا،
للوقوف يف وجه كل املؤامرات الرامية إىل وأد جمهورية أزاواد بتصفية وإبادة
أمازيغ الطوارق ،سواء من خالل الحرب التي تخوضها ضدهم الجماعات
اإلرهابية نيابة عن دول مجاورة أو من خالل حروب أخرى تدق دول غرب
إفريقيا طبولها.
ثانيا :نؤكد عىل أن كل أمازيغ العالم يعتربون مواطنني كاميل املواطنة يف
جمهورية أزاواد وعليهم القيام بواجبهم الكامل يف نرصة ومساندة إخوانهم
األمازيغ بأزاواد ،فال نصري وال مساند حقيقي لهم اآلن غري التنظيمات
األمازيغية واملواطنني األمازيغيني ،لذا وجب تكثيف الجهود و تركيزها
لالستفادة إىل أقىص حد من مختلف إمكانيات كل أمازيغ العالم ،ولوضع
حد للمذبحة التي يتعرض لها الطوارق األمازيغ وللظروف الالانسانية التي
يعيشون فيها.
ثالثا :نحمل مسؤولية كل ما يقع يف ازواد من هدم للمآثر وقمع للحريات
وجرائم حرب ،للمجتمع الدويل من منظمات حقوقية و أمم متحدة ،لصمتها
وتغاضيها عن كافة الجرائم واالعتداءات الشنيعة ضد اإلنسانية وضد الرتاث
األمازيغي بأزاواد ،وندعو كافة األطراف الدولية إىل تحمل مسؤوليتها يف دعم
الحركة الوطنية لتحرير أزاواد ضد الجماعات اإلرهابية املدعومة من دول

مشروع قرار لترقية متازيغت و
توحيد حروف كتابتها باجلزائر

أعلن وزير الرتبية الوطنية الجزائري بوبكر بن بوزيد ببومرداس،
عن وجود مرشوع قرار سيايس عىل أعىل مستوى حاليا من
أجل العمل عىل "ترقية" اللغة األمازيغية و بنائها عىل "أسس
جيدة"و"توحيد حروف كتابتها عىل املستوى الوطني ".
و أوضح بن بوزيد يف ترصيح عىل هامش زيارته التفقدية لعدد من
مراكز إجراء امتحان البكالوريا بواليتي بومرداس و تيبازة يف يومه
الرابع أن "بحث علمي جار حاليا " عىل مستوى مركز البحث و
الدراسات يف األمازيغية التابع للوزارة من أجل "تمكني السلطة من
أخذ القرار املناسب بغرض ترقية هذه اللغة و توحيد كتابتها عىل
املستوى الوطني".
وذكر الوزير أن هذا اإلجراء يتماىش مع "الرقي" الذي عرفته هذه
اللغة ،حيث أصبحت من "املواد األساسية" يف النظام الرتبوي و
تدرس و يمتحن فيها يف األطوار الثالثة "عند الشاوية بالحرف
العربي و يف الجنوب عند التوارق بالتيفيناغ و يف منطقة القبائل
بالحروف الالتينية".
وفند السيد ابن بوزيد من جهة أخرى ما تردد من نقص األساتذة
املدرسني لهذه اللغة ،موضحا أن "املناصب املالية يف هذا التخصص
متوفرة " مشريا إىل أن الوزارة "تريد تدريس هذه املادة و بنائها
بشكل صحيح و عىل أسس متينة " من خالل توظيف "أساتذة ذوي
كفاءة و تخصص يف املجال مثل املواد األخرى".
* نقال عن موقع اإلذاعة الجزائرية

اإلنتخابات الليبية بدون األمازيغية
* ياسني عمران
بعد سقوط النظام العروبي الشمويل ملعمر القدايف بليبيا واعالن
املجلس الوطني عن مرحلة جديدة توجت باإلعالن الدستوري
الذي تجاهل املكون األمازيغي بليبيا ،بحيث تعرضت املطالب
األمازيغية املرشوعة إليمازيغن يف ليبيا إىل التنكر واإلقصاء من
طرف حكام ليبيا الجدد وعليه فإن اإلنتخابات الليبية الحالية
تمثل إليمازيغن فرصة تاريخية إلمتحان صدق نوايا الدولة
الليبية يف التعامل مع املطالب األمازيغية بليبيا.
ويعترب األمازيغ يف ليبيا أغلبية ثقافية مطلقة رغم أن نسبة
املتحدثني بها تراجعت بشكل كبري نتيجة سياسة التعريب التي
إنتهجها القدايف تجاههم إال أن نسبة املتحدثني باألمازيغية
ترتاوح بني  ٪25إىل ٪30من سكان ليبيا الذين يقاربون ستة
ماليني.
وتتميز اإلستحقاقات الليبية يف املناطق األمازيغوفونية
بالديناميكية وتحظى باهتمام بالغ من طرف مجالس األعيان
والساكنة  ،بحيث يرجى من هذه اإلنتخابات انتخاب املؤتمر
الوطني الذي سيتوىل صياغة الدستور الجديد لليبيا.
ونظراللحمولة القانونية التي تتمتع بها الوثيقة الدستورية
من صك جملة من القوانني التي ستعيد اإلعتبار لألمازيغية
كثقافة وطنية لجميع الليبيني واإلعرتاف بها كلغة رسمية
للدولة الليبية ،وكما يرجى من املؤتمر الوطني املنتخب أن
يتحول إىل فضاء سيايس ملناقشة جل القضايا السياسية و
الوطنية الخاصة بالليبيني ،وذلك بعدما تم تعطيل املنهجية
الديموقراطية واقصاء الفاعل الحزبي و السيايس يف تأطري
املواطنني و تقديم جملة من الربامج السياسية لتدبري الشأن
العام
وتتميز املطالب األمازيغية يف ليبيا يف كونها مطالب وطنية
وديموقراطية تطالب برد اإلعتبار لألمازيغية و رفع التهميش
عن الجهات األمازيغوفونية ،كما يطالب إيمازيغن يف الرشاكة
يف السلطة والثروة واإلنتماء املشرتك للوطن الليبي .

من هنا وهناك
• IRCAM

«اللهجاتي�ة املغربية :الواقع واآلفاق» كان موض�وع اليوم الدرايس الذي نظمه
املعه�د امللك�ي للثقافة األمازيغي�ة بتعاون م�ع مخترب اللغ�ة واملجتمع بكلية
األداب والعل�وم اإلنس�انية بالقنيطرة ،تكريما للمرحوم ش�معون ليفي ،وذلك
يوم الخميس  12يوليوز الحايل بمقر املعهد .وعرف اللقاء حضور مجموعة من
االساتذة الجامعيني واملهتمني.

• أركان

نظم�ت الجمعية الوطني�ة لتعاونيات األركان وش�بكة جمعيات محمية أركان
للمحيط الحيوي والش�بكة املغربية لالقتصاد االجتماع�ي لقاءا تواصليا حول
تس�ويق منتج�ات التعاوني�ات وذلك ي�وم الجمع�ة  22يونيو بغرف�ة التجارة
والصناعة والخدمات باكادير.
وشارك يف هذا اللقاء ممثالت وممثيل التعاونيات ومجموعات ذات النفع
االقتصادي وممثيل مؤسسات عمومية وممثيل جمعيات مهتمة بموضوع
اللقاء.
وأطر اللقاء رئيس الشبكة املغربية لالقتصاد االجتماعي واملدير العام ملغرب
تسويق .واعتربت هذه املناسبة فرصة لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت
املتعلقة بتسويق منتجات التعاونيات.
مجاورة خاصة الجزائر.
رابعا :ندين استمرار الرفض الدويل لالعرتاف بجمهورية أزاواد ،وصمت املجتمع
الدويل ومختلف املنظمات الدولية عن معاناة مئات اآلالف من أمازيغ الطوارق
الذين يعيش كثري منهم يف مخيمات اللجوء بدول الجوار خاصة موريتانيا ،يف
ظروف ال إنسانية تنعدم فيها ابسط الرضوريات من ماء و غداء وتطبيب،
خامسا :نؤكد عىل أن التجمع العاملي األمازيغي يضع نفسه رهن إشارة
أمازيغ أزاواد والحركة الوطنية لتحرير أزاواد ،وسيقدم كل املساعدة املمكنة،
كما يضع نفسه رهن إشارة كل من يرغب يف التنسيق من أجل مساندة الحركة
الوطنية لتحرير أزاواد يف نضالها من أجل وطن أمازيغي حر وديمقراطي
بأزاواد يكون بداية لتحرر الشعب األمازيغي وإلقرار كل حقوق األمازيغيني
بكامل شمال افريقيا.

اهليئة املكلفة بكتابة الدستور التونسي
جتتمع باجلمعيات األمازيغية

تعد تونس من دول تمازغا األكثر ترضرا من تراجع األمازيغية ،يف حني أن معظم
التونسيني هم من أصول أمازيغية  ،هذا اإلقصاء سببه ايديولوجية تمزج بني القومية
العربية واإلسالم يف عهدي بورقيبة و املخلوع بن عيل.
يف سنة  2009قدمت لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي باألمم املتحدة بيانا حول كيفية
معاملة السلطات التونسية لألمازيغ .وجاء يف نصه أن “اللجنة ال تزال تشعر بالقلق
إزاء التقارير الواردة عن املمارسات اإلدارية التي تحظر سجل الحالة املدنية األسماء
الشخصية األمازيغية ]...[ .واألمازيغ ليس لديهم الحق يف تكوين جمعيات اجتماعية
أو ثقافية [ ،]...وتمنع للحفاظ عىل التعبري عن هويتهم الثقافية واللغوية يف تونس “.
كان من املمكن أن تقدم الثورة فرصة جديدة ألمازيغ ،ولكن السلطات الجديدة اتضح
ان لها نفس النظرة إىل األمازيغية .بعد أن اعترب املرزوقي الرئيس الحايل ان “األمازيغ
يعتربون أنفسهم عربا”  ،وقال وزيرالثقافة أن “األمازيغ أجانب”.
الهيئة املكلفة بكتابة الدستور الجديد يف مسوداتها تعرتف فقط بالهوية “العربية
اإلسالمية” وتغيب هوية تونس األمازيغية كما غيبتها وسائل اإلعالم والتعليم والربامج
الثقافية .وقد التقت الهيئة ببعض الجمعيات األمازيغية للحديث عن الحقوق الثقافية
ومكانة اللغة األمازيغية يف الدستور التونيس الجديد .ومن املرتقب أن تجري مناقشة
املوضوع األسبوع القادم يف وسائل االعالم عىل املستوى الوطني التونيس بإستضافة
ممثلني عن الحكومة واملعارضة والجمعيات األمازيغية.
كما أن موضوع األمازيغية بتوتس قد أصبح ملحا ،بعدما قررت الحكومة االسالمية
تدريس اللغة الرتكية ابتداء من سبتمرب القادم ونهجت سياسة النعامة يف تعاملها
مع اللغة األصلية للشعب التونيس وهو ما يتعارض مع العديد من االتفاقيات الدولية
واإلعالنات التي تم التصديق عليها مثل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واتفاقية القضاء
عىل أشكال التمييز وإعالن حقوق الشعوب األصلية.
* تمازغابريس  /تونس

التجمع العاملي األمازيغي
يعلن عن مساندته و تضامنه مع أمازيغ تونس
عرفت القرى واملناطق األمازيغية بالجنوب
التونيس دينامية نضالية ،أسفرت عن
تأسيس مجموعة من الجمعيات األمازيغية
بكل من تامزرط وزراوة وتاوجوت وقاللة،
ومؤخرا أقدمت الجمعيات األمازيغية
بزراوة وتاوجوت وتامزرط عىل اإلعتصام
احتجاجا عىل التهميش الذي عانت وال
زالت تعاني منه املناطق والقرى األمازيغية
بتونس ،لكن اإلحتجاج األمازيغي بالجنوب
التونيس وج��ه بال مباالة السلطات
التونسية.
وبعد دراسة التجمع العاملي األمازيغي
ملستجدات الوضع االمازيغي بتونس أعلن
يف بيان صادر عنه،للرأي العام التونيس
واألمازيغي وال��دويل أن��ه دق ناقوس
الخطر بخصوص مستقبل األمازيغية يف
تونس ،املهددة باإلندثار يف ظرف العقود
القادمة بسبب استمرار سياسة التهميش
واإلقصاء اللغوي والثقايف واإلقتصادي
واإلجتماعي ألمازيغ تونس.
وأكد أن غياب أية سياسية حكومية
تروم رفع التهميش عن املناطق والقرى
األمازيغية بتونس وتنميتها ،يؤدي إىل
تفاقم هجرة األمازيغيني بتونس من
مناطقهم وقراهم نحو املدن والبلدان
املجاورة ما يؤدي إىل دوبانهم يف ثقافات

البلدان واملدن املضيفة.
وناشد التجمع العاملي الحكومة التونسية
ومنظمات املجتمع املدني والسيايس
الديموقراطي بتونس ،إىل القيام بدورها
والتحرك العاجل من أجل حماية اللغة
والثقافة األمازيغيتني بتونس ومن أجل
إقرار كافة الحقوق واملطالب العادلة
واملرشوعة ألمازيغ تونس اإلقتصادية
واإلجتماعية.
ودعا كل التنظيمات األمازيغية عرب العالم
إىل دعم الجمعيات األمازيغية بالقرى
واملناطق األمازيغية يف تونس ماديا
ومعنويا ،حتى تحقيق إقرار كامل لكل
الحقوق األمازيغية بتونس ثقافية ولغوية
واقتصادية واجتماعية ،وكذا الضغط عىل
الدولة التونسية بكل الوسائل املمكنة من
أجل اإلقرار الفوري لحقوق أمازيغ تونس.
وأكد عىل أنه يضع كل إمكانياته رهن
إشارة أمازيغ زراوة وتاوجوت وتامزرط.
وع�بر ع��ن دعمه وتضامنه املطلق
وال�لام�شروط مع أم��ازي��غ تونس يف
إعتصامهم.
وندد بترصفات محافظ قابس ،ودعا
السلطات التونسية إىل اإلستجابة العاجلة
لكافة مطالبهم املرشوعة و العادلة.

• AMREC

نظمت الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف عدة أنشطة ثقافية بمقرها
املركزي بالرباط وذلك خالل شهر يونيو املايض ،بحيث احتضن مقر الجمعية يوم
 15يونيو  2012قراءة يف كتاب «تيكتّاي» ملؤلفه محمد مستاوي ،من تنشيط
الحسني وعزي وبحضور املؤلف.
ويف  29يونيو  2012تم تنظيم مائدة فكرية مستديرة حول موضوع« :إصدار
القانون التنظيمي املتعلق برتسيم األمازيغية» بمشاركة كل من عيل الصايف
مومن ،أحمد أرحموش ،عيل خداوي ،عبد السالم خلفي ،أحمد عصيد ،بتنشيط
الحسني أيت باحسني.
كما تعتزم الجمعية ويف يوم الجمعة الثاني من كل شهر تنظيم «قراءات يف
إصدارات أمازيغية» ،ويف يوم الجمعة األخري من كل شهر تنظيم «املوائد الفكرية
املستديرة».

• أزط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

يف اطار انشطة جامعتها الصيفية املنظمة بمدينة تيزنيت أيام  6و7و 8يوليوز
الحايل ،وتحت شعار«:أزطا» عرش سنوات من النضال املستمر من أجل األمازيغية
والديمقراطية وحقوق اإلنسان» نظمت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة
أزطا -تيزنيت ندوة وطنية افتتاحية حول موضوع « :الحركة االمازيغيةوالوضع السيايس الراهن ،أي تقييم للمسار؟ وأية بدائل إسرتاتيجية ؟» وذلك يوم
 6يوليوز الجاري بقاعة دار الشباب املقاومة بتيزنيت بمشاركة كل من ادريس
الشكر ،عضو املكتب السيايس لحزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية ،وعبد
اللطيف اعمو ،عضو الديوان السيايس لحزب التقدم و االشرتاكية ،وعبد الجبار
القسطالني ،الكاتب الجهوي وعضو املجلس الوطني للعدالة والتنمية ،ورشيد
الحاحي ،استاذ باحث و فاعل حقوقي ،واحمد ارحموش ،رئيس -ازطا.-

تكرمي اإلعالميني مبارك إدمولودو
حممد دادسي

اح��ت��ض��ن��ت
مدينة أكادير
خ�لال يومي:
 19و  20يونيو
 ،2012فعاليات
ال��ص��ال��ون
اإلع�ل�ام���ي
األول ،املنظم
م���ن ط��رف
اإلتحاد الوطني
للصحفيني
ال���ش���ب���اب
ب��امل��غ��رب،
تحت شعار« :تحديات اإلعالميني الشباب يف ضوء التحوالت املحلية الراهنة»،
بمشاركة نخبة من اإلعالميني واملهتمني وثلة من اإلطارات اإلعالمية ،إضافة إىل
طلبة اإلعالم يف الجامعة ومعاهد الصحافة الخاصة.
وتابع املشاركون بحماس بالغ فعاليات الصالون سعيا ً للدور املميز ،وطبيعة
املمارسة اإلعالمية الحالية واملستقبلية بما يتناسب مع مفردات العرص
وتحديات املرحلة ،وبما يرتبط بالشعار العام للدورة « تحديات اإلعالميني
الشباب يف ضوء التحوالت املحلية الراهنة « وأكد ذلك ما ألقي من كلمات
خالل حفل االفتتاح ،كما ثمن املشاركون املداخالت النوعية واملتميزة كافة،
التي عالجت اآلفاق املرجوة من منطلقات مهنية موضوعية لتفعيل الحوار يف
الصالون ،كي يأخذ اإلعالم دوره املنوط به والتاريخي بأدواته املرئية واملسموعة
واملقروءة يف هذا الزمن الحافل باملتغريات واملستجدات يف كافة الحقول بما فيها
حقل اإلعالم.
وتضمن برنامج الصالون ندوات ولقاءات ونقاشات انصبت كلها حول واقع
اإلعالم ومساهمته يف التنمية والعراقيل التي يواجهها ،وهكذا تم التطرق إىل
كل نواحي الصحافة واإلعالم من قبيل« :واقع ومستقبل اإلعالم االلكرتوني
بجهة سوس نموذجا» ،و «اإلذاعات الجهوية واملستقلة وإسرتاتيجية القرب»
و «اإلعالميون الشباب :الواقع والتحديات» مع فتح نقاش لجميع الفعاليات
الحارضة إلبداء الرأي حول املواضيع الراهنة.
ويف حفل اختتام الصالون تم تكريم كل من مبارك ادمولود الصحفي واملعلق
الريايض باإلذاعة الجهوية والوطنية وصاحب موقع سوس سبور ،ومحمد
داديس املراسل السابق لوكالة املغرب العربي لألنباء بتزنيت ورئيس جمعية
الصحافة واإلعالم بتزنيت .ولعل ما كان ملفتا يف الحفل الختامي هو حضور
وجهني معروفني يف الساحة الوطنية ويتعلق األمر بمحمد بن سعيد أيت ايدر
املقاوم املغربي الذي ينحدر من اينشادن باشتوكا ايت بها ،وفاطمة شاهو
النائبة الربملانية والفنانة األمازيغية املعروفة بالرايسة تبعمرانت.
وخالل نهاية الصالون اإلعالمي األول ،أعرب املشاركون عن تطلعهم إىل أن
تشكل محصلة نقاشاتهم إضافة جديدة وقيمة مللتقيات متميزة سبقته،
وكانت مصدرا ً من مصادر إثراء املعرفة يف اإلعالم نظريا وعمليا لفائدة
اإلعالميني واإلعالميات ،التأكيد عىل أهمية العمل اإلعالمي املشرتك ،والدفع
نحو ايجاد قناة حوار تهدف إىل اإلرتقاء باإلعالميني وتدفع نحو تثمني العالقات
بينهم ،وأن تكون املمارسة اإلعالمية ممارسة مسئولة يف إطار حرية الرأي
والتعبري يف مواكبة وتأهيل املؤسسات واملنابر االعالمية الجهوية إداريا و مهنيا.
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العامل االمازيغي

ملف خاص

العدد  / 144يوليوز -غشت 2962/2012

أفاد مصدر مطلع بأن أستاذ الفيزياء والعامل النووي املغريب الذي أغتيل يوم  19أبريل  1993يف قرطبة جنوب إسبانيا ،كان يعمل يف برنامج إنتاج األيونات املشعة بكل من املفاعل
النووي ساكالي( )Saklayبباريس واملخترب كانيل( )GANILأو املسرع الوطين األكرب إلنتاج األيونات الثقيلة الذي يقع مبدينة كان الفرنسية .
هذا ما تأكد من طرف معارف الباحث ،نقالً عن عضو باملفاعل النووي الفرنسي ساكالي ،والذي أكد أن الدكتور امحاد أوباحدو كان يعمل يف جمال صنع القطع الرئيسية إلنتاج
الرؤوس النووية .إذا كان الربوفيسور امحاد أوباحدو قد لقي حتفه يف حادثة سري غريبة ،فما هي األيادي اخلفية اليت كانت وراء ذلك احلادث؟ هذا هو السؤال الذي شغل بال
الكثريين آنذاك؟

من يقف وراء اغتيال عامل الفيزياء النووية الربوفيسور امحاد أوباحدو؟

* سرية عامل استثنائي خبري باملفاعل النووي
ساكالي بباريس

ولد العالم والباحث املغربي يف الفيزياء الذرية،
الدكتور احماد أباحدو عام  1958بقرية
«لخطارت أغروض» ،أيت عيل أولحسن ،قبيلة
أيت إعزا كونفيدرالية أيت عطا ،الواقعة عىل بعد
 15كلم من مدينة كلميمة بإقليم الراشيدية.
بدأ دراسته اإلبتدائية بمدرسة لخطارت أغروض
عام  ،1963حيث حصل من نفس املدرسة عىل
الشهادة اإلبتدائية عام  ،1967بعدها انتقل إىل
مدينة كلميمة ،حيث أنهى بإعدادية غريس عام
 1972الدبلوم اإلعدادي ،بعدها تابع دراسته
بثانوية سجلماسة بالراشيدية ،ليحصل منها
عىل شهادة البكالوريا العلمية بميزة ممتاز عام
 ،1975وهي الشهادة التي مكنته من متابعة
دراسته بجامعة محمد الخامس  ،كلية العلوم
الرباط ،ودرس يف سلك الفيزياء الكيمياء ،ليحصل
منها عىل الليسانس يف الفيزياء النووية عام
.1979
لم ينته املسار الدرايس ألوباحدو بحصوله عىل
اإلجازة ،بل إن امليزة الجيدة التي اجتاز بها
شهادة التخرج الجامعي بالسلك الثاني ،مكنته
من السفر إىل جامعة نانت( )Nantesالفرنسية،
لينهي بها دكتوراه التي ناقشها يوم  12دجنرب
 ،19866يف موضوع �Etude des particules lé
�gères émises par coïncidence avec les qua
si-projectiles dans la réaction Ar + Au à 35
 Mev Par nucléonوتحت إرشاف الربوفيسور
الباحث بجامعة نانت .Claude LEBRUN
وقد تمت املناقشة برحاب جامعة نانت من
طرف لجنة ممتحنة تتكون من DAYRAS
(Rolandالربوفيسور الباحث بمركز الدراسات
الذرية ساكالي)(GUILBAULT François ،
أستاذ محارض بجامعة نانت)(PETER Jean ،
أستاذ البحث باملركز الوطني للبحث العلمي)،
و (TAMAIN Bernardالربوفيسور بجامعة
كان) ،وقد تم ذلك برئاسة (REMAUD Bernard
الربوفيسور بجامعة نانت) .وقد تمكن الباحث
أوباحدو أثناء هذه املناقشة من تحقيق التجربة
()PE07التي أجريت عام  1984باملخترب كانيل،
لتدارس الجانب التجريبي لألنظمة التفاعلية
لألرجون والذهب من جهة واألرجون والفضة
من جهة أخرى ،وذلك من خالل خمس محاور
رئيسية ،حيث ابتدأ بالتصميم التجريبي ومنطق
تجربة التفاعل ( ، )Ar +Auليعتمد يف املحور
الثاني عىل أسلوب تحليل معطيات التليسكوب (
استخالص القدرة الطاقية ورسعة الجزيئات،)...
حيث استخلص نتائج شاملة للتفاعل عرب هذا
الجهاز يف املحور الثالث ،كما حاول يف املحور
الرابع جرد النتائج من قبيل الصدفة املتحصل
عليها بالتليسكوب -األدوسكوب ،لينتهي ،يف
املحور الخامس ،بقراءة تلك النتائج وتحليلها من
الناحية النظرية.
حصل احماد أوباحدو عىل الدكتوراه ،يف ظروف
مادية جد صعبة ،حيث لم يحصل الباحث عىل
املنحة الدراسية ،طيلة األعوام التي تابع فيها
دراسته العليا بفرنسا ،وقد ذهب أحد أقاربه إىل
القول بأن «أباحدو كان يقيض ليلته بمخترب
جناح املسلك الذري بنفس الجامعة» ،عاد احماد
أوباحدو إىل كلية العلوم بجامعة محمد الخامس
الرباط ،واشتغل أستاذا مساعدا يف إطار الخدمة
املدنية مابني  1987و  ،1989وبعدها اعتمد
أستاذا محارضا ملادة الفيزياء الذرية ،للمستويني
الثالث والرابع( ،)P3 ; P4إىل حدود عام .1993
ويف اآلن ذاته كان العالم العطاوي يهيئ دكتوراه
الدولة يف جامعة محمد الخامس ،تحت إرشاف
األستاذ أمال برادة ،وهو الذي كان يشغل ،يف
ذلك الحني ،منصب رئيس شعبة الفيزياء بكلية
العلوم محمد الخامس بالرباط .وموازاة مع ذلك
عمل يف إطار التعاقد مع جامعة كان ،Caen
حيث كان يحقق تجاربه التطبيقية باملرسع
الوطني األكرب لأليونات الثقيلةGANIL- Le
Grand Accèlerateur national d’ions lourds
وبخاصة يف إطار النظام اإلنتاجي لأليونات

اإلشعاعية املستوية -الخطية -الجيل الثاني
SPIRAL 2- Système de productions d’ions
.radioactifs en ligne – 2ème Génération
الذي يقع بمدينة كان الفرنسية،كما كان يعمل
يف برنامج إنتاج األيونات املشعة باملفاعل النووي
ساكالي( )Saklayبباريس.

 أوباحدو ،الربوفيسور الكوين املتشبثهبويته األمازيغية:

أجمع معارف العالم ،يف معرض حديثهم إلينا،
يف جولة قمنا بها يف أرجاء مداشري أيت عطا،
استغرقت أسابيع« :ما أعظم قدرة هذا الرجل
عىل الحديث ،بلغة أمازيغية مضبوطة املخارج
الصوتية ،كان أوباحدو يتحدث عىل الدوام مع
محاوريه....يكفي للمرء أن يكون عىل
معرفة بسيطة فحسب ب «الصالح» أو
«الويل» ،كما كان يلقبه أهله ،لكي يدرك
أن هذا القول اليتضمن مبالغة ،ألنه من
املستحيل العثور عىل أي شخص أكثر إدمانا
منه عىل عادة مد جسور الحديث بكل
رصاحة».
يكاد إخالص أوباحدو لتجاربه وتطييقاته
العلمية أن يكون سحريا ،فمنذ أواسط
الثمانينات من القرن املايض ،ملا حاز عىل
الدكتوراه من جامعة نانت الفرنسية يف
العلوم الفيزيائية الذرية ،ولم يكن قد
انقىض إال بالكاد شهورا قليلة عىل دخوله
املفاعل النووي ساكالي بباريس ،حتى
أصبح من الخرباء املعتمدين يف مجال البحث
اإلشعاعي والتكنولوجي بأحدث مركبات
األنظمة اإلنتاجية لأليونات اإلشعاعية
املستوية(الخطية -الجيل الثاني) ،وقد
خرب ذات املجال منذ كان باحثا باملخترب
املرسع الوطني األكرب لأليونات اإلشعاعية
املتعددة
وبالجامعة
الثقيلة(كانيل)
التخصصات بمدينة كان الفرنسية ،وهي
الجامعة التي تخرج منها ثلة من العلماء
واألدباء أمثال الريايض الشهري باسكال...
وخالل األسابيع األوىل جلس الباحثون،
الذين لم يألفوا بعد قوة صوت األمازيغي
أوباحدو املوحية بتأثريه املغناطييس،
ليصغوا إليه بالطريقة التقليدية ،ولكنهم
مع مرور الوقت اكتشفوا أن أباحدو قد ترسبت
بدقة تجاربه وقناعة خطابه ،عىل الطريقة
النيتشية وسمو أخالقه وقيمه األمازيغية ،إىل
الذاكرة اإلنسانية العاملية ،ورسعان ما حيض
بصداقة متينة مع كبار الباحثني واألدباء ومن
أبرزهم ماكس روبا وكلود الرسونور واألديبة
والشاعرة اإليرلندية الدكتورة جاكلني جونيت،
التي شغلت مابني  1983و  1988منصب عمادة
جامعة كان الفرنسية .وهم األصدقاء الذين اهتز
كيانهم طويال جراء فاجعة مقتل أو اختطاف

اإلبن املتوسط ملحمد أحماد أوباحدو
وعيشا احماد وأسسوا جمعية أصدقاء
الربوفيسور احماد أوباحدو اعرتافا
منهم بعطاءاته العلمية وبإخالصه
ورصاحته املعتادة .كيف ذلك ،وأوباحدو
لم يعد موجودا بني أصدقائه منذ اليوم
املشؤوم  19أبريل  1993وهو نفس اليوم
الذي طالت فيه أيادي الغدر بروفيسور
اللسانيات التطبيقية بوجمعة هباز( 19
أبريل .)1981
فقد عرف التاريخ عاملا وبروفيسورا
ناهض اإلضطهاد والحكرة ،وتضامن مع
الفئات التي طالها التهميش ،حيث كان
يقيض أوباحدو معظم وقته يف مساعدة
طالبه يف التوجيه وحتى يف حل مشاكل
السكن وبعض شؤونهم الخاصة،
حتى أصبح بروفيسورا حائزا عىل لقب
الجدارة « أستاذ الشعب» ،ويعد بذلك
الشخص الذي ظل وفيا ألناسه الذين
كان ينظر إليهم بالتوجس ،كان يكره،
حتى وإن كان صديقا له ،من يتحدث
إليه بالعربية ،أستاذ يتحدث باألمازيغية
والفرنسية ،وعلمية أفكاره وبساطة
خطابه وخصاله النبيلة جعلت منه
مناضال أمازيغيا .إنسان اليتميز عن باقي الناس
إال يف درجة العشق ألصله األمازيغي ،وأناسها
الطيبني ،كما يصفهم  ،وطيورها وواحاتها،
وهو الذي لم يغري (ثاقيدورت وإيدوكان -العباية
والنعايل) ولم ينأى لنفسه أن يتمتع بامتيازات
األساتذة الجامعيني ،ألنه باحث بقيمه البجاهه،
«إبن وحات السحر و الجمال» ،كما وصفه أحد
رفاقه.
إنها سرية رجل عالم ،وذاكرة شعب ،وحياته
قصة كفاح مزدوج ،نضال هوياتي ومعريف ،فيها
التحرر وفيها العلمية ،فيها عرب ودروس تهم
اإلنسانية خاصة يف تلك املنطقة التي أنتجت من
الشئ كبار األطر ،تلك الجبال التي أحبها وتشبث
فيها بعمق القضية األمازيغية ،كانت بالنسبة

الذين تستهويهم رقصة أحيدوس(ثازرزاكيت،
ثاقورارت) ،ويحاول دائما أن التغري الحفالت ب
«إيمي ن إغرم» طبيعتها لحظة وصوله إليها،
وربما اليدرك جليا األمر ،قد اليعي القوة التي
يفرضها حضوره ،وهو حضور يبدو بصورة
فورية أنه يمأل املجال كله ،وذلك عىل الرغم من
أنه ليس طويل القامة والممتلئا عىل نحو ما يبدو
من النظرة األوىل .أحد معارفه يقول «لقد رأيت
أكثر الناس ثقة بأنفسهم يفقدون رباطة جأشهم
وهم بصحبته ،وذلك من خالل استنباطهم
الوسائل للظهور بمظهر متماسك أو اتخاذ مظهر
مبالغ فيه يوحي بالثقة ،من دون أن يتصوروا
أنه عىل القدر نفسه من الخشية مثلهم تماما،
وأنه مضطر لبذل الجهد األويل حتى اليلحظ أحد
ذلك .وقد اعتقدت دائما أن صيغة الجمع «نكني»
التي يستخدمها غالبا لدى الحديث عن األمازيغ
ليست موحية بالتفخيم عىل نحو ماتبدو ،وإنما
هي باألحرى وسيلة شعرية يستخدمها إلخفاء
حيائه وخجله .كيف ال ومن املحتم أن تتم
مقاطعة الرقص ،وأن تتوقف املوسيقى ،ويؤجل
العشاء ويلتف الجميع حوله للمشاركة يف الحوار
الذي يبدأ يف التو وبمقدوره أن يظل عىل ذلك النحو
عىل امتداد أي وقت يحرض عىل البال من دون أن
يرشب أو يتناول أي طعام».
إن سرية أوباحدو ستظل حية عرب الزمن ،ألن
أفكاره وقيمه التموت ،والعلماء ذاكرة خالدة،
وإن كانوا عىل قيد الحياة ،وهم أحياء حتى وإن
غادروا ظهر الحياة .وكيف ال وإسم أوباحدو
ذاكرة أطلق عىل ثانوية ملعب املجاورة ملسقط
رأسه ،وبجانب إعدادية تحمل إسم إبن بلدته
املهندس يوسف أزواوي الذي وافته املنية يف
حادثة سري عىل الطريق الرابطة بني الدارالبيضاء
والرباط عام  ،1986يف حادثة شبيهة بالتي
دبرت للربوفيسور احماد أباحدو بمدينة قرطبة
اإلسبانية .ويف الواجهة األمامية لبوابتي إعدادية
يوسف أزواوي وثانوية احماد أوباحدو ،توجد
مقربة قرص ملعب ،حيث يرقد جثمان الفنان
الشاب امبارك أولعربي والذي تظل هو اآلخر
وفاته غامضة.

* من ..كيف ..وملاذا ...اختطف أو أغتيل
الربوفيسور امحاد أوباحدو؟

إليه فكر وخطاب مقنع وليس اإلنتماء التنظيمي
 ،وهو الذي لم ينخرط حينها يف أي جمعية من
الجمعيات الفتية التي أسسها مجموعة من
النشطاء األمازيغ ،لقد تحدث إلينا أحد مؤسيس
جمعية أمغى بقرص ملعب والتي ستصبح فيما
بعد جمعية أسفار قائال« :لقد كان الدكتور
يساندنا يف النضال من أجل القضية األمازيغية،
وكان يطلب منا مده باأللغاز األمازيغية املتداولة
باملنطقة .»...كيف ال ومنطق األلغاز ينطبق
وحلول املعادالت الكيميائية .والربوفيسور من

إذا كان الثابت أن الربوفيسور احماد أباحدو قد
لقي حتفه يف حادثة سري غريبة ومشبوهة ،فما
هي األيادي الخفية التي كانت وراء ذلك الحادث؟
من املؤكد أنه يف أعقاب عملية «اإلغتيال» التي
أودت بحياة أوباحدو فوراً ،تضاربت األنباء
املنقولة عن املصادر الفرنسية اإلسبانية واملغربية
الرسمية بخصوص طبيعة عمله ،ففي الوقت
الذي أعلنت بعض املصادر الصحفية أن أوباحدو
كان «عاملا ً نووياً» ،تم بعد ذلك التكتم عن الخرب
برسعة  ،وأعلن بدال ً من ذلك أنه كان مجرد أستاذ
بجامعة محمد الخامس بالرباط ،انزاحت سيارته
يف اتجاه شاحنة مما أودى بحياته ،ووري الثرى
بمقربة املسلمني بقرطبة لجهل هويته .وكانت
مصادر نقلت ،بعد أسبوع عن الحادث أن مصالح
القنصلية املغربية باملنطقة الجنوبية إلسبانيا،
هي التي قامت بهذا اإلجراء الغريب ،بعدما تأكد
لها أن ضحية حادثة السري هاته ،كان مسلما،
حيث وجدت سجادة صالة يف سيارته ،وكأن األمر
يتعلق بشخص مجهول الهوية أو شئ من هذا
القبيل .لكن ملاذا تم استدعاء مصالح القنصلية
املغربية ،أال يعني هذا أن السلطات اإلسبانية
تحددت لها جنسية الضحية ( املغربية) ،أم أن
األمر مجرد تخمني بناء عىل عالمة اللوحة التي
تحملها السيارة؟ وإذا صدق القول ،أليس لدى
املصالح القنصلية املغربية ما قد يدليها عىل هوية
صاحب السيارة التي تحمل «ماتريكول» مغربي.
«إنها قصة اختلقتها القنصلية املغربية بجنوب
إسبانيا لتربير عملية الدفن التي أرشفت عليها
بمقربة قرطبة اإلسبانية ،ألن السيارة كانت
بداخلها وثائق تثبت هوية الربوفيسور ،وإال كيف
نفرس الخرب الذي انترش برسعة والذي توصلت به
العائلة من أحد عنارص أجهزة الداخلية باملنطقة».
يقول أحد أقارب أوباحدو ووفق محرض الحادث،
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ملف خاص
مصادر أخرى تشري إىل أن الحدث يتجاوز ذات الجماعة .فالعقيد
رضوان رضا ساري يعد واحد من رجال الجزائر الذين خرستهم
أثناء سنوات الدم و الدمار ،تحصل عىل شهادة دكتوراه يف الفيزياء
النووية باملدرسة املتعددة التقنيات بفرنسا  .كانت كل األبواب
مفتوحة أمامه لإلقامة و العمل هناك ،غري أن حبه للوطن دفعه إىل
الرجوع إىل الجزائر ،حيث انخرط يف صفوف الجيش الوطني الشعبي
و تقلد عدة رتب ،آخرها عقيد .ذكاء الرجل مكنه من الحصول عىل
دكتوراه يف اإلعالم اآليل أيضا ،و يقال أنه كان أب املرشوع النووي
السلمي للجزائر .هذا ويذكر أن مجموعة من علماء الدول املغاربية
النوويني أغتيلوا بطريقة مماثلة ،كما أن األنباء املتضاربة حول
مقتلهم وأنشطتهم تثري الشكوك حول مسعى فرنسا للتغطية
عىل ما يدور خلف كواليس برنامجها النووي ومن تم ضلوع
أجهزتها اإلستخباراتية ،تحت إرشاف املوساد اإلرسائييل ،يف عملية
االغتياالت . .عىل الرغم من أن الجمهورية الفرنسية ،أعلنت مرارا ً
وتكرارا ً أن أنشطتها النووية مدنية وسلمية وترفض اتهامها
بالسعي إلنتاج السالح الذري.

أوباحدو رفقة صديقة له

«ما يعني أن السلطة املغربية عىل علم بعملية الدفن وربما باشياء
أخرى» .هذا ووفق محرض السلطات املحلية اإلسبانية ،فإن العالم
النووي املغربي احماد أوباحدو قتل إثر مداهمة شاحنة «رموك»
لسيارته سوبري  5عىل الطريق املؤدية إىل مدينة قرطبة الواقعة يف
املنطقة الجنوبية اإلسبانية ،وهو يف طريقه من فرنسا إىل املغرب.
وتضيف نفس املصادر أنه بعد تدخل العديد من الجهات وتظافر
جهود بعض أقاربه وأصدقائه ،تم نقل جثمان الراحل يف صندوق
خاص إىل قرية «لخطارت أغروض بإقليم الراشيدية» مسقط
رأسه ،بعد أن تم نبش قربه ،واستعادة رفاته عدة أسابيع عن دفنه
بمقربة قرطبة« ،ووضع رفاته يف مقربة «لخطارت أغروض» جنبا ً
إىل جنب مع رفاة والدته».
تقول الرواية إن الربوفيسور وخبري املفاعل الذري الوطني الفرنيس
ساكالي احماد أوباحدو ،لقي حتفه يف حادثة سري بمدينة قرطبة
اإلسبانية يف طريقه إىل مدينة الرباط كان قد تلقى يف اليوم السابق
مكاملة من كلية العلوم الرباط ،تدعوه إىل الحضور فورا إىل العاصمة
املغربية ألمر طارئ.
كان أوباحدو منشغال ببعض الرتتيبات األخرية بالعمل الذي كان
يقوم به بمركز األبحاث النووية الوطنية الفرنسية إلنتاج األيونات
اإلشعاعية الثقيلة .فقد كان يجمع بني البحث العلمي بجامعة كان
ومخترب كانيل وبالتدريس بكلية العلوم محمد الخامس الرباط،
حيث كان يشغل األستاذ عبد الرحمان السعيد(شقيق جالل
السعيد) منصب العميد بالكلية ،يف ذلك الحني أسندت وزارة التعليم
للسيد الطيب الشكييل يف حكومة محمد كريم العمراني.
توىف الربوفيسور احماد أوباحدو يف حادثة سري بقرطبة ،هذه هي
الرواية الرسمية التي لم يصدقها الكثريون منذ الوهلة األوىل ،كما
كان األمر بالنسبة ملقتل يوسف أزواوي صاحب مرشوع القطار
الرسيع ورشيد اإلدرييس مكتشف جزيئات اليورانيوم يف خامات
الفوسفاط الذي كان يشكل املادة األساس للصادرات املغربية نحو
فرنسا.
خلف الرواية الرسمية ،التي أكدت أن الربوفيسور احماد أوباحدو
تويف إثر زيغ شاحنة صدمت سيارته ،توجد حقائق أخرى ظلت
غامضة عن الطريقة التي قتل بها الباحث ،تماما كغموض
شخصيته.
فبعد عدة أسابيع عن الحادث نقل صندوق مغلق ،تتضارب
اآلراء حول ما إذا كان يحتوي عىل جثمان الربوفيسور الذي وافته
املنية عىل إثر حادثة سري مؤملة ،حسب الرواية الرسمية ،وشهدت
مراسيم تشييع جنازته حراسة شديدة .لكن رسعان ما طفت إىل
السطح جملة من القرائن تداولها أبناء بلدته فيما بينهم يف الرس،
تؤكد أن الحادثة كانت بفعل فاعل وخططت لها أياد خفية بطريقة
محكمة ،لقد كانت يف واقع األمر إغتياال مقنعا .وحسب أكثر من
شاهد عيان ،فقد صاحب عملية التشييع استنفارات أمنية مشددة،
وتوصلت عائلته املتكونة من أشقائه بمعلومات متضاربة ومحرض
الحادثة يثري أكثر من تساؤل ،دون القيام بالتحريات املعتادة كما
يجري به العمل يف مثل حوادث سري من هذا القبيل .وقد علق أحد
املحللني بأن «هذا اإلجراء كان رضوريا لتأكيد أطروحة حادثة
السري التي لم يصدقها الكثريون حينها .».فبينما تشري مصادر
مقربة أن الباحث أوباحدو فقد أنفاسه األخرية يف تلك الحادثة وتم
نقل جثمانه ،بعدما تم نبش قربه بقرطبة بعد مرور عدة أسابيع
عىل دفنه بها ،ودفن إىل جوار والدته عيشا احماد بمقربة لخطارت
أغروض(مسقط رأسه) .يف حني تشري مصادر أخرى أن الباحث
اليزال عىل قيد الحياة  ،إذ تمت فربكة حادثة السري من طرف جهة
غري محددة للتسرت عىل عملية اإلختطاف والقيام بأعمال البحث
واإلنتاج النووي تحت الحراسة واملراقبة ،إال أن مصادر أخرى
تؤكد أن املخابرات اإلرسائلية املوساد ،بضلوع أجهزة اإلستخبارات
الفرنسية ،وبتعاون مع نظريتهما اإلسبانية واملغربية ،هي الجهات
التي تقف وراء عملية اختطاف أو اغتيال الربوفيسور والخبري
النووي احماد أوباحدو ،موضحة (املصادر) أن محرض السلطات
اإلسبانية يشري إىل أن الحادث عبارة عن اصطدام شاحنة رموك
بالسيارة سوبري  5التي كان يقلها الربوفيسور أباحدو وهو عىل
بعد أمتار قليلة عن وسط مدينة قرطبة اإلسبانية ،والحال أنه
سافر إىل فرنسا وهو عىل متن سيارة من نوع «نيسان» ،والسيارة
املعنية «سوبري  »5سبق وأن قام أوباحدو ببيعها ألحد أصدقائه
الذي كان يعمل هو اآلخر يف سلك التعليم ،وهو الشخص الذي
سيصبح فيما بعد عامال لدى وزارة الداخلية املغربية.
ويذكر أن الربوفيسور والكولونيل الجزائري رضوان رضا ساري
تعرض بنفس الطريقة لعملية اإلغتيال يوم  4يوليوز 1993
بمرتفعات بوزريعة الجزائر العاصمة ،وقد نسب تنفيذ العملية
آنذاك إىل جماعة جييا أثناء عودته من وزارة الدفاع إىل بيته  ،إال أن

* أوباحدو األمازيغي الذي حاول حتقيق اكتشافات العاملني
الفرنسيني بيري كوري وفردريك جوليو-كوري:

عىل طريقة بيري كوري وفردريك جوليو-كوري نفسها تقريبا،
مىض احماد أوباحدو خبريا باملفاعل النووي واملركز اإلشعاعي
والتكنولوجي البارييس ساكالي.فبيار كوري فيزيائي فرنيس،
أشتهر بأبحاثه يف النشاط اإلشعاعي ،ولد يف  15مايو سنة 1859
بباريس وتويف يف  19أبريل سنة  1906بباريس أيضا .كان مع
زوجته ماري كوري من رواد أبحاث األشعة وحصال معا عىل جائزة
نوبل يف الفيزياء سنة  .1903دفن بيار كوري يف مقربة ، Sceaux
ثم دفنت زوجته إىل جواره عند وفاتها سنة  ،1934ويف سنة ،1995
نقل رفاتهما معا ً إىل البانتيون (مقربة العظماء) يف
باريس تكريما ً إلنجازاتهما العلمية ،ووضع رفاتهما
جنبا ً إىل جنب يف رسداب واحد يف املقربة.ويعد العالم بيري
كوري  ،مكتشف النشاط اإلشعاعي ،حصل عىل ميدالية
ديفي للمجمع امللكي اإلنكليزي وجائزة نوبل للفيزياء
 ،وقد نسبت إليه وحدة قياس النشاط اإلشعاعي
(كوري) .حصل بيري كوري عىل درجة البكالوريوس يف
العلوم وعمل مساعد مخترب يف جامعة باريس ،درس
املغناطيس وخصائصه ووضع قانون كوري يف الحرارة
املغناطيسية ،ثم نال درجة الدكتوراه فأصبح أستاذا ً
يف الجامعة  ،واكتشف بأن النشاط اإلشعاعي ينقص
بكميات يمكن التنبؤ بها ،مما فتح الطريق إىل معرفة
عمر الكاربون يف مجال الجيولوجيا واآلثار.
أما فردريك جوليو-كوري ()Frédéric Joliot-Curie
فهو اآلخر فيزيائي فرنيس ولد يف  19مارس  1900وتويف
يوم  14غشت  1958بسبب إصابته بمرض يف الكبد،
وترجح بعض األوساط األكاديمية أن يكون هذا املرض
ناتج عن تسمم .قام فريدريك بأبحاث مع زوجته إيرين
جوليو-كوري إبنة العاملني الفيزيائيني بيار كوري
وماري كوري حول الذرة ،كما عمل مساعدا ملاري
كوري يف معهد الراديوم .حصل فردريك جوليو-كوري مع زوجته
إيرين جوليو-كوري عىل جائزة نوبل يف الكيمياء سنة  1935وذلك
ألبحاثهما حول النشاط اإلشعاعي االصطناعي .يف سنة  1937عني
أستاذا يف الكيمياء النووية يف معهد فرنسا .عمل مع زوجته عىل
مرشوع القنبلة النووية الفرنسية وكان هذا املرشوع متفوقا عىل
املرشوع األمريكي قبل الحرب .انخرط يف سنة  1942وذلك خالل
االحتالل النازي لفرنسا يف الحزب الشيوعي الفرنيس وكان عضوا
يف الهيئة املركزية حتى سنة  ،1956ونظرا لقناعته الشيوعية ،فهو
أول من وقع نداء استكهولم للسالم عام  1950وبدعم من اإلتحاد
السوفياتي قاد الحملة العاملية من أجل حظر األسلحة النووية
بكافة أنواعها.
والربوفيسور احماد أوباحدو عمل مكلفا بإنتاج نظائر األيونات
املشعة ،التي انفرد بها مركز األبحاث النووية الوطنية الفرنسية،
والذي تقول مصادر مؤكدة ،أن املركز أمد إرسائيل ،منذ بداية سنوات
الخمسينات من القرن املايض ،بهذه الخربة املستخدمة لوقود من
اليورانيوم الطبيعي وبعد ذلك املخصب والتي أتاحت لعلمائها بناء
املفاعل النووي ديمونه «مركز النقب للبحوث النووية»  ،والواقع
عىل بعد ثالثة عرش كيلومرت من «صحراء النقب» يف جنوب رشق
مدينة «ديمونه» ،والذي قامت فرنسا أيضا ببنائه يف عام 1963
وأصبح جاهزا لإلنتاج يف عام  ،1965كانت قوته أربعة وعرشين
ميغاواط حراري وبها تعد فرنسا هي الدولة األم لهذا املرشوع
اإلرسائيل يف الحصول عىل القنبلة الذرية وعىل مدار أربعة عرش
عاما بني عامي  1953و 1967تواصل التعاون الفعيل والواسع بني
الجانبني ،الفرنيس واإلرسائيل ،فقد تعاونت فرنسا يف البدء ،يف ظل
حكومة جي موليه ،ثم يف عهد شارل ديغول ،بصورة أساسية يف
مجاالت األسلحة التقليدية والتقنية النووية .إذ قامت فرنسا ببناء
مفاعلني نوويني أحدهما صغري الحجم لألبحاث النووية وقوته
 2ميغاواط حراري واملفاعل الثاني «أوزيراك» قوته  70ميغاواط
حراري والذي صممه املهندس الفرنيس يافيس جايراد.
ومن بني العوامل الرئيسية التي تقف وراء القرار الفرنيس الداعم
نوويا ً إلرسائيل سنوات الخمسينات ؛ هو حرب الجزائر وإمكان
قيام إرسائيل النووية بإرهاب مرص لتكف عن دعم املقاومني
الجزائريني ،مع رغبة فرنسا يف تصنيع قنبلتها النووية بعيدا ً عن
املظلة األمريكية  ،فقدمت إلرسائيل املساعدة التقنية يف ميدان
إنتاج «املاء الثقيل» وحصلت منها يف املقابل عىل تقنية الحاسوب
األمريكي الذي حظرت واشنطن بعض أنواعه عىل باريس خشية
استخدامها يف تصنيع القنبلة النووية .هذا باإلضافة ،حسب بعض
الباحثني ،إىل أن فرنسا اعتربت التعاون مع إرسائيل نوويا بمثابة
سند تأمني ضد فشل التجارب قبل أن تقدم عىل إنجاز تفجريها
النووي األول يف الصحراء الجزائرية عام  ، 1960لهذا رحبت
بإسهام العلماء اإلرسائيليني يف برامجها العسكرية.

العدد  / 144يوليوز -غشت 2962/2012
ووفق منطق امتالك قدرة نووية كاسرتاتيجية ،كثفت إرسائيل
جهودها ،منذ اإلعالن الرسمي عن قيامها يف  5ماي  ،1948بالتعاون
مع جهات عديدة وأساسية كأمريكا وفرنسا وكندا وجنوب إفريقيا
وتايوان ...حتى وصلت إىل تخطي العتبة النووية ،وحتى أثمر هذا
التعاون بإقرار بناء مفاعل ديمونه منذ  1957كمفاعل ذو قدرة
عالية يفي باحتياجات إرسائيل النووية ،وجرى بناء هذا املفاعل،
حسب تصميمات فرنسية ،وضعتها لجنة الطاقة الذرية الفرنسية
تشبه تصميمات املفاعل (جي  )3الذي بني يف مريكول بفرنسا ،لكن
باريس استمرت يف التكتم واإلنكار بكل ما يتعلق بحجم برنامجها
النووي وأهدافه العسكرية؛ إذ حافظ الربنامج النووي الفرنيس
عىل تفاصيل رسيته ومجاالت تعاونه مع دول عديدة وخاصة
مع فرنسا .وجرى التكتم عىل تفاصيل تجاربها ومواقع تنفيذها
يف مناطق عديدة من مستعمراتها؛ حيث كانت بشار الجزائرية
مرسحا للتجارب الصاروخية الفرنسية اإلرسائلية .فقد ظل التعاون
النووي الفرنيس اإلرسائييل دائما يف الظل والزالت تفاصيله حبيسة
أدراج أرشيف الدولتني معا ،لكن الحقائق حول الصفقات النووية
الفرنسيةـ اإلرسائيلية بدأت تظهر وتثري فضول الباحثني ،خصوصا
بعد أن فجر الفرنسيون قنابلهم النووية السطحية والباطنية خالل
سنوات الستينيات من القرن املايض واالستخدام الواسع لألرايض
الصحراوية الجزائرية إلجراء التجارب الصاروخية وبعدها النووية
يف الخمسينيات والستينيات من القرن املايض ،مخلفة أرضارا
برشية ومادية ،الزالت تداعياتها إىل حد اآلن ،من خالل ارتفاع نسبة
اإلصابة بالرسطان وحاالت اإلجهاض بسبب التلوث اإلشعاعي،
والتزال معه األصوات الحقوقية الجزائرية تطالب فرنسا باإلعتذار
وتعويض ضحايا تجاربها اإلشعاعية ،كما هو حال ضحايا القصف
اإلسباني للريف املغربي باألسلحة الكيماوية املحظورة دوليا.
ويشري بعض الباحثني يف الحقل الذري ،إىل أن فرنسا استفادت

قرب «أوباحدو» بقرية خلطارت أغروض
من خربات علمائها يف مجاالت عديدة جعلتها تصل إىل غاياتها
يف اخرتاق العديد من املرشوعات النووية للدول األخرى ،وخاصة
املرشوع األمريكي الربيطاني من خالل التعاون وتبادل الخربات
مع علماء إرسائليني .إذ كانت فرنسا تحتل موقعا مرموقا يف
مجال الدراسات النووية قبل الحرب العاملية الثانية ،وبعد انتهاء
الحرب مبارشة ،سعت إىل جمع علمائها الذين واجهوا حاالت من
االستبعاد واملحارصة من قبل الواليات املتحدة وحرموا من احتالل
مواقعهم الرئيسية يف برنامج الذرة األمريكي والربيطاني خالل
الحرب العاملية الثانية ،منهم املفوض الفرنيس السامي للشؤون
النووية ،فردريك جوليو كوري ،الحائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء
الذرية ،ونظرا لقناعاته الشيوعية عارض الخيار النووي الفرنيس،
ما جعل باريس تتخلص منه ،حيث تويف جراء تسمم عام ،1958
عىل الرغم من أن الرواية الرسمية تقول غري ذلك .ففي أعقاب هذا
الحدث تجاوزت تل أبيب اعرتاضات العلماء املحسوبني عىل باريس،
وأجازت بناء مفاعل يستخدم اليورانيوم الطبيعي وقودا له ،ويمكن
أن ينتج أرطاال مهمة من البلوتنيوم الصالح لصنع أسلحة نووية.
وبمجرد اكتشاف الرأي العام لهذا املفاعل ،استغنت باريس عن
الطريقة البديلة يف استخدام اليورانيوم املخصب كوقود للمفاعل،
وبدأت تهتم أكثر بالطرق اإلرسائيلية لصنع أوكسيد الديوتريوم
واستخالص اليورانيوم من خامات الفوسفاط التي تحتوي عىل
درجة تركيز منخفضة من تلك املادة ،كما كانت فرنسا راغبة يف
الحصول عىل تكنولوجيا الكمبيوتر األمريكية التي كانت محظورة
عىل فرنسا ولكن إرسائيل تمكنت من الحصول عليها بطرق عدة،
ومكنت فرنسا بعد ذلك من هذه التكنولوجيا.
إىل ذلك جاء يف نرشة الدليل السنوي حول القوات املسلحة يف العالم
الصادر يف باريس عام  ،1982أن مفاعل ديمونه يمكنه أن ينتج 9
كغ من البلوتونيوم ،وهو ما يكفي لصنع قنبلة ذرية من طراز قنبلة
هريوشيما خالل تلك الفرتة .إن التقارير املترسبة عن أوضاع مفاعل
ديمونه أشارت إىل أن الفرنسيني بنوا منشآت فصل البلوتونيوم
تحت األرض بعيدا عن املراقبة وتسمح تلك املنشئات من إنتاج 4
إىل  5كغ من البلوتونيوم يف السنة معدة لألغراض العسكرية .ففي
السبعينيات ،تمت توسعة املفاعل إىل قدرة وصلت إىل  70ميغاواط،
مما يتيح له إنتاج كميات من البلوتونيوم تكفي لصنع  8قنابل
نووية سنويا .ويشري الدليل إىل أن الخرباء اإلرسائيليني هم الذين
زادوا من قدرة مفاعل ديمونه إىل  70ميجاواط .ومهما اختلفت
التقديرات حول قدرة ديمونه عىل إنتاج البلوتونيوم إال أنها ال تقلل
من قدرته عىل إنتاج كميات ما بني  8و 9كغ عندما بدأ اإلنتاج
بقدرته الكاملة .فإن إرسائيل ويف حدود عام  1960تكون قد جمعت
الكمية الالزمة من البلوتونيوم لصنع قنبلة من طراز قنبلة نكازاكي
التي تطلبت 10.441كغ.
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العامل االمازيغي

زاوية شفافة

العدد  / 144يوليوز -غشت 2962/2012

النائبة األمازيغية العبة أم ضحية؟
حني تدخلت النائبة فاطمة تاباعمرانت باألمازيغية
السوسية يف الربملان مؤخرا؛ لم يكن تدخلها أمرا
جديدا وال حدثا فريدا من نوعه؛ ألن ثمة مبادرتني
مماثلتني قام بهما يف املجلس السابق نائبان آخران
من سوس والريف لم تثريا جدال مثل الذي عايناه
تحت القبة قبل أيام؛ مع أن زمن هذين كان زمن
احتداد الخصومة السياسية لألمازيغية ،بينما
الوضع يف املجلس الحايل مختلف كثريا والزمن غري
الزمن؛ حيث االعرتاف باألمازيغية قائم دستوريا؛
ولم تعد أبدا من املمنوعات!
لكن الضجة حدثت! فل َم حدثت؟
وما خلفيات وأهداف هذه اإلثارة املحفوفة بعناية
ودعاية الجميع؟!
****
لنقل إنها ضجة مرغوبة أو رضورية من زاوية
نظر السياسة الرسمية؛ حتى لو لم يكن مخططا
لها! رغم أن أحدا من الالعبني لن يقبل أنها كانت
مثال «مفتعلة» أو «شبه مقصودة» ،وإن كان ال
يستطيع ،يف الوقت نفسه ،نفي رجحان «التأويل»
القاطع بأنها «لعبة» واضحة يف خدمة التوجه
املعادي لألمازيغية؛ ما دام شكل بناء وتسلسل
الوقائع يشهد أن األمر كذلك بالفعل ،سواء ما أثري
من جدل داخل القبة أو ما راج من خطاب خارجها؛
وإن من قبل نشطاء األمازيغية أنفسهم.
هذه الزاوية من النظر ممكنة بل راجحة .وألنها
كذلك فإن أقوى دليل داعم لرجحانها؛ هو أن شعلة
الحدث انطفأت رسيعا ،وأن الجدل حول املوضوع
وهن ،تماما ،بمجرد ما حقق اللهيب «املستعر» لكن
َ
هدفه الحقيقي
غري املؤذي ألحد سوى األمازيغية
القريب الذي هو ما ييل :منع األمازيغية ،ولو إىل
حني ،من التداول داخل املجلس بقوة قرار «نادي
الرؤساء» الذي صدر وارتضاه الجميع! ثم بعدها
سيكون لكل حادث حديث بنفس املضامني وبذات
األساليب التي ال تتغري إال لتستجيب ،وبشكل أفضل،
لتحقيق أهداف السلطة بشأن األمازيغية!
يؤكد صحة هذا املنحى «التأوييل» أن ردود األفعال
التي صاحبت الضجة أو تلك التي تلتها تبدو مختلفة
يف املظهر ال يف الجوهر ،يف الشكل ال يف العمق ،بعد أن
غدا كل الحارضين من ممثيل األمة ممثلني مجيدين
ألدوارهم املرسومة يف املشهد املتلفز الذي يش َء له أن
يكون مثريا وأن «يدهش» الجميع!
لقد رأينا نحن اآلملني يف الديمقراطية اللغوية
والثقافية ببالدنا كيف أن كل النواب املتدخلني أعلنوا
تبني أحزابهم لألمازيغية «فجأة» (!) كل بطريقته
تبعا ملوقعه وبحسب مهامه يف الحكومة أو يف
املعارضة! ال خالف وال تناقض بني األحزاب جميعها
حول القضية .بل ثمة التكامل والتأزر ،كما ليس
يخفى ،ألن الهدف املشرتك لديها ،دون استثناء ،هو
الهدف ذاته الذي سبقت اإلشارة إليه :منع األمازيغية
نهائيا من االستعمال ولو إىل حني!
يتساوى يف ذلك املؤيدون ملبادرة النائبة تاباعمرانت
«بلغتها»؛ ويف مقدمتهم املتدخلون باسم األحزاب
التي لم تكن ترتدد يف رفض ترسيمها رصاحة ،وبقوة،
قبل التصويت عىل الدستور ،ثم صارت بقدرة قادر
بعد التصويت عليه هي املتحمسة والداعمة ،بشكل
مثري لالستغراب ،للتدخل بها داخل املجلس! مثلما
هو حال موقف االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية
حسب ما التقطته الكامريا بالصوت والصورة عن
حسن طارق وإدريس لشكر..
ويتساوى يف ذلك أيضا املمثلون املتحفظون ظاهريا
من املبادرة؛ كنواب حزبي االستقالل والعدالة
والتنمية املتذرعني بانعدام اإلمكانات والوسائل
البرشية واللوجستية للرتجمة من وإىل األمازيغية
يف الوقت الحارض ..لتكون النتيجة ،يف نهاية مطاف
املشهد السيايس «االحتفائي» والديماغوجي بامتياز،
هي أن الفنانة األمازيغية «شجاعة» وأن املبادرة
«تاريخية» وأن الحديث باللغة الرسمية الثانية داخل
القبة أمر مقبول ومرشوع بل رضوري؛ ولكن ..ليس
هذا وقته!
ويف أداة االستدراك هذه والجملة التي تليها تكمن
السياسة الرسمية العملية والحقيقية للدولة
املخزنية وأحزابها؛ تلك السياسة التي ال تقدم
«مكسبا» لألمازيغية إال بعد أن تكون قد جردته من
محتواه اإليجابي تماما.
هكذا حاول ممثلوا الشعب املغربي تمرير «مواقف»
تريد أن تقول ما ييل:
ـ إن كل األحزاب املغربية هي أحزاب وطنية حقيقية
بما هي تساند القضية األمازيغية وترعاها..
ـ وإنه ال أحد من النواب الربملانيني يستطيع الوقوف
ضد رسمية لغتها التي باتت دستوريا ،بعد الضغط
عىل الدولة ،ملكا ورصيدا لجميع املواطنني!

ـ وإن تضمينها الفصل السادس من الدستور ليس
نتاج نضاالت وتضحيات املغاربة األمازيغ واملغاربة
الديمقراطيني املستقلني فحسب؛ وإنما أيضا
حصيلة ضغوط الفاعل الحزبي الذي ظل «يناضل»
يف اتجاه بناء رصح الديمقراطية الشاملة من عقود!
لقد حاول الجميع تمرير هذه «املواقف» الدعائية
واملزاعم الباطلة وهم يدوسون ويعرفون أنهم
يدوسون عىل الحقيقة بدوسهم عىل أوراق الربيع
املغربي الوارفة الخرضاء؛ يف محاوالت عبثية منهم
لسحقها ومنع نمائها.
مهام األحزاب املغربية ،كما نحن نرى ،هي تضليل
الشعب بالرتهات وتعطيل النضال الحقيقي
لجماهريه .تتفانى يف أدائها حني تضع نفسها رهن
اإلشارة .أحيانا تؤدي تلك املهام كأحزاب إيديولوجية
تجيد التمثيل وهي يف الصورة؛ وأحيانا أخرى تفضل
الحضور الباهت وتقديم الخدمات من بعيد ،تماما
كشأن التجمع الوطني لألحرار يف هذه القضية!
فهذا الحزب الذي تدخلت السيدة النائبة األمازيغية
باسمه ويف إطاره توارى صغريا خلف الصورة؛ محبذا
شخصنة القضية األمازيغية ال تحزيبها؛ تنفيذا
للسياسة اللغوية للدولة التي تحرص أن ال تكون ثمة
أحزاب أمازيغية ال باالسم وال باملحتوى .بمعنى إن
حزب األحرار لم يتخلف عن الحضور البارز يف املشهد
باعتباره خجال من مواقفه الخجولة أصال وتاريخيا
من األمازيغية؛ بل ألنه انسجاما مع «اختياراته»
الثابتة يرص عىل االستمرار يف الوفاء لسياسة
تهميش األمازيغية رافضا تبنيها ومتهربا من إعالن
أي موقف سيايس واضح ومسؤول تجاهها ..تاركا
لشخص الفنانة املعروفة بـ»النضال من أجلها»
أضواء املواجهة ورشف الفعل وامتيازاته املعنوية
التي ال قيمة وال أثر لها من الناحية السياسية.
يؤكد هذا الرأي أن كل تدخالت وأسئلة النواب
املعتادة ،هي تدخالت تنسب أدبيا وسياسيا لفرقها
النيابية؛ ثم من خالل الفرق إىل أحزابها السياسية
التي ال ترتدد أن تظهر يف الصورة ،إال هذا السؤال
اليتيم باألمازيغية السوسية حول تدريس األمازيغية
«املوحدة»؛ فحزب التجمع الذي قرر أن يضع
نفسه ،ظاهريا ،يف منأى عن املوضوع ،يرى أن
هذه هي الطريقة األنسب لطرح وإخراج ومرسحة
الحدث ومن ثم مخزنته .وعنوان «االختفاء» مؤطرا
بمقتىض املخزنة هنا هو الربهنة عىل أنه ال توجد
هيئة سياسية يمكن أن تتبنى القضية جديا؛ وأن
جميع األحزاب ،فيما يخص األمازيغية ،هي أحزاب
جاهزة فقط وعىل الدوام للعب األدوار؛ بمعنى:
لتنفيذ عمليات «كبرية» كهذه تنطلق مثال من سؤال
«صغري» كهذا تمهيدا الستصدار قرار هام كذاك..
يطوي امللف نهائيا وبإنجاز هائل ،سيايس وتضلييل
يجعل القرار إياه «معقوال» و»مقبوال» من طرف
الجميع!
هكذا هي حكاية املشهد «النضايل» املمهد ملنع
استعمال األمازيغية يف الربملان ،شارك يف كتابته
وإخراجه وإيصاله إىل قرار الحظر «بالفن» جميع
«املمثلني» بوعي وبمقدار؛ أشخاصا ماديني كانوا
أو معنويني ،شيوخا أو مريدين! فهل كانت الفنانة
النائبة فاطمة تاباعمرانت ،وهي تمأل فضاء املشهد
بمفردها يف لحظة الصعود التشخييص للحدث،
العبة أم ضحية؟
****
إذا نحن غادرنا فضاء املشهد داخل القبة وتابعنا
التعاليق وردود األفعال ال نجد إال املواقف واآلراء
املؤيدة ذاتها؛ فباستثناء ما كتبه مصطفى العلوي
مدير األسبوع الصحفي من كالم عنرصي حاقد
ومتحامل عىل الفنانة وقضيتها التي هي قضيتنا
جميعا ،وكذا ما رصحت به الفنانة فاطمة تيحيحيت
ألسبوعية املشعل ـ ربما عن غرية يف غري محلها أو
عن جهل أو تنفيدا ملهمة ـ يمكن القول بأن معظم
املداد الذي أسالته الصحافة الورقية واإللكرتونية
يميض يف اتجاه واحد هو تصديق «التمثيلية»
الربملانية وتعظيم املبادرة وتقدير صاحبتها!! فما
الذي يعنيه هذا الطالء اإلضايف للمشهد من خارج؟
من املمكن لناقد موضوعي أن يقول إن أكثر املواقف
املعرب عنها عىل هامش الحدث خارج الربملان هي
مواقف مختزلة ورسيعة وعاطفية وغري تحليلية
باملرة ..وإن كانت ،يف نهاية املطاف ،آراء مرحبا
بها يف كل حال؛ ألنها تعكس وجهة نظر معينة؛
حتى وإن لم تكن مختلفة بل منارصة ومؤيدة.
إنما من غري املمكن بتاتا غض الطرف عن دالالت
األفكار الواضحة واملواقف الرصيحة التي عربت
عنها النائبة الربملانية املعنية للصحافة بعد الحدث
مبارشة؛ بما هي أفكار ومواقف قد تساعد نسبيا
عىل قراءة املشهد وإضاءة مغزاه؛ وباعتبارها أيضا

تشكل معطيات هامة
من شأنها ترجيح رؤية
عىل حساب أخرى.
ـ لقد قبلت السيدة
النائبة فكرة أن الحدث
غري مسبوق؛ وذلك
مبارك بولكيد
غري صحيح باملرة كما
سبقت اإلشارة؛ مما يعني أن لها تفسريا حماسيا
للتدخل وموقفا تأييديا للمبادرة قد ال يدخل
بالرضورة ضمن املشاركة الواعية يف اللعبة؛ بالقدر
الذي يمكن أن يعزى ،فحسب ،إىل يشء من تقدير
الفنانة الزائد لدورها «النضايل» الربملاني.
ـ كذلك نزعت تاباعمرانت التدخل من سياقه
الحزبي وأفرغته من حمولته السياسية الضاغطة
(ولو شكليا)؛ حني تحدثت عن النواب الربملانيني من
حزبها كمجرد داعمني للفكرة؛ شأنهم يف ذلك شأن
نواب األصالة واملعارصة والفريق االشرتاكي الذين
«صفقوا» للفنانة تكريسا منهم ملزيد من شخصنة
القضية وملزيد من إبعادها عن التسييس؛ بما يؤكد
الرأي الذي يقول إن األحزاب جميعا متآخية متآلفة
يف «مواقفها» حول هذا املوضوع بالذات..
ـ ثم أخريا ،إنها لم تواجه عمليا الحظر الحقيقي
بعد إقراره؛ بل يبدو أن النائبة «املناضلة» استسلمت
ملقتضياته واكتفت بالقول إنها لن تتدخل بعد ـ إن
هي تدخلت ! ـ إال بلغتها؛ يف الوقت الذي يفرض
عليها مستجد الحالة أن تتعامل «نضاليا» ،وبحزم
أشد ،مع القرار الجائر الجديد؛ حتى وإن اقتىض
األمر إثارة ضجة ثانية من جديد ،وربما تصعيدا
أكثر حدة وبأشكال احتجاجية أبلغ تأثريا وأجىل
مصداقية! أليست صاحبة مبادرة شجاعة وفريدة؟!
ذلك ما كان مفرتضا حدوثه.
ولكن ألن ذلك وما يف معناه لم يحدث ولن يحدث؛
فسيبقى السؤال الكبري هو :ملاذا؟ هل ألن «نضال»
النائبة الربملانية خفت فجأة؟ أم ألن القرار ليس
قرارها بل قرار الحزب واألحزاب والسلطة؟!
كذلك من املمكن لذات الناقد أن يضيف أن مواقف
وترصيحات الفنانة هي يف مجملها تأكيد ودعم
للرأي الذي سبقت اإلشارة إليه من أن حزب مزوار
إنما يتحرك يف دور رضوري من خلف الستار كجزء
من الصورة؛ حيث تتوىل األحزاب األخرى أداء األدوار
األخرى استكماال لها ،وليس يضري ذلك تاباعمرانت
يف يشء مادامت يف حقيقة قناعتها السياسة ال تفرق
بني األحزاب جميعا!
إنها ،كما قالت يف هذا الصدد ،ال ترى عىل اإلطالق،
أي فرق بني ذاك الحزب الذي رفضت الرتشح باسمه
يف انتخابات  1997وحزبها الحايل! ومن ثم فقبولها
أو امتناعها عن الرتشيح باسم هذا الحزب أو ذاك ال
عالقة له باملبادئ أو بالتاريخ النضايل أو بالربنامج
السيايس للتنظيم ،ال حول األمازيغية وال حول
غريها ..ألن الهدف الوحيد الذي بررت به دخولها
معرتك السياسة ،أو باألحرى معرتك االنتخابات ويف
أيما حزب؛ هو العمل عىل تنزيل محتوى الفصل
الخامس من الدستور الجديد بعد أن تم التنصيص
ضمن مواده عىل رسمية األمازيغية! ولو لم يكن قد
تم ترسيم األمازيغية ما ترشحت! هكذا قالت.
يعني هذا أن النضال السيايس من أجل األمازيغية
لديها؛ رهني ،فحسب ،بالجلوس عىل أريكة مجلس
النواب الذي يعمل بدستور يعرتف رسميا بهذه
«اللغة»! كما يعني أيضا أن تاباعمرانت متأكدة من
أن كل األحزاب عىل استعداد ملنحها الفرصة نفسها.
وهي يف ذلك صادقة ومحقة! ألم تكشف ردود الفعل
املؤيدة واملتحفظة بعد تدخلها «التاريخي» يف الربملان
عن هذه الصدقية؟ أي عن كون جميع األحزاب عىل
استعداد لرتشيح ومن ثم التصفيق ألي نائب أو
نائبة من أي حزب يقرر التحدث باألمازيغية من
أجل منعها!
****
كنتيجة لكل ما سبق؛ دعونا نشك ،ولو لحظة أن
املبادرة ليست مبادرة النائبة وال مبادرة حزبها
وإنما هي مبادرة جميع خصوم األمازيغية ومن
يساندونهم بوعي أو بدونه!
دعونا نشك جهارا نهارا فيما حدث حتى ال نشارك يف
اللعبة بالصمت عنها..
أما جماهري الشعب فمستحيل أن تنطيل عليها
اللعبة مهما بلغ ذكاء الالعبني املحرتفني يف املجال؛
الجماهري التي تمارس السياسة الحقيقية دفاعا
عن األمازيغية يف امليدان ال يف الربملان ،ويف رأسها
الجماهري املنخرطة يف الجمعيات واملنظمات
والتنسيقيات ..دون أن ننىس األفراد أيضا ،األفراد
َ
نفسها
الذين تَعترب الفنانة فاطمة تاباعمرانت
واحد ًة منهم بل أبر َزهم.

كالم على كالم
* أتمنى تعلم األمازيغية،
وإن كان ضبط حرف تيفيناغ
سيتطلب مني وقتا طويال ،بمثابة
دهر.
حسن طارق
االتحاد االشرتاكي
عدد19/06/202 :
** ملاذا تشغل نفسك بحرف تيفيناع؟
إن جميع من يتحدثون األمازيغية يف
املغرب ال يعرفون هذا الحرف.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
* املثقفون يف العالم العربي ،وليس
يف املغرب فقط ،انسحبوا من ميدان
الشأن العام ..وباعوا ضمائرهم.
عبد الصمد بلكبري
األسبوع الصحفي
عدد14/06/2012 :
** هل تريد مثاال عىل ذلك؟
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
* هناك من يتعصب لألمازيغية،
ويسعى إىل أن يتحدث بها الجميع يف
الربملان ..وهذا غري ممكن.
فاطمة تيحيحيت
املشعل عدد325 :
** هناك من ال يتعصب لألمازيغية،
وال يسعى إىل أن يتحدث بها الجميع؛
ال يف الربملان وال خارج الربملان  ..وهذا
غري ممكن.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
* التضامن الواسع من قبل املجتمع
املغربي مع زميلنا املختار لغزيوي ضد
الدعوة الرصيحة للقتل التي أطلقها
املدعو نهاري يقول اليشء الكثري..
حكيم بلمداحي
األحداث املغربية
عدد4707 :
** ملاذا تكثري ما ليس كثريا؟
فالتضامن يقول شيئا واحدا :ال للقتل.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
* سجلت خالل محادثة يل مع عضو
مهم يف الحكومة املؤقتة للجمهورية
الجزائرية الرسالة التالية« :قل ليس
أحمد بن بال إن املغرب العربي لن
يتحقق غدا»
عبد الرحمن اليوسفي
االتحاد االشرتاكي
عدد06/07/2012 :
** شعوب ربيع املغرب الكبري الحالية
عثرت عىل الرسالة وأضافت إليها.. :
وال بعد غد.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
* ال خوف عىل األمازيغية بعد أن
تمتعت بالحماية الدستورية.
عبد الله أوباري
التجديد عدد2934 :
** يف الواليات املتحدة األمريكية ال
خوف عىل اإلنجليزية رغم عدم الحماية
الدستورية.

14

العامل االمازيغي

ثقافة وفن

العدد  / 144يوليوز -غشت 2962/2012

الفنان التشكيلي مصطفى عروف يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

ما مييز أعمايل الفنية كوهنا غارقة يف مساءلة املمكن وتقدمي إجابات لبعض التيمات اليت تستأثر هباهتمام الناس

* السيد مصطفى عروف نرحب بكم يف جريدة العالم
األمازيغي
** شكرا عىل الدعوة وإلهتمام منربكم بالتشكيالت
والتعبريات الفنية املختلفة.
* من هو مصطفى عروف؟
** مصطفى عروف إنسان بسيط يعيش حياة
عادية وبسيطة يف معيشه اليومي ،ولدت يف مدينة
مليلية وأنحدر من أصول ريفية  ،وكفنان أو
باألحرى كنحات أعيش حياة مختلفة بعض اليشء
عن الناس اآلخرين ،ألني أشتغل عىل اللوحات الفنية
التي تتطلب إبداعا فنيا يختلف عن التمظهرات
الحياتية لإلنسان العادي.
* إىل متى تعود بدايتكم يف مجال النحت عىل الحديد و
الربونز؟
** بدايتي الفنية تعود إىل فرتة الطفولة وبالتحديد
منذ بلوغي سن  14من عمري ،حيث بدأت بالرسم
ثم انتقلت إىل النحت آنذاك شعرت بشغف كبري تجاه
النحت وتولد لدي إحساس باطني لنقل الواقع من
خالل املنحوتات التي أشتغل عليها،وقد تتلمذت
عىل يد عدة أساتذة وكانت بدايتي مع النحت جد
صعبة،أما اآلن فإني أجد نفيس أنحت بكل بساطة
ومازلت أناضل من أجل تطوير النحت باعتباره فنا

راقيا ولذلك
ستمر
أ
يف القيام
با لبحث
و ا لتطو ير
قي
للر
بمنحوتاتي
هل
*
شاركتم يف
أي معرض
للمنحو تا ت
أو اللوحات
الفنية؟
** بدأت
يف العقد
الثاني وابتداء من سنة  ، 1981حيث قمت يف
املشاركة بعدة معارض ومهرجانات عديدة بإسبانيا
ومختلف الدول األروبية إلبراز مواهبي وتطويرها
والتعرف عىل أنماط جديدة من املنحوتات الفنية
التي تتميز بالتجديد و التطوير.
* ملاذا اخرتتم املشاركة يف معرض الرباط؟
** أوال بطلب من صديقي رشيد راخا الذي

اختتام الرحلة الثالثة ملهرجان قوافل
على وقع جناح مجاهريي كبري

حطمت الدورة الثالثة ملهرجان
قوافل بسيدي إفني ،التي اختتمت
بحر األسبوع املنرصم ،كل األرقام
القياسية التي سجلت خالل الدورات
السابقة .ويف هذا اإلطار أكدت
مصادر من اللجنة التنظيمية أن زوار
املهرجان خالل أربعة أيام تعدوا هذه
السنة حاجز  200ألف زائر ،منهم
حوايل النصف زاروا املعرض السياحي
والتجاري ،املنظم طيلة الخمسة
أيام التي دامها املهرجان ،كما تابعوا
حفالت «التبوريدة» ،فيما تابع الباقي
السهرات الليلية.
وتمكنت األسماء الفنية الالمعة التي
جلبها املهرجان يف استقطاب آالف
الزوار من الجماعات واملدن واألقاليم
املجاورة ،خاصة من أقاليم تيزنيت
وكلميم والسمارة وآسا والزاك« .لم
يكن مرور مجموعات من قبيل أودادن
وإيكيدار وتيتار وأماينو ومجموعة
السهام ومازاكان والبشارة والرستي
واملعلم باقبو والحاج عبد املغيث وليىل
الرباق ومولود الجعبة شيئا عاديا
بحارضة أيت باعمران ،لدرجة أن من
يتجول يف أحياء املدينة وقت إحياء
السهرات ،ليخيل له أن املدينة مهجورة
من سكانها» يقول فاعل جمعوي
باملدينة.
ما بدأته املجموعات األمازيغية خالل
السهرة االفتتاحية ،يف ليلة أمازيغية
بامتياز أحيتها كل من مجموعة أحمد
أماينو ومجموعة تيتار ومجموعة
إيكيدار ومجموعة أودادن ،حيث ألهبت
نفوس الجماهري الباعمرانية وزوار
املدينة ،ورقص عىل أنغامها رجال
ونساء أيت باعمران ،سارت عليه
املجموعات الحسانية ،خالل السهرة
الثانية ،وتمايل الجمهور عىل أنغام
الكدرة والطرب الحساني ،ورددوا
أغاني مجموعة البشارة للكدرة
ومجموعة الرستي للطرب الحساني
والفنان مولود الجعبة.

أما الليلة الثالثة فكان لها طعم
خاص .إذ خاللها امتزج الفن الكناوي
بالفن الشعبي وباألغنية املغربية
الكالسيكية ،وذلك بتناوب كل من
الفنان املعلم باقبو والفنانة ليىل الرباق
والفنان الحاج عبد املغيث عىل منصة
املهرجان .وكانت مفاجأة السهرة أداء
الفنانة ليىل الرباق لدويتو غنائي رفقة
الفنان ملعلم باقبو .وخالل سهرة اليوم
األخري ،بصمت كل من فرقة أحواش
تيزنيت ومجموعة السهام ومجموعة
مازاكان عىل اختتام اعتربه الجميع
باهرا بامتياز .ويؤكد أحد اعضاء
مجموعة مازاكان أنهم تفاجؤوا
بحفاوة االستقبال الذي حظوا به
باملدينة وبتجاوب الجمهور وإقباله
الكبري عىل السهرة ،بل وصربه إىل غاية
الساعات األوىل من الصباح .ويضيف
ذات املصدر« ،لم نتوقع أن ينتظرنا
املئات بعد نهاية الحفل معربين
عن رغبتهم يف أخذ صور تذكارية
والحصول عىل أتوغرافات املجموعة،
أنه فعال يشء رائع».
تجدر اإلشارة إىل أن الدورة الثالثة
ملهرجان قوافل بسيدي إفني عرفت
تنظيم عدة أنشطة موازية ،منها
عرض مرسحيتي «ديكة عىل كبة»
و»السوبرمان يف امليزان» لفرقة روافد
املرسح االحرتايف بجهة واد الذهب
الكويرة ،إضافة إىل عرض رشيطني
قصريين ويتعلق األمر بكل من رشيط
«الحلم الكابوس» ملخرجه مصطفى
الفرماتي وفيلم «تواركيت» للمخرج
نور الدين بادي ،مع تنظيم حفل تكريم
ملخرجيهما ،خاصة بعد حصولهما
عىل التوايل عىل جائزة أحسن إخراج
والجائزة الكربى للمهرجان الوطني
للسينما الرتبوية بمكناس .كما تم
تنظيم عملية إعذار جماعية لألطفال
بتنسيق مع مندوبية التعاون الوطني
ومندوبية الصحة بسيدي افني.

الفنانة السعدية تيحيحيت
جنمة جديدة يف األغنية األمازيغية السوسية

صدر مؤخرا للفنانة السعدية
تحيحيت خريجة مسابقة
مواهب إذاع��ة رادي��و بلوس
أك��ادي��ر ،أول البوم غنائي
أمازيغي يتضمن روائع الفنانة
فاطمة تحيحيت مقورن،
جمعت فيه بني عذوبة صوتها
وبني الريربتوار املتميز للفنانة
املعتزلة تحيحيت مجاهد. .
السعدية تحيحيت تبلغ من
العمر 18سنة وتعترب من أصغر
الفنانات األمازيغيات يف الساحة
الفنية يف سوس،كما تتميز بصوتها
الشجي اآلتي من عمق منطقة حاحا
املعروفة بالفن وإنتاج األصوات الغنائية
املتميزة .استطاعت السعدية خالل

مشا ر كتها
يف مسابقة
اك��ت��ش��اف
االص�����وات
ا لغنا ئية
بإذاعة راديو
بلوس سنة
أن
2010
ينال صوتها
إعجاب لجنة
لتحكيم
ا
و ا ملستمعني
وحتى زمالئها املتسابقني الذين أثنوا عىل
صوتها وموهبتها وعىل طريقة حفظها
الرسيع لالغاني

شجعني يف املشاركة ألنه أحب
املوضوع باعتبار أن النحت
وتعابريه املختلفة غري معروف
بدقة ،وثانيا ألني أحببت هذا املكان
الذي أختري ليستضيف املعرض ألنه
بباسطة يشكل فضاءا مناسبا
لعرض املنحوتات الفنية،وعىل هذا
األساس استغرقت سنة كاملة
قصد اإلعداد للمشاركة وبالفعل
قد تمكنت من املشاركة وتعريف
أبناء الرباط بهذا النمط من
التعابري الفنية ،لكن لألسف وجدت
عدة عراقيل ومشاكل مع الجمارك
يف بوابة مليلية.
* ماهي أهم اللوحات التي تميز
مساركم الفني و اإلبداعي؟
** عىل العموم كل إبداع فني يستغرق تفكريا جليا
وما يميز أعمايل الفنية أنها تمتح من الخيال ومن
الذات وتتميز بكونها غارقة يف مساءلة املمكن
وتقديم إجابات لبعض التيمات واملواضيع التي
تستأثر بهموم الناس وبالحياة اليومية ،وقد قدمت
ألمي لوحة تعبريية نحتها من أجلها.كما أن كل

األعمال يف مجال النحت تتميز باألهمية ألنها تأخذ
وقتا طويال لكي ترى النور وتصبح لوحة تعبريية
تعرب عن نفسها وتمتع الجمهور وعشاق الفن و
النحت .
* ماهي أهم املواضيع التي تشتغلون عليها؟
** تتميز إبداعاتي بتعدد التيمات ولها تأويالت
مختلفة تجعل املتفرج والجمهور يبحث عن
التأويل .وتتميز أيضا بكونها تمثل كياني وأجد
نفيس فيها مما يشعرني أني أتحرك داخلها وكل
أعمايل تستغرق وقتا للتفكري .
* ما الفرق بني النحات و الفنان التشكييل؟
** الفرق يتجىل يف الشكل ،بحيث الرسام يفكر
يف رسم لوحة أما نحن النحاتني فإننا نفكر يف
لوحة تتميز بثاللثية األبعاد ،لكن األفكار توحدنا
وكل واحد منا يستعمل تقنيته إليصال الفكرة
وتجسيدها عىل أرض الواقع.
* السيد مصطفى عروف نشكركم عىل هذا الحوار
الشيق الذي رشفتم فيه جريدتنا.
** أجدد تشكراتي ملنربكم الذي يهتم بالفن
ومختلف تعابريه.
* حاوره ياسني عمران

مهرجان أمنوكار ن تافراوت حيتفي بفنون أحواش
ويرسخ هلوية األجداد

* تافراوت  :إبراهيم فاضل

اختتمت يوم االثنني 9يوليوز الحايل
فعاليات مهرجان ''أنموكار ن تفراوت
األول'' عىل إيقاعات مجموعة أحواش
أركان تافروات النسخة األوىل من هذا
العرس الفني اختار له أعضاء جمعية
اللوز املرشفة عىل تنظيمه بتعاون مع
املجلس البلدي لتافراوت منحه شعار
''احواش بأرض اللوز :الهوية واإلمتداد''،
إذ سلطت أنشطته الفنية الضوء عىل فنون
أحواش واالحتفاء بفنونها املتجدرة يف عمق
الهوية الثقافية ملختلف القبائل األمازيغية
التي ترقص عىل أهازيج وإيقاعات تتغنى
بقصائد شعراءها يف مختلف املناسبات.
وعاش سكان املنطقة وكذا عدد من الزوار
الذين توافدوا خصيصا ملتابعة مختلف
فقرات املهرجان عىل امتداد ثالث أيام (7-
 8-9يوليوز  )2012التي احتفت بموروث
فن أحواش عىل اعتبار أنه أحد األشكال
الفنية والتعبريية التي ارتبطت بالجماعات
البرشية املرتبطة باألرض من خالل زراعتها
واستغاللها كتعبري صادق عن الفرجة
الجماعية ،بحيث أبدع إنظامن ''شعراء''
منطقة سوس يف اإلنشاد والتغني بحال
وأحوال الساكنة وهمومهم ومعاناتهم

وكذلك عشقهم العفيف وعالقاتهم
العاطفية املبنية عىل قيم محافظة البعيدة
عن اإلغراءات املائعة ،وتأكيد للذات ورمز
شاهد عىل أصالة املنطقة وارتباط فنون
سكانها باألرض واللغة ذوي الجذور
االمازيغية الضاربة يف عمق التاريخ.
* غنى وتنوع فعاليات املهرجان
املهرجان بدوره لم يخلو من فقرات تنشيط
وفكاهة نشطها فنانون أمازيغ ،رشيد
أسالل ،إبراهيم أنزار ومحمد قمرون تناول
كل واحد من هم عىل اختالف ابداعاتهم
الفكاهية ونكهة فقراتهم التنشيطية
ومواضيعهم اإلجتماعية املواكبة ألحداث و
وقائع املجتمع املغربي والوسط األمازيغي.
ارتأى منظموا املهرجان باملوازاة مع
برنامج دورة فنون احواش تنظيم عدد
من الندوات واأليام التكوينية والدراسية
حول مواضيع همت الثراث املحيل واملجايل
خصت مواضيع حول االقتصاد التضامني
من خالل تنظيم دورة تكوينية لفائدة
التعاونيات والجمعيات املحلية حول
الحكامة الجيدة لتدبري أنشطة ومشاريع
املؤسسات االجتماعية واالقتصادية ،كما
قدم طلبة خريجو كلية العلوم لجامعة
ابن زهر اكادير دراسة علمية للتشخيص
املجايل ملحيط تافراوت سلط الضوء عىل

املعيقات واملؤهالت واألفاق من تأطري
األستاذ أيت حدوث عن شبكة االقتصاد
االجتماعي ،يف حضور مسؤولني عن املكتب
املغربي للتصدير والتسويق الذين حلوا
خصيصا لتوقيع رشاكات مع التعاونيات
املحلية لتسويق املنتجات املحلية يف
االسواق الوطنية والدولية ،كما تخللت أيام
املهرجان ندوة تداول خاللها األستاذ عبد
الرحمان ابريحن مداخلة حول سبل تنمية
الفالحة السياحية يف منطقة تافراوت ،من
خالل تقديم نماذج مماثلة لدول اوربية
وأسيوية رائدة يف مجال السياحة البيئية
واإلكولوجية ،إستأثرت اهتمام الباحثني
واملهتمني عىل الصعيد املحيل والوطني
الحارضين ضمن فعاليات أنموكار ن
تفراوت.
الرياضة بدورها كان لها نصيب يف برنامج
اموكار نتفراوت من خالل تنظيم دوري يف
لعبة الشطرنج ومقابلة تكريمية للفريق
املحيل لتافروات النهضة الذي حقق إنجاز
الصعود للقسم األول قدمت إليهم ضمن
فعاليات الحفل الختامي للمهرجان يف
حضور عامل اإلقليم جوائز تقديرية
ومعدات رياضية تحفيزية ملواصلة التألق
وترشيف املنطقة يف املنافسات الرياضية
مطلع السنة املقبلة.

"اللغة األم والشتات" موضوع الطبعة الثامنة من مهرجان فاس للثقافة
األمازيغية

سيشهد مهرجان فاس للثقافة األمازيغية وعىل مدى ثالثة أيام
أكثر من  20حفلة موسيقية موزعة عىل ثالثة مواقع من 13
إىل  15يوليوز .يتضمن برنامج هذه الدورة املؤتمر العاملي حول
دور اللغة األم وتأثريها عىل الهجرة ،فضال عن ورشات الكتابة،
وحفالت موسيقية وقراءات شعرية ،ومعارض للكتاب و األعمال
الفنية ،و عرض القفطان املغربي ،ومعارض للزربية األمازيغية.
ويشارك يف الشطر الفني ثلة من املوسيقيني البارزين مثل مجموعة
أبارنيس الجزائرية ،وحمد الله رويشة ،وزينة الداودية ،ومجموعة
رسسال اإلسبانية  ،ومجموعة كيتونيا اإليطالية و أوسان من ليبيا
وكلهم سيحيون السهرات الليلية الفاسية بالساحة األسطورية
باب املاكينا وبمركب الحرية.
و ال يزال مهرجان الثقافة األمازيغية وفيا ملبدأ النهوض بالثقافة
األمازيغية بإيقاعاتها وأهازيجها التقليدية وكذا لروح االنفتاح
عىل مشاهد املوسيقى التقليدية والحديثة مع تشجيع وإدماج
املوسيقيني الشباب من شمال أفريقيا والبحر األبيض املتوسط.
وجاء يف ترصيح للدكتور موحى الناجي ،مدير املهرجان :أن هذا
املهرجان "يساهم يف توطيد عملية التنمية ،وقيم الحوار والسالم
والتماسك االجتماعي .ويهدف إىل تعميق التفكري يف اسرتاتيجيات

لوضع الثقافة األمازيغية يف جميع مكوناتها يف خدمة التنمية
البرشية املستدامة".
ومنذ تأسيسه قبل ثماني سنوات ،أصبح مهرجان فاس للثقافة
األمازيغية حدثا ثقافيا بارزا يف جهة فاس – بوملان ،يتجاوز تأثريه
الحدود الوطنية ،و بدأ يكسب شهرة عاملية بشهادة املالحظني
األجانب و أصبح عضوا يف الشبكة األورومتوسطية أريانا.
وسيعقد حفل االفتتاح يوم الجمعة  13يوليوز يف رحاب قرص
املؤتمرات بفاس عىل الساعة الرابعة مساء بتكريم الكاتبة املقتدرة
ليىل أبوزيد .يف مساء نفس اليوم ،ستنظم حفلتني يف بابا املاكينة،
األوىل يؤطرها حمد الله رويشة والثانية تحييها زينة الداودية التي
سيقوم املهرجان بتكريمها .كما سيكرم املهرجان الشاعر التقليدي
محمد أكوراي .ويف سهرة االختتام ليوم األحد  15يوليوز ،ستقام
سهرة مجموعة "رسسال" الكاتالونية ،ومجموعة "أوسان باند"
الليبية .ومن املقرر أن تشارك يف األيام األخرى للربنامج :مجموعة
ساغروباند  ،والفنان بوعزو العربي ،ومجموعة عبدو بن الطيب
ومجموعة "تيفيور" وفرقة 'راس الدرب" ومجموعة "كيطونيا"
اإليطالية وحسن أنكمار وآخرون.

النحات األمازيغي مصطفى عروف يتألق مبعرض الرباط

* ياسني عمران
احتظنت ساحة الحسن الثاني بالرباط يوم الثالثاء  27يونيو
 2012معرضا للوحات التشكيلية للفنانة األمازيغية الراحلة دنيا
وعليت وذلك تخليدا للذكرى الثالثة لوفاتها،وقد تميز هذا املعرض
بحضور النحات األمازيغي مصطفى أروف الذي تميزت مشاركته
األوىل يف معرض الرباط بالتألق،بحيث تميزت لوحاته الفنية بالدقة
والجمالية واإلبداع الخالق ،وتتميز إبداعات مصطفى عروف بكونها

عبارة عن منحوتات تنحت عىل الحديد و الربونز يف تعابري فنية
تستعمل تقنية ثالثية األبعاد يف معالجة القضايا و التيمات البرشية
التي يشتغل عليها النحات و الفنان،
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا املعرض الفني سيستمر إىل غاية  28شتنرب
لفسح املجال للساكنة الرباطية للتمتع باإلبداع األمازيغي يف مجال
الفنون التشكيلية و املنحوتات الفنية لدنيا وعليت و مصطفى
عروف.
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