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العامل االمازيغي

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

واهم من يختزل القضية األمازيغية
في ما هو ثقافي و لغوي فقط  ،و
إال لما اعتص�م أمازيغ إميضر من
أج�ل ثروتهم المعدني�ة  ،و اقتحم
شباب أمازيغيين منجم أقا كولدن
بتاف�راوت م�ن أج�ل حقه�م في
الشغل و اإلستفادة من مواردهم ،
و واج�ه أمازيغ على طول خريطة
المغ�رب انت�زاع أراضيه�م تح�ت
ذريع�ة المل�ك الغاب�وي  ،بقوانين
ترجع إلى الفترة اإلس�تعمارية  ،و
لم�ا يحتج األمازيغ مند س�نوات ،
إلطالق س�راح معتقلين سياسيين
أمازيغيي�ن بس�جن مكن�اس  ،و
لم�ا احتج جمه�ور فريق ش�باب
الحسيمة و معهم جمهور حسنية
أكادي�ر  ،برف�ع صور عب�د الكريم
الخطاب�ي  ،عق�ب ن�زع صورت�ه
عنوة في إحدى المقابالت من قبل
الس�لطة  ،ث�م أليس مس�تغربا أن
يضطر أمازيغ طاط�ا لإلحتجاج ،
ألن قائ�د أزعجه رم�ز أزا بالمدينة
فس�ارع إل�ى هدم�ه بال ت�ردد  ،و
ألي س�بب يس�ارع األمازي�غ إلى
المشاركة في أي حراك احتجاجي
 ،يتبن�ى أرضي�ة مطلبية ش�املة
 ،أليس�ت القضي�ة األمازيغية في
نهاية المطاف قضية شعب  ،يعاني

أخــــــبــــــــــــــار
من التهميش و العنصرية  ،ثقافيا،
لغوي�ا و سياس�يا و اقتصادي�ا و
اجتماعيا  ،أال يعد حرمان األمازيغ
من حقوقهم اللغوي�ة و الثقافية،
بمثاب�ة الج�زء الظاه�ر فق�ط ،
م�ن جب�ل العنصري�ة و التهميش
الجلي�دي  ،أل�م يت�م اعتب�ار كامل
األرض األمازيغي�ة  ،مج�اال حيويا
يتم اس�تنزافه اقتصاديا  ،و قمعه
سياسيا مع حرمانه اجتماعيا  ،أال
يري�د األمازيغ حقوقه�م اللغوية ،
الثقافية و معها حقهم في العيش
بكرامة داخ�ل دولة ديموقراطية ،
تل�ك بضعة أس�ئلة نطرحها  ،على
كل من يلخص القضية األمازيغية
 ،ف�ي مطالب لغوي�ة  ،ثقافية يتم
تجزيئه�ا و تأجيله�ا س�نة بع�د
أخرى.
إنها قضية شعب أمازيغي  ،يعاني
عل�ى كل األصعدة و المس�تويات،
بديه�ي أن يقتض�ي النض�ال م�ن
أجل�ه إدا مش�روعا مجتمعي�ا
ش�امال  ،يتوخى إقرار كل الحقوق
األمازيغي�ة بالت�وازي  ،لغوي�ة ،
ثقافي�ة كان�ت  ،أو اقتصادي�ة أو
سياس�ية أو اجتماعي�ة  ،و لي�س
إقرارا شكليا لجزء رمزي جدا منها
و بالتقس�يط  ،مع اس�تغالل حق
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و مطل�ب لاللتفاف على مطالب و
حق�وق أخرى كثي�رة  ،إننا نعيش
تيها نضاليا و ثمة أس�ئلة مغيبة ،
دقت ساعة استحضارها و اإلجابة
عنها  ،من أجلنا جميعا.
مس�تحيل أن نس�تمر في الرهان
عل�ى م�ن يس�تكثرون  ،عل�ى
األمازيغ أم�ورا تدخل ضمن خانة
الرمزي�ة  ،من قبيل كتابة أس�ماء
الشوارع و األزقة و شارات المرور
بح�رف تيفين�اغ  ،و ك�دا إق�رار
رأس األمازيغي�ة كعي�د وطن�ي ،
م�ع تضمينه في ج�دول العطالت
الرس�مية  ،و ك�دا م�ن يتحينون
الف�رص إلف�راغ و تعطي�ل كل ما
يتخ�ذ لصال�ح األمازيغي�ة م�ن
قرارات ،ليبقوها حبرا على ورق ،و
لكم في القانون التنظيمي مؤخرا
خير مثال.
األم�ر واض�ح إدا و لم�ن ينك�ره ،
فقديما قال الحكيم األمازيغي:
wanna ithuchn ur ad ihbu
udm ns
wanna itpucn ur ad ipbu
udm ns
و س�نة أمازيغي�ة س�عيدة لك�م
جميعا  ،نصنع فيها التغيير.

رشيد راخا وحممد بودهان يناقشان تعريب اإلنسان واملجال وسط استفزازات خمزنية بأيث انصار

راخا :إمزوجن كقبيلة من كنفدرالية «إقرعيني» لديها تاريخ نضايل مشرق ،تسعى بعض
األطراف إىل تبخيسه ،واجلهاد الثقايف حلماية التراث والتاريخ مسؤولية اجلميع.
بودهان :التعريب بدأ منذ  ،1912وفرنسا خلقت دولة عربية يف أرض أمازيغية ،و «ملك»
مكان «السلطان» ،واألولوية هي الدولة األمازيغية كضرورة إلعادة التمزيغ

استضافت جمعية «إحوذريان ن آيث
انصار» يوم أمس ( 15ديسمرب )2012
كل من الرئيس املنتدب يف التجمع العاملي
األمازيغي ،املكلف بالعالقات الدولية يف
املنظمة املذكورة «رشيد راخا» ،ومدير
جريدة «ثويزا» الشهرية التي توقفت
مؤخرا عن الصدور ،وعضو مجموعة
االختيار األمازيغي «محمد بوهان»،
ملناقشة موضوعة األمازيغية يف بعدها
العالئقي باإلنسان واملجال يف ظل سياسة
التعريب.
الندوة ،قبل انطالق أشغالها ،عرفت
مجموعة من االستفزازات التي تمثلت
يف «استنطاق غري رسمي» لرشيد راخا،
وذلك بعد االنفراد به ،وإمطاره بمجموعة
من األسئلة ،من طرف شخصني رصحوا
يف ما بعد أنهم ضباط يف جهاز الرشطة
باملدينة.
بعد هذا الشكل االستفزازي ،انطلقت
أشغال الندوة بمداخلة لرشيد راخا تناول
فيها بالتفصيل أهم املحطات التاريخية
لقبيلة «إمزوجن» التي تقع فوق ترابها
مدينة آيث انصار ،والتي تعترب من أبرز
مكونات كنفدرالية «إقرعيني» التي
بدورها أحد مكونات جهة «أريف»
كجهة من جهات بالد ثامزغا .ليعرج
عن مجموعة من املغالطات التي تقوم
بتسويقها أطراف معنية يف محاولة
للنيل من تاريخ القبيلة والكنفدرالية
والجهة عموما ،وكذا املحاوالت املتكررة
لطمس اآلثار الشاهدة عىل مجموعة
من املحطات املرشقة يف تاريخ القبيلة
(إغزار ن ووشن ،أماكن تكرير املعادن
زمن االستعمار اإلسباني ،معمل الغازات
السامة .)...
العمق التاريخي لإلنسان األمازيغي
باملنطقة كان حارضا يف املداخلة،
حيث أشار إىل مجموعة من األبحاث
األركيولوجية التي تؤكد عيش اإلنسان
بهذه املنطقة منذ العرص الحجري ،وهو
ما يدحض بقوة –حسب راخا -األطروحة
القائلة بأصل األمازيغ من اليمن والحبشة
وما جاورهما .وأشار أيضا يف ذات السياق
إىل كون القبيلة كانت السباقة بالجهة
إىل زمن التحرض /التمدن ،حيث عرفت
بناء أول مدينة يف تاريخ ما يسمى حاليا
باملغرب ،وهي مدينة «مريتش ثاقذيند»

(مليلية القديمة) التي
بناها الفنيقيني ،مشريا يف
ذات السياق إىل املساهمة
الفعالة لــ «إمزوجن»
يف الحضاة الفنيقية
والحضارات األخرى التي
أتت بعدها.
وتناول بالتفصيل العديد
من املحطات املرشقة
يف التاريخ الحديث لــ
«إمزوجن» كقبيلة ثورية
من الرشيف محمد أمزيان
إىل املساهمة يف بناء
جيش التحرير املغربي
والجزائري (دور محمد
الخضري حمو الطاهر
الحموتي وعائلته يف
استضافة قيادة الثورة
الجزائرية والتنسيق بني
قيادة جيش التحرير
املغربي )...مرورا بدور
«إمزوجن» يف ثورة «موالي موحند»
الخالدة ...الخ ،ليختم مداخلته بالدعوة
إىل ما أسماه بــ «الجهاد الثقايف» ألجل
حماية املوروث التاريخي والرتاث املادي
والالمادي للقبيلة يف زمن العوملة.
من تعريب السلطة والدولة إىل تعريب
اإلنسان ،هو العنوان الذي اختاره «محمد
بودهان» ملداخلته التي تناول فيها،
بالكثري من التفاصيل الدقيقة ،سياسة
الحماية الفرنسية ودورها يف تعريب
السلطة أوال ،فاإلنسان ثانيا ،ثم املجال
ثالثا.إذ أن «كل ما نعرفه عن التعريب هو
نتاج للتعريب نفسه ،بيد أن الهدف من
التعريب هو تضخيم العربية يف مواجهة
الفرنسية» ،فالتعريب لم يبدأ يف 1956
مع دولة إيكس ليبان ،بل بدأ يف 1912
مع توقيع معاهدة الحماية وليست لدية
أية عالقة مع اللغة ،وهو وضع استهدف
تعريب السلطة كمرحلة أوىل يف وقت
كانت فيه األرض والسلطة أمازيغيتني.
استهداف تعريب السلطة هو بشكل أو
بآخر استهداف تعريب األرض –حسب
بودهان -بيد أن السلطة التي كانت تحكم
فقط يف  15%من املجال الرتابي ،أصبحت
بعد الحماية تحكم يف كل املجال الرتابي.
ففرنسا تعاملت مع السلطان كممثل

لسلطة عربية ،وبالتايل خلقت وعيا
سياسيا بكون السلطان ممارس لسلطة
عربية باعتباره عربيا وعليه اعتُرب حاكما
عربيا .بيد أن معاهدة الحماية جاءت
بناءا عىل ثالثة أركان رئيسية وهي :
الحامي :فرنسا
املحمي  :العروبة
املحمي منه :القبائل األمازيغية
وقد شكلت بذلك املعاهدة مرحلة
مفصلية يف التاريخ السيايس املعارص
لدولة «مراكش» التي أصبحت يف ما
بعد «املغرب» ،وقامت فرنسا بنقل
العاصمة من فاس إىل الرباط ،وخلق
«ملك»بصالحيات حكم واسعة تمتد عىل
كافة املجال الرتابي ،مكان «السلطان»
الذي لم يكن يتوفر إال عىل صالحيات
محدودة وتحكما جد محدود يف املجال
الرتابي (اإليالة أو الوالية) ،كما قامت
فرنسا أيضا بعد دخولها املغرب من أبوابه
الواسعة بخلق املقومات الرمزية للدولة
(الراية ،النشيد الوطني  .)...يف ذات
السياق أشار إىل كون كتابات مجموعة
من الكتاب والباحثني االنكلوساكسونيني
التي تسمي املنطقة بــ «البالد
األمازيغية».
ليعرج عن الكثري من الجوانب التي
ارتكزت عليها السياسة التعريبية التي
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بدأتها فرنسا واستكمل مسريتها أبناءها
الذين هيأتهم لتسلم مقالد الحكم
فيما بعد ،والذين يطلقون عىل أنفسهم
الحركة الوطنية .وإذا كانت قد بدأت
تعريبا عموديا (السلطة) فإن دولة 1956
قامت بنهج التعريب األفقي (اإلنسان)
من خالل عدة آليات (املدرسة ،التعليم،
اإلدارة ،اإلعالم ،املساجد  ) ...فخلقت
بذلك وعيا مزيفا بكون كل ناطق بالدرجة
يعد عربيا رغم أن الدارجة املغربية ليست
عربية بل إن أصلها أمازيغي .وقامت
أيضا بتعريب إيديولوجي (كل من يدين
باإلسالم عربي) ،عرقي (أساطري عن
األصل العربي لإلنسان األمازيغي)،
هوياتي (االنتماء إىل الوطن العربي املوحد
رغم االختالفات اللسنية) ،لغوي(كل
ناطق بالدارجة عربي ) ...وهي أصناف
كثرية من تجليات الوعي الزائف والتبعية
للمرشق.
كما تناول أيضا يف ذات السياق العديد من
جوانب تعريب املجال الطبيعي وأسماء 011.810.000.01921.000.6251419
املدن والقبائل واملواقع التاريخية واألثرية
والسياحية ...الخ ،ليختم مداخلته
• سحب من هذا العدد:
برضورة تمزيغ السلطة والدولة كأولوية
 10.000نسخة
بالنسبة إليمازيغن.
* فكري األزراق
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أعادت املسريات واإلحتجاجات واإلعتصامات املفتوحة الذي شهدته واحة إميضر ،الواقعة على بعد  30كلم عن تنغري املركز ،إىل الواجهة احلديث عن إنتاج أكرب منجم للفضة على املستوى
إعداد :األفريقي ،والذي انطلقت أشغاله منذ عام  ،1969وخلف دمارا بيئيا وطبيعيا ،حتولت من جرائه إميضر ،اليت كانت يف السابق واحة خضراء ،إىل مستنقع قاحل يهدد حياة البشر واحليوان.
سعيد باجي «العامل األمازيغي» ،انتقلت إىل اجلنوب الشرقي ،يف رحلة إىل إقليم تنغري لتنقل صورة عن إميضر اليت تعيش حتت احلصار الطبيعي والسلطوي.

إميضر:

قصة منجم اغتال اإلنسان واألرض واملاء

* إميضر :املجال واإلنسان

تورد الذاكرة الجماعية إسم إميرض للداللة عىل
«عني املاء» ولو عىل قلتها ،يشري الباحث يف تاريخ
املنطقة خالد العمري يف ترصيح أدىل به للجريدة.
إال أنه حسب بعض اللسانيني ،تتكون الكلمة
من عبارتني « »Imiو «  ، » Idêr-Idêrnمما
يعني «الحوض -الفم» و«املنبسط -املنحدر»،
حيث يقع املكان عىل مستوى منخفض بالنسبة
لسلسلة جبال صاغرو التي شهدت أرشس
املعارك ضد الجيوش الفرنسية .ويمتد إميرض
عىل مساحة قدرها  140كيلومرت مربع ،وتزيد
عدد ساكنته عىل  5آالف نسمة ،بحسب إحصاء
 ،2004كان يشكل يف القدم واحة نادرة تتوفر
عىل مياه جوفية رغم قلتها .وتمتد واحة إميرض
عىل أراض زراعية خاضعة للتقسيم بني الكوانني
وأخرى بورية هي ملك جماعي أليت بويكنيفن
يتم استغاللها جماعة يف الرعي .وعىل الجهة
املحاذية لجبال صاغرو اكتشف الفرنسيون عام
 1952موقع «تاوزاكت» ،يتوفر عىل مختلف
أنواع املعادن من بينها الفضة ،كان عبارة عن
تجمع سكاني رسعان ما تحول إىل موقع ملنجم
استخراج الفضة ،وحول كل إميرض إىل مستنقع
قاحل ينبئ بكارثة برشية وبيئية.
وبالعودة إىل الخريطة القبلية لكونفيدرالية
أيت عطا ،نجدها تتضمن خمس أخماس ( أيت
واالل وأيت ونري ،أيت واحليم ،أيت إيسفول وأيت
علوان ،أيت إيعزى وأيت خليفة وأيت الفريس،
وأيت أونبكي) .وتعترب قبائل أيت واحليم ،حسب
الباحث عبد الله استيتو ،أصل كونفيدرالية أيت
عطا ونواتها ككل ،خصوصا وأنها كانت تنترش
أساسا يف جنوب صاغرو بعيدا عن حوض زيز،
وتنحدر جل هذه القبائل من قبائل صنهاجة
الصحراء ( ، )Iznagen Usammerويضم خمس
أيت واحليم ،كال من قبيلتي أيت زمرو وأيت
حسو .إىل ذلك تضم قبيلة أيت زمرو فخذ أيت
بويكنيفن التي تتفرع بدورها إىل جملة من
الفخذات والعظام ،كأيت ابراهيم أيوسف ،أيت
عيل أسعيد وداود ،أيت ابراهيم ويعقوب ،أيت
عيىس وبراهيم ،إيلمشان وإيكناون التي تتشكل
من عدد من العشائر ،أهمها أيت عيل ،أيت
بوترباتني ،أيت سعيد ،أيت ويشو وأيت حساين.
(عبد الله استيتو -التاريخ اإلجتماعي والسيايس
لقبائل أيت عطا الصحراء إىل نهاية القرن 19-
ص .)214
وإذا كانت القبائل العطاوية أكثر القبائل املغربية
تشبثا باألرض واملاء ،مصدر عيشها ورزقها:
فيها تحيى ومن دونها تفنى ،فإنه عىل ضوء هذه
العالقة اللصيقة أليت عطا باألرض واملاء ،انبثق
نظام عقاري يخضع لعقلية جماعية متشبثة
بكثري من مبادئ املساواة والعدالة( استيتو يف
الصفحة  58من كتابه السالف الذكر) -ولو أن
– حسب القبطان دوسفاس -املفاهيم القياسية،
هندسة وجربا ،كانت تغيب كلية عن الوعي
العطاوي :فاألرض الخصبة كانت تقسم بشكل
يتقاطع واألودية ،وتوزع عىل «خمس أخماس»،
كل يتقاىض نصيبه»أكودال» حسب الكوانني
والفخدات التي يضمها ،يف حني أن األرايض التي
تخضع للتقسيم ،والتي تكون عادة بعيدة عن
صاغرو ،تبقى ملكا للجميع.
ويذهب الباحث خالد العمري إىل القول ،بأن أيت
بويكنيفن استقرت يف منطقة إميرض انطالقا من
القرن التاسع عرش ،وقد كانت األرض يف السابق
ملكا لكل من أيت ونري وإيلمشان ،وانتقلت
ملكية أرض إميرض وواكليم إىل أيت بويكنيفن
بناءا عىل عقد رشاء ،يف حني احتفظت قبائل
إيلمشان بحصتها يف األرض منذ ذلك العهد إىل حد
اآلن .أما تيمرضوين ،املشتقة لغويا من إميرض،
فهي من نصيب عشائر إكناون .وتحد شماال
أيت بويكنيفن أيت واركن وهي باملناسبة من
ساللة سيدي عيل أوبورك ،أحد مؤسيس الحركة
الصوفية يف القرن السادس عرش والتي وصل
امتدادها عرب األحفاد إىل عدة مناطق مجاورة
كأسول وغريها...كما تحدها جنوبا قبائل أيت
سدرات عىل ضفاف وادي دادس .ومن تم تمتد
قبائل أيت عطا من محاداة وادي دادس إىل حدود

وادي تالكيط ووادي تودغا.
يف فرتات سابقة ،كانت إميرض عبارة عن واحة
خرضاء ،تحكمها أعراف أيت بويكنيفن املستمدة
مرجعيتها من «تعقيدين أيت عطا» ،والتقسيم
حسب الكوانني «تاكاتني» مرتبط أشد اإلرتباط
باملياه .وبالتايل ،يرى الباحث العمري ،أن التقسيم
الذي خضعت له أرايض إميرض(باستثناء موقع
تاوزاكت) ،يشكل بداية استقرار هذه القبائل التي
كانت يف السابق تعتمد الرتحال ،وبروز القصبات
باملكان يدل عىل بداية التأسيس لحضارة مادية،
إذ بدأ هذا اإلستقرار بالنسبة أليت بويكنيفن منذ
القرن  ،19مستدال ببعض الروايات الشفوية التي
تفيد أنه ،قبل الفيضانات التي شهدتها املنطقة
عام  ،1965كان موقع إميرض عبارة عن قصبات
(تغرماتني) ،وهذه القصبات تستلزم ثروة،
تتحدد أساسا يف تربية املاشية والفالحة .قبل
أن يستطرد« :قائال أن أيت بويكنيفن مارسوا
التجارة ،حيث مايزال بعض املسنني يتذكرون
كيف أنهم كانوا يتسوقون لبيع الخيول والجمال
واألبقار والبغال والثمور ...إىل حدود بعض
األسواق األسبوعية لدى «أيت عطا ن أومالو»
بنواحي واويزيغت وأزيالل لجلب الزيوت وبعض
الفواكه الجافة».

وإداريا تتوزع قبائل أيت بويكنيفن بني جماعتي
إميرض وواكليم ،حيث تتكون جماعة إميرض من
سبع دواوير و هي( أيت امحند ،أيت براهيم ،أيت
إيغري ،أنونيزم ،إيزوماكن  ،تابولخريت و إيكيس).

* من اكتشف تاوزاكت ،هل اليهود القدامى
أم مستكشفون فرنسيون عام 1952؟
بينما تشري بعض املصادر إىل أن اكتشاف تاوزاكت
يعود إىل عام  1952من طرف الفرنسيني ،كما
تؤكده بعض الصور الطوبوغرافية التي التقطت
للمكان يف ذلك العام ،إال أن مصادر أخرى تشري
إىل أن استغالل املعادن من طرف اليهود عرف
قبل هذا التاريخ بكثري ،سيما وأنهم مارسوا
أنشطة اقتصادية متعددة إىل درجة أنهم اعتربوا
املحرك األساس لإلقتصاد يف املنطقة ،ألنهم كانوا
متخصصني يف مجاالت مطلوبة مثل تحضري
الحيل ،كالذهب والفضة ،عالوة عىل صناعة
األحذية الجلدية والتعاطي للتجارة .فالباحث
جاك مونيي ،حسب خالد العمري ،يشري إىل أن
يهود املنطقة سبقوا إىل استغالل معادن املنجم
 ،ويتجىل هذا يف بعض مظاهر الثقافة اليهودية
التي التزال يف كل أنحاء وادي تودغا تشكل
أحزمة تراثية ،إال أن إثبات ذلك يستدعي املزيد
من التنقيب والتمحيص .خالد ذهب ليشري ،نقال
عن جاك مونيي» إىل أن « »Bêrtqizسبق لها وأن

استغلت موقع تاوزاكت يف وقت سابق ،موضحا
أن» (»Bêrtqizربما كانت تتدين باليهودية)،
قبيلة أمازيغية عرفت عرب التاريخ بالتعدين
انقرضت والتعني الربتغال كما يعتقد البعض،
ألن هذه األخرية لم يسبق لها أن تجاوز نفوذها
السواحل املغربية ،وإال كيف نفرس وجود مئات
املغارات واألحواض املعدنية التي تعود حسب
الذاكرة الجماعية إىل العهد الربطقيزي.
ويتساءل خالد العمري من جهته ،عن تزامن
اكتشاف أو إعادة اكتشاف املوقع عام 1952
وحفر نفق تيشكا مع تقسيم أيت بويكنيفن
لقرص أنونيزم ،ما يؤكد أن السكان لم يكونوا
عىل علم بأهمية تاوزاكت .ويف عام  1969بدأ
اإلستثمار بمنجم إميرض الستخراج املعادن من
بينها الفضة عىل أرايض الجماعة الساللية التابعة
حاليا لجماعة إميرض وتستغله رشكة معادن
إميرض ( )SMIضمن مجموعة «مناجم» التابعة
للهولدينغ امللكي « أونا» ( ،)SNIويعترب املنجم
لحد اآلن األول من نوعه عىل الصعيد األفريقي.

* استغالل معادن املنجم عام 1969
وبداية مسار جديد يف تاريخ إميضر

فبقدر ما كانت املنطقة عرضة للفيضانات
والجفاف عىل السواء ،بقدر ما كان األمر
يستدعي من املجالس الجماعية العرفية اتخاذ
تدابري وإجراءات عملية ،تتمثل يف تخزين املياه
عرب إنشاء الخطارات واآلبار ،وتوزيع عادل
للثروة املائية .وكل هذه املقومات واألنظمة
املدبرة الستغالل األرض واملاء بناء عىل القواعد
العرفية ،ستترضر إبان مقاومة قبائل أيت عطا
للمستعمر الفرنيس ،السيما وأن إميرض تمتد بني
كتلتي صاغرو واألطلس الصغري واألطلس الكبري
األوسط ،وجبال صاغرو شهدت أرشس املعارك
ولكن بعد استسالم عسو أوبسالم ،برشوط من
ضمنها احتفاظ القبائل بتسيري أمورها الداخلية
طبقا ملا هو معمول به يف األعراف العطاوية،
ستحد من آثار هذا التدمري عىل مستوى األرض
واملاء .لقد كانت منذ استسالمها ،حسب العمري،
قبائل أيت عطا تدبر شؤونها بنفسها ،بناء عىل
األعراف األمازيغية وما يخولها لها منطوق ما
يسمى ب «الظهري الرببري» الذي صدر يف 16
ماي  1930والذي سبق وأن أثار ضجة وردة فعل
قويتني.
ولكن بني هذا وذاك ،البد من اإلشارة إىل أن
التناقض الحاصل بني األعراف األمازيغية يف
شموليتها والظهائر الفرنسية املنظمة للملك
الحمائي-املخزني ،ستظهر تداعياته بشكل جيل
يف مغرب ما بعد الحماية .وإذا كانت الدولة

الحامية(فرنسا) لم تبادر إىل استغالل هذا املنجم
إىل حدود عام (1952تاريخ اكتشاف أو إعادة
اكتشاف تاوزاكت من طرف الفرنسيني) ،عىل
الرغم من استنادها إىل ترسانة قانونية سبق
وأن سنتها ،فيها ما يشري إىل أن املعادن واملياه
الجوفية ملكا للدولة ال لغريها من الخواص،
فإن الدولة املحمية (املغرب) يف عهد ما يسمى
باإلستقالل ،اعتربت هذه الرتسانة سندا قانونيا
لصالحها وسلكت نهج مصادرة مختلف املواقع
املنجمية باملغرب .وبذلك شكل» استغالل معادن
املنجم عام  ،1969بداية مسار جديد يف تاريخ
إميرض ولسكانها» ،حسب الباحث خالد العمري.

* «حركة على درب  »96ترسم خارطة
طريق نضال إميضر
«عمدت رشكة معادن إميرض عام  1986إىل
حفر برئ عىل مقربة من ضيعات فالحية ،ورغم
رفض الساكنة و رفعها شكايات يف املوضوع
إىل الجهات املعنية  ،فإن السلطات العمومية
التجأت إىل أسلوب القوة بإنزال رهيب ومحارصة
التجمعات السكانية إىل حيث انتهت الرشكة من
عملية الحفر» ،يقول محمد زاهر يف ترصيح أدىل
به للجريدة .قبل أن تقدم عىل تطويق املنطقة ملنع
الساكنة من الوصول إىل املوقع الذي أنشئ فيه
البرئ قرسا ،قبل أن تقوم باعتقال ستة ( )6شبان
والزج بهم يف السجن ليتم تقديمهم للمحاكمة.
وبعد املحاكمات تراجعت الساكنة عن اإلحتجاج
إىل حدود عام  ،1996حيث ظهرت بوادر األزمة
من جديد عىل إميرض .فمن الناحية الطبيعية
 ،تحولت واحة إميرض إىل مستنقع جاف ،إذ
تسبب استغالل مياه هذا البرئ يف إلحاق أرضار
فالحية وطبيعية بسبب جفاف اآلبار املستعملة
لري األرايض ،فضال عىل املنجم تترسب منه
مواد كيماوية سامة ،أهمها مادتي السيانور
و املريكور ...و الرشكة غري مصنفة بيئيا ،و ال
تتوفر عىل « دراسة التأثري» .فباإلضافة إىل التاثري
السلبي عىل مردودية الفالحة و الكسب وثلويت
املياه الباطنية و السطحية ،أصبح اإلنسان
والحيوان مهددا ،سيما و أن عددا من قطعان
املاشية نفق عن آخره بمجرد ارتوائها من تلك
املياه امللوثة املترسبة من املنجم.
كما»ظلت جماعة إميرض رغم ما تزخر به
من ثروات معدنية هائلة ،تعاني انعدام أبسط
البنيات التحتية و املرافق العمومية الحيوية»،
يقول محمد زاهر امللقب بموحا أكراويل عضو
لجنة اإلعالم والتواصل يف «حركة عىل درب ،»96
وتفاقمت نسبة البطالة يف صفوف شبابها،
بعدما فقد املاء ولم تعد األرض تنتج فالحة وال
هي صالحة للرعي ،بل أضحى العطش يتهدد
البرش والحيوان  ،فضال عن امتناع الرشكة
عن تشغيل أبناء املنطقة يف املنجم ،مستندة يف
ذلك عىل منصوص البند السادس من اإلتفاقية
الجماعية املربمة سنة  1987بني إدارة املنجم
والنقابتني املمثلتني فيه »:يف حالة وجود مناصب
شغل شاغرة تعطى األولوية ألبناء العمال» ،مما
يعني توريث العمل .كما أن الرشكة أصبحت
تستغل مساحة تفوق املساحة املكرية بكثري،
بحيث أن عقد الكراء يحدد لها حق استغالل 25
هكتار فقط ،إال أنها تجاوزت هذه املساحة إىل
أضعاف الهكتارات املرصح بها ،وذلك عىل حساب
األرايض الزراعية و الرعوية دون أي تعويض
يذكر ،يوضح محمد زاهر .وأمام هذا الوضع
التأمت عائالت أيت بويكنيفن منذ يوم  26يناير
 1996املوافق لألسبوع األول من شهر رمضان ،
يف اعتصام مفتوح أمام مقر إدارة رشكة معادن
إميرض وبشكل سلمي .ليتم نقل اإلعتصام بعد
أسبوعني إىل جانب الطريق الوطنية رقم 10
 ،بمحاذاة برئ « ،»Targîtوالذي يقع عىل قمة
جبل ألبان ،وذلك إىل غاية صبيحة يوم األحد 10
مارس  ، 1996حيث هاجمت السلطات العمومية
املعتصم بشكل وصفه محدثنا بالوحيش  .ما
أدى إىل سقوط الجرحى واملصابني واعتقال ثالثة
و عرشون فردا من املعتصمني  ،صدر يف حق
ستة منهم أحكام تراوحت مابني سنة وسنتني
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سجنا نافذة .بتهم «خطرية» كالعصيان املدني و
التحريض عليه ،وتكوين تجمع ثوري و التمرد.
هذا ويشري التقرير الذي أنجزته «حركة عىل
درب  »96والذي توصلت الجريدة بنسخة منه،
أنه»:بمجرد مغادرته للسجن ،بعد قضائه سنتني
سجنا ،تويف»أسبظان لحسن» إثر مضاعفات
اعتقاله» .وتم إسكات الساكنة دون اإلستجابة
ألي مطلب من مطالبها ،بعد تطويق دواوير
إميرض ،ومتابعة البعض منهم قضائيا مع نهج
سياسة انتقامية ضد أيت بويكنيفن .مضيفا،
أن وفاة أسبظان لحسن خلفت ذعرا مهوال يف
صفوف أيت بويكنيفن ،وبقي امللف عالقا إىل
حدود عام  ،2010حيث خرجت الساكنة من
جديد لتحتج عىل الرشكة يف مسألة الضوابط
القانونية املنظمة لعمل املقاوالت املناولة وكيفية
انتقاء العمال انضباطا لعقود مربمة بني إدارة
الرشكة والجماعة القروية والتي تبقى حربا عىل
ورق منذ إبرامها .ولهذا الغرض نظمت الساكنة
مجموعة من اإلعتصامات عىل جنبات الطريق
الرابطة بني الطريق الوطنية رقم  10وموقع
استخراج الفضة بضعة أيام ( 15يوما) ،وبعد
عقد الرشكة لجلسات حوار مع ممثيل املجلس
القروي إلميرض ،تم فك اإلعتصام ،واتضح فيما
بعد أن حصيلة الوعود اختزلت يف وعود كاذبة.

* بعد أزيد من  15سنة« :حركة على درب
 »96تقود اإلحتجاج من قمة جبل ألبان
قادت «حركة عىل درب  »96عدة وقفات
ومسريات احتجاجية ،لتحقيق مطالب اجتماعية
وحقوق مدنية ،تتمثل يف الحق يف الشغل ألبناء
املنطقة ،وتزويد الساكنة باملاء الرشوب،
خصوصا وأن الرشكة املستغلة للمنجم تتزود من
الفرشة الباطنية لرتاب الجماعة القروية باملاء،
يف حني يسجل خصاص يف هذه املادة الحيوية
لدى الساكنة .كانت البداية يف أواخر شهر يوليوز
من سنة  2011عندما التحق الطلبة بالرشكة من
أجل شغل موسمي وفقا لربوتوكول مربم بني

حلسـ ــن أورمحا
(أوسبض ــان)
شهيد إميضر

ملف العدد

العدد  - 149يناير 2963/2013

إدارة الرشكة والجماعة القروية إلميرض حول
تشغيل موسمي للطلبة خالل عطلة الصيف
 ،إال أن الرشكة مرة أخرى وألسباب مجهولة
عربت عن رفضها لهذا الطلب يف خرق سافر
لبنود اإلتفاق املذكور .زد عىل ذلك نقص حاد
يف مجرى مياه الخطارات وانعدام املاء الصالح
للرشب إثر االستغالل املفرط للثقوب املائية التي
أقامتها الرشكة يف منابع وادي إميرض .هذا ما
أدى إىل تأجيج الوضع وفقدان الثقة التامة ما
بني الساكنة ورشكة معادن إميرض والجماعة
القروية إلميرض .ما دفع اإلميرضيون إىل تنظيم
اعتصام مسبوق بمظاهرات ووقفات احتجاجية
منذ فاتح غشت  ،2011إىل حدود اآلن ،مع عودة
السلطات إىل سابق عهدها باستعمال مختلف
أشكال الرتهيب والرتغيب ،وتمت متابعة البعض
من الشباب بعد اعتقاالت تعسفية خارقة بذلك
كل األعراف واملواثيق الدولية املتعارف عليها يف
مجال حقوق اإلنسان.

* بعد سنة من اإلعتصام على جبل ألبان
ومقاطعة األطفال لدراستهم ،اإلميضريون
يصدرون بيانات مطالب:
بعد أن استنزفت خرياتهم الطبيعية ،وأصبحت واحة
إميرض قرى مهجورة ،إلتجأ شباب أيت بويكنيفن
إىل أسلوب الحوار من أجل املطالبة بتشغيل رسمي
يف املرافق اإلنتاجية للرشكة وفقا لكوطا تراعي
احتياجاتهم املعيشية ،مع توفريتشغيل موسمي
للطلبة يف عطل الصيف ،والتشغيل يف الرشكات
املناولة ،مع التميز اإليجابي لكفاءات العليا باملنطقة
أثناء أي لجوء للتوظيف يف األطر والتقنيني ،فضال
عن مساهمة الرشكة يف تكوين الطلبة لتطوير
كفاءاتهم كما هو معمول به من طرف املكتب
الرشيف للفوسفاط ،مع تحديد مساحة األرايض
املستغلة من طرف الرشكة و الرفع من ثمن السومة
الكرائية.
وبعد فقدانهم لكل اآلمال يف ترشيد مياه إميرض
الجوفية ،لم يبق أمام السكان إال التعبري عن مطلب

يف العارش مارس عام  1996تم تدمري معتصم
إميرض عن آخره ،جراء هجوم القوات العمومية عىل
املعتصمني  ،فيما خلف هذا الهجوم خسائر مادية
وجرحى يف صفوف الساكنة  ،واعتقاالت بالجملة،
شملت  23شخصا ،من بينهم امرأتني ،تم اقتيادهم
يف سيارة تابعة لرشكة معادن إميرض إىل مخفر
الدرك بمدينة تنغري ،تم إطالق رساحهما فيما بعد
 ،بعد تعريضهما ملختلف أشكال التعذيب الجسدي
والنفيس ،يف حني تم وضع اآلخرون تحت الحراسة
النظرية بمخفر الدرك امللكي .وقع إثرها املعتقلون
عىل محارض «مفربكة» تتضمن تهم جنائية خطرية،
كالعصيان املدني و التحريض عليه ،تكوين تجمع
ثوري ،استعمال العنف ضد القوات العمومية وإلحاق
خسائر مادية يف امللك الخاص ،أحيل بموجبها
املوقوفون عىل محكمة ورزازات التي أدانتهم بأحكام
تراوحت مابني سنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500
درهم لستة عرش( )16منهم وسنتني سجنا نافذة وغرامة مالية
قدرها ألف درهم يف حق لحسن أورحما(أوسبضان) ، .بعدما قدمته
النيابة العامة باعتباره زعيما للمتمردين بإميرض  ،متهمة إياه
بالعصيان املدني و التحريض عليه ،و استعمال العنف ضد القوات
العمومية والتحريض عىل ذلك ،إضافة اىل تكوين تجمع ثوري و
تخريب أمالك خاصة .وكان أوسبضان من مواليد بتاريخ 26
دجنرب  1958بدوار أيت ابراهيم بجماعة إميرض ،يشتغل سائقا ،يعد
ناشطا و مناضال فعاال ومن بني مؤطري اعتصام ساكنة الجماعة
القروية إميرض عام  ،1996و اختري عضوا يف لجنتها الحوارية ،
باإلضافة إىل انتمائه لحزب اإلتحاد اإلشرتاكي ،حيث كان مرشحا
عن الحزب لإلنتخابات الجماعية يف تلك السنة .وبعد مداهمة
القوات العمومية للمعتصم يوم  10مارس  1996تم اعتقاله وهو

تطوير واقرتاح أساليب جديدة من أجل االستغالل
العقالني للمياه الصناعية ،مع اإللتجاء إىل بناء
سدود تحافظ عىل التوازن الطبيعي والفالحة
باملنطقة وتقوية فرص إنتاجية الرشكة .السكان
يطالبون الرشكة باملساهمة يف التشجري من أجل
الحد من انجراف الرتبة يف املقالع الرملية مع اتخاذ
تدابري جدية يف حماية األرايض الفالحية من اإلتالف
واإلنجراف .مع التزام الرشكة باملعايري الدولية لتدبري
سياسة البيئة داخل وخارج املؤسسة اإلنتاجية
وفقا ملا تمليه  ..ISO 140001مع القيام بدراسات
حقيقية ملعرفة التأثريات التي تلحق املنطقة بيئيا،
صحيا وبرشيا والناتجة عن استغالل املنجم ،فضال
عن مساهمة الرشكة يف تنمية القرية املنجمية
«إميرض» .وتفعيل دور الرشكة كفاعل اقتصادي
حقيقي وأن تكون كذلك رشكة مواطنة وذات
مسؤولية اجتماعية ،تساهم يف تنمية املنطقة .وذلك

يف حالة نوم بإحدى خيام املعتصم ،وأثناء اإلعتقال تعرض ملختلف
اشكال التعذيب الجسدي والنفيس ،داخل سيارة اعتقاله و كذا يف
مخفر الدرك بمدينة تنغري .ويقول تقرير أنجزته»حركة عىل درب
 »96والذي توصلت الجريدة بنسخة منه ،أنه «خالل الفرتة التي
قضاها أوسبضان يف السجن املحيل بورزازات كان يتم تعذيبه و
حبسه يف زنزانات انفرادية وكذا حقنه وباستمرار بمواد مخدرة و
سامة ،هذا ما تسبب يف إصابته بمرض خطري يف الرأس و الجهاز
العصبي ،أدى إىل وفاته بعد فرتة قصرية من خروجه من السجن».
مضيفا(التقرير) ،وذلك استنادا إىل أقوال زوجته أنه «بعد خروجه
من السجن كان جسده مورما و ممثلئا بآثار اإلبر و الجروح ،
فكان يف البداية عاجزا عىل امليش ليفقد برصه يف آخر أيام حياته من
عام  .»1998وقد توفيت زوجته هي األخرى بأزمة قلبية يف شهر
نونرب  ،2012بعد معانات مع مرض السكري ،و كان املعيل للعائلة
هو اإلبن الوحيد عبد الكريم  .إىل ذلك تتخذ ساكنة إميرض أحداث

لتطوير أساليب اإلنتاج وانفتاحها عىل محيطها
الخارجي واحرتامها ملبدأ حقوق اإلنسان ،وذلك
بتفعيل توصيات  ISO 26000واملساهمة يف إنشاء
مشاريع تنموية ،ثقافية  ،رياضية سنوية...الخ،
برشاكة مع املجتمع املدني  ،ويف ذلك خلق لفرص
شغل غري مبارشة ،مع تطوير الشبكات الطرقية من
أجل فك العزلة عىل مدار الجماعة القروية وتطوير
شبكة الكهرباء واملاء الصالح للرشب ودعم وإنشاء
تعاونيات للمناولة ( التزويد بالرمل) ،باإلضافة إىل
تشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتوفري النقل
املدريس داخل تراب الجماعة القروية إميرض ،وبني
هذه األخرية واملؤسسات التكوينية والتعليمية بإقليم
تنغري ،ترسيخا ملفهوم التشاركية يف استغالل الثروة
املعدنية وتنمية للمنطقة املنجمية عمال بقانون القرى
املنجمية النموذجية كذوي حقوق...

مارس  1996مرجعا لنضاالتها واعتصاماتها املستمرة ،وأطلقت
عىل تنظيمها «حركة عىل درب  ،»96وذلك تخليدا لروح شهيدها
لحسن أورحما (أوسبضان).
إىل ذالك الزال مصطفى أوشطوبان هو اآلخر يقيض عقوبة سجنية
تراوح أربع سنوات بالسجن املحيل بورزازات ،ويتابع أشطوبان
الذي كان يعمل ميكانيكيا بالرشكة املنجمية إلميرض منذ يوم 05
أكتوبر  ،2011بتهمتني هما ،التحريض عىل العصيان بسبب آرائه
ونشاطه النضاىل السلمي ،باإلضافة إىل الرسقة ،اعتربهما محمد
زاهر» تهمتان غري متناسقتني ،إضفاءا لرشعية اإلعتقال أضيفت
إىل تهمة التحريض عىل العصيان ،وهي كتهمة سياسية بامتياز
 ،تهمة الرسقة ،أصدرت يف حقهه محكمة ورزازات حكما يصل
إىل أربع  4سنوات سجنا نافذة يف محاكمة ماراطونية صورية
تفتقر إىل أدنى رشوط املحاكمة العادلة ،خرقت فيها قواعد
جوهرية يف املسطرة الجنائية كإخضاع القضية للتحقيق يف كافة
أطوار املحاكمة ،ليتضح للجميع أن املرسحية كانت مطبوخة
و الحكم كان جاهزا مسبقا  ،وتكشف تورط أطراف أخرى يف
القضية» .مضيفا أن»قضية اعتقال مصطفى أوشطوبان هي
مثال مطابق ملسلسل انتقام من ساكنة إميرض ،وتطهري الرشكة
من العمال املنحدرين من املنطقة» .فمصطفى أوشطوبان ينتمي
إىل جيل الشباب ،ولد سنة  1985بدوار أيت عيل بقرية إميرض
التحق باملدرسة االبتدائية بإميرض و بها نال شهادته االبتدائية
سنة  ،1997انتقل بعدها الستكمال دراسته يف إعدادية «زايد
أوحماد» بتنغري و منها إىل ثانوية «صالح الدين األيوبي»  .لم
يستطع مصطفى إتمام دراسته يف مستوى البكالوريا فاضطر
إىل مغادرة الدراسة إلعانة األرسة لكونه اإلبن األكرب .وابتداء من
عام  2010اشتغل ميكانيكيا برشكة «  ، « Glomineوهي إحدى
الرشكات املناولة التي تشتغل بمنجم إميرض للفضة .كما أنه
سيلتحق باملجتمع املدني قصد املساهمة والتعبري عن وفائه إزاء
منطقته ،حيث سينخرط يف العمل الجمعوي ككاتب عام لجمعية
إيغري للتنمية و البيئة بإميرض .مصطفى أوشطوبان سيكون أول
املنخرطني يف الحراك السلمي الذي تعرفه إميرض منذ فاتح غشت
 ، 2011ليعلن بذلك انضمامه إىل «حركة عىل درب « 96التي تؤطر
االحتجاج االجتماعي السلمي واملتوج باعتصام « ألبانAlebban
«« ،مما جعله صوب أعني الرشكة التي دبرت له مؤامرة يقيض
جراءها السجن ألربع سنوات نافذة ،حكم ابتدائي أيدته استئنافية
ورزازات» ،يقول محمد زاهر .مسلسل اإلعتقاالت لن ينتهي
باعتقال مصطفى أوشطوبان ،بل «سيتم الزج بخمسة أشخاص
آخرين بسجن ورزازات ،بعدما قضت ابتدائية ورزازات يف حقهم
بعقوبة سجنية تراوح السنتني ،سيتم استدراك الحكم استئنافيا
بأحكام موقوفة التنفيذ ،بناءا محارض جاهزة ومزورة رغم توفر
أدلة مادية واضحة تثبث براءتهم ،إذ تم توظيف القضاء لتصفية
حسابات ضيقة عرب استصدار أحكام جائرة وقاسية يف محاكمات
تنتفي فيها رشوط ومعايري املحاكمة العادلة يف الوقت الذي يتم
فيه الحديث عن مشاريع وأوراش إصالح العدالة» ،يشري تقرير
«حركة عىل درب . »96
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أعلنت رشكة معادن إميرض عن
تفاصيل اإلتفاق املربم بينها وبني
الجماعة القروية إلميرض ،معتربة
ّ
أن الوثيقة ،التي تمت صياغتها بعد
اإلنصات لكافة ممثيل ساكنة هذا الحيز
الجغرايف ،بمن فيهم حكماء القبائل،
تأتي «لضمان استمرار الخدمات
التي حرصت الرشكة ،منذ استغاللها
مناجم إميرض ،عىل موافاة السكان
بها» .هذا وطال اإلتفاق خلق مناصب
للشغل ،عرب تشجيع خلق املقاوالت
الصغرى واملتوسطة ومواكبة مراحل
تطورها ،واملساهمة يف خلق مركز
للصناعة التقليدية بجماعة إميرض
وتكوين شباب الجماعة عىل الحرف
اليدوية ،وتشجيع شباب املنطقة من
حاميل املشاريع املدرة للدخل مع تشجيع
التعاونيات النسائية العاملة يف هذا
املجال .إذ «فيما يخص التشغيل املبارش
داخل املنجم تلتزم الرشكة بتخصيص
 30منصب شغل آني ألبناء الجماعة،
وتخصيص  % 20من مناصب الشغل
القارة ،خالل السنوات املقبلة ،حسب
احتياجات الرشكة ،رشيطة أال ّ يقل
العدد عن  20منصب شغل سنة ،2013
وسيتم تشغيل أبناء جماعة إميرض
وفق املسطرة املتبعة لتشغيل العمال
برشكة معادن إميرض ،مع تخصيص
الرشكات املناولة لـ 60%من مناصب
اليد العاملة غري املؤهلة لشباب الجماعة
عند كل عملية تشغيل ،منها 20عامال
عىل األقل سنة  2012عند الرشكات
املناولة» تشري الوثيقة املذكورة .كما
يقيض ذات اإلتفاق بإيداع ملفات حاميل
الشواهد التقنية من أبناء جماعة
إميرض لدى املوارد البرشية للرشكة ،مع
إيالئها عناية خاصة عند كل مناسبة
تشغيل التقنيني ،والتزام الرشكة بتوفري
مناصب شغل موسمية للطلبة التابعني
للجماعة ،من الذين يتابعون دراستهم
يف مستوى السنة الثانية من البكالوريا
وما فوق أثناء العطل الصيفية ،عىل
قدر احتياجات الرشكة وطبقا للمعايري
املوضوعة من طرفها ،وكذا رفع عدد
املوسميني بالتناوب من  12عامال إىل 18
عامال مع االحتفاظ بالطريقة املتبعة
لتشغيلهم.
أما بشأن تدبري املوارد املائية ،فتلتزم
الرشكة بحفر وتجهيز ثقب خاص
باملاء الصالح للرشب ،وربطه بالخزان
الرئييس للجماعة ،مع املساهمة يف بناء
وترميم الخطارات بالجماعة ،عىل أن ال
يقل اإلنجاز عن  300مرت كل سنة خالل
فرتة من أربع سنوات ،زيادة عىل القيام
بدراسة هيدروجيولوجية لتقييم املوارد
املائية باملنطقة مع تحديد مواقع تعبئتها
ودراسة الثأثريات البينية ،وأيضا القيام
بدراسة مبدئية لسبعة أحواض مائية،
دراسة أولية لحوضني سيتم انتقاؤهما
ودراسة مفصلة للحوض الذي سيتم
انتقاؤه ألجل بناء سد تيل ّ ستساهم
ضمنه الرشكة ،مع تشييد مكان خاص
باملغاسل الجماعية ،وتشجيع الجمعيات
التي تعمل يف إطار مشاريع لها فائدة
عامة كالسقي بالتنقيط  ،تقليص
وعقلنة استعمال املياه...
وتتعهد رشكة معادن إميرض بتتبع
صبيب الخطارات بالكيفية املشار إليها
يف املادتني  2و 10من إتفاقية  ،2004مع
قياس صبيب الخطارات مبارشة بعد
توقيع اإلتفاق ومراقبته كل أربعة أشهر،
واملساهمة يف مرشوع تزويد دوار إكيس
باملاء الصالح للرشب الذي يدخل يف
إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية،
وأيضا املساهمة يف تمويل مشاريع
برشاكة مع املكتب الوطني للماء الصالح
للرشب قصد تمكني الساكنة من املاء
الرشوب ،إىل جوار املساهمة يف تغطية
دواويرجماعة إميرض باملاء الصالح
للرشب بنسبة  ،100%وتخفيض
وعقلنة كمية املاء املستعملة داخل

املنجم باالعتماد عىل إعادة استعمال
املياه املستعملة داخله ،كما ستعتمد
مشاريع تنويع املوارد املائية عرب
التطهري السائل باملنجم والسدود التلية،
واملساهمة يف حماية األرايض الفالحية
املهددة بانجراف الرتبة.
ّ
فإن ذات
أمّ ا بشأن البنيات التحتية،
الرشكة ستساهم يف إعادة تأهيل مركز
جماعة إميرض بتدخالت ته ّم التطهري
السائل ،وجمع النفايات ،واإلضاءة،
وتعبيد األزقة ،وصيانة الطرق الثانوية
نحو الدواوير ،وهذا وفق دراسة ستنجز
من طرف عمالة إقليم تنغري برشاكة مع
جميع املتدخلني ..زيادة عىل املساهمة
يف اقتناء شاحنة لجمع النفايات ،يف
إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية،
والتي سيتم تسيريها من طرف
الجماعة القروية ،واملساهمة يف إصالح
وإعادة التأهيل للقصبة القديمة بمركز
إميرض واستعمالها كمتحف للحرف
التقليدية املتعلقة بمعدن الفضة .كما
أعربت الرشكة عن استعدادها املبدئي
للمساهمة يف مساعدة الجمعيات
التي تعنى بالفئات املعوزة والفقرية،
وموافقتها املبدئية عىل املساهمة
ضمن دراسة تصاميم إنجاز مركب
سوسيو ثقايف ،برشاكة مع مجموعة
من املتدخلني ،وتخصيص أفرشة
لسبعة مساجد بكل من إميرض واكيس
وإزومكن ،واملساهمة يف إصالح طريق
إكيس من املنجم إىل الدوار مع إنجاز ممر
عبور األليات عىل واد تاشقاقاشت.
ويف الحقلني الصحي والرتبوي  ،تتعهد
الرشكة بإعادة تأهيل املركز الصحي
لجماعة إميرض وتزويده باملعدات
والتجهيزات الرضورية ،مع تعيني
الرشكة طبيا ملدة ثالث أيام يف األسبوع
بذات املركز ،ومساهمتها يف تكوين أربع
فتيات لتلبية خصاص املرفق ،مع تنظيم
قوافل طبية يف جميع االختصاصات،
حسب احتياج الدواوير البعيدة،
واملساهمة يف عالج بعض الحاالت
الخاصة واملكلفة ،كاألمراض املزمنة
املقرتنة بالقلب والقصور الكلوي،
واملساهمة يف تزويد املركز الصحي
لجماعة إميرض باألدوية الالزمة،
واملساهمة يف اقتناء سيارة إسعاف ،مع
املساهمة يف بناء دار األمومة الذي سيتم
إدراجه يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية
البرشية ..زيادة عىل منح  200ألف درهم
سنويا دعما للجمعيات التي تتكلف
بتسيري النقل املدريس داخل جماعة
إميرض ،مع مراجعة هذا املبلغ يف حاالت
الخصاص.
ّ
املوقع يقيض أيضا بالتزام
االتفاق
العمالة و الرشكة عىل تحديد لجنة تقنية
مشرتكة للوقوف عىل حاجيات الجماعة
من النقل املدريس ،واإلحتفاظ بوسائل
النقل املوضوعة من طرف الرشكة لنقل
تالميذ الجماعة من وإىل مدينة تنغري
كما هو معمول به حاليا ،واملساهمة
يف تعزيز البنية التحتية القادرة عىل
استيعاب التالميذ يف كافة املؤسسات
التعليمية بالجماعة القروية ،حسب
احتياجاتها وفق جدول زمني قصري
ومتوسط وبعيد املدى ،كما ت ّم التزام
عمالة اإلقليم بخلق مكتبات باملركزيات

املدرسية واإلعدادية قبل تجهيزها
بالكتب الرضورية من طرف رشكة
معادن إميرض ،وكذا قاعات لإلعالميات
التي ستجهزها الرشكة بمعية جميع
املتدخلني ،إضافة إىل املساهمة يف خلق
قاعات متعددة االختصاصات وأخرى
للدروس التطبيقية باإلعدادية مع
تجهيزهما ،مع إعادة تأهيل الحجرات
الدراسية واملالعب الرياضية باملؤسسات
التعليمية بالجماعة حسب االحتياج.
«الرشكة ستساهم يف ربط املؤسسات
التعليمية باملياه الصالحة للرشب
والشبكة الكهربائية،وسيتم جرد
ودراسة الخصاص ابتداء من تاريخ
توقيع املحرض ،واملساهمة يف إعادة
تأهيل دار الطالبة وتزويدها باملواد
الغذائية الرضورية ،مع إعادة تأهيل
املراحيض بذات املرفق ،وتوزيع دراجات
عىل املتمدرسني القاطنني بالدواوير
البعيدة التي ال تتوفر عىل النقل املدريس،
حسب الوضعية االجتماعية للمستفيد،
واملساهمة يف اقتناء مستلزمات الدخول
املدريس من كتب ومحافظ لتالميذ
الجماعة ،مع منح جوائز تشجيعية
للتالميذ املتفوقني بجميع املؤسسات
التعليمية بجماعة إميرض ،والعناية
الخاصة بالحاصلني عىل معدالت
عالية تخول لهم متابعة دراساتهم يف
املدارس العليا ،زيادة عىل املساهمة يف
دعم الجمعيات التي تهتم باملخيمات
الصيفية ألبناء الجماعة عىل غرار تجربة
 2012بعد وضع كل املعايري املتعامل بها
لفرز املستفيدين» يقول اإلتفاق.
أمّ ا بشأن التدخالت البيئية ،فتنص
الوثيقة عىل أنه« :يف إطار إسرتاتيجيته
للتنمية املستدامة واحرتام البيئة،
خصص منجم إميرض استثمارات جد
مهمة ،وذلك بإدخاله تقنيات إنتاجية
وتكنولوجيا عاملية لتحسني اإلنتاج
وحسن تدبري البيئة ،وهو بصدد
إنجاز دراستني ،األوىل تتعلق بدراسة
التأثري والثانية بربنامج بيئي يهدف إىل
الحصول عىل شهادة إيزو  ،14001كما
تقوم الرشكة بتتبع برنامج املراقبة
لجودة املياه الجوفية والنفايات الصلبة
والسائلة .فيما يخص املاء ،وزيادة عىل أن
كل الدراسات التي أنجزت يف هذا الصدد،
أثبتت انعدام أي تأثري الستغالل الثقب
املزودة للمنجم عىل املياه السطحية ـ
الخطارات ـ بالدواوير املجاورة ،فإن
الرشكة تويل اهتماما خاصا لهذه املادة
الحيوية وتحرص عىل تقنني وترشيد
استغاللها يف جميع مرافقها الصناعية».
هذا وتلتزم الرشكة بانخراطها يف
برنامج تدبري وتوسيع الغطاء النباتي
واملساحات الخرضاء داخل املنجم،
والتزامها بتخصيص يوم درايس لإلحاطة
بموضوع البيئة باملنجم ومحيطه
للوقوف عىل نقط القوة والضعف
والربامج املتبعة للحد من تأثري نشاط
املنجم عىل البيئة ،واملساهمة يف الدعم
التقني للفالحني برشاكة مع مندوبية
الفالحة ،وتشجيع األنشطة الفالحية
املدرة للدخل ،واملساهمة يف الربامج التي
لها عالقة باقتصاد املاء.
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"حركة على درب :" 96
بروتوكول اإلتفاق املربم بني شركة
"مناجم" إميضر واملجلس اجلماعي،
بروتوكوال ومهيا وحماولة لإللتفاف
على مطالب السكان
يف رد لها عىل بروتوكول اإلتفاق املربم بني رشكة "مناجم" إميرض
واملجلس الجماعي إلميرض ،أصدرت "حركة عىل درب  "96بيانا
اعتربت فيه مضمون اإلتفاق يفتقر إىل الدقة الالزمة باإلضافة إىل
ضبابيته مما يجعله ملغوما .إىل ذلك عربت الحركة عن استمرارها
يف خوض اإلعتصام املفتوح ،الذي ابتدأته منذ غشت  2011فوق
جبل ألبان للمطالبة بحقوق إجتماعية و اقتصادية ،يف ظل محاوالت
مفضوحة لإللتفاف و الركوب عىل مطالب الساكنة .البيان وصف
اإلتفاق ب" باملطبوخ و املفربك" من طرف الرشكة املنجمية
إلميرض و أعضاء املجلس القروي الذين كانوا مرفوقني بأشخاص
"انتهازيني" من ذوي املصالح الشخصية مع الرشكة املنجمية،
بمباركة من السلطات اإلقليمية ،و ذلك خالل لقاء جمعهم بمقر
عمالة تنغري يوم اإلثنني  19نونرب .2012
هذا ونعت بيان الحركة "املمثل الرشعي للمعتصمني" ،اإلتفاق
ب " الربوتوكول الوهمي الذي سوقت له مجموعة "مناجم" عرب
منابر إعالمية بشكل غري مسبوق تضمن مقرتحات اعتربتها "

نتائج الحوارات السابقة" ،يف حني أنها عنارص ومقرتحات مفخخة
يف عمقها و تخوض يف العموميات ،و الهدف األسايس منها ليس
اإلستجابة لتطلعات الساكنة ،إنما محاولة استئناف عمليات ضخ
املياه الصناعية نحو املنجم و استنزاف ثروات املنطقة" عىل حد
تعبري البيان .هذا و"بعد اإلطالع عىل بنود اإلتفاق املفربك تم تعميم
عريضة شعبية عىل سكان الداوير السبعة لجماعة إميرض للتعرض
و رفض هذا اإلتفاق ،حيث و قع عىل العريضة أزيد من  1967مواطن
إميرضي بالغ ،و نصت العريضة عىل أن "الربوتوكول" غري رشعي
و ال يعني ساكنة الجماعة ألنه يفتقد إىل مبدأ الرتايض بني املعنيني
بالقضية ( الساكنة) و الرشكة املنجمية" .ويؤكد املوقعون عىل
عريضة التعرض التي توصلت الجريدة بنسخة منها" :عىل تشبتهم
بلجنة الحوار الرشعية املفوضة منذ بداية اإلعتصام و التي سبق أن
خاضت  15جولة حوارية كطرف رشعي و أسايس للتفاوض عىل
امللف املطلبي املرفوع" .وتوضح العريضة أن مقرتحات الرشكة
عرب هذه الجوالت الحوارية تتضمن ماهو يف صالح الساكنة إال
أنها تتضمن أيضا مجموعة من ملفات ونقط تستلزم عقد املزيد
من اللقاءات للبث فيها .وتتلخص يف رضورة اإلستمرار يف النقاش
بشأن ملفي األرايض املستغلة من طرف الرشكة والقضاء لكونهما
لم يناقشا طوال جوالت الحوار،مع مناقشة سبل التعويض عن
األرضار الالحقة بالساكنة ،تعبيد الطرق وتشييد السدود التلية نظرا
لتجاهل هذه النقط يف ما سبق" .لم نخلص بعد إىل صيغة واضحة
الستئناف استغالل املوارد املائية سواء ا عىل مستوى برئ تاركيط
أو عىل مستوى أثقاب تيدىس".كما أن ما قدم يف ملف التشغيل ال
يرقى إىل تطلعات ساكنة جماعة إميرض التي طالها الحيف لعقود
من الزمان .هذا فضال عىل أن املقرتحات لم تتضمن بعض النقط
التي سبق اإلتفاق عليها بني الطرفني…
"وإيمانا منا بعدالة قضيتنا ورشعية مطالبنا ،فإننا مستمرون يف
إعتصامنا السلمي حتى تحقيق الحقوق ،و نعترب محاولة اإللتفاف
هاته ماهي إال إستمرار ملسلسل التماطل و تضييع الوقت و
املجهودات وتعقيدا للقضية ،كما نشجب كل اإليدعاء ات الدنيئة
ملحاولة شيطنة و تشويه سمعة مناضلينا الرشفاء أو تسفيه
لنضاالتنا السلمية و الحضارية" .هذا ودعت الحركة ممثيل الرشكة
إىل التحيل بالحكمة و املسؤولية والعودة إىل طاولة املفاوضات
من أجل استكمال الحوار مع اللجنة الحوارية املفوضة من طرف
الساكنة وتتويجه بحل يريض جميع األطراف بما يحقق الصالح
العام ،ويحافظ عىل حقوق الساكنة املحلية.

7
ياسني
عمران

العامل االمازيغي

ملف العدد
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قرى األطلس تواجه الربد وشبح املوت يهدد أطفاهلا

* قرى األطلس حتت رمحة التضاريس واملناخ
واجلغرافية الوعرة

املحلية بالتغطية الصحية ،وتنظيم
مستشفيات متنقلة تكون موسمية عىل
األقل خالل فرتة الشتاء ،ولتفادي وقوع
مأساة إنسانية باملنطقة.

تشهد القرى األمازيغية بجبال األطلس يف الفرتة املمتدة من
دجنرب إىل غاية أبريل موجة برد قاسية ،تزيد من معانات
الساكنة مع قساوة التضاريس الوعرة ،فقرى أنفكو،
وأغادو ،وتغدوين ،وأنمزي ،وتامالوت ،وتريغيست ،وأيت
مرزوك  ...التي تتواجد يف أعايل جبال األطلس ،والتي تتميز
بتضاريسها الوعرة وبغياب البنية التحتية ،فللوصول إىل هذه
القرى ال بد من سيارة رباعية الدفع لإلنتقال إىل هاته املناطق
أما الساكنة املحلية فتعتمد عىل ركوب الدواب أو امليش عىل
األقدام للتنقل بني قراهم.
ويف فصل الشتاء ،تحارص الثلوج هاته القرى وتفرض عىل
الساكنة اإلنزواء يف بيوت أشبه ببيوت العنكبوت ألنها بكل
بساطة ال تقيهم من موجات الصقيع والربد القارس ،فبؤساء
أنفكو والقرى املجاورة يعتصمون طيلة هاته املدة يف بيوتهم،
ويلتفون حول النار لعلها تنقذهم من شبح املوت الذي
يتهددهم جراء إنخفاض درجات الحرارة ،وتساقط الثلوج،
عالوة عىل اإلنتشار الواسع لألمراض املزمنة يف صفوفهم.
السكان املحليون يتحرسون عىل كون الدولة املغربية ال
تتحمل مسؤوليتها يف إغاثتهم ونجدتهم من غضب الطبيعة
وقساوة التضاريس ،عىل الرغم من أن منطقتهم عرف عنها
بسالتها يف دحض املستعمر الفرنيس ،فهي تعترب أخر املناطق
التي احتلتها فرنسا يف املغرب سنة  ،1932أي بعد أن انهزمت
قبائل أيت يحي يف معركة تزيزاوت التي أنهت املقاومة
الوطنية املسلحة.
قرى األطلس تتوفر عىل ثروة غابوية ومائية جد مهمة،
لكن يف مقابل ذلك تقول الساكنة املحلية بأن ثرواتها تحولت
إىل نقمة وإىل كابوس بسبب جشاعة مافيا الخشب التي
تنهب ثراوتهم والتي تعترب املصدر الوحيد املتبقي لها ،حيث
تستغلها يف رعي األغنام ولتدفئة أجسادها النحيلة.
وتعرف املنطقة خالل فصل الشتاء انخفاضا مهوال يف
درجات الحرارة عالوة عىل تنامي موجات الربد القارسة
نتيجة التساقط الكثيف للثلوج،ويخىش سكان هذه املناطق
من أن تؤدي هاته املوجات القاسية إىل ارتفاع يف ضحايا
الربد القارس خاصة األطفال والرضع الذين ال يستطيعون
مقاومة تأثريات الربودة املفرطة.
هذا وتعرف املنطقة نقصا حادا يف البنية التحتية و األطقم
الطبية ،إضافة إىل غياب املرافق اإلجتماعية إليواء املترضرين
من نزلة الربد القاسية ،ومن قساوة املناخ و غضب الطبيعة
بسبب برودة الطقس خالل موسم الشتاء.

* التجمع العاملي األمازيغي يطالب
وزير الصحة بإغاثة سكان أنفكو و
القرى املجاورة.

* التقارير الصحفية الوطنية والدولية تقر بوجود
حاالت وفيات جببال األطلس جراء تنامي موجات
الربد والصقيع.
أكدت العديد من املنابر اإلعالمية الوطنية واألجنبية عىل وجود
حاالت وفيات كثرية ،بسبب موجة الربد القارس التي تجتاح
املنطقة ،حيث تويف ثالثة رضع يف ظرف أقل من أسبوع واحد
بدوار أيت عيل وسو ،حيث عانى الرضع الثالثة من ارتفاع
درجات الحرارة والسعال وضيق يف التنفس وسيالن أنفي
شديد ،وذلك حسب ما رصح به أحد أقرباء الضحايا ملنابر
اإلعالم الوطني.
وحسب األنباء الواردة من هناك ،فإن املستوصف املوجود
بهذه القرية غري مؤهل إلستضافة حاالت مستعجلة
إلسعافها ،نظرا لعدم توفر املوارد البرشية املؤهلة ،إضافة
إىل نقص حاد يف األطر واألطقم الطبية ،إلسعاف األطفال
والرضع ،مما يدفع بالساكنة إىل التوجه صوب مستشفيات
الراشيدية وميدلت اللتان تبعدان عن هاته القرى بأكثر من
 140كيلو مرت.
ويف قرية تامالوت توفيت رضيعة تبلغ من العمر  40يوما
بسبب السعال الحاد الناتج عن الربد ،حيث كانت الرضيعة
تسعل بحدة وتتقيأ دما ،نتيجة الربد القارس ،حيث ال
تستطيع الرضع مقاومة الربد القارس يف ظل غياب األدوية
عن هاته املناطق التي تعرف تنامي موجات الربد القارس،
وحسب العديد من املصادر فدار الوالدة بقرية أنفكو تتوفر
عىل مولدة واحدة ،ويعاني املركز من خصاص يف األدوية
علما أن قرى األطلس املتوسط تعاني من نقص حاد يف البنية
التجهيزية القادرة عىل حماية األطفال والرضع من نزلة الربد
القارس.
وطالبت ذات املصادر مختلف الجهات املسؤولة ،وعىل رأسها
وزارة الصحة ،برد اإلعتبار لهذه املناطق عرب خلق العديد من
املرافق الصحية بقرى األطلس املتوسط ،وتمتيع الساكنة

راسل التجمع العاملي األمازيغي وزير
الصحة ،الحسني الوردي ،بغية إغاثة
أطفال أنفكو والقرى األطلسية املجاورة،
وذلك بعد ورود أنباء وتقارير صحفية
تفيد بسقوط ضحايا نزالت الربد القارس،
فحسب العديد من الصحف الوطنية و
األجنبية التي أكدت عىل وجود حاالت
وفيات كثرية باملنطقة مرتبطة بتنامي
موجات الربد القارس وانخفاض درجات
الحرارة بقرى األطلس.
ووجه التجمع العاملي األمازيغي رسالته
إىل املسؤول األول عن قطاع الصحة املغربي،الحسني الوردي
يدعوه فيها إىل إرسال األطر الصحية الالزمة إلغاثة األطفال
والرضع بأنفكو ،لتفادي سقوط ضحايا أخرين باملنطقة
وذلك عىل اعتبار أن املنطقة تعرف خصاصا مهوال يف الخدمات
الطبية ،وبإنعدام املرافق اإلجتماعية ومالجئ اإليواء .
وطالب التجمع العاملي األمازيغي بفتح تحقيق معمق ،بغية
اكتشاف السبب الحقيقي الذي أدى إىل سقوط العديد من
األطفال و الرضع خالل فرتة الشتاء ،وبتنظيم حمالت طبية
لتفادي وقوع املزيد من الضحايا باملنطقة.
هذا وقد طالبت أمينة ابن الشيخ الرئيسة املنتدبة للتجمع
العاملي األمازيغي بالتحرك الفوري و اآلني لنجدة سكان
القرى األطلسية ،املحارصين بالثلوج ،يف ظل غياب
مستوصفات قريبة من الساكنة والتي تبعد بمسافات طويلة
يتعذر قطعها نتيجة غياب الطرق املعبدة.
وأضافت ابن الشيخ عىل أنها توصلت بمعلومات مؤكدة من
نشطاء باملنطقة تفيد بوفاة مجموعة من الرضع ،جراء
انخفاض درجات الحرارة ،وأكدت عىل أن املنطقة تشهد
تهميشا ممنهجا يف ظل استمرار معانات السكان مع
اإلقصاء و التهميش ،والرتامي عىل امللك الغابوي و املنجمي.
ويف السياق ذاته فقد خرجت الحركة األمازيغية بالناظور
يف مسرية احتجاجية يوم األحد  09دجنرب  2012للتضامن
مع ساكنة أنفكو ،وللتنديد بصمت الحكومة جراء سقوط
ضحايا الربد القارس بقرى األطلس،حيث رفعت شعارات
قوية تطالب فيها الدولة املغربية يف تحمل مسؤوليتها يف
إغاثة منكوبي أنفكو و الدواوير املجاورة لها.

* احلكومة املغربية تنفي وجود حاالت وفيات بقرى
األطلس
نفت وزارة الداخلية ما وصفته ب ً إشاعات نرشتها وسائل
اإلعالم عن وفاة أطفال رضع بسبب الربد ً وأضاف ذات البيان
أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها للوالة والعُ مال املعنيني
لتفعيل مراكز القيادة اإلقليمية ملتابعة االضطرابات الجوية٬
بتعاون وثيق مع املصالح املختصة بوزارة التجهيز والنقل
ووزارة الصحة والدرك امللكي والوقاية املدنية ،فضال عن
املنتخبني املحليني وممثيل املجتمع املدني.
ولم يفت الوزارة التذكري بما قامت به من مجهودات تهم
« تنفيذ املخططات العملية التي أعدتها األقاليم املعنية
واإلرشاف والتنسيق بالنسبة لعمليات إزاحة الثلوج وتوزيع
املواد الغذائية ،فضال عن الحمالت الطبية » ،وذلك منذ اإلعالن
يف بداية نونرب  2012من قبل مصالح األرصاد الجوية الوطنية
عن إنذار ينبئ بسقوط ثلوج يف املرتفعات العليا.
وبدوره وزير الصحة ،الحسني الوردي  ،نفى يف إحدى
ترصيحاته للقنوات العمومية ما تم تداوله عن وجود حاالت
وفيات بسبب الربد القارس ،حيث رصح الوزير بأنه تحدث
مع أم الرضيعة املتوفاة وقالت له «إن ابنتها كانت تسعل
وماتت».
هذا ويذكر بأن الحسني الوردي أطلق حملة طبية متعددة
التخصصات همت عددا من املناطق والدواوير واملدارش
النائية واملعزولة عىل مستوى إقليم ميدلت والتي تعاني من
قساوة الطقس .وتهدف هذه القافلة ،التي نظمتها وزارة
الصحة ،إىل محاربة تأثريات موجة الربد يف الفرتة املمتدة بني
 2012و 2016

ويف هذا اإلطار تم وضع وحدتني طبيتني قارتني بقرى أنفكو
وأكوديم تسهران عىل تقديم خدمات يف مجال الطب العام
واملتخصص «طب األطفال وطب النساء والتوليد» وطب
األسنان ،إضافة إىل االختبارات التكميلية «الفحص باألشعة
واالختبارات البيولوجية» وكذا توزيع األدوية.
كما تم إحداث وحدتني استشفائيتني باملستشفى اإلقليمي
مليدلت ،يف حني تم بالجماعة القروية أكوديم وضع وحدة
طبية متنقلة هامة ،تضم ثالث وحدات خاصة بالجراحة
وطب العيون واالكتشافات البيولوجية واإلشعاعية .من
جهتها ٬حطت وحدة متخصصة يف قياس النظر ومعالجة
اختالال ته الرحال بقرى أنفكو وأكوديم وتونفيت.
والجدير بالذكر أن وزير الصحة ،الحسني الوردي ٬أكد يف
ترصيح صحايف ،أن هذه الحملة جاءت يف إطار الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص ،وتندرج يف إطار سياسة جديدة
تهدف إىل تقريب الخدمات الصحية من املواطنني السيما
املتواجدين بالعالم القروي واملناطق املعزولة.
وأوضح الوردي أن املشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة ال
يمكن بأي حال من األحوال أن تحل من طرف الوزارة وحدها،
بمعزل عن املجتمع املدني والقطاع الخاص العامل يف هذا
املجال.
وأضاف الوردي أنه تم وضع كمية كبرية من األدوية رهن
إشارة السكان تقدر قيمتها بأزيد من 3.5مليون درهم،
موضحا أن املستشفى اإلقليمي بميدلت توجد به كمية من
هذه األدوية تقدر قيمتها بحوايل  3ماليني درهم ،يف حني
تمت تعبئة الكمية املتبقية ،واملقدرة قيمتها بحوايل  500ألف
درهم ،من قبل املنظمني بمناسبة هذه الحملة.
من جهة أخرى ٬أوضح الوردي أن هذه الحملة تندرج يف إطار
برنامج ملبادرات مماثلة ستهم مختلف الجهات التي تعاني
من العزلة باململكة ٬مضيفا أن الوزارة منكبة عىل وضع
مستشفيات متنقلة سيتم نرشها بعدد من املناطق النائية،
من أجل تلبية احتياجات الساكنة يف مجال الصحة .كما أن
اإلسرتاتيجية الجديدة املتمثلة يف اعتماد املستشفيات املتنقلة
مردها كذلك إىل نسب االستشفاء ٬ونسبة إقبال املواطنني عىل
املستشفيات واملراكز الصحية القارة بالجهات التي ال تتجاوز
بالكاد  1.5يف املائة ،وهذا ما يوضح أهمية مثل هذه املبادرات.
لذلك ،يقول الوردي ،يتعني عىل املستشفى أن يتنقل يف اتجاه
سكان املناطق النائية ،موضحا أنه ليس من الطبيعي ترك
املناطق املعزولة بدون منشآت طبية.
ويف السياق ذاته ،تم تجنيد مختلف قنوات القطب العمومي
لتكذيب األخبار التي تتحدث عن سقوط ضحايا رضع
باملنطقة ،حيث انتقلت هاته القنوات إىل القرى األطلسية،
وتحدثت مع والدة الرضيعة عن سبب الوفاة لتكذيب ًما
وصفته باإلشاعات ً.
غري أن العديد من النشطاء األمازيغ باملنطقة الذين أجمعوا
عىل أن الدولة تفرض التعتيم اإلعالمي عن حقيقة ما يجري
بقراهم ،حيث طالبت هاته املصادر برضورة إيفاد لجان
مستقلة لرصد مايقع بمنطقتهم ،وأضافت عىل كون الربد
القارس قتل يف روسيا أكثر من  150رويس ،وتم نرش هاته
األنباء يف مختلف القنوات الروسية ،ولم يتم حجب الحقيقة
عىل الشعب الرويس ،تقول ذات املصادر ،ولتندد بسياسة
صم األذان التي تنهجها جل الحكومات املتعاقبة عىل املغرب،
وبحجب حقيقة ما يجري بالقرى األطلسية.

العامل االمازيغي
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العامل القروي اآلن ...تنميته واجب وطين

تعاني املناطق القروية والجبلية الناطقة باألمازيغية أو بالعربية عىل حد
سواء من الفقر واألمية وضعف يف البنيات التحتية .فال يكفي أن نتحدث
عن الهوية الثقافية دون اإلشارة إىل الظروف االجتماعية واالقتصادية التي
يعيشها السكان القرويون عموما والناطقون باألمازيغية خصوصا ،ألن
للهوية صلة وطيدة باملحيط والبيئة وبمستوى العيش والتعليم وظروف
السكن والصحة والشغل .وال يمكن لداريس إشكالية الهوية الثقافية فهم
االهتمام والتشبث بالهوية دون اإلشارة إىل السياقات املادية التي تتفاعل
معها.

* هناك صلة وثيقة بني املطالب الثقافية والعوامل االقتصادية
واالجتماعية والسياسية
ينبغي عىل املهتمني بدراسة اللغة والهوية أن يأخذوا عىل محمل الجد دور
العوامل االقتصادية و االجتماعية والبيئية يف املغرب .وليس الغرض من
هذه الرؤية الحد من الوعي الذاتي والجماعي بالهوية الثقافية ،وإنما
الهدف هو الوصول إىل فهم أحسن ملظاهر هذا الوعي وتحقيق العدالة
االجتماعية والتنمية املستدامة.
ويطالب نشطاء الحركة الثقافية األمازيغية باملغرب بأمرين اثنني :أوال
النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني كجزء ال يتجزأ من الثقافة املغربية،
ثانيا تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي للمناطق القروية والجبلية
املهمشة منذ االستقالل ،بتحسني البنى التحتية لهذه املناطق ومستوى
عيش سكانها.
مما ال شك فيه أنه ال يمكن فصل القضايا االجتماعية واالقتصادية
والسياسية عن الجوانب الثقافية .فللسياسة واالقتصاد تأثري كبري عىل
الهوية الثقافية وعىل مطالب الحركة األمازيغية .واإلقصاء والتهميش
والفقر عوامل موضوعية ترتب عنها تسييس الهوية واملطالب الثقافية
وأحيانا التطرف .لذا ينبغي أن توجه الجهود والسياسات الحكومية نحو
إيجاد حل للمأزق االقتصادي واالجتماعي والثقايف الذي تواجهه املناطق
القروية والجبلية .وال ينبغي للمطالب اللغوية والثقافية أن تخفي أو
تغفل الواقع املزري لسكان البوادي والجبال الذين يعانون من الفقر
والتهميش .ومع ذلك يتم يف كثري من األحيان طمس مطالبهم من أجل
العيش الكريم.
ونظرا لغزو القنوات الفضائية للمناطق القروية وتوفر شبكة اإلنرتنت
والولوج إىل وسائل االعالم االجتماعية فقد أصبح السكان القرويون أكثر
وعيا وانفتاحا عىل بقية العالم عما كانوا عليه يف السبعينات .وال عجب
أن حصولهم عىل معلومات وفرية وصور متنوعة عن العالم الخارجي
يساعدهم عىل إدراك أحسن ألحوالهم البيئية واالجتماعية والسياسية
ووعي أكثر بمشاكلهم.

* ماذا قامت به الدولة للنهوض بالعامل القروي؟
اتخذ املغرب تدابري مهمة إلعادة الهيكلة التي فرضها البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل يف الثمانينات ،ونجح يف تطوير بنيته التحتية
وترسيخ االقتصاد من خالل تحرير التجارة والخصخصة.
وقام املغرب بإصالحات هامة يف مجال التعليم والتنمية االقتصادية عىل
الصعيد الوطني بفضل مجهودات الدولة والسياسات العمومية مثل بناء
السدود وخطة املغرب األخرض والربنامج االستعجايل ،واملبادرة الوطنية
للتنمية البرشية التي أطلقتها الحكومة يف  18مايو  ،2005الخ.
وعىل سبيل املثال ال الحرص ،بلغت نسبة كهربة البوادي واألرياف 96.5٪
سنة  2009مقابل  18٪يف  ،1996حيث تمت كهربة نحو  35670قرية
مغربية يف الفرتة ما بني  2004و ،2009أي أن حوايل  11.5مليون شخص
قد استفادوا من وصول الكهرباء إىل بيوتهم.
رسالة من جمعية تونفيت مستقبل األرز واألروي
إىل السيد :رئيس الحكومة للمملكة ضد :املندوب
السامي للمياه والغايات بالرباط
املوضوع :فتح تحقيق
يتساءل العديد من املهتمني والعارفني باملجال
الغابوي كيف لثروة غابوية أو ما يسمى حقيقة
ال مجازا بالذهب األخرض "شجرة األرز"بمنطقة
تونفيت ،أن تتعرض الستنزاف طاحن ملصلحة ريع
اقتصادي تتوارثه حفنة من الطفيليات واللصوص.
فال حديث يف األوساط املالية إال عما تدره عائدات
األرز يف جيوب أقلية قليلة جدا بالنظر ألحزمة
البؤس والهشاشة املبعثرة عىل طول املنطقة
 ...والحديث إال عن عائدات تتبخر كمصاريف
استثنائية يوميا من خزينة الدولة.
فإزاء الفشل إن لم نقل اإلفشال الذريع لرجاالت
وتقنيو وحراس املندوبية السامية للمياه والغابات
يف وضع حد لالستنزاف والقطع والتهريب ثم
التسويق املمنهج الذي تتعرض له شجرة األرز
باألطلس الكبري الرشقي والذي تديره مندوبية
عبد العظيم الحايف املرتبع عليها منذ أزيد من عقد
من الزمن وخالل واليته املمددة شهد هذا القطاع
الغابوي تدهورا بيئيا خطريا انضاف إىل خيبات
األمل يف التقارير املحاسباتية التي أصدرها املجلس
األعىل للحسابات سنة  2009والذي تغافل عن
قصد اإلشارة إىل تدهور العائدات الغابوية وحجم
ما يتم استنزافه من مالية الدولة عن طريق
األباطرة واملهربني للخشب الصناعي صنف األرز
والخاضع للسوق السوداء باألطلس الكبري الرشقي
وخاصة بإقليم ميدلت الذي يحوي املقاطعة
الغابوية لتونفيت ذات  49ألف هكتار من غابات
االرز والبلوط واألصناف األخرى .
وقد سبق لجمعيات بيئية وعىل رأسها ،جمعية تونفيت مستقبل األرز واآلروي،
املختصة يف الحماية البيئية لشجرة األرز أن دقت ناقوس الخطر سنة  2010حيث
ضبطت شاحنة واحدة من أصل خمسة محملة بالخشب الصناعي املهرب ،هذه
الشاحنة املحجوزة من طرف السلطات املختصة (الدرك امللكي وحراس املياه
والغابات) بتونفيت كانت محملة ب  22مرت مكعب من الخشب الصناعي من النوع
الرفيع مصدره غابة قيادة تونفيت وبالخصوص القطاع الغابوي التابع لجماعة

 164مليون
سنتيم
كعائدات
غابوية
تسرق يوميا
مبقاطعة
املياه
والغابات

كما قام املغرب ،بتعاون مع البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ( ،)BIRDبعدد
من اإلصالحات الرامية إىل حل مشاكل إدارة املوارد املائية .وقد مكنت هذه
اإلصالحات بشكل ملحوظ عددا كبريا من األرس من الحصول عىل املياه
الصالحة للرشب يف املناطق القروية وشبه الحرضية .وبفضل ترسيع
برامج إمدادات املياه يف املناطق الريفية ارتفع معدل الحصول عىل مياه
الرشب من  ٪20سنة  1990إىل ٪50عام  2004وإىل أكثر من  87٪يف عام
.2009
ويتوقع أن يرتفع معدل الحصول عىل مياه الرشب يف املناطق الريفية يف
إقليم الحسيمة اىل ٪99بحلول عام  ،2015وفقا لتقرير صادر عن املديرية
االقليمية للكتب الوطني للماء الصالح للرشب بالحسيمة (،)ONEP
حيث أن االستثمارات املوجودة يف حيز التنفيذ واملخطط لها للفرتة ما بني
 2011-2015تبلغ قيمتها أكثر من  271مليون درهم ،كما يقول التقرير،
مذكرا أن نسبة الحصول عىل املاء الصالح للرشب يف منطقة الحسيمة
بلغت  ٪85سنة .2010
وقد ضخت الدولة ما يصل اىل  150مليار درهم إلنجاز املخطط األخرض
لتطوير وتنويع الفالحة املغربية التي تعاني من تكرار الجفاف وضعف
املحاصيل ،باعتبار أن الفالحة تعترب محركا للزيادة يف اإلنتاج والنمو
االقتصادي وتعزيز الصادرات .وهنا ينبغي التنويه بقرار امللك الراحل
الحسن الثاني رحمه الله الذي أعفى الفالحني من أداء الرضائب.
وشخصيا ال أحبذ فكرة الرتاجع عن هذا القرار السديد عكس ما جاء
يف كلمة السيد شكيب بنموىس رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي
مؤخرا حيث اقرتح إعادة فرض الرضيبة عىل الفالحني ما سيشكل رضبة
قاضية للفالحة ببالدنا .وتمثل الفالحة ما يصل اىل  20يف املائة من الناتج
املحيل اإلجمايل للمغرب لكن القطاع يعاني نقصا يف املعدات وعدم انتظام
الري والجفاف وتحقيق محاصيل متدنية .ويعتمد معظم الفالحني
املغاربة وعددهم  15مليونا وعائالتهم عىل أراض ال تزيد يف املتوسط عىل
هكتارين.
ويف التقرير املايل لسنة  2012ذكرت وزارة املالية أن نسبة األمية عىل
الصعيد الوطني بلغت  ٪30سنة  ،2010غري أنه بات من الواضح أن
الغالبية الذين يعيشون يف املناطق القروية ،أي ما يقرب من  ،٪55.6ال
يعرفون ال القراءة وال الكتابة .ورغم ارتفاع هذا الرقم ،يجب أن نتذكر أن
نسبة األمية يف األرياف املغربية بلغت  ٪75يف عام .1994
وإذا نجحت الدولة عموما (السدود ،املخطط األخرض ،التنمية البرشية)
نجاحا ال غبار عليه حيث ساعدت عىل محاربة الهشاشة واالرتقاء
بالفالحة وتحديثها إال أنها لم تحدث تغيريا نوعيا يف مستوى عيش
املواطن القروي رغم توظيف إمكانيات هائلة ما نتج عنه تعميق الفوارق
االجتماعية والهوة بني املدن والقرى.
مع األسف رغم جهود الدولة لتنمية العالم القروي واملناطق الجبلية
والنائية ،تأكد يف السنوات األخرية أن العالم القروي يعيش وضعية
احتقان سوسيو-اقتصادي نتيجة األزمة االقتصادية واإلقصاء والتهميش
واإلختالالت البنيوية التي طبعت تدبري الشأن املحيل.

* غضب وتدمر سكان البوادي واملناطق النائية
نظرا للوضعية الهشة للعالم القروي ولتأثري الربيع العربي تفجرت يف
السنتني األخريتني احتجاجات قوية قوبلت بالقمع املفرط وكانت النتيجة
معروفة .ولعل املالحظة األساسية يف كل االحتجاجات هي اتخاذها لطابع
اجتماعي وسلمي مرتكز عىل حاجيات الحياة اليومية كاملاء والكهرباء
والغذاء والسكن والصحة والتعليم .وهي القطاعات التي تعاني من
هشاشة بنيوية بجل املناطق القروية والجبلية.
والحصيلة أننا نسمع اليوم هنا وهناك عن االحتجاجات التي يقوم بها
السكان القروييون يف عدة مناطق .ويمكن للمرء أن يشري عىل سبيل املثال
إىل حوادث جبل عوام قرب مدينة خنيفرة ،حيث أرضب العمال هناك ملدة
تجاوزت سبعة أشهر يف عام  ،2012ومن أهم مطالبهم تحسني ظروف
سيدي يحيى ويوسف وعرف بعد التحقيق املعمق أن الشاحنة كانت متجهة صوب
مدينة مراكش التي تعرف فيها حاليا تجارة الخشب الصناعي رواجا متناميا
(مقال عدد 419/2010نرش بمجلة  ) tel-quelحيث يباع فيها املرت املكعب بثمن
يرتاوح ما بني ثالتةاىل اربعة ماليني سنتيم مخصص لتزيني املشاريع العمرانية
املنترشة بتمسنا ونواحيها ومشاريع العمران والضحى....
وحسب خرباء جمعية « ، »ATCMفإن خزينة الدولة تخرس  164مليون سنتيم
يوميا كعائدات غابوية تضخ يف جيوب املهربني واملستغلني الغابويني واملسئولني
كرؤساء الجماعات القروية األربع وقواد السلطة العمومية والدرك واألمن
املحسوبني عىل حماية البيئة .وكنموذج فغابة جماعة سيدي يحيى ويوسف تضيع
منها  120مليون سنتيم يوميا أي بمعدل  20أرزة تقطع وتهرب يوميا يف واضحة
النهار وأمام أعني رجاالت عبد العظيم الحايف  .أما جماعة اكوديم فتستنزف 12
مليون سنتيم يوميا .بينما جماعة انمزي تستنزف  42مليون سنتيم يوميا بمعدل
 6أرزات.ومما زاد الطني بلة التهميش اإلعالمي املفروض عىل املنطقة ،اللهم بعض
الزيارات املناسباتية .
ولتنوير الرأي العام الوطني والدويل وتحسيس املهتمني باملجال البيئي يف املغرب
وهول الكارثة البيئية التي تأتي عىل األخرض واليابس بتونفيت التي يسجل فيها
ضياع ما قيمته  60مليار و 225مليون سنويا مما يستوجب فتح تحقيق يف مجمل
هذه العائدات الغابوية التي تضيع يف زمن وشعارات ترشيد النفقات والربامج
الوطنية للبيئة والتنمية املستدامة .
وللتوضيح أكثر فعىل صعيد جماعة سيدي يحي أيوسف تقطع وتهرب يوميا
 20شجرة أرز والتي يستخلص منها  5أمتار مكعبة من الخشب الصناعي دون
احتساب 10امتار ستري من خشب التدفئة يرتكه املهربني تعبث به وتنهشه رشها
عوامل التعرية و تحرم منه الفئات الفقرية املجاورة للغابات بقيادة تونفيت
خصوصا وكدا باقليم ميدلت عموما التي تكتوي بغالء أثمان حطب التدفئة يف فصل
ثلوج تحارص وتعزل اإلنسان و الحيوان معا .وقد رخصت الجماعة القروية لسيدي
يحي ايوسف يف اآلونة األخرية ل  13ماكنة نرش خشب األرز الصناعي ضدا عىل
القانون والظهري الرشيف املنظم للغابات (  ) 1917والذي يمنع مثل هذه الرخص
أو الرتاخيص وسط املجاالت الغابوية نموذج :
  02رخص محالت النرش ببواضيل و 01باكرضان و 03بايزا عثمان و 01محلالنجارة بسيدي يحي ايوسف و 04بايت شعا أعيل و 04بتقاجوين وحيث أن هذه
املحالت تزوده بالخشب الصناعي املهرب علما ان املادة الخام أي خشب األرز ال
تنتجه حاليا التعاونية الوحيدة بجماعة سيدي يحي أيوسف وال املستغليني
الغابويني املعروفني يف اإلقليم ( مقاولة ح – م ومقاولة ق -م ) كما ان محالت
النرشيف ملكية مستشارين جماعيني.
أما عىل صعيد جماعة «أنمزي» فهناك محالت للنرش تتبظع من غابات (السلول
الزبزباط -تازيزاوت  ).......أي ما يناهز  07مرت مكعب قيمته  42مليون سنتيملليوم الواحد .دون احتساب أزيد من  10مرت مكعب تهرب وتحمل عىل متن

العمل .مظاهرات قرية
«إيميرض» يف جنوب
املغرب (يف األطلس
الكبري) وقعت يف عامي
 2011و  2012احتجاجا
عىل الفقر واإلقصاء.
كما نظم مئات الشباب
والنساء واألطفال وكبار
السن اعتصامات يف أعىل
موحى الناجي
جبل «البان» املطل عىل
منجم الفضة الذي ينتج
سنويا أكثر من  240طن من الفضة ،مطالبني بتحسني ظروف عيشهم.
«أنظر حولك :إننا نعيش يف العرص الحجري .نحن معتصمون هنا منذ
 7أشهر مع أطفالنا .ال توجد طرق معبدة وال توجد مدرسة ألطفالنا،
وال مستشفى» ،وأضاف أحد السكان املحتجني يدعى م .أوبركا وأحد
العاملني يف املنجم« :السكان ال يستفيدون من هذه املناجم .واليوجد
مستشفى واحد يف املنطقة كلها ،حيث يوجد أقرب مستشفى يف ورزازات
ويبعد ب  200كم «.
ناهيك عن اعتصامات سكان قرية إكيض بإقليم طاطا املطالبة بتعبيد
الطريق وتوفري ممرض قار ،وهي مطالب بسيطة ينبغي االستجابة
لها فورا .وهؤالء سكان دوار القرص القديم بمنطقة إتزر التابعة إلقليم
ميدلت ،كمثل سكان أنفكو ،يحتجون عىل أوضاعهم الصعبة بسبب
تضاؤل فرص الشغل وقسوة الطقس ونقص يف وسائل التدفئة والتموين.
وسكان فكيك ينظمون وقفات احتجاجية مطالبني بتوفري فرص الشغل
وتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.
كما نتذكر أحداث بني بوعياش وإمزورن األليمة شمال املغرب يف السنة
املاضية التي نشبت نتيجة الوضعية االجتماعية والبنية التحتية باملنطقة
التي ال ترقى ملا تصبو اليه الساكنة ،فكل الطرق يف وضعية جد سيئة
واملدينة تفتقر للمرافق السوسيو -اجتماعية والتي ينبغي تضافر الجهود
إلحداثها ،وتحقيق مطالب السكان االجتماعية وفك العزلة عن املنطقة
وإدماجها يف املسرية التنمية التي يشهدها املغرب.
وهكذا ترتبط القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية ارتباطا وثيقا
بقضايا الهوية .وباعتبار أن سكان العالم القروي يعانون من التهميش
عىل الصعيدين االجتماعي واالقتصادي ،فينبغي توفري فرص العمل
ورشوط العيش الكريم لهم وصيانة حقوقهم املدنية والثقافية.يف إطار
الديمقراطية والعدالة االجتماعية.
* خاتمة
حان الوقت للدولة أن تضاعف جهودها لتحسني البنية التحتية للمناطق
القروية من خالل تشجيع االستثمار وخلق فرص الشغل يف البوادي
والقرى وبناء املزيد من املراكز الصحية واملدارس وتعبيد الطرق وإيجاد
املاء الصالح للرشب والكهرباء والنظافة والنقل املدريس ،وجميع الخدمات
الالزمة ووسائل الراحة لضمان كرامة املواطن القروي.
ويف هذا اإلطار ندعو إىل تفعيل مرشوع الجهوية املوسعة الذي من شأنه
أن يساهم يف النهوض بالعالم القروي ألن الجهوية ستضع املسؤولية
املبارشة وبالكامل عل تنمية وتطوير املناطق يف عنق سكانها حيث أن
الشئ املؤكد هو أن التهميش نتيجة طبيعية للمركزية خصوصا يف بلد
شاسع ومرتامي األطراف مثل املغرب.
ويف تقديري ينبغي للمجتمع املدني أن يساهم يف فك العزلة عن البادية
واملناطق النائية بالقيام بحمالت تكوينية وتحسيسية وتضامنية
واإلسهام يف النهوض بالعالم القروي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ويرى العديد من املهتمني بالقضايا التنموية باملناطق القروية والجبلية
بأن تنميتها والنهوض بها ليس باألمر املستحيل إذ أن اإلرادة السياسية
موجودة لتنمية العالم القروي ،وجل هذه املناطق تتوفر عىل مؤهالت
طبيعية وسياحية هائلة و عىل موارد برشية مهمة.

ظهور الدواب والبغال إىل املشيل وايت سخمان وتنغري التي أصيب سوقها املحيل
بالتضخم ،أما عىل صعيد جماعة أكوديم ،فالرتخيص شمل محلني للنجارة تستهلك
عىل األقل أربعة أمتار مكعبة لليوم الواحد أي ما قيمته  120.000,00 :درهم .وإذا
احتسبنا تقريبا يف هذه الرقعة الجغرافية باألطلس الكبري الرشقي أي قيادة تونفيت
فمجمل ما تضيع منه الدولة كعائدات غابوية يربو عن  164مليون سنتيم يوميا
 .هذا دون احتساب ما يضيع جراء تهريب األرز بكل من غابات ازرو و اجدير و
صفرو وبالخصوص باملقاطعة الغابوية «تيفرت» عمالة افران التي ضاعت منها
 400شجرة أرز ذات الحجم الكبري والتي تراوحت أعمارها ما بني  350و  400سنة
وسنضطر يف مقال آخر إىل فضح هول هذه الكارثة البيئية للرأي العام الوطني
والعاملي بعد التعتيم االعالمي والدي لم يرش ال من قريب و ال من بعيد والنعت الجهة
املسئولة عن بثر وتهريب أزيد من  2500مرت مكعب من الخشب الصناعي .
واستنادا إىل املعطيات ذاتها بعد التحقق من املصادر الجد مطلعة والزيارات امليدانية
للمناطق التي تنشط فيها تجارة وتهريب الخشب الصناعي (األرز) وبالخصوص
يف شهر رمضان وفصل الصيف (أما فصل الشتاء فيضعف فيه التهريب بحكم
تساقط الثلوج ووعورة املسالك) وحيث يعترب تهريب األرز كتجارة سوداء يعود عىل
أصحابها بما ال يقل عن 60مليار و 225مليون سنتيم سنويا فقط بقيادة تونفيت،
ويف غضون اشهر تضخ يف الحسابات املالية للمهربني ماليني بل ماليري السنتيمات
تقتسم مع رؤساء الجماعات و املقاطعات الغابوية والحراس وكذا املسئولني عن
املراقبة و الحواجز األمنية كالدرك امللكي واألمن ،الذين تمر أمامهم الشاحنات
املحملة بالخشب الصناعي وكان شيئا لم يمر (العني شافت القلب وجع ) ..
إن املالحظني املحليني أجزموا القول إن العائدات الغابوية تحولت إىل مورد اغتناء
رسيع وسهل بالنسبة إىل شخصيات معروفة تتواطأ مع املستغلني الغابويني
والحراس ومعروفة كذلك يف إقليم ميدلت بماضيها األسود ومالها املشبوه وتبييضها
ألموال التهريب يف مشاريع عائلية (فرمات التفاح ،محالت التربيد ،املنترشة عىل
جنبات الطريق الرئيسية ما بني ميدلت و خنيفرة  ،وكذا مشاريع عقارية مشبوهة
ويتم توظيف هذه األموال عرب دعم األقطاب والكائنات واالنتخاوية املنتمية
لألحزاب اإلدارية ،أو بعض األحزاب املحسوبة عىل الصف الديمقراطي والتي تحولت
بني شمس وضحاها إىل أحزاب ممخزنة عبدت لها الطرق للرتبع عىل كرايس تسيري
الشأن العام باإلقليم الجديد الذي عني فيه ملك البالد أول رئيس حكومة قيل عنها
أنها انتخبت ديمقراطيا ألول مرة يف تاريخ املغرب ؟؟؟؟ .وللتذكري فقد سبق ألحد
هاته الرموز االنتخابية أن تواطأت سنة  1998مع أحد املستغلني الغابويني عندما
عمدوا عىل ترقيم  45شجرة األرز بغابة تعرعارت جماعة أكوديم ولكن الصفقة
"الهمزة" انفلتت من بني أيديهم بعد أن كشف أمرهم وترسب الخرب إىل الرأي العام
املحيل والوطني وضاعت منهم همزة أزيد من ستمائة مليون سنتيم يف زمن وزير
سابق للقطاع الغابوي قبل أن يتوىل «عبد العظيم الحايف»مسؤولية تسيري هذه
املؤسسة السيادية (املندوبية السامية للمياه والغابات).
* عطاوي محمد.
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ment et idéologiquement. Le choix d’un prénom est
aussi très lié aux contextes historiques et aux influences qu’il peut avoir. A titre d’exemple, pendant
les années 1960/70, porter le prénom de Jamal était
étroitement lié à l’impacte qu’exerçait Gamal Abdel
Nasser (1918-1970), ancien président égyptien et
leader panarabiste, sur les sociétés dites « arabomusulmanes ». Dans le même contexte, les prénoms
comme Abdel Halim, Farid, ou Keltoum étaient le
reflet de l’influence des fameux chanteurs égyptiens
Abdel Halim Hafez (1929-1977), Farid Al Atrach
(1910-1974) ou Oum Keltoum (1898?-1975). On
peut constater aussi la même chose pendant les deux
guerres du Golf (Les années 1990). Nombreuses
étaient les familles qui voulaient donner le prénom
Saddam à leur progéniture, en référence à Saddam
Hussein, l’ancien président de l’Iraq (1979-2003),
vu comme un résistant contre l’impérialisme et contre
les anti-islams.
L’histoire de Samuel avec ses deux prénoms (Mohmmad et Samuel), très différents au niveau des représentations culturelles et idéologiques, résume les
multiples dimensions qu’un prénom puisse avoir. À
sa naissance, il portait le prénom de Mohmmad. Par
ce prénom, ses parents l’inscrivaient à la fois dans la
culture locale et au sein de la grande communauté
musulmane. Deux ans plus tard, ses parents adoptifs,
Suisses et chrétiens, décident de changer son prénom. Il devient Samuel. Par leur décision, ils expriment un amour profond de leur enfant et une volonté
de l’intégrer pleinement dans la société suisse. Par le
changement du prénom, on passe ainsi d’une appartenance religieuse et culturelle à une autre .
Au Maroc, comme dans toutes les sociétés dites « arabo-musulmanes », le prénom doit aussi concorder à
une couleur. Un Samuel ne peut être que blanc aux
yeux bleus. La réaction du douanier marocain, qui
vérifiait les papiers de Samuel (chrétien) tout en
regardant son visage bronzé (considéré conventionnellement comme marocain), soulève cette problématique. Cela relève d’une certaine représentation
que les Marocains ont sur le prénom en rapport avec
la couleur. Il s’agit d’une identité marocaine imaginée et composée de plusieurs éléments : L’islam, la
couleur (généralement bronzée ou noir), la langue
(l’arabe ou l’amazighe), et le prénom arabe. C’est le
résultat d’un long processus de symbolisation de la
Nation marocaine , centrée essentiellement sur l’islam et l’arabe. Ainsi, la diversité religieuse, des prénoms et de la couleur est presque absente dans cette
représentation de l’identité marocaine .
Samuel, dans son voyage en quête de ses origines, fut
confronté à ce problème complexe. Tiraillé entre son
prénom musulman et son prénom chrétien, il fut obligé de revenir à son premier prénom, Mohamed, pour
réintégrer sa société « d’origine ». Ceci dit, d’autres
personnes rencontrées à Agadir vivent des situations
relativement semblables à la sienne, au sein même de
la société musulmane. C’est le cas de Ziri. Contrairement à la tradition dominante qui préfère les prénoms
arabes (vus comme musulmans), ce jeune réceptionniste dans un hôtel à Agadir, qui s’appelle administrativement Bouhsin, a fait le choix d’un autre prénom, cette fois-ci, issu de la langue amazighe : Ziri. Il
représente ainsi une nouvelle tendance dans le choix
des prénoms, celle de jeunes gadiris qui désirent sauvegarder l’amazighité d’Agadir en extériorisant leur
identité amazighe. Porter un prénom amazigh est devenu un acte militant.
FaDna, la cousine de Samuel/Mohmmad, qui, elle
aussi se prostituait à Agadir après avoir quitté son
foyer parental, n’a pas été épargnée par cette question. Son prénom est une forme amazighisée du prénom arabe Fatima (prénom de la fille du prophète
Mohamed). Les Amazighes marocaines l’ont porté
pendant des siècles sans aucun complexe. Or, depuis
quelques années, cette forme provoque aux yeux
des jeunes générations un sentiment d’infériorité.
Pour les uns, c’est un prénom montagnard et pour les
autres, c’est une déformation inacceptable d’un pré-
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nom musulman. Dans ce sens, Fadwa, la copine de
FaDna, influencée par le Wahabisme après son mariage avec un Saoudien, persiste à appeler cette dernière Fatima.
Par tous ces exemples, nous remarquons que le choix
d’un prénom est fluctuant. Il reflète la nature des influences culturelles d’une société et les conflits idéologiques entre les différentes tendances en compétition pour la prédominance sur la société marocaine,
que ce soit au nom de l’identité locale, de la religion
musulmane ou de la mondialisation.
6-La langue : entre identité attribuée, identité
vécue et identité revendiquée.
Depuis sa décision d’aller chercher ses origines au Maroc,
Samuel décide d’apprendre la langue de ce pays. Elle ne
pouvait être que l’arabe, étant donné que le Maroc, aux
yeux des Suisses (et des Européens en général), est un
pays arabe. Il s’agit là d’une identité attribuée, soutenue
aussi par le Maroc qui se présente dans ses discours officiels comme un pays arabe. C’est le début d’une longue
aventure linguistique. Samuel, avec l’aide d’un Marocain, originaire de Casablanca, commence par apprendre
l’arabe classique. Arrivé au Maroc, il découvre la multiplicité des langues parlées. Une telle diversité remet en
cause l’image préétablie sur son pays de naissance. Depuis
le premier jour à Agadir, Samuel constata que l’arabe classique pour laquelle il a consacré beaucoup de temps ne
sert à rien. Mis à part quelques mots de l’hôtesse de l’air
qu’il a compris avec joie, cette langue ne lui a pas facilité
la communication avec les Marocains. Face au douanier,
il découvre l’existence de l’arabe dialectal, très différent
de l’arabe qu’il a appris en Suisse. De l’aéroport à l’hôtel,
sa souffrance continue. Le chauffeur du taxi lui parlait
dans une autre langue, l’amazigh et Samuel tout de même
répondait en arabe classique. Les quelques phrases qu’il
a prononcées deviennent un sujet de moquerie du chauffeur de taxi, qui considère que Samuel, vu sa couleur et
son aspect physique très marocain, ne veut pas parler
l’amazighe, la langue du pays. Là, c’est une autre identité
qui apparaît. Celle vécue mais exclue et qui sera ultérieurement revendiquée. À l’hôtel où ce problème s’accentua
une fois de plus, Samuel décide de prendre les choses en
main et cherche à comprendre. Grâce à Ziri, le réceptionniste de l’hôtel mais aussi militant des droits des langues
dominées (dont l’amazighe), il va enfin comprendre la
diversité linguistique au Maroc, la hiérarchie des langues
et surtout la différence entre la langue de l’Etat et les langues du peuple. Cette hiérarchie des langues provoque
aussi une certaine hiérarchie des identités liées à ces langues. En conséquence, un discours militant se produit autour des langues dominées pour revendiquer l’égalité avec
la langue dominante.

7-L’islam : l’identité suprême.
Le parcours de combattant que Samuel a parcouru pour
arriver à Agadir et trouver les membres de sa famille
montre la centralité de l’islam comme repère identitaire
majeur dans la vision des Marocains au monde. Le retour
au prénom Mohamed était pour lui la porte s’ouvrant sur
un monde complexe où se mêlent des pratiques différentes,
quelques fois contradictoires. Elles s’ajoutent à l’idéologie et au politique et se présentent sous un seul mot : la
religion. La rencontre de Samuel avec Faäna, sa cousine,
était en réalité une entrée dans ce monde nouveau, plein
de contraintes et d’obstacles à surmonter. C’est le prix que
Samuel doit payer pour retrouver son identité perdue.
Contrairement à la tradition au Maroc, Samuel, aux yeux
de sa cousine (et via elle la société marocaine) n’est pas
musulman ni par son prénom d’origine, ni par sa naissance
au Maroc, ni par ses parents qui étaient des musulmans.
Il doit en quelque sorte se convertir en faisant une série
de rites pour confirmer son islam. La formule initiale «
achahadatayn », par laquelle les non musulmans déclarent
leur conversion en islam, était pour Samuel simple et ne
demandait pas beaucoup d’effort (p.103). De même pour
le mariage avec FaDna par la fatiha, première sourat du
Coran. Pour gagner l’amour de sa cousine et l’intégration
dans la société marocaine, Samuel était prêt à faire des
sacrifices. Il accepta de faire la prière, cinq fois par jours
et de ne plus boire d’alcool, lui qui aimait se faire plaisir
en buvant quelques bières. Mais, hélas, malgré tous ces
sacrifices, l’islam de Samuel est aux yeux de FaDna incomplet. Elle lui avance qu’il n’existe pas de musulman non
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circoncis, (même s’il fait la prière (p.75-124).Une vraie
épreuve pour Samuel. Par amour, il accepte de se faire
opérer. Mais, contrairement à ses attentes et aux attentes
de sa cousine, une erreur chirurgicale empêcha toute possibilité d’une érection. Il devint ainsi impuissant.

8-L’érection : la qualité suprême d’un homme ?
Animé par une grande volonté d’intégrer « sa » société d’origine, qui passe par un amour fou de FaDna,
sa cousine retrouvée, Samuel accepta toutes les exigences de FaDna, pour qu’il soit l’homme parfait de sa
vie, selon les critères de la société marocaine musulmane. Hélas, son impuissance changea complètement
la position de sa cousine. Si elle lui a avancé au début
qu’un vrai musulman doit absolument être circoncis,
elle trouve encore dans la religion la raison pour se séparer de son mari à cause de son impuissance. L’islam
incite les musulmans à se reproduire pour être plus
nombreux que les infidèles, justifie FaDna. Et ce ne
pourra se faire qu’avec un musulman puissant. Cette
position, comme d’ailleurs les précédentes, était incitée par Fadwa. Elle a réussi à transformer la vision de
son ancienne copine à la vie et à la religion. FaDna
adopta aussi une vision obscurantiste, mit la burqua
et finit par demander le divorce à Samuel. Devant
l’impuissance de ce dernier, tous les autres critères
(le prénom, la formule de chahadatayn, la prière, la
circoncision), considérés au début comme des obligations religieuses, perdent leur valeur. Malgré ses
sacrifices, Samuel fut rejeté par sa cousine et via elle
par la société. Après avoir perdu une autre fois l’une
de ses qualité, l’érection, qui résume même son identité, il décide de quitter la maison et alla chercher son
oncle dans les montagnes d’Ida Ou Tanan, aux alentour d’Agadir.
9-La montagne : est-il le refuge éternel de l’identité
amazighe ?
La rencontre avec Faäna était l’ultime objectif de
Samuel dans son voyage à Agadir. Grâce à un réseau
de prostituées, il la rencontre dans un bar. C’est la
retrouvaille après plus de deux décennies de séparation imposées par le tremblement de terre d’Agadir.
Cette même tragédie a poussé son oncle Dda S3id à
s’éloigner de la nouvelle ville reconstruite, mais qui
ne garde rien de l’ancienne ville. Samuel, malgré ses
efforts déployés pour intégrer sa société « d’origine »
qu’il a quittée, lui aussi, à cause du tremblement, se
trouve aussi rejeté par la nouvelle ville. Il rejoint son
oncle, qu’il a réussi à trouver dans une tribu au alentour d’Agadir : les Ida Ou Tanan. Comme son oncle,
c’est au milieu d’un village, isolé au sommet des montagnes, qu’il s’est senti chez lui. Deux générations différentes décident de quitter la ville moderne d’Agadir pour aller chercher une identité perdue au milieu
des montagnes. S’agit-il d’un sentiment de perte de la
ville alors que l’auteur d’IsmDal n tmagit se présente
comme le romancier de l’amazighité citadine ?
Dans ce dernier refuge, Mohmmad (ancien Samuel),
qui a hérité de son oncle après sa mort, se présente
comme porteur d’un message de tolérance, de liberté
de penser et de diversité. Entouré par une dizaine
d’enfants, il leur avance ces expressions : « Ad akw
ihrcn a tarwa d igh kullu gan middn yan, mllulen kullu ngh sggann akw, gaddan v tghzi, gaddan gh turrut,
ar kw ccttan yat tirmt, ar akw ssan yat tissi. Macc ad
akw bahra ihrcn a tarwa d igh ur ar swingimen, adjn
wiyyaä ad swingimen v umras-nsn » (pp.161-162). «
Mes enfants ! La pire des situations serait que tous les
êtres humains soient semblables : tous blancs ou tous
noirs, tous grands ou gros, qu’ils mangent et boivent
tous la même chose. Pire encore, qu’ils ne réfléchissent pas eux-mêmes et laissent les autres réfléchir à leur place ».
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Ismdal n tmagit :
au carrefour des identités perdues
* Lahoucine BOUYAAKOUBI
Après son premier roman Ijawwan n tayri (Les siroccos de l’amour) qui a fait échos en traitant un sujet tabou dans une langue taboue : la virginité et la sexualité hors mariage dans une société musulmane, Brahim
Lasri publie son deuxième roman intitulé « ismDal n
tmagit » (Les tombes de l’identité). Il s’impose ainsi
comme l’un des romanciers qui contribue au rayonnement d’une littérature émergeante en amazighe, très
distinguée des genres littéraires oraux : poésie traditionnelle, contes, légendes etc. L’apparition de cette
néo-littérature, liée à l’écrit, est aussi l’un des aspects
marquant d’un réveil identitaire qui
a commencé depuis la fin des années
soixante autours de la langue et de
la culture amazighes. Mais, précisons-le, chez les Amazighs du sud du
Maroc, ce fut plus un retour à l’écrit
en amazighe qu’un passage à l’écrit,
même si l’oralité reste l’aspect dominant de leur culture.

premier roman, l’auteur traite de la complexité d’un
retour au pays de naissance dont on n’a pas acquis les
codes.
2-La chute d’Agadir, la chute de l’agadir.

En amazighe du sud du Maroc, l’agadir signifie le grenier collectif . Très présent comme institution sociale,
économique et même politique, il sert à défendre le
village, garder la nourriture et préserver les documents
(manuscrits et lois). Par ses fonctions, il représente
l’honneur du village et garde sa mémoire. Avec un «
A » majuscule, Agadir est le nom de l’une des grandes
villes amazighes au sud du Maroc. Petit village de pêcheurs avant 1912, il devient une ville moderne sous

1- Brahim Lasri Amazigh : le
romancier d’Agadir.
L’apparition du roman, comme genre
littéraire nouveau dans la culture
amazighe, s’impose comme l’un des
aspects majeurs d’une conscience
identitaire qui s’inscrit pleinement
dans la modernité, qu’il soit au niveau de la langue employée, des
sujets traités ou encore des valeurs
véhiculées . IsmDal n tmagit ne
sort pas de la règle et s’inscrit dans
cette perspective. Son auteur déclare ouvertement être le romancier
en amazighe des problèmes citadins ou le romancier
des Amazighs citadins. Il contribue ainsi à changer
une représentation très ancienne qui lie tout ce qui
est amazighe aux montagnes et au mode de vie rural.
Brahim Lasri s’impose également comme le romancier
de la ville d’Agadir. Comme ce fut le cas dans son premier roman, cette ville, où il est né et a vécu, l’inspire
encore une fois de plus pour être le lieu principal des
événements de son nouveau roman car elle résume
toutes les mutations qu’une société amazighe contemporaine puisse subir. Le tremblement de terre qui l’a
complètement rasé en 1960 donne à son histoire une
dimension à la fois tragique et humaine surtout que
sa reconstruction ne lui a pas laissé la possibilité de
retrouver son « âme » perdue.
Par l’histoire de Samuel, l’un des rescapés de cette
tragédie humaine, l’auteur d’ismDal n tmagit, comme
ce fut le cas avec Mohamed Khïer-Eddine dans son
Agadir, contribue à la restauration d’une mémoire qui
risque de se perdre. 62 ans après, le roman en amazighe vient nous rappeler une tragédie humaine dont
les générations d’aujourd’hui ne connaissent même
pas la date. À partir de l’histoire de Samuel, l’auteur
nous mène dans un long voyage dans le temps et dans
l’espace en quête d’une identité perdue. Samuel découvre la complexité de la tache. Il ne s’agit plus d’une
seule identité à chercher mais de plusieurs sur la base
de critères multiples : la couleur, le prénom, le corps,
la langue ou la religion. La langue du roman est simple
et compréhensible. Elle prend comme base l’amazighe
du sud du Maroc, normalisée, avec beaucoup de tolérance envers des emprunts amazighisés (ex. tajyulujit
(géologie), ttilibizyun (télévision), tibyarin (bières),
alaburatwar (laboratoire), adusi (dossier) etc). En
utilisant peu de néologisme (ex. tamagit (identité),
iskkilen (alphabet), asnfar (projet)…et dans un langage audacieux, comme ce fut le cas aussi dans son

le protectorat français (1912-1956). Grâce à sa très
belle plage sur l’Atlantique et à son climat ensoleillé
toute l’année, elle est devenue une grande destination touristique. Quatre ans après l’indépendance du
Maroc, cette belle ville vivante subit les conséquences
d’un tremblement de terre qui a eu lieu le 29 février
1960 (à 23h40), en plein mois de ramadan, laissant
derrière lui entre 12 et 15000 morts (soit un tiers de
la population). Agadir tombe et l’agadir chute . Toute
une mémoire, toute une histoire et toute une identité
tombe dans l’oublie. La reconstruction d’Agadir n’a
pas pris en compte la restauration de l’agadir. Elle
donne naissance à une autre ville, presque inconnue
aux yeux des survivants du tremblement. Une grande
ville, immense, très active économiquement. On y
voit les biens faits et les inconvénients de tout développement économique : grands hôtels, grand port de
pêche, boites de nuits, offres de travail, prostitution,
tourisme, immigration. En deux mots : richesse et
pauvreté. Mais malgré cette croissance économique,
les générations des années 1950/60 déplorent leur
ville d’avant la tragédie.
3- Agadir entre l’Occident et l’Orient.
La reconstruction d’Agadir donna naissance à une
grande ville. Par ses activités économiques, où le tourisme est central, la nouvelle ville se trouve ouverte
sur le monde. Si elle résiste difficilement pour garder quelques traits de son identité amazighe, elle se
trouve, à partir des années 1980, tiraillée entre des
influences idéologiques venues de l’Europe et celles
venues de l’Orient. Les personnages utilisés dans le
roman sont appelés à jouer des rôles permettant à l’auteur, sans qu’il puisse échapper aux représentations
qu’il a sur les deux régions (l’Occident et l’Orient), de

montrer ce croisement de choix idéologiques que se
disputent la ville d’Agadir. Dès le début, un jugement
positif est porté sur l’Occident. Mr Thibault, géologue
français, enseignant à la Sorbonne et connaisseur de
la ville avant qu’elle ne tombe, incarne ce jugement
(p.49). Il parlait même l’amazighe. Il décide, juste
après le tremblement de terre, de porter son aide à la
reconstruction de la ville et, pour cela, met en place
un laboratoire de réflexion. Il se présente ainsi comme
homme de grand cœur, porteur du savoir et respectueux de la culture locale. Contrairement à ce regard
positif sur l’Europe, l’Orient n’envoie à Agadir que le
tourisme sexuel, l’intégrisme religieux et le mépris de
la dignité des gens d’Agadir. Le touriste saoudien reflète parfaitement cette image. Pendant
ses séjours sexuels à Agadir, il se marie
avec Fadwa, originaire de Casablanca
et l’une des prostituées de la ville. Elle
s’installe en Arabie Saoudite, met la
burqua et adopte le wahabisme. Devenue intégriste, elle fait de la propagande
de son idéologie au Maroc, en envoyant
des livres religieux, des cassettes de
prêches et des burquas à sa copine FaDna, la cousine de Samuel. Entre ces deux
tendances, Ziri (p. 37), représente les
jeunes d’Agadir qui militent pour sauvegarder et promouvoir l’identité amazighe de leur ville. Très cultivé et parlant plusieurs langues, il est très proche
de la bande de copains de Mr Thibault et
méprise les Saoudiens.
C’est dans ce contexte que Samuel, le
personnage principal du roman, revient
à Agadir. Il était l’un des bébés-rescapés du tremblement, alors qu’il n’avait
que 2 ans. Encore une fois, c’est de l’Europe que vient un geste humain. Une
famille suisse l’a adopté et élevé dans
un petit village suisse. Samuel ne connaissait rien de
son histoire. Il se considérait tout simplement comme
Suisse et chrétien jusqu’à ce qu’il devienne conscient
de sa différence. Sa couleur, très différente de celle de
ses parents blancs et de ses voisins suisses, le pousse à
poser des questions sur son identité. Est-il vraiment le
fils de ses parents ?
4-La couleur: un signe identitaire visible.
Une fois adulte et conscient, Samuel remarque que
sa couleur bronzée est très différente de celle de ses
parents. Un marqueur identitaire qu’il ne peut pas cacher. D’où vient-il alors ? Plusieurs peuples du monde
portent sa couleur. Il peut être Brésilien, Colombien, Libanais, Syrien ou Turc. Dans tout les cas, il ne
peut pas être Suisse. Annette et son mari sont-ils ses
parents génétiques ? Samuel ne savait pas que cette
question, qui deviendra un vrai casse-tête pour lui et
pour ses “parents”, l’emmènerait dans un voyage vers
l’inconnu. Si tous les êtres humains avaient la même
couleur, le problème ne se poserait même pas, conclut
Samuel. (p.14). Après son insistance, il réussit à savoir la vérité. Ses parents génétiques sont d’Agadir.
Ils sont morts, peu d’années après leur mariage, dans
le tremblement de terre. Samuel, après avoir fini ses
études universitaires en Géologie, décide alors d’aller
à Agadir, pendant les années 1980 pour découvrir sa
ville d’origine et chercher le reste de sa famille.
5-Le prénom : un marqueur identitaire fluctuant.
Un prénom n’est pas seulement un mot qui te distingue des autres membres de ta communauté (petite
ou grande), ou du reste du monde, il constitue surtout un support identitaire, très chargé culturelle-

6

AMAäAL AMAZIV

tira

Oui, je m’abonne à:

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

Il vous suffit de renvoyer ce bon rempli avec précision
ainsi que votre réglement par mandat postale à :
EDITIONS AMAZIGH
5, Rue Dakar Appt 7-Rabat 10.040 Maroc
Tél : 05 37 72 72 83
Fax : 05 37 72 72 83
E-mail :amadalamazigh@yahoo.fr
Maroc □ 1 an pour 200 DH □ 6 mois pou 150 DH
Europe □ 1 an pour 40 euro □ 6 mois pour 25 euro

u^^ïïn 149 / yenayer 2013/2963s

5

AMAäAL AMAZIV

tira

u^^ïïn 149 / yenayer 2013/2963s

iä ynnayr
mad iyi ttinit a titrit
ismrvan v uåns n ignwan
ma rad iyi tbdrt
ma rad iyi tqawlt
mad iyi t^päit
ma rad afx azkka
taäãa nv ukris
ançar nv azval
lpawlan...
nv
aza^^var
iqqurn
ma rad afx g uåns nm a
titrit
tirkmt... nv tilintit
nv irwas tavwrmit
gx tislit n idrnan
titrit ar nn ttaggug
ar nn ttaggug
tdl tt tmdlut
v iä n ynnayr

tafukt nk g tudrt inu
nkkin ... d kyyin
slav sin itnx
d tyuga ar ttpucnt tama nx
smrvan ifalan n tifawt nk
v walln inu

v ul inu tugt n tvawsiwin
tugt n iwaliwn
isgåasn... d isgåasn
rgsnt zund agäiä ikãuän
ançar
d waäu iãmmiän
liv ar ïïarn ifrawn n uwilan
ar ttivarnt turtitin
tiflwin n ikttayn ar ëççmnt
ur jjun lap
ikttayn n tafukt nk
issrvan akæ tivawsiwin
tafukt nk
g tudrt inu

asklu

walli iddan
s mani yaggugn
ifl ax slav nkænin
ur sul igi abla asklu

amuddu s
mççiy inu
adrar n drn
dln-t imdla imlluln
v yan zik sbap
lliv tçil ddunit
d kra n tmqqa n ignwan
fkant tujjut i umaäal
ksant t^pcmiyin
v wakal n rbbi imqqurn
d waäu n sus isuä
v wafa ismrvan s udfl
immr ul inu s ulmuggar nm
a tawargit n imççiy inu
v wafa ann yaçn
ad si iäããa
akal izgåavn
n umskruä

yan usklu izrin
ur sul t ktix
ur sul t swingmx
ur sul yi iswingm
ur igi abla asklu
zund aäu iv isuä
ur ifl ança
zund aswuw ur as islla yan
ifrawn iv ar nkkrn
ssufvn ajddig n tfsut
*xadija ikan
ifrawn iv a ïïarn
v isgåasn ad
d ussan ad
tafsut d uwilan zrin bla nk
mnck as ittivar umarg n

tajddigt n
yakuc
zv tajddigt n yakuc
av ufiv tiddet
v felli tsduqqar tiflwin
yiksad ul inu ar ittrgigi
lliv as nnurzmv tuggad
d tannayt ness iflujjan
inummer ul inu ipuc
tefk tifawt i yubrid
a tiwallin nna yi ittmnad
hayyid v uvaras
ttyasayv f wadu n tilelli
bdiv d ibadan d ikrrafen
tanmmirt nek a yakuc
igan nikk d kiyin
f tajddigt nnek
iflujjan
ahlal muha
v 1/10/2012
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Les prénoms féminins amazigh

Sada - Sada : de qsada : directement
Sadrata - Sadrata : nom ancien
Sala - Sala : ville numide en Algérie
Salas - Salas : de asalas : poutre ou dette
Salda - Saldae : nom antique de Vgayet : ville d’Algérie
Sally - Sally : faire montrer
Salsa - Salsa : divinité Amazigh de Tipasa en Algérie
Sanha - Sanha : de sanhadja, dynastie Amazigh qui a
fondé Alger
Sanna - Sanna : empiler
Saqya - Saqya :cheneau
Sarira - Sarira : ville numide en Algérie
Sassa - Sassa : diminutif de essa : porteur de bonne
nouvelle
Sya - Sya : par-ici
Sdila - Sedila : coupe de cheveux
Sfetula - Sefetula : ville numide près de Tebessa en
Algérie
Sfqa - Sefqa : une gifle
Sfsaffa - Sefsaffa : nom d’une vallée ou jeune peuplier
Skkura - Sekkoura : la perdrix
Skla - Sekla : de akeslale : gourmand
Sella - Sella : une échelle
Sellew - Sellew : de asselaw : mou, fané
Smmara - Semmara : clôner
Sena -Sena : par là-bas
Senama - Senama : avec habitude
Senka - Senka :soutraire
Senna - Senna : de isenna : empiler
Sersura - Sersura : petit muret
Seva - Seva : bonne récolte
cama - Shama : cicatrice
camya - Shamya : avoir du flair
Sifa - Sifa : beauté, aspect
Siga - Siga : capital de syphax
Silma - Silma : ville numide en Algérie
Sinta - Sinta : de tasoumta : oreiller
Sirwa - Sirwa : de rwa : montagne près de Sétif
Siwa - Siwa : région désertique des Amazigh en
Egypte
Skikda - Skikda : la vue
Skura - Skura : variante de tassekurt : la Perdrix

ilmas loyadi

Sma - Sma : soudain
Sna - Sna : de assenane : épine
Suma - Souma : de soummam, vallée située en kabylie
Sumama - Soumama : de Soummam
Sqifa - Sqifa : le toit
Srada - Srada : lavage
Srima - Srima : bride
Srira - Srira : ville numide en Algérie
Ssyga - Ssyga : ancienne capital de syphax
Suda - Suda : s’en aller
Sufa - Sufa : de issufa : les tisons
Sufasar - Sufasar : ville numide en Algérie
Suftula - Sufetula : ville numide en Tunisie
Sula - Sula : sur la montée
Sulya - Sulya : se marier
Suma - Suma : d’une dynastie Amazigh
Sumata - Sumatha : de chaque côté
Summa - Summa : prix

Sura - Sura : du mot tissura : les clés
Susy - Susy : sarcler
Swaswa - Swaswa : juste ou c’est bien !
Sya - Sya : d’ici, par ici
Syga - Syga : ville numide en Tunisie
Syla - Syla : palais en Algérie
Symma - Symma : plus
Syna - Syna : par là-bas
Syface - Syphace : son visage, son profile
Syfax - Syphax : roi Amazigh
Syra - Syra : allure d’un cheval, manière de vivre
Taoquct - Taâqochth : graine de pomme de pin
Taoqucta - Taâqochtha : cette graine là
Taba - Taba : de Tebessa : ville numide en Algérie
Tabara - Tabara : ville numide en Tunisie
Tabarca - Tabarca : ville numide en Tunisie ou couvrir
Tabuqalt - Tabuqalt : une cruche, un pot
Tabula - Tabula : ville numide ou instrument de percussion
Tasefsaft - Tacefsaft : peuplier
Tasena - Tacena : de tacenanst : une épine
Tacacit - Tachachit : la chachia
Tacad -Tachad : faire un nœud
Tacawt - Tachawt : une botte de blé
Taceba - Tacheba : de tachebakt : broderie
Taceka - Tacheka : de tachekalt : trou de serrure
Taclvant - Tachelvant : coquelicot
Tacema - Tachema : de tachemaât : la bougie
Tacmayt - Tachemayt : foulard de coton
Tacmlit - Tachemlit : entraide
Tacmu - Tachemu : de tachemukht : une jarre
Tacnga - Tachenga : de tachengalt : suspendue
Tacqla - Tacheqla : de tacheqlalast : teigneuse
Tacefalit - Tachevalit : une jarre
Taculit -Tachulit : petit outre
Tasia - Tacia : de tacift : la rivière
Tadmrit - Tademrit : chemise moderne
Taderbalt - Taderbalt : de aderbal : petit burnous
usé
* dictionnaire des noms et prénom
bérbères de Shamy CHEMINIs

COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde
Amazigh" continue à vous
livrer des cours de langue
amazighe que la Fondation
BMCE avait élaboré, en
coédition avec la Librairie
des Ecoles, comme outils
pédagogiques sous forme
d'un manuel intitulé "A nlmd
tamazight" .
Sur le plan référentiel, "A
nlmd tamazight"
est un
ouvrage pionnier qui adopte
les
directives
définies
dans les Discours Royaux
et dans le dahir portant
création et organisation de
l’Institut Royal de la Culture
Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre, cette fois-ci, des cours du parler du
Atlas, dont les auteurs sont Moha ANAJI et Fatima SADIQI.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier Dr. Leila MEZIAN
BENJELLOUN, présidente de la Fondation BMCE de nous avoir
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande utilité
aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue amazighe.
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Fat'ima n Mubeh'rur (1910 - 2012),
la conteuse des "Merveilles
du Rif"...
Iwwed' ay dd rexbar belli ij
mourut quelque mois après Abdelkrim, la famine, Iqebbaren, etc.). Ces événen temghart d tameqrant n
Arrif nnegh i3izzen temmut:
Fat'ima n Mubeh'rur, ad cem
yarh'em Arebbi, ad cem yessidef jjennet... Ma Jahennama qa amux tennid cem deg
wawar inem, tezrid-tt da gi
ddenya, tezrid-tt da gi tmurt
qber ajenna... Ad is'ebbar
Arebbi tarwa inem d yenni
inem... Fat'ma n Mubeh'rur,
skuta gi rehna a tmighist n
temgharin! Aqa ssira n tudart
n Fat'ima n Mubeh'rur amux
dd tusa di lektab n "les merveilles du Rif".
Le nom complet de notre
conteuse est Fat'ima n
C3ayeb n 3mar n Tt'iyeb,
connue par Fat'ima n
Mubeh'rur. C’est un personnage merveilleux pour qui
j’ai beaucoup d’admiration.
En été 1997, lorsque je lui
ai demandé de me raconter
l’histoire de sa vie, elle n’a
pas hésité un instant.
Née en 1910 à Ayt H'difa, dans la région des Ayt Weryaghel (province d’Al Hoceima), le pays de son père.
Quant à sa mère, elle est originaire des Ayt 3ziz près
de Tamasint. Elle était encore toute petite quand ses
parents se séparèrent à cause des conflits qui opposèrent son père à sa belle-famille en Ayt 3ziz. A cette
époque (1910-1921) le Rif vivait des conflits tribaux (Le3dawat)[1]. Leur maison paternelle à Ayt
ëdifa fut brûlée, à cause d’une histoire de vengeance.
Elle quitta son village en compagnie de son père pour
émigrer chez les Ayt Yett'eft :
« Je me souviens des temps des conflits tribaux (Arrifublik)[2], les gens s’entre-tuaient. Nos ennemis ont
brûlé notre maison à Ayt H'difa. Nous étions obligés
de quitter notre pays pour nous installer chez les Ayt
Yett'eft ».
Elle se souvient de la pénétration européenne au
début du XXe siècle (1910-1926) et de l’opposition
farouche menée par la population des Ayt Weryaghel
contre les forces coloniales françaises et espagnoles.
Son père a été porté disparu dans l’une des attaques
menées par la guérilla rifaine. Mme Mubeírur témoigne de cette époque :
« J’étais encore toute petite quand mon père rejoignit
les troupes de la guérilla dans un endroit qui s’appelait Bdi²a en compagnie de mon oncle Mohamed que
je surnommais xaöri ¢iwec. Ce dernier est revenu,
quant à mon père, il y est resté. Je suis allée chez lui,
pour me renseigner sur le sort de mon père. Je lui ai
demandé : « Mon oncle Tciwec ! Où avez-vous laissé
mon père ? » Il me répondit : « Ma chère fille, ton père
est allé faire les vendanges »
Mon père, depuis, je ne l’ai jamais revu ! »
Orpheline, elle quitta Ayt Yett'eft en compagnie de
son oncle Tciwec pour s’installer à Tamasint, auprès
de sa mère. La relation entre Mme Mubeh'rur et son
oncle Tciwec, la source de ses contes, était très affectueuse. C’est à Tamasint que Mme Mubeh'rur passa
son enfance et une partie de sa jeunesse. Sous ses yeux
elle voyait passer les prisonniers d’Abdelkrim[3]:
« Les prisonniers de Mmis n Ssi 3ebdekrim passaient
par là où j’habitais (Tamasint) et se dirigeaient vers
un endroit qui s’appelait Tah'ratc. La vie est la même
que se soit pour un musulman ou pour un chrétien.
Ils étaient bien traités, ils leur donnaient un peu de
caroube dans des paniers. Je me souviens également
de son départ en exil (1926), et de la pénétration coloniale dans notre pays ».
Fa‚ima n Mubeh'rur, l’unique fille de ses parents
mena une vie difficile. Elle n’a pas dû connaître son
père. Après que sa mère fût remariée par son oncle,
elle la suivit à Ayt MH'end Uyeh'ya. Très jeune, elle
épousa un homme originaire de Swani. Ce dernier

le mariage. Elle retourna
auprès de sa mère chez les
Ayt Mh'end Uyeh'ya. Elle
fut remariée à un Weryaghli de Sidi Buxiyyar, où elle
passa des moments difficiles avec sa belle-famille.
Elle émigra en compagnie
de son mari et de ses deux
fils Mohamed et Ali vers
le Gharb[4]. Restée veuve
avec deux enfants dans une
région arabophone, elle
quitta la ferme où travaillait
son défunt mari pour essayer
de trouver de l’aide auprès
des autorités d’Azila. Elle se
présenta devant un responsable local (lmuraqib) pour
lui demander une aide au
logement :
« Je me suis présentée dans
son bureau, il avait un interprète qui lui traduisait en
arabe marocain ce que je
disais en tamazight[5] :
« Iwa a Lalla daba nredd 3lik ! »
(Je te donnerai ma réponse après !), me répondit-il.
À ce jour, j’attends toujours sa réponse !... »
Elle s’installa avec ses deux fils à Larache dans un
foyer. Elle vit avec les quelques francs que lui rapportait la vente du bois :
« Le matin à l’aube, je sortais ramasser du bois, je le
vendais à sept-huit francs (rba3at). Cela me permettait de nourrir mes enfants et de faire des économies
en mettant un peu d’argent de côté. Après un autre
séjour à Beni Hassan, Grâce à Dieu le miséricordieux,
j’ai retrouvé en fin mon villageAghzar H'emza, la
terre de mon défunt mari où je me suis installée pour
m’occuper de l’éducation de mes enfants !... »
A travers sa propre histoire, l’histoire d’une simple
femme rifaine, notre conteuse nous amène à comprendre la situation politique et socioculturelle de
la région des Ayt Weryaghel pendant plus d’un siècle
(Arrifublik ou Le3dawat, la pénétration coloniale,

ments ont fortement marqué l’histoire de cette région
au moment où le Rif attirait l’attention du monde entier. Mme Mubeírur nous résume l’histoire de sa vie
émouvante et celle de sa région en la commentant :
« J’ai 87 ans, je vous raconte ma vie et les événements
historiques dont je suis témoin. J’ai une très bonne
mémoire. Je me souviens de la pénétration coloniale,
de la fuite qu’on avait prise, d’Abdelkrim et de son exil
(1926), je me souviens des bombardements d’avions
(Iqebbaren 1958-1959)... J’ai une grande histoire.
J’ai vécu dans des périodes très difficiles. L’enfer, je
l’ai vécu sur terre, si un autre enfer existe, qu’il soit
le bienvenu ! Je peux dire que dans ma vie j’ai connu
l’enfer et que j’y ai vécu et Dieu merci ! C’est ça l’histoire de ma vie et ce que j’ai vécu. Et Dieu accomplit
sa volonté ».
Notes:

[1] Terme emprunté à l’arabe, il désigne l’époque des vendettas. C’est Abdelkrim qui mit fin à cette anarchie et ses
vengeances en interdisant la portée des armes, sauf s’il
s’agissait de combattre les envahisseurs français et espagnols et fit démolir toutes les petites tours (Icebrawen)
construites aux alentours des maisons, où les hommes se
plaçaient pour tirer sur leurs ennemies.
[2] Arrifublik est l’équivalent de « Siba » qui désigne «
l’anarchie tribale » et qui est l’opposé de« Lmekhzen ».
Historiquement c’est la période antérieure à 1921. Voir
D.M. Hart : De Ripublik à République : les institutions
sociopolitiques rifaines et les réformes d’Abdelkrim, in
Abdelkrim et la République du Rif, Paris, 1976, 33-45.
[3] Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi (Ajdir, 1882Le Caire, 1963), connu chez les Rifains par Mmis n Ssi
Aebdekrim ou par son nom de guerre Mulay Muh'end, fils
d’un cadi de la plus puissante tribu du Rif central, les Ayt
Weryaghel, instaura en 1923 La République du Rif.
[4] Plaine du Nord-Ouest du Maroc, en bordure de l’Atlantique, traversée par l’oued Sebou. Ancienne zone de
marécages, connue par son sol riche. Ses villes principales
sont Kénitra, Ksar el Kébir, Larache, Azila et Sidi Kacem.
[5] A cette époque, les Rifains qui émigraient au Gharb
avaient beaucoup de difficultés pour maîtriser l’arabe

marocain. C’est le cas de notre conteuse monolingue
Fat'ima n Mubeh'rur.

* par Mohamed EL Ayoubi

HOMMAGE PRONONCE
DE L’ASSEMBLEE MONDIALE AMAZIGHE A FEU
ANTONIO CUBILLO FERREIRA

L’Assemblée Mondiale Amazighe rend un hommage prononcé à l’un des siens ; feu
Antonio Cubillo Ferreira,
fervent défenseur de l’amazighité et leader du mouvement indépendantiste des
îles Canaries (MPAIAC). Le
défunt qui s’est éteint, le lundi 10 décembre 2012, à l’age
de 82 ans, dans sa demeure à
Santa Cruz de Tenerife, avait
subi un attentat imputé aux
espagnols, en 1978, à l’arme
blanche, en Algérie où il résidait et où il était devenu gênant. Réduit à se déplacer en
chaise roulante ou avec des
béquilles, Antonio Cubillo,
Jusqu’à la fin de sa vie, n’a eu cesse de réclamer l’indépendance pour les îles canaries en mettant en avant leur
origine amazighe.
C’est avec beaucoup d’émotion que l’Assemblée Mondiale Amazighe a appris la perte de leur frère et ami et
qu’elle présente à tous ses proches, à ses amis ainsi qu’à l’ensemble des indépendantistes des îles Canaries ses
condoléances fort attristées. Symbole parmi les siens et pour l’ensemble des amazighs, Antonio Cubillo Ferreira
reste et restera vivant pour l’éternité.
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L’ amazigh n’ est-il pas l’objet d’un
génocide physique et culturel ?

Le 11 décembre est la journée
internationale des populations
de la montagne. C’est pour moi
l’occasion de rappeler la politique non seulement de ségrégation mais d’extermination
dont ces populations sont victimes. Car, au Maroc, la montagne rime avec amazigh.
Aicha Ait Berri Au lendemain de l’indépendance, Allal Al Fassi, figure
emblématique des arabes andalous, exprimait clairement la position de son parti à l’égard des amazighs dans son fameux discours de 1956 : « Camarades, l’armée française est déjà expulsée, les bases
américaines seront bientôt dans l’horizon, mais le
grand problème c’est : comment peut-on expulser
les Berbères ? ». Il enchaine en regrettant que ses
ancêtres ne l’aient pas fait et s’ enorgueillit d’avoir
accompli en 40ans ce qu’ils n’ont pas pu faire en 14
siècles, concernant l’ arabisation et l’ islamisation.
Mais cette position est-elle le propre d’un parti ou
celle des gouvernements qui se sont succédés ?
Ces derniers temps, les médias et les associations
sont tombées sur le pot aux roses. En allant au-delà
des lignes de démarcations tracées par la politique
ségrégative des différents gouvernements qui se
sont succédés depuis l’indépendance entre un Maroc qui bénéficie des richesses du pays et un autre
non seulement marginalisé, méprisé mais dépouillé
de tout y compris ses terres, ses eaux, ses forêts, ses
mines…le monde découvre, consterné, le calvaire
des populations montagneuses, victimes d’une implacable politique de rejet, d’anéantissement.
•« Le génocide physique » est assuré à travers
une politique dont la devise est : limiter les naissances, laisser mourir, appauvrir et laisser partir.
En effet, le seul programme qui ait été généralisé et qui ait bénéficié d’un suivi rigoureux que
ce soit dans la campagne ou dans la montagne est
la stratégie de planification familiale. Les pilules
sont distribuées gratuitement et des campagnes de
sensibilisation organisées régulièrement. Ce qui a
permis au Maroc de réaliser des prouesses dans ce
domaine selon les rapports officiels de la santé. A
côté de cela, on voit que sur le plan de l’hygiène, de
l’alimentation, des diagnostics précoces des maladies ou de la prise en charge des malades, les résultats tardent à venir et les efforts déployés dans ces
domaines laissent à désirer. L’accès aux soins et à
l’information reste entravé par le manque d’infrastructures sanitaires de proximité. Même quand un
centre de santé existe, le manque d’équipements et
de personnel ne permet pas une prestation de qualité. En outre, la pauvreté constitue une entrave à
l’accès aux soins pour ces populations démunies et
laissées pour compte. De plus, les habitants dépossédés de leurs richesses naturelles ( terres, eaux,
carrières…) se voient forcés de partir à la recherche
d’un expédient. Ajoutons à cela que l’enclavement
, les conditions climatiques rudes et l’absence de

conditions de vie saine ont un impact négatif sur la
survie des gens dont la moyenne de vie serait l’une
des plus faibles. Le taux de mortalité aussi bien
chez les enfants que chez les adultes est très élevé
par rapport à la moyenne nationale. La mortalité
maternelle, bien que ne disposant pas de statistiques fiables dans le domaine, est alarmante dans
ces régions enclavées. En témoignent les reportages
réalisés à Ait Abdi, Anefgou… Ce n’est pas grave,
ce ne sont que des berbères ! Doit-on former des
accoucheuses traditionnelles et les sensibiliser aux
risques de la maternité pour pallier au manque de
la couverture sanitaire dont souffrent les zones enclavées comme c’est le cas au Sénégal par exemple
?, se demande l’Association des Femmes de la Montagne. Les responsables du ministère de la santé y
opposent un refus catégorique sous prétexte que
cela encouragerait davantage l’accouchement à
domicile. Comme si ces femmes avaient le choix !
De plus en plus de voix s’élèvent actuellement pour
dénoncer cette indifférence scandaleuse face au
calvaire des populations montagneuses, de l’hécatombe des femmes et enfants d’Anefgou, des Ait
Abdi, de Zaouit Ahensal, d’Anergui … au moment
où des aides substantielles sont acheminées régulièrement vers la Palestine, le Liban, la Syrie… Le
comble, c’est que leur dignité n’est pas épargnée.
L’aide insignifiante qu’on étale devant les caméras
est une humiliation. Ce n’est qu’un appas qu’on
leur tend pour qu’ils sortent de leurs masures, se
rassemblent, expriment leur détresse et se prêtent
au jeu des caméras et des interviews. Ainsi, les
chaines de télévision repartent avec une matière
consistante qui ne leur a rien coûté. Par ailleurs, les
métiers les plus durs, les plus périlleux sont assurés
par les personnes issues de ces régions démunies.
C’est toute cette politique infernale qui conduit à
l’extinction progressive de la population des zones
montagneuses amazighes.
Le génocide culturel consiste à arabiser,
falsifier l’histoire, mépriser et expulser la culture
amazigh de du paysage médiatique, administratif
et scolaire.
Le génocide culturel est bien programmé. La scolarisation des enfants amazighs dans la langue
arabe est une condamnation flagrante de leur
langue maternelle. Ainsi tous ceux qui sont scolarisés sont d’office arabisés. Les cours d’alphabétisation dispensés aux adultes n’ont d’autres objectifs que d’arabiser ces populations. « Si on veut être
bon musulman, on doit apprendre l’arabe ». On leur
fait répéter des mots qui ne signifient rien pour eux
sauf que ce sont des mots d’une langue sacrée qu’ils
doivent s’appliquer à retenir. Notons aussi qu’ avec
la généralisation de la radio et de la télévision, les
médias viennent appuyer cet effort d’arabisation
auquel les habitants adhèrent volontiers , considérant l’apprentissage de l’arabe comme une perche
qui pourrait les sauver de l’ignorance et de la marginalisation. Pour eux, l’arabe c’est l’émancipation.
Ajoutons à cela, que les émissions et programmes

dédiés aux amazighs regorgent de représentations
négatives, de stéréotypes. Ce qui contribue à saper le sentiment d’appartenance et de fierté chez
les personnes pouvant se revendiquer d’une telle
culture.
Certes, la scolarisation est un droit mais la conservation de la langue amazighe, patrimoine commun,
est un devoir qui incombe à tous les marocains. Les
médias ont aussi la responsabilité de donner à cette
langue et à sa culture la place qui lui revient de
droit. A l’instar de nombreux pays, l’alphabétisation ne devrait-elle pas se faire aussi dans la langue
des autochtones ? La culture amazigh devrait être
bien représentée dans les programmes des médias.
Il est temps de lutter contre tous les stéréotypes qui
ternissent son image. Ces régions doivent bénéficier de la priorité dans le programme du développement du gouvernement et d’une discrimination
positive permettant de réduire l’écart flagrant qui
existe entre les régions du Maroc. Ce qui permettrait à ces habitants de mener une vie digne et de
retrouver le sentiment de fierté d’être ce qu’ils sont
et de renforcer leur attachement à leur pays et à
leur culture. La rancune que les personnes ulcérées
par cette injustice nourrissent à l’égard de la partie favorisée n’augure en rien un avenir rose, ni une
cohabitation pacifique entre les différentes composantes marocaines. Le Maroc a tout à gagner en
instaurant un climat de justice, d’équité, de reconnaissance de tous les citoyens. L’ éducation au respect de la diversité et aux droits de l’homme est un
premier pas.
La constitutionnalisation de l’amazigh est un acquis
de taille pour les militants amazighs. Mais les mesures concrètes tardent à venir. Les militants amazighs devraient tout en augmentant leur pression
pour une constitutionnalisation effective, prendre
conscience du fait que leur seau est une passoire.
C’est pourquoi ils devraient travailler à colmater les brèches, à arrêter d’abord l’hémorragie de
l’arabisation par des campagnes de sensibilisation auprès des populations amazighs détentrices
de cette culture tout en continuant leur plaidoyer
pour une politique juste et équitable, bref pour un
état de droit. Si la marginalisation est une injustice
dont a pâti une grande partie de la population pendant des décennies, il n’en demeure pas moins vrai
qu’elle a permis à la langue amazigh et à sa culture
de survivre jusqu’à aujourd’hui. Comme on dit : « à
quelque chose malheur est bon »
Il faudrait aussi que les différentes composantes
amazighes se reconnaissent dans la langue standardisée, dans les émissions télévisées. L’hégémonie d’une variante comme c’est le cas actuellement
risque d’appauvrir la langue, de nuire à la cohésion
du groupe amazigh et d’ entraver le bon déroulement de la réhabilitation de l’amazigh. L’unité se
conçoit dans la diversité. Par ailleurs la justice et la
reconnaissance constituent les facteurs de stabilité
et de paix.
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كل سنة أمازيغية
وحنن ننتظر

نحتفل بالسنة األمازيغية  ، 2963ونحن
ننتظر ما ستتصدق به الحكومة الحالية
وهوامشها الحزبية والنقابية األغلبية
واملعارضة من وصفة قد تكون مرة
أخرى جرعاتية كاملعتاد  ،من أجل إزاحة
الرشط الدستوري املتعلق برتسيم اللغة
األمازيغية  ،يعني املرسوم املنتظر لفك
العزلة والتهميش وكل أشكال الفرملة
التي مازالت تعوق عمليات اإلدراج
واملأسسة وتفعيل الطابع الرسمي وغري
ذلك من املصطلحات التي تم الرتويج
لها سياسيا دون أن تسمح العقليات
اإلفشالية لها باملرور نحو التطبيق.
لقد قاومت اللغة األمازيغية منذ فجر
التاريخ كل أشكال اإلبادة والتهميش
واإلقصاء حتى ليخيل للمتتبع أن قدرها
املحتوم هو أن تظل يف موقع املقاومة
دون أن تحلم فيه بزمن تنعم فيه
باالستقرار والنمو والتموقع كغريها من
لغات بني آدم األخرى املتمتعة بوضعية
سياسية مريحة  ،إذ رغم كل املجهودات
التي بذلها ئمازيغن للمحافظة عىل
لغتهم إال أن السياسات املتبعة يف شمال
إفريقيا املتسمة باالستبداد واإلقصاء
تكون دوما الحائل املانع لها من العيش
يف وضع طبيعي  ،كأن لعنة أصابتها
بالتقوقع يف بوثقة اإلقصاء والتهميش
إن عىل مستوى الذات أو الواقع املرير
الذي تواجهه دوما.
لقد مرت سنوات عىل تواتر اإلقرارت
الرسمية الجرعاتية من اللهجنة إىل ال
«إنعاش»  ،ثم إىل إنشاء املعهد الرسمي
فالتدريس املتدبدب لنصل أخريا إىل
الدسرتة املرشوطة دون أن تستقر
وضعيتها املؤسساتية  ،إذ تواجه
كل املبادرات اإليجابية بالتسويف
والبريوقراطية  ،بل وبالتشكيك والتضليل
من قبل األقالم الكسولة والشعارات
املأزومة  ،كما يتم التخلص من
تدريسها تطبيقا للمذكرات الرسمية من
السهولة بمكان  ،حيث توقفت عمليات
التكوين والتتبع واملراقبة الرتبوية  ،إذ
هناك مؤسسات تعليمية لم تلج إليها
األمازيغية سوى عرب املذكرات الورقية
املجمدة يف الرفوف  ،وحتى إذا كانت هناك
مبادرات إيجابية فهي التشجع إن لم تتم
فرملتها .
إننا ما زلنا ننتظر ما ستسفر عنه
اجتماعات لجنة الخرباء التي شكلها
وزير الرتبية الوطنية ،وننتظر تشكيل
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية
هل ستمثل فيه الكفاءات الغيورة عىل
اللغة األمازيغية تمثيال مرشفا ؟ أم سيتم
االكتفاء بنفس املسلكيات؟ وننتظر
أن تتغري القوانني املنظمة للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية وكل هياكله
وتصوراته وعالقاته  ،وننتظر أيضا
تنصيب املجلس األعىل للرتبية والتكوين
وتركيبته اإليديولوجية  ،وننتطر محاسبة
كل معرقل إلدراج اللغة األمازيغية وكل
األقالم العنرصية واملريضة التي توفر لها
الغطاء اإليديولوجي.
يحدث كل هذا للغتنا ونحن ال نزال ننتظر
هذا الترصيح أو ذاك ونمني النفس
بالتمني لعل العقليات تتبدل وتتغري إال
أنها ال تزداد إال جحودا وإرصارا عىل
معادات لغتنا األمازيغية واستفزازها
بجهاز مفاهيمي عروبي يعيد إنتاج
واجرتار ما اعتقدنا يوما أنه متجاوز
 ،إذ قاموا بتعريب الحراك االجتماعي
للشعوب كما فعلوا بأسماء املواقع
والبلدان  ،فبقينا نحن ننتظر واضعني
بيننا وبني السياسة حائط بريلني كأننا
لقحنا ضدها حتى ال يكون لنا وجود
سيايس محرتم كغرينا من التيارات
التي تعج بها الساحة  ،فهل استطبنا
هذا املوقع الهاميش وتحالفنا معه ضد
دواتنا؟
وإىل أن يعقل كل منا ذاته وعلة وجوده
يف الحياة ليفيض عنه عقل آخر يدفع
بعجلتنا إىل األمام ال يسعنا إال أن نقول
ألنفسنا ونحن نمنيها باألحالم العسلية :
كل عام أمازيغي ونحن ننتظر.

مختلفات

التجمع العاملي األمازيغي يراسل وزير العدل و
احلريات يف احلكومة املغربية

املوضوع  :املعتقلني السياسيني األمازيغ بالسجون املغربية.
بعد واجب التحية  ،نود سيادة الوزير تذكريكم بمجمل ما قمنا به من عمل  ،فيما يتعلق بملف
املعتقلني السياسيني األمازيغ  ،لكي تكونوا عىل بينة تامة بملف يوجد بني يديكم  ،لم يتم
ايالءه االهتمام الالزم  ،و يف إطار التذكري سيادة الوزير نحيطكم علما بما ييل :
توصلتم من منظمتنا سيادة الوزير يوم  26يناير  ، 2012برسالة تهم طلبة الحركةالثقافية األمازيغية بالجامعة  ،الدين تم اعتقالهم و لفقت لهم تهم تتعلق بأحداث العنف
بالجامعة  ،و صدرت يف حقهم أحكام بالسجن  ،أثارت من حيث الشكل و املضمون تنديد كل
التنظيمات األمازيغية  ،و عىل رأسها منظمتنا  ،و كان موضوع رسالتنا التي أوردنا تاريخها
أعاله  ،يتضمن دعوة لكم لتتطلعوا عىل ملف املعتقلني السياسيني األمازيغ  ،و تقدموا عىل
اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق العدالة التي ننشدها جميعا  ،يف إطار الصالحيات التي
يمنحكم إياها موقعكم الوزاري.
توصلتم سيادة الوزير يوم  21فرباير  ، 2012داخل قبة الربملان بملف املعتقلني السياسينيكامال  ،سلمته إليكم النائبة الربملانية السيدة فاطمة تاباعمرانت  ،بمناسبة اختتام الدورة
الخريفية للسنة الترشيعية املاضية.
قمنا كمنظمة التجمع العاملي األمازيغي  ،بعقد لقاءات و اتصاالت مكثفة مع املجلسالوطني لحقوق اإلنسان  ،لنفس الغرض الذي راسلناكم من أجله سابقا  ،و نعيد مراسلكتم
اليوم  ،لكن لألسف ملسنا نوعا من ضبابية التعامل و املماطلة  ،و إذ نتوجه إليكم مرة أخرى
 ،فإننا نتطلع ألن ال تتكرر نفس السيناريوهات املتعلقة بعدم إيالء ملف املعتقلني السياسيني
األمازيغ ما يستحقه من عناية.
سيادة وزير العدل و الحريات ،ندعوكم بعد كل ما سبق و أرشنا إليه  ،إىل أن تبادروا بشكل
عاجل باإلطالع عىل ملف املعتقلني السياسيني األمازيغ  ،و من تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات
 ،لتحقيق مطلبنا الذي يشاطرنا إياه كل األمازيغ  ،و املتمثل يف إطالق رساح املعتقلني
السياسيني األمازيغ عاجال  ،و نحن رهن إشارتكم سيادة الوزير فيما يتعلق بكل ما من
شانه أن يدفع بهدا امللف إىل األمام  ،بما يحقق اإلفراج الفوري عن املناضلني األمازيغيني
املعتقلني بسجن مكناس.
و يف انتظار ردكم تقبلوا منا فائق التقدير و االحرتام.
التوقيع
أمينة ابن الشيخ
رئيسة التجمع العاملي األمازيغي  -املغرب

التجمع العاملي األمازيغي يراسل رئيس احلكومة
إلقرار رأس السنة األمازيغية كعيد وطين

بعد التحية  ،سيادة رئيس الحكومة املغربية  ،فبناءا عىل التاريخ األمازيغي للمغرب  ،و
بناءا عىل ما جاء به الدستور املغربي الجديد من إقرار لألمازيغية كلغة رسمية  ،وضع
حد للتهميش و اإلقصاء الدي استهدف كل ما هو أمازيغي باملغرب لعقود  ،و أخدا بعني
االعتبار ملسؤوليتكم يف تطبيق مقتضيات الدستور املغربي املعدل  ،كرئيس للحكومة املغربية
تتمتعون بكامل الصالحيات  ،التي تمكنكم من إقرار يوم الثالث عرش من يناير كعيد وطني
 ،وتضمينه يف جدول العطالت الرسمية باملغرب  ،فإننا نطالب سيادتكم بإتخاد هدا القرار
دو القيمة الرمزية الكبرية  ،استجابة ملطالب كل املنظمات و الجمعيات األمازيغية باملغرب
مند سنوات  ،و تماشيا مع روح الدستور املغربي الجديد  ،و مع التاريخ األمازيغي لللمغرب.
و يف انتظار ردكم تقبلوا منا فائق التقدير و اإلحرتام.
التوقيع
أمينة ابن الشيخ
رئيسة التجمع العاملي األمازيغي  -املغرب
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الذكرى  50لرحيل األمري حممد بن
عبدالكرمي اخلطايب

يف خضم التحضريات التي تقوم بها مجموعة من الفعاليات املدنية والباحثني واملؤرخني
واملهتمني ،إلحياء الذكرى  50لرحيل األمري محمد بن عبد الكريم الخطابي (موالي موحند)،
رمز الحرية وعنوان الكرامة ،الذي قىض أزيد من نصف عمره يحارب االستعمار ويدافع عن
استقالل الشعوب املحتلة ،ويف الوقت الذي يطالب به أحرار هذا الوطن بإعادة االعتبار لتاريخ
املغرب ،واالعرتاف بكفاح أبناء املغرب الربرة لتحرير وطنهم ،ويف مقدمتهم البطل املغاربي
محمد بن عبد الكريم الخطابي ،ترص جهات تمثل السلطات الرسمية للدولة املغربية أن تعمل
عىل عكس ما هو منتظر منها يف احرتام رموز الوطن.
ففي الوقت الذي تهيئ فيه فعاليات مدنية ومجتمعية مغربية إلحياء هذه الذكرى ،تعاملت
السلطات بطريقة وحشية مع صور األمري الخطابي والالفتات التي تحمل اسمه وبعضا
من مقوالته ،وكان آخر ما قامت به هاته السلطات هو مصادرة الفتة تحمل جملة لها
داللة عميقة (الريفيون ضحوا من أجل الحرية وعبد الكريم الخطابي رمز املقاومة فلماذا
العنرصية؟) من ملعب ميمون العريص بالحسيمة ،ونزع صورة األمري من ملعب كرة القدم
بمدينة أسفي.
وليست هاته هي املرة األوىل التي يعمد فيها ممثلو السلطات الرسمية إىل مثل هذا النوع من
السلوكيات التي ال ترشف أحدا من أحرار الوطن ،فقد سبق لها أن مزقت صورا للخطابي
رفعت يف وقفات احتجاجية وانتزعت أخرى من بعض املؤسسات العمومية ،ناهيك عن
إطالقها لكالم ساقط ناب وجارح يف حق الريف والريفيني وتاريخهم وثقافتهم...
إننا نحن الفعاليات املوقعة عىل هذا البالغ إذ نعلن استنكارنا وإدانتنا الشديدتني لهذا النوع
من السلوكيات ،فإنه من واجبنا تنبيه السلطات املسؤولة من مخاطر مثل هذه الترصفات
غري الوطنية يف حق رمز من رموز الوطن ،ومن تبعاتها أو تكرارها مستقبال.
ونطالب بمحاسبة كل العنارص التي تقف وراء هذه األفعال التي تناهض الروح الوطنية
والذاكرة الجماعية لكل املغاربة األحرار ،كما نطالب بتحقيق املطالب التي ما فتئت القوى
املدنية واملثقفني والباحثني واملؤرخني يؤكدونها لتصحيح املغالطات التاريخية ،ورفع
اللثام الذي ما زال يلف الذاكرة الوطنية الجماعية ،كما نناشد الجميع بالعمل عىل فضح
كل السلوكيات التي تحاول املساس بسمعة وكرامة رجاالت املغرب ،وندعو املواطنني إىل
اإلكثار من صور األمري يف املنازل واملحالت واملقرات ورفعها يف املسريات السلمية والزيارات
واملهرجانات الفنية ،وإصدار املقاالت والكتب...
قائمة بأسماء املوقعني )1:عمر ملعلم ،أستاذ وفاعل مدني  -الحسيمة )2عيل اإلدرييس ،باحث يف العلوم
اإلنسانية )3مصطفى اإلدرييس ،محام )4زكي مبارك ،مؤرخ )5امحمد املرابط ،أستاذ وفاعل اجتماعي -
الحسيمة )6عبد الرحمان الطيبي ،أستاذ باحث )7أحمد البلعييش ،فاعل مدني  -الحسيمة )8حمزة ملعلم،
فاعل مدني  -خنيفرة )9أمني خطابي ،صحفي وفنان موسيقي  -الحسيمة )10سليمان املسعودي ،باحث
وفاعل جمعوي  -الحسيمة )11أيوب ملعكشاوي ،طالب باحث  -طنجة )12محمد الرازقي ،أستاذ وفاعل
جمعوي  -الرباط )13الزريبي محمد ،طالب باحث وفاعل جمعوي  -طنجة )14محمد األرصيحي ،فعالية
إعالمية  -الحسيمة )15حسن خملييش ،صحفي وإطار جمعوي  -ترجيست )16عبد الله البقايل ،أستاذ
وفاعل مدني )17جمال عتوتي ،فاعل مدني )18محمد موحا ،عضو اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان -
الحسيمة )19محمد الخملييش ،فاعل حقوقي  -الرباط )20صديق عبد الكريم ،رئيس نادي اليونسكو
للتنمية  -الحسيمة )21فكري ولد عيل ،صحفي  -الحسيمة )22عبد املجيد يكور ،فاعل جمعوي ورئيس
فريق شباب مريادور )23أرشف بنعيل ،فاعل جمعوي وحقوقي )24الخضريي سالم ،جمعية موالي موحند
للمرسح األمازيغي  -آيث حذيفة )25عبد الحميد أمزيان ،أستاذ وفاعل مدني )26محمد املنصوري ،مواطن
مغربي من شمال املغرب  -الريف الكبري  )27فؤاد موحيا ،أستاذ وفاعل جمعوي  -الحسيمة )28حميد
غامبو ،فاعل جمعوي وحقوقي  -مدريد )29كريم مصلوح ،املنسق العام للحركة من أجل الحكم الذاتي
بالريف )30سعيد العاليل ،باحث وفاعل أمازيغي )31عمر أشهبار ،أستاذ باحث وفاعل جمعوي  -واد زم)32
سعيد العمراني ،فاعل جمعوي وحقوقي  -بلجيكا )33رشيد بلعيل ،عضو اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان
الحسيمة-الناضور )34عبد الغفور أحيل ،فاعل جمعوي وحقوقي  -هولندا )35نجيم حيدوش ،ناشط
حقوقي  -الحسيمة )36سعيد بلغربي ،كاتب وفاعل أمازيغي  -إسبانيا )37الزاهر محمد ،أستاذ باحث
 -واد زم )38محمد البضمويص ،عامل بمركز تجاري  -الحسيمة )39رفيق حمدوني ،ناشط فربايري

وفاعل جمعوي )40أحمد أفقري ،طالب  -تطوان )41.محمد بنعمر ،تاجر وفنان موسيقي
 إمزورن )42فكري بنعيل ،فاعل جمعوي أمازيغي  -الحسيمة  )43إلياس املربابط ،أستاذباحث يف العلوم اإلقتصادية  -فاس.

لقاء إمسوان ـ تنسيقيات سوس لضحايا التحديد الغابوي

احتضن مركز جماعة إمسوان ـ تمنار يوم
أمس األحد لقاء تواصليا حول موضوع التحديد
الغابوي بمنطقة سوس الكبري ،وتندرج هذه
التظاهرة ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها
النسيج الجمعوي واملدني والحقوقي باملغرب يف
إطار الحملة الرتافعية الرامية إىل فتح ملف صعب
وشائك يتعلق بتدبري املجال العقاري ،وتحديدا ملف
التحديد الغابوي الذي أثار جدال واسعا منذ عقود،
وتطور بشكل الفت عقب املراسني الخمس األخرية
املنسوبة لرئيس الحكومة ،والتي فتحت امللف عىل
مستويات عدة.
وقد امتدت فعاليات هذا اللقاء زهاء ست ساعات
متواصلة تم خاللها االستماع ملداخالت الفعاليات
املدنية التي استضافتها تنسيقية إحاحان ،حيث
تم عرض االطار القانوني والترشيعي املؤطر ملجال
العقار ،كما عرضت تنسيقية أدرار التي تأسست
بعمالة اشتوكة أيت باها عقب نزول املرسوم
القايض بتحديد قسم تنالت وتعززت الحقا بعدة

تنسيقيات جمعوية يف مختلف املناطق ،مختلف
املراحل التي قطعتها يف حملتها الرتافعية ،حيث
عرض رئيسها السيد ابراهيم أفوعار محطات
من التصدي للمرسوم ،بداء بلقاء تنالت ،مرورا
باملسرية الشعبية للساكنة ووقفتها امام عمالة
اشتوكة أيت باها ،وصوال إىل اللقاء األول مع وزير
الداخلية ورئيس الحكومة عبد االله بنكريان.
وقد تحولت املداخالت إىل جلسة لالستماع ،حيث
عرضت الساكنة املحلية وكذا الضيوف القادمون
من مناطق هوارة ،أيت باعمران ،إمي مقورن،
مكناس ،بوملان وغريها ،معاناتهم اليومية مع
مندوبية املياه والغابات التي قامت بإجراءات
أحادية الجانب خارج كل القوانني واالعراف من
خالل تحديد مساحات شاسعة من أرايض الساكنة
وإدراجها قرسا ضمن املجال الغابوي ،ثم إطالق
العنان لسمارسة العقار للرتامي عىل األرايض
ومحارصة الساكنة املحلية ،تارة بمحميات تفرخ
الخنزير الربي ،وتارة بالتغايض عن جحافل الرعاة

الرحل ،وتارة أخرى بتفويت مساحات شاسعة
للرشكات الكربى لتنفيذ مشاريع تهدد حياة
الساكنة يف أراضيها املوروثة أبا عن جد .مشاكل
منها ما وجد طريقه لنزاعات ماراطونية يف ردهات
املحاكم ،ومنها ما يتجرع املواطن البسيط كل
يوم مرارته دون أن يجد أذنا صاغية تستجيب
لحاجيات بسيطة لم تعد تتعدى هواء نقيا وحقوال
ال تدر ربحا وال تقي من هجرة …
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء هذا اللقاء ،الذي ترأسه
رئيس تنسيقية إحاحان السيد الحسن املغرواي
والسيد ابراهيم أفوعار رئيس تنيقية أدرار،
والذي عرف حضور عدة فعاليات مدنية ونقابية
وحقوقية وإعالمية ،وكذا املئات من ساكنة منطقة
إحاحان وعددا من الفاعلني الذين حجوا من
مختلف مناطق جهة سوس الكبري وخارجه ،نظم
بمباردة من جمعية الوحدة ـ إمسوان ـ و تنسيقية
منطقة إحاحان وتنسيقية أدرار ،برشاكة مع عدة
فعاليات جمعوية ومدنية ونقابية.

ملف األرض يوحد قبائل سيدي إفين وآليات االحتجاج تلوح يف األفق

انعقد اليوم األحد  30دجنرب ،2012
بمركز جماعة تيوغزة إقليم سيدي
إفني ،لقاء جمع ما يفوق  90جمعية،
يف ضيافة فيدرالية جمعيات تيوغزة
املنضوية تحت لواء تنسيقية جمعيات
املجتمع املدني لجهتي سوس ماست
درا وأكلميم سمارة عىل اثر التطورات
واملستجدات الخطرية التي يشهدها
ملف أرايض ساكنة اإلقليم واملتجسد
يف الرتامي ونزع األرايض عن طريق
عمليات تحديد امللك الغابوي واألمالك
املخزنية واألمالك البحرية ،هذا وقد
تم تنظيم هذا اللقاء يف دار الطالب
بجماعة تيوغزة.
وجدير بالذكر أن اللقاء انطلق
بكلمات ألعضاء فيدرالية جمعيات
جماعة تيوغزة ،ومنهم الكاتب العام

للفيدرالية السيد سليمان لبيب،
واألستاذ محمد عصام ،باإلضافة
إىل كلمة تنسيقية جمعيات املجتمع
املدني لجهتي سوس ماسة درعة
وأكلميم اسمارا يف شخص املحفوظ
فارس أمناي.
أما كلمات ممثيل الجمعيات الحارضة
والذين فاق عددهم املائة فقد
تركز عىل رضورة توحيد الجهود
والتنسيق إقليميا وجهويا يف أفق
التنسيق الوطني للحد من التجاوزات
والخروقات التي تطال اإلنسان
واألرض يف سوس الكبري ،كما ذكر
بعض املتدخلني باملقاومة الباسلة
لقبائل سوس بأيت باعمران وإمجاض
ولخصاص… خالل فرتة االستعمار،
ومن هذا املنطلق ال يمكن القبول

بالظهائر والقوانني االستعمارية التي
تسعى لتفقري الشعب لصالح لوبيات
الفساد أو لصالح جهات أخرى،
وأجمع العديد من املتدخلني عىل عدم
االعرتاف بهذه القوانني التي تسلب
األرض من مالكيها األصليني وعىل
رضورة إلغائها وما ترتب عنها من
نتائج بأثر رجعي.
وتجدر اإلشارة إىل كون اللقاء قد
انتخب سكريتاريا ذات مهام تنفيذية
الستكمال الهيكلة وإعداد برنامج
العمل والضوابط التنظيمية لهذا
التنظيم الجديد.
كما تحديد يوم  20يناير  2013كموعد
النعقاد أول لقاءات السكريتاريا يف
ضيافة جمعيات جماعة مرياللفت.
ويف اتصال هاتفي مع سكرتري

تنسيقية جمعيات املجتمع املدني
لجهتي سوس ماسة درعة وأكلميم
اسمارا السيد محفوظ فارس أوضح
لتمازغا بريس ان ما أنجز اليوم هو
بمثابة خطوة تاريخية ومبادرة مهمة،
لتحقيق التوسع النضايل والتنظيمي
بهدف تغطية سوس الكبري ،وأكد عىل
أن األمر يتعلق بمرحلة تنظيم البيت
الداخيل لالستعداد للمحطات النضالية
الوطنية والدولية إذا اقتىض األمر
ذلك عىل حد تعبري ذات املصدر ،ونوه
محفوظ فارس كذلك باملجهودات
املبدولة من طرف كافة الفاعلني
إلنجاح هذا اليوم بالرغم من املساعي
الحثيثة لبعض الجهات قصد عرقلة
هذه الخطوة الحاسمة.

مسريات بأسول لإلحتجاج
على سياسة الترامي على
األراضي الساللية

رصح مهدي أسول لجريدة
العالم األمازيغي بأنه تم
استدعاء أعضاء الجماعة
الساللية ألسول إىل مقر
عمالة تنغري بغية النظر يف
مشكل أرايض الجموع بني
قبيلتي أسول و أكوراي،
حيث تم استقبالهم من طرف
الكاتب العام للعمالة ،للنظر يف
ملف األر ايض الساللية ،وبعد
أن أحس أعضاء الجماعة
الساللية ألسول بأن هناك
اتجاه لفرض الرتامي عىل
أراضيهم نسفوا اللقاء ولم
يوقعوا عىل املحرض يضيف
املهدي أسول .
وشهدت املنطقة تنظيم
مسريات احتجاجية لإلحتجاج
عىل الصيغة التي تعاملت
معها عمالة إقليم تنغري مع
أعضاء الجماعة الساللية
حيث قامت بالرتامي عىل
أمالك الجماعة الساللية بغية
نرش األسالك الكهربائية فوق
أرايض القبيلتني بعدما قامت
بتوقيع محرض مع املعنيني
باألمر .
غري أن العديد من املصادر
رصحت للجريدة بأن املوقعني
عىل محرض التوقيع كلهم ال
يجيدون القراءة و ال الكتابة
مما يطرح عالمات استفهام
كبرية حول قانونية املحرض
و الجهة املستفيدة من تطور
األوضاع بمنطقة أسول.
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العامل االمازيغي

أخبـــــــار

املنتدى الوطين األول لإلعالم األمازيغي يناقش مستقبل االعالم االمازيغي

دعا االتحاد الوطني للصحفيني الشباب باملغرب إىل رضورة توفر اإلرادة
الحقيقية و اإلجماع لدى األحزاب عىل إدماج األمازيغية يف املنظومة
الوطنية لإلعالم؛ واالبتعاد عن االستغالل االستهالكي للقضية
األمازيغية من أجل أهداف خاصة ترتبط غالبا بالهاجس االنتخابي؛ مع
تضمني ال ربامج الحزبية بأفكار حقيقية إلدماج األمازيغية يف اإلعالم؛
وإحداث خاليا و مجموعات تفكري داخل األحزاب ملناقشة اإلدماج
الحقيقي لألمازيغية يف املنظومة اإلعالمية.
وحسب بعض التدخالت ،فقناة تمازيغت القناة اليتيمة لألمازيغ ،الزالت
تكرس اللهجوية مع قلة ومحدودية فرتات اإلرسال ،كما انها الزالت
تستثنى عن نقل األنشطة الرسمية وكان اخرها منع طاقمها من تغطية
نشاط بالخارجية املغربية بدعوى حضور طاقم الرشكة الوطنية لالذاعة
والتلفزة املغربية ،مما ينم عن التمادي يف إقصاء األمازيغية وتهميش
الصحفي األمازيغي الذي الزالت مهمته يف نظر بعض املسوؤلني محصورة
يف ترجمة أعمال األقسام العربية .ومن جانبه أفاد ابراهيم باوش أن
الصحفي بقناة تمازيغت الزال حائرا يف استعمال املصطلحات التي
تضمنتها إصدارات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،إذ استدل ببعض
الكلمات التي كانت يف أصلها تقصد معاني معينة وأفرغت من تلك املعاني
ووظفت ملعاني مغايرة ،وبخصوص اإلشهار أفاد بأن بعض املؤسسات
الحكومية تفضل صياغة اإلشهار والوصالت التحسيسية بالعربية
(الرشوة ،األمراض الفتاكة كالسيدا والرسطان ) ،متناسية أن أكثر من

نصف املغرب يجهل لغة تلك اإلشهار.
أما محمد اكوناض ،لم يخفي الظروف الصعبة التي كان يعد فيها برنامجه
الشهري «توسنا تمازيغت» يف االذاعة الجهوية بأكادير قبل خطاب أجدير
حيث يتم التشويش عىل االذاعة أثناء بث حلقاته كما أكد عليه املسوؤلون
غري ما مرة برضورة اإللتزام بتشلحيت التي هي لغة سوس لكنه أرص عىل
استعمال األمازيغية املوحدة ،مما عرضه ليتهم بالعنرصية بل وفرض عليه
موافاة أحد املسؤولني بمضمون حلقاته بالعربية قبل بثها باألمازيغية.
يذكر أن اإلتحاد الوطني للصحفيني الشباب باملغرب ،نظم برشاكة مع
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية و بدعم من جهة سوس ماسة درعة،
بلدية أكادير و بلدية أيت ملول ،و بتعاون مع املديرية الجهوية لوزارة
االتصال ،السبت واألحد املايض باكادير املنتدى الوطني لإلعالم األمازيغي،
تحت شعار« :ثورة اإلنفوميديا ..و مستقبل اإلعالم األمازيغي»،
ويشار إىل أن املدير الجهوي لوزارة االتصال السيد مصطفى الجابري قد
شدد يف افتتاح هذا امللتقى عىل أهمية هذه الندوات التي تأتي يف سياق
التنصيص الدستوري عىل اللغة األمازيغية بما يضمن لها إعادة االعتبار
كمكون أسايس ورافد مهم من الثقافة الوطنية.كما أكد عىل استعداده
ملواكبة تحقيق توصيات منتدى اإلعالم األمازيغي والعمل عىل إيصال
إعالن اكادير للنهوض باإلعالم األمازيغي إىل الجهات الوصية عىل القطاع ,
* بالل بيكركار

جهاز الشرطة ينتزع صورة موالي
حمند بأسفي وبودرا يسائل بنكريان

حممد التمسماين مينع من جتديد بطاقته الوطنية

* ياسني عمران
منعت السلطات األمنية يف ملعب
املسرية بمدينة أسفي أنصار
فريق شباب الريف الحسيمي
من تعليق الفتة تحمل صورة
األمري والرمز التحرري محمد بن
عبد الكريم الخطابي عىل الشباك
الفاصل بني مدرجات املعلب
وأرضيته ،وذلك خالل املباراة التي
جمعت بني فريق شباب الريف
الحسيمي وأوملبيك آسفي برسم
الدروة  14من البطولة املغربية
لكرة القدم.
وقامت عنارص أمنية بنزع
الالفتة بعد دقائق من تنصيبها
عىل أيدي مشجعني محسوبني عىل "إلرتا لوس ريفينوس" التي تنقلت إىل
مدينة آسفي ملؤازرة الفريق الريفي .ويف تداعيات هذا الحادث،قام محمد
بودرا الربملاني عن إقليم الحسيمة بوضع سؤال كتابي لدى رئيس مجلس
النواب ،قصد إحالته عىل رئيس الحكومة ،يسائله فيه عن الحيثيات و
األسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار نزع صورة موالي موحند بملعب أسفي.
وتساءل بودرا عن اإلجراءات التي ستتخذها حكومة بنكريان لحماية الذاكرة
التاريخية ،ملتمسا يف سؤاله ،جعل سنة  2013سنة محمد بن عبد الكريم
الخطابي ،ووضع برنامج وطني لتخليد الذكرى الخمسينية لرحيله.
هذا وقد قام جمهور شباب الريف الحسيمي برفع صور الزعيم عبد الكريم
الخطابي ردا عىل نزع صورته بأسفي األسبوع املايض وجرى ذلك أثناء
املقابلة التي جرت يوم األحد  6يناير ،بني شباب الريف الحسيمي وحسنية
اكادير بملعب ميمون العريص يف اطار الجولة االخرية من مرحلة الذهاب
من البطولة الوطنية.

أدهار أبران تنظم أيام ثقافية
يف إطار أنشطتها الثقافية وأهدافها املسطرة يف قانونها األسايس ،نظمت
جمعية “أدهار أبران للثقافة والتنمية” يومان ثقافيان وذلك  04و  05يناير
 2013املوافق لـ  23و 2962 /12 / 24
وتم تنظيم أمسية ثقافية فنية ملتزمة بإحدى القاعات التابعة للثانوية
التأهيلية بودينار ،حيث افتتح النشاط بكلمة رئيس الجمعية التي عرب من
خاللها عىل شكره وامتنانه لكل من ساهم يف إنجاح هذا النشاط وخاصة
األرسة الرتبوية باملؤسسة وعىل رأسهم السيد املدير الثانوية ،وجمعية
أباء وأولياء التالميذ ورؤساء الجمعيات ورئيس جماعة بودينار واللجنة
التنظيمية وجميع الحضور ،كما أشار إىل أن هذه األيام الثقافية جاءت
بمناسبة السنة االمازيغية الجديدة  2963أو ما يسمى بـاألمازيغية
“أساكوس أماينو” وهذا الحدث الذي يحمل يف طياته الكثري من معاني
التضحية والنضال ،ويعترب التقويم االمازيغي من بني اقدم التقويمات التي
إستعملها اإلنسان عىل مر العصور ،إذ إستعمله األمازيغ منذ  2963أي 950
سنة قبل امليالد ويؤرخ هذا الحدث انتصار األمازيغ بقيادة امللك شيشونغ
عىل الفراعنة ،إذ اعترب أمازيغيو شمال افريقيا هذا اإلنتصار يوما مشهودا
يف تاريخ البرشية.
بعد كلمة رئيس الجمعية تم فسح املجال للفعاليات التي جاءات من مختلف
مناطق الريف ( الحسيمة ـ الناضور ـ أيث بوعياش ـ إمزورن ـ أنوال…)،
ومن بينهم محمد ثاغرست ـ عماد العمراني ـ ستيف ـ كمال و عماد ـ
مصطفى سوليت ،ويف ما يخص مجال الشعر شارك فريد ثوزارين ن الريف
و سفيان الهانيس و الدم ن الريف و يوسف بلك ،أما يف ما يخص مجال
املرسح فتم عرض مقطع مرسحي تحت عنوان ” باندو أومازيغ” من أداء
فرقة ثيطاوين .وختتم اليوم األول بتوزيع بعض الفواكه الجافة ( ثغواوين
…) ومطويات تحمل معلومات حول السنة االمازيغية ،كما تم تكريم جميع
املشاركني بشواهد شكر وتقدير.
أما اليوم الثاني فتم تنفيذا لربنامج االيام الثقافية قام أعضاء مكتب
الجمعية وبعض الفعاليات الباحثة واملهتمة بتاريخ املنطقة بزيارة ميدنية
إىل بعض املآثر واملواقع التاريخية ،حيث انطلقت الجولة من امام مقر جماعة
بودينار يف اتجاه واد أمقران ،ثم محكمة محمد بن عبد الكريم الخطابي
التي تم تشيدها يف فرتة بداية املقاومة اذ نجدها يف موقع إسرتاتيجي محاط
بعدة معسكرات للمجاهدين حسب ما أمدنا به أحد الباحثني املشاركني يف
الزيارة ،كما تم زيارة موقع معركة انوال التي لقن فيها املجاهدون درسا
للمستعمر اإلسباني سنة  ،1921ثم إىل الضيعة املسماة بـ كرانخا ،باإلضافة
إىل ما يعتقد أنه مقر للجنرال اإلسباني سلفسرتي ،وانتهاء بزيارة املعسكرة
اإلسبانية التي تتموقع يف جبال ماميس.

محمد عباس التمسماني يعترب من أشد معاريض نظام الحسن الثاني ،حيث
فرض عليه العيش باملنفى بإسبانيا ملدة  14سنة وبعد عودته من املنفى،
تم حرمانه من حقه الدستوري يف تجديد بطاقته الوطنية والتي انتهت
صالحيتها يف سنة  ،2005ومنذ ذلك التاريخ سيتم تضييع حقه الدستوري
بدعوى عدم امتالكه لشهادة السكنى.
التمسماني يف رسالة مفتوحة لطلب التحكيم امللكي طالب بحاكمة الجالدين
وتعويض الضحايا من أموالهم كأساس من أسس املصالحة مما تسبب له يف
معاناة كثرية إدارية و مالية واجتماعية بل و حقوقية بالدرجة األوىل يضيف
التمسماني .هذا وقد كانت جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان قد تابعت
قضية التمسماني بعد أن راسلت وزير الداخلية بشأن قضيته ،وعليه فإن
الجمعية تطالب مصالح وزارة الداخلية بإيجاد حل عاجل ،وتجديد بطاقته
الوطنية لتستقيم حياته من أجل قضاء عدة مصالح ورضوريات تفرتضها
وجود بطاقته .و أضافتن الجمعية عىل أنها تسجل تضامنها مع التمسماني،
وتعترب ترصفات مصالح الوزارة خرقا سافرا ألبسط حقوق املواطنة ،وتعرب
عن عجز املسؤولني عن إيجاد الحلول ألبسط املشاكل.

قائد إسافن بطاطا يقوم بإقتالع نصب
تذكاري أمازيغي

أقدم قائد قيادة إسافن إقليم طاطا يف خطوة إستفزازية عىل إزالة نصب
“أزا” التذكاري املعروف باملنطقة والذي يعد رمزا للهوية األمازيغية.
النصب الذي أقامه مجموعة من شباب املنطقة بمجهوداتهم الذاتية
ومن مالهم الخاص منذ سنوات
طويلة لم تطله أيدي العابثني
إحرتاما لرمزيته لدى الساكنة،
إىل أن جاء “السيد” القائد
الجديد (الفايس)الكاره لكل
ما هو أمازيغي ليبدأ مسلسل
العبث و ليبني عن حقده الدفني
وعنرصيته املفضوحة ،مستغال
ظرفية سوق إسافن االسبوعي
وإنشغال الناس بالتبضع
ليرشف شخصيا بمعية بعض
عمال اإلنعاش عىل إزالة التذكار
األمر الذي خلف ردود فعل قوية
من شباب املنطقة ،فقد أقدم
أساتذة املنطقة عىل توقيف الدراسة إحتجاجا منهم عىل هذا الترصف
العنرصي غري املقبول كما أعلنت العديد من اإلطارات الجمعوية عزمها
تنظيم أشكال إحتجاجية تدين هذا الفعل الذي وصفته بالوحيش.

العدد  - 149يناير 2963/2013

من هنا وهناك
• ملتقى الطفل االمازيغي

نظم�ت جمعية نوميديا للثقافة والبيئة الدورة الرابعة لملتقى الطفل األمازيغي
بش�راكة مع المعه�د الملكي لثقاف�ة األمازيغي�ة والمندوبية اإلقليمي�ة لوزارة
الثقافة والمجلس اإلقليمي وذلك تحت ش�عار« :المورث الثقافي األمازيغي في
خدمة الطفولة»  ،مابين  14و  23دجنبر الماضي .
ويرم�ي الملتق�ى إلى خل�ق قن�وات للتواصل والح�وار بين مختل�ف الفعاليات
ح�ول التنمية االجتماعي�ة والثقافية للطفل األمازيغ�ي ودور الموروث الثقافي
األمازيغي في خدمة الطفل والطفولة بالريف .وتخلل برنامج هذه الدورة ندوات
فكرية وموائد مس�تديرة حول مواضيع متعددة تهم الطفل بمنطقة الريف ،كما
يتضم�ن برنامج هذه ال�دورة معرض للمنتوجات التقليدي�ة والكتاب األمازيغي
والص�ور الفتوغرافية والفن التش�كيلي اضافة الى ورش�ات تكوينية في مجال
تعلي�م الكتاب�ة بح�رف تيفيناغ وعروض مس�رحية وس�ينمائية كما س�تكرم
فعاليات الملتقى شخصيات وفاعلين جمعويين.

• دورة تكوينية

بعد النجاح و اإلقبال الكبري الذي عرفته الدورة األوىل يف مجال التكوين يف تدريس
اللغة األمازيغية ،تنظم منظمة تامينوت فرع تكانت الدورة الثانية وذلك من
 30دجنرب  2012اىل غاية  27يناير  2013بجماعة تكانت دائرة بويزكارن اقليم
أكلميم.
وعرفت هذه الدورة مشاركة مائة تلميذ وتلميذة موزعون عىل أربعة مجموعات:
املجموعة األوىل والثانية تتلقى التكوين يوم  30دجنرب  ،2012واملجموعة الثالثة
والرابعة يوم  06يناير  .2013هذه املجموعات سيكون لها موعد يوم  27يناير
 2013يف إطار مسابقة أوملبياد تيفيباغ للوقوف عىل مدى استيعاب التالميذ
للتكوين ،عىل أن تختتم هذه الدورة بأمسية توزع فيها جوائز للمتفوقني.
ويؤطر هذه الدورة التكوينية طلبة باحتني يف ماسرت اللغة األمازيغية بجامعة
ابن زهر اكادير وطلبة مجازين يف شعبة الدراسات األمازيغية.
بالغ إخباري

• قافلة

يف إطار أنش�طتها االجتماعية ،و بتنسيق مع مجموعة مدارس إدموىس ،نظمت
الش�بكة الجمعوية ايكي�دار «القافل�ة التضامني�ة األوىل» ،ي�وم  5يناير ،2013
وعرفت هذه القافلة التضامنية توزيع مالبس جديدة ومستعملة لفائدة تلميذات
و تالمي�ذ فرعيتي تاوزرخ�ت و واوكينخت التابعتني ملجموع�ة مدارس إدموىس
بالجماعة القروية تغجيجت بإقليم كلميم.

مجعية مهرجان الواحات فم
احلصن عمالة طاطا

يف إطار تعزيز دينامكية املشهد الثقايف والفني بمنطقة طاطا،ونظرا
للنجاح الذي عرفته الدورات السابقة ملهرجان الواحات ،ومساهمة
منها يف التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية باملنطقة،نظمت
جمعية مهرجان الواحات بتعاون مع بلدية فم الحصن واملديرية
العامة للجماعات املحلية ووكالة تنمية األقاليم الجنوبية للمملكة
وعمالة طاطا،الدورة الثالثة ملهرجان الواحات بفم الحصن،تحت
شعار« :أي مستقبل للواحات يف ظل التغريات املناخية» وذلك يف
الفرتة املمتدة بني 28:و 30دجنبري.2012
وتضمنت فقرات هذه التظاهرة الثقافية ،ندوات فكرية
وثقافية،وأنشطة رياضية وأخرى للشباب واملرأة واألطفال،
ومعارض مختلفة للرتاث واملنتجات املحلية وعروض للفرق
الفنية املحلية باإلضافة إىل ثالث سهرات فنية متنوعة بمشاركة
نخبة من الفنانني و املجموعاالشعبية والرتاثية والعرصية:الفنانة
فاطمة تاشتوكت مجموعة املشاهب -مجموعة إزنزارن عبد
الهادي – مجموعة إمغران – الباتول املرواني -الفنانة الرشيفة،و
من الفكاهة وتنشيط الفنان بوشعيب أباعمران باالضافة إىل
مجموعات محلية:إمدوكال إشت – إتران إمي أوكادير،وبإلخصوص
فرق أحواش وشارك يف سهرات هذا العرس الثقايف كل من أحواش
أسداو نساء إيمي أوكادير -الكدرة والهرمة -أحواش فم الحصن
وعرف املهرجان تنظيم زواج جماعي لفائدة شباب املنطقة..
ويهدف هذا املهرجان إىل إكتشاف مظاهر التنوع الثقايف والفني
والتاريخي .واملساهمة يف التعريف بالخصوصيات واملميزات التي
تزخر بها املنطقة فم الحصن (إيمي أوكادير)وتعزيز دور املرأة
القروية يف امليدان الثقايف واالجتماعي والسيايس وخلق جو من
الفرجة لساكنة املنطقة ولزوارها.

أفق احلركة األمازيغية باملغرب تناقش بتيزنيت

نظمت جمعية أباراز أكادير ،بمدينة تيزنيت اليوم السبت  22دجنرب
 ،2012ندوة وطنية حول أفق الحركة األمازيغية باملغرب ،حارض فيها
كل من األمني العام للحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي السيد أحمد
الدغرني ،وكذا السيد رشيد راخا الرئيس املكلف بالعالقات الخارجية
ملنظمة التجمع العاملي األمازيغي ،إىل جانب السيد عبد الله بوشطارت
العضو باملجلس الوطني للحزب الديموقراطي األمازيغي املغربي ،وأحمد
الخنبوبي عضو املجلس الوطني للحزب الديمقراطي األمازيغي والباحث
يف العلوم السياسية .وتحدث أحمد الدغرني ،عن وضع الحظر والحصار
املفروض عىل الحزب الديموقراطي األمازيغي ،كما أكد عىل أن الحزب
ماض يف طريقه ودعا إىل تشكيل جبهة للمحضورين باملغرب ،والتي أكد
أنها تضم مئات اآلالف من املواطنني املغاربة ،وأقوى من جبهة املرخص
لهم من قبل النظام ،وشدد السيد أحمد الدغرني كذلك عىل رضورة الجمع
بني ما هو ثقايف  ،لغوي وما هو سيايس  ،اقتصادي ومتسائال عن السبب
الذي يمنع الحكومة مثال من مناقشة الفوسفاط والذهب والفضة
كما بقية الثروات املغربية ،وأشار السيد الدغرني كدلك اىل ما يموج يف
الساحة الحزبية باملغرب ،واعترب أن زمن احتكار العمل السيايس قد وىل
كما استعرض واقع الحصار والحظر املفروض عىل الحزب الديموقراطي
األمازيغي املغربي.
من جانبه دعا رشيد راخا إىل تفعيل القومية األمازيغية  ،و أكد عىل أن
غياب الحس القومي لدى األمازيغيني مكن اآلخرين من التحكم يف مصري
األمازيغ و مصادرة قرارهم  ،كما أكد عىل أهمية العمل السيايس األمازيغي
و استعرض مجموعة من املعطيات يف الساحة األمازيغية بشمال إفريقيا
مرتبطة بأوضاع األمازيغيني و معاناتهم  ،و ركز عىل ما يحدث بأزاواد من
تأمر ضد الحركة الوطنية لتحرير أزاواد كما أشار إىل دور الجزائر و فرنسا
يف دلك  ،معتربا يف األخري عىل رضورة تبني خطاب القومية األمازيغية من

قبل كل األمازيغيني.
أما عبد الله بوشطارت  ،فقد دعا األمازيغيني إىل االنخراط القوي يف
الحزب الديموقراطي األمازيغي املغربي  ،و عدم البقاء عىل هامش الساحة
السياسية كما استعرض مجموعة من املشاكل و القضايا املرتبطة
باألمازيغ و العمل السيايس األمازيغي  ،مؤكدا عىل عدم إمكانية حلها إال
من خالل التوجه القوي نحو العمل السياسيفي إطار الحزب الديمقراطي
األمازيغي  ،كما استعرض مراحل هامة من تاريخ الحزب الديموقراطي
األمازيغي  ،الدي استمر رغم كل املضايقات التي تعرض لها و كان أول
من نزول للشارع لعقد مؤتمره التأسييس.
يف ذات السياق أشار أحمد الخنبوبي  ،إىل أن مناضيل الحزب الديموقراطي
األمازيغي ضد تمويه البعض للحقائق  ،و حديثهم عن إمكانية التغيري من
داخل املؤسسات من دون تنظيم سيايس و اعترب دلك تربيرا لالنتهازية و
املصلحية التي استرشت يف صفوف أعداء الحزب الديموقراطي األمازيغي
 ،كما شدد عىل أهمية توظيف اإلسالم األمازيغي و أبرز الفرق بينه و بني
االسالم السيايس.
هدا و قد سريت الندوة من طرف رشيد متوكل  ،رئيس فرع الحزب
الديمقراطي بتزنيت  ،و عرفت حضور شخصيات سياسية وازنة
باملدينة كالحسن بنواري النائب الربملاني عن حزب اإلتحاد اإلشرتاكي ،
و أعضاء املجلس البلدي للمدينة كالحسن بومهدي و ممتلني أخرين عن
حزب التقدم و االشرتاكية و العدالة و التنمية و حزب الطليعة و جماعة
العدل و اإلحسان  ،و   فاعلني مدنيني و جمعويني أمازيغيني من مختلف
التنظيمات و كدا إعالميني.
* عبد الرحمان أوعبدرح
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العامل االمازيغي

من كان بيته من زجاج ال يرمي
الناس باحلجارة

والجوع.
هاهو األمازيغوفوبي،
ربما رشط املقاومة عنده
العلوي
مصطفى
كان هو أن يخضعوا
يخرج مرة أخرى
لتعليمات حزبه .لذا
املشقوق
لسانه
قرر هذا الحزب تصفية
األفعى ،
كلسان
املقاومني وجيش التحرير
لينفث به سمومه
فتصدى ألعضائه ودبرلهم
اتجاه األمازيغ  .إنه
املكائر ،من اختطاف
ال يرتك أية فرصة إال
واعتقال وتنكيل واغتيال
وينتهزها ليعرب عن
 ،وأبشع هذه الترصفات
حقده الذي ينخر
الدنيئة كانت اإلقدام عىل
عظامه كالرسطان إىل
عيل مصوبري
اغتيال عباس املسعدي
درجة أنه لم يدري أن
الذي لم يكن يرتدد يف نعت
بيته من زجاج ،فأخذ
بن بركة بالخائن  ،ألنه وعده بتقديم
يرمي الناس بالحجارة  .وهو معذور
العون املادي لجيش التحرير عن طريق
يف ذلك  ،ألن الخبث خالط ذمه و لحمه ،
حزبه وملا طرق بابه لتنفيد ما وعد به،
ومىض إىل الشغاف و األمخاخ ثم باض
خرجت الخادمة وقالت له يقول لك
و فرخ  ،فأصبح من املستحيل عليه أن
املهدي "انرصف إىل حال سبيلك وإال
يتخلص منه  .وأعتقد أنه حتى اآلالت
سينادي عىل الرشطة ".
الحديثة املتطورة لن تستطيع تصفية
ومن ذلك الوقت اليناديه املسعدي إال
دمه  ،ألنها غري مربمجة عىل تخليص
بالخائن  ،اليشء الذي يحرج بنربكة و
األجسام من رشور األنفس .
يزيد من حقده عىل عباس  .ولم يهدأ
فهاهو ينرش يف صحيفة " األسبوع
له بال إال بعد أن تمت تصفيته جسدياً،
" ليوم الخميس  6دجنرب  2012عىل
وأصابع االتهام تشري إليه ،واملنطق ال
صفحتها األوىل صورتني  ،إحداهما
يرتك مجاال ً للشك ،فالجرم اليسرتيح
لثوار مايل و األخرى ملظاهرة أمازيغيىن
إال بعد اإلجهاز عىل شاهد اإلثبات.
مغاربة يف الدارالبيضاء  ،وكل منهما
وعليه فمصطفى العلوي واملهدي
يحمل الراية األمازيغية  .وعلق يف أسفل
بنربكة سيان يف األمازيغوفوبيا،
الصورتني بما ييل " أية راية هي التي
فكالهما رضع من ثديها وبالتايل فهما
يدافع عليها األمازيغ  :راية ثوار مايل
إخوة من الرضاعة .
أو راية أمازيغ املغرب أم هناك اتفاق
فمن هو الخائن ياترى؟ أليس هو الذي
بينهما ؟ " سؤال وجيه يستحق الرد
قام بهذه األعمال اإلجرامية الذنيئة؟ ال
 ،لكن بسؤال بنفس األسلوب ،وبالتايل
خري يف زمن أصبح فيه الخائن مخلصا ً
أسأل حرضة القيدوم .عن أية راية
ومناضال واملخلص خائنا ومتخاذالً،
كان يدافع هو عندما كان يردد بإذاعة
والعبد معبود والحر مستعبد .
راديو مروك " امللك الرشعي محمد بن
"ياغول
يقول املثل األمازيغي
عرفة نرصه الله " ألم يكن يدعو لراية
أوكلموس غر ئضارن"  .أي انقلبت
شيخ هرم خائن نصبه الفرنسيون
األمور عىل أعقابها  .فقب الجلباب
عىل عرش امللك محمد الخامس بعد
انقلب إىل أسفلها .
نفيه ؟ فهذه اإلذاعة التي كان يشتغل
فإذا سبق ملصطفى العلوي أن كان
فيها ،لم تكن للمغاربة بالرغم من
يدعو ملحمد بنعرفة بالنرص املبني،
تسميتها "راديو ماروك " بل كانت
فإن الوطن غفور رحيم  ،لذا أدعو
بوقا ً للخطاب السيايس اإلستعماري،
له بالشفاء العاجل من مرض
ولم يكن مسموحا ً ألي وطني بالعمل
األمازيغوفوبية العضال ،وإن كان
بها .فماذا كان يقدمه مصطفى
مرضه هذا مزمن ومستصعب الشفاء،
العلوي فيها .هل األغاني أم شحذهمم
ألن من شب عىل يشء شاب عليه،
املقاومني ملواصلة الكفاح ؟ اليشء من
والطبع يغلب التطبع ،وكثريون هم
كل ذلك ،بل كان مخربا ً للفرنسيني.
الذين طبع الله عىل قلوبهم ،فال تعمى
وتجدر اإلشارة إىل "مجلة املشاهد
األبصار و لكن تعمى القلوب التي يف
" التي كان يديرها ،وموقفها السلبي
الصدور .إن املتعنتني واملتمادين يف
من انتفاضة الريف سنة  .1958تلك
خبثهم يصدق عليهم قول ابن الرومي
االنتفاضة التي كانت ضد ديكتاتورية
وهو يهجو رجالً اسمه عمروا ً .
وهيمنة الحزب الوحيد ،وضد اإلقصاء
"وجهك يا عمر فيه طول * ويف وجوه
والتهميش واملحسوبية.
الكالب طول
إنها انتفاضة من أجل الكرامة والحرية
مقابح الكلب فيك طرا ً * يزول عنها
والديمقراطية والعدل واملساواة ،ومع
و ال تزول"
ذلك لم تتوان هذه املجلة من كيل
وأقول لحرضة القيدوم  ،إذا كنت تريد
األوصاف و النعوت القدحية لها .ربما
أن تزرع الفتنة والحقد والكراهية
ألن مديرها ال يستسيغ أن يطالب
والبغضاء بني أبناء الشعب املغربي
األمازيغ بحقهم فوق أرضهم ،مما
فنجوم السماء أقرب لك ،فاألمازيغ لك
جعله يصف سكان الريف املنتفظني
باملرصاد يقابلون رشورك بزرع بذور
ب "املعتدين" "،جهال" " ،منشقني".
السالم واملحبة والحرية والتسامح يف
يقول يف أحد تقارير املجلة املشار إليها
تربة أرضهم التي يهيمون يف حبها،
أعاله يف عدد يناير  1959إن "لهؤالء
وهذا أمر طبيعي ألن ليس لهم غريها.
اللذين حملوا السالح واعتصموا
أما أنت فلك ما شاء الله عدة بلدان يف
بالجبال وقاموا ببعض االعتداءات
الرشق تتبجح باالنتماء إليها ،لذا فأنت
أكثر من علة يتذرعون بها فكلهم
منشغل بهمومها ولم يبق لك متسع
جهال قبل كل يشء ،ولقد رضب لهم
من الوقت لاللتفات إىل هذا البلد ،مع
من دعاهم إىل التمرد عىل النغمة التي
أن لحم أكتافك من خرياته.
تثريهم و تجعلهم يسارعون إىل حمل
فلو كانت يف قلبك ذرة حب لهذا
السالح ".
الوطن ملا انربيت تدعو يف إذاعة
إن وصفه لسكان جبال الريف بالجهل
راديو ماروك ملحمد بن عرفة بالنرص،
يذكرني باملهدي بنربكة الذي كان
بمجرد ما تم تنصيبه عىل عرش امللك
كلما سئل عن من هو األمازيغي يجيب
الرشعي للمغرب محمد الخامس ،هذا
"هو الجاهل الذي لم يدخل املدرسة
امللك املخلص الذي من أجله ومن أجل
قط "هذا وأنه عرب عن حقده لألمازيغ
اإلستقالل انتفض املغاربة قاطبة إال
عندما تم استقبال خريجي إعدادية
بعض الخونة طبعا ً ولم يضعوا السالح
أزرو يف العاصمة الرباط حيث دخل
إال بعد رجوعه منترصا ً .
إىل القاعة التي كانوا يتواجدون بها
والحق يعىل وال يعىل عليه .
فصاح فيهم "الربابرة خونة"كررها
عدة مرات فانرصف .ربما الخائن
لديه هو الذي كان يقاوم يف الجبال
تحت قنابل الطائرات واملدرعات والربد
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وإذا املوؤودة سئلت..

لكن هذا لم يحدث! إىل
تتمثل حيوية اللغة
أن صار فتات خمس
األمازيغية يف ما يالحظه
ساعات عىل  24موضوع
املالحظ (غرا كان أو
طمع ودالة عىل الرغبة يف
خبريا) من تجدرها يف
اإلجهاز ،مما قد يعني:
وجدان الناطقني بها
•تكريس سياسة االستبداد :وذلك بالحفاظ عىل
وصالحيتها اليومية للتعامل مع مكونات املحيط
اإلرث االستعماري الذي خصص لكل «لهجة»
املتجددة .والظاهر أن هذه الحيوية ،التي تعترب
أربع ساعات ،تحولت إىل خمس ساعات بعد
رأسماال إنسانيا اسرتاتيجيا ،تزعج الحكومة
أكثر من نصف قرن من رحيل املستعر الفرنيس.
كثريا ،لذلك تزايدت وترية تفعيل تقتيل األمازيغية
ليتم اإلجهاز عليها أياما وأياما بدعوى النقل
بواسطة إذاعة اللهجات بشكل يمكن مالحظته يف
املبارش ألشغال الربملان ونقل (حتى دون مبارش)
األمور التالية:
ترصيحات رئيس الحكومة؛
* النقل املبارش لوقائع جلسات مجلس النواب
•اإلهمال وجمع الغبار :من خالل غياب
واملستشارين دون ترجمة؛
* فتح الباب عىل مرصاعيه أمام تعريب برامج بودريس بلعيد اسرتاتيجية للتكوين والتكوين املستمر وتوفري
األطر الالزمة (كما وكيفا) ومصممي الربامج
برمتها ،إما باستضافة ضيوف يتكلمون بالعربية
دون ترجمة إىل األمازيغية أو من خالل استضافة ضيوف ال واملخرجني ممارسة االستثناء يف بناء برامج بمراعاة
يتقنون من األمازيغية إال حروف الربط والباقي كله كلمات التخصص حيث نجد املذيع هو نفسه مرتجم األخبار .مما
يعني تفعيل اسرتاتيجية التدمري املادي واملعنوي لألمازيغية.
وتعابري مسكوكة غري أمازيغية يف اإلذاعة األمازيغية!
* تقديم ترصيحات رئيس الحكومة دون ترجمة إىل وإذا سئلت األمازيغية بأي ذنب قتلت ،يقول كل ناطق بها
(غرا كان أم خبريا) ،بأن ذنوب املسؤولني تتجىل يف ما ييل:
األمازيغية؛
* تقديم اإلشهار بالعربية يف «القناة» األمازيغية ،دون تقديم •ضعف يف الحس اإلنساني :إن اإلنسان ،تبعا ملا راكمه من
اإلشهار باألمازيغية يف القنوات العربية الوطنية والجهوية خربات محوصلة ،انتبه إىل أن السياسة هي فن املمكن يف
خدمة اإلنسان .وهذا يعني أن التنافس بني الفرقاء حول
الرسمية والخاصة (املجموع؟).
لندقق يف املوضوع قليال  ،فإذاعة اللهجات تخصص  5ساعات موضوع مجتمعي معني يهم البحث عن األقدر عىل خدمة
يف اليوم للجهة الوسطى (دون وجود إذاعة وطنية أو أكثر) .مصلحة اإلنسان ،أما أهل التدمري فتلك مذاهب تجاوزها
وإزاحة النقل املبارش لألمازيغية من هذا الحيز الضئيل يعني اإلنسان الذي نحن بصدده بعد النهضة واألنوار وما تالهما
أن الناطقني باألمازيغية لم يعودوا يستفيدون من  5ساعات من تحوالت أكثر عمقا وأبلغ تأكيدا ألهمية اإلنسان؛
املخصصة لهم (واش كاين يش شعب فالعالم اإلذاعة فيه • 5ضعف يف العقالنية :إن الخربة يف التدبري هي أهم املؤهالت
ساعات يف اليوم ،وريوه ليا ،نديرو معاه التوأمة ديال الظلم التي ال محيد عنها للسيايس .لذلك يعترب الذين يشهرون
رشوط املؤهالت املدرسية يف العمل السيايس أغبياء ألنهم:
والتمييز!؟) .فما هي داللة هذه االعتداءات؟
لنبدأ بالنظر إىل التربيرات العبقرية (يف التقتيل) املحتملة لهذه أوال ال يميزون بني األنساق التعليمية الفاشلة والناجحة
اإلجراءات( :إن النقل املبارش ألشغال الربملان وترصيحات (يف العالقة مع اللغة األم) وثانيا ألنهم ال يرون الخربة إال يف
رئيس الحكومة هو إدماج للمواطنني يف متابعة تدبري الشأن حجرة الدرس والحال أن العالم أرحب من ذلك بكثري (التدبري
العام وبشكل مبارش) .وهذا التربير قد يكون صحيحا إذا املفوض ،الدروس الخصوصية ،االستشارة والخربة تحت
تعلق األمر بإذاعة ناطقة بالعربية ،أما أن يتم ذلك عىل حساب الطلب وما إىل ذلك) .فلو كانت للشهادة املدرسية داللة يف
البث باألمازيغية فهذا أمر شنيع .إن الدولة املغربية وصية ذاتها كرشط ملا تمكن مانديال (مع الشعب) من تأسيس
عىل العديد من اإلذاعات الوطنية والجهوية الناطقة بالعربية جمهورية جنوب إفريقيا .إن العقالنية تعني القدرة عىل
لذلك يعترب نقلها يف قناة واحدة كاف لتحقيق الهدف ولتمكني التحليل امللموس للواقع امللموس باالعتماد عىل املعطيات
غري املحتاج لذلك من حقه يف االختيار .ثم ،أال تعترب ترجمة القابلة للتحقق والتحقيق وتمييز البدائل بالنظر العقيل دون
أشغال الربملان واإلعالنات اإلشهارية وترصيحات املسؤولني اتكالية أو انهزامية؛
إىل األمازيغية هي إحدى أنجع السبل لتحقيق الرتبية عىل •ضعف يف القدرة عىل البناء :كل املذاهب (باستثناء البوذية
املواطنة؟ ثم ثانية ،أال يعترب اإلكثار من اإلذاعات الناطقة عىل األقل) كتبت أمجادها بدماء مخالفيها .ويكمن الفرق
باألمازيغية وعىل مدار األربع والعرشين ساعة يوميا (وطنيا الدال يف الفكر السيايس املعارص يف القدرة عىل استبدال القتل
وجهويا) لبنة من لبنات الرتبية عىل املساواة عند املسؤولني بالبناء .ويعني البناء هنا ،تقوية قدرات املواطنني من خالل
وفرصة (ضمن فرص يجب أن تكون متعددة دون م) للتمتع ما نتحمله من مسؤوليات ،بدل استغالل هذه األخرية من
أجل التجديد يف التقتيل واإلبادة؛
بالحقوق اللغوية والثقافية عند املواطنات واملواطنني ؟
إن استبدال التمييز باملساواة واستبدال التقتيل بالحماية •ضعف يف القدرة عىل تدبري املتعدد والفشل يف تدبري الواحد:
والنهوض كاف للتمكن من طرح األسئلة الصحيحة وإيجاد عندما تحكم السيف يف رقاب الناس (ومازال يف العديد من
األجوبة التي تبني مكونات املغرب اللغوية والثقافية وال البلدان) ،كان الواحد (الرأي واللغة والضمري) السائد هو
تدمر فيها قيد أنملة .فما هي الدالالت التقتيلية لهذه الذي يملك السيف ،أما الحق والصحيح واألفضل العميل
الوقائع-البدع؟ وما هي دالالت هذا العدوان عىل خمس والنظري فتلك أشياء كان السيف يقطع رؤوسها عىل مرأى
ساعات (من البث يوميا) ومنطوق الدستور وحروفه تجعلنا ممن تخول له نفسه النظر إىل االختالف .لذلك ضاعت لغات
يف انتظار الحماية والنهوض ،وبالخصوص ابتكار أشكال وثقافات بسبب «انتصارات» و»أمجاد» لم تكن يف «الجانب
القاتم من القمر» إال وحشية كلفت اإلنسانية ثمنا باهظا
أصيلة لتفعيلهما؟
إن األمر ببساطة يتعلق بالتمادي يف سياسة تبخيس مكونات وخسارة ال تعوض .هكذا يرى الناس تأسيس السياسة
الوطن اللغوية والثقافية يف موضوع لم يعد موضوعا يف األنوارية عىل تدبري املتعدد بدل فرض الواحد بالبطش .إن
السياسات اإلعالمية الديمقراطية .لنالحظ أوال أن اإلذاعة املسؤولية السياسية معطاة بحدودها املوضوعية وليس
األمازيغية ما زالت فاعلة يف إذاعة «اللهجات» الذي ورثه بنزعاتها الذاتية االعتقادية أو الضمريية أو املذهبية أو
املغرب املستقل من التصور اإلعالمي االستعماري ،الذي كان اللغوية.
وهكذا لو حاولنا تلخيص الفرق بني إنسان اليوم وإنسان
يهدف إىل أمرين:
* تشتيت ملكة الفهم واإلدراك عند الناطقني باألمازيغية ما قبل اليوم لوجدناه ،من الناحية السياسية ،يتجىل يف فرق
من خالل تحويل األمازيغية إىل أشالء متضاربة ومتنافسة بسيط وممتنع :فاألول يدبر املتعدد ويحقق أفضل تواجدا
ته املتقدمة باستمرار والثاني يقتل كل العبقريات (ولو
يف «الخاوي»؛
* إماتة األمازيغية من خالل االحتفاظ بها كمرتع للغزو كانت ممكنة فقط) من أجل فكرة بليدة تمكنت من دغدغة
مشاعره الشخصية (وسري تضيم!).
املعجمي والرتكيبي غري املربر موضوعيا.
ومن سوء املعاينات ،القول بأن هذين الهدفني االستعماريني إن منع الناس ،يف املغرب ،من التمتع بلغتهم األم بدعوى النقل
لم يعالجهما املغرب املستقل بالبدائل االستقاللية ،والتي املبارش لوقائع أشغال الربملان ألهايل يتعقلون العالم باللغة
تتجىل يف تحويلهما إىل هدفني يؤسسان لكرامة اإلنسان األمازيغية ،بدل تمكينهم من حقوقهم يف الخرب واملعلومة
املغربي ويعمالن عىل حماية لغاته وثقافته والنهوض بها .بلغتهم ،وبدل إعادة بناء املشهد اإلذاعي وفق الحقوق التي
إذ كان األمر يستوجب ،منذ  ،1955تفعيل وأجرأة الهدفني يضمنها الدستور وحصيلة اإلنسانية يف العيش بالكرامة
املتناسبة مع مفهوم اإلنسان ،أمر يف غاية الفجاجة .وهذا
البديلني التاليني:
* اعتبار وتقدير املشرتك األمازيغي من سال إىل سيوا ،وتقديم كله ال يمكن أن يعني إال استمرار نموذج جاهيل لتدبري الشأن
املعطيات (اللغوية واالجتماعية والثقافية) وتقديم املعطيات العام يف القرن الواحد والعرشين ،حيث لم ينفع معه اإلسالم
الذي حرم قتل النفس (وموضوعنا هو ماليني األنفس ،أي
الالزمة لفهم هذا التنوع يف إطار الوحدة؛
* حماية اللغة األمازيغية والنهوض بها يف اإلذاعة ،من خالل اإلبادة الجماعية للمكون اللغوي والثقايف األمازيغي) ،وزاد
تفعيل أدوارها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية اإلسالم بأن حرم الوأد الذي اشتهر به أعيان قريش إىل أن
والثقافية والبيئية .وذلك من قبيل جعلها وسيلة للتثقيف جبه اإلسالم .كما لم تنفع معه املواثيق الدولية التي تحرم
الجماهريي امليرس لتأصيل قيم املساواة والديمقراطية .وهذا تقتيل اللغات وتدين كل املمارسات واآلليات التي يستعملها
ما كان سيمكن الناطقني باألمازيغية من تطوير أشكال الجاهليون من كل اللغات والثقافات لتربير التقتيل والوأد.
تفكريهم وأحكامهم باألمازيغية وامتالكهم للحد األدنى ال يتعلق األمر بنعي األمازيغية ،ألن املوضوع الذي نحن
يصدده هو موضوع التدبري السيايس للنسيج اللغوي املغربي.
املعريف للعرص باألمازيغية.
ولو تم تكليف أي مواطن (أي يمتلك حس املواطنة) بإصالح وهو تدبري تمليه لوائح ومساطر يجب أن تتلوه محاسبة
اإلذاعة األمازيغية ألنشأ قناة وطنية أو أكثر ،تعرب عن رأي املسؤولني عىل هذا التهور الذي حول املسؤولية إىل تفويض
الحكومة واملعارضة بالنسبية القانونية وبلغة أمازيغية بالقتل .وإذا كانت رصخة االستنجاد تذكرنا بالقول« :إنهم
فصيحة ولدعم اإلذاعات الجهوية الحالية وأضاف إليها يقتلون الجياد!» ،فإننا نفضل االصطفاف مع قوى الحيوية
أشكال اإلنجاز اللغوي لجهات لغوية أخرى كفكيك وغريها .والبحث عن السعادة يف الحياة لنقول« :لن تقتلوا األمازيغية
وبذلك (وباب االجتهاد مفتوح) يكتمل التكامل بني الفصحى ونحن أحياء!».
والجهوية ،بني الحماية والنهوض (الله يجيبنا فالصواب).

العامل االمازيغي
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انتقل إىل عفو اهلل الدكتور أمحد رمزي والذي تقلد قيد حياته عدة مهام سامية ،منها منصب وزير الصحة مث وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وسفريا للمملكة بكل من العراق ،واململكة العربية السعودية ،كما
عني الراحل عضوا بأكادميية اململكة املغربية .ويف  15يوليوز  ،2010عينه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس رئيسا للمجلس األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة ،وهي املهمة اليت ظل يشغلها حىت وافاه األجل
املحتوم .وقد عرف عنه رمحه اهلل تشجيعه للعلم والعلماء فقد وهب خزانته لكلية الشريعة بأيت ملول  ،كما وهب أكثر من سبعة آالف كتاب للمكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط .

الدكتور أمحد رمزي رجل عاش يف صمت ورحل يف صمت
شهادة تأبني املرحوم الدكتور أمحد رمزي
..
ـزي
ـ
م
ر
ـد
م
ـ
ح
أ
الدكتور
كان يؤمن باإلختالف والتعددية واالنفتاح على اآلخر
ضمري ي ـقــظ وخـلـق رفــيع
كان يعامل املرأة باحترام وتقدير ،يؤمن أهنا الركيزة

إعداد:
رشيدة
إمرزيك

كانت مفاجأة غري سارة حني علمت
بوفاة األستاذ الدكتور أحمد رمزي ،العالم
الطبيب ،املؤمن الصادق اإليمان ،شعاره
كما عرفـته وكما سطره لوحة قرآنية
قدسية تـزيّن صدر صالون بيته« :قل
صدق الله ،فاتبعوا ِم َّل َة إبراهيم حنيفا،
وما كان من املرشكني» آل عمران ،94 /
وبموته يفقد املغرب عاملا عامال ومواطنا
صالحا  ،رحمه الله .
تخطف املوت الدكتور رمزي مساء يوم
األربعاء  5صفر  19 / 1434دجنرب 2012
يف غفلة من أهله وأصدقائه ،وإن كان قد
عانى فرتة قصرية من مرض لم ينفع معه
عالج ،فإن باب األمل يبقى مرشعا دائما
عىل مرصاعيه أمال يف العالج،لكنها املوت
التي تقهرنا ،وتذكرنا يف كل وقت وحني بأن
الحياة إىل زوال ،وأن «كل من عليها فان»
الرحمن  ، 26 /وأننا يف معرب علينا اجتيازه،
هكذا قضت حكمة الخالق سبحانه وتعاىل .
الدكتور أحمد رمزي ،اسم يخترص فرتة
زمانية زاهية ،بأعماله وأقواله ،تـربّع
عىل كريس املجد بجدارة واستحقاق ،فهو
املؤمن الصادق والطبيب اإلنسان ،والباحث
العاشق ،واملحارض الشايف ،كلما ازداد املرء
منه قربا ازداد له حبا ،يفيد ويستزيد،ويغدق
عىل كل من عرفه أجمل العطايا وألطفها،
ً
بشاشة
تلخصها املروءة يف أجىل صورها
وتوددا وخلقا رفيعا وعلما نافعا ،ونزاهة
وأمانة ،وتواضعا جــمّ ا ،ومن األفضال ما ال
يستطيعه إال الربرة الكرام .
الدكتور رمزي من العلماء األفاضل ،رزقه
الله رقة يف الطبع  ،ونبال يف التعامل ،وريادة
يف العلم بمفهومه الواسع ،زاده تكوين
عربي أصيل فهو خريج املدرسة العتيقة
بإيمينتانوت ( فم البرئ الصغرية ) بسوس
وخريج مدرسة أبناء األعيان ولييس ليوطي
بالدار البيضاء وكلية الطب قسم جراحة
العظام بمونبوليي بفرنسا سنة . 1960
ارتواؤه من أمهات الكتب العربية ساعده عىل
حب الكتاب وعىل االستئناس به وتوظيف
جواهره واعتباره ّ
أسا من أسس الحضارة
ورافدا من روافد ارتقاء األمة ،لذلك لم تشغله
السياسة وال اإلدارة عن القراءة واملتابعة،
وعن التهمم بالكتاب باقتنائه فيما يتعلق
بتخصصه كطبيب أو بموضوعات أخرى
فلسفية وأدبية ولغوية ،فكوّن لنفسه
مكتبة متميزة ومتنوعة باعتبارها النافذة
املشعة لكل قارئ وكل عالم ،لها مكانتها يف
قلبه ويف بيته ويف مسريته العلمية املوفقة .
كان الدكتور رمزي شغوفا بالكتاب ،محبا
له ،حريصا عليه ،مقـتـنياته من الكتب أكثر
من أن تـعـدّ ،منها الكتب الرتاثية التاريخية
واألدبية والدينية ،أما الكتب العلمية واملجالت
الطبية فهي زاد هام وذخرية نفيسة ،ومع
شغفه بالكتاب وحرصه عىل خزانته فقد
كان من الذين يؤثرون عىل أنفسهم طلبة
العلم يف الجامعات ،فأهدى قسما من خزانته
إىل كلية الرشيعة بأكادير سنة  ،1979وأغلب
الكتب يف الفقه واألصول والتفسري وقد بلغ
عددها  3500كتاب ،وأهدى قسما آخر منها
إىل املكتبة الوطنية بالرباط سنة ،2007
وتضم كتب الرتاجم والتصوف وعلم الكالم
وكتب الحضارة اإلسالمية وغريها ،وبلغ
عدد الكتب املهداة  7500كتاب .وعن هذا
اإلهداء يقول« :إهداء املكتبة لطلبة العلم
عمل حضاري « ،ومن ث ّم فهو يجمع بني
الحسنيـني ،بني اإليثار كخلق إسالمي ،وبني
اإلهداء كعمل حضاري.
الدكتور رمزي عالم متعدد االهتمامات،
يبحث وينقب بتواضع وعلم مؤكدا املقولة
«اطلب العلم من املهد إىل اللحد» ،عنايته

د.جنــاة
املريـين
بالرتاث العربي اإلسالمي كبرية ،يحدثك عن
الطربي وعن األصفهاني واملتنبي وابن سينا
وابن زه واملراكيش وغريهم من العلماء أو
الشعراء أو الفالسفة ،وكأنه يغرف من بحر،
تنساب املوضوعات عىل لسانه ثـرة غـزيرة،
لتتناسل األسئلة قصد اختبار معرفتك
واطالعك ،فال تملك وأنت تنصت إليه إال
اإلعجاب بذاكرته ومعارفه وعلومه .
رجل املهمات الصعبة واملسؤوليات الشائكة،
حياته حافلة بموفق اإلنجازات ،ورائق
االجتهادات ،يساعده عىل النجاح يف ذلك إراد ٌة
قوية جذوتها مشتعلة يف كل وقت وحني،
وهمة موصولة األسباب صباح مساء،
وإيما ٌن عميق بثقل املسؤولية ووجوب أدائها
بصدق وأمانة ،تقلد مناصب سامية وزيرا
للصحة العمومية ووزيرا لألوقاف والشؤون
اإلسالمية وسفريا للمملكة املغربية يف العراق
واململكة العربية السعودية ،كما أنه شغل
منصب املدير العلمي ألكاديمية اململكة
املغربية منذ إنشائها ،وهو العضو العامل
بها بكفاءة واقتدار ،وكان آخر منصب سام
تقلده رئاسة املجلس األعىل ملراقبة مالية
األوقاف العامة ،وهو قبل وبعد الطبيب
الجراح ومدير مستشفى ابن سينا سابقا،
نوّه بأخالقه وعلمه ونجاحه يف املهمات التي
كانت تسند إليه يف حياته جاللة امللك محمد
السادس يف برقية التعزية التي بعثها ألرسته
فقال « :كان نموذجا عاليا يف االستقامة
ونكران الذات ،وطنيا غيورا ،متشبثا بثوابت
األمة ومقدساتها» .
تـتساقط األوراق تباعا ،إذ فقد املغرب يف
هذه السنة ثـلة من أبنائه العلماء العاملني
يف ميادين مختلفة ،ومن ذوي الحضور
الوازن يف الساحة العلمية والفكرية والدينية
والوطنية والسياسية واالجتماعية ،أذكر
منهم :األستاذ أحمد الشاوي والدكتور
عبد العزيز بن عبد الله ،واألستاذ أبوبكر
القادري ،واألستاذ عبد الصمد العشاب
واألستاذ مصطفى النجار والصحفي عبد
الجبار السحيمي واألستاذ محمد الصقيل
الحسيني ،واملحامي محمد النارصي واملبدع
أحمد الطيب لعلج والشيخ عبد السالم ياسني
والدكتور أحمد رمزي ،كما فقدت الساحة
النسائية األستاذة مارية القادري واألستاذة
مريم العلمي والدكتورة زكية زوانات
واألستاذة حبيبة البورقادي واألستاذة آسية
الوديع ،وكأنهم جميعا عىل موعد ،فرتكوا
فراغا كبريا يف أوساطهم العائلية واملجتمعية
والسياسية والثقافية  .رحمهم الله جميعا .
وبموت الدكتور أحمد رمزي يفقد املغرب
وجها مضيئا يف تاريخه ،كان يعمل يف صمت
ونكران ذات  ،عاش بعيدا عن األضواء ومات
بعيدا عن األضواء .
رحمه الله وأثابه عىل أعماله ،وعزاء صادقا
ألرملته وأبنائه وأهله وأصدقائه وذويه « ،إنا
لله وإنا إليه راجعون».

األساسية لتقدم املجتمع

أود يف البداية أن أتوجه بالشكر "لجريدة العالم
األمازيغي" عىل دعوتها يل للمساهمة يف تأبني الرجل
املعلمة املرحوم الدكتور احمد رمزي ،الذي لبى نداء
ربه يوم  20دجرب  .2012ألنه ليس فقط تأبني رجل
عزيز علينا ،بل هو اعرتاف وتثمني – من خالله -لكل
الذين عملوا عىل إبراز الجانب املرشق من تاريخ املغرب،
وصانعيه األساسيني .
لقد عاش املرحوم احمد رمزي عرصه معايشة حقيقية
بأحداثه وتغرياته ،وساهم بفعالية يف صنع انتقاالته يف
مجاالت العلم والدين والفكر ،عرب العمل امليداني املحيل
والترشيع يف الربملان ،وعرب املساهمة يف تسيري الشأن
العام عىل مستوى الحكومة أو العمل الدبلومايس.
لذا أجد من الصعب استحضار هذا املسار الغني والعطاء
الوافر يف هذه العجالة ألن املجال ال يسمح بذلك ،لكني
سأحاول أن أشري ولو يف ملحات رسيعة اىل بعض
املحطات األساسية لهذا الرجل املتعدد .وأنا استعرض
رشيط حياته الغنية وجدتني أتوقف عند ثالث عالمات :
 )1العالمة األوىل:دراسة جمعت بني الجانب الديني
والجانب العرصي،
فقد بدأ تعليمه بالدراسة الدينية يف البيضاء ثم مراكش
حيث تتلمذ عىل يد عمه املتخصص يف الروايات القرآنية
يف"إيمي نتانوت" ،وتحديدا يف زاوية سيدي احماد
أوعيل بقبيلة مزوضة ،ليعود اىل التعليم العرصي حيث
نال شهادة الباكالوريا يف البيضاء ،ومن ثم اىل جامعة
مونوبولييه يف فرنسا حيث تخرج طبيبا جراحا،
تخصص بعد ذلك يف جراحة العظام واملفاصل.
عاد اىل بلده ليهب حياته للعلم وألنبل جانب فيه ،ذلك
املتعلق بصحة اإلنسان ،ليحارب املرض أوال ثم ليحارب
الجهل ثانيا .كان طبيبا جراحا متميزا ثم مديرا
ملستشفى ابن سينا بالرباط .وإليمانه بأن رسالة الطب
متكاملة حيث يتداخل الجانب الصحي واالجتماعي
فقد اعتنى بمرضاه وأحوالهم وبالعاملني معه
وظروفهم .يشهد كل من عايشوه يف تلك الحقبة من
الزمن عىل انجازاته ومشاريعه من أجل تحسني ظروف
العمل ورشوطه حتى يكون العطاء أكثر .ولم يقترص
نشاطه املهني عىل مدينة الرباط ،بل عمل جراحا يف
مستشفيات كل من :الصويرة ومراكش وآسفي.
 )2العالمة الثانية :لم تكن للمرحوم عالقة آلية بحثة
مع وظيفته ،ولم يكن يؤديها بشكل روتيني بل كان
دائما يسعى اىل املبادرة وترك بصماته الشخصية يف
مجال عمله .فلم يكن طبيبا مهنيا فقط بل كان رائدا
ومبادرا ،فهو أول من أدخل اىل املغرب تقنيات جراحة
الورك يف الكسور التي لم تكن تعتمد قبل ويف بالدنا.
كما كان مدبرا ومؤسسا من الذين عملوا عىل وضع أول
برنامج لتكوين املمرضات واملمرضني يف املغرب ،بل إنه
أرشف إداريا وتعليميا عىل تكوين ستة أفواج منهم يف
مدرسة التمريض بمراكش .ونظرا ملجهوداته الفعالة
فقد كلف بتأهيل مستشفيات الجنوب لكل من :أكادير،
سيدي افني ،بوزكارم ،تاغجيجت وكلميم.
أهله عطاؤه التعدد ومعرفته لظروفه وخباياه ألن
ينجح ويتوفق يف االنتقال من تدبري الشأن املحيل عرب
العمل وإدارة املستشفيات جنوب املغرب وشماله إىل
تدبري الشأن العام عندما أصبح وزيرا للصحة.
وألنه رجل متعدد االهتمامات ،رجل فكر ،طبيب مربز،
مثقف يجمع بني الفقه والرشيعة والبحث العلمي ،فقد
كلفه املغفور له الحسن الثاني مرة أخرى ليكون عىل
رأس وزارة هامة" وزارة األوقاف والشؤون االسالمية".
وهناك مارس قناعاته كرجل دين متفتح ،يؤمن
باإلجتهاد املتنور انطالقا من املذهب املالكي .وقد ارشف
عىل تأسيس كلية الرشيعة بآيت ملول ،وحبس عليها
خزانته الشخصية املكونة من  3500كتاب.
لقد كان املرحوم طيلة حياته شغوفا بالعلم ومواصلة
البحث والتحصيل واالطالع ،ينهل من أمهات الكتب يف
شتى املجاالت ،لم تشغله املهام اإلدارية وال السياسة
عن اإلسهام يف الندوات الفكرية واألنشطة الثقافية،
مؤمنا بأن قوة الجذور وتغلغلها يف الرتبة يقوى الجذع
والفروع املنطلقة يف األغصان ،فجعل من أوىل اهتماماته
الحرص عىل صيانة الثرات الفكري علميا ودينيا وأدبيا،
ليكون منطلقا للتطور والتحديث  ،فأعاد طباعة بعض

الكتب التي نفدت،
ككتاب " املعيار
املغرب" للونرشييس
يف  12جزء ،وكتاب"
الطب العربي" ملؤلفه
لوسيان
الفرنيس
لوكليز مصورا يف
جزأين ،كما عمل
عىل إتمام تحقيق
كتابي"التمهيد" البن
عبد الرب ،و" املدارك"
ل��ل��ق��ايض عياض
و"املحرر الوجيز يف
ذ ة .أمينة أوشلح
تغيري الكتاب العزيز،
البن عليه األندليس.
وعند ادارته للشؤون العلمية بأكاديمية اململكة
ثم عضويته فيها ،كان من الساهرين عىل إخراج
إصداراتها للوجود ،من كتب وندوات ،وكذا الدورات
والكتب املحققة.
أحس يف قرارة نفيس ،بأن املرحوم د أحمد رمزي الذي
يشهد الكل بعلمه الغزير ،قد ظلم نفسه نوعا ما وغبنها
حقها ،ألنه اهتم بإصدارات غريه ونرشها وانشغل بهم
عن التأليف والنرش.
 )3العالمة الثالثة :اتصافه بفضائل العلماء ،من تواضع
وإنصات لآلخر وقدرة عىل الحوار.
فقد كان رحمه الله يتمتع بفكر منفتح ورؤية واضحة
مستوعبة لتطورات العرص .يؤمن باإلختالف والتعددية
واالنفتاح عىل اآلخر،ويسعى للحياة يف ظل السلم و
التسامح والحرية والكرامة .مما أهله للمشاركة يف
العديد من املهام منها أنه عني عضوا يف الوفد املغربي
يف اللجنة الثالثية {املغرب-اململكة العربية السعودية
والجزائر} التي كانت مهمته العمل عىل فض الحرب
األهلية يف لبنان املندلعة سنة  ،1975وقد نجح الوفد يف
إقامة املصالحة بني األطراف اللبنانية ،وتوقيع اتفاقية
الطائف.
اىل جانب كل هذا كان املرحوم أحمد رمزي األب العطوف
املنصت الذي يخلق يف بيته وبني أقربائه جوا من املحبة
والتعاون واالحرتام به فقد كانت عالقات متعددة
متنوعة أساسا االحرتام املتبادل داخل عائلته الصغرية
أو محيطه املتسع ،كان مرحا مقبال عىل الحياة ،مغرما
باملوسقى.
أثناء بعض لقاءاتنا ،كان يحاورني فيما أقوم به،
يتحدث بصدق ،ويمزج جداله باإلبتسام ،منطلقا
من الحقائق والواقع مما يجعلني أغرق يف اإلنصات،
كانت له قدرة هائلة عىل اإلقناع وكسب الثقة وحب
اآلخرين .يعامل املرأة باحرتام وتقدير ،يؤمن أنها
الركيزة األساسية لتقدم املجتمع ،فكان يحثنا عىل
عدم قبول الظلم والحيف والتهميش .وعىل مواصلة
العمل السيايس واالجتماعي ،يشجعنا بدءا من زوجته
السيدة الفاضلة خديجة بن الشيخ ورفيقاتها عىل ذلك.
وما يقمن به يف املجال الجمعوي من مساعدة وتوعية
وتكوين للشباب املعوز خري دليل  ،وأذكر عىل سبيل
املثال ال الحرص نشاطهن يف جمعية أصدقاء العصبة يف
بعض األحياء الهامشية بالرباط.
كان يكرر دائما عىل مسامعهنا أن سالح املرأة هو العلم
واملعرفة والتضامن ،لذا كنا نجد فيه جميعا األستاذ
واملوجه والصديق.
وخري ما أختم به هذه الشهادة ،بعض ما ورد يف رسالة
التعزية الكريمة التي بعثها صاحب الجاللة محمد
السادس نرصه الله اىل أرسته بعيد وفاته :
{ إننا لنستحرض بكل تقدير ،ما كان يتحىل به الفقيد
املربور من خصال إنسانية رفيعة ،ونزاهة فكرية
وعلمية وازنة ،وكفاءة مهنية طبية عالية ،واقتدار
يف النهوض بمختلف املهام الحكومية والعلمية
والديبلوماسية التي تقلدها }.
رحم الله الفقيد وجعل الجنة مثواه وألهم الصرب زوجته
وأبناءه وذويه ورفقاء دربه وكل محبيه ،وجزاه خريا
عما أسدى لوطنه من جزيل األعمال.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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العامل االمازيغي

اخبار متازغا

العدد  - 149يناير 2963/2013

رئيس اجلمعية األمازيغية جبربة حيذر من انقراض tibratin i sfaqan
األمازيغية يف تونس

عرف العمل األمازيغي بتونس دينامية كبرية مبارشة بعد الثورة التونسية ،حيث تم تأسيس
جمعيات ثقافية أمازيغية بعدد من مناطق تونس بدءا بالعاصمة ووصوال إىل تامزرط وتاوجوت
وأزرو يف محيط مدينة قابس ،باإلضافة لقاللة بجزيرة جربة ،وأرشفت تلك الجمعيات عىل
تنظيم مهرجانات وأنشطة ثقافية كربى ،أحدث بها أمازيغ تونس مؤخرا طفرة يف واقع لغتهم
وثقافتهم ،ولكن طريق النضال األمازيغي بتونس لم يخلوا من عراقيل وصعوبات وكذلك
من إرادة مضادة لتطلعاتهم ونضالهم ،ويف إتصال من جريدة العالم األمازيغي مع الجمعية
االمازيغية للثقافة والرتاث بجربة جنوب تونس ،أكد صالح الدين بن ميمون رئيس الجمعية
عىل أن منظمتهم ذات صبغة ثقافية ،مهمتها ترسيخ اللغة والثقافة األمازيغية يف املجتمع
التونيس والحفاظ عليها من كل املخاطر التي تتهددها ،وذلك من خالل أليات اشتغال متعددة
ضمنها تنظيم أنشطة ثقافية من ندوات ،لقاءات و حورات حول الهوية األمازيغية لتونس،
وكذا مهرجانات ورحالت إىل مناطق أمازيغية أخرى ،كما أشار إىل كون األمازيغية يف خطر
حقيقي بسبب التعريب اللغوي والفكري وهو الخطر الذي يعمل أمازيغ جربة عىل معالجته،
ولكن يواجهون بواقع استفحال التعريب يف صفوف أمازيغ تونس ،حيث أن هناك أمازيغيني
يتنكرون النتماءهم رغم حديثهم باللغة األمازيغية ،ويزيد من خطورة الوضع األمازيغي
تهميش الحكومة والدولة التونسية لكامل املناطق التي يتواجد بها األمازيغيني يف تونس ،األمر الذي يؤدي إىل نزيف ديموغرايف
وهجرة األمازيغيني من مناطقهم نحو مدن تونسية أخرى ،أو إىل دول الجوار ،ما يجعل االمازيغية لغة وثقافة مهددة باإلنقراض يف
تونس ،ولتجاوز كل هذا أكد رئيس الجمعية األمازيغية بجربة ،عىل أنهم يعملون من أجل تقوية التنسيق بني الجمعيات األمازيغية
بتونس ،الذي وصل إىل مرحلة مشجعة جدا ،وذلك من أجل انتزاع مطالبهم والتي يلخصها يف التنصيص عىل األمازيغية يف الدستور
التونيس وتدريسها ،وكذا تنمية املناطق األمازيغية بالجمهورية ورفع التهميش واإلقصاء عنها ،داعيا أمازيغ العالم إىل اإلتحاد.
* سعيد الفرواح

تنظيم منتدى الثقافة األمازيغية بتونس

يف مدينة قابس جنوب تونس ،تم تنظيم منتدى الثقافة األمازيغية،
بإرشاف من جمعية أزرو للثقافة األمازيغية تحت عنوان"الثقافة
األمازيغية بني البحث العلمي والتنمية " وذلك يوم  8دجنرب املنرصم
 ،08/12/2012وهو لقاء ثقايف أمازيغي نوعي يعد األول من نوعه
يف فضاء عمومي .هذا وتم افتتاح املنتدى بمداخالت لكل من رئيس
جمعية أزرو للثقافة األمازيغية ،ورئيس جمعية تاوجوت ،وكذا
ممثلة جمعية تمزرط ،كما تدخل السيد البحري الطواعي وهو
من رجال األعمال باملنطقة ،وتناول املتدخلني مواضيع متعددة،
كالتعريف بجمعية أزرو للثقافة األمازيغية وطبيعة أنشطتها ،وكذا
نظرة السلطة الجهوية بقابس للنشاط الثقايف األمازيغي ،وكيفية
استثمار الخصوصية الثقافية األمازيغية للمنطقة يف الجانب
التنموي ،كما تم تقديم موجز حول تاريخ تونس مع إبراز التاريخ
األمازيغي لتونس يف كل جوانبه السياسية واإلجتماعية و الثقافية.
منتدى الثقافة األمازيغية بقابس كذلك ،عرف مداخالت وعروض قيمة ،حول السينما واإلنتاج السينمائي والغناء األمازيغي،
وفن العمارة األمازيغية ،باإلضافة إىل عرض حول املنسوجات األمازيغية ومدلوالت الرسوم .وتلت املداخالت فرتات للنقاش وطرح
التساؤالت ،واختتم املنتدى بتوزيع شواهد تقديرية رمزية عىل املشاركني واملساهمني يف منتدى الثقافة األمازيغية بتونس.
* سعيد الفرواح

رأس السنة األمازيغية عيد وطين يف ليبيا
أعلنت املجالس املحلية للمدن الناطقة باألمازيغية يف ليبيا
 ،يوم الثالث عرش من يناير كعطلة رسمية يف املناطق
التابعة لها بمناسبة رأس السنة األمازيغية  ،و وجه ممثلو
مجالس أمازيغ ليبيا يف إجتماع لهم يوم  31دجنرب 2012
 ،عقد بالعاصمة الليبية طرابلس الدعوة للمؤتمر الوطني
العام يف ليبيا ،العتماد تلك املناسبة ضمن جدول العطل
الرسمية بكامل تراب ليبيا .كما أكدت املجالس يف بيانها

عىل أن اإلعرتاف الرسمي بالسنة األمازيغية إعرتاف بالبعد
األمازيغي لليبيا ،كبعد أصيل وأصيل وتأكيد عىل أن تاريخ
ليبيا ،له جذور تمتد يف أعماق التاريخ .هذا ووقع عىل بيان
املجالس املحلية للمدن األمازيغية بليبيا ممثلني عن مدينة
زوارة  ،كاباو  ،نالوت  ،القاهرة-سبها  ،الرحيبات  ،وادي
األجال  ،جادو ،يفرن  ،القلعة و أوباري.

أمازيغ أمريكا خيلدون رأس السنة األمازيغية

تعتزم عدة جمعيات أمازيغية بالواليات املتحدة األمريكية ،تخليد رأس السنة
األمازيغية الجديدة  .2963ويف اتصال لجريدة العالم األمازيغي ،بالناشط
واملناضل األمازيغي بواشنطن السيد كريم باقشيش ،أكد عىل أن أمازيغ أمريكا
بدلوا مجهودا جبارا ،فيما يتعلق بالنضال من أجل األمازيغية ،طيلة السنوات
املاضية من خالل حرصها عىل تخليد كل املحطات التاريخية األمازيغية
كأسكاس أماينو (رأس السنة األمازيغية) ،وتافسوت إيمازيغن (الربيع
األمازيغي)،باإلظافة إىل القيام بأنشطة أخرى مختلفة ،كتنظيم رحالت ثقافية
وكذا مرشوع تدريس األمازيغية الذي انطلق منذ  2011بوالية فيالديلفيا،
وكذا والية
فري جينيا
ال��س��ن��ة
ا ملا ضية ،
وه��ذا يدل
عىل الحظور القوي للذات األمازيغية والشعور الهوياتي العميق
يف صفوف املهاجرين من أمازيغ ليبيا،املغرب،الجزائر،تونس.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن الوالي�ات املتحدة األمريكية تنش�ط بها
ع�دة جمعيات امازيغية ،كإيمازيغن ببوس�طن و أمازيغ بنيو
جيرزي ،وجمعي�ة تي�دوكال بفيالديلفي�ا ،وجمعي�ة إيمازيغن
ن ميركان بالعاصم�ة األمريكية واش�نطن ،وكله�ا جمعيات
قانوني�ة ومرخص لها من قبل الس�لطات األمريكية ،وتعمل يف
إطار القانون األمريكي.
* سعيد الفرواح

رسالة مفتوحة
للحركة األمازيغية

نداء التمييز اإلجيايب
أمحد زاهد
دسرتة األمازيغية ،كان بمثابة رزق إلهي كبري سقط يف رحاب
الحركة األمازيغية ،من حيث ال نحتسب ،لذا صار الرفاق حائرون،
يفكرون ،يتساءلون حول تدبري هذا الرزق اإللهي العظيم.
تمر املقرتحات أمام أعيننا ونحن لم نفق من الكلبة بعد ،الدوائر
املخزنية تلهينا يف كثرة الكالم وقلة الفعل ،زكا للوقت حتى
نخلف موعدنا مع التاريخ من دون االستفادة من قرار دسرتة
األمازيغية ،منهم من يخربنا أن األمازيغية موضوع مهم جدا
أكثر من أي موضوع آخر ،لذا فإنه من الالزم إعطاء الوقت الالزم
للتفكري والتخمني واالجتهاد كي تقدم الحكومة وصفة يف مقام
األمازيغية ،تعلن عن محتواها يف ندوة صحفية كربى يوم 29
فرباير .2013
طيف ثان ومنهم بعض الطيبني من الحركة األمازيغية أفتوا
بمقاربة التدرج والتي تعني يف آخر املطاف البخل يف التعامل مع
مكتسبات الحركة األمازيغية ،وسندهم يف ذلك أن األمازيغية غري
مؤهلة كي تنال كل حقوقها لذا من األحسن «نقطرولها شويا
بشويا» من دون تحديد ملدة هذا التقطار ،وال برنامج زمني لذلك
وال حدود اإلخبارية يف ذلك ،بل حتى وإن وجدت ينسينا فيه خرباء
إركام وحلفائهم يف بعض الوزارات.
الكالم يكون معلقا عىل فراغ لو لم يكن له سند واقعي ملموس،
تجربة تعليم األمازيغية كنا فيها ضحية ...مقاربة التدرج قيل لنا
يف  2003أن إدراج األمازيغية يف التعليم العمومي سيبدئ بالتدريج
إىل حدود  2010السنة التي سيتم فيها التعميم والتوحيد أيضا،
فاألمازيغية ستشمل كل املدارس وبلغة أمازيغية معيارية موحدة،
وهو ما لم يتم إىل حدود يناير  ،2013لذا علينا رفاقي يف الحركة
األمازيغية أن ال»نتقلبو» للمرة املليون.
ونرفض هذه الفتوى املسماة التدرج إنه»حشومة» أن نتعامل مع
أقدم لغة للبالد بمنطق التدرج.
يف مرحلة ما بعد الدستور الجديد ،أخذنا نعرف أغنية جميلة لكنها
ال تطرب ،يتعلق األمر بما يقال عنه اإلنصاف ،املساواة بني اللغتني
الرسميتني للبالد لغة حظيت بالرعاية واالهتمام منذ االستقالل
أيضا ،إنه الظلم بعينه ورجله.
منطق األشياء يفرض التفكري السليم واملوضوعي ،يفرض يف هذه
الحالة استحضار مفهوم إجرائي وظف يف مثل هذه الظروف يف
جل دول العالم ،يتعلق األمر بالتمييز اإليجابي.والذي يعني اآلتي:
«عمل تقوم به الحكومة لتعويض فئة مجتمعية تعرضت يف
السابق لتمييز عىل أساس اختالفات يف األصل ،يف العرق»...إذن
إن ما نحن مطالبون به اليوم هو النضال من أجل تفعيل مبدء
«التمييز اإليجابي»فالدولة من جراء سياسات اإلقصاء لألمازيغية
مجربة عىل االهتمام بها أكثر من أية لغة أخرى بنوع من األفضلية
يف كل املجاالت عىل األقل يف العرشية األوىل من  2013بذلك نكون قد
اقرتبنا من ما يعرف باإلنصاف وإال سنكون بعيدين عن املصالحة
الفعلية مع الذات املغربية.
أما مفاهيم التدرج ،املساواة...فهي خدعة أراد بها التالعب بالزمن
األمازيغي وبمكتسبات تاريخية تحققت بفضل ملك صادق
إستمع إىل املغاربة املتشبعني بتمغرابيت وتفاعل مع مطالبهم،
فأصبح املغرب ألول مرة يف التاريخ يتوفر عىل دستور هو مرآة
مجتمعه.
إن الحكومة ملزمة بالعمل بمبدأ التمييز اإليجابي ألنه اإلجراء
الفعيل واملنطقي جراء سيل السياسات اإلقصائية لألمازيغية عىل
مدى أكثر من نصف قرن ،كما أنه صمام اآلمان بالنسبة لفئات
عريضة من املجتمع املغربي.
كما أننا ملزمون أيضا يف الحركة األمازيغية بالتمسك بهذا الحق،
وإال سنظل كما يقول عنا دافيد هارت إيمازيغن يجيدون رضب
الرصاص ،ولكن يجهلون املمارسة السياسية.
إن زمن الرصاص قد وىل ،أما زمن السياسة بالنسبة للحركة
األمازيغية فقد بدأ يف ظل حكومة تراوغنا فيما يتعلق بالحقوق
اللغوية والثقافية األمازيغيتني بحجة أنها ال تزال تمنع األسماء
األمازيغية ،تعتقل مناضلينا ،تشك يف لغتنا بأسلوب إستفزازي...
نحن يف ظل دستور ينصفنا ،فلنجعل من مطلب التمييز اإليجابي
مدخال للسياسة.

14
حاورهتا:
رشيدة
إمرزيك

العامل االمازيغي

قضايا نسائية

العدد  - 149يناير 2963/2013

مرمي الزموري اجلمعوية واملتخصصة يف قضايا املرأة يف حوار مع «العامل األمازيغي»:
وقفنا بشكل مباشر على مشاكل املرأة األمازيغية و أخذناها بعني االعتبار يف مقترح القانون اخلاص بالعنف ضد النساء

نتمىن أن مشروع جترمي العنف األسري النور بالفعل ،ألننا مللنا من الوعود و التصرحيات املتكررة
* أين وصل مشروع جترمي العنف األسري وما خالصة
اللقاءات اليت نظمتموها مع جمموعة من الربملانيني؟
** تدخل حملة املنارصة الترشيعية التي
نشتغل عليها للمطالبة بقانون خاص ضد
العنف األرسي سنتها الخامسة ،و التي نركز من
خاللها عىل تنظيم مجموعة لقاءات مع الفرق
الربملانية بالغرفتني الترشيعيتني ،كذلك مع
الوزارات املعنية بهذا امللف و باقي املؤسسات.
مسار مرشوع قانون خاص ضد العنف األرسي
الزال يعرف نوعا من النقاش املوسع سواء
داخل الفرق  ،أو داخل الوزارتني املعنيتني بشكل
مبارش  ،هما وزارة التضامن و املرأة و التنمية
االجتماعية و وزارة العدل ،للخروج بالصيغة
النهائية املتفق عليها مع األخذ بعني االعتبار
املطالب و املقرتحات التي يتضمنها املقرتح الذي
اشتغلنا عليه ،فقد تلقينا التزاما واضحا سواء
من طرف الفرق الربملانية أو وزارة التضامن
و األرسة و التنمية االجتماعية خصوصا ما
يتعلق برضورة استصدار قانون يتضمن تدابري
حمائية و عقوبات زجرية.
* ما مدى جتاوب الوزارة الوصية مع املشروع وكيف تعاملت مع
قضية املرأة بشكل عام يف ظل الدستور اجلديد؟
** يف خضم عملنا ملسنا نوع من الجدية يف
التعاطي مع امللف من خالل الوزارة الوصية
بالرغم من الغموض الحاصل عىل مستوى عمل
اللجنة املشرتكة بني وزارة التضامن و وزارة

العدل بهذا الخصوص
 ،هناك كذلك وعود بأن
املرشوع الذي تنكب
الوزارة عىل صياغته و
اقرتاح مضامينه هو
قانون خاص يتضمن
الشق املدني و الشق
الجنائي ما يتماىش
مع مطلبنا ضمن هاته
التنسيقية.
* ما رأيكم فيما صرحت به
الوزيرة احلقاوي مؤخرا داخل
قبة الربملان بأن «مشروع
قانون جيرم العنف ضد املرأة
سريى النور قريبا»؟
** املالحظة األوىل أن
هذا ال يشكل اليشء
الجديد فقد سبق أن
الوزيرتني
رصحت
السابقتني عىل التوايل
نزهة الصقيل و يسمينة
بادو بنفس اليشء غري
أننا نتمنى أن يرى هذا املرشوع النور بالفعل،
ألننا مللنا ومعنا عدد مهول من النساء من
الوعود و الترصيحات املتكررة  ،كما نطمح
ألن يتضمن أي عمل تقوم به الوزارة مطالب
هؤالء النساء الذي يتلخص يف رضورة وجود

تعيني الفنانة فاطمة تاباعمرانت
ضمن أعضاء جلنة جلنة التتبع واحلكامة
لقطاع حقوق املؤلفني واحلقوق املجاورة
تم تنصيب أعضاء
لجنة التتبع والحكامة
لقطاع حقوق املؤلفني
والحقوق املجاورة لدى
وزير االتصال الناطق
الرسمي باسم الحكومة،
مصطفى الخلفي .وتتكون
اللجنة من السادة شكيب
العاصمي األمني العام
للنقابة الحرة للموسيقيني
املغاربة ،وأحمد العلوي
نقيب النقابة املغربية
للمهن املوسيقية ،ومحمد
الدرهم عن النقابة املغربية
ملحرتيف املرسح ،وفاطمة
تباعمرانت ،وخليل بلقاس.
وقال وزير االتصال الناطق
الرسمي باسم الحكومة
مصطفى الخلفي خالل هذا
الحفل إن هذا التنصيب
يندرج يف إطار برنامج
إصالحي شامل للنهوض
باملكتب املغربي لحقوق
املؤلف واالرتقاء به من
طابعه االستشاري إىل آلية
إصالح أعمق وأشمل وكذا
إقرار الشفافية والحكامة
ومحاربة القرصنة وتكريس
حقوق املؤلفني والحقوق
املجاورة.
وأضاف الخلفي أن هذا اإلطار
الجديد من املقرر أن ينكب عىل
معالجة العديد من القضايا
املرتبطة
واإلشكاليات
بالنهوض وحماية الرتاث
الوطني كخيار اسرتاتيجي،
وذلك من خالل عدد من
األوراش منها عىل الخصوص
حماية املصنفات اإلبداعية

املختلفة ،والحفاظ عىل
حقوق املؤلفني ،وإدماج
الطاقات الشابة الجديدة
يف مختلف املجاالت الفنية
واإلبداعية ،وتوسيع دائرة
املنخرطني يف املكتب الوطني
لحماية املؤلفني .
وأضاف أن هذا املرشوع يأتي
يف سياق تفعيل مضامني
الدستور املتعلقة بحرية
الفكر والرأي والتعبري،
وضمان حرية اإلبداع والنرش
والعرض يف مجاالت اإلبداع
األدبي والفني والبحث العلمي
والتقني ،ودعم تنمية اإلبداع
الثقايف والفني ،والبحث
العلمي والتقني ،وتطوير
تلك املجاالت وتنظيمها،
بكيفية مستقلة ،وعىل
أسس ديمقراطية ومهنية
مضبوطة ،عالوة عىل أنه يأتي
ترجمة للربنامج الحكومي
يف هذا املجال وتنفيذا
اللتزامات املغرب الدولية يف
مجال حماية حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة.

قانون خاص يضمن
لهن الحماية و يعاقب
املعتدين .
* أال ترين أنكم يف إطار
املشروع تركزون فقط على
نوعية حمددة من النساء
متجاهلني الفئة األخرى
كعامالت البيوت مثال؟
** هذا غري صحيح،
فخالل عملنا مند سنة
 2000و نحن ننفتح
عىل كافة النساء يف
مختلف املناطق و يف
مختلف املجاالت من
خالل برنامج الرتبية
عىل الحقوق اإلنسانية
للنساء  ،و برنامج
املرافقة للمحاكم و
برنامج عقود الزواج
النموذجية أو من خالل
استقبال كافة النساء
اللواتي يف وضعية
قانونية صعبة يف مراكز االستماع و تمكينهم
من الدعم و اإلرشاد القانوني و النفيس .و هنا ال
أتحدث فقط عن النساء ضحايا العنف الزوجي،
بل إننا وسعنا مفهوم الفئات املعنية بمقرتح
قانون الخاص بالعنف األرسي لتشمل أيضا

العامالت يف البيوت يف حالة ما تعرضن للعنف
من أحد أفراد البيت.
* هل ميكن أن توضح لنا موقع املرأة األمازيغية داخل
برناجمكم؟
** تنسيقية الجمعيات من أجل قانون خاص
ضد العنف األرسي هي تنسيقية تضم عرش
جمعيات تشتغل بشكل دائم يف مختلف الجهات
التي تنتمي إليها من املغرب بما فيها جمعيات
تعنى باالشتغال مع النساء األمازيغيات بكل
من الحسيمة ،و الرباط ،أكادير ،زاكورة،
الراشيديةو الحاجب و الخميسات ،و خالل
عملية تجميع مطالب النساء تم الرتكيز أيضا
عىل التنوع اللغوي و الثقايف و الدليل عىل ذلك
هو اعتماد لغة التفيناغ يف امللصقات التي نشتغل
بها مع النساء ،كما كانت لنا لقاءات موسعة
مع العديد من النساء األمازيغيات يف مناطقهن
خالل القافلة التي نظمناها طيلة شهر أكتوبر
 2009يف مختلف مناطق املغرب سواء منها
القروية أو الحرضية مما مكننا الوقف بشكل
مبارش عىل مشاكل املرأة األمازيغية و أخذها
بعني االعتبار يف مقرتح القانون الخاص بالعنف
ضد النساء باإلضافة إىل كافة الربامج التي
نشتغل عليها .
و أريد القول بأن مقرتح الجمعيات من أجل
قانون خاص يحمي النساء من العنف األرسي
هو لكل النساء املغربيات بتلون مشاربهن.

املالمح الفريدة يف شخصية املرأة األمازيغية

* خديجة أنجار

املرأة يف املجتمعات غالبا ما تلعب دور الرضوخ
والخنوع للسلطة ولقمع الذكورية فهي أداة
ووسيلة إشباعية لرغبات معينة متعلقة
بالغرائز البيولوجية وأداة إنتاجية لألطفال
 ،بمعنى أن لها أدوار ووظائف محددة داخل
املجتمع وضعها لها املجتمع وأعدها نفسيا
لذلك.أي أن شخصيتها تضمحل يف خضم
األساسيات البسيطة فقط دون أن يتم
االعرتاف بخصوصياتها وقدراتها وإمكاناتها
العقلية واإلبداعية املختلفة  ،حيث نمطت
يف صورة متمثلة يف األداء البيولوجي فقط.
فهذه الوضعية عاشتها املرأة فيما مىض لكن
اليوم فرضت وجودها يف مجموعة من امليادين
وتفتقت عنارص من شخصيتها التي دفنت
فيما مىض.
وبالرغم من هذه الصورة العامة حول
شخصية املرأة إال أنها يف املجتمع األمازيغي
السويس تختلف عما عهدناه يف املجتمعات
األخرى فهي بالرغم من الوضعية السلبية
التي عاشتها وتعايشت معها لكن املرأة
السوسية كانت لها أيضا أدوار وخصائص
مميزة داخل املحيط أو البيئة التي احتضنتها
حيث لعبت أدوارا مهمة يف الحياة السوسية
سواء السياسية أو االجتماعية .فنمط
شخصيتها وسماتها التي فرضتها مكنتها من
تبوء املنزلة املناسبة ككائنة إنسانية مساهمة
وفاعلة يف املنظومة الحياتية .
 -1شخصية املرأة  Persona :الشخصية
مفهوم له جذور قديمة رافقت اإلنسان فكانت
تعني القناعفي املرسح اليوناني ؛ كما أسندت
إليها عدة تعاريف مختلفة املنطلق .وسأدرج
هنا فقط بعض التعاريف التي قدمها علماء
من علم النفس.
فالشخصية تتحدد انطالقا من مجموعة
من محددات بيولوجية ؛ نفسية ؛ بيئية؛
اجتماعية ؛ تكوينية باإلضافة إىل محددات
الدور واملوقف .وتبقى هذه العنارص مرتابطة
ال تعمل بشكل مستقل ،بل تعمل متوافقة
إحداها مع األخرى وهناك تناسق فيما بينها
يف تشكيل الشخصية ،وأشري إىل أن شخصية
املرأة تخضع لكل هذه املحددات املذكورة
سلفا والتي تعمل عىل إعطاء شخصيتها
خصوصية التكوين البيولوجي والنفيس
والعقيل وخصوصية تكيفها أيضا مع بيئتها.
وقد قدم علماء النفس مجموعة من التعاريف
للشخصية ،عىل سبيل الذكر ال للحرص فإن
البعض عرفها بأنها  ” :مجموع ما لدى الفرد

من استعدادات ودوافع ونزعات وشهوات
وغرائز فطرية وبيولوجية ،وكذلك ما لديه من
نزعات واستعدادات مكتسبة ” (د.سيد محمد
غانم)
وأدرج أيضا التعريف الذي قدمه “جوردن
ألبورت”  ” :هي ذلك التنظيم الدينامي الذي
يكمن بداخل الفرد؛ والذي ينظم كل األجهزة
النفسية الجسمية التي تميل عىل الفرد
طابعه الخاص يف السلوك والتفكري ”  .ونجد
هذا التعريف ركز عىل ناحية التنظيم الداخيل
ألجهزة الفرد النفسية الجسمية أكثر من
اهتمامه بالظاهر ،كما يهتم بالطابع املميز
للفرد وكذا تكيفه مع البيئة املحيطة به.
 – 2املرأة ااألمازيغية كأداة للذة واملتعة :
ارتبطت املرأة األمازيغية بصفة خاصة أكثر
من غريها يف املجتمعات األخرى بتحقيق املتعة
واإلشباع الجنيس  ،ومن األقوال التاريخية
املذكورة بهذا الصدد ” وإن أردتموها للمتعة
فخذوها بربرية” كذلك طلب هشام بن عبد
امللك من عامله عىل شمال إفريقيا ” طلب
جواري بربريات املليئات األعني اآلخذات
القلوب ،فتلطف يف االنتقاء وتوخى أنيق
الجمال عظم األكفاف وسعة الصدور ولني
األجسام ورقة األنام وجثول الفروع ونجالة
األعني وسهولة الخدود وصغر األفواه وحسنة
الثغور واعتدال القوام ورخامة الكالم”
(السيوطي تاريخ الخلفاء باب عبد امللك
بن مروان ) ..فهل هذا يعني أن إمكانات
وقدرات شخصية املرأة األمازيغية محصورة
يف هذا الجانب البيولوجي الجنيس فقط ؟ ،
إن املرأة األمازيغية و السوسية اختزلت يف
جسدها ومظهرها الخارجي وملدة طويلة ،
فاعتربت مجرد وعاء لتفريغ الغرائز والرغبات
الجنسية من جهة ومن جهة أخرى فجسدها
ملكية خاصة ألهلها .بمعنى أن هذا االختزال
والرضوخ الجنيس الذي عانته لم يفرض ولم
يكون نابعا من داخل مجتمعها بالدرجة األوىل
؛ بل من الذات األخرى فهي فيما مىض كانت
تسبى وكانت تقاد إىل خيم املتعة دون رضائها
أو رضاء أهلها وذلك لتحقق ملن يتمتعون
بالنفوذ والسلطة والسيطرة اإلشباع الغريزي
من خالل الرقص واللهو والغناء (أحواش /
تريويسا …) ،وربما أصبح جانب االنبساطية
املفرطة التي فرضت عليها فيما مىض جعلتها
اليوم جزءا من سمات شخصيتها ،أي أنها
أعادت االعتبار لذاتها وحاولت تحويل الصورة
السلبية التي نمطت بها إىل صورة إيجابية
يقبلها املجتمع خاصة الذي تنتمي إليه،
فأعادت االعتبار لجسدها وأزاحت عنه صورة

املتعة الجنسية إىل صورة املتعة الفنية ،إال
أن املجتمع السويس ولو أنه ظاهريا يظهر
بأنه قبل بفكرة وجود شخصيات من النساء
السوسيات يف صورتهن الجديدة إال أن يف
الالوعي الجمعي ال تزال بقايا الصورة القديمة
مرتسخة يف الجانب الخفي من شخصية
املجتمع ،وهذا يظهر بشكل جيل حينما
يستمتع الرجل يف حفل برقصات محفوفة
بلغة الجسد ( الفني ) للراقصات ( الشيخات)
وغناء ترايست ،لكن يف نفس الوقت فهو ال
يرىض بل ال يقبل نهائيا أن تكون زوجته أو
ابنته يف موقع ترايست أو الشيخة – وهنا أشري
إىل تقمص الرجل السويس شخصية تلك الذات
األخرى التي بخست فيما مىض املرأة وجعلتها
أداة للمتعة واللذة – وبالتايل فهذا التناقض
يحيل إىل عدة تفسريات متشابكة ومرتابطة
فيما بينها ،أبرزها فكرة ثنائية  :أن املرأة
مجرد جسد ميشء أعد لترصيف كل الرغبات
الجنسية ثم أنها ملكية خاصة وعورة يجب
أن تصان وتسترت لذا يجب إخضاعها فالقمع
منقوش منذ الطفولة عىل جسدها يف حركيته
وتعبرياته وقسماته وإن ثقافتنا الشعبية
تزخر بأمثال تلح عىل طمس شخصية املرأة
” ال تخرج املرأة من البيت إال مرتني  ،يف حالة
انتقالها من بيت أبيها إىل بيت زوجها ومن بيت
زوجها إىل القرب” من خالل هذه الثنائية يظهر
أن جسد املرأة مختزل يف بعده الجنيس بشكل
أو بآخر ،وظهورها يقرتن باملسموح واملمنوع
من تحركات الجسم وتعبرياته ومتطلباته تبعا
لألنماط التي حددها لها املجتمع أو باألحرى
األنماط التي تخدم مصلحة املسيطر .وبالتايل
فاملرأة املختزلة يف إطار واحد سلب منها
كيانها وسلبت إنسانيتها وقدراتها العقلية
والفكرية  ،من خالل ( هذا التجريد تم
تحويلها إىل أسطورة تأخذ شكل اختزالها من
كيانها إىل إحدى صفاتها أو خصائصها وهذا
ما يسجنها يف صورة ال يمكن أن تتعداها،
حيث يتم بذلك نفي تعدد وجودها ونفى
إرادتها وخضعت إلرادة ذكورية املجتمع)
(د.مصطفى حجازي).
و من النتائج السلبية لهذه الوضعية أن
املرأة يتولد لديها الحقد واملعانات النفسية
املتناقضة تجاه وضعيتها وتحاول تفريغها
بطرقها الخاصة الخفية .كأن تمرره عرب
التنشئة االجتماعية لألطفال.
*طالبة باحثة يف علم النفس االجتماعي –
كلية علوم الرتبية بالرباط
* يتبع
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الروائي و الكاتب والقاص األمازيغي حممد بوزكو يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

اإلعالم املرئي ال يزال جمرد صورة ال حول وال مال له

* من يكون محمد بوزكو.؟ وما هو مسارك الدرايس و العميل.؟
** محمد بوز َكو من مواليد سنة  1966بآيث سعيذ بالريف ،موجز
يف القانون الخاص وخريج مركز التكوين الجمركي سنة ، 1991
بعد أن استقل من إدراة الجمارك سنة  2004أسس رشكة خاصة
بتعشري البضائع قبل أن يؤسس رشكة أخرى لالنتاج السمعي
البرصي سنة  2007تعمل يف مجال االنتاج السينمائي والتلفزي
* ما هي أهم إنتاجاتك الفنية و اإلبداعية األمازيغية .؟
** سنة  2001أصدرت أول رواية تحت عنوان "ثيرشي خ ثما
نتسا ّراوث" (امليش عىل حافة املشنقة) ،سنة  2004أصدرت الرواية
الثانية تحت عنوان "جار اُجار" (بني بني) ،فمجموعة قصصية سنة
 2006تحمل عنوان " اِفري ن عونا" (مغارة عونا) ،ثم مرسحية
بعنوان "واف" (الفزاعة) يف سنة .2009
* ما هو تقييمك لتجربة الكتابة األمازيغية عىل مستوى الرواية ،القصة،
واملرسح واإلبداع بشكل عام بمنطقة الريف.؟
** بشكل عام العملية االبداعية بالريف تتسم بالبطء والهوان،
هي عملية سلحفاتية ربما لها عالقة بالصدمة التي عانى ويعاني
منها كثريون من كتاب الريف الذين نذروا انفسهم للكتابة بلغة
غري لغتهم األم اىل أن استيقظ مفزعا أمام تنامي الوعي بالذات
األمازيغية فعجز عن التحول نحو الكتابة بلغته إما بقصور أو
بنقص ما ومنهم من ال يزال الجئا لغويا مرتفعا ومتعاليا وحال
نفسه يقول أن األمازيغية ال تصلح لإلبداع ،كما الشوك ال يصلح
لألكل .هذا دون أن ننىس قلة ذات اليد وغياب دعم مؤسسات الدولة
للكتاب األمازيغي.
أما بخصوص املضمون والجودة ،فال أخفي رسا إن قلت أن طيلة
سنوات كثرية من االنتاج الشعري وباستثناء األوائل الذين الزالت
أشعارهم ترتدد يف كل مجمع وعىل كل لسان ،ال زلنا حقيقة نكرر
نفس التجربة بنفس األسلوب وبنفس البنية ،يعني أن هناك تقاعس
يف االجتهاد البتكار تقنيات شعرية جديدة واستعمال الخيال بطرق
مختلفة بخالف االنتاج املرسحي الذي ال يختلف إثنان عن كونه عرف

بآية حال عدت يا رأس السنة
األمازيغية اجلديدة 2963

سيحتفل األمازيغيون ليلة  13يناير
املقبل براس السنة االمازيغية الجديدة
 2963دون ان يدرج هذا االحتفال يف
قائمة العطل الوطنية املؤدى عنها ،إسوة
برأيس السنتي امليالدية و الهجرية ،رغم
أنه مرتبط بحدث هام يف تاريخ األمازيغ
فإذا اقرتن رأس السنة الهجرية بالهجرة
النبوية التي كانت حدا فاصال بني
الحق والباطل وبداية عهد جديد للدعوة
االسالمية وإذا ارتبط رأس السنة امليالدية
بمولد عيىس عليه السالم ،فإن لرأس
السنة األمازيغية حسب الرأي الراجح
لدى املؤرخني ،يف إنتظار ان تسلط عىل
هذا الحدث املزيد من االضواء ،مرجعية
تاريخية ومناسبة دات داللة قوية إذ يف
سنة  950قبل امليالد هزم األمازيغيون
املرصيني القدامى واعتىل زعيمهم
شيشمنغ العرش الفرعوني .وستكون
العادات والتقاليد التي تتوارثها األجيال
عرب التاريخ حارضة يف اإلحتفال برأسس
السنة الجديدة التي لم يعد اإلحتفال
بها يقترص عىل إعداد...بولقيم...أي ذو
الكسكس املزين بما توفر من الخرض
عالوة عىل سبع حبات من مختلف
القطاني والخرض الجافة بل تحرص
الجمعيات األمازيغية التي أسستها أطر
أمازيغية تحدت كل املثبطات من فقر
وتضارس وعرة ومناخ بارد للقرى التي
نشؤوا فيها لتحصل عىل أعىل الشهادات
الجامعية ويف كل أصناف العلوم واملعرفة،
أن تواكب املوائد التي تتحلق حولها االرس
عالوة عىل العروض الفنية من احيدوس
وقراءات شعرية امازيغية ومحارضات
وندوات تذكر بتاريخ األمازيغ الحافل
باالمجاد رغم ما عرفته األمازيغية
من إقصاء وتهميش وتشيد بمنظومة
القيم اإلنسانية النبيلة التي يتميز بها
األمازيغيون كالجود والصدق والوفاء
والشجاعة.
...يحل رأس السنة األمازيغية الجديدة
 2963والقضية األمازيغية تعرف منعطفا
جديدا بعدما تم اإلعرتاف بها رسميا
وإدراجها يف الدستور الجديد الذي الزالت
آليات تنزيل الفصل الخامس منه والذي
ينص عىل اإلعرتاف الدستوري إىل جانب
اللغة العربية يف انتظار تكوين املجلس
األعىل للغات والثقافة يدعى له اساتذة
باحثون يتوزعون عىل األطلس املتوسط
والريف وسوس إىل جانب مختصني يف
اللغة العربية وباقي اللغات املتداولة
يف بالدنا .وترى فيدرالية الجمعيات
الثقافية األمازيغية أن اإلعرتاف
الرسمي باألمازيغية يقتيض إدراج

األمازيغية يف الحياة العامة حتى يتمكن
األمازيغيون من قضاء مأربهم اإلدارية
والقضائية والصحية يف اإلدارات واملحاكم
واملستشفيات التي كانوا يعاملون فيها
كغرباء ،جاؤوا من كوكب آخر لكونهم
اليتكلمون إال اللغة األمازيغية التي
ورثوها عن أجدادهم ..تعميم تدريس
اللغة األمازيغية يف كل أسالك التعليم ما ال
يمكن أن يتحقق إال بفتح مدارس لتكوين
اساتدة مختصني يف تدريس األمازيغية مع
وضع برامج ومناهج تساهم يف تأهيل
املتعلمني األمازيغيني إىل دخول معرتك
الحياة مسلحني بما جد يف الحقل املعريف
والعلمي ودعم خلية التأليف املدريس
ملختلف املستويات بأساتدة مختصني
يف علوم الرتبية عالوة عىل إحداث شعب
أمازيغية يف مختلف الجامعات ...تفعيل
مراكز املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
وحث أساتذتها الباحثني يف مضاعفة
الجهود ملواكبة التحول الذي تعرفه
األمازيغية مع اإلرساع يف معرية اللغة
األمازيغية وتنميطها وذلك بتوحيد
معجمها وصياغة وتدوين قواعدها
الرصفية والنحوية من أجل إبعاد صفة
اللهجنة عن اللغة األمازيغية وتحطيم كل
الحواجز التي تفصل بني أمازيغ األطلس
املتوسط والريف وسوس وال يمكن تعميم
اللغة األمازيغية إال بالنهوض باإلعالم
األمازيغي عن طريق دعم املنشورات
األمازيغية إسوة بما يقدم للجرائد
الصادرة باللغة العربية والفرنسية
وتوسيع وتجهيز أستوديو سبعة باإلذاعة
املركزية الذي تبث منه االذاعة األمازيغية
برامجها حتى يجد الصحافيون والتقنيون
فيه فضاءا يسمح لهم بتطوير برامجهم
إىل أحسن ومواكبة الربامج الثقافية
والندوات الفكرية التي تقدمها القناة
الثامنة لألمازيغية بالرتجمة الفورية
حتى يكتشف غري الناطقني باألمازيغية
كنوز اللغة األمازيغية ويدركوا غنى
وتنوع ثقافتنا الوطنية.....ويف إنتظار أن
يصدر قانون يحدد آليات تريم األمازيغية
وإدراجها يف الحياة العامة نتمنى أن
يسمح لألمازيغيني بتسجيل مواليدهم
بأسماء ذات أصول أمازيغية لتخليد
رموزهم التاريخية وأعالمهم األدبية
إعرتافا بما أسدوه لألمازيغية واألمازيغيني
من جميل نقول لكل الواطنني أسكاس
أماينو أي سنة جديدة سعيدة.
* الحسان مصحو
رئيس فدرالية الجمعيات الثقافية
االمازيغية ازرو

طفرة نوعية مكنتنا من إنتاج مرسحيات متنوعة إخراجا كتابة،
ديكورا ،بل وتساير يف ذلك االنتاجات الوطنية والعاملية ،أما باقي
األصناف فهي ال تزال يف مرحلتها األوىل وتحتاج لكثري من املجهود
واملثابرة يف زمن قلت فيه نسبة القراءة لصالح كثرة املشاهدة.
بشكل مخترص ،االبداع يف الريف ال زال يحتاج لكثري من الرغبة ،من
الطموح ومن القراءة .
* كيف يمكن لك أن تتحدث لنا عن تجربتك عىل مستوى اإلنتاج
التلفزيوني.؟
** منذ سنة  2007وأنا أشتغل يف ميدان االنتاج التلفزي والسينمائي

بمعية مجموعة من األصدقاء ،ومنذ ذلك التاريخ تمكننا من تحقيق
تراكم نسبي مقارنة مع املدة التي اشتغلنا فيها ،إذ استطعنا انتاج
 8أفالم قصرية ،فيلم سينمائي طويل ،ثالث سلسالت تلفزية ،ثالث
كليبات فيديو باالظافة للمشاركة يف إنتاج فيلم سينمائي طويل مع
رشكة إنتاج أخرى .ونحن اآلن بصدد إنتاج فيلم تلفزي جديد.
ولعل هذه االنتاجات قد ساهمت مؤخرا يف خلق حركية يف هذا
املجال بمنطقة الريف يتوقع أن تزداد يف القادم من األيام.
* أنت بجانبك روائي وكاتب أمازيغي ،فأنت مناضل يف صفوف الحركة
األمازيغية ،فكيف تقييم واقع إدماج األمازيغية يف التعليم واإلعالم.؟
** يف أواخر  80بدأ الوعي بالذات يتشكل عندي ،هذا الوعي كرب
مع الزمن من محطة ألخرى؛ الجامعة ،تأسيس جمية أيث سعيد،
مجلس التنسيق الوطني ،البيان األمازيغي ،تأسيس جمعية الهوية،
تظاهرات ثقافية مختلفة ...واآلن ماذا بعد؟
اآلن وبالرغم من أن الدستور الجديد نص عىل رسمية اللغة
األمازيغية ،فان واقع الحال يبني أن طريقا طويلة ال زالت تنتظرنا
كأمازيغ من أجل فرض هويتنا وبسطها عىل مختلف مؤسسات
الدولة .نحن أمام معركة االجراء ،كيف سيتم ترصيف مقتضيات
الدستور؟ إننا يف الحقيقة اآلن يف مرحلة جد مهمة وجد حساسة
ألنها فعال مرحلة مفصلية سيكون لها انعكاسات عن أي مغرب
نريد ،مغرب له دستور رسم األمازيغية وفقط أم مغرب أمازيغي
الهوية؛ يف مدرسته ،وجامعاته وإداراته وقضائه وتلفزته ،يف هوائه
وسمائه ...إن األمر أعمق من مجرد سن قانون ما .اذ منذ سنة
 1993سنة ميثاق اكادير ،ماذا تحقق منه؟ باستثناء الدسرتة ،ال
يشء .االعالم املرئي ال يزال مجرد صورة ،ال حول وال مال له ،اذ
كيف ستتمكن قناة تلفزية من تقديم خدماتها وهي ال تتوفر عىل
استقالل مايل ،االدارة املغربية ال زالت مهجورة من األمازيغية،
القضاء ال زال يحكم غيابيا عن اللغة األمازيغية ...املهم ال زال
الطريق طويال.
* حاوره ياسني عمران

احتفاالت رأس السنة األمازيغية 2013

* تحتفل جمعية امزيان بالسنة األمازيغية الجديدة تحت شعار
« من أجل ترسيم رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا» وذلك يوم
السبت  12يناير  ،2013باملركب الثقايف بالناضور عىل الساعة
الثالثة زواال.
وستعرف األمسية مشاركة كل من بوعرفة أياون  ،فرقة إزران
ن الريف ،فرقة أريري ،احذرين ن الريف ،سفيان العبدالوي ،ويف
صنف الشعر سيعرف مشاركة كل من حكيمة الطاهري ،حياة
بوترفاس ،مريم مريمي ،إكرام زياني والفكاهة ستكون من
تقديم نوميدياو سفيان الهاني وعىل هامش االمسية سيتم تكريم
كل من األستاذ أحمد املرابط وسيقام معرض عىل هامش األمسية
الفنية احتفاال بحلول السنة األمازيغية الجديدة يظم بعض الكتب
األمـازيغية من دواوين شعرية وكتب تاريخية وعلميـة وثقافية
باإلضافة إىل األرشطة املوسيقية من (كاسيت ،سيدي وأفالم
أمازيغية وبعض الحيل  Pinsوأدوات تذكارية.
* تنظم مجعية امزنو للثقافة والبحث والتنمية خبنيفرة ،احتفاالت رأس السنة
األمازيغية يوم  11يناير اجلاري مبركز تأهيل املرأة باملدينة.
* استمرارا لألشكال الثقافية والنضالية التي تخوضها الحركة
الثقافية األمازيغية ،يعتزم موقع تامسنا (الرباط) تنظيم يومني
ثقافيني تخليدا للسنة األمازيغية الجديدة  2963بالحي الجامعي
موالي اسماعيل يومي  11و 12يناير ،تحت شعار «الخطاب
األمازيغي التحرري ،نبذ لكل أشكال اإلقصاء والتهميش» دورة
املقاوم ا ُملغتال عباس املساعدي.
* مبناسبة رأس السنة األمازيغية اجلديدة  ،2963تنظم مجعية صوت املرأة
االمازيغية والشبكة األمازيغية من أجل املواطنة  ،حفال فنيا يوم السبت  12يناير
 ، 2013باملركب الثقايف املهدي بنربكة باملحيط ” الكنيسة سابقا“  .ابتداءا من
الساعة الثانية والنصف زواال.
* تستعد مجموعة من الجمعيات الثقافية باقليم أشتوكن أيت باها
لتخليد رأس السنة األمازيغية الجديدة  2963من خالل تنظيم عرس
ثقايف وفني كبري بمدينة أيت باها ،يتعلق األمر بكل من جمعية تيليل
ن أودرار الفاعلة بمدينة أيت باها املنظمة الرئيسية للتضاهرة
بتنسيق مع جمعية تيماتارين بمدينة بيوكرى وجمعية أناروز
مكتار وجمعية أيور أيت وادريم ،إطارات انتظمت يف تنسيق ميداني
متحد من أجل خلق الحدث وتخليد الذكرى التاريخية دات البعد
واملدلول الرمزي الكبري لدى الشعب األمازيغي قاطبة .وستنظم
التظاهرة أيام  11و  12يناير الجاري تحت شعار «:نضاالت
ايمازيغن من أجل تحرر األرض و املعتقل» وسيتم تنظيم أمسية
فنية ملتزمة مساء السبت ابتداء من الساعة السادسة مساء
بساحة السوق بمدينة أيت باها تؤطرها مجموعة من الفرق الفنية
الرائدة كمجموعة الرايسة تباعمرانت كبرية مع مجموعة أمزال و
أمكرود لفن تريويسا و مجموعة تانزروفت باند الشبابية وكدا
مجموعة أنازار املتبنية ألغنية تازنزارت ،باالضافة اىل فقرات أخرى
سيسهر عىل تنشيطها املنشط املوهوب الشاب موالي براهيم.
* ختلد مجعية متزغا مبدريد يوم  12يناير  2013أسكاس أمينو 2963يوم
السبت  12بناير  2013على الساعة  18:00وذلك ب Metro Noviciado
)، CSO Patio Maravillas / Calle del pez, 21 Madrid
ونظرا لكون احتفاالت السنة األمازيغية هلذه السنة تعترب إستثنائية ،فاجلمعية
قامت بتوجيه الدعوة إىل كل إمازيغن وكل الغيورين إىل ختليده كعرس نضايل
تلتقي فيه حناجر من خمتلف االنتماءات ( فرق موسيقية من خمتلف األجناس )
كتعبري موحد عن القضية املشتركة و هي الكرامة و اهلوية.
* أعلنت الحركة الثقافية األمازيغية موقع الناظور “سلوان” أنها

مقبلة عىل تخليد السنة األمازيغية الجديدة  2963وذلك يوم اإلثنني
 2013_01_14عىل الساعة  12زوال .بالكلية املتعددة التخصصات
بالناظور
* تنظم مجعية تازرا آر لإلبداع الفين و مجعية تاوادا للتنمية و الثقافة و حقوق
اإلنسان ،أمسية فنية احتفاء برأس السنة األمازيغية اجلديدة  2963اليت تصادف
 13يناير من السنة امليالدية ،و ذلك يوم السبت  31دجنرب  2962املوافق ل12
يناير  ،2013حتت شعار «من أجل إقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا»،
و ذلك بساحة املوحدين بورزازات ،ابتداء من الساعة الرابعة مساء،كما تنظمان
باملوازاة أمسية ذات طابع عائلي بفندق «فينت» مصحوبة حبفل عشاء على شرف
املدعوين.
* تنظم جمعية تازرا آر لإلبداع الفني وجمعية تاوادا للتنمية
والثقافة وحقوق اإلنسان ،أمسية فنية احتفاء برأس السنة
األمازيغية الجديدة  2963التي تصادف  13يناير من السنة
امليالدية ،وذلك يوم السبت  31دجنرب  2962املوافق ل 12يناير
 ،2013تحت شعار «من أجل إقرار رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا» ،وذلك بساحة املوحدين بورزازات ،ابتداء من الساعة
الرابعة مساء ،كما تنظمان باملوازاة أمسية ذات طابع عائيل
بفندق «فينت» مصحوبة بحفل عشاء عىل رشف املدعوين.
ويتميز اإلحتفال يف نسخته الثانية ،بعد النسخة األوىل املنظمة يف
السنة املنرصمة ،بحضور مجموعة من فناني وشعراء الجنوب
الرشقي ،كما تتضمن األمسية فقرات فكاهية ،و من بني الفنانني
والشعراء املدعوين ،الفنان موحى مالل ،مجموعة «عاصم»،
الفكاهي «يوسف خاعيل»،الشاعر «أغطاف» ،مجموعة «تودرت
ن أسامر» ،وفرقة أحيدوس النقوب وأحيدوس قلعة مكونة وفرقة
كناوة تنغري.............
هذا وتروم الجمعيتان من خالل هذه التظاهرة الفنية ،ترسيخ
اإلحتفال برأس السنة األمازيغية كعيد وطني يساهم يف ترسيخ
الوعي بالهوية و الثقافة األمازيغيتني ،و كذا التعريف بمختلف
أوجه اإلبداع الفني و الثقايف بالجنوب الرشقي.

اإلعالن عن الترشيح لالستفادة من دعم اجلمعيات
الثقافية والفنية برسم سنة 2013

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح لالستفادة من الدعم
املخصص لفائدة اجلمعيات الثقافية والفنية برسم سنة  ،2013وأن
آخر أجل لتلقي الطلبات هو يوم اخلميس  31يناير . 2013
لذا ،فعلى اجلمعيات الثقافية والفنية واهليآت املهنية العاملة يف املجال
الثقايف والفين ،املتوفرة على برامج ومشاريع ثقافية وفنية إيداع
ملفاهتا لدى مكتب الضبط املركزي الكائن مبقر الوزارة ( - 1شارع
غاندي -الرباط) أو إرساهلا عرب الربيد املضمون إىل العنوان املذكور
مع وضع عبارة دعم اجلمعيات الثقافية لسنة  2013على الظرف
الربيدي.
هذا ويذكر بأن وزارة الثقافة قد أدخلت بعض التعديالت على ملفات
طلب الدعم خبصوص سنة . 2013
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