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واالجتماعية  اإللكرتونية  املواقع  ظلت  أسبوع  مدى  عىل 
الجديدة  األمازيغية  السنة  رأس  تخليد  بأخبار  تحفل 
املغرب  طول  عىل  بها  ترحيبا  نظمت  التي  واالحتفاالت 
نظمتها  التي  االحتفاالت  وهي  والقرى،  باملدن  وعرضه 
بعض األحزاب باإلضافة إىل العرشات من الجمعيات وشارك 
املالحظة  ولعل  املواطنني،  جانب  إىل  النشطاء  آالف  فيها 
عامة  املغاربة  عند  الوعي  تزايد  هي  بذلك  ارتباطا  البارزة 
حجم  خالل  من  يتجسد  الذي  بهويتهم  وعيهم  خصوصا 
ربوع  كل  عرب  األمازيغية  السنة  برأس  االحتفاالت  وعدد 

الوطن.
األمازيغي  للوعي  الواسع  املد  بهذا  خريا  نستبرش  كنا  وإن 
هذا  أن  نرى  وباملقابل  أننا  إال  يناير«،  ن  املرتبط ب«إييض 
بالدفاع  الوعي  يقابله  ال  االحتفال  خالل  من  البارز  الوعي 
دسرتتها  وأجرأة  عليها،  والرتافع  األمازيغية  الهوية  عن 
بالسنة  املحتفلون  أنفسهم  املواطنني  هؤالء  طرف  من 
نقترص  ال  كنا  إن  للتساؤل  يدفعنا  ما  وذلك  األمازيغية، 
السنة  مناسبة  يف  إال   األمازيغية  استحضار  عىل  بإفراط 
ترسيم  ذكرى  أو  أجدير  خطاب  ذكرى  أو  األمازيغية 
من  يتم  وذلك   ،2011 يوليوز  فاتح  دستور  يف  األمازيغية 
السنة  عىل  ينطبق  ما  ولعل  أنفسهم،  األمازيغ  طرف 
فهل  االنتخابات،  يف  األمازيغية  مع  كذلك  يقع  األمازيغية 
هويتنا وتاريخنا ولغتنا ال تستحق منا االحتفال بها ومن 
خاللها عىل نحو يومي باقرتاح مبادرات ميدانية، و بتوعية 
العامة...، وكذلك تفعيلها  املواطنني بها يف الشوارع  عموم 
اآلن  مرت  لقد  العمومية؟؟؟  اإلدارات  يف  ترسيمها  وأجرأة 
للبالد  رسمية  كلغة  األمازيغية  دسرتة  منذ  سنوات  خمس 
وطوال تلك األعوام ظللنا نجوب البالد، رشقا وغربا، شماال 
وجنوبا، للحيلولة دون االلتفاف الحاصل حاليا حول إقرار 
عدد  عد  محاولة  حني  ونتيه  األمازيغ،  لحقوق  حقيقي 
املبادرات التي قمنا بها يف سبيل ذلك، وال يحز يف أنفسنا يف 
التام  الغياب  إال  املتواصلة  النضالية  االنشغاالت  تلك  غمرة 

عىل  للمقترصين  قبلنا  من  واملالحظ 
العمل  عن  باإلحتفال  األمازيغية  ربط 
بثقافتنا  للنهوض  امليداني  الجماعي 
من  شهرا  عرش  اإلثنا  مدى  عىل  ولغتنا 
لينظموا  يظهروا  أن  قبل  سنة،  كل 
من  األمازيغية  نصيب  يكون  احتفاالت 
بعضها هو تكريس النظرة الدونية لها 
باعتبارها مجرد فلكلور يستمتع به يف 

الحفالت واملناسبات املوسمية وفقط.
ورضوري  ومرغوب  مطلوب  االحتفال 
العمل من  يوازيه  أن  ولكن يجب كذلك 

أجل رفع
ضد  مستمرا  زال  ما  الذي  التمييز 
األمازيغية يف كل املجاالت، بعد سنوات 
تفعيله  زال  ال  الذي  الرتسيم  عىل 
القانون  عىل  الربملان  بمصادقة  رهينا 
الفصل  يف  عليه  املنصوص  التنظيمي 
تحرض  وهنا  الدستور،  من  الخامس 
الجمعيات  من  الهائل  للكم  الحاجة 
مشكورين  ينظمون  الذين  والنشطاء 
السالفة  واملهرجانات  االحتفاالت  تلك 
األمازيغية  كون  مع  حتى  ألنه  الذكر، 
بلغة  النهوض  يف  الدولة  فدور  رسمية 
األمازيغ ظل غائبا كما  وثقافة ماليني 
الدستورية  التعديالت  قبل  الحال  هو 
املدني  املجتمع  الجديدة، ما يجعل دور 
مع  خاصة  ماسة  حاجة  يكتيس 
القيام  السياسية عن  األحزاب  تقاعس 
بالواجبات املنوطة بها وفق املقتضيات 
الفصل  يف  عليها  املنصوص  الدستورية 

الخامس والفصل 86 من الدستور.

الذكر،  السالفة  السياسية  األحزاب 
رغم أن خلد بعضها السنة األمازيغية 
كل بطريقته إىل جانب تواجد أمازيغ 
ألهمها،  العامة  األمانة  رأس  عىل 
كموقف  والتواطئ  الصمت  التزمت 
فطوال  األمازيغية،  ضد  سيايس 
تقدم  أن  وبدل  املاضية  السنوات 
من  قرارات  وتتخذ  مبادرات  عىل 
يف  تتحملها  التي  املسؤولية  موقع 
تترصف  ظلت  الربملان،  أو  الحكومة 
مؤسسات  خارج  صغرية  كجمعيات 
حني  يف  قوة،  وال  لها  حول  ال  الدولة 
التمييز  عن  تماما  مسؤولة  أنها 
الذي استمر لسنوات أخرى وتعمدت 

التقاعس وال زالت.
األمازيغية تبقى محتاجة وبشدة  إن 
أكثر من ذي قبل ألن تنكب الجمعيات 
توعية  عىل  املدني  املجتمع  ونشطاء 
مجال  يف  كل  املواطنني  وتأطري 

اشتغاله،
الجمعوي  العمل  أن نبخس  وال يجب 
له من فضل كبري يف كل  أو ننىس ما 
لألمازيغية  تحققت  التي  املكاسب 
املعهد  فمن  الحاصلة،  النواقص  رغم 
إدماج  إىل  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
األمازيغية يف التعليم واإلعالم وانتهاء 
الدستور...،  يف  األمازيغية  برتسيم 
كل ذلك بفضل عمل نشطاء املجتمع 
والجمعيات  األمازيغي  املدني 
يقوي  ما  ولعل  الفاعلة،  األمازيغية 
الفعل األمازيغي املدني هو ذلك األمل 

األبحاث  تثبته  والذي  األمازيغي  الشعب  يف  ينقطع  ال  الذي 
الناطقني  نسبة  جدا  فيها  تقل  بلدان  يف  فحتى  العلمية، 
شعب  أن  أبحاث  عدة  أثبتت  ومرص  كتونس  باألمازيغية 
البلدين أمازيغي كما هو شأن الخريطة البرشية والتحاليل 
العلمية التي نرشها موقع “ناشيونال جيو غرافيك”، والتي

لم  إذ  عرباً،  ليسوا  واملرصيني  التونسيني  أغلب  أن  أكدت 
يشكل العرب يف تونس سوى %4 فقط من السكان، بينما 
الغالبية الساحقة أي %88 أمازيغ، يف حني أشارت تحليالت 
أصول  من  املرصيني  من   68% أن  إىل  إيه”  إن  الـ”دي 
أمازيغية وشمال افريقية، وأن %17 منهم فقط من أصول 
املغرب  بخصوص  أما  ومرص  تونس  بشان  هذا  عربية. 
فكون الشعب أمازيغي حقيقة واقعية بحكم أن غالبيته ال 

زال يتحدث األمازيغية رغم تعريب جزء كبري منه.
بهذا املعنى وإذا كان الجميع أمازيغيا، فالرس بال شك وراء 
وأصل  األمازيغية  تلقاه  الذي  والتهميش  التمييز  هذا  كل 
من  املستورد  واأليديولوجيات  السياسات  يف  يكمن  الداء 

الرشق والتي ظلت سائدة لعقود يف املغرب
بإمكانيات الدولة كما غلفت بالكثري من الخوف واإلستكان 
لإلقصاء، وكره وجلد الذات من طرف األمازيغ أنفسهم، ما 
املتسلط  دور  يلعبون  األمر  نهاية  يف  منهم  الكثريين  جعل 
ما  ذلك  ولعل  وذويه  ثقافته  حساب  عىل  للغري  والنارص 
نرصة  عن  األمازيغ  السياسيني  أولئك  تقاعس  يفرس 
سياسيا  املرتزقة  دور  يلعبون  عليهم  لنصبح  أمازيغيتهم 

لحساب غريهم.
وقديما قال الحكيم األمازيغي:

TNNA  TYAZIT  I  TARWA  NNS  SFR-
SAT  AVNBU

HAN  MATUN  UR  DARS  ILLI  BUBU
TNNA TYAZIT I TARWA NNS SFRSAT AGHNBU 

HAN MATUN UR DARS ILLI BUBU

صـــرخـــــة
 البــــــد

 مـــنهـــــــا

أمينة ابن الشيخ

جريدة  مديرة  للتضامن  كدورت  جمعية  كرمت    
العالم األمازيغي، أمينة ابن الشيخ، إىل جانب عدد من 
واحة  من  املتحدرة  واإلعالمية  الثقافية  الشخصيات 
العام  جمعها  هامش  عىل  وذلك  بتافراوت،  كدورت 
العادي باملركز الثقايف املهدي بن بركة بالرباط يوم 25 

دجنرب 2016. 
األدبي  التقريرين  قراءة  العام  الجمع  أثناء  تم  وقد    
يقدم  أن  قبل  عليهما،  واملصادقة  ومناقشتهما  واملايل 
املجال  ليفسح  استقالته،  للجمعية  القديم  املكتب 
الجديد  املكتب  وانتخاب  الجمعية  لرئاسة  للرتشيح 
عددا  الربنامج  تضمن  كما  للتضامن،  كدورت  لجمعية 

من الفقرات املنوعة.

إىل  ينتمي  كدورت  دوار  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
تراب جماعة  تقع عىل  التي  أفيالل  واحة كدورت 
تزنيت بني جبال األطلس  إقليم  تافروت  إغري  أفال 
الصغري، ويعود تأسيس هذا الدوار العتيق إىل أكثر 
من  أكثر  يسكنه  القديم  يف  وكان  سنة،   400 من 
1000 نسمة، ويحتوي عىل ما يقارب 400 منزل، 
وقد مر من هذا الدوار علماء كبار رشفوا كدورت 

واملنطقة عامة.
  يف سنة 2014 جاءت شتاء قوية أدت إىل سقوط 
فقام  املجاورة،  املنازل  وخربت  املنازل  بعض 
قصد  للتضامن  كدورت  جمعية  بتأسيس  أبناؤها 

* كمال الوسطانيإصالحها وإعادة إعمارها.

»كدورت« تكرم أبناءها يف لقاء بالرباط

تقوم  التي  األنشطة  إطار  يف 
اإلسبانية  املدرسة  بها 
هذه  اختارت  بالرباط، 
السنة، وألول مرة يف تاريخها 
األمازيغية  بالسنة  االحتفال 
خالل  من   ،2967 الجديدة 
التعرف عىل عدد من العادات 
بها  يقوم  التي  والتقاليد 
املناسبة،  هذه  يف  األمازيغ 
تاريخ  حول  محارضة  وكذا 
األمازيغ منذ انطالق التقويم 

األمازيغي.
املؤسسة  فضاء  عرف  وقد 
لألزياء  عروضا  اإلسبانية 
التقليدية،  األمازيغية 
وتلميذات  تالميذ  يرتديها 
املدرسة، وكذا تقديم مختلف 
التقليدية  واألطعمة  األكالت 
من  وغريها  »تاكال«  من 
األطعمة التي يعدها األمازيغ 
بهذه املناسبة، كما تم عرض 
والرقصات  األغاني  من  عدد 
أحواش  لفرقة  الشعبية 

معمورة. 
محارضة  النشاط  وتضمن 
األمازيغي،  التاريخ  حول 
املدرسة  تالميذ  عىل  ألقاها 

الراخا،  رشيد  األستاذ 
البحر  مؤسسة  رئيس 
»ديفيد  املتوسط  األبيض 
هارت«  مونتغومري 
للدراسات األمازيغية، تطرق 
من خاللها ألبرز املحطات يف 
التاريخ األمازيغي منذ اعتالء 
ششناق  األمازيغي  امللك 
الفرعونة،  مرص  عرش 
بداية  يشكل  الذي  الحدث 
وقد  األمازيغي،  التقويم 
تفاعال  املحارضة  عرفت 
كبريا من قبل تالميذ املدرسة، 

خاصة طلبة البكالوريا.
اللغة  ألستاذة  ترصيح  ويف 
اإلسبانية،  باملدرسة  العربية 
بأن  قالت  مسكني،  ابتسام 
ضمن  يأتي  النشاط  هذا 
بها  تقوم  التي  األنشطة 
من  العربية  اللغة  شعبة 
بالثقافة  التعريف  أجل 
عموما،  واألمازيغية  املغربية 
التنوع  ثقافة  ترسيخ  وكذا 
تالميذ  لدى  واالختالف 

املدرسة.
* كمال الوسطاني؛

املدرسة اإلسبانية بالرباط:
 حماضرة واحتفاالت بالسنة 

األمازيغة اجلديدة 
العام  املدير  الرئيس  استعرض 
ملجموعة البنك  املغربي للتجارة الخارجية 
ألفريقيا ورئيس املجموعة املهنية أللبناك 
اإلنجازات  أهم  بنجلون،  عثمان  باملغرب، 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
سنة  يف  املغرب  حققها  التي  والثقافية 
2016، جاء ذلك يف رسالة تهنئة بمناسبة 
بها  توصلت   ،2017 الجديدة  السنة  رأس 

جريدة »العالم األمازيغي«.
يكفي  أنه  رسالته  يف  بنجلون  وأوضح   
تتبع األنشطة امللكية املكثفة طوال الثالثة  
نتائج  عن  اإلعالن  بعد  األخرية  أشهر 
االنتخابات الترشيعية للسابع من أكتوبر 
»يستنبط  املغرب  أن  إىل  مشريا  املنرصم، 
وعىل  الدستورية  مؤسساته  من  قوته 
أخرى  ظروف  يف  اململكة.  عاهل  رأسها 
عن  منبثقة  حكومة  لغياب  يمكن  كان 
انتخابات ترشيعية، أن يشكل عائقا كبريا 
أمام السري العادي لشؤون البلد«،  غري أنه 
يف  املؤسف  التأخر  رغم   « بنجلون  يضيف 
تشكيل الحكومة ال يستشعر أي شغور يف 
املؤسسات«، موضحا يف السياق نفسه أن 
والذي  واليته،  املنتهية  التنفيذي  »الجهاز 
االنتخابات،  غداة  أعضائه  عدد  تقلص 
بتسيري الشؤون والقضايا الجارية يواصل 
الكربى  األوراش  إنجاز  الوقت  نفس  يف 
الرشيدة  القيادة  تحت  للمغرب  املهمة 
الشخيص  وباالنخراط  الجاللة  لصاحب 
االقتصاد  تبوؤ  من  مكن  والدي  لجاللته 
عىل  متميزة  مكانة  املغربيني  واملجتمع 
وبالخصوص  والدويل  الجهوي  الصعيد 

القاري«.

 7 بترشيعيات  بنجلون  عثمان  وأشاد 
يف  مرت  بـ«أنها  قائال:  املايض  أكتوبر 
يف  الحال  هو  كما  الشفافية  من  جو 
استعراضه  ويف  العريقة«،  الديمقراطيات 
التي  السنة   تحققت  التي  لإلنجازات 
أنه  املتحدث  أبرز  توديعها،   عىل  نوشك 
مراكش  احتضنت  العاملي،  املستوى  عىل 
مؤتمر تاريخي ألملم املتحدة - كوب -22، 
بارزا ملجموعة  تقدما  الذي يشكل  املؤتمر 
اقتصادي  نموذج  درب  عىل  دولة   197
يف  فعالية  وأكثر  للبيئة  احرتاما  أكثر  
تطرق  كما  الحراري،  االحتباس  من  الحد 
دول  لسبع  امللكية  الجولة  إىل  بنجلون 
)رواندا، تنزانيا، اثيوبيا، مدغشقر، نيجريا 
معتربا  والغابون(،  السنغال  إىل  باإلضافة 
ودبلوماسية  اقتصادية  مناطق  إياها  
تعرف إثر هاته الزيارات تحوال حاسمة يف 
العالقات التي تربطها باملغرب مما يفسح 
وعاقل  متزن  ملوقف  بالخصوص  املجال 
قضية  املقدسة،  الوطنية  قضيتنا  اتجاه 
الوحدة الرتابية للمملكة«، مضيفا  »بأنها 
منظمة  اىل  املغرب  لعودة  تحرض  جولة 
لتواجده  تكريسا  وتمثل  اإلفريقي  االتحاد 
أالقتصادي، األمني، اإلنساني والروحي يف 

عدد من دول قارتنا«. وفق تعبريه
تدشني  أو  إطالق  إىل  بنجلون  تطرق  كما 
بينها  من  التحتية،  للبنيات  برامج  عدة 
ومنتزهات  فضاءات  كتهيئة  االقتصادية 
والربامج  جوية،  محطات  و  بحرية 
، كبناء مستشفيات و مراكز  االجتماعية 
الصحة،  علوم  كلية  والثقافية  صحية، 
مساجد ومعابد، وكذا استقبال شخصيات 

أجنبية، إضافة إىل  مبادرات ملكية 
الغرب  الخط  مد  كمرشوع  وازنة 
يمر  الذي  الغاز  ألنابيب  إفريقي 
كاملرحلة  ومتجددة  املغرب،  عرب 
املهاجرين  أوضاع  لتسوية  الثانية 
غري القانونيني«. كل هاته املبادرات 
يضيف بنجلون »هي تجسيد ألمثلة 
مشجعة ومحفزة لجميع الفاعلني 
البلد  بهذا  واملواطنني  االقتصاديني  

 .«
وشخصية  مواطنا  وبصفته 
خارج  و  محليا  بارزة  اقتصادية 
املدير  املترصف  يضيف  الحدود 
البنك  ملجموعة  التنفيذي  العام 
املغربي للتجارة الخارجية و رئيس 
بنجلون  ابراهيم  إفريقيا،  بنك 
عثمان  رسالة  نقل  الذي  التويمي، 
»العالم  تتوفر  التي  و  بنجلون 
اعترب  مضمونها،  عىل  األمازيغي« 
من  الفريدة  الخطوة  »هذه  أن 

يف  رغبته  إال  دافع  من  لها  ليس  نوعها 
بروح  املشبعة  الخاصة  مسؤولياته  إطار 
الوطنية، يف املساهمة يف طمأنة كل الذين 
يسهرون عىل تطور املقاوالت و املنظمات 
املستثمرون  املقاولون،  البلد،  هذا  يف 
أصحاب  باقي  و  واألجانب،  الوطنيون 
والعموميون  الخواص  االقتصادي  القرار 

وكذلك األجراء املواطنون باملغرب«.
البنك   ملجموعة  العام  املدير  الرئيس  ودعا 
ألفريقيا،  الخارجية  للتجارة  املغربي 
هاته  تقاسم  إىل  زبنائه  بنجلون،  عثمان 
الذي  بالشكل   قرائهم  مع  القناعات 

يرونها مناسبا وذلك إيمانا منه باملشاركة 
من جهته يف تكوين نظرة ايجابية وبناءة  
السياسية  االقتصادية،  للمستجدات 
»هاته  املغرب،  يعرفها  التي  واالجتماعية 
انفراد  كذلك  يربرها  للوضعية  القراءة 
املغرب البني وتميزه الواضح عىل املستوى 
الجيوسيايس القاري، املتوسطي و العربي 
العالم  انحاء  جميع  من  له  يشهد  والذي 
املتعددة  لإلصالحات  والدعم  بالتعاطف 
وباإلعجاب  امللك،  يقودها  التي  األبعاد 
يختم عثمان   به«.  الذي يحظى  واالحرتام 

بنجلون رسالته
* منترص إثري

»BMCE« بنجلون يستعرض إجنازات املغرب يف 2016 ويهنئ زبناء



امللف من إعداد:

رشيدة 
إمرزيك

أثارت التعديالت اليت حلقت مراجع التربية اإلسالمية باملغرب ردود فعل متباينة وقوية تأرجحت بني الترحيب والرفض، خاصة وأن التعديالت مشلت ما يراه الغاضبون ثوابت دينية، يف حني 
اعتربها الطرف األخر تطورا اهلدف منها تنمية قيم التسامح واحلوار والعيش املشترك يف املجتمع. وجاءت املبادرة املغربية إىل جانب مبادرات دول اسالمية أخرى، بعد دعوة امللك حممد السادس 
إىل وزيري التربية الوطنية واألوقاف والشؤن اإلسالمية مبراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية يف خمتلف مستويات التعليم بغرض تكريس التسامح واالعتدال، وذلك يف إطار اإلصالح 

الديين الذي دشنه املغرب.
وشدد امللك حممد السادس يف هذا على أن ترتكز الربامج واملناهج التعليمية على »القيم األصيلة للشعب املغريب، وعلى عاداته وتقاليده العريقة القائمة على التشبث مبقومات اهلوية الوطنية 

املوحدة الغنية بتعدد مكوناهتا، وعلى التفاعل اإلجيايب واالنفتاح على جمتمع املعرفة وعلى مستجدات العصر«.
الثانوي، وعوضتها بدراسة سورة احلشر، وهو  التربية الوطنية ، حذف حفظ وفهم سورة الفتح من مقررات مادة »التربية اإلسالمية« يف اإلعدادي  ومن بني هذه التعديالت اليت أدخلتها وزارة 

احلذف الذي برره مشرفون على اإلصالح بكون سورة الفتح تضم آيات القتال واجلهاد، وهو ما ال يناسب املرحلة العمرية للتالميذ، بينما سورة احلشر مليئة بآيات »التزكية«.
كما مت حذف كل اآليات والسور اليت ميكن تأويلها للتحريض على اجلهاد والقتال، ومشل احلذف أيضا درس التشريع اجلنائي من مستوى الثاين الثانوي، الذي يطرح موضوع احلدود والقصاص 

والتعزيرات. 
وكذلك مت حذف الدروس املرتبطة باالنفتاح والتواصل وتدبري االختالف، ودروس وحدة التربية املالية واالقتصادية )حماربة اإلسالم للمفاسد االقتصادية: الربا واالحتكار والغش والرشو). 

كما مشلت التغيريات مبناهج التربية اإلسالمية تقليص حجم دروس اخلصائص العامة لإلسالم اليت كانت تشمل الربانية والشمول والتوازن واالعتدال بالنسبة ملستوى الصف األول الثانوي. وكذلك 
تقليص الدروس املتعلقة بالتشريع واألحكام مبا فيها مادة الفرائض حلساب دروس العقيدة واإلميان والتزكية. لبسط هذه القضايا وللتدقيق أسباهبا ومسبباهتا وخلفياهتا املعرفية واإليديولوجية، 

تواصلت »العامل األمازيغي« مع خرباء ومهتمني وشيوخ ملعرفة تقديراهتم ووجهات نظرهم يف هذه القرارات املتعلقة بالتعديالت اليت أقامت الدنيا ومل تقعدها.
 لكل هذه املعطيات اعدت  »العامل االمازيغي«  ملفا يف املوضوع باستقصاء اراء وتصورات الفاعلني واملختصني يف املجال التربوي والديين والذين تطرقوا بشكل دقيق لألشكاالت اليت طرحتها 

مبادرة تعديل مناهج التربية اإلسالمية.
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مراجعة املناهج الدينية... الدواعي والغايات

قامت  التي  التعديالت  تخصيص  بحكم   «
انصبت  مناسبة  الوطنية  الرتبية  وزارة  بها 
املستوى  يف  اإلسالمية  الرتبية  برامج  عىل 
مشاكل  يف  االستاذ  ادخلت  لكنها  االبتدائي، 
أو  الديداكتيكي   املستوى  عىل  والتباسات 

مستوى اإلداء املعريف.
مع   تتعاطى  فغنها  الديداكتيك،  حيث  فمن 
الكفايات من خالل الوضعيات، وهذا الوضع 
لم يعتده األستاذ، وليس لديه تكوين أساس 
بمعنى  الوضعيات،  وتدريس  الوضع  بناء  يف 

أنه يصعب عليه أداء املهمة.
طرحت  فقد  املعرفية،   الناحية  من  أما 
األهداف  يسمى  ما  إليها  املشار  التعديالت 
مثل  كمداخيل  الكفايات  أو  غايات  أوال 
هي  العناوين   فهذه  والحكمة   التزكية 
التي جعلت االستاذ يتخبط   املنهاج،  مداخيل 
مواد  يدرس  كان  حيث  متعددة،  إشكاالت  يف 
اسالمية كالقرآن، الذي أصبح تزكية، وأصبح 
هذه  واآلن  والعقائد،  التزكية  هو  مدخله 
التعاطي  يف  التباس  لألستاذ  شكلت  املداخل 

معها.
املراجع  خالل  ومن  أخرى،  ناحية  من 
املتعلمني،  يدي  بني  اآلن  املوجودة  الجديدة 
أي  املتصدية،  التعلمات  بمنطق  تدرس  فهي 
الوضعيات  بمنطق  وليس  متجزئة  أنشطة 
املدخل  يف  مفارقة  هناك  وبالتايل  والكفايات، 
الديداكتيكي وبني األداء، أو سريورة الدروس، 
ولكن  كانت،  كما  تلقن   الزالت  فالدروس 
الديباجة واملدخل يبني أن الدروس بنيت عىل 
أضف  عجيبة،  مفارقة  تكمن  وهنا  الكفاية، 
عدة  يطرح  الذي  اشكالية«مسار«  ذلك  إىل 
مهمة  من  يصعب  الذي  اليشء  اشكاالت، 
إشكاليات،   من  يعانون  فاألساتذة  األساتذة، 
بالنسبة  التقويمية  الوضعيات  بناء  كيفية 

للمتعلمني.
الربامج  قلصت  الشكل فهذه  ناحية  أما من 
تكمن  الخطورة  ولكن  الدروس،  عدد  من 
بمثابة هوية  الذي كان  القرآن  أن مكون  يف  

إسالمية،  قد وقع تغيري يف فهم هذا املبدأ. 
حراك،  ثمرة  هي  والربامج  املناهج  تغيري 
اإلسالمي  الفكر  يف  وقع  الذي  واالنحراف 
الجمعي املغربي اصبح يضم تيارات متعددة، 
املذهب  عليه  يغلب  الذي  الفكر  ذاك  يعد  ولم 

املالكي  والوسطية، بل هناك نتوءات متطرفة 
يشكل   الذي  اليشء  االتجاهات  جميع  يف 
داخل  العالقات  ووحدة  بنية  عىل  خطورة  

املجتمع.
 وخطورة املنهاج تتمثل يف كون املتعلم سابقا 
أما  الكريم،  القرآن  يدرس  بأنه  يعي  كان 
العقيدة  تضم  التي  التزكية  يدرس  فهو  األن 
والعقيدة  القرآن  ودراسة  الكريم،  والقرآن 
واألخالق توصلونا إىل تزكية النفس والحكمة 
أساسية  مداخل  أصبحت  التي  والقسط، 
عىل  سيعمل  فهذا  وبالتايل  الجديد  للمنهاج 
ما  اإلسالمية   الهوية  مكونات  عىل  التغطية 
لو  فحبذا  املتعلم.  دهن  عىل  خطورة  يشكل 
ولكن  سابقا.  كانت  كما  املداخيل  ترك  تم 
الحالية  الظرفية  يناسب  التغيري  العموم  عىل 
والعالم اإلسالمي ككل.  املغرب  التي يعيشها 
الجهاد  آيات حول  وهي تغريات حذفت فيها 
والتي  األشياء  من  والكثري  واملرأة   والتمييز 
االختصاص  ذوي  سياقها.  غري  يف  تفرس 
يعلمون جيدا ان القرآن بعيد كل البعد ولكن 
الخارج  عن  تأتيه من  التي  اإلسقاطات هي 
طريق التفسريات الخاطئة لكي يتماىش مع  

ايديولوجية معينة.
أخرى،  مراجع  تعديل  الرضوري  ومن 
ليست  التي  التعليمية  املناهج  كمراجعة 
شاملة يف حني العديد من املناهج لم تشملها 
العربية  واللغة  االجتماعيات  ككتب  املراجعة 
والرتبية الفنية والتي يلزمها تغيري، فاملراجعة 

كانت لتكن شاملة.  

الفكر اإلسالمي اجلمعي املغريب مل يعد 
الفكر الذي يغلب عليه املذهب املالكي  
والوسطية بل دخلته نتوءات متطرفة 

عبد العزيز قريش باحث يف قضايا التربية

بعد توجيه من صاحب الجاللة، أطلقت وزارة 
مناهج  إعداد  حول  مرشوعا  الوطنية  الرتبية 
إخراج  تم  ذلك  بعد  اإلسالمية،  للرتبية  جديدة 
املصادقة فقط  منها  تمت  156 مرجعا  حوايل 
عىل 56 مرجعا، وترسبت معلومات عىل أساس 
القرآنية،  اآليات  يف  تحريف  هناك  كان  أنه 
التي  أخرى  تعديالت  الفهم، وكذلك  يف  تحريف 
ترضب يف العمق مجموعة من القيم التي هي 

من ثوابت الدولة.
من جانب آخر، فإننا نعترب، كفيدرالية وطنية 
منهاج  أن  التالميذ،  وأمهات  آباء  لجمعيات 
يضمن  بما  توجيه،  فيه  اإلسالمية  الرتبية 
وخاصة  املغربية،  الدولة  قيم  مع  تماشيه 
أنه  بامللموس  يتضح  وهنا  املالكي،  املذهب 
والتأويالت  اآليات  يف  أخطاء  هناك  كانت 
واالعتبارات، حيث كان لها توجه معني، وأعني 
يسعون  الذين  املحافظني  بعض  هناك  أن 
مجال  يف  خاصة  مغاير،  مسار  يف  التوجه  إىل 
أساسا عىل  تتأسس  التي  الرتبوية،   املنظومة 

الدين اإلسالمي.
الدولة  أن  بامللموس  تبني  األساس،  هذا  وعىل 
تتحمل  ال  الوطنية،  الرتبية  وزارة  وخاصة 
وجاء  إعدادها،  تم  التي  املراجع  يف  املسؤولية 
ذلك يف بالغ للوزارة، لكن بعد ذلك تم انتقاء 56 
مرجعا، والتي تم إدراجها يف مقررات السنتني 
وبالتايل  االبتدائي،  التعليم  من  والثانية  األوىل 
الرتبية  منهاج  شملت  التي  املراجعة  فعملية 
الجديدة،  الكونية  القيم  ظل  يف  اإلسالمية، 
املفهوم  وتغري  اإلرهاب،  ظاهرة  وانتشار 
املغرب  أن  بينت  الدويل،  املستوى  عىل  الديني 
اآلن ماض  العملية، وهو  كان حارضا يف هذه 

يف سكة اإلصالح.
من  ومنها  منهاجا،   156 حوايل  إعداد  تم  فقد 
الرتبية  وزارة  من  رسميا  ترخيصا  يأخذ  لم 
من  إعدادها  تم  املناهج  أن  بحيث  الوطنية، 
أكاديميات  بمختلف  املقاوالت  من  عدد  طرف 
التي  املقاوالت  بعض  هناك  لكن  الوطنية، 
عىل  الحصول  دون  املناهج  بعض  روجت 
ترخيص من وزارة الرتبية الوطنية. ليتبني بعد 
ذلك أن  مضامني بعض املناهج تضم انحرافات 

تخرج عن سكة املذهب املالكي.
وزارة  بها  قامت  التي  التعديالت  حيث  ومن 
يف  متخصصني  لسنا  فنحن  الوطنية  الرتبية 

هذا املجال حتى نتفق أو ال نتفق معها، الدولة 
هي من تقرر، ووزارة الرتبية الوطنية هي من 
ترصيف  حكومة  فإن  لذا  املسؤولية،  تتحمل 
األعمال تحاول أن تبني أن األمور تسري بشكل 
املسؤولية،  تحمل  هناك  ليس  لكن  عادي، 
التي  املراجع  فحتى  محاسبة،  هناك  وليست 
تم ضبطها وكانت تضم عددا من االنحرافات 
تتحمل  األمر  وهذا  مروجيها،  معاقبة  يتم  لم 
من  فهي  مسؤوليته،  الوطنية  الرتبية  وزارة 
أما  االمور،  هذه  مثل  يف  القرار  تتخذ  أن  يجب 
املرافعة  يف  فقط  يبقى  مدني  كمجتمع  دورنا 
والتصدي لهذه االنحرافات، من خالل عدد من 

اللقاءات مع املجلس األعىل للتعليم. 
مضامني  يف  االختصاص  ذوي  قراءة  لكن 
أنها  عىل  أبانت  اإلسالمية،  الرتبية  مناهج 
الخصوصية  مع  تتناقض  سلوكات  تتضمن 
الدينية املغربية، حيث أن املغاربة كانوا يقرأون 
القرآن جماعة، ويتداولونه بشكل عادي، لكن 
عن  خارجة  تأويالت  تحمل  املضامني  هذه 

السكة.
هذه  يف  عليه  اعرتضنا  ما  بأن  لك  قلت  وكما 
اإلرهابي،  التوجه  مع  تذهب  أن  هو  املناهج، 
ونرتافع  مجتمعي،  مرشوع  عىل  نتوفر  ألننا 
عليه لنقول ال، لكن بعدما تم التعديل من طرف 
يف  وأعضاء  عامني  مفتشني  من  اختصاصيني 
املراجع  هذه  تعد  لم  األعىل،  العلمي  املجلس 
تتوفر عىل ما هو خارج عن السياقات العامة، 
ستتم  املالحظات  من  املائة  يف   5 باستثناء 

مراجعتها خالل املقبل.
عدد  عىل  تتوفر   2015/2030 فاسرتاتيجية 
من الرؤى والتوجيهات التي صادق عليها امللك 
بصفته أمريا للمؤمنني، وصادق عليها املجلس 
رؤية  ذات  اسرتاتيجية  وهي  للتعليم،  األعىل 
تحريفها  يتم  أن  كاد  املضامني  لكن  واضحة، 
السيئة، لوال يقضة  النوايا  من طرف أصحاب 
املجتمع املدني واإلعالم الوطني، وكان من بينها 
وأمهات  آباء  لجمعيات  الوطنية  الفيدرالية 
التالميذ التي قامت بحمالت تحسيسية وسط 
إيمانها  من  انطالقا  التالميذ،  وأمهات  آباء 
دياناتها  بمختلف  املتعددة  املغرب  بهوية 
والحسانية،  والعربية  األمازيغية  ومكوناتها 
لذا كنا ضد االنحراف عن اإلسالم الذي يعتقده 

معضم املغاربة. 

ما اعترضنا عليه يف هذه املناهج 
 هو أن تذهب مع التوجه اإلرهايب

أمحد املصمودي رئيس الفيدراليةالوطنية جلمعيات أولياء التالميذ
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على الدولة أن تكثر من اآليات اجلهادية يف التلفزيون واإلذاعات 
واملساجد واملدارس وتعلم الشعب اجلهاد احلقيقي لقطع الطريق أمام 

غالة التطرف 
»التعديالت التي لحقت بربامج الرتبية اإلسالمية موضوع من املواضيع العامة،  وهي برأيي 
ذات شقني، الشق األول يتعلق بقراءة يف الحدث، والشق الثاني  مرتبط بالرأي يف الحدث. فبالنسبة 
للقراءة، أرى أن ترصف الدولة يف هذه املواضيع يدخل يف املقاربة األمنية، بمعنى أن هذه اآليات 
أو تلك السور، ال نقول انها تدعو إىل اإلرهاب فذلك ال يستقيم وال يجوز، إنما هي آيات أو سور 
يفهم  قارص العلم منها ، أو قد يفهم، أنها تدعو إىل القتل أو يف اطار تطبيقها ال تتنزل بالطريقة 

الصحيحة فتنشأ هذه الجماعات القتالية اإلرهابية إىل غري ذلك.
فهذه قضية  نجاهد؟   وأين  من  ومع  نجاهد؟  ومتى  نجاهد؟  كيف  لكن  نجاهد،  أن  علينا  إذن 
العلماء، وهم من لهم الصالحية يف  تحديدها. إذن القرآن يحدد مبدأ القتال قال الله تعاىل »كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم،  وعىس ان تكرهوا شيئا وهو خري لكم، وعىس ان تحب شيئا وهو 
رش لكم والله يعلم وانتم ال تعلمون«، فكون القتال فريضة عىل األمة اإلسالمية ، فهذا ال يعني 
أن نفجر الفنادق والطائرات والبواخر واألسواق و أن ندمر البالد والعباد ألن الله قال كتب عليكم 
غري  تأويال  ويؤولونها  النصوص  هذه  من  يستفيدون  قد  الُجهال  أن  ترى  الدولة  لذلك  القتال. 
صحيح، وبالتايل فال مناص من استبدال هذه اآليات بآيات أخرى تدعو إىل التسامح بمعنى نخرج 

من القرآن وندخل يف القرآن نخرج من هذه السورة وندخل يف تلك السورة.
إن اإلرهاب ال يحتاج إىل تغيري مناهج املدارس والهم يحزنون، فاإلرهاب له علماؤه وله شيوخه 

ويف  املدرسة  عن  غنى  يف  هو  واإلرهاب  منظروه،  وله 
غنى عن املناهج وعن كل يشء.

زد عىل ذلك، فكل  ممنوع مرغوب، وأنا أظن أن العكس 
أبنائنا  ندرس  أن  يعني  يكون،   أن  ينبغي  الذي  هو 
الجهاد  وسور  الجهاد  ونصوص  الله  سبيل  يف  الجهاد 
وأن يُعلموا  املعنى الحقيقي للجهاد، وأن يفرس املعنى 

الحقيقي وأن يُحفظوا ضوابط  ورشوط كيفية الجهاد، ال أن نطمس آيات وسور ثم نأتي بآيات 
التلفزيون  الدولة أن تأتي بهذه النصوص الجهادية وتكثر منها سواء يف  أخرى. وأظن أن عىل 
واإلذاعات واملساجد واملدارس وأن يعلم الشعب الجهاد الحقيقي لقطع الطريق عىل غالة الدين 

واملتطرفني.
الجماعات اإلسالمية املتطرفة ال عالقة لها بالدين اإلسالمي، فهذه الجماعات لها عالقة بالذبح 
والقتل والدماء واإلرهاب والتخويف والرعب، فهي تقوم بعكس ما جاء به اإلسالم وما جاء به 
النبي عليه الصالة والسالم »وما أرسلناك إال رحمة للعاملني« ، فالرحمة ال تعني الذبح  والقتل 

وقطع األعناق واألرزاق، وعىل كل، فما يقوله الله عز وجل تفعل داعش عكسه.

الشيخ حممد الفيزازي 

يف  أود  اإلسالمية  الرتبية  مراجع  حول  املطروح  النقاش  يخص  فيما 
و شملت جوانب  عدة  تغيريات  يعرف  بدأ  املغرب  أن  اىل  أشري  أن  البداية 
التي  السلط  وبمفهوم  عام  القيم بشكل  تهم منظومة  وأساسية  كبرية 
اذا  وبالتايل  عمومية  سلطة  اىل  تتحول  وأن  تتغري  أن  رضورية  أصبحت 
اردنا أن ننتقل اىل الدولة الحديثة... هذه السلط الثالثة والتي نالحظ أن 
امللك  انخرط يف تغيريها و تعديلها بشكل فعيل )وخاصة مع  املغرب قد 
محمد السادس ملك الحوار وملك املبادرات التنموية يف شتى املجاالت( : 
أولها سلطة االب أو سلطة االرسة وهي ما يمكن تسميته الرتبية الوالدية 
وهي  والثانية  االرسة،  بمدونة  يسمى  ما  ظهور  مع  وخاصة  واالبوية 
سلطة الحاكم وفعال كل املؤرشات تدل أن هناك تغيري وتعديل يف مفهوم 
السلطة أو ما يسمى املفهوم الجديد للسلطة)خطاب الدار البيضاء)،  ثم 
أخريا سلطة رجل الدين بظهور ما يسمى بالوسطية واالعتدال يف التعامل 
إعادة  أن  حيث  خاص،  بشكل  اإلسالمي  والدين  عام  بشكل  الدين  مع 
الديني مهم جدا كمدخل لبناء دولة ديمقراطية وحداثية  تنظيم الحقل 
تحرتم جميع االفراد وتصنفهم حسب الواجبات والحقوق. ولكون هذه 
السلط املتحكمة يف تسيري الدولة التقليدية أصبحت اليوم متجاوزة من 
هي  العمومية  السلطة  فان  الحقوقية،  املقاربة  حيث  ومن  املبدأ  حيث  
املحور األسايس ملا يسمى يف العلوم االجتماعية باملشرتك، وبالتايل لكون 
الوطن والدولة واملؤسسات تشكل األسس والركائز املهمة لهذا املشرتك، 
فانه من الالزم حسب النظريات واملقاربات الحديثة أن يتم تحويل جميع 
التقليدية اىل سلطة عمومية تتماىش  الدولة  السلط املتحكمة يف دواليب 
مع القانون وفق قاعدة الحق والواجب... ومن هذا املنطلق األخري يمكن 
اآلونة  يف  املغربي  الرتبوي  النظام  شهده  الذي  املوضوع  عن  نتحدث  أن 
األخرية وخاصة بعد تعليمات امللك لوزير األوقاف و وزير الرتبية الوطنية 
يف املجلس الوزاري بالعيون بتاريخ 6 فرباير 2016 ، حيث عرف منهاج 
منظومة  شمل  جدا  مهما  تنقيحا  و  تعديال  باملغرب  االسالمية  الرتبية 
القيم املعتمدة يف املدرسة املغربية كمداخل اساسية للتغيري.... وارتباطا 
بالجدل الذي تناولته املنابر اإلعالمية واملواقع االجتماعية حول التسمية 
بني الرتبية الدينية و الرتبية اإلسالمية، فان هذا بالنسبة إيل مؤرش وداللة 
الدينية.  عىل الرصاع حول مفهوم التغيري الذي تحدثت عليه يف السلطة 
فاذا كانت املدرسة املغربية لجميع املغاربة بمختلف دياناتهم وبمختلف 
عقائدهم وافكارهم فان االمر يحتاج اىل تحمل كل التغيريات التي تدخل 
الوطن  هذا  بان  متشبثني  كنا  اذا  أما  أعاله،  اليه  املشار  املشرتك  ضمن 
واألديان  الرشائح  كل  يقبل  ال  و  معني  لتوجه  و  معينة  لفئة  فقط  هو 
املغرب  يعترب  الذي  الدستور  بروح  التشبث  من  أيضا  البد  فهنا  املختلفة 
حمولتها  رغم  التسمية  من  أعمق  املشكل  ربما  لكن  إسالمية.  كدولة 
التيار  بني  الفكري  الجدال  هذا  من  الهدف  ربما  هو  وهذا  االديولوجية، 
اليساري والتيار السلفي باملغرب وربما بجميع دول شمال افريقيا. ولقد 
حان الوقت لتفعيل دور مؤسسات الدولة عن طريق االليات الديمقراطية 

للحسم يف كل موضوع جديد.
وعن أهم السياقات التي جعلت امللك يطلب من الحكومة ومن خالل بالغ 
مستويات  مختلف  يف  الدينية  الرتبية  تدريس  مناهج  بمراجعة  رسمي 
التعليم املغربي، وقبل أن أجيب عىل هذا السؤال أود أن أطرح سؤاال للقراء 
يسمي  ولم  املؤمنني"  "بأمري  امللك  جاللة  سمي  ملاذا   : جيدا  فيه  للتأمل 
نفسه "أمري املسلمني"؟ وما هي التسمية التي تعكس املرجعية الدينية 
التعدد واالختالف والتي تمثل املشرتك الذي  الوسطية واملتسمة باحرتام 
اإلسالمي  بني  الفرق  هو  وما  وتقاسمه؟  الحرتامه  جميعا  اليه  نطمح 

واملسلم؟
نحو  للسري  الرضورية  التغيريات  تحقيق  يف  بدأ  ارشت  كما  املغرب  ان 
التقدم وبالتايل العمل بشكل عميل للمصالحة مع الذات يف شتى املجاالت 
ولكونه  للمؤمنني  امريا  بصفته  امللك  وجاللة  الديني.  الجانب  فيها  بما 
يبادر  فهو  املغربية  لالمة  واملهمة  األساسية  اإلصالحات  كل  اىل  السباق 
دائما ، و بجرئة كبرية جدا،  اىل االستجابة اىل ما يخدم الوسطية واالعتدال 
حيث بعد توليه العرش وبعد االحداث اإلرهابية التي عرفها العالم ومعها 
املغرب )هجمات 11 شتنرب 2001 وتفجريات 16 ماي 2003( عمل عىل 

إعادة هيكلة الحقل الديني، وإصدار مجموعة من القوانني منها قانون 
املساجد  بناء  وتنظيم  العتيق  التعليم  تنظيم  وقانون  اإلرهاب  مكافحة 
للعلماء  الديني  التكوين  تقنني  اىل   2008 سنة  العبادة...لنصل  وأماكن 
دعم  خطة  عن  اإلعالن  تم  فقد   2014 سنة  أما  واملرشدين،  والوعاظ 
مطالبة  عىل  عمل   2016 فرباير  ويف  الديني.  التطرف  ملواجهة  املساجد 
وزير الرتبية الوطنية وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بإعادة النظر يف 
مناهج تدريس الرتبية الدينية وذلك يف اتجاه "إعطاء أهمية أكرب للرتبية 
عىل القيم اإلسالمية السمحة، ويف صلبها املذهب السني املالكي الداعي 
الثقافات  مختلف  مع  والتعايش  التسامح  وإىل  واالعتدال،  الوسطية  إىل 

والحضارات اإلنسانية" وفق بيان الديوان امللكي.
الخطوات األساسية يف  امللكية صائبة يف كل هذه  املؤسسة  وفعال كانت 
تغيري السلطة الدينية باململكة، ويف نظري فاملغرب يف حاجة اىل تغيري يف 
كل املناهج التعليمية بما فيه منهاج الرتبية اإلسالمية والدينية وذلك من 
اجل تنقيح هذه املقررات من كل املضامني واملواد التي ال تحرتم الهوية 
الحقيقية املغربية وكذا التاريخ املغربي العريق ثم كل ما من شأنه تغذية 
التأويالت والقراءات الخاطئة للدين اإلسالمي أو للديانات األخرى. وكل 
و  أجيالها  بمختلف  االنسان  حقوق  تحرتم  ال  التي  االفكار  و  النصوص 
املغربية بكل  الذات  الحقيقية مع  املصالحة  أنواعها. وهذا كله من اجل 
الكوني والعاملي من  البعد  الوانها واطيافها وتركيباتها ومع استحضار 

خالل املنهاج االفرتايض.
 وما يمكن فهمه أيضا من خالل ما دعا اليه ملك البالد بطلب الحكومة 
الدينية  املعرفة  النظر يف  إعادة  أيضا  الدينية هو  الرتبية  مراجعة منهاج 
يف  النظر  إعادة  وبالتايل  املسلمة  للذات  نقدية  كعملية  الديني  الفكر  ويف 
منظومة القيم الدينية االسالمية: وهنا أشري وأحيلكم اىل مقال لنا نرش يف 
مواقع الكرتونية بما فيه موقع أمازيغ وولرد و موقع تيفسا بريس كان 
اإلسالميون؟  يسلم  متى  باألحرى  او  املسلمون؟"  يسلم  متى   " بعنوان 
داخل  الدينية  املناهج  مراجعة  من  الحال  بطبيعة  الغاية  أن  اىل  لنصل 
مهدد  املغرب  أن  خاصة  الداخيل،  الوضع  تحصني  هو  املغربية  املدرسة 
املغرب  أن  كما  الجهادية.  والتنظيمات  املتشّددة  الجماعات  طرف  من 
التنوع  يف  املتمثلة  و  بوحدته  للمساس  خارجية  أطراف  من  مستهدف 
والتعدد، وذلك عن طريق دفع مواطنني إىل تغيري دينهم أو مذهبهم، وهذا 
ما كان واضحا يف الخطاب الذي أدىل به امللك محمد السادس بمناسبة عيد 
العرش حني أكد أن املغاربة ليسوا يف حاجة ملن يأتي من الخارج من أجل 

أن يعلمهم الدين.
سياق  يف  الدينية  الرتبية  مناهج  بمراجعة  املطالبة  تأتي  عام  وبشكل 
عام تتحكم فيه إكراهات العوملة ومحاولة تجاوز السيطرة االقتصادية 
بعض  سلوكات  وتدعمه  والقيم  الثقافة  وتنميط  الروحية  السيطرة  إىل 
املدعني انتماءهم لإلسالم و ما يشهده العالم من حني آلخر من أحداث 
العنف والتطرف واإلرهاب واستفحال الظاهرة “الداعشية” باسم اإلسالم 
يعني  مما  باإلسالم  اإلرهاب  تهمة  إلصاق  إىل  يسارع  البعض  جعل  مما 
واملتمثلة  الثقافية  اإلرهاب ومحاربته يستلزم تجفيف منابعه  مكافحة 
العربية  الدول  يف  التدريس  وبرامج  الدينية  املدارس  يف  بالخصوص 
اإلسالمية،  القيم  استبدال منظومة  إىل  والدعوة  واإلسالمية بشكٍل عام، 
وإلغاء  والتعايش  التسامح  عىل  القائمة  الكونية  اإلنسانية  باملبادئ 
التطرف الديني والرصاع الطائفي، ومراعاة حقوق األقليات الدينية. ولعل 
إعالن مراكش 2016 يأتي يف هذا السياق ملناقشة حقوق األقليات الدينية 
يف البالد ذات األغلبية املسلمة. معتربا “صحيفة املدينة” األساس املرجعي 
نجده  لذلك  اإلسالمي،  العالم  يف  الدينية  األقليات  حقوق  لضمان  املبدئي 
يدعو املؤسسات العلمية واملرجعيات الدينية للقيام بمراجعات شجاعة 
املجتمعات  يف  الدينية  األقليات  إنصاف  و  الدراسية  للمناهج  ومسؤولة 
املسلمة وصيانة حقوقها وتأصيل مبدأ املواطنة الذي يستوعب مختلف 

االنتماءات يف اطار املشرتك يف الوطن الواحد....
وعن  أهم التعديالت التي شملت مناهج و برامج مقررات تدريس مادة 
الرتبية اإلسالمية، و أهم االختالالت التي شابت هذه العملية فأقول بأن 
الدخول املدريس للموسم الدرايس الحايل عرف تغيريات ومستجدات مست 

اإلسالمية،  الرتبية  مادة  منهاج 
بموزاة  مع املناهج املنقحة لجميع 
يف  االوىل  االربع  السنوات   ( املواد 
التعليم االبتدائي( والتي دخلت حيز 
التجريب منذ السنة املاضية يف عينة 
من  املؤسسات التعليمية املغربية...

)تمثل نسبة 10%(
والتأهييل  االبتدائي  التعليم  أسالك  جميع  املراجع  املنهاج  شمل  هكذا  و 
املنهاج  بكون  القديم  عن  الجديد  املنهاج  تميز  اذ   ) جديدا  عنوانا   26  (
الجديد يف التأهييل جمع السلكني اإلعدادي والثانوي يف منهاج واحد ناظم 
مع  ومحكم،  منظم  بناء  يف  وذلك  مستوياته  بكل  معا،واالبتدائي  لهما 
إعطاء تعريف موحد ملادة الرتبية اإلسالمية، وتحديد املنطلقات والغايات 
الرامية إىل تحقيقها واملتمثلة يف املقصد  واالهداف منها، وبيان املقاصد 
الوجودي، واملقصد الحقوقي، و املقصد الكوني و املقصد الجودي، وهذه 
تعاىل،  لله  اإلنسان  عبودية  تحقيق  هو  كبري  مقصد  يف  تلتقي  املقاصد 
وتحريره من عبادة أي يشء آخر غريه سبحانه وتعاىل. وتم تحديد خمس 
قيم كربى حاكمة للمنهاج الجديد أال وهي: التوحيد، واملحبة، واإلحسان، 
التزكية،  مداخل:  اعتماد  تم  فقد  املداخل  أما  واالستقامة.  والحرية، 
واالقتداء، واالستجابة ، القسط ثم الحكمة. وأهم ما يميز منهاج الرتبية 
اإلسالمية الجديد أنه ركز عىل منظومة القيم كمداخل اساسية للتعامل 
اإلسالمية  الرتبية  من  الغاية  اذ  الدينية،  والدروس  النصوص  جميع  مع 
التوازن يف كيان اإلنسان بني جوانب  يف هذا املنهاج املراجع هي تحقيق 
وتغيري  التطبيق  إىل  يقودنا  القيم   وتمثل  فاملعرفة  كلها:   الشخصية 
والتدريب  املعرفة  بناء  بني  اإلسالمية  الرتبية  تجمع  وهكذا  السلوك؛ 
املواقف  اتخاذ  لحظة  من  باملتعلم)ة(  لالنتقال  القيم،  وبناء  املهارة  عىل 
والفعل،  املبادرة  إىل  واملحيط  والغري  والنفس  الله  حق  تجاه  اإليجابية 

لتحقيق النفع العام والخاص .
كما أعاد هذا املنهاج وخاصة يف السلك التأهييل بمكون القرآن الكريم إىل 
الربامج واملقررات الدراسية، بعدما كان مغيبا، خاصة يف السلك التأهييل، 
يوسف  وسورة  املشرتك،  الجذع  يف  الكهف  سورة  برمجة  تمت  حيث 
حسنات  من  وهذا  بكالوريا.  الثانية  يف  يس  وسورة  باكالوريا،  األوىل  يف 
املنهاج الجديد أنه أعاد االعتبار للقرآن الكريم، الذي هو أصل األصول يف 
اإلسالم، وأساس اإلصالح والرتبية واالستقامة والتزكية... وحاجة األمة 
بإعادة  الجديد  املنهاج  هذا  تميز  كما  تكون.  ما  أحوج  القرآن  إىل  اليوم 
اىل  ابتدائي  االوىل  السنة  اإلسالمية من  الرتبية  إىل دروس  النبوية  السرية 
الباكالوريا، بيانا للمثل األعىل واألسوة الحسنة لنبينا األكرم محمد صىل 
نفس  أجل  ومن  العطرة.  بسريته  االقتداء  أجل  ومن  وسلم،  عليه  الله 
الهدف تم إدراج نماذج من حياة الصحابة الكرام والرتكيز عىل قصص 

االنبياء والرسل.
تقليصه  هو   االساتذة  بعض  حسب  الجديد  املنهاج  عىل  يالحظ  وما 
للدروس املتعلقة بالترشيع واألحكام بما فيها مادة الفرائض والعبادات 
العقيدة  دروس  لحساب  القديم.  املنهاج  يف  اإلسالمية  الرتبية  أيقونة 
واإليمان والتزكية. كما أن اشكالية تقويم هذا املكون عن طريق الوضعية 
حسب مذكرة االطر املرجعية و كذا عدم مسايرة برنامج مسار اىل حد 
االن لهذا التغيري جعل من عملية مسك النقط والتقويم لهذه املادة يعرف 

نوعا من االرتجال.
وختاما أو أن اشري اىل أن املغرب يف حاجة اىل اعادة قراءة الواقع بشكل 
املغربية  الذات  مع  املصالحة  وبالتايل  االولويات  تحديد  رضورة  مع  عام 
بكل مكوناتها ثم استحضار البعد الكوني الذي هو روح الرسالة املحمدية 

ثم البعد القيمي االخالقي بالدرجة االوىل مصداقا لقوله تعاىل:  
الَ  الناِس  أَكثَر  وَلكن  ونَذيراً  بشرياً  ِللناِس  َكافة  إال  أَرَسلنَاَك  َوَما   "-

يَعلٌموَن" )سورة سبأ اآلية 28(
-" اْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالََم 
رَِّحيٌم"   َغُفوٌر  الّلَه  َفِإنَّ  ِثٍْم  إلِّ ُمتََجاِنٍف  َغرْيَ  َمْخَمَصٍة  يِف  اْضُطرَّ  َفَمِن  ِدينًا 

)سورة املائدة اآلية 5(

الباحث التربوي و الفاعل االمازيغي احممد عليلوش
املغرب يف حاجة اىل تغيري يف كل املناهج التعليمية من أجل تنقيح هذه املقررات من كل املضامني 

واملواد اليت ال حتترم اهلوية احلقيقية املغربية وكذا التاريخ املغريب العريق
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* كيف تقييم املبادرة اليت قامت هبا وزارة التربية الوطنية بتعاون مع االوقاف لتعديل كتاب 
التربية أإلسالمية، وهل يف نظرك هذه التعديالت المست عمق االشكال املطروح يف هذه 

املناهج؟
التي  املدرسية  الكتب  أقم بقراءة استقصائية لجميع  ** لحد اآلن لم 
لكل ما تم  أقدم تقييماً شامالً  أن  تم تعديلها، ولذلك فإنه ال يمكن يل 
إصداره؛ لكن بقراءاتي وتصفحي لعدد من هذه الكتب يمكن أن أالحظ 

ما ييل:
سواء  املحتويات  لبعض  السطحي  التعديل  من  نوٌع  هناك  أن  •أوالً: 
تلك التي لها عالقة بالرتبية عىل قيم التواضع أو التعامل اإليجابي مع 
اآلخر أو العمل الصالح أو التكافل إلخ. وهي أمور كنا، مع ذلك، نجدها 
الرتبية  وزارة  عليها  تصادق  كانت  التي  الكتب  من  العديد  يف  مبثوثًة 

الوطنية يف السنوات املاضية؛
•ثانياً: أن هناك استمرارية للكثري من املواقف املتزمتة، وذلك كتلك التي 
ما زالت تعتربُ الفلسفة »أّس السفه واالنحالل ومادة الحرية والضالل 
عميت  تفلسف  »من  أن  عىل  تؤكد  والتي  بل  والزندقة«؛  الزيغ  ومثار 

بصريته عن محاسن الرشيعة واستحوذ عليه الشيطان« إلخ. 
•ثالثاً: أن كتب الرتبية اإلسالمية، عىل مستوى املنهاج، ظلت منغلقة 
مغلق  »كيطو«  مثل  اإلسالم  فيها  تعتربُ  التي  الدينية  حقيقتها  داخل 
الحركة بشكل كيل  املجتمع عن  لذلك  يتوقف  به، وحيث  املومنني  عىل 
ويكتفي فقط بالتكرار والحفظ واإلحالة املستمرة عىل ماٍض معني )أو 
عىل رشوحات معينة( مفصول عن السياق البيداغوجي الحايل للمتعلم 
الذي يعيُش عرصاً يعرف تطوراً دينامياً كبرياً ويحيط به عالم متغري 

وينحو إىل الوحدة اإلنسانية؛
•رابعاً: أن مؤلفي هذه الكتب أبقوا عىل نفس املداخل التي تعترب مقولة 
»املسلم للمسلم« هي املنطلق البيداغوجي للمنهاج؛ وهو أمٌر يتعارُض 
األبيض  الكتاب  يف  مسطرة  هي  كما  القيم  مداخل  مع  كامل  بشكل  
ويف غريها من الوثائق الرتبوية الرسمية، كما أنها تتعارُض أيضاً مع 
مداخل القيم كما نجدها يف املنظومات البيداغوجية املتقدمة؛ إنه بدالً 
التي  املقولة بمقولة »املواطنة« )املواطن للمواطن(  من استبدال هذه 
لنفس  استمرارا  أن هناك  ياُلحظ  اإلسالم،  لها تجليات عميقة يف  نجد 
فظيعاً  عجزاً  هناك  أن  يعني  ما  وهو  السابقة؛  التقليدية  املفاهيم 
إن  املؤلفني؛  ولدى  اإلسالمية  الرتبية  منهاج  واضعي  لدى  التفكري  يف 
كانت  حيث  الهجري  األول  القرن  حدود  عند  لألسف  توقف  تفكريهم 
الدين  أساس  عىل  والشعوب  والجماعات  األفراد  بني  تميز  املجتمعات 

وليس عىل أساس االنتماء إىل وطن وإىل اإلنسانية؛
استناداً  الكتب  واضعي  أن  السابق  املوقف  تمخض عن  لقد  •خامساً: 
»الرتبية  بوحدة  لصيقني  لألسف  ظلوا  املعتمدة  املنهاجية  املقاربة  إىل 
االعتقادية« التي تستعيد التجربة التاريخية للمسلمني بوصفها إيماناً 
بالله؛ وهو أمٌر منكٌر حتى من الزاوية الدينية، وذلك ألن هذه الوحدة 
تعطي التلميذ )ة( وهماً بكون اإليمان بالله ال يمكن أن يكون إال إيماناً 
عصبياً يتجاوز العالقة العمودية بني العبد وربه إىل عالقة أفقية تُبنى 
عليها الرشائُع ويٌقىص بسببها غري املسلم؛ فهناك دروس، مثالً، تُسمى 
بـ«حقوق األخوة اإليمانية«، وهي دروٌس تؤسس لعالقات اجتماعية 
مبنية عىل »الكيطو اإليماني«، بحيث ال يُمكن لغري املسلم أن يدخله؛ 
وهو أمٌر يجُب إعادة النظر فيه، ال عىل مستوى السلوكات االجتماعية 
إلخ(   املحتاج  مساعدة  املريض،  عيادة  الدعوة،  إجابة  )السالم،  فقط 

ولكن عىل مستوى الرشائع أيضاً؛ 
سادساً: أن واضعي الكتب لم يقوموا بأي مجهود عىل مستوى اختيار 
مستوى  االعتبار  بعني  يأخذوا  لم  فهم  املالئمة؛  الدينية  النصوص 
املتعلمني –)ـات( فيقدموا لهم ما يتناسُب مع أعمارهم ومستوياتهم 
الفكرية؛ إن كل ما يُهمهم – عىل ما يبدو- هو شحن املتعلمني بمعلومات 
دينية وتاريخية ال يمكن أن تُشكل بالنسبة لهم موارد أساسية سواء 
عىل املستوى املعريف أو عىل مستوى القيم أو عىل مستوى معارف الفعل 
العاديات، مثالً، يف أحد  إلخ. وهكذا فإن اختيار سورة  الذات  ومعارف 
كتب السنة الثالثة ابتدائي ال يمكن اعتباره اختياراً بيداغوجياً موفقاً؛ 
عىل أساس أن هذه السورة التي تتحدث عن الخيول املقاتلة املواجهة 
اإلغارة  قوة  وتربُز  املقاتلني،  وتتوّسُط جمع  النقع،  تُثريُ  والتي  للعدو، 

أو  لطفل  يمكن  وال  معقدة  جدُّ  بلغِة  أوالً  تتميُّز  إلخ.  الحرب  يف  لديها 
طفلة يف السنة الثالثة ابتدائي أن يدرك معانيها، خاصة وأنها تحيُل عىل 
مرجعية تاريخية محددة ال يفقه املتعلم شيئاً فيها؛ ثم إنها ثانياً تتميُز 
بمضامني أكربُ من مستوى الطفل الذي يحتاج يف هذه الفرتة، بالدرجة 
األوىل، إىل ما يُهذب أخالقه ويمنحه القدرة عىل االندماج يف مجتمعه من 
حيث تلقينه القيم ذات الصلة الوثيقة باحرتام اآلباء واألساتذة وزمالء 
املدرسة وبتمثله لقيم املساواة بني الجنسني وعدم االستهزاء باملعوقني، 
واحرتام االختالف ولقيم املحافظة عىل البيئة وعىل صحته إلخ. وبكل 
تأكيد فإن القرآن الكريم واألحاديث النبوية وكل الرتاث اإلسالمي نجده 
يعج بمثل هذه القيم الجميلة التي عىل الرتبويني تقديمها لهم يف قالب 
بيداغوجي وديداكتيكي جذاب والئم... لكن أن نُقدم لهم حالة حرب، 

فإن األمر يدعو إىل التفكري...
هذه بعض املالحظات التي عنّت يل وأنا أتصفُح بعضاً من هذه الكتب 
الحال فإن دراسة شاملة ودقيقة لها هو  املعدلة واملنقحة؛ وبطبيعة 
يجُب  والتي  تطرحها  التي  الرتبوية  اإلشكاالت  عن  لنا  سيكشف  ما 

تصحيحها...
التربوي  النظام  يف  اإلسالمية  التربية  مراجع  تعرفها  اليت  اإلشكاالت  برأيك  ماهي   *

حتديدا؟
** اإلشكاليات الكبرية التي عرفتها مناهج الرتبية اإلسالمية سابقاً 

وربما حالياً أيضا، هي كالتايل:
1- أن اإلسالم امُلدّرس يف املدرسة املغربية هو إسالم تاريخي ومفصول 
نجدها  امُلدّرسة  الوحدات  جميع  فإن  وهكذا  ومحيطه؛  عرصه  عن 
الترشيع  يقوم  أساسها  عىل  التي  العقيدة  وحدة  طرف  من  مؤّطرة 
مواطنيه  مع  يبارشها  أن  املسلم  عىل  التي  املعامالت  أنواع  وتتأسس 
اإليمان  يتحول  ولذلك  إلخ.  وأديانهم  وانتماءاتهم  أطيافهم  بمختلف 
بالله فيها إىل مربر للتموقف مع أو ضد اآلخر سلباً وإيجاباً، تماماً كما 
كان يفعُل القدماء عندما ظلوا يميزون بني دار اإلسالم ودار الحرب... 
وبهذا املعنى فإن اإليمان نفسه سيصبح يف كتاب الرتبية اإلسالمية غري 
منزه ضمناً عن مشاغل السياسة الدنيوية من حيث التموقف من اآلخر 
والدولة  األمة  بمفاهيم  عالقتها  يف  املقرتحة  املواطنة  نوع  حيث  ومن 
والتسامح  التضامن  بقيم  عالقة  لها  مضامني  من  بها  يتصل  ما  مع 
عىل  مقصورة  تظل  األخرية  األشياء  هذه  فكل  واالنتماء...  واالنفتاح 
املسلم.. وأما املواطن بغض النظر عن معتقداته فهو يكاد يكون مغيباً 

بشكل كيل..
عن  انحرافاً  أعتربه  قبالً  ُدرَس  الذي  أو  حالياً  امُلدّرس  اإلسالم  أن   -2
السمحة يف  الكثري من تجلياته  الوحُي وكما نجد  به  اإلسالم كما نزل 
الرسوُل  أسس  الذي  الوقت  ففي  )ص(؛  الرسول  وممارسات  أفعال 
)ص( ملجتمع التعاقد بمكة واملدينة إىل الدرجة التي كان يعتربُ فيه مبدأ 
سياُلحُظ  العقيدة،  مبدأ  وليس  الناس  اجتماع  يف  األساس  هو  التعاقد 
أن اإلسالم  املدرسية، بحيُث  الكتب  لآلية يف هذه  أن هناك قلباً  لألسف 
األمويني  إسالم  به  وأقصد  العنف،  عىل  أساساً  قام  الذي  التاريخي 

والعباسيني إلخ هو الذي سوف ينترص عىل إسالم الوحي... 
3- أن واضعي الكتب املدرسية ال يفرقون لألسف بني االنتماء إىل الهوية 
التاريخية  التجربة  ينتقدوا  أن  من  بدالً  فهم  القيم؛  وبني  اإلسالمية 
لإلسالم ويتجاوزوها للتأسيس لقيم إسالمية جديدة تتالءم مع العرص 
للمسلمني،  التاريخية  التجربة  هذه  داخل  منغلقني  لألسف  نجدهم 
االنتماء  مثالً  يقدمون  فهم  بالقيم؛  الهوية  يطابقون  يجعلهم  مما 
الهوياتي إىل تاريخ اإلسالم كما لو أنه استعادة لنفس القيم التاريخية 
ما  عاجزون  فهم  ولذلك  املاضية؛  العصور  يف  املسلمون  كّرسها  التي 
وعاجزون  املدريس؛  الكتاب  يف  املرأة  إىل  نظرتهم  تغيري  عن  يكونون 
عن  وعاجزون  اإلنسان،  حقوق  قيم  عىل  الكتاب  نفس  يف  التأكيد  عن 
عن  حتى  )وعاجزون  اإلسالمي،  الرتاث  يف  املواطنة  ملفهوم  التأصيل 
انتقاد تجربة العبودية التي كرسها الفقه لقرون(... فما دامت الوحدة 
ال  فإنه  الكافر،  أبدي مع  املومن يف تضاد  للدروس هي وحدة  املؤطرة 
مجال لاللتقاء بينهما...  القيم هنا هي انعكاٌس ملمارسات األجداد التي 
تُشكل بالنسبة لهم هوية مغلقة... وهذا أمر خاطئ دينياً بشكل كيل... 
4- أن منهاج الرتبية اإلسالمية كما هو موضوع ال يؤسس للرتبية عىل أخالق 

النسبية  وعىل  والعلمي  النقدي  والفكر  مليل  البني-  والحوار  االختالف 
وتجدد املعرفة... بل يؤسس للحقائق املطلقة... كما أن هذا املنهاج ال 
يتضمن لألسف مفاهيم الرتبية عىل قيم الجمال يف الديانات والفنون 
املناهج  من  العديد  يف  مثالً  يقع  كما  اإلنسانية  والحضارات  واآلداب 
العاملية... وأعتقد أن كل هذا راجع أيضاً إىل كون املنهاج لم يتمكن وإىل 
الديني والسيايس( ودور  )بمعنييه  الداعية  الفصل بني دور  اليوم من 
األستاذ... فعندما تختلط الوظيفتان تتحول املدرسُة إىل مكان للشحن 

وليس للتعلم والتعليم...
* يف نظرك هل هناك عالقة للتربية اإلسالمية اليت يتلقاها أطفالنا باملدارس بالتنشئة 

على الغلو والتطرف الديين؟
** أعتقد أن املدرسة هي التي تُعطي البذور األوىل للتنشئة، وهي التي 
توجه ابتداء املتعلمني )ـات( نحو االنفتاح أو االنغالق... وبهذا فعندما 
يُقال، مثال، للمتعلم )ة( منذ السنة األوىل من التعليم االبتدائي أن »رش 
خلق الله« هو الكافر وليس الذي ال يدفع الرضائب وال يحرتم الضوء 
األحمر عند قيادته للسيارة... فإن هذا يعني ما يعنيه... ثم إنه عندما 
نجد يف بعض الكتب املدرسية أن الذي يستحق أن نزوره ونسلم عليه 
ونشمته إلخ. إنما هو فقط املسلم، فهذا يعني أيضاً ما يعنيه... وعندما  
ُمعولم  عالم  يف  الكافر  مع  يتعامل  أو  يُطيع  ال  أن  الطفل  هذا  نلقن 
يعنيه...  ما  تلقني غري سليم ويعني  الكل، فهذا  الكلُّ مع  فيه  يشتغل 
وأما عندما نُقدم له بعض األحداث التاريخية العنيفة كما لو أنها هي 
أن كل هذا يساهم يف  التي تمثل اإلسالم، فأعتقد  النموذجية  األحداث 
بناء شخصية ذلك املواطن الذي سيكونه هذا الطفل عندما سيكرب... 
بمعنى أن املدرسة هنا تقدم الرتبة الخصبة ملا سوف ينمو ويرتعرع إذا 
لم تكن هناك تدخالت أخرى عىل مستويات متعددة ثقافية واجتماعية 

وإعالمية إلخ.
ملا  نظرا  التاريخ  مادة  مراجع  كذلك  يشمل  ان  جيب  التعليمية  املناهج  اصالح  أن  ترى  أال   *

حتمله من مغالطات حول تاريخ األمازيغ وهوية املغرب؟
** هذا أكيد، ذلك أن التاريخ األمازيغي ليس مغيباً وتاريخ مغالطات 
وحسب، ولكنه أيضاً تاريخ خطايا أمازيغية، والتي عىل األمازيغ التنصل 
منها إن أرادوا أن يدخلوا التاريخ الحقيقي... أي التاريخ العربي... فمنذ 
الوهلة األوىل ال نالحظ فقط تنقيصاً من قيمة املمالك األمازيغية قبل 
ذات  وغري  أهمية  ذات  غري  وقبائل  إمارات  شكل  يف  بتقديمها  اإلسالم 
أنتجه األمازيغ عىل مستوى  حضارة... وال نالحظ فقط تنقيصاً مما 
األمازيغ  رّدة  أن  أيضاً  إننا نالحظ  إلخ...بل  العمارة والفكر والفلسفة 
ومقاومتهم للفتوحات التي يتفق كل املؤرخني عىل أنها كانت عنيفة، 
تُغتفر...  ال  أمازيغية  خطيئة  أنها  لو  كما  املدرسية  الكتب  يف  اعتربت 
لتلكم  رمزان  أنهما  لو  كما  مثالً،  وداهيا،  كسيلة  من  كّل  ُقدَم  ولذلك 
العروبة،  بماء  يغسلوها  أن  اليوم  األمازيغ  عىل  التي  األبدية  الخطيئة 
وإال فإنهم سيُعتربون وإىل األبد مقاومني لإلسالم وللقيم اإلسالمية... 
وتتكرر لألسف نفس الحكاية مع ما ُسّمي بالظهري »الرببري«؛ فلقد ظل 
هذا الظهريُ يُدّرُس بدوره كما لو أنه خطئية ارتكبها األمازيغ... ولذلك 
دخل يف الالشعور الجماعي للمغاربة اليوم أن األمازيغ واألمازيغية هما 
عنوان للخيانة الوطنية، وللتشتت، وللتعامل مع االستعمار ضداً عىل 
الوطن... تماماً كما دخل يف نفس الوعي الجمعي للمغاربة أن األمازيغ 
القدماء بدفاعهم عن وطنهم قد ارتكبوا أكرب خطئية ضد الله والدين 

والعروبة... وهو أمٌر يجب أن نُعيد فيه النظر جميعاً... 
إن تاريخ املغرب كما ظل يُدّرُس إىل اليوم هو تاريخ عنف رمزي خطري 
الدولة  انحياز  أن  للمغاربة، كما  الحقيقي  التاريخ  األمازيغ وضد  ضد 
املغربية، منذ االستقالل، إىل تاريخ الهجرات والفتوحات العربية قد جعل 
منه تاريخاً غري منغرس يف األرض املغربية... فهو إما تاريخ فتوحات، 
أو تاريخ مستعمرين أجانب )املغرب يف عهد الفنيقيني، املغرب يف عهد 
أوطانها  تواريخ  تُدرُس  الدول  كل  إن   ...  )... عهد  يف  املغرب  الرومان، 
تواريخ  نُدرُس   ... نحن  إال  األرض..  هوية  إىل  االنتماء  مفهوم  لتثبيت 

الوافدين... وال نُدرس تاريخ األرض... 

* حاورته رشيدة إمرزيك

الباحث عبد السالم خلفي يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
اإلسالم امُلدّرس يف املدرسة املغربية هو إسالم تارخيي ومفصول عن عصره وحميطه؛

 واضعي الكتب املدرسية ال يفرقون لألسف بني االنتماء إىل اهلوية اإلسالمية وبني القيم؛
إن تاريخ املغرب كما ظل ُيدّرُس إىل اليوم هو تاريخ عنف رمزي خطري 

ضد األمازيغ وضد التاريخ احلقيقي للمغاربة

إدانتهم  عن  الفلسفة  ملدريس  املغربية  للجمعية  الوطني  املكتب  عرب 
اإلسالمية  الرتبية  مادة  برامج  مراجعة  مخرجات  ملضامني  الشديدة 
املسيئة ملادة الفلسفة والعلوم اإلنسانية والعلوم الحقة ملا تضمنته من 
مس وتشويه وتحريف للمقاصد النبيلة للفلسفة والعلوم، وهي، حسب 
الغ الجمعية، كتب ال تمت بصلة إىل التقاليد املغربية الراسخة يف الثقافة 
الفلسفية والتي تعترب مكونا من املكونات األساسية للهوية املغربية بدء 
بأجدادنا األمازيغ ومرورا بكبار فالسفة العالم كابن رشد وبن باجة وبن 
طفيل وبن عربي.. ووصوال اىل معارصينا من أمثال محمد عابد الجابري 
الفكر  وإسهامات  وغريهم  الخطيبي  الكبري  وعبد  العروي  وعبدالله 
الفلسفي املغربي املشهود لها قديما وحديثا يف الثقافة اإلنسانية الكونية. 
وأدان املكتب التوجهات الرسمية للدولة ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين 
الفتنة  إىل  والتعليم  بالبالد  الدفع  يف  التامة  املسؤولية  ويحملهما  املهني 
فكر  ترهن  متزمتة  مدرسية  كتب  عىل  التأشري  خالل  من  والتطرف 
عىل  وتهيؤها  التطرف  رشنقة  يف  والقادمة  الحارضة  األجيال  ومستقبل 

طبق من ذهب لتكون لقمة سائغة لإلرهابيني.

الخطرية  اإليديولوجية  اإلخرتاقات  هذه  بأن  املغربية  »الدولة  ذكر  كما 
تبنتها  التي  اإلسرتاتيجية  اإلختيارات  عكس  تسري  املغربية  للمدرسة 
اإلسالم  وتشجيع  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية  الحداثة  يف  واملتمثلة 
املدرسة   مستقبل  يعرض  ال  بما  واملتسامح  والوسطي  املعتدل  املغربي 

والبلد للخطر يف ظل مناخ إقليمي مهيأ للعنف والتطرف واإلرهاب«.
وحمل املكتب  »الدولة املغربية ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 
املسؤولية الرتبوية واألخالقية والسياسية فيما سيرتتب عن تداول هذه 
الكتب من تنمية للفكر الظالمي املتطرف يف االوساط املدرسية والجامعية 

واملجتمعية«
واألحزاب  املهنية  والجمعيات  املدنية  الفعاليات  جميع  من  وطالب 
السياسية والنقابات وجمعيات املجتمع املدني  إىل الوقوف صفا مرتاصا 
وتحمل  البالغ،   تعبري  لبالد،حسب  التكفريي  الوهابي  الغزو  وجه  يف 
والحقوقية  الديمقراطية  مكاسبنا  عن  الدفاع  يف  الكاملة  املسؤولية 

والحداثية.
يصنع  فيما  مسؤوليتها  تحمل  إىل  األمور  وأولياء  األباء  جمعيات  ودعا 

بمصري أبنائها وبناتها وما يهييء لهم ولهن من مصري ظالمي متطرف.
مدريس  زمالءهم  الفلسلفة   ملدريس  املغربية  الجمعية  بالغ  وذكر 
أن  الرتبويني  ومرشفاتها  ومرشفيها  اإلسالمية  الرتبية  مادة  ومدرسات 
معركتهم ليست ضد مادة الرتبية اإلسالمية التي يحرتمون دورها الرتبوي 
إىل  تسعى  التي  والوزارة  الدولة  مع  بل  الرتبوية  املنظومة  يف  والتخليقي 
بث الفرقة والخالف يف تكامل أدوارهم الرتبوية بما يخدم الصالح العام 

وحارض ومستقبل الناشئة. 
واألخالقية  الرتبوية  واإلنحرافات  الخروقات  هذه  تسجل  إذ  والجمعية 
عن  الدفاع  يف  ودوليا  وطنيا  جهدا  تدخر  لن  »أنها  تعلن  فإنها  الخطرية 
الفلسفة ضد هذا الهجوم الغاشم، كما تحتفظ لنفسها بالحق يف تسطري 
القايض  ملطلبها  الوزارة  تستجب  لم  إذا  تصعيدي  احتجاجي  برنامج 
بسحب هذه الكتب من التداول املدريس حفاظا عىل تكامل االدوار الرتبوية 

للمواد الدراسية وصونا للمدرسة من كل تشنج هي يف غنى عنه«.

املكتب الوطين للجمعية املغربية ملدرسي الفلسفة:
كتب التربية اإلسالمية ال متت بصلة إىل التقاليد املغربية الراسخة يف الثقافة الفلسفية
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هي  ما  اإلسالمية،  التربية  مناهج  مراجعة  إىل  أخريا  الوطنية  التربية  وزارة  جلأت   *
دواعي وخلفيات هذه املراجعة؟

الرتبية  مناهج  تعديل  تجربة  خوض  وراء  كانت  التي  الدواعي   **
وزير  للسيد  وجهت  التي  الدعوة  عىل  بناء  جاءت  أوال  اإلسالمية، 
بعد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  والسيد  الوطنية  الرتبية 
انعقاد املجلس الوزاري بمدينة العيون يف 6 فرباير حيث صدر بالغ 
عن الديوان امللكي مفاده الدعوة إىل مراجعة برامج الرتبية الدينية 
وتم تكليف السيد وزير الرتبية الوطنية  والسيد وزير األوقاف بهذه 

املهمة.
عدة  عىل  بنيت  الوزاري،  املجلس  عن  صدرت  الدعوة  هذه  طبعا 
بدأ  والذي  السابق  اإلسالمية  الرتبية  لربنامج  وتقييمات  مالحظات 

تطبيقه يف سنة 2002 واستمر إىل حدود سنة 2016.
وسأتطرق بتفصيل ألهم املالحظات التي تم تسجيلها عن الربنامج 
مداخيل  أعطانا  والذي  له،  خضع  الذي  التقييم  خالل  من  السابق 
اإلصالح التي طبقت يف املنهاج الحايل، ومن بني االختالالت التي تم 
عىل  بتوزيعها  باملهمة  املكلف  العلمي  الفريق  قام  والتي  تسجيلها 

عدة خانات.
الخانة األوىل هو مفهوم الرتبية اإلسالمية نفسه بحيث كان هناك 
منظومة  ضمن  دراسية  مادة  هي  هل  املادة  طبيعة  يف  اضطراب 
بخصوص  طرح  الذي  الثاني  والسؤال  رشعية؟  علوم  أم  تعليمية 
مفهوم املادة هل هي مادة معارف رشعية مختصة أم مادة حاملة 

للقيم، ومن طبيعة الحال هذا االختالل تم تصحيحه.
كانت  أنه  االختالالت  بني  ومن  املادة،  بينة  يف  تتمثل  الثانية  الخانة 
هناك قطيعة بني  األسالك وانعدام االنسجام بني املستويات، ففي 
االبتدائي هناك مكونات ويف السلك الثانوي هناك مكونات مغايرة، 

وهذا يساهم يف انعدام خيط رابط بني االبتدائي والثانوي.
الخانة الثالثة تتعلق  بالحجم ففي كل سنة هناك عرش وحدات وكل 
وحدة مقسمة إىل خمسني درس بمعنى أن األستاذ يتوجب عليه أن 

يقدم يف األسبوع الواحد درسيني.
من  الغاية  حول  تساؤل  طرح  بحيث  الغاية  هي  الرابعة  الخانة 
تدريس الرتبية اإلسالمية والتي هي تلقني املعاريف وتعديل السلوك. 
تشوبها  كانت  والتي  املستهدفة  املهارات  هي  الخامسة  الخانة 
متناهي  ال  عدد  تداخل  هناك  كان  بحيث  تداخل  محط  و  ضبابية 
لالكتساب  واملحددة  املعرفية  الحقول  مع  تالؤمها  وعدم  للمهارات 

والتعلمات.
الخانة السادية هي املتعلم بحيث كان عبارة عن عالمة استفهام يف 
النظر  اإلسالمية بغض  الرتبية  تدرس  كانت  بحيث  القديم،  املنهاج 
عن الفئة العمرية، ويتم غض النظر عن نوعية العقد البيداغوجي 
أن يكون بني األستاذ والتلميذ حسب كل  الذي يجب  والديداكتيكي 

فئة عمرية معينة.
تدرس  حني  بمعنى  الديداكتيكي  النقل  غياب  هو  السابعة:  الخانة 
مادة معينة فيجب أن  تنبع من معرفة عاملة أي العلم، ألن ايصال 
عملية  تلزمنا  الجامعة،  أو  الثانوي  أو  االبتدائي  يف  لتلميذ  مادة  اي 
مل يسمى بالنقل الديداكتيكي التي تكيف املحتوى وتضمن سريورة 

التعلم مع الفئة العمرية والقدرات واملكتسبات التي يتوفر عليها.
أيضا من ضمن املؤاخذات ان املعاريف كانت مقصودة لذاتها بحيث 
أن هذه املعاريف تهدف إىل تكوين اإلنسان وتقويم سلوكه، واملعاريف 
كانت مرتبة حسب الرتتيب العلمي، فكما تدرس بالجامعة تدرس 
الفئات  حسب  مركبة  تكون  ان  يجب  أنها  هو  والهدف  باإلبتدائي، 

العمرية.
الخانة الثامنة: مجال القيم كانت هناك ضبابية يف املفهوم خصوصا 
يف الخلط بني مفهومي اآلداب واألخالق وهما مفهومان مختلفان، 
وكان هناك تعدد مفرط يف القيم، والجميع يعلم أنه لبناء القيم لدى 
القيم كانت مضمنة يف  الطفل فتلزمنا عدة عمليات معقدة، وهذه 
املنهاج السابق وكان التأكد من اكتسابها يتم عرب فروض كتابية، 
اليومي  السلوك  يف  وممارستها  تطبيقها  هو  القيم  من  فالهدف 

لإلنسان.
املرتبطة بالرتبية  املعاريف  انقطاع  الثامنة واألخرية  هو  واملؤاخذة 
ارتباطها  موضوعيني،  نكون  أن  أردنا  إن  ضعفها،  أو  اإلسالمية 

بقضايا وسياقات ثقافية وطنية ودولية.
عىل  اشتغل  الذي  العلمي  الفريق  به  قام  الذي  التشخيص  هو  هذا 
االختالالت  عىل  وقف  والذي  االسالمية  الرتبية  منهاج  مراجعة 
السابقة والتي اعطتنا الفكرة عن املنهاج الجديد، بعد التوجيه الذي 
هذه  لكل  وبالنسبة  الوطنية.  الرتبية  ووزير  األوقاف  وزير  به  قام 
اإلختالالت فقد كانت هناك إجابات بالتفكري يف شكل املنهاج الجديد، 
ومتكاملة،  منسجمة  واحدة  دراسية  مادة  تكون  ان  يجب  فاملادة 

واملعاريف والقيم يجب ان توظف لبناء اإلنسان الذي هو املتعلم.
وحني نتكلم عن البنية فاملقصود أن يكون هناك تكامل يف البنية بني 
األسالك  يف  اإلسالمية  الرتبية  ملواد  األسالك وتكون مداخيل محددة 
يف  تكون  كي  الدروس  عدد  تقليص  تم  الحجم  حيث  ومن  الثالث 

متناول املتعلم واألساتذة، وبالنسبة لألستاذ تم ترك فرصة لإلبداع 
وحيز زمني الستعمال طرق نشيطة يف التدريس.

املهارات  يخص  ما  أما  اإلنسان،  بناء  يف  فتتمثل  منها  الغاية  أما 
فاملنهاج الجديد أعطى جدوال باملهارات التي يجب تعلمها.

وفيما يخص املتعلم فهو ال يجب أن يبقى غريبا عن املعاريف التي 
تدرس له فهو يجب أن يكون فاعال فيها، ويف املحتوى هناك أدوات 
نقل ديداكتيكي، ويف القيم تم اعتماد قيم معيارية فاملنهج الجديد 
باململكة  الدستورية وتتعلق  القيم  قيم معيارية وهي  يضم خمس 
للمتعلم،  االجتماعي  السياق  استحضار  تم  السياق  مجال  ويف 
فاملتعلم اليوم ليس هو ذاته يف 1200 ميالدية، وهذا السياق الثقايف 
واالجتماعي الوطني والدويل يبقى رضوريا كي تكون املعاريف التي 

تلقن له ذات قيمة بالنسبة له.
الرتبية  أن  هو  عميقة  مراجعة  اإلسالمية  الرتبية  مراجعة  وأهمية 
االسالمية اصبح لها تعريف والذي استجد مع املرجع الجديد والتي 
تغريت إىل مادة دراسية تروم تحقيق حاجات دينية للمتعلم واملتعلمة 
والتي يطلبها الشارع، فالرشع يطلب من كل فرد أن يقوم بسلوكات 
دينية وهذه األمور يجب عىل الرتبية اإلسالمية أن تنقلها  وتلقناها 
والوجدانية   واملعرفية  النمائية  سريورته  حسب  والتلميذة  للتلميذ 
فال يمكن أن أتكلم مع طفل ذو ست سنوات عن أمور ال يستطيع 

بحكم سنه إدراكها.
فالتعريف  ومتكامل،  شامل  بشكل  أعد  اإلسالمية  الرتبية  فمفهوم 

الجديد غري بشكل كيل مسار ومحتويات وطرق التدريس السابقة.
موسم  يف  اإلسالمية  التربية  مراجع  على  ادخلت  اليت  التعديالت  أن  يروج   *
كل  يف  جديدة  تغيريات  إدخال  باإلمكان  أنه  يعين  وهذا  جتريبية،   2016/2017

مرة. ما رأيك؟
التجريبية هو مصطلح شائع يف علوم  أوال وللتوضيح فمهوم   **
الرتبية، ففي علوم الرتبية ويف جميع دول العالم  ال يمكن اعتبار أي 

اصالح يف املنظومة التعليمية مطلقا قبل أن تجرب فعاليته.
عىل  اشتغلت  التأليف  وفرق  املنهاج  عىل  اشتغلوا  فاملختصني  إذن 
يف  املدرسني  تكوين  عىل  يشتغلون  واملكونني  واملفتشني  الكتب 
يف  الكونية  بالتجارب  ومستأنس  كمسؤول  شخصيا  وأنا  األقسام، 
إعداد املناهج أقول بأن هذا املنهاج يف صيغته الجديد يوجد اليوم يف 
األسواق، ولكن هذا ال يعني انها صيغة نهائية وانما يجب أن يجرب 
مديرية  قبل   من  التجربة  تقييم  وسيتم  ذلك  بعد  لنحكم  بامليدان 
مختلف  من  بتقارير  وسنتوصل  مختصني،  مع  بتعاون  املناهج 
األكاديميات خالل شهر ماي آنذاك سنقوم بتصحيحات وإضافات 

إن وجدت ألن امليدان دائما هو الحكم.
* ما رأيكم يف اهلجوم الذي تعرضت له هذه املراجع من قبل اجلمعية املغربية ملدرسي 
املدرسية  األوساط  يف  املتطرف  الظالمي  الوهايب  الفكر  تنمي  بكوهنا  الفلسفة، 

واجلامعية، حسب تعبري اجلمعية؟
** أوال ردنا كان يف بالغيني:

البالغ األول كان أكثر تفصيال وما يمكنني قوله يف هذا الصدد هو 
أن هناك سوء فهم كبري من طرف اإلخوان والزمالء، والذين ال يمكن 
تسميتهم بأساتذة الفلسفة، ألنه سبق يل أن قمت بمناقشة املوضوع 
الجمعية،  هذه  بالغ  عىل  وتحفظوا  الفلسفة   ومفتيش  أساتذة  مع 
املناهج  الفهم والذي عيل كمسؤول  أن هناك سوء  أعتقد  لهذا فأنا 
الدراسية  املواد  توازنات  ضمان  أجل  من  حكم  أكون  وأن  أبدده  أن 
أهداف مشرتكة  واشتغالها عىل  تأليفها  أضمن  وأن  املدرسة  داخل 
ما أمكن، فمن بعد ما أصدرت جمعية أساتذة الفلسفة  بالغها يف 
مقولة  عىل  وواخذتهم  للتفسري  بمحاولة  قمت  املايض،  دجنرب   10
الذي  الفلسفة  درس  يف  والتي جاءت  بإخراجها عن سياقها  قاموا 
خالل  من  الجديد  املنهاج  به  جاء  والذي  والفلسفة  اإليمان  يتناول 
تناول أربع موضوعات أساسية  يف أوىل سنة بكالوريا والتي اشتغل 
عليها الفريق، من أجل جعل الرتبية اإلسالمية فاعلة أيضا يف تكوين 
أي  املوضوع،  هذا  مثل  فرتك  واالعتدال  بالوسطية  املتميز  املواطن 
اإليمان، ملادة دراسية واحدة يصعب من التطرق لجميع زوايا النظر 
للخطورة  التلميذ  تعرض  أنها  كما  للتلميذ،  وايصالها  املوضوع  يف 
معه  لتعامل  علميا  محصن  غري  وهو  بفكر  يصطدم  قد  انه  حيث 

خصوصا عند ولوج الجامعة.
واإليمان  والغيب  واإليمان  والعلم،  واإليمان  اإليمان،  موضوع 
هذه  األرض،  حضارة  أو  األرض  وإعمار  واإليمان  والفلسفة 
املوضوعات وضعت ليس اعتباطيا ولكن بشكل نعي معه أن التلميذ 
يف هذا املستوى العمري يلزمه أن يوضع يف إطار منظم تحت إرشاف 

أستاذ ملناقشة هذه القضايا لبناء رايه منها.
والزمالء يف الفلسفة يؤاخذوننا عىل هذا االختبار وأصدروا بالغا يوم 
الفلسفة للرتبية  16 يناير املايض يستنكرون فيه توكيل دروس يف 
الرتبية  العلم واإليمان يف  تدريس  أنهم يرفضون  اإلسالمية، بمعنى 
اإلسالمية ويبقى مقترصا عىل الفلسفة، فالدين له موقف من العلم 
وهو يحث عىل العلم، إذن ملاذا اليوم يعترب هؤالء أنفسهم منصبني 

ملنع الرتبية اإلسالمية لتطرق ملوضوعات إسالمية. 

أن  نجد  ما  غالبا 
الغيب  موضوع 

والخرافة،  الغيب  بني  خصوصا  العامة  لدى  خلطا  يحدث  واإليمان 
لم   فإن  لذا  العقل.  يقبلها  ال  والخرافة  قرآنية  بآيات  محدد  الغيب 
يمكنه  فمن  اإلسالمية  الرتبية  يف  وحدوده  الغيب  موضوع  نطرح 

القيام بذلك؟ هل القنوات التلفزية الوهابية.
الفلسفة تقوي  بأن  الرتبية اإلسالمية  أن نجد  يف دروس  أال يكفي 
مع  اإلسالمية  الرتبية  تتعارض  أال  عىل  وتنص  والعقل،  الفكر 
ال  ولكي  حال  كل  عىل  ولكن  اإليمان،  وتعارض  الرشيدة  الفلسفة 
الود والتواصل بيينا أقول أن ما وقع  أقول أكثر وحفاظا عىل حبل 

هو سوء يف الفهم فقط.
لتمرير  االسالمية  التربية  مراجع  يستغلون  أساتذة  هناك  ان  ترى  أال  شفيقي  أستاذ   *
الكفر...الشيء  العذاب  كجهنم  وختويفا  ترهيبا  طياهتا  يف  حتمل  اليت  األمور  بعض 

الذي يصعب  من مأمورية الناشئة يف استيعاب هذه االمور ؟
ال  املنهاج  إطار  خارج  تبقى  التي  األمور  اإلطار  هذا  ويف  أوال   **
تلقني  كطريقة  القسم  داخل  األستاذ  وممارسة  عليها،  نحاسب 
املفتشني  مسؤولية  بل  لوحدنا  مسؤوليتنا  ليست  فهي  الدرس، 
يتجاوز  الذي  فاألستاذ  اآلباء،  جمعية  ومسؤولية  املؤسسة  ومدير 
أن  أو  فيه  رأيه  يعرب عن  أن  التلميذ  أمر  املنهاج من حق ويل  حدود 
يحتج عىل املؤسسة، واملفتش كمفتش تربوي عليه أن يكشف عن 
مثل هذه السلوكات واألمور، وال يجب أن نحمل املنهاج الجديد أكثر 
مما يحتمل، ففي هذا املنهاج حاولنا ان نقيد بعض االنزالقات التي 

تقع داخل الفصل بما يسمى مرجعية االمتحانات.
يف  التلميذ  نقطة  عىل  سلبا  سيؤثر  كفر،  الفلسفة  اعتبار  فمثال 
االمتحان، ألنه يف هذه الحالة سيحدث تعارض بني املنهاج وما يلقن، 
فاملنهاج ليس هو املرجع فقط بل هناك كتاب التوجيهات لألستاذ، 
واإلطار املرجعي لالمتحان كل هذا من اجل ضبط ممارسات االستاذ 
ولكن  تعديله  يمكن  فاملنهاج  سابقا  قلت  وكما  الفصل،  داخل 
ممارسة االستاذ داخل الفصل ال يمكن أن تلغى يف يوم واحد، وما 
يلقن ألبنائهم  ما  يعلموا  أن  أباء هو  املرتفقني من  أن يفهمه  يلزم 

واإلبالغ حني يرون ماال يرسهم.
ففي وزارة الرتبية الوطنية نتوفر عىل مفتشية مهمتها األساسية 
فهناك  منها،  والحد  تصلها  التي  الخروقات  جميع  يف  البث  هي 
حني  التعليم  ونساء  رجال  عىل  أحيانا  تطبق  وعقابات  جزاءات 

ارتكاب فعل ما.
ألن  يقيضا،  يكون  أن  منا  واحد  كل  عىل  ولكن  أهول  ال  هنا  فأنا 
عالقة  وال  العقول،  إلخرتاق  خصبا  مجاال  أصبحت  اليوم  املدرسة 
للرتبية اإلسالمية بذلك، ولكن هناك مواد اخرى ذات صلة، ومهمتنا 
من  الجميع  جهود  بتكامل  اإلنسان  بناء  مسؤوليتنا  ألن  اليقظة 

وزارة ومفتشني واطر تربوية وأباء.
ملا  نظرا  التاريخ  مراجع  كذلك  يشمل  أن  جيب  اإلصالح  أن  شفيقي  استاذ  ترى  أال   *
التمييز  تكرس  مراجع  وكذا  املغرب،  وهوية  األمازيغ  تاريخ  حول  مغالطات  من  حتمله 

بني املرأة والرجل؟
** أوكد لكم أنه حينما قمنا بمراجعة برنامج التعليم اإلبتدائي يف 
أربع سنوات األوىل، فإن التاريخ األمازيغي باملغرب ادخل يف مناهج 
التاريخ لسنة الخامسة والسادسة والذي يتحدث عن التاريخ ما قبل 
اإلسالم من أجل االعتزاز بالهوية املغربية والتي هي متعددة الروافد.

الرشق  دول  مع  ومقارنة  عام  بشكل  والجغرافيا  التاريخ  فدرس 
عىل  أخذنا  فإن  جدا،  متقدمة  برامج  هي  أفريقيا  وشمال  األوسط 
ملخصات،  يتضمن  ال  الثانوي  للسلك  التاريخ  كتاب  املثال  سبيل 
التاريخ قابل  التلميذ، ألن  وإنما وثائق تاريخية وضعناها بني يدي 

أيضا لالخرتاق اإليديولوجي.
ما أود قوله هو أن مراجع التاريخ ال تلزمها مراجعة بخالف املراجع 
الرؤيا  يف  للتعليم  األعىل  فاملجلس  املراجعة.  تلزمها  والتي  األخرى 
اإلسرتاتيجية 2030-2016 تحدث عن لجنة دائمة للتحديد الربامج 
واملناهج، ونصت هذه اللجنة عىل أنها ستعد إطارا مرجعيا ملراجعة 

املناهج كأهم نقطة يف الخطة.
يتم  أن  األخرى فيجب  املناهج  تعديل  اقرتاح  تم  ان  انه  أقول  ولكن 
الجديد،  املنهاج  بناء  أثناء  وتنزيله  بحذافريه   2011 دستور  احرتام 
خطاب  قبل  بني  أنه  رغم  الحايل  املنهاج  بأن  متيقنني  كونوا  ولكن 
أجدير إال أنه وضع يف باب القيم الحضارية املغربية ببعدها األمازيغي 

الحساني واملغربي يجب أن يكون حارضا.
* موقفك من إغالق  جمموعة مدارس امحد غولن التركية؟

** القرار اتخذته وزارة الداخلية ووزارة التعليم طبقت القرار ألن 
فتح مدارس أجنبية داخل بلد معني هو قرار سيادي وبالتايل فالدولة 
تتخذ  أن  وعليها  ذلك،  يستوجب  ما  ترى  حينما  أغالقها  حقها  من 
القرار املالئم حفاظا عىل الناشئة والوحدة العقائيدة لألمة املغربية 

والشعب املغربي وأبناؤونا الذين يعتربون مستقبل البالد.

فؤاد شفيقي مدير املناهج والربامج بوزارة التربية الوطنية  جلريدة » العامل األمازيغي«:

أساتذة الفلسفة يرفضون تدريس العلم واإلميان يف التربية اإلسالمية
وزارة التربية الوطنية تتوفر على مفتشية للبث يف اخلروقات

هناك جزاءات تطبق على رجال ونساء التعليم حني ارتكاب فعل ما
أكد فؤاد شفيقي مدير املناهج والربامج بوزارة التربية الوطنية أن إغالق جمموعة مدارس امحد غولن التركية، هو قرار اختذته وزارتا الداخلية والتعليم، 

حاورته رشيدة إمرزيك:
     “

وطبقته ألن فتح مدارس أجنبية داخل بلد معني، يف »رأي شفيقي« هو قرار سيادي وبالتايل فالدولة من حقها إغالقها حينما ترى ما يستوجب ذلك، وعليها أن تتخذ القرار املالئم حفاظا على 
الناشئة والوحدة العقائدية لألمة املغربية والشعب املغريب. تفاصيل أخرى عن التعديالت اليت أحلقت بربامج التربية اإلسالمية يف احلوار التايل.  
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على  تعديالت  بإدخال  أخريا  إسالمية  دول  عدة  قامت   *   
يف  اإلسالمية  بالتربية  اخلاصة  الدراسية  واملقررات  املراجع 
الديين   اإلصالح  اطار  يف  وذلك  االبتدائي  التعليم  مستويات 
هذه  املتتبعني  من  العديد  وأرجع  املغرب،  الدول  هذه  بني  ومن 
املراجعات إىل أن مضامني النصوص املعتمدة يف السابق فيها نوع 
من التشجيع على الترهيب والتمييز ويف بعض األحيان العنصرية 

وما إىل ذلك. كيف تنظرون إىل مثل هذه املبادرات؟  
املبادرات  تعد هذه   ، متأخرة جداً  وإن جاءت    **
املسلم  االنسان  بناء  طريق  عىل  صحيحة  خطوات 
وغري  خجولة  مبادرات  لكنها   ، املعارص  و  الجديد 
كافية عىل هذا الصعيد. ويبقى الشك قائماً بجدية 
حتى  الذهاب  يف  االسالمية  الحكومات  ومصداقية 
والجوهرية  الحقيقية  الجذور  تناول  يف  النهاية 
أجمع،  العالم  تهدد  بدأت  التي  االرهاب  لظاهرة 
الرتبية  ملناهج  وجذري  شامل  اصالح  إنجاز  ويف 
عموماً،  الرتبوي  التعليم  وملنظومة  االسالمية 
االرهاب  آفة  من  االسالمية  املجتمعات  يخلص 
املدنية  طريق  عىل  ويضعها  الديني،  والعنف 
أنها  املجتمعي.  والسالم  والديمقراطية  والحداثة 
وأحداث  مستجدات  وأملتها  فرضتها  مبادرات 
واقليمي  محيل  مناخ  يف  تأتي   . وخارجية  محلية 
ودويل  يخيم عليه شبح »االرهاب« املمارس من قبل 
مسلمني متشددين ، أكثر من كونها مبادرات نابعة 
الطبقات  من  وطنية  ورغبة  سياسية  ارادة  من 
مناهج  يف  جوهري  نوعي  تغري  إحداث  يف  الحاكمة 
الوطنية  الرتبوية  املنظومة  ويف  االسالمية  الرتبية 
الحرب  أو  الحملة  عن  معزولة  ليست  وهي  ككل. 
االمريكية الغربية الدولية عىل االرهاب التي بدأت يف 
أعقاب هجمات 11 ايلول 2001 يف الواليات املتحدة 
االمريكية.  رغم أن عملية تغيري املناهج وتطويرها 
استجابة  تكون  أن  ،قبل  ملحة  وطنية  حاجة  هي 
حتى  االسالمية  الدول  حكومات  الخارج،  لرغبات 
مناهج  اصالح  دعوات  ترفض  كانت  قليلة  سنوات 
السياسيني  بعض  يطلقها  كان  التي  التعليم 
واملفكرين واملتنورين  . هذه الحكومات كانت تتهم 
هؤالء بالعمالة للخارج والتآمر عىل الدولة واالسالم 

.
 العملية الرتبوية، كباقي القضايا املجتمعية  املهمة 
والحساسة، وقعت ضحية اآليديولوجيات والعقائد 
السياسية والدينية السائدة والحاكمة واملهيمنة يف 
املجتمعات والدول االسالمية . فما لم تأخذ حكومات 
السياسية  عن  الدين  فصل  بمبدأ  االسالمية  الدول 
الدين  الدين وتحييد  الدولة عن  اي تحيد   ، والحكم 
ستفشل   للدولة،  والوطنية  العامة  السياسية  عن 
والرتبوية  السياسية   ، االصالحية  مبادرتها  كل 
يف  تدور  وستبقى  منها  طائل  وال  واملجتمعية،  
حلقة مفرغة. إزاء واقع اسالمي مكبل بقيود الدين 
وتقاليد  عادات  من  املتخلف  التاريخي  واملوروث 
واالنظمة  الحكومات  بان  اعتقد  بالية،  ومفاهيم 
غري  هي  االسالمية  الدولة  يف  القائمة  السياسية 
ثقافية  بنهضة  القيام  عىل  مهيأة  وغري  قادرة 

تعليمية تربوية دينية اسالمية حقيقية. 
أحد  الدينية«  العقبة  أو  »العقدة  شكلت  املايض  يف 
االسباب األساسية إلخفاق وفشل حركات النهضة 
والتقدم يف الدول االسالمية . اعتقد بأن هذه العقبة 
الدينية مازالت قائمة. كيف يمكن لحكومات الدول 
مجال  يف  نوعية  نقلة  بإحداث  تقوم  أن  االسالمية 
تخىش  الحكومات  وهذه  الديني  والتعليم  الرتبية 
التنظيمات  خاصة  السيايس  االسالم  غضب  إثارة 
لديها  املتشددة  والجهادية  السلفية  االسالمية 
إقامة  الحل«،  هو  االسالم  شعار«  ترفع  والتي 
االسالمي.  الرشع  وفق  تحكم  اسالمية  حكومات 
جدير بالذكر ، أن مناهج ومقررات التعليم الديني 
يف مختلف الدول االسالمية ترشف عليها املؤسسات 
املؤسسات  سلطة  االسالمية.  الدينية  واملرجعيات 
التي  القضايا  عىل  العليا  االسالمية  واملرجعيات 
تتعلق بالشؤون االسالمية بينها مناهج التعليم هي 
بمثابة »فيتو« تستخدمه يف وجه الحكومات عندما 

الحمر،  الخطوط  الحكومات  بتجاوز  األمر  يتعلق 
للرشيعة االسالمية. لهذا يصعب ال بل يستحيل عىل 
تحقيق  ارادت،  وإن  حتى   ، االسالمية  الحكومات 
مناهج  عىل  جذرية  وتعديالت  إصالحات  وإنجاز 
حمر  وخطوط  ثوابت  تمس   ، االسالمية  الرتبية 
أن دساتري  يذكر  الله«..  االسالمية »رشع  الرشيعة 
جميع الدول االسالمية حتى التي تلك التي تحكمها 
أنظمة قومية ونصف علمانية مثل سوريا ومرص 
تتضمن مادة تنص« عىل أن تتعارض القوانني مع 
ثوابت ومبادئ الرشيعة االسالمية« . كما أن تنفيذ 
واالرهابيني،  املجرمني  بحق  حتى   ، االعدام  حكم  
االسالمية  املرجعيات  وتصديق  موافقة  يتطلب 
االعدام،  حكم  فيها  ينفذ  التي  الدولة  يف  العليا  

كمشيخة األزهر يف مرص. 
* باملباشر أميكن أن يكون هذا التعديل وإصالح املناهج الدراسية 
له عالقة بالتطرف واإلسالم اجلهادي الذي تعاين منه العديد من 

الدول؟ 
املبادرات والهجمات  الفصل بني هذه  ** ال يمكن 
االرهابية، التي رضبت الكثري من  الدول االسالمية 
االسالمية  والفصائل  التنظيمات  خطر  وتنامي 
السلفية والجهادية املتشددة، وسيطرت بعض هذه 
التنظيمات عىل مناطق واسعة يف العديد من الدول 
االسالمية) سوريا العراق باكستان افغانستان ليبيا 
الصومال ( .  هذه التطورات الدراماتيكية، طرحت 
عىل  والبحث  للنقاش  االسالمي  التعليم  قضية 
مختلف  يف  والشعبي  الرسمي  الحكومي  املستوى 
االسالمية،  الدول  يف  والثقافية  السياسية  األوساط 
ودفعت بالعديد من الحكومات االسالمية اىل اطالق 
بهدف  االسالمي  التعليم  مناهج  اصالح  مبادرات 
الحد من تنامي نفوذ الجماعات االسالمية املتشددة 
ومحارصة منابع الفكر االسالمي املتطرف. إطالق 
من  وإقرار  اعرتاف  هو  إصالحية  مبادرات  هكذا 
خلل  بوجود  االسالمية  واألنظمة  الحكومات  قبل 
تُلقن  التي  االسالمية  الرتبية  ومقررات  مناهج  يف 
الخاصة.  واألهلية  الحكومية  املدارس   يف  للتالميذ 
املتشددة  االسالمية  التنظيمات  نجحت  أن  فقد 
يف  الديني  التعليم   مناهج  واستغالل  توظيف  يف 
تعبئة وشحن الشبيبة االسالمية بالفكر االسالمي 

املتطرفة واآليديولوجية السلفية. 
التي  املوجعة  االرهابية  الرضبات  لوال  حقيقة،   
يف  واالسالمية  العربية  الدول  من  الكثري  تلقتها 
هذه  حكومات  أقدمت  كانت  ،ما  األخرية  السنوات 
الدينية  الرتبية  مناهج  يف  النظر  إعادة  عىل  الدول 
هذه  وتعديل  اصالح  مبادرات  وطرح  االسالمية 
املناهج.  حتى أن الحكومات االسالمية ما كان لها 
أن تصطدم مع املجموعات االسالمية االرهابية، ما 
تشعر  بخطر هذه التنظيمات عىل أمنها وسلطتها. 
يف أعقاب اعتداء ارهابي نفذه مسلمون متشددون 
مدينة  يف  األجانب  السياح  من  نزالءه  فندق  عىل 
سوسة التونسية، قررت السلطات التونسية إغالق 
إين   . الكراهية  عىل  تحرض  التي  املساجد  عرشات 
كانت السلطات التونسية قبل وقوع هذه الهجمات 
تلك  خطباء  عىل  ساكتة  كانت  وملاذا  االرهابية؟؟ 
املساجد  املحرضني عىل االرهاب والكراهية والعنف 
بالصليبي  تنعته  الذي  األجنبي  األخر  ضد  الديني 
جميع  أن   ، اىل   ، هنا  االشارة  تجدر    .. الكافر؟؟ 
االسالمية  والجماعات  والتنظيمات  التيارات 
الجهادية السلفية املتشددة،  تضع مبادرات اصالح 
حرب  إطار  يف  االسالمية   الرتبية  مناهج  وتعديل 

صليبية قديمة جديدة عىل االسالم واملسلمني.   
لناشئة  تلقن  اليت  اإلسالمية  التربية  أستاذ،  نظرك،  يف  هل   *
التلقني  وهل  الدين؟  يف  والتطرف  بالغلو  عالقة  هلا  باملدارس،  

اإليديولوجي يولد العنف اإلرهايب؟ 
االسالمية   الهوية  شأن  من  يعيل  االسالم    **  
الهويات  جميع  من  وشموالً  عمقاً  أكثر  ويعتربها 
االسالمي،  الدين  يحتّل  لهذا  األخرى.  واالنتماءات 
الرتبوي  التعليم  أنظمة  يف  وأساسية  بارزة  مكانة 
والتنشئة االجتماعية وحتى يف التنشئة السياسية. 

تمحورت   ، االسالمية  الدول  ونشأة  قيام  فمنذ 
تعزيز  حول  االسالمية  والرتبية  التعليم  مناهج 
االسالمية،  لهويته  املسلم  االنسان  انتماء  وتقوية 
الوطنية،  وهويته  الوطني  انتماء  حساب  عىل 
وإعالء شأن الهوية االسالمية  ومكانتها اىل درجة 
يف  العنف  اىل  واللجوء  الدفاع  يف  والتطرف  القداسة 
االسالمية.   والهوية  اإلسالم  يمس  من  كل  ردع 
االسالمية  والتيارات  التنظيمات  استفادت   وقد 
املناهج  هذه  من  املتشددة  السلفية  الجهادية 
ووظفتها يف تعبئة الشبيبة االسالمية يف صفوفها ، 
حتى  تنامى دور ونفوذ هذه التنظيمات االسالمية 
اىل  تلجأ  وبدأت  االسالمية  املجتمعات  يف  املتشددة 
العنف يف الدفاع عن شعارتها وتحقيق غاياتها وبدأ 
خطر هذه التنظيمات يتعاظم ويهدد أمن واستقرار 
العالقة  قوة  تبدو  هنا  من  االسالمية.  املجتمعات 
االسالمية   والرتبية  التعليم  مناهج  بني  والرتابط 
تمارسه  الذي  االرهابي  والعنف  الديني   والتطرف 
الدول  مختلف  يف  املتشددة  االسالمية  التنظيمات 

االسالمية. 
معظم  ،يف  االسالمية  الرتبية  مناهج  أن  حقيقة،   
واألفكار  بالجمل  محشوة  االسالمية،  الدول 
والعنرصية  لألحقاد  املثرية  االسالمية  واملقوالت 
املسلمني.  وغري  املسلمني  بني  الدينة  والكراهية 
االبتدائي  السادس  الصف  طالب  يَُدّرس  مرص،  يف 
»املغضوب  التالية  املقولة  الحكومية  املدارس  يف 
عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. االسالم 
دين الحق وكل دين غري االسالم باطل« . مثل هذه 
تربة  توفر  الدينية،  بالكراهية  ،املشبعة  املقوالت 
خصبة لنمو نزعة التطرف واالرهاب يف املجتمعات 
أنتقد  الدينية  الحريات  مركز  تقرير    . االسالمية 
املقررة  اإلسالمية  الدراسات  وكتب  مناهج  بشدة 
عىل  الثانوية،  املرحلة  وحتى  االبتدائية  املرحلة  يف 
مثرية  ومقوالت  أفكار  من  وتتضمنه  تحويه  ما  
للفتنة الدينية والنعرات  الطائفية. هذا نموذج من 
فريوسات  الكراهية الدينية التي يحق بها الطالب 
وهم  مؤمنني  إىل  ينقسم  العالم  »أن  املسلمون  
املسلمني ،  وكفار هم غري املسلمني«. طبعاً، علينا 
والدور  الخاصة  االجتهادات  ونتجاهل  نغفل  ال  أن 
السلبي  ملدريس الرتبية االسالمية ، وهم بمعظمهم 
وتلقني  االجتهاد  يف  السيايس(  )االسالم  أنصار  من 
العنرصية  من  إضافية  وشحنات  جرعات  الطلبة 

والكراهية الدينية .  
وحدها  االسالمية  الرتبية  مناهج  ليست  طبعاً، 
يف  واالرهاب  التطرف  ظاهرة  تنامي  عن  املسؤولة 
املجتمعات االسالمية ، ثمة أسباب وعوامل أخرى ال 
تقل أهمية عن دور املناهج ، مثل  املوروث الديني 
لبذور  الحامل  املتخلف  التاريخي  واالجتماعي 
االقتصادية  واألوضاع  الظروف   ، والتطرف   العنف 
األنظمة   وطبيعة  القانونية  والبيئة  واالجتماعية 
السياسية والحكومات القائمة أو السائدة يف الدول 
 ، واالستبداد  والتخلف  والجهل  الفقر  االسالمية. 
جميعها عوامل  تقوي  نزعة التعصب والتطرف عن 

كل من يعيشها ويعاني منها.
قيم  يعزز  أن  والرتبوي  التعليمي  بالنظام  يفرتض 
املواطنة  وإرساء  والوطني  االجتماعي  التضامن 
التعددية  وتقبل  والحرية  والعدل  التسامح  وقيم 
الدينية واإلثنية. لكن هذه الوظيفة املهمة غائبة عن 
النظام الرتبوي والتنشئة يف الدول االسالمية . حتى 
مقّررات ومناهج اللغة العربية والتاريخ والدراسات 
االجتماعية والفلسفية  الرتبية الوطنية يف املدارس 
واملعاهد والجامعات الحكومية يف الدول االسالمية ، 
غدت مطعمة ومحشوة بأفكار ومقوالت وأحاديث 

اسالمية تتسم بالعنرصية والتطرف. 
نهج الحكم وسياسات حكومات الدول االسالمية، 
ساهمت بطرق وأشكال مختلفة يف تنامي ظاهرة 
الحكومات  الديني يف مجتمعاتها.   والغلو  التطرف 
االسالمية  وظفت مادة » الرتبية اإلسالمية« كأداة 
حتى  والعلمانية.  اليسارية  التيارات  مد  ملواجهة 

يف  وبالغت  االسالميني  عىل  زايدت  الحكومات  أن 
من  املزيد  وإدخال  الديني  التعليم  وتقوية  تعزيز 
الفكر اإلسالمي يف املناهج، يف محاولة منها إلرضاء 
بأنها  لها  اتّهامهم  نفسها  وتجنيب  االسالميني 
وتهميش  االسالمية  الثقافة  تقويض  إىل  تسعى 
أو  القومية  الصبغة  ذات  الحكومات،  االسالم. 
النصف علمانية ،كما هو الحال يف سوريا والعراق 
العنارص  تغلغل  عن  نظرها  غضت  ومرص، 
التعليمية  املؤسسات  اىل  املتشددة  االسالمية 
به  قامت  ما  عن  وسكتت  الحكومية  والرتبوية  
املؤسسات  لهذه  توظيفها  يف   االسالمية  العنارص 
استغلت  و  املتشدد  االسالمي  لفكرها  الرتويج  يف 
املناهج يف تعبئة الشارع االسالمي ضد الحكومات 

والتخطيط لالنقالب عليها.  
* يف نظرك، هل اإلرهاب الذي يعاين منه العامل اليوم هو وليد 
تربية اسالمية ودينية متعصبة ومتزمتة أم هو مرتبط بفهم معني 

لإلسالم أم لشيء أخر؟ 
** إزاء تشظي العالم االسالمي اىل مذاهب وتيارات 
وأحزاب ومدارس اسالمية وفقهية، لم يعد مقبوالً 
الحديث اليوم عن اسالم واحد، رغم إجماع املسلمني 
عىل اركان االسالم الخمسة وعىل أن القرآن الكريم 
والسرية النبوية هما مصادر« العقيدة االسالمية«. 
هذه التعددية يف االسالم ال تعفي »مصادر االسالم 
التطرف  ظاهرة  وانتشار  تفيش  مسؤولية  من    «
االسالمية.  والدول  املجتمعات  يف  الديني  واالرهاب 
فالتنظيمات االسالمية األكثر اعتداالً ، والتنظيمات 
تنظيم  مثل  وتوحشاً،  تطرفاً  األكثر  االسالمية 
فكرها  تنهل  والقاعدة،  )داعش(  االسالمية  الدولة 
االسالمية  املصادر  ذات  من  الدينية  وفلسفتها 
)القرآن الكريم والسنة النبوية(.  املصادر واملراجع 
األزهر  جامعة  يف  تُدّرس  ذاتها  هي  االسالمية 
والجامعات  الكليات  بقية  ويف  بمرص  االسالمية  
االسالمية.  الدول  يف  االسالمية  واملراكز  واملعاهد 
يعتمد  التي  نفسها  هي  االسالمية  املصادر  هذه 
من  وغريهم  الظواهري  وأيمن  الدن  بن  عليها 
يف  املتشددة   االسالمية  التنظيمات  وزعماء  قادة 
ويف  املسلمني  عىل  الدينية  ووعظاتهم  خطابتهم 
الخاص بهم.  هذا ينتقي  اتباعهم إسالمهم  تلقني 
من املصادر االسالمية ما يريد، وذاك ينتقي منها ما 
واملقوالت  القرآنية  اآليات  تفسري  يف  ويجتهد  يريد، 
االسالمية، املسلم املعتدل واملسلم املتطرف يوظفها 

بما يخدم توجهاته وأهدافه .
مناهج التعليم االسالمي محشوة بالكثري من اآليات 
واملقوالت االسالمية التي تحرض وتشجع عىل القتل 
والعنف تحت شعارات وتربيرات مختلفة)الجهاد( 
وغريها .هناك مثال قاعدة رشعية تقول : »ال يُقتل 
مؤمن بكافر«.  يعني إذا قتل مؤمن كافرا ال يُقتل. 
املسلمني  يف مرص،   يف معتقدات غري  تطعن  آيات  
أكثر من 12 % من سكانهم هم أقباط مسحيني ، يف 
أحد كتب الصف الثامن آية من القرآن الكريم تقول: 
منه، وهو  يقبل  فلن  ديناً  اإلسالم  يبتِغ غري  »وَمن 
املدرسية   للكتب  وفقاً   . الخارسين«  من  اآلخرة  يف 
دين  ثمة  اإلسالمية،  الدينية  الرتبية  ملقرر  املعتمدة 
آدم  عىل  الله  أنزله  الذي  اإلسالم  هو  صحيح  واحد 
وجميع األنبياء بَمن فيهم موىس وعيىس ومحمد.   
مشايخ  من  والقتل  التكفري  فقهاء  أصوات 

السوري  سليمان يوسف ،باحث مهتم بقضايا األقليات يف حوار مع »العامل األمازيغي«: 

برامج التربية اإلسالمية يف كثري من الدول خلقت جيال متعصبا
 واستفادت منه التيارات اجلهادية

الكثري من مشايخ وأئمة املسلمني يرفضون تكفري داعش
حاورته رشيدة إمرزيك: 

خص  سليمان يوسف  الباحث السوري واملهتم بقضايا األقليات اجلريدة حبوار عن الربامج اخلاصة بالتربية اإلسالمية اليت “       
تدرس يف املجتمعات اإلسالمية، وشارك قراء »العامل األمازيغي« العديد من القضايا املتعلقة بالتعديالت اليت أدخلتها جمموعة من 

” 
الدول على هذه الربامج. هذا احلوار يأخذنا يف جولة مع هذا الباحث حول احلركات اإلسالمية والعلمانية وكيف ظهرت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وكيف تطورت

←
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* LA mUSIqUE dE TrAnSE
La tradition ganoua, venu à travers les âges de l’Afrique 
sub-saharienne s’installer et prospérer au Maroc montre à 
quel point ce pays carrefour est un vrai melting pot  capable 
de s’adapter et surtout d’assimiler des pratiques et des in-
fluences venues d’ailleurs soit du nord, riche et Chrétien ou 
du sud, pauvre et Musulman et même des fois animiste.
Les gnaouas ou gnawas, selon les translittérations retenues, 
sont des descendants d’anciens esclaves issus de popula-
tions d’origine d’Afrique Noire (Sénégal, Soudan, Ghana, 
Mali, Guinée, etc.). (1) D’ailleurs pour les linguistes le mot 
gnaoui  est une prononciation locale  du lieu d’origine  de 
ces esclaves: c'est-à-dire la Guinée. Cela voulait dire dans 
le parler marocain du temps une personne originaire de 
Guinée. 
Les esclaves gnaouas furent amenés par les anciennes dy-
nasties qui ont traversés l’histoire du Maroc, en commen-
çant par les Almohades (1145-1269) Pour entreprendre 
les constructions de palais et les renforcements de l’armée.
Musiciens, guérisseurs, voyants, thérapeutes et exorcistes, 
les gnaouas sont tout cela et plus, une confrérie issue de 
la terre d’Afrique et dialoguant avec les cieux, invoquant 
les saints de l’Islam et les divinités surnaturelles dans 
d’impressionnantes transes de possession. Un rite étrange 
et ô combien précieux,  préservé depuis des siècles par des 
populations venues de loin. Longtemps livrés à eux-mêmes, 
les gnaouas n’ont eu bien souvent d’autres choix que celui 
de pratiquer leur musique dans la clandestinité ou dans la 
rue et les souks.
Apres leur affranchissement de l’esclavage par les Sultans 
marocains le début du siècle dernier, ils se sont constitués 
en confréries à travers le territoire marocain. Ces confré-
ries en question s’articulent  autour des maîtres musiciens 
mâallems, des joueurs d’instruments (quasi exclusivement 
les qraqechs –sorte de crotales- et le gambri ou hajhouj, 
instruments à cordes), des voyantes chouafas, de médiums 
et d’adeptes. 
Ils pratiquent ensemble un rite de possession syncrétique 
appelé lila ou se mêle à la fois des apports africains et arabo 
- berbères, pendant lequel les adeptes s’adonnent à cœur 
joie à la pratique des danses de possession et de transe.
Aujourd’hui, la musique des gnaouas s’internationalise 
de plus en plus grâce au Festival des Gnaouas et des Mu-
siques du Monde, qui se tient chaque année dans la ville 
côtière d’Essaouira en juin, et grâce aussi aux influences 
extérieures comme l’apport des musiciens tels Bill Laswell, 
Adam Rudolph, et Randy Weston qui font souvent  appel à 
des musiciens gnaouas dans leurs compositions. (2)
Le Festival d’Essaouira, le dixième en nombre, de cette an-
née s’est tenu du 19 au 23 juin 2007 et a connu un succès 
sans précèdent. En effet, il a été suivi par un demi-million 
de personnes venues des quatre coins du royaume et aussi 
de l’étranger. L’ambiance musicale a été assurée par 25 
groupes de gnaouas, 250 artistes marocains et 150 artistes 
étrangers.
Cette édition était avant tout la célébration d’un parcours 
ou émotion et musique ne font qu’un : une langue univer-
selle. La langue d’un multiculturalisme global et dyna-
mique. Il n’a pas été question d’une simple « folklorisa-
tion» d’un phénomène musical devenu mondial, le festival a 
misé sur l’ouverture sur d’autres cieux  malgré les critiques 
conservatrices que cela aurait pu soulever. (3)
Ainsi un programme riche et varié a été proposé au public. 
Des concerts acoustiques plongeant dans les racines des 
musiques gnaouas, une parade déambulatoire des musiciens 
gnaouas, des marionnettes géantes de la troupe Orishaté de 
Cuba.
La musique des gnaouas  ainsi que les rituels qui l’accom-
pagnent sont des traces de la mémoire collective des peuples 
de l’Afrique noire déchirée par l’esclavage, la trahison et 
l’avidité de l’homme. Les fondateurs du premier noyau de la 
tradition gnaoua  à Essaouira sont les noirs que le destin a 
conduits dans la région amazighe de Haha, arrachés à leurs 
racines en Afrique sub-saharienne ou ils menèrent une vie 
paisible et libre.
Leurs rythmes, les rituels particuliers qu’ils pratiquaient 
quand ils pouvaient sous les dures circonstances de l’escla-
vage, étaient une forme de consolation et une traduction de 
la douleur et de la nostalgie. Une ultime issue pour dévoiler 
une identité perdue, un langage de chagrin et de pleurs sus-
cité par une souffrance intérieur et profonde. Les chants et 
poèmes ambigus des gnaouas sont plus proches à des gémis-
sements qu’à des chansons.  
Leurs pratiques à la fois musicales, initiatiques et théra-
peutiques mêlent des apports africains et arabo-berbères 

; Bien que musulmans les gnaouas fondent  leur spécificité 
sur le culte des jnouns, esprits malfaisants, et leurs rites ont 
conservé nombre de traits propres  aux cultes  de possession 
africains et le rituel est comparable au Vaudou de Haïti et à 
la Macumba du Brésil.
La cérémonie la plus importante et la plus spectaculaire des 
gnaouas est la lila,  dont la fonction est essentiellement thé-
rapeutique. Durant la célébration, le mâallem, accompagné 
de sa troupe, appelle les saints et les entités surnaturelles 
à prendre possession des adeptes, qui s’adonnent alors à la 
transe.
Les gnaouas pensent que chaque être humain vit avec un 
melk, une entité immatérielle qui partage son corps. Le melk 
peut être un homme ou une femme, un être bon ou agressif, 
vertueux ou dévergondé. Bref il est humain. Les gnaouas 
expliquent tous les problèmes psychologiques grâce à cette 
interprétation : un schizophrène ? C’est quelqu’un possédé 
par deux melks, un homosexuel ? C’est un homme possédé 
par un melk femme.
Il y a sept catégories de melks. A chaque catégorie corres-
pondent une couleur et un encens particulier. Il y a les melks 
blancs, les verts (les saints comme Abdelkader Jilali), le 
bleu ciel (les célestes), le bleu foncé (les marins, emmenés 
par Sidi Moussa al-Marsaoui), les jaunes (exclusivement 
des femmes, la plus célèbre étant Lalla Malika la libertine), 
les rouges (carnivores et amateurs de sacrifices comme Sidi 
Mimoun) et, enfin les noirs, redoutables (tel Aicha Quandi-
sha qu’on évoque dans l’obscurité la plus totale). (4)
Les sept couleurs sont passées en revue lors d’une soirée 
traditionnelle lila. Le rituel comporte trois grandes phases 
successives : la procession l-waâda, chants, jeux et danses 
koyous et l’interpellation des esprits melks par la musique 
de transe.
Les initiés entrent en transe lorsque leur melk est invoqué 
et il prend possession de leurs corps le temps d’un air de 
musique. Donc la musique gnaoua est le lien entre le monde 
des humains et celui des esprits, ce monde parallèle.
Les vrais maîtres de la cérémonie de la lila ne sont pas les 
musiciens, comme on peut le croire. La vraie clé de voûte 
du rite, c’est la prêtresse voyante mqedma. C’est elle qui 
donne le rythme des incantations, elle indique au mâallem 
musicien quel type de melk invoquer. Elle entre en transe 
dès le début de la soirée. Dans cet état elle peut guérir les 
malades ou apporter sa baraka (grâce divine) aux gens de 
l’assistance.

* LA ToLérAnCE dE L’AUTrE
Au haut Moyen Age, la lutte contre les Maures, fut assimi-
lée à une croisade spécifique à la péninsule ibérique, géné-
rale pour la chrétienté. Des ordres militaires comme l’Ordre 
de Saint Jacques, l’Ordre de Calatrava, l’Ordre d’Alcantara, 
l’Ordre d’Avis et même les Templiers furent fondés dans ce 
but. Les papes appelèrent en plusieurs occasions les cheva-
liers européens à la croisade dans la Péninsule. La bataille 
de Las Navas de Tolosa (1212) vit la victoire d’une coalition 
d’Aragonais, de Français, de Léonais, de Portugais, et des 
Castillans, qui dirigeaient les opérations, sous les ordres de 
leur roi, Alphonse VIII. (5)
Après la chute de Grenade et l’achèvement de la reconquis-
ta le 1492, commença un douloureux processus d’expulsion 
des non chrétiens vers le Maghreb et le reste de l’Europe, 
question de prémunir la société catholique espagnole contre 
le danger infidèle.
Ce phénomène d’expulsion de masse de populations au-
tochtones vers d’autres cieux pris fin en 1602 sous le règne 
de Philippe III. 
Les expulsés de l’Espagne catholique furent un mélange 
de plusieurs ethnies : Les Mozarabes (des descendants des 
Wisigoths ou de Romains qui se convertirent à l’Islam), les 
Muladis (Chrétiens convertis à l’Islam lors de la conquête), 
les Renégats (des Chrétiens qui se convertissent à l’Islam 
lors de la Reconquista et se retournèrent contre leurs an-
ciens compatriotes), les Mudéjars ou Moriscos (Musulmans 
demeurant dans les terres conquises par les Chrétiens et les 
Juifs sépharades). (6)
Beaucoup de ces ethnies vinrent s’installer au Maroc dans 
des villes comme Tétouan, Tanger, Rabat, Salé, Fès et 
Meknès et imposèrent leur culture, andalouse, très raffinée, 
à la culture autochtone. Ainsi, la musique andalouse devint, 
et reste même aujourd’hui, une musique qui s’accompagne 
d’un certain faste dans l’habillement : Caftan, djellabas et 
une multitude d’accessoires et des mets très appréciés et 
très coûteux : pastilla, méchoui et tagine.
Grâce au dynamisme des Juifs et des Moriscos, la culture 
andalouse, après le déchirement dû à la Reconquista, fut 

adoptée par la société marocaine 
sans heurts ni problèmes et devint 
même une culture de référence 
et de raffinement dans tout le 
pays. Ainsi, la musique andalouse 
devint : mousiqa al-ala à l’ouest 
et au nord et tarab al-gharnati à 
Oujda. Des maîtres musiciens juifs 
devinrent des chanteurs de grande 
renommée comme la famille Bout-
bol, la famille Pinhas et d’autres. 
Certaines traditions de l’Espagne 
musulmane de Grenade, Cordoue 
et Séville furent ressuscitées au 
Maroc ; accompagnement des moments de repas et de sieste 
par la musique andalouse, la célébration de certaines fêtes 
juives par les musulmans et vice-versa.
Il est vrai que les Juifs étaient consignés aux Mellahs (quar-
tiers souvent construits près du palais du Sultan pour assu-
rer leur sécurité en cas de troubles), mais ils étaient libres 
de leurs mouvements dans tout le territoire du Maroc. Vu 
leur grande expérience dans le commerce ambulant, ils sil-
lonnèrent le pays de long en large à la tête de caravanes ou 
sur dos de mulets pour vendre leurs produits dans recoins 
les plus reculés du pays.
Dans certaines contrées amazighes, les plus inaccessibles, 
des fois Moshé âattar (le commerçant juifs ambulant) était 
très apprécie par les autochtones, pour son sens poussé du 
commerce, son accessibilité, son amitié et par-dessus le 
marché sa pratique du crédit avec des gens démunis.
Dans leur opus intitulé « Meaning and Order in Moroccan 
Society : Three Essays in Cultural Analysis » (7) Clifford 
Geertz, Hildred Geertz et Laurence Rozen traitent de la vie 
dans une localité du Moyen Atlas : Sefrou, où vivaient côte à 
côte Juifs, Amazighs et Arabes en harmonie totale pendant 
des siècles. Grâce à ce travail scientifique de renommée 
mondiale, la ville de Sefrou devint un haut lieu de tolérance 
dans la communauté scientifique anglo-saxonne de part le 
monde. (8)

* LA CohAbITATIon ConfESSIonnELLE
Ces anthropologues américains qui se sont intéressés de 
près à la structure sociale de la ville de Sefrou et son écono-
mie de bazar sont arrivés à la conclusion que la communauté 
juive de cette ville, bien que juive de confession, n’était pas 
différente de la communauté musulmane et n’était sûre-
ment pas une communauté à part vivant en réclusion : (9)

NOTE:
1-Paul Bowles, jacket notes. Gnawa Music of Marrakesh: Night Spirit 
Masters. Produced by Richard Horowitz and Bill Laswell. Axiom/ Island 
Records, 314-510 147-2, 1990. Paul Bowles cet écrivain américain, qui 
a vécu durant le siècle dernier à Tanger s’est  beaucoup intéressé aux 
gnaouas et à leur musique. Il parle de leurs origines africaines, de leur 
esclavage et de leur musique aux propriétés prophylactiques et thérapeu-
tiques.
2-Mark Hudson. “Arts and Books Features: The Home of trance and Dance 
from Paul Bowles to the Rolling Stones and Modern Club DJs: the Mys-
terious Musical life of North Africa has Long Fascinated Western Writers 
and Musicians. Mark Hudson travels to Marrakesh, Casablanca and Deep 
into the Night in Search of the Authentic Sound of  Rai.” The Daily Tele-
graph, London, 4 March 2000:7. Cet article a été rédigé en prévision d’une 
série de concerts de musique nord-africaine à Londres. L’auteur y traite 
de sa visite à Casablanca et Marrakech ou li découvre et participe à une 
lila des gnaouas et fait connaissance avec le riche répertoire de la musique 
marocaine.
3-Lulu Norman. “Travel Agenda: The Original Trance Dance; This Week a 
Spiritual Blues Festival Beguins at Essaouira in Southern Morocco.” The 
Independent, London, 30 May 1998, Features: 2. L’article en couverture 
parle  de la montée en puissance de la World Music dans le domaine artis-
tique et l’intérêt que les mélomanes commencent à porter à ce genre de 
musique. Après, l’article traite  du Festival d’Essaouira et la journaliste 
compare la musique des gnaouas à celle des Blues aux Etats Unis, sachant 
que les deux genres sont joués par des descendants d’anciens esclaves. La 
journaliste s’intéresse aussi à des cérémonies de transe et d’exorcismes lila 
conduites et orchestrées par des femmes prêtresses.
4-Dolly Dhingra. “Healing Groovy; the Gnawa Heal Spiritual Wounds by 
a Combination of Chanting, Dancing and Honey Sprinkling. Dolly Dhin-
gra Lived the Experience.” Rev. of performance by Regragui Cherif, et 
al. Somerset College of Arts and Technology, Taunton. The Independent, 
London, 25 November 1993: 28. La journaliste décrit dans cet article une 
cérémonie de la derdba des gnaouas dans le théâtre d’une université lon-
donienne. Elle y parle aussi de leurs origines, de leurs pouvoirs thérapeu-
tiques, des scènes d’exorcisme pratiquées durant la cérémonie et de leurs 
danses et chants pour appeler les melks, esprits malveillants.
5-Cf. http://fr.wikipédia.org/wiki/Reconquista.
6-Ibid.
7-Cf. Clifford Geertz; Hildred Geertz et Lawrence Rosen (1979). Meaning 
and Order in Moroccan Society. (New York: Cambridge University Press 
1979).
8-Le Mellah de sefrou occupait la moitié de la Médina et en 1948 sa popu-
lation  totale était de 5000 (la densité était de 415 815 par km2 l’une des 
plus élevées au monde). Sefrou abrite les tombes de plusieurs saints juifs 
tels: Moshe Elbaz, the Masters of the Cave, Eliahou Harroch et David Ara-
zil. La ville de Sefrou avait le surnom de la Petite Jérusalem en raison de 
sa grande densité juive et sa vie religieuse très développée. Au lendemain 
de l’indépendance du Maroc, un rabbin de Sefrou fût élu au parlement 
marocain.
9-Ibid. p. 164 (note 23).
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* Est-ce que vous pouvez nous parler de votre 
parcours artistique personnel, vos premières 
expériences avec la poésie ?
** Tout d’abord merci infiniment de m’avoir 
donné un peu du blanc du papier sur votre 
journal pour partager avec vous mon expé-
rience artistique. A vrai dire, feu mon père 
était l’un des "imgharn" du "Dades" et à 
l’époque le porte parole d’une tribu; il invi-
tait souvent des poètes Amazighes, aèdes et 
troubadours "Imdyazen" à notre "Tighremt" 
(kasbah). Des poètes venaient souvent  de 
l’Azilal ou du moyen Atlas. C’est à travers ce 
climat culturel que l’inspiration est venue et 
que j’ai commencé à créer ma poésie.
* C’est quoi la poésie pour vous ? Et quel est 
votre bilan en poésie? Parlez nous des livres de 
poésie que vous aviez édités ?
**  Pour moi la poésie est un miroir qui re-
flète les mutations de la société, ce reflet qui 
se fait souvent d’une façon spontanée et pro-
gressive. Mon attachement à la poésie orale 
"l’Ahidous" m’a donné une force et un voca-
bulaire riche en langue amazighe pour écrire 
et publier deux recueils jusqu'à présent. Le 
premier s’intitule "Tizlatine" (Comptines). 
Il est destiné aux enfants en général et aux 
élèves des écoles en particulier. Il fut publié 
par l’institut royal de la culture Amazighe 
"IRCAM" en 2008. Le deuxième "Tabrat n 
usgmi" (Message éducatif) fut publié dans le 
cadre du festival des Roses à "Kelaat M’gou-
na" en 2013. 
* La rencontre de poète et de plasticiens, est-ce 
que  l’un fusionne ou chacun à sa voix propre ?
** Oui là, il y a toujours une complémentarité 
entre les arts  comme a dit  Léonard de Vinci 
: ‘’La peinture est une poésie qui se voit au 
lieu de se sentir  et la poésie est une peinture 
qui se sent au lieu de se voir’’. Alors j’écoute 
la musique pour réaliser un tableau, et au fur 
et à mesure, le pinceau fait son travail sur le 
rythme de la musique.
* Quels sont les sujets de vos poèmes ?
** Ma poésie est riche au niveau des thèmes, 
elle traite et défend les valeurs sociétales 
telles que la solidarité, la justice, la fraternité, 
l’hospitalité, l’amour, le bien et la dénoncia-
tion des maux sociaux. Je m’intéresse beau-
coup à l’apprentissage et l’éducation en tant 
qu’une nécessité naturelle et condition sine 
qua none pour créer tout changement désiré.
* Vos projets pour 2017?
** Pour 2017, j’ai l’intention de publier un 
album de chants destiné aux enfants,  qui 
sera un support pédagogique utile qui vise à 
transmettre le vocabulaire et des leçons en 
tamazight à travers des chants éducatifs. En 
outre, je suis en train de faire les dernières 
retouches sur mon livre de nouvelles "uddur 
i tmɣart" ( honneur à la femme). Ce travail 
est le fruit d’un couple co-auteurs, à vrai dire 

j’ai écrit les nouvelles 
en langue amazighe 
et ma femme "Zahra 
Adouche" les a tra-
duites en langue an-
glaise.
* Quel a été le déclen-
cheur de votre désir de 
devenir chanteur ?
** Comme je l’ai 
déjà dit en répon-
dant à la question 
concernant la poésie, 
j’ai été influencé dès 
mon jeune âge par les 
visites des "Imdyazn" 
que mon père – qu’il 
repose en paix – avait 
l’habitude d’inviter et 
d’héberger chez nous. 
En outre, la vallée de "Dades-M’goun" forme 
le berceau des grandes stars de la musique 
moderne telles que "Moha Mellal" et "Mus-
tapha El Ouardi", sans oublier les chanteurs 
de la poésie classique comme "Ijoud" et "Ou-
hachm". Je tiens à citer également le soutien 
énorme de mon frère "Abderrahman" qui a 
acheté ma première guitare à Casablanca en 
2001. En effet, toutes ces conditions favo-
rables m’ont donné la force psychique et émo-
tionnelle et l’inspiration poétique et ryth-
mique afin que je puisse mettre le train de ma 
carrière artistique sur la bonne voie.
* Quels sont les albums que vous aviez édités ?
** Jusqu’à présent, j’ai édité cinq albums : Le 
1er a été en 1999 titré "Atbir amllal" (Pigeon 
blanc) édité par la société "Jawharat Al-ra-
jae" à Er-Rachidia. Le 2ème s’intitule "Tim-
mouzgha" (L’Amazighité) en 2005 édité par 
la société "Itri Musique" à Casablanca. Le 
3ème titré "Almmoud" (Apprentissage), édi-
té aussi par "Itri Musique", c’est un album de 
comptines que j’ai chantées avec des enfants, 
qui leur est dédié, ainsi qu’à tous les enfants 
du monde, des écoles et des collèges en parti-
culier. Le 4ème album est sorti en 2010 sous 
le titre "Tabrat" (Message). Le 5ème album  
est celui de cette année 2017 titré "Ildjign n 
oudrar" (Les fleurs du mont), aussi édité par 
la société "Itri Musique".
8. Qui vous fait les paroles des chansons 
?
          Dans mes premiers albums, j’ai fait la 
composition de mes poèmes et je les ai chan-
tés. Dans un deuxième temps, j’ai eu l’inten-
tion de faire l’investissement musical de notre 
mémoire collective du Sud-est du Maroc, un 
patrimoine immatériel si riche au niveau des 
rythmes, du vocabulaire et des valeurs, no-
tamment le genre poétique "Timnadine" et 
"Izlan n Ouhidous". Dans le dernier album j’ai 
fait appel à mes amis poètes tels que le célèbre 

"Moha Mellal" 
qui m’a dé-
dié un poème 
titré "Ildjign 
n lkhla" (Les 
fleurs du 
désert). J’ai 
aussi chan-
té le poème 
"Mounatagh" 
( U n i s s o n s -
nous) du poète 
t a l e n t u e u x 
"Hamid Talibi" 
de la ville de 
" Ti n e j d a d " . 
Ce jeune poète 
possède des 
techniques et 
des qualités 

d’écriture poétique très importantes.
* Parlez nous de votre dernier album ; et que 
signifie son titre "Ildjign n oudrar" ?
** Mon dernier album "Ildjign n udrar" (Les 
fleurs du mont) est un travail de réflexion et 
le fruit d’un travail collectif qui a pris trois ans 
de préparation. J’ai choisi des thèmes diffé-
rents, des musiciens compétents, et aussi des 
poètes de grand talent. J’espère que le public 
appréciera ce que l’on fait. La première signa-
ture de présentation de cet album se fera à la 
maison de la culture "Kelaat M’gouna" en 
collaboration avec le ministère de la Culture 
et l’association "Tazra Art". Et dans ce cadre, 
j’aime bien remercier mes partenaires qui 
m’encouragent et aussi les musiciens qui 
m’ont aidé énormément afin que ce travail 
s’achève, notamment "Khalid Riyad", "Mo-
hammed Barja", "Sifawin", "Amnay", "Yous-
sef Ketbi" et "Abd Essamad Arjdal".
"Ildjign n oudrar" (Les fleurs du mont) : 
l’inspiration pour ce titre vient du recueil de 
Baudelaire « Les fleurs du mal ». Pour moi ce 
titre résume les thèmes de l’album car "les 
fleurs" sont relatives à la joie, au bonheur, à 
l’amour et à la tendresse. Des sentiments qui 
ne s’achètent pas mais qui se cultivent. "Les 
fleurs" signifient aussi la simplicité, le bien-
être, la tranquillité, l’élégance de l’esprit, la 
sensibilité et surtout la liberté. Certes, le mot 
"mont" n’est pas seulement relatif à la souf-
france, à la marginalisation et la vie dure des 
montagnards qui souffrent de l’absence de 
vraies politiques d’amélioration des condi-
tions de leur vie; mais aussi il est le symbole 
de la résistance, de valeurs authentiques et de 
la dignité. Les montagnards ressemblent aux 
fleurs qui résistent en dépit des conditions 
climatiques difficiles et des maux engendrés 
par l’Homme.    
* Parlez-nous de La création des artistes de sud 
est ?

** La plupart des artistes du Sud-est sont 
des artistes qui ont un fort message à trans-
mettre, des artistes engagés. A titre indicatif,  
j’en cite quelques uns: "Ijud", "Ouhachm", 
"Moha Mellal", "El Ouardi Mustapha", 
"Angmar", "Amnay", groupe "Saghrou", 
"Said Bounadm", groupe "Tawargit", groupe 
"Tagrawla", groupe "Tanalt"… je demande 
pardon  à ceux que je n’ai pas cités car les 
artistes sont très nombreux. En dépit de leurs 
moyens simples, les chanteurs du Sud-est 
sont capables de produire de grandes créa-
tions, même s’il n’y a pas d’observatoires de 
formation musicale dans notre région, car ils 
ont la volonté de créer et l’air de prendre les 
choses au sérieux. Ils s’attachent au droit de 
s’exprimer et défendre leur vie en relation 
avec  la cause amazighe. C’est pour ces raisons 
que leur musique mérite donc d’être écoutée, 
encouragée et appréciée. Riche et engagée, la 
musique du Sud-est joue un rôle à double ob-
jectif. C’est une création artistique et esthé-
tique et aussi une référence et une documen-
tation qui reflètent la réalité d’une société 
tatouée par des valeurs nobles et teintée d’un 
amour vif et sincère.
* Dans un entretien vous avez déclaré que ‘’la 
production artistique au Sud-est se situe à la 
marge !’’. Pourquoi ce cliché ? y a t’elles des pro-
positions pour dépasser cette vision ?
** Les problèmes sont divers et multiples, 
mais je cite ceux qui ont une relation di-
recte avec le champ de la chanson amazighe 
: D’abord le piratage demeure l’un des grands 
problèmes qui menace la création en géné-
rale au Maroc, ensuite, au Sud-est on souffre 
de l’absence des boites de production, les 
entrepreneurs n’ont encore ni la confiance ni 
l’audace de faire leurs investissements dans 
le domaine de la culture ou de l’art en géné-
ral. En outre, on constate l’absence aussi des 
observatoires de la musique, cela met toujours 
la musique du Sud-est à la marge, et enfin, les 
radios et les chaines télévisées nationales en 
général traitent le produit artistique du Sud-
est d’une façon folklorique. C’est pourquoi on 
tient toujours à demander aux responsables 
de la chaine TAMAZIGHT (TV8) de bien 
chercher les trésors culturels du Sud-est, de 
les analyser d’une façon académique et scien-
tifique et de faire appel aux penseurs et aux 
intellectuels locaux ainsi qu’aux artistes, 
peintres, penseurs, écrivains et poètes afin 
de débattre moult sujets relatif à l’art et à la 
culture.
Pour clôturer, je signale que la création artis-
tique du Sud-est vit une évolution remar-
quable au niveau des textes comme au niveau 
de la musique. Cette évolution mérite en 
parallèle le soutien des responsables et les 
encouragements de l’entourage.

IntervIew de "le monde amazIgh" avec m. omar aIt Sad
 chanteur, poète et compoSIteur deS chanSonS  éducatIveS amazIgheS deStInéeS aux 

enfantS.

* Entretien réalisé par Mustapha MEROUAN
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 " L’art, c’est l’amour de l’activité " affirme Omar AIT SAID, l’un des cavaliers de la chanson et la poésie moderne amazighe, né en 1978 à la vallée des 
Roses Dades-M’gouna. Enseignant de la langue Amazighe et président de l’association "Anazour" des artistes peintres.

Le critique de cinéma 
marocain, Mohammed 
Bakrim, vient de sortir 
un nouveau livre consa-
cré cette fois au cinéaste 
marocain Abdelka-
der Lagtaâ. Edité chez 
Kalimate éditions, « 
Abdelkader Lagtaâ, ci-
néaste de la modernité» 
(Rabat, Janvier 2017, 
255 pages) a bénéfi-

cié du soutien du ministère de 
la culture. Il aborde dans une 
première partie un cadrage 
du cinéma de Lagtaâ avec une 
lecture de ses principaux films. 
Un long entretien réalisé dans 
la durée est qui est une sorte 
d’autobiographie. Une série 
d’entretiens plus centrés sur  
les films, d’Un amour à Casa-
blanca en 1992 à La moitié 
du ciel en 2015. Des textes de 

Lagtaâ lui-même avec le jour-
nal des tournages des films la 
porte close, Les Casablancais, 
Face à face.
Le livre comporte en outre, en 
annexes, le scénario de Face à 
face avec le Dvd du film qui en 
a  été tiré. 
Le prix public est de 75 dh. Il 
sera distribué fin janvier dans 
les librairies et les festivals de 
cinéma. 

« Abdelkader Lagtaâ, cinéaste de la modernité»
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Assu ag d igan ass amälan n tmïuï.
X tavzi n umzruy, bzzaf n imusnawn, iwdann d 
ignwann, iwtman akk, gin tamïuï d tawuri nsn, ku 
idj d max mi ns :
* X taffaft ns 
Ariãïu : tamïuï d argaz ur ighizn.
San ïuma akwin : tamïuï d azgal n ugama, tlul d 
zg wavu n tcnnit.
Martan lutr : irgazn vursn iviëawn rinin d 
iqëmimn iqmën. T tmmuc asn ticwit. Tisdnan 
nitni vursn iviëawn qmën d iqëmimn riwnin, 
ak ad ilin vursn lwacun ha qqimn g tdrwin.
* x ugama ns
Frunsisku du kibidu : tifullusin a ssäaën 
timllalin d twtmin sskarn acciwn.
San ju damasin : tamïuï d tasrdunt mlvnan.
Artur cubnhur : tamïuï d idj uonçul mudlal 
avzaf d mtætiwin iqiïïn.
* x twnza ns
Yahf i inna i tmïuï, x wawal n lbibl : argaz nm 
a km iærf.
Akuc inna mupand, x wawal n quran : tisdnan vudanin 
ttavn awal.  

Asuvl : pammu bucxar
Réf. Eduardo Galeano : les enfants des jours.

Ibaëiqn
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* Mass obdlwapid pnnu anzuf 
zzayk, dg umzwaru narzzu ad ns-
siwä i imvrayn n umaäal amaziv, 
min iona uslmad obdlwapid pnnu? 
** obdlwapid pnnu, ijj zg islmadn n 
tutlayt tamazivt g yivrm n nnaäuë 
rurv di dcar n iãarpiwn, ayt 
burmmana, di tqbilt n ayt soid, 
dinn i vriv di tinml, awarn as 
vriv g usinan n usmuttg (Collège) 
n lfarabi di dar lkbdani, muttiv 
zi ssni vr usinan n usmdi (Lycée) 
n lmaïar g nnaäur äfrv dinn tvuri 
inu, asgⴳⵯas amggaru n tbakalu-
rit vriv t g usinan n ïaha psin di 
jaodar, umi ksiv tabakaluëit, 
mmuttiv vr tsddawit n mupmmd 
amzwaru di wjda, äfëv g umzwa-
ru timassanin n tdamsa (sc écono-
mique), ur saliv ca di tbridt 
a, minzi tban d tbridt n tvuriwin 
n tmazivt uca zmmemv ism inu 
akd impäaën i va ivaën tmazivt i 
twala tamzwarut g umzruy n tsd-
dawit tamvrabit. ksiv turagt 
(Licence) inu g tvuriwin n tma-
zivt asggas n 2010.

* Tzmmard ad anx tssiwled 
xf umcan n tmazight di tinml n 
lmëëuk ?
** mamc nssn tamazivt tudf vr 
tinml tamvrabit dg usgÅas n 
2003, tuva zg iëajitn n imazivn; ad 
tÏÏf advar (amcan) nns, am nttat am 
taorabt, ad as ttwawcnt tsragin 
(tisooatin) anict n min ittwawcn 
I taorabt, ad ssidfn islmadn 
izmmarn ad tt ssvarn g mmarra 
timnaÄin n lmvrib, ad smuttgn 
imggiwsn (املفتشون)… uggar umi 
nÇëa min d yusin g tmyaqqant nni 
ittwaggn jar usinag agldan n tdlsa 
tamazivt d tmawast n usgmi ana-
mur, msasan gis pma ad ttwass-
vr tmazivt g mmarra tammurt n 
lmvrib, di marra iswirn n uslmd, 
manaya ad yili akd wadaf n usgÅas 
n 2010. 
Lxxu aqqa anv g 2017, oad ur nÇëi 
walu zi manaya. Lxxu min illan; ad 
xafk buãaëv mala nniv ak aqqa illa 
ca n uslmd n tidt n tutlayt tama-
zivt, minzi ur tlli tmxsa tasr-
tat v ijjn tamazivt ad tÏÏf 
advar nns nican. Man aya ittban anv 
d zg waÏÏaã n tonkraf. Zzagsnt: 
tamawast tssadaf drus n islmadn 
I va issvarn tamazivt (120 n isl-
madn I usgÅas), uca vzar ar mlmi 
va tawÄ tmazivt ad ttwassvr g 
mmarra tinmal n lmvrib, g mmarra 
iswirn n uslmd. Arni d xf manaya; 
ttawin d islmadn ur varsn walu 
akd tmazivt, tuva varsn tiÇlayin 
nniÄn, ssadafn tn d pma ad ssvarn 
tamazivt, ttjjan imufav n tsd-
dawit varsn islkinn n tvuriwin ti-
mazivin. Arni d vr manaya imxumbal 
ittddarn islmadn d tslmadin g 
ugnsu n tinmal nnsn, imxumbal qqnen vr 
umaëÄn n imstggarn (املسؤولون) xmi 
d asn ttinin ad tssvarm taorabt, 
d waÏÏaã n uxaëwÄ g usmrs n 

wakud ittjja aslmad n tmazivt g 
waÏÏaã n tinmal ur ixddm amn tnna.
Lxxu mala nxs ad nssiwr xf mamc 
tlla tmazivt g tinml, zmmarv ad 
ak iniv aqqa nggur s tmdffart, 
uggar awarn i wufuv n waÏÏaã n 
islmadn I vr illa lmastr ttëapn 
ssvaran g usinan n usmdi, ad rniv 
vr manaya, islmadn d immuttin zi 
tinml vr tnniÄn g yigr n umussu n 
umutti, xmi d ttasn vr tinml I 
va d mmuttin, ddakÆaln d isl-
madn n tfransist niv n taorabt, d 
manaya I imsarn I waÏÏaã n isl-
madn zzagsn këaÄ idsn g tmnaÄt 
n ugmuÄ. 

* Di tiëi n min tnnid xf umcan n 
tmazivt di tinml n lmëëuk, mam-
mec twaram imal n uslmed n tma-
zivt ?
** imal n tmazivt iqqn s tvtast 
tasrtat (القرار السيايس), iffuk ad 
tili ict n tmxsa va ijjn tama-
zivt ad ttwassvar am nttat am 
taorabt d tfransist, manaya ur 
izmmar ad yili min va ikk uwank 
(ddwla) n lmrruk oad ur isxi zi 
tdyulujit n usoaëëb, min va kkn 
imazivn jjin azzarg n tsrtit 
ixxwa I imussutn n uxaëëã n til-
las, d min iqqimn n iÇlmaÄn iou-
rubyyn, d maëëa ifassn ur ixsn 
min icnan I tmazivt, I ur ixsn min 
icnan I tmurt a. 
S uya, ncc ttiniv aqqa tmazivt 
mala nxs ad tili mlip g tinml, ula 
g usnvms, ula g tmssugurin, if-
fuk ur nttjji azzarg n tsrtit 
ixxwa, wa zg yijj n uvzdis. Zg 
uvzdis nniÄn, amussu amaziv if-
fuk ad iÇyyar asvun, ad ibdd g 
tmijja n yinni ur irzzun tmazivt 
ad tali.
Minzi ur nzmmar ad nssiwl xf 
yimal n tmazivt nttat ttwassvar 
3 n tsragin (3 n tsooatin) g ima-
lass, ttwassvar I drus n inlmadn, 
g drus n iswirn… mala tëup tma-
zivt s tbridt a mamc tlla lxxu, 
ad nili nssawal xf yijj n yimal 
yigÅj xf min nrzzu…

* Ar mani nzemmar anini iswiza 
uslmed n tmazivt dg sagmi n twan-
gint n umpdar amëëuki ?
malla nxs ad nssiwl xf unlmad amr-
ruki g yict n tinml tuva ttiÇÄ 
it s tdlsa I t issagÅajn xf 
tidt nns, ttiÇÄ it s ixaëëiãn 
ttakarn aswingm nns oarrqn zzgs 
vr imunas n tmura nniÄn igÅjnt anv, 
igÅjnt xf mani nttddar d mamc 
nttddar.
Maca s usidf n tmazivt vr tinml, 
ad issrs unlmad isqsitn xf 
tidt n tmagit nns, awarn I umi 
tuva ur ittif g min iqqar mvar 
min t ittqqnen vr yict n tmagit 
nniÄn. Asslmd n tmazivt izmmar 
ad igg ict n tgrawla d tawssant, 
ad zzgs ttwar taynit I waÏÏaã 
n tmsarin d waÏÏaã n umzruy d 
tskla d tÇuëi I xf tuva ssvdn, 

ijj n usvdi zi rzzun ad ssiëÄn 
ict n tmagit I tmurt a ur kids 
d ttis.
Iffuk ad nssn aqqa anlmad xmi va 
issn ixf nns s tussna d tvuri, d 
wnni d asurif vr usbddi n yict 
n tvrma tamazivt tbna s tmssna n 
utarras I yxf nns.
S uya, xsv ad iniv aqqa aslmd n 
tmazivt iffuk ur ittbddi vr 
uslmd n iskkiln d tutlayt waha, 
iffuk ad ssnen inlmadn amzruy nnsn 
d tvrma nnsn d tskla nnsn d tnditin 
nnsn… maca manaya ur izmmar ad 
yili s 3 n tsragin n uslmd n tma-
zivt g imalass.

* Mara nxes a nsseqsa xf rvid-
jet n uslmed n tmazivt zg wami 
ibda ar rxu, min tzemmard ad anx 
tinid ?
** zg 2003, umi tudf tmazivt 
vr yigr n usgmi d uslmd, tuva 
tssawal tmawast n usgmi anamur 
xf usmuttg (ttkwin) n 12000 n isl-
madn, d 300 n imggiwsn d 75 n isl-
madn pma ad ilin g wammasn n usgmi 
d usmuttg. Maca zi 2008, ibdd 
usmuttg a, waxxa din tamssktit 
tamawsast 130 (املذكرةالوزارية) is-
sawaln xf usmuttg i va ittilin ku 
twala.
Zg usgÅas anmlan 2013/2014, ad 
ilin I twala tamzwarut 80 n isl-
madn varsn taÇlayt n tmazivt 
االمازيغية)  ad tnd ssidfn ,(تخصص 
pma ad ssvarn tamazivt.Awarn as 
ad ssidfn oawd 80 n islmadn g us-
gÅas n 2013/2014. Awarn as ssntan 
ssidfn d 120 n islmadn g këaÄ a n 
isgÅasn iodun.
520 n islmadn n tmazivt I d ssi-
dfn ad ssvarn tamazivt g 5 n 
isgÅusa, s uya malla nëup ammu 
ixãã anv ijj n 150 niv d 200 n is-
gÅusa ssa vr zzat pma ad vrn 
tarwa n ugdud amvrabi tamazivt 
di mmarra lmvrib.
S nnj I manaya, Nzmmar ad nssiwl 
oawd xf idllisn n tmazivt I 
ittwaggn I mmarra iswirn zg 
umzwaru ar wiss ãÄiã.

* Mammec tzmmard ad tarred 
xf ynni iqqarn ur vanx min va negg s 
uslmd n tmazivt ?
** inni iqqarn ur varnv min va ngg s 
usslmd n tmazivt, ssawaln d sg 
ict n tvmart zi d vzzarn vr tma-
zivt ur tlli d tutlayt n tussna, 
ur tlli d tutlayt I xf va ommdn 
pma ad ssilin tammurt nnsn, niv ad 
ssilin ixf nnsn. Maca ttun aqqa ur 
tlli d tutlayt I issalayn iwdan, 
maca d ayt bab n tutlayt I tt 
issalayn. Mri d tutlayt I issa-
layn iri ulint wwaÏÏaã n tmura 
n afriqya issawaln taglanzit d 
tfransist…
Manaya iddakÆal vr tsrtit I 
iÄfë lmrruk, umi issmÇi zi 
tussna d tdlsa tamazivt, yar-
ri tt d tamÇluÄt di tiÏÏ n 
ugdud.Zg uvzdis nniÄn, issiru 

zg ixaëëiãn iqqnen vr ddin d 
usoarrb.D manaya I ijjin ivzzar 
utarras amrruki vr yxf nns s 
yict n “ncc” d tabrrant, tqqn vr 
ugmuÄ (ccarq).
D manaya ittjjan aÏÏaã n imr-
rukyyn yif varsn ad aëmmën ixf 
nnsn s yxf nnsn. Maca malla nus d vr 
tidt, ur izmmar ugdud ad yali 
mamc mma igga, mara ur idwil vr 
yxf nns, malla ur issmvar zi tus-
sna nns d tutlayt nns.

* mammec Iffuk ad yiri uslmad 
n tmazivt, mapnd ad yawä asmurs, 
ad issiwä tabrat nns?
** d amzwaru, aslmd n tmazivt 
ur tqqarn I tfinav waha, malla ur 
ittaci uslmad n tmazivt aqqa ntta 
d tmazivt, tmazivt d ntta, ur d 
as iqqar aqqa ssvariv tamazivt. 
Aslmad xmi issvura tamazivt, 
ittadf g yijj n umnvi ittzzu 
zzags iÇwëan tuva ttkksn tn. If-
fuk ad ijj apnjir amÇÇyan ad ixs 
tamazivt, ad t ijj ad issrs 
isqsitn xf tmagit nns. Ad ac 
oawdv ict n tmsart tmsar ayi 
akd yict n tnlmadt, tus d vari 
ijj n was ttwariv tt txyyq, 
ëupv vars nniv as min cmm yuvin? 
Tarr d xafi, tnna yi s wawal n 
tmÇi: ymma tqqar ayi ur illi min 
va tggd s tmazivt, var taorabt, 
maca ncc tamazivt ttojib ayi”. 
lxdnni darrov as ncc nniv as: tama-
zivt tcna a illi, ur illi minzi tt 
va tbddld.

* Awar amggaru, min txsd atinid i 
imvrayn n « umadal amaziv » ?
** Xsv ad iniv aqqa aslmd n tma-
zivt xafs I ibdd kulci, mala 
tÏÏf tmazivt amcan nns g uslmd, 
kulci ad yili mlip. S uya xsv ad 
iniv ula I marra imvnasn d tmvnasin 
n umussu amaziv aqqa avzdis a n 
uslmd n tmazivt iffuk ad as narr 
taynit aÏÏaã pma ad nsbdd imal n 
tmazivt I illan d imal n ugdud.

* ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⵙ:
ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⵡⵙⵟⴰⵏⵉ

obdlwapid pnnu d ijjn zg islmadn n tutlayt tamazivt g yivrm n nnaäuë, d ijjn zg inni iksin amnus n tvawsa 
tamazivt pma ad afn imazivn tisqqaë nnsn g tmurt nnsn. u ntta rxxu d amvar n tmsmunt n islmadn n tutlayt 

tamazivt g tmnaät n ugmuä (ccarq). ag uslmad a “amaäal amaziv” tsujdawm amsawal a wanita.
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asnkd
Ar awn snilv tirra ddv igan asÏÏa isman adawin 
d usda ,isman mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin nna 
ugmv zi mnnaw n isglalafn nv imawaln d u-nna zzrv 
zg ivmisn nv tisvunin ittmukkuln s udalis ama-
ziv .ar ssaramv ad awn tnjq tirra nu .ar imal d 
ubrimal ivudan i ils d udalis amaziv.

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

Immecty(Bouger) aha isbedda t ibba nnes :
-i ma s trid ad tebbid tanfult n umuddu ?
Tseksiw dis iyyu nnes s umdudey.tegÅed 
ad t isfug dat as.igza(Comprendre) «bad-
du» mayd tra ad as tini :
-ëäelv ca zi vuë yan usmun inu.  
Yunf taääevët nnes inzv snat timaä n iderhamn:
-ha-yyi awd nec ëäelv ac tent ard tilid tawu-
ri.
-ad t yawy ëebbi zi dvi mar ad ken 
sduv(Soutenir).
-hat xas kkesv tent zeg imawn n ayt ma c d 
ist ma c.
-ssenv mayd illan .ad ac nyigint.
yumÇ titecrin  day iggufey s uzur di-dda 
tella yat txendaccut n uqezdir ar dis iggan 
aha izum dis amm ubellarj.g tallest ar is-
suëeëëuy allen nnes.mcebbarn s ivaliwn gan 
afray dat taribbut n ibevlasn(Proposé pour 
dire les policiers) ar stillin(Avancer) ,ar 
ttergigin izenzifn nsen .tger asen taribbut 
n ibevlasn itnan(Expression pour dire intercep-
ter) .tessuffev izeflan(Les fouets).ar tek-
kat ivaliwn nsen far ad ssefrukuyn azbdar(La 
digue) nna gan .kud ur ufin ibevlasn ad ten bäun 
,ad ten senfiÇÇiën ceoän(S’énerver) ar ten 
ttecwaän(Fouetter) imc nna ran .icactep uÇuv 
zeg itersan amm ibzä iÏewwecn.ar ttiqiqen 
izenzifn nnes.ijenwet(Perdre conscience).ur 
yad yuci s umya.kud yunf allen nnes iäuhlla.udm 
nnes issigga vif s !!ar as tezmummuy.yucy s 
tiëvi n tudert ar ttenyuddu g iÇevëan nnes.
ittu itersan nnes.ittu aÇengig(La douleur) 
nnes.qeëqecnt wallen(Eblouir) nnes s içenÇaën 
n mumÇëi nnes.ismuvë allen g ugli(L’horison) 
isseflilliyn(Qui brille).ilula usirm zi uxdil 
n tallest.imdudez(Sentir une grande joie) .ar 
ittennuëÇum mar ad t iobbeÇ(Serrer),ad issu 
acbu nnes i tabbuct nnes.da ittiri ad as yazä 
afus ar ittafa amessuy(Le corps) nnes ittu-
crf s tiliclut.Ar ITTEYLILIZ(Se tourner 
sur le lit sans pouvoir dormir) G TILICLUT IGAN 
AMm USEBDR(La civière).Ar as ittental wudm 
nnes.ur iri ad ids tebäu.ttelnt(Enrouler) as 
tillas aäu.ar tettinäaë(Reculer).yaÇ uraæ 
nnes ad issef(Extraire).idehcë kud yannay 
yan uÇulig(Un individu)inzv t s idicl nnes.
izummey(iprq)amm teäëant (Le nourrisson)nna 
tebäa iyyu nnes d iff nnes.ishirf(Pleurer 
à haute voix).Isuqëf.AR ISFUëUÄ ME-
QQAë UR IZMIR AD IBBEY ISEKRAF 
NNES.TEZRY DIS ASNF.ipmmeq(Ne pas se 
contenter)ad tmun d udendum(Le fantôme) nnav.
yusm(être jaloux) bahra.da ittiri ad isawl 
ar as iregÅel wawal.ur izäaë ad isselkem 
azan nnes s imjjan nnes.tfel t ar icëubbuc(Se 

débattre) g tallest amm wazzan dda ur issin ad 
iccef g ilel .yuvy as ca apeëjiä alley ur iz-
mir ad isellexsey(respirer).Icddencer(Se 
lever rapidement).imry allen nnes.imgulley s 
mayd igan tivmeët.ur t yufi g idis(Le côté) 
nnes.ur yannay awd tasayewalt nnes.ifrk(Etre 
conscient) is ikka iherbel(Délirer).ispip-
pey .imsawal d tsendubent nnes amm upyuä : « 
matta timitar n ixilban(Les mauvais sorts) 
?!!.ixub i waÄu awd g twargit !a aoenda nu d 
tuxxut n itnan(Les obstacles) !ur ufiv ad swu-
nfuv awd meqqaëd xas g twargit ! ».ismut-
ter ioetlan(Les couvertures) d usan nnes amm 
userdas(Le soldat ).yusy agÅa nnes nnig ivië 
nnes day iffev.teÏfaë t iyyu nnes ar as ttini 
s wawal nna prin imeÏÏawn nnes irzagn :
-ddu a memmi ac yary ëebbi zi uxnif,ac is-
rar ëebbi s uvbalu immimn.
Ur izÄaë ad imukn zeg wacbabn(Les cils)nnes 
azebdar dat imeÏÏawn nnes.iman d tallest.udm 
nnes ikrurm(Crisper)).acagag ibnubek cigan(être 
sombre).irgm aratim nnes lli t igliyn ad id-
der gar tudert.idma(Concevoir) ajanig (Le 
corps)anect n wi-n ugezlal(Le nain).imseqsa d 
tsendubent nnes s  ubeytel.ickn (Murmurer) : 
« MA MI ISUFR UGERDAS INU ?!.akæ ur ili 
tizzulya g ugadaz n twuri !ddant timpadzin 
(Les éfforts)mant d walim !akæ ay-lli sseknu-
nfv n ukud g umuyd ijmÄ(être perdu).agerdas 
n kuÇ n usegÅasn n uzraw aqecmal(L’étude uni-
versitaire) ur yad isufir i umya g ukud nna gis 
yattuy unck n aregmumey(L’analphabétisme) g 
tmazirt nnev.axxid merday vëin akæ medden n 
wamun nnev ad iniv ugrn iferdasn n wamun nnev izu-
baÇ idemsanen(Les possibilités économiques) 
!!.zi tmiÄi n inelmadn yukmen s uverbaz amenzu 
ur ar ittaweÄ s uqecmal xas semmus aha ur 
ufin ansa nsen g wamun d tmazirt nsen !!id ur id 
tunant(Le mauvais sort) ay-a ittevisan agdud 
nnev.a aryabbuh(La pitié) nnec a ëebbi anf av 
ca n usanf(Le sentier)hat akmurn wulawn nnev ad 
bbeÄin(Exploser) s tifqqept ».
G tnarust taberdant (La gare routière ) in-
miqqeë d ismun n urfufn(La torture).mzuln s 
tasemÄi.meqqaë zmummin itsen ,meqqaë ar 
tfernasn(Faire semblant de rire) ucin s utul 
n waÄu nna g nekÄn(Se noyer) ar ameggeëÄ.ig-
giwer tama n usmun nnes izzevzifn tamart.igna 
ifesti ancucn(Les lèvres) nsen.syafan s uvezzu 
nna g llan .avezzu(La prison) ittennepumeccuyn(Se 
déplacer) s ticcekëaë(Les roues)s ucagag 
ur ilin timitar tizraraqin(Trop claires).
isxixxey « baddu » :
-ixx ,matta wukud ddev aqmammaë(Très étroit) 
?!
Iskukkey(Au sens de soupirer) bab n 
tezrut(La longue barbe) :
-aratim nnev ay-a.yuccel ad vif s nesnimmer 
ëebbi.
iÇÇef « baddu » :
-i ma xef di teddid s di ?!!
-aqq ! is ur tessind ma xef di ddiv !?
-annayv c ar ttinid iga uy-a aratim nnev !
       Ismuvë bab n tezrut allen umsidn (Aigus)
g udm  n “baddu” :
-is ur teflisd(Croire) g uratim ?
-Mayd t igan ?
-iga asakir lli ur neÏvië(Choisir).
-maca ur tennid mayd igan avbalu nnes ?

-allah ayd t igan is ur t i tessind ?
-mayd ac innan ur t ssinv.
-cÄiv ay-a zeg iseqsi nnec.
-akz mayd riv ad iniv.
-i mayd twettesd ?
-hat ur ssinv ibÄ(La différence)ger ivbula 
n uratim.
-aratim ur ili xas yan uvbalu allah aqeëmammap 
(Le puissant).
-heyya trid ad tesvuyd vif s !!
-uhuy.riv ad cciciv(Sensibiliser) imseggarn 
s usaris(La situation) nnev .
-id nitni ayd igan avbalu n uratim mid allah ?
-allah ayd isemsen(Imposer un service à 
quelqu’un) wi-ddev far ad av ssitmen mar 
ad yarm is nezmer ad nesseÄëeë(Déclarer) 
tavamt(Le droit)nnev n wad nili tawuri.ay-a iga 
akayid(L’examen) n ëebbi.aneflas aselman ad 
ur isusm vif izerfan nnes.ad ten issuter 
s wawal yattuyn Bahra.nla akæ azrf n wad nili 
tawuri g tmazirt nnev.ma xef nettemuddu s 
beëëa is ur tli tmazirt nnev tisirikin(Les 
délices) nnes ?
-tla tent g iyulis (Les fermes)illan ddaw waman.
id igran itteqqeln s timeqqit n igenna hat ur 
ar gisn ssififn imecrazn xas akeÄëuë(La 
poussière)iddev illa uzirz.rnu vif uy-a 
amarin(La crise) n tanezruft tamevëibiyt.
-mayd neskar id ad nuvul awal nnev ?
-nevts ad neswihhet maqqaë bbin av ils aha 
kkesn av uxsan.
-tavuyyit ar tessiciy.
-ur da ittefesta xas umttin.
-nev ametcils(Le silencieux).
Susmen,smuvën udm n yan ulmetri(Le mendiant)
isnirizn :
-Nec a ayt ma nu kkiv liv tayla nu g tmazirt ta-
majayt alley i ik°Ço(Renvoyer) uwank iddev 
giv utmazirt nnun,yan zi digun.ha-yyi dat un 
lqiv(Plonger) g tmara d ukeëfs ar apengi(Le 
cou).ur ufiv xas ad azÄv(Tendre) tadupalt inu 
i usemÄik(La charité)taf ad ssutcev tarwa 
nu.a aryabbuh nnun ad ur ttaderm i wallen nnun.
     issemvujjeÄ(Tordre)ifesti ilsawn.idrus 
mayd issufvn ca n idrimn zi tkeccit(La 
poche) nnes nev takmmist nnes.idrus mayd it-
teflasn g ulmetri iddev iggut mayd itteg-
gan zeg wutur tawuri nnes g uzmez nna dis ar 
ttegadayn iÇelfaën .xas ifelluzn(Les naifs) 
ayd yakkan cra akæ ma.
    Ur ikki umya alley ggufin sin s umezgun 
ittemuttuyn,yan yusy agenbir nnes,wa-yyaÄaben-
dir nnes.ar ttirirn vif tasdent(La femme)
n wusun(Le village)s tiÄmi (Avec moquerie).
illiv semdn ivëÄ ubendar tallunt nnes ar issu-
tur i ëebbi ad yaws i wa-dda as yiwsn ,ad 
iddel s uryabbuh nnes wa-nna ten iddeln.xas 
ggezn iggufey yan aha isenod i imnayn aterku nna 
ila g ivil nnes day ismammey :
-nec a ayt ma mepëa ayd ffev zi 
tnanjft(L’hôpital) ur ufiv ma s ddiv s tawja 
nu.ur ufiv awd asafar ad t i sev.mÄaëawat d 
idi hat mriddi umÄaëa nnun ad nemtn s laÇ.mayd 
i yakkan ca ad as ikkur ëebbi tackk°aët nnes 
s idrimn.            

 * ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ
ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2964/2014

** isul

Anagif s ils amaziv s udalif  ⵏⵏⵙ tfinav   

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
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-inna umvar i unbbaÄ ns: “Warjav iÄ 
lli ict n twarjit ur djin oliv »
+irar vifs unbbaÄ:  « Tiwirja 
igeldan ,imvarr n twirja »
-inna yas umvar: « Adday d ktiv 
tiwirja yiÄ lli, day bddin wan-
zadn g uqrru inu , ar urzzuv ma yitn 
issufuvn »
+ AnbbaÄ: « Axatar g wis ittqran 
tiwirja g tmazirt illa g tnkruft 
nnun a Mulay »
- Amvar: « Ur riv ad sllav i 
yhitwan wis tqranin tiwirja, ur 
pmilv udmawn nsn iyi d isktayn 
ihaqqarn d mukkat »
+ AnbbaÄ : « pma ad innirs Mulay,hat 
nsufv iyurr izrin azrf ur da 
ytadjan ihaqqarn d mukkat ad kcmn 
icalln n tmazirt »
- Amvar : « Ad ak qqisv tawarjit 
inu,ila vifk ky ad yi tt tsufvd »
+ anbbaÄ: “Tazrurt taxatart ur 
djin iyi ytmmuc am nttat, mvar giv 
aprdan i Mulay iggimn isggwasn”
- Amvar: “Ami trid ad tqqimd g 
unbaÄ iggimen isggwasn”
+ anbbaÄ: “anbaÄ ur virs addur, 
dat n tprdanit inu i Mulay”
- amvar: “Susm tslld i mayda vak 
iniv”
+ AnbbaÄ: “Imjjan inu i usvad nnun a 
Mulay”
-amvar : “oliv middn ar ktcmn n 
tmsrit inu mvar ur riv”
+ AnbbaÄ: “A tn nv g wansa a Mulay”
-amvar: “Murrin xf akw mag llan g 
urtu inu, zg iskla, tcin tayafut ns, 
ntta tufÄ tyafut, tcin afriwn is-
kla, ntta ufÄn wafriwn, tcin icour, 
ntta ufÄn icour, murrin xf içuran 
ran atn slfufpn”
- anbbaÄ “Ayad av yakkan timitar 
is yuv buhyyuf middn”
-amvar: “Uznv iprdan inu ad zon 
middn, imil suffn ivir ur rin ad 
gin aylli asen nni”
-Amvar: “Qqur g wansiwn nsn ur da 
tmuttuyn am islliwn”
+ AnbbaÄ:“Gan iselliwn s tiggwt 
ziggun aMulay“
-Amvar:“Tisdnan d waraw  d awd     
inu gan islliwn ur rin ad mmectgen“
+ AnbbaÄ:“Irwasn ixatar ayad is-
savan tamazirt d imal ns „

-Amvar: “cwi mleqqafn middn d 
tafukt, slmumzent ami dig sn bu-
hyyuf iggimn isggwasn”
+ AnbbaÄ: “Yah, is ur asn imawn?”
-Amvar: “Tcan akw ayn ufan, tcan idr-
rasn n vrmt inu, tcan igudar n tgmma 
d ioricn, tcan tiggurin d ckul, 
tcan tivnjayin d ifckan, tcan ti-
nakriwin. Tavul vrmt inu tura ur 
digs iqqim vas nkk, murrined 
ghef yi, ftind ixncucn nsn azÄn d 
upfan nsn ad yi vzzin, imil ukiv d 
zg unuddm, fvev asn afus”
+AnbbaÄ: “ila i tmazirt a tg 
tamvra s n tudrt umvar ns, ussan d 
yiÄan aylli lan sa wussan.
-amvar: “May tnnid g tvuri nkk i 
twirja ya timxibin”
+ AnbbaÄ: “Iddegh tella gher 
Mulay tasa yeteggwden xf lghaci 
nnes, aten yawêd buheyyuf”
-Amvar: “Ad i twirja ya ysag-
gwadn, aymi ed tiwid irdzumn ad 
nnk urwas?”
+ AnbbaÄ: “Mulay d imecwi 
axatar,ur ghiyegh ad awen inigh 
mayd igan ufuv i twirja nnun,ar 
mec yi tucamafra ava wit sufvev 
tiwirja nnun”
-Agellid: “Ur tksuÄ ca , siwl”

+anbbaÄ: “Middn immrwi yasn zg 
unbaÄ nnk a Mulay, irin ad as bbin 
dbrt”
-Amvar: “I mayda va gv, pma ad 
bbiv tavwavt nsn?”
+ AnbbaÄ: “Yela ad ten tseffidid 
s sizmaz d imerwasen g gha 
nmrr,tffv tn tgrrapt, pma ad tt-
mzwayn xf tqcrin uvrim ughrim”
-Amvar: “icwa wn as ynnan wtn xf wa-
lim ad ttun timçin”
Askka yberrp uberrap,is ila 
xf imzdav ad ucin tifgurin ku 
amalas, nçiçn g izmaz imaynutn ur 
ssurufn,yav laz middn ar tmyakar 
,ar tmmsenvan gr asn, ntta zrin uqdio 
isggwasn, isdr umvar i tollanin, 
sggin iprdan ns ict n tzlaft uft-
tal vr ur tlli tirut ula tavzi,ar 
tmherwil middn ad ksn buhyyuf n 
kigan isggwasn, svimen i ypidas, 
ar t bnnaon i wmvar,tffev tvwavt 
ulawn nsn.
Said Bajji

*Saoid bajji

ANBBAÄ D IHPDAN  NS



←

La contribution de Feu Mohamed 
Rouicha pour la sauvegarde du patri-
moine poético-artistique amazighe est 
majeure. Sa chanson, qui a bercé plu-
sieurs générations d’amazighophones, a 
constitué une référence – sentimentale 
et socioculturelle – et une création qui 
a permis de maintenir le lien avec une 
culture, une langue millénaire et un pa-
trimoine civilisationnel authentiques. 
Elle fut un rempart contre l’aliénation 
et la perte de la langue et des valeurs 
identitaires que cette dernière véhi-
cule. Valeurs dont se réclament au-
jourd’hui divers organisations et struc-
tures internationales. Preuve concrète 
de l’enracinement et de l’universalité 
de l’amazighité conçue comme berceau 
et alternative au devenir existentiel de 
l’humanité. Et l’histoire amazighe té-
moigne. Une histoire faite de brassages 
et d’apports dont l’amazighité est resté 
le socle, la strate de base.
La parcours du chanteur et atypique : 
une enfance houleuse et agitée à Khé-
nifra, une ténacité et une volonté qui 
furent à l’épreuve des contingences 
historiques. Rouicha a résisté, à sa ma-
nière, pour perpétuer un patrimoine 
unique stigmatisé, avant d’accéder à 
la reconnaissance nationale et inter-
nationale. Il évolua au sein des Zayans 
(Iziyyan), une tribu amazighe qui tint 
tête à la colonisation durant des années. 
Il en fut fier.
La chanson de Rouicha est biblique : 

elle prône un amour absolu, l’amour de 
la vie, le respect de l’autre,  une vision 
du monde puisée dans un patrimoine 
poétique amazighe gouverné par les va-
leurs de tolérance, de pardon et surtout 
du respect de l’autre et de la démocra-
tie. Rouicha a chanté par destin, pour 
assouvir sa vocation d’artiste illuminé. 
Mais il a, par la suite, chanté pour éveil-
ler les consciences en s’engageant, à 
travers sa chanson populaire, pour  nous 
rappeler nos valeurs et fustiger le dérè-
glement socioculturel qui nous menace 
et menace nos valeurs. En témoigne sa 
position au niveau des dégradations 
des valeurs et du chamboulement social 
quand il nous dit :
Tberrem Ssaât irâb unna ur immutn
Han awd aman âayd asawn ulin t
Ur da ttsrrahn jjbl am i chfan ighf
Maqqar tghzam tirggwin ur srrihn
Tqqurd a igr ur d yiwid ca ghurc
Le temps s’est métamorphosé et le sur-
vivant est médusé
Et l’eau qui escalade la pente
Ne coule plus, défie la montagne
N’irrigue plus les rigoles creusées
Le champ est asséché
Rouicha a constitué un pont artistique 
qui a largement contribué à la sau-
vegarde de notre culture et de notre 
mémoire collective amazighe. Par la 
chanson. Il est fasciné par le paysage et 
les hommes : il n’a jamais rien deman-
dé.  Bien avant que le tissu associatif 
amazighe se constitue et s’organise. Au 

même titre que 
d’autres groupes 
amazighes du Nord 
et du Sud, mais 
aussi de Kabylie, 
il a servi de relais. 
Et ses chansons 
en témoignent : il 
aborda des thé-
matiques univer-
selles telles : la 
vision cosmogonique que les Amazighes 
ont du monde (Bdigh issk a sidi a Rbbi 
jud ghifi), la valeur de l’amour en tant 
que moteur social, le vécu sentimental 
et relationnel (Awa ma s igan ca i us-
mun…)…
Feu Rouicha est adulé, aussi bien par 
les amazighophones que par les arabo-
phones. Ils s’y retrouvent et s’identi-
fient à son cri, son chant. Il incarne un 
art tolérant et ouvert, imbriqué sur le 
réel marocain. Bien qu’il n’ait pas pu 
bénéficier de l’intérêt qu’il mérite de 
la part des départements concernés, il 
a résisté et persisté, non par choix mais 
par destin et fatalité.
Rouicha a assumé son rôle historique, 
dans le domaine qui est le sien. En nous 
quittant de manière brute, ils nous 
laissent quelques parts orphelins. Mais 
la relève est assurée par ceux qui ont 
empruntés sa voie et ils sont nombreux.  
Je m’incline devant sa mémoire.

Témoignage : Mohamed Rouicha
(Sauveur de mémoire)
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timirt
et de la piété agressive, ce qui 

est à toutes fins pratiques vrai dans 
les allées de Fès et de Marrakech 
comme dans les étendues de L'At-
las ou du Sahara. »
Réalisant aussi que la fragmenta-
tion de la représentation religieuse 
rendra l’office  d’amir al-mu’minin 
(Commandeur des  Croyants) plus 
fort et plus légitime, le roi a permis 
récemment la présence de chiites 
marocains au nord du Maroc, mais 
dans des conditions strictes d'allé-
geance à la monarchie alaouite.

* Le soufisme est-il défini-
tivement l'antidote de l'Isla-

misme?

Le Maroc a traversé la tempêté hou-
leuse des soulèvements arabes et la 
prise de pouvoir par les Islamistes 
qui en a résulté, indemne grâce à la 
prédominance du soufisme dans la 
majeure partie du territoire maro-
cain, presque aussi important que 
la monarchie elle-même. Consé-
quemment, Le souverain marocain 
en a fait, ainsi, indirectement une 
école de pensée islamique tolé-
rante, ouverte et acceptant l'autre 
dans son «altérité». Ceci, toutefois, 
a été et est toujours un fait qui a 
valu au pays beaucoup de respect et 
d’abnégation dans le monde entier.
Aujourd'hui, de nombreux pays sol-
licitent le Maroc pour bénéficier de 
son expérience religieuse, en parti-
culier dans le domaine de la forma-
tion des Imams et, par conséquent, 
des dizaines d'étudiants étrangers 
se sont inscrits à « l'Académie des 
Imams » de Rabat.  Ainsi, l'Islam 
marocain, s’exprimant dans le 
soufisme et la «wasatiyya » (juste 
milieu),  s'est révélé être un anti-
dote efficace contre l'extrémisme 
religieux sous toutes ses formes et 
la preuve en est que « l'exception 
marocaine »  est une réalité tan-
gible dans le monde musulman et 
ailleurs. 

- http://www.hudson.org/
research/12286-islamism-and-the-
state-in-morocco
-https: // www.alarabiya.net/
aticles/2010/09/26/120366.html
- Op. cité
- Op. cité
- https://www.academia.edu/9650577/
The_Chronicles_of_the_Sephardic_Jews_
in_Spain_Europe_and_in_Morocco_af-
ter_1492
- i http://forward.com/
opinion/217638/1-thing-moroccans-
want-all-jews-to-know/#ixzz4AzTBHi7V
- Geertz, C. 1971. Islam Observed: 
Religious Development in Morocco and 
Indonesia. Chicago: The University of 
Chicago Press. P. 9.
- http://www.moroccoworldnews.
com/2016/05/186729/mohammed-vi-
imam-academy-another-success-story-
in-faith-management-in-morocco/
- http://www.thearabweekly.
com/?id=4505
- http://www.moroccoworldnews.
com/2015/07/163271/the-moroccan-
exception-how-to-survive-the-islamist-
undertow/
 

Le président de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe (AMA), Rachid RAHA, vient 
de recevoir la réponse du Procureur de la 
Cour pénale internationale, concernant 
les flagrantes violations des droits hu-
mains et les crimes commis par l’Etat al-
gérien à l’encontre du peuple mozabite.
Mark P. Dillon, du bureau de procureur 
signale que : « la Cour pénale internatio-
nale (ci-après nommée la « CPI » ou la « 
Cour ») est régie par le Statut de Rome, 
lequel confère à la Cour une compétence 
et un mandat particuliers et bien définis. 
L’un des aspects fondamentaux du Statut 
de Rome (articles 12 et 13) est la stipu-
lation que la Cour peut seulement avoir 
compétence sur les crimes internatio-
naux si :
- i) l’État sur le territoire duquel le crime 
a été commis accepte la compétence de la 
Cour;
-ii) la personne accusée est ressortis-
sante d’un État ayant accepté la compé-
tence de la Cour;
-iii) la situation est déférée au Procu-
reur par le Conseil de sécurité agissant 
en vertu du chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies.
Il ajoute que : « Selon les renseignements 
dont nous disposons actuellement, il 
semble qu’aucune de ces conditions pré-
alables soit remplie en ce qui concerne 
le comportement décrit. Par conséquent, 

comme les allégations ne semblent pas 
relever de la compétence de la Cour, le 
Procureur a confirmé qu’il n’existe ac-
tuellement aucune base justifiant une 
analyse plus poussée. Les renseigne-
ments que vous avez soumis seront versés 
dans nos archives. » Mais il précise que 
: « et la décision de ne pas poursuivre 
l’analyse pourra être revue si de nou-
veaux faits ou éléments de preuve four-
nissent une base raisonnable de croire 
que les allégations relèvent de la compé-

tence de la Cour. La décision pourra éga-
lement être revue si les États en ques-
tion acceptent la compétence de la Cour 
ou si le Conseil de sécurité effectue un 
renvoi » et que : «  la CPI a été conçue 
pour être le complément des juridictions 
nationales, et non pour les remplacer. 
Ainsi, si vous souhaitez poursuivre cette 
affaire, vous pourrez peut-être songer à 
la soumettre aux autorités nationales ou 
internationales compétentes. ».

La Cour Pénale Internationale (CPI) n’a pas 
de compétences sur les crimes commis par 

l’Algérie au Mzab pour le moment

Par : Moha Moukhlis

MIMOUN CHERQUI et Rachid RAHA, devant la CPI
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DR MOHAMED CHTATOU*

* Islam radical

Au Maroc comme dans d’autres pays arabes, l’Isla-
misme a pris racine dans les zones touchées par la 
pauvreté, surtout dans les périphéries des grandes 
villes industrielles connues communément sous le 
nom de « ceintures de pauvretés » (poverty belts). En 
2003, la métropole de Casablanca a subi,  de plein 
fouet, des attaques terroristes dans des lieux tou-
ristiques et un cybercafé. Des kamikazes venant des 
bidonvilles de Sidi Moumen, ont visé, lors de la pre-
mière attaque, les restaurants pour affecter durement 
l’industrie touristique considérée comme satanique, 
si importante, pourtant, pour l’économie du pays tant 
en entrées de devises que d’emplois directs et indi-
rects. La deuxième attaque avait pour cible un lieu 
symbolique d’ouverture sur le monde : un cybercafé, 
peut-être pour décourager l’influence occidentale 
sur la culture du pays par le biais de l’Internet connu, 
parmi les xtremistes religieux, sous le nom de chaba-
ka chaytaniyya ( la toîle satanique).  
Conséquemment, l’Islamisme est perçu par la majo-
rité du peuple marocain comme une terrible menace 
pour la stabilité du pays parce qu’il invoque, à la fois, 
la violence aveugle et la destruction néfaste tout en 
contestant le régime politique en place. Au Maroc, 
spécifiquement, l’idée de l’Islamisme est un défi di-
rect  au roi parce que c’est une approche religieuse 
qui doute de sa légitimité comme amir al-mu’minin, 
« Commandeur des Croyants », ou chef incontesté de 
la religion. L’opposition Islamiste au gouvernement 
marocain outrepasse, par inadvertance, deux lignes 
rouges : la légitimité du monarque en matière de sta-
tut de chef temporel et son rôle, historiquement légi-
time, de guide spirituel et de commandeur religieux.  

* Mohammed Daadaoui, un professeur 
associé de sciences politiques à l’université 
d’Oklahoma aux les États-Unis, soutient à cet 

égard que :  

« À partir des années 1970, cependant, un conflit est 
apparu entre l'état et l'Islam politique résurgent qui 
a affiché un nouveau genre de défi à la monarchie et 
son autorité religieuse. Le conflit était centré sur le 
contrôle de l'espace public religieux et symbolique et 
sur le contrôle autoritaire du régime sur les institu-
tions étatiques. Après les attaques terroristes de 2003 
à Casablanca, l'État a réprimé les Islamistes Sala-
fistes. L'État a également utilisé son contrôle exclusif 
des médias traditionnels pour revigorer l'importance 
nationale du Soufisme mystique et, en fait, la récu-
pération et la sécurisation de l'identité spirituelle du 
pays. L’Islam soufi est au cœur du récit religieux de 
l'État et a contribué à maintenir le monopole du ré-
gime sur l'identité religieuse nationale. Aujourd'hui, 
les contours de cet espace public continuent d'être 
contestés et redéfinis, avec peu ou pas d'exemples 
d'Islamisme violent radical.”

* Le soufisme est apolitique
 
Autant que l’Islamisme est concerné à imprégner 
toutes les zones extérieures de la vie, le soufisme est 
axé sur le fonctionnement interne de chaque indivi-
du. La religion met l’accent sur l’illumination person-

nelle en encourageant toutes les personnes à chercher 
et contempler en eux-mêmes afin de trouver Allah. 
Les soufis ont concentré leurs efforts sur la recherche 
d’un chemin en eux-mêmes qui les conduira à Allah 
et au salut, et croient que le chemin vers Lui peut être 
trouvé dans la méditation et la purification de l’âme. 
Parce que le soufisme est intérieurement focalisé, les 
soufis sont considérés comme intrinsèquement apo-
litiques et non impliqués dans les affaires publiques. 
Le soufisme encourage les croyants à se désengager 
du monde matériel, qui comprend la politique et le 
gouvernement, afin de mieux s’aligner avec le monde 
spirituel et d’apprendre la vérité qui les acheminera 
vers Allah. Le soufisme enseigne que le monde maté-
riel est une grande illusion, et à cause de sa nature 
illusoire, il vaut mieux se libérer des limites de la vie 
matérielle et rechercher la réalité et la compréhen-
sion dans le divin.

* Sur cet aspect particulier du soufisme, 
Hassan Al-Ashraf a écrit dans Al Arabiya 

News que :  

« En vertu de son accent sur les pratiques religieuses, 
le soufisme, un type d’Islamisme hautement mys-
tique, est une tendance qui ne vise pas à intervenir 
dans la politique ou les affaires publiques contraire-
ment à d’autres partis islamiques émergents au Ma-
roc. L’absence d’ambition politique parmi les groupes 
soufis a fait d’eux le choix du gouvernement marocain 
pour lutter contre l’extrémisme ».

* Al-Ashraf ajoute que le soutien officiel 
du gouvernement marocain au soufisme se 

manifeste par une aide financière généreuse 
: 

« Le soutien financier est parmi les stratégies du gou-
vernement pour encourager la propagation du sou-
fisme au Maroc. Cela se fait essentiellement par l’oc-
troi de dons royaux au nom du Roi Mohammed VI aux 
“ zaouias“, sanctuaires ou les soufis s’adonnent à leurs 
rituels religieux hautement mystiques ». 

* en plus de la promotion de leur pensée 
et philosophie amplement dans les médias 

officiels : 

« La promotion du soufisme dans les médias est une 
autre manière du gouvernement de stimuler la ten-
dance soufie. Les émissions télévisées sont dédiés à 
la diffusion du soufi “dhikr“, l’arabe pour “souvenir“ 
dans lequel les soufis s’engagent dans la danse de dé-
votion, la récitation et les cérémonies de méditation 
dans le but de se souvenir de la bénédiction d’Allah ».

* Maraboutisme, reflet marocain du soufisme

La religion a toujours été importante dans la vie des 
Marocains tout au long de l’histoire, mais elle a tou-
jours été modérée et respectueuse. Les Juifs ont vécu 
et prospéré au Maroc depuis 2000 ans, grâce à cette 
modération et tolérance. Lorsque les Juifs sépharades 
furent chasées d’Espagne après la Reconquista en 
1492, le Maroc fut l’un des rares pays qui leur ouvrit 

généreusement la porte. 
Ils avaient réussi, de-
puis, à dominer l’écono-
mie marocaine au point 
qu’ils devinrent les com-
merçants du sultan : tuj-
jar as-sultan. Les juifs 
dominèrent aussi, depuis 
et pour longtemps, la di-
plomatie marocaine et le 
commerce international 
au vu de leur grande ex-
périence sépharade dans 
ce domaine. 

* Jonathan Katz, après avoir visité le Maroc 
et rencontré des Marocains de différentes 

croyances et cultures, a dit ceci sur la diver-
sité marocaine et la tolérance soufie :  

« Donc, en ce qui concerne le  Maroc, je voudrais dire 
ceci : la tolérance n’est pas le seul apanage des blancs 
occidentaux. J’ai vu une plus grande reconnaissance 
pour l’intersection d’identités différentes -marocaine 
et juive, berbère et musulmane, arabe et franco-
phone- que je n’ai jamais vues en Occident. »
L’Islam « marocain », bien que ce terme soit rejeté 
catégoriquement par les Islamistes, qui croient qu’il 
n’y a qu’un seul Islam sans colorations locales, est un 
mélange de soufisme et de maraboutisme. Les sou-
fis sont venus de l’est vers le 15ème siècle et se sont 
répandus dans le pays, prêchant un Islam modéré aux 
fermiers et paysans sans instruction. A leurs morts, ils 
ont été élevés au rang de saints religieux : « marabout 
» et les gens des campagnes construisaient des sanc-
tuaires sur leurs tombes et leur donnèrent les attri-
buts de baraka “grâce à divine“ qui permet des pou-
voirs prophylactiques de guérison. Aujourd’hui, il y a 
des centaines de saints au Maroc avec un pouvoir de 
guérison différent dans chaque cas et dont la baraka 
est célébrée chaque année à la fin du cycle agricole 
(un concept purement païen) par un moussem ‘fes-
tival’ organisé par toute la tribu pendant plusieurs 
jours, rappelant les anciens rites païens du pourtour 
méditerranéen.
Depuis l’avènement du Printemps arabe en 2011, 
la monarchie, qui a toujours favorisé l’Islam soufi, 
a encore une fois renforcé son soutient aux zaouias 
religieuses qui y s’identifient, telle que la puissante 
et populaire zaouia Boutchichiya basée à Madagh, 
prés de Berkane, dans l’est du Maroc, et qui dont le 
nombre de disciples s’élève, selon certains spécialiste 
de la question, à deux millions de personnes au Maroc 
et dans le monde entier, des adaptes religieux qui sont 
des fonctionnaires, des intellectuels, des banquiers, 
des professeurs universitaires et des hommes poli-
tiques.  

* Pour Clifford Geertz, le célèbre anthropo-
logue américain de l'Islam, le soufisme et le 
maraboutisme sont bien enracinés dans la 

société et le psychisme des Marocains : 

« L'Islam de L’Afrique du Nord était et est, dans une 
large mesure, encore essentiellement l'Islam du culte 
du saint et de la sévérité morale, du pouvoir magique 

Et si lE soufismE était l’antidotE 
magiquE à l’islamismE au maroc ?

←
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لنحاول أن نتفق أوال عىل هذه البداهة اإلنسانية: الزكاة التي تبقي عىل 
الغني غنيا والفقري فقريا ليست بزكاة..  تصوري العميق أن الزكاة - 
كما هي مرصفة اآلن- هي اآللية الدينية لترصيف اسرتاتيجيا قريشية 
خطرية.. عندما عادت قريش اىل القيادة مع عثمان/معاوية كان البد 
من إعادة األمجاد التاريخية.. أمجاد النهب و االحتكار.. كان يجب فقط 
الزكاة..  اطلقوا  االنقالب..  لتمرير  اللعبة..  لتمرير  ديني"  "يشء  ايجاد 
 ( مصاصة..  ونعطيك  لكبدة  ملك  ندي  ألية  تماما:  افرتاسية  زكاة/آلية 

انهب كبدك و أعطيك حلوى لإللهاء(..
من  بزكاة..  ليست  فقريا  الفقري  و  غنيا  الغني  عىل  تبقي  التي  الزكاة 
املستحيل  من  اآلن..  عليه  هي  الذي  الشكل  يف  الزكاة  تصور  املستحيل 
العالم يخرجوجوج  تصور أن اإلسالم جاء ليطلب من مالني ملالير تاع 
كيلو ديال الزرع للجيعانينديال العالم ) أن يطلب من "األغنياء" اخراج 
جاء  االسالم  أن  تصور  املستحيل  من   .. للجوعى(  تافهة  زرع  حبات 
وأن  البد  للعالم..  القريشية  البنية  انتاج  ليحافظ/يعيد  املافيا..  ليخدم 
هناك شيئا ما ليس عىل ما يرام.. البد ان الزكاة الحالية صنعتها مافيات 
صعدت للحكم وكان البد لها أن تحيد الدين املحمدي الثوري االول اذا ما 

أرادت أن تبقى..
هو  املحمدية  الثورة  أصل  الرتاكم..  رفض  هو  املحمدية  الثورة  أصل 
للعالم..  يخرج  أن  يجب  يشء  كل  الدوالب..  يف  يبقى  أن  يجب  يشء  اال 
لتحريك الدورة االقتصادية.. حتى ينتفع الكل.. واذا ما تحقق فائض ما 

فيجب اعادته فورا اىل السوق وخلق دورة اقتصادية أخرى.. أصل الثورة 
املحمدية هو الحرب عىل أي يشء قد يؤسس للرتاكم جذر الرتاتبية جذر 
االستبداد جذر الرش يف العالم.. لذلك فأنا أشك كثريا يف الزكاة كما هي 
انها  املحمدية..  النضاالت  مع  جذريا  تتعارض  انها  اآلن..  مطروحة 
الذهب والفضة فبرشهم بعذاب  الذين يكنزون  املطلق ل "ان  النقيض 
الثورية لصالح  اآلية  تم هدم  اذن؟ كيف  الذي حصل  ما  اليم"...مثال.. 
أحاديث بتوجهات قريشية/اموية واضحة من مثل " من زكى فال حرج 
عليه"؟.. اننا ايها السادة امام ورش ابستمولوجي/سيايس كبري كان 

للعظيم جورج طرابييش رشف فتحه يف "االنقالب السني"..
اليمكنني أن أسمي منظر صاحب فيال واضعا صباح العيد خنشةديال 
الزرع أمام بابه منتظرا حلول رباعة تاع الجيعانني... دينا.. اليمكنني 
أن أسمي دينا توزيع خنشةديال الزرع قبل العودة إىل الصالون الفسيح 

للفيال اللتهام صحون الكافيار و البيتزا بأعشاب الرباري اآلسيوية..
إال  أي يشء  فقريا هي  الفقري  و  غنيا  الغني  تبقي عىل  التي  الزكاة  ان 
ان  هو  الرهان  الجوعى..  عىل  التخربيق  نوزع  أن  ليس  الرهان  زكاة.. 
الزكاة  هناك  الجوعى..   إنتاج  اليتوقفعن  نظام  يف  جذريا  النظر  نعيد 
القريشية/الوهابية/الفاسية/الفاشية.. و هناك الزكاة الثورية.. األوىل 
نهب  اسرتاتيجيا  الحرفية السرتاتيجيا قريشية معروفة:  األسلمة  هي 
الجوعى/ضحايا  ماليني  عىل  التخربيق  بعض  توزيع  ثم  الدولة/االمة 

نظام النهب و االبتالع.. - حتى يبقوا واقفني من أجل ابتالع أخر..

كيلو  جوج  نوزع  أننا  أتصور  أنا 
غضب  من  لنهدأ  فقط  الطحني  ديال 
النهب/التحويل  نظام  ضحايا  الجوعى، 
ما  عىل  للموارد  التاريخي/"الديني" 

نخلفهم فيهم من أعطاب كربى..
إنها  تماما..  آخر  يشء  الثورية  الزكاة 
عىل  حرب  كلها..  املنظومة  عىل  حرب 
إبداع  يجب  الرتاكم..  مبدأ  الرش:  جذر 

نظام يمنع الرتاكم من الجذر.. حيث ما هناك تراكم هناك كل األوساخ/
الجرائم السياسية و الوجودية.. عندما تراكم/تجري وراء الثروة فإنك 
لتمرير  ضخم  دين  بناء  فيها  بما  إلدامتها..  الوسائل  كل  عىل  تبحث 

االوساخ الكربى..
وحتى نخرج من فضيحة الرتاكم، يجب أن نحول عميقا يف األهداف التي 
 ( نربيهم  أن  أخرى..  أمور  اطفالنا عىل  تربية  أن تحركنا.. يجب  يجب 
وهذا هو الالمفكر فيه حاليا يف االسرتاتيجيات الرتبوية، يف العائلة و يف 
املدرسة( عىل أهداف احرتام/صيانة األرض وسكانها.. هنا، وهنا فقط، 
الحياة..  مدى  عىل  الساعة،  مدى  عىل  ب"الزكاة"  تقوم  اجياال  نصنع 
الزكاة باعتبارها دينا dette تجاه/من أجل كل ما يتحرك فوق كوكبنا..

حنو نقد جذري للمناهج الدينية..  الغاية من تشريع الزكاة

بقلم األستاذ: منري الحجوجي

لدى  أقوى  وصداه  مسموعاً  أكثر  هو  املسلمني  وائمة 
الشعوب االسالمية من أصوات ودعوات  األئمة املعتدلني 
اليوم يف املجتمعات االسالمية هو  والوسطيني. الشعار األكثر رواجاً 
التنظيمات  من  وغري  لداعش  يمكن  كيف  وإال  الحل«.   هو  »اإلسالم 
دول  مختلف  ومن  املسلمني  من  الكبرية  األعداد  هذه  تعبئة  املتشدد 
العالم االسالمي وزجهم يف أعمالهم القتالية االرهابية..  ناهيك عن أن 
الدينية االسالمية منها،  املدرسية والرتبوية، خاصة  الكتب واملناهج 
السالطني  وبسرية  االسالمية  والحروب  الغزوات  بأخبار  محشوة 
املسلمني وأمجادهم وبطوالتهم . هذه املناهج  ال عالقة لها بالتنشئة 
الوطنية وبقيم ومفاهيم املدنية والحداثة مثل) الديمقراطية والعدالة 
واحرتام اآلخر واإلخالص والتسامح وحب الوطن واملواطنة والعلمانية 
أن  املجتمعات  لهذه  يمكن  كيف  هذه  وغريها(.والحال  والليربالية 
تنهض وتتقدم وتلحق بالعالم املتقدم واملتحرض وهي تلقن أجيالها 

ثقافة ماضوية متخلفة تمجد  الحروب والغزوات  ..  
خطاب املرجعيات االسالمية العليا والرسمية ال يختلف كثرياً عن 
خطابها  مع  يتماثل  بل  املتشددة  االسالمية  الجماعات  خطاب 
الجمعات  بها  تقوم  التي  االرهابية  واالعمال  الهجمات  تربير  يف 
املتطرفة . يقول شيخ األزهر ) أحمد الطيب( أحد أهم املرجعيات 
االسالمية السنية »تهميش املسلمني يف الغرب أدى النتماء بعض 
شبابهم للجماعات املتطرفة«. فضيلة الشيخ هنا يقلب الحقائق 
و يتجاهل أن هؤالء الغوغاء االرهابيني هربوا من مظالم حكومات 
بلدانهم االسالمية ومن الجوع والفقر الذي كانوا يعانون منه يف 
بلدانهم.  أن كالم شيخ االزهر فيه تربير ال بل تحريض للجاليات 
ترتدد  ال  الذي  الوقت  يف  الديني .  والعنف  االرهاب  االسالمية عىل 
املتنورين  واملفكرين  املثقفني  بتكفري  االسالمية   املرجعيات 
بتهم  دمهم  بهدر  فتاوى  اصدار  ويف  املسلمني  وغري  املسلمني 
االساءة لالسالم بمجرد نقدهم لطريقة تقديم وتعليم االسالم .  
القمني  والسيد  زيد   أبو  وحسن  رشدي  سلمان  مع  حصل  كما 
متطرف  اسالمي  قتله  الذي  حرت،  ناهض  واالردني  فودي  وفرج 
امام باب املحكمة بعمان بعد أن أتهمته السلطات االردنية بتهمة 
رغم  صفحته  عىل  رسوم  نرشه  اثر  عىل  االلهية  للذات  االساءة 
الرسم توضيح مفهوم اإلسالميني  أنه استهدف من  تأكيده عىل 
املتشددين للجنة ولم يقصد االساءة لالسالم. يف حني شيخ األزهر 
داعش  تكفري  يرفضون  املسلمني  وأئمة  مشايخ  من  والكثري 
ينطق  الذي  املسلم  أن  بذريعة   ، املشينة  جرائمه  رغم  االرهابي 

بالشهادتني ال يكفر مهما بلغت سيئاته وجرائمه.  
 الكثري من املرجعيات االسالمية ، مثل مشيخة األزهر،  تؤكد عىل 
أن »إلغاء الخالفة ينفي صفة اإلسالم عن املجتمعات والشعوب 
بعث  إىل  السعي  املسلمني  واجب  من  ترى«  وهي   .. اإلسالمية« 
الخالفة اإلسالمية«. هذه الطروحات والطموحات االسالمية هي، 
من دون شك، تشجع الشباب املسلم  عىل االنخراط يف التنظيمات 
والقاعدة،  داعش  مثل  املتطرفة،  والجهادية  السلفية  االسالمية 
االسالمية.   الخالفة  اىل عهد  االسالمية  الشعوب  الطامحة إلعادة 
وبالفكر  الديني  التطرف  بأغالل  املكبل  االسالمي  الواقع  هذا 
الظالمي ، يفرس عدم خروج  الشعوب االسالمية بمظاهرات ضد 
داعش االرهابي، رغم جرائمه املروعة بحق املسلمني قبل غريهم 
،  كما خرجت ضد الرسوم الكاريكاتريية الدنماركية والفرنسية 

املسيئة لالسالم .  
نورد بعض الوقائع، ربما تلقي مزيد من الضوء عىل مدى تعشعش 
األصولية االسالمية وسطوة التطرف الديني يف املجتمعات االسالمية 
الدول  يف  حتى  التطرف،  تنامي  ظاهرة  عن  الحكومات  ومسؤولية 
تركيا،  ،مثل  الدولة  الدين عن  تقوم عىل اسس علمانية وفصل  التي 
عىل  دينك(  )هرانت  األصل،  األرمني  الرتكي،  الصحفي  اغتيل  حيث 
لقد   .2007 الثاني  التاسع عرش من كانون  تركي مسلم، يف  يد فتى 
ًزين املجرم القاتل  بالعلم الرتكي من قبل رجال البوليس الذين سلم 
نفسه لهم وٌعمل القاتل كبطل قومي من قبل ضباط وجنود الرشطة 
الرتكية وأخذوا صوراً تذكارية معه. وقد نقل عن والدة القاتل قولها: 
»ولدي قام بواجبه، وهو بطل يشبه عيل آجا، الذي حاول قتل البابا 
ابني  من  هدية  هو  القتل  وهذا   .1981 عام  يف  الثاني  بولس  يوحنا 
يسمى  ما  طالها  التي  مرص،  يف  املسلمة«.  الرتكية  واألّمة  للشعب 
باربيع السيايس العربي، مدير مدرسة »جهينة« بمحافظة سوهاج 
، بداية هذا العام الدرايس 1917-1916، يرفض قبول أوراق التالميذ 
املسيحيني يف مدرسته، ويقول  » لن أقبل أوراق تلميذ مسيحي طول 
الكالم  هذا  قول  عىل  معلم  يتجرأ  أن  يمكن  هل  املدرسة«!!  يف  أنا  ما 
الطائفي املسموم ويرفض تسجيل طلبة مسيحيني يف مدرسته،  ما 

لم يكن شخص محصن وفوق القانون ؟؟.   

* ما السبيل يف نظرك إلنتاج فكر إسالمي متحرر حيترم األخر وبعيد عن التشدد الديين 
الذي تعاين منه عدة دول اليوم؟  

بصبغة  يصبغ  ألنه  مطلق«  »رش  هو  املتطرف  االسالمي  الفكر   **
يكون  منه  التخلص   . الله  باسم  ويمارس   ،  ) )الجهاد  القداسة 
باستئصال كل مسبباته والقضاء عىل األدوات والوسائل التي يعتمدها 
أصحاب هذا الفكر يف نرش والرتويج لفكرهم املتطرف . الخطوة األوىل 
واملسجد، حيث يف هذه  واملدرسة  االرسة  تبدأ من   الصعيد،  هذا  عىل 
املسلم،  األنسان  وكينونة  شخصية  تتشكل  والحاضنات  املؤسسات 
املؤسسات  هذه  معظم  لألسف  واالجتماعية.   والنفسية  الثقافية 
والحاضنات الرتبوية يف الدول العربية واالسالمية مازال دورها شديد 
، املتسامح املنفتح  الحر  السلبية عىل صعيد بناء  »اإلنسان املسلم« 

عىل اآلخر .
 لهذا، ثمة حاجة ماسة ورضورة ، إلعادة النظر يف اساسيات وأهداف 

ومنطلقات التعليم االسالمي والرتبية االسالمية والتنشئة االجتماعية 
كذلك يف جميع املؤسسات والوسائل االعالمية يف الدول االسالمية وبكل 
األسايس  الهدف  أن يكون  املسلم. عىل  االنسان  بتنشئة  له عالقة  ما 
املسلم  االنسان  انتماء  تعزيز  هو  واالعالم  والتنشئة  للتعليم  واألول 
لوطنه وترسيخ هويته الوطنية وانتماءه االنساني قبل اي انتماء آخر 
ديني كان أم عرقي أم مذهبي. ينبغي أن يكون تطوير التعليم الديني 
جزءاً من مقاربة شاملة إلصالح التعليم يف جميع الحقول وعىل جميع 
األصعدة واملستويات، بمعنى وضع منظومة تربوية شاملة متكاملة 
ابنائه  لكل  )وطن   املدنية،  والدولة  املواطنة   دولة  مرشوع  تخدم   ،
(. ال يمكن  بناء مواطن متزن ، مؤمن بقيم حقوق اإلنسان، وهو 
تمجد  بمقوالت  يومي  بشكل  والقتل، ويحقاً  الكراهية  ثقافة  يتلقى 

القتل والغزو والجهاد واملوت يف سبيل الظفر بآخرة سعيدة. 
الهام والحساس للمؤسسات الرتبوية يف بناء االنسان  بالنظر للدور 
وصقل شخصيته، يجب إعفاء رجال الدين من مهمة التعليم الديني 
الوطنية  املناهج  تحرير  و  االهلية  والخاصة  الحكومية  املدارس  يف 
تنقية  و  االسالمية«  »العقدة  من  والتثقيفية   الرتبوية  والعملية 
والتطرف  التعصب  نزعة  تنمي  التي  األفكار  من  الدراسية  املقررات 
وتلك التي تحرض وتشجع عىل القتل وكل أشكال االرهاب.  رضورة  
تربوية وتعليمية متكاملة تساهم يف عملية تطويق  وضع منظومة 

 . االرهاب  منابع  تجفيف  ويف  الديني  والتطرف  الغلو   مسببات  كل 
كيف يمكن التحرر والتخلص من الفكر االسالمي املتطرف والشعوب 
مصادر  ومن  واشكال   بطرق  الفكر  هذا  من  يومياً  تنهل  االسالمية 
االسالمي  التعليم  ومقررات  مناهج  تنقية  رضورة  لهذا  مختلفة.. 
واآليات  والشعارات  املقوالت  كل  من  واالهلية  الحكومية  املدارس  يف 
يتعلق  ما  وكل  والتطرف  والقتل  العنف  عىل  املحرضة  االسالمية 
بالقتال والحروب وغزوات املسلمني .. تفكيك املقوالت الدينية وتعرية 
الخطاب الديني لإلسالميني املتشددين املوجه لإلنسان املسلم  والتي 
تطعيم  االسالمي.  الجهاد  شعار  تحت  االرهابية  العمليات  تربر  به 
املناهج و املقررات الدراسية بكل ما يعزز ثقافة التسامح واالعتدال و 
احرتام اآلخر وحب الحياة وليس حب القتل واملوت والجهاد والعيش 

املشرتك بني مختلف الديانات و الحضارات.
الغازي  وسياسات  بعقلية  يتسم  االسالمي،  العربي  الحكم  مازال 
املحتل، الذي يعمل عىل طمس جميع الحضارات والثقافات 
واللغات للشعوب التي غزاها واحتل مناطقها، بمعنى أن 
هذا الحكم يفتقر اىل الروح الوطنية واىل االرادة السياسية 
مزدهرة  متقدمة  حديثة  مدنية  دول  لبناء  فعالً  الطامحة 
،عىل النموذج األوربي. مناهج ومقررات التاريخ يف مدارس 
الدول االسالمية تقدم تاريخ املنطقة للطالب وكـأن تاريخ 
هذه املنطقة بدأ مع العرب واملسلمني ، ولم تسكنها قبلهم 
أن  مناهج  هكذا  شأن  من  أخرى.  وديانات  وأمم  شعوب 
لعداها  وتنظر  االسالمي   لتاريخها  متعصبة  أجيال  تنتج 
نظرة استعالء . املطلوب وضع مناهج تعليم ،تعيد االعتبار 
العربي  الغزو  سبقت  التي  والحضارات  املراحل  لجميع 
اإلسالمي للمنطقة) الوثنية، اليهودية ،املسيحية، اآلرامية 
املجتمعات  القبطية(.  األمازيغية،  االشورية،  والرسيانية 
األحزاب  أكرب  الجامع  حزب  يزال  ما  حيث  االسالمية،  
تنويرية  إىل حركة  بحاجة   ، املسلمني  بني  انتشاراً  واألكثر 
الطائفية  الرشنقة  من  املسلم  االنسان  تخرج   ، دينية 
وتحرره من سلطة املسجد، تعزز وترسخ مفاهيم الحرية 
إسالمية،   إصالح  حركة   . املشرتك  والعيش  اآلخر  واحرتام 
حركة  األوربية.  املسيحية  يف  لوثر(  مارتن  بحركة)  شبيه 
الجامدة  االسالمية  واملقوالت  املفاهيم  تخرتق   ، اسالمية 
مع  تتماىش  تعد  لم  والتي  االسالمية  الثقافة  يف  املرتسخة 
روح العرص والحداثة ومتطلبات األجيال الجديدة يف التعليم 
وتشتهي.  ترغب  كما  مستقبلها  وتختار  لتصنع  والرتبية 
والعيش  التسامح  مبادئ  وترسيخ  تعزيز  عىل  تعمل 
املشرتك يف املنظومة الرتبوية والتعليمية ويف كل املراحل من 
ضمنها التعليم الديني يف الدول االسالمية.  فال أمل يف اي 
»اصالح سيايس« حقيقي يف املجتمعات والدول االسالمية 

ما لم يسبقه »اصالح ديني«.
* هناك من يقول إن تدريس التربية الدينية ألطفال أقل من 8 سنوات يف 
الدول اإلسالمية يعترب انتهاكا لرباءهتم وارهاقا لفكرهم الذي ال ميكن ان 

يستوعب ما يلقن هلم عن جهنم والعذاب واآلخرة والصالة . ما رأيك؟
** يولد االنسان الطفل وعقله صفحة بيضاء . مع األيام 
بدءاً من   ، بالوان محيطه  الصفحة  تتلون هذه   ، والسنني 
وثقافة  لغة  من   ، التالوين  هذه  فيها.  ولد  التي  األرسة 
وعادات وتقاليد، ستشكل شخصية الطفل و ستحدد ميوله وخياراته 
املستقبلية.   لهذا من املهم جداً أن يلقن الطفل بما يتناسب ويتوافق 
ما  وكل  محيطه  واستيعاب  فهم  عىل  يساعده  وبما  العقلية  قدراته 
االختيار  له حرية  يرُتك  ينشأ ويرتبى فيها وأن  التي  البيئة  يجري يف 
تتناول  حني  هو.   وميوله  رغباته  عليه  تمليه  ما  وفق  واالنتقاء 
يف  الفقهية  واألحكام  الحدود  لألطفال،  اإلسالمية   الرتبية  مقررات 
اإلسالم،)قطع يد السارق.. قتل املرتد..  املحرمات يف االسالم .. محاربة 
التي يعجز   ، املفاهيم واملقوالت االسالمية  الكفار(  وتقلينهم بعض 
حتى  الكبار عن فهما ، مثل) الكافر ،   جهنم  والجنة وعذاب اآلخرة، 
أنرص أخاك ظلماً أو مظلوماً وعن معجزات األنبياء وسري الصحابى 
 ،) والحرب   واالنتقام  القتل  ثقافة   .. االسالمية  والحروب  والغزوات 
يعد انتهاك ليس لرباءة األطفال وقدراتهم العقلية فحسب وإنما يعد 
ويف  به  يرغبون  ما  اختيار  يف  ولحقوقهم  الرادتهم  واخرتاقاً  انتهاكاً 
اختيار شكل الحياة التي يرغبون بها.. فبمثل هذه املناهج واملقررات 
تستلب وتصادر ارادة الطفل وتقييد لحريته .. ناهيك عن أنها ، ستؤثر 
 .. الذهني  و  العقيل  وتوازنه  وسلوكه  وشخصيته  نفسيته  عن  سلباً 
التطرف والعدوانية والشذوذ واالنحراف نحو  بالطفل نحو  تدفع  قد 

الجريمة .  

“ مناهج التعليم االسالمي حمشوة 
بالكثري من اآليات واملقوالت االسالمية اليت 

حترض وتشجع على القتل والعنف حتت شعارات 
وتربيرات خمتلفة)اجلهاد( وغريها ”

“ املطلوب وضع مناهج تعليم ،تعيد االعتبار 
جلميع املراحل واحلضارات اليت سبقت الغزو 

العريب اإلسالمي للمنطقة) الوثنية، اليهودية 
،املسيحية، اآلرامية والسريانية االشورية، 

األمازيغية، القبطية( ”

←



النهج  حزب  نظم  نوعها،  من  األوىل  هي  سابقة  يف 
»االنتقال  موضوع  يف  وطنية  ندوة  الديمقراطي، 
للقضية  السيايس  الطرح  اىل  الحقوقي  املطب  من 
بالرباط،  الجاري  يناير   15 األحد  يومه  األمازيغية« 
ونشطاء  واملهتمني  الباحثني  من  عدد  فيها  استضاف 
حسن  الرباط،  بهيأة  كاملحامي  األمازيغية،  الحركة 
الباحث  والدكتور  الخديوي،  عيل  واألستاذ  ادبلقاسم، 
إبراهيم فوكيك، إضافة إىل عدد من النشطاء األمازيغ، 
كاألستاذ رشيد الراخا رئيس التجمع العاملي األمازيغي، 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  الدغرني  احمد  واملحامي 
األمازيغية  الحركة  نشطاء  من  أخر  وعدد  األمازيغي، 
وممثيل  األخرى  اليسارية  التيارات  لبعض  واملنتمني 

بعض الجمعيات.
ويف مدخلة له، أكد عيل الخديوي أن شعار ال ديمقراطية 
معتربا  راهنية،   ودو  قائما  زال  ال  األمازيغية،   بدون 
أن  إىل  األمازيغية مطلب سيايس يف جوهره، مشريا  أن 

املغرب يعيش عىل هوية مصطنعة وغري حقيقية. 
ودعا الخديوي اىل »النضال من اجل املرشوع املجتمعي 
حقوق  قيم  فيه  تسود  ديمقراطي  مجتمع  نريد،  الذي 
االنسان الكونية والشاملة وفصل للسلط والعلمانية«، 
داعيا يف السياق ذاته إىل  الرتكيز عىل املشرتك بني مختلف 
القوى املؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعلمانية والتي 

نسعى إلحقاقها جميعا«.
بدوره، اعترب حسن ادبلقاسم أن هناك ثالثة أمور تميز 
االستبداد يف املغرب، وهي احتكار القيم والتحكم فيها، 
واحتكار السلطة وأيضا املوارد والثروات، ودعا املحامي 
بهية الرباط  يف معرض مداخلته اىل بناء جبهة واسعة 
حقوقية  مرجعية  عىل  الديمقراطيني  كافة  تشمل 

والنضال من اجل بناء الدولة الديمقراطية.
الجهوية  مكان  سياسية  جهوية  إقرار  إىل  دعا  كما 
اإلدارية الحالية،  وإقرار دستور ديمقراطي عىل اساس 
يف  الرشاكة  السلطات،  يف  والرشاكة  القيم  يف  الرشاكة 
املؤمنة  الحية  القوى  كامل  داعيا  والثروات،  املوارد 
بالديمقراطية والتعددية يف املغرب إىل عقد  لقاء وطني 

كبري وصياغة ميثاق يتضمن املرجعية واألهداف. 
فقد  الديمقراطي،  النهج  حزب  عن  الزياني  محمد  أما 

مداخلته  يف  عّرج 
الحركة  تاريخ  عىل 
ومختلف  األمازيغية، 
مرت  التي  املحطات 
بعد  خاصة  منها 
وكذلك  اكادير،  ميثاق 
جعلتها  التي  األسباب 
تتشتت وتنقسم وفشل 
الوطني  املجلس  تجربة 
للتنسيق ، والذي اعتربه 
نوعية  نقلة  املتحدث 
التنظيمي  العمل  يف 

للحركة األمازيغية.
الزياني  تحدث  كما   
املخزن  »مساهمة  عن 
التنسيق  تفجري  يف 
القوى  وإضعاف 
الحركة  يف  الوحدوية 

املطالب  أن  الزيان  أعترب  أخر  جانب  من  األمازيغية، 
لالنتقال  االوان  وحان  مهامها  استنفدت  الحقوقية 
حيت  للقضية،  السيايس  واملطلب  السيايس  للنضال 

الرصاع باألساس، هو رصاع  سيايس بامتياز. 
واسعة  نضال  جبهة  بناء  إىل  بدوره  الزياني  ودعا 
القوى  كافة  مع  األمازيغية  املطالب  إحقاق  اجل  من 

األمازيغية واإلطارات املناضلة.
ويف مداخلة حول نمط اإلنتاج األمازيغي، قال الدكتور 
نمط  األمازيغي  عند  اإلنتاج  نمط  إن  فوكيك  إبراهيم 
تسري  اإلنتاج  وسائل  وكل  األرض  أن  حيت  جماعي، 
والثروة  املوارد  توزيع  بأن  قال  كما  جماعي،  بشكل 
يتم بشكل جماعي وعادل، مربزا أن النظام االجتماعي 
إىل  ثم  القبيلة  اىل  االرسة  من  ينطلق  عموده  األمازيغي 

كنفدرالية القبائل.
رشيد  دعا  املتدخلة،  والهيئات  الجمعيات  مداخلة  ويف 
تكتيف  إىل  األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  الراخا 
الندوة،  يف  طرحت  التي  القضايا  مختلف  عىل  النقاش 
كما دعا إىل جهوية سياسية تأخذ بعني االعتبار التنظيم 

كنفدرالية  وبناء  االستعمار،  قبل  ما  للمغرب  القبائيل 
شمال إفريقيا عابرة للحدود، مبنية عىل أساس التسيري 

الذاتي للجهات يف إطار وحدة شمال أفريقيا.
احمد  األمازيغي،  الديمقراطي  الحزب  زعيم  دعا  فيما 
الهيئات  املشرتك بني كل  أكثر عىل  الرتكيز  إىل  الدغرني 
الخالفية  النقاط  إلقاء  ورضورة  واملناضلة،  الحارضة 
جاءت  التي  واملواقف  االفكار  من  بعدد  منوها  جانبا، 
أساسا  ان تشكل  يمكن  والتي  الحارضين  يف مداخالت 
لنقاش جدي ومسؤول حول املشرتك، مؤكدا يف السياق 
نفسه عىل رضورة  تجاوز نضال املواثيق واإلعالنات إىل 

نضال امليادين والساحات. وفق تعبريه
وأجمعت عدد من املداخالت كما سابقاتها عىل اهمية 
إىل  ودعوا  الصدد،  هذا  يف  الديمقراطي  النهج  مبادرة 
األمازيغية  الحركة  بني  املشرتك  عىل  والبحث  تكتيفها 
والتيارات اليسارية الساعية إىل الديمقراطية والتعددية، 
الخالفية بني  النقاط  إىل مجموعة من  التطرق  تّم  كما 

الحركة األمازيغية واألحزاب اليسارية يف املغرب.
* منترص إثري

النهج الدميقراطي يناقش 
االنتقال من املطلب احلقوقي اىل الطرح السياسي للقضية األمازيغية

بجهة طنجة تطوان الحسيمة شهد بعد زوال يومه 
السبت 7 يناير الجاري بطنجة، أشغال الجمع العام 
بجهة  األمازيغية  اللغة  مدريس  لجمعية  التأسييس 
طنجة تطوان الحسيمة بحضور عدد من املدرسات 
الفعاليات  من  مجموعة  إىل  باإلضافة  واملدرسني، 

املعنية بتدريس اللغة األمازيغية.
بكلمة  التأسييس،  العام  الجمع  أشغال  افتتحت 
ترحيبية لرئيس اللجنة التحضريية ذ. بلجاح جمال، 
يف  الجميع  وضع  ثم  بالحضور،  خاللها  من  رحب 

الصورة ودواعي تأسيس الجمعية.
للجمعية  األسايس  القانون  تالوة  تمت  ذلك  وعقب 
اللجنة  عضو  الراشدي  محمد  ذ.  طرف  من 
التحرضية، ويف جو سادته الديمقراطية، تم ادخال 
من  األسايس  القانون  مرشوع  عىل  تعديالت  عدة 
مداخالتهم  أثرت  حيث  الحارضين  األساتذة  طرف 
النقاش بمجموعة من املقرتحات الوجيهة والهامة. 

باإلجماع  األسايس  القانون  عىل  املصادقة  وبعد 
خلص الجمع العام التأسييس للجمعية إىل انتخاب 
التابعة  املديريات  جميع  فيه  تمثل  جهوي  مجلس 

ألكاديمية طنجة تطوان الحسيمة.
رئيسا  ملريني  صالح  ذ.  انتخاب  تم  األخري  ويف 
اختيار  الجهوي  املجلس  له  فوض  حيث  للجمعية 
أعضاء املكتب الجهوي للجمعية املكون من تسعة 

أعضاء.
ويف األخري ألقى رئيس الجمعية املنتخب كلمة، َشكر 
وضعها  تم  التي  الثقة  عىل  الحضور  خاللها  من 
سوى  ليست  الرئاسة  صفة  أن  عىل  منوها  فيه، 
تكليف من أجل االشتغال الجماعي لتحقيق أهداف 
الجميع  مدعو  أجلها،  من  تأسست  التي  الجمعية 
لتكاثف الجهود من أجل إنجاح ورش تدريس اللغة 

األمازيغية يف املدرسة املغربية.
ليست  الجمعية  تأسيس  فكرة  أن  بالذكر  والجدير 

املدرسني  من  مجموعة  طرحها  بل  اللحظة  وليدة 
تدريسها  بداية  منذ  األمازيغية  باللغة  واملهتمني 
الظروف  من  مجموعة  أن  إال   ،2003 سنة  بالجهة 
تزايد عدد مدرسات  ذلك، ومع  تحقيق  دون  حالت 
تأسيس  الالزم  من  أصبح  بالجهة،  اللغة  ومدريس 
لتحقيق  ولذلك  بحسبهم  يوحدهم  جمعوي  إطار 
اللغة  إدماج  إنجاح  أبرزها  األهداف  من  مجموعة 
وتعميمها  بالجهة  الرتبوية  باملنظومة  األمازيغية 
طرفا  الجمعية  لتكون  السعي  وعموديا،  أفقيا 
والربامج  للمناهج  إعداد  أو  إصالح  كل  يف  محاورا 
الدراسية املتعلقة باألمازيغية بتنسيق مع الجهات 
أنشطة  تطوير  يف  املساهمة  جانب  إىل  املختصة، 
اللغة  ومدريس  مدرسات  بني  االجتماعي  التضامن 
الخربات  وتبادل  واالبداع  التعاون  روح  وتنمية 

املهنية خدمة للمتعلم.

تأسيس مجعية مدرسي األمازيغية إلجناح ورش تدريس اللغة األمازيغية 
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أكد محمد أوزين عضو املكتب السيايس لحزب الحركة الشعبية، 
األمازيغية عيداً وطنياً وعطلة  السنة  بإقرار رأس  مطالبة حزبه 
رسمية للدولة. وكشف من خالل بيان تاله يف ختام أشغال لقاء 
يناير   14 السبت  اليوم  الشعبية«  »الحركة  حزب  نظمه  درايس 
»األمازيغية  بالرباط، حول موضوع  العامة  أمانته  بمقر   ،2017
»الحركة«  أن  كشف  التفعيل«،  ورهان  الدستورية  املرجعية  بني 
األمازيغية عيداً  السنة  إقرار  اإليجابي مع مطالب  تفاعلها  تؤكد 

وطنياً وعطلة رسمية.
باتخاد  بالتعجيل  طالبت  الشعبية«  »الحركة  أن  البيان  ويُضيف 
لألمازيغية  الدستورية  املكتسبات  ألجرأة  العملية  التدابري 
مشاريع  صياغة  يف  التشاركية  املقاربة  غياب  وتدارك  وتفعيلها، 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  بإظفاء  املتعلقة  التنظيمية  القوانني 
املؤسسة  عرب  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني  واملجلس 
روافد  وكافة  لألمازيغية  تحقق  بما  تعتز  أنها  كما  الترشيعية، 

الهوية املغربية من حصانة دستورية وقانونية. 
شارك   2967 األمازيغية  السنة  برأس  احتفاء  يأتي  الذي  اللقاء، 
رئيس  أرحموش  أحمد  منهم،  واملهتمني  الباحثني  من  عدد  فيه 
عن  باحسني  والحسني  باملغرب  األمازيغية  الجمعيات  فيدرالية 
املكتب  عضو  السباعي  وعدي  الثقايف  والتبادل  البحث  جمعية 

السيايس للحركة الشعبية.
امحند  الشعبية،  الحركة  لحزب  العام  لألمني  مداخلة  عرف  كما 
عملية  تدابري  باتخاذ  التعجيل  أهمية  خاللها  من  جدد  العنرص، 
ألجرأة املكتسبات التي حققتها اللغة األمازيغية وتفعيلها، وعرب 
األمازيغية،  موضوع  عرفها  التي  الرتاجعات  يف  أمله  خيبة  عن 
كعدم إدخالها يف باقي القنوات العمومية واالكتفاء بها عىل قناة 
واحدة، مشريا إىل أن »الرتجاعات تمتد أيضا إىل اإلدارات العمومية 
توسيع  إىل  داعيا  تيفيناغ،  حروف  فيها  تغيب  التي  والشوارع، 
التشاور بني كل املتدخلني للمساهمة يف انتشار اللغة األمازيغية«.

وموقف  منظور  عىل  الضوء  لتسليط  مناسبة  أيضا  كان  اللقاء 
الرسمي  بالطابع  املتعلق  التنظيمي  للقانون  الشعبية،  الحركة 
األعىل  املجلس  بإحداث  الخاص  وللقانون  وتفعيله،  لالمازيغية 

للغات والثقافات املغربية.

»احلركة الشعبية«
 تطالب باعتماد رأس السنة 

األمازيغية عيدا وطنيا

الريف  ذاكرة  جمعية  رئيس  ملعلم،  عمر  األستاذ  أكد 
امتدادا  كان  بالريف  الشعبي  الحراك  أن  عىل  بالحسيمة 
موضوعيا لحركة 20 فرباير، وقال أن املطلوب من الحراك اليوم 
هو الوفاء للخط التحريري الذي سطره األجداد، »والتفاوض 

مع القرص ال مع الوساطات«.
»األمازيغية،  موضوع  حول  فكرية  ندوة  يف  ملعلم  وأضاف 
الجمعيات  من  كل  نظمتها  والديمقراطية«،  الشعبي  الحراك 
للسنة  تخليدا  وإصوراف  ثازيري،  ثاومات،   األمازيغية  
األمازيغية الجديدة 2967، وذلك يوم األحد 15 يناير بكاسيطا، 
املعاناة والتهميش  انطلق من رحم  أنه  الحراك  بأن ميزة  قال 
واملشاكل االجتماعية مع بداية األلفية الثانية بالريف، قبل أن 
ينتقل ملعلم إىل رسد كرنولوجية االنتفاضات الشعبية بالريف 

عرب التاريخ.
وأشار ملعلم يف مداخلته املعنونة »الحراك االجتماعي بالريف، 
الوفاء واالستمرارية«، إىل أن خطاب الحراك الشعبي حمايس 
مبدع يتبنى نهج املقاومة وجيش التحرير لكنه يفتقر للقيادة 
للحركة  أن  وأضاف  الجهوي.  املستوى  عىل  وتنسيقيات 

األمازيغية دور مهم يف طرح سؤال الهوية والعلمانية. 
تخليد  األمازيغية،  السنة  »رأس  شعار  تحت  املنظمة  الندوة 
شعبي وتجاهل رسمي« ضمت أيضا مداخلة لألستاذ والباحث 
»الجذور  عنوان  تحت  دوناس،  رشيد  املعارص،  التاريخ  يف 
وتفسري«  تركيب  بالريف،  االحتجاجية  للحساسية  التاريخية 
أكد من خاللها عىل أن منطقة الريف تعرف انسجاما ثقافيا 
وذاكرة جماعية مشرتكة تجعل رشارة النضال تنترش برسعة، 

وقدم قراء تفسريية لعالقة املخزن بالريف عرب التاريخ.
من  أقوى  تكون  بالريف  األفعال  ردود  ملاذا  دوناس:  وتساءل 
باقي مناطق املغرب، مشريا إىل أن املغاربة كلهم أمازيغ بحكم 
التاريخ والجغرافيا. قبل أن ينتقل إىل رسد األطروحات الثالث 
لعالقة املخزن بالريف: دافيد هارت صاحب مقولة »الريف كان 
دائما مستقال عن املركز«، وجرمان عياش الذي قال »املخزن 
كان بشكل عام فارضا لنفسه ونفوذه، ثم محمد حجاج بقوله 
»اشتهر األمازيغ بالريف بالتصدي للغزو األجنبي«، كما أشار 
إىل مقولة األمري عبد القادر »القبائل الريفية دعمت املقاومة 

الجزائرية«. 
ومن جانبه أكد األستاذ والباحث األمازيغي، الهادي يوبا، عىل 
العلوم  عن  بمعزل  يفهم  أن  يمكن  ال  األمازيغي  الخطاب  أن 
اإلنسانية، وأضاف »األمازيغية بالنسبة للساني ال تقل أهميه 

عن اي لغة اخرى يف العالم«.
الخطاب  يف  »الحداثة  املعنونة:  مداخلته  يف  يوبا،  واقرتح 
سطرته  الذي  للخطاب  العودة  نقدية«،  رؤية  األمازيغي، 
العلمية لهذا الخطاب،  الحركة األمازيغية يف بدايتها وتحقيق 
وأضاف  »األمازيغي كان دائما يعي ذاته ولكن وفق ظروفه«. 
وعرض يوبا أطروحات لشخصيات أمازيغية وقام بانتقادها. 
معرضا  الصباحية  الفرتة  يف  أيضا،  التخلد  برنامج  وتضمن 
من  باألمازيغية  للكتابة  الشائعة  األخطاء  يف  وورشة  للكتاب 

تأطري األستاذ أنديش شاهد.
* كاسيطا: كمال الوسطاني

املطلوب من  احلراك الشعيب 
هو الوفاء للخط التحريري الذي 

سطره األجداد

للقناة  العام  املدير  مماد،  محمد  من  كل  حظي 
والباحث  والشاعر  آمرير،  عمر  والدكتور  األمازيغية، 
األمازيغي،  العالم  جريدة  ومديرة  مستاوي،  محمد 
جماعة  طرف  من  بتكريم  الشيخ،  ابن  آمنة  اإلعالمية 
الخامسة لالحتفاالت  النسخة  تزنيت،  ضمن فعاليات 
الخاصة بحلول السنة األمازيغية 2967، والذي نظمته 
اإلقليمي  املجلس  بتعاون مع  لتزنيت  املحلية  الجماعة 
هيأت  من  وثلة  األحياء  وجمعيات  الجهة  ومجلس 
الجاري  يناير  و12   11 يومي  باملدينة،  املدني  املجتمع 

بمجموعة من فضاءات مدينة الفضة.
مماد  محمد  األمازيغية،  القناة  مدير  اختيار  تّم  كما 
أخوه  وتسّلم  األمازيغية،  السنة  شخصية  باعتباره 
تسّلمت  الحني  يف  عنه،  نيابة  الشهادة  مماد  سعيد 
أمرير  عمر  والدكتور  الشيخ،  ابن  أمينة  اإلعالمية 
شواهدهم  مستاوي  محمد  والباحث  والشاعر 
باعتبارهم شخصيات إعالمية وثقافية قدمت خدمات 

جليلة للغة والثقافة األمازيغيتني.
هذا وشملت احتفاالت رأس السنة األمازيغية الجديدة 
بدار  التعبريية  الفنون  رواق  افتتاح  الفضة،   بعاصمة 
تؤرخ ألربع سنوات من  تم عرض صور  كما  الثقافة، 
هاته التظاهرة، باإلضافة إىل فضاء لألطباق األمازيغية 
ومنتجات  األمازيغية  املوسيقية  واآلالت  التقليدية، 
أخرى، فيما احتضنت حديقة أجبابدي أنشطة تربوية 
لفائدة أطفال املدينة شملت أوملبياد تيفيناغ، ومسابقة 
التنشيط  إىل  باإلضافة  األمازيغي،  والشعر  الرسم  يف 

البهلواني والرتبوي.
الجاري،  يناير   11 النخيل يوم  كما احتضن ملعب بني 
الرياضية  للمداس  يناير«  ن  »ءيض  كأس  فعاليات 
املدرسية  اإلقليمية  البطولة  وفعاليات  القدم  كرة  يف 

مع  بتنسيق  القدم،  كرة  يف 
للرياضة  اإلقليمي  الفرع 
املدرسية، واملديرية اإلقليمية 
الوطنية  الرتبية  لوزارة 
جانب  إىل  املهني،  والتكوين 
لفائدة  تنظيم دورة تكوينية 
نساء املدينة يف رياضة الدفاع 
املغطاة  بالقاعة  النفس  عن 

أناروز.
التظاهرة  هذه  مع  وموازاة 
فكرية  محارضة  تنظيم  تم 
األمازيغية  موضوع   حول 
الوطنية  الشخصية  وبناء 
الدكتور  املؤرخ  أطرها 
كتاب  وتوقيع  أوريد،  حسن 
السرية الذاتية لألستاذ محمد 
األستاذ  ألفه  الذي  مستاوي 

عبدالله كيكر، كما تضمن االحتفال فقرات ذات الطابع 
االجتماعي.

لتشييد  األساس  حجر  بوضع  قامت  تزنيت  جماعة 
اسم  له  اختارت  بوتاقورت،  بحي  سوسيوثقايف  مركب 
الفنان املرحوم عموري مبارك تكريما لروحه وملسريته 

الفنية الخالدة.
أنشطة  املدينة، تنظيم  أحياء  كما عرفت مجموعة من 
تنشيطها بفقرات  تم  يناير«  »بإيض ن  إحتفاء  القرب 
وسكان  جمعيات  اقرتاح  من  املحلية،  الشعبية  الفنون 

األحياء، إضافة إىل تقديم طبق تاكال .
وعرف فضاء العني أقديم مساء يوم األربعاء 11 يناير،  
فقرات  تخّللته  التقليدية  األمازيغية  لألزياء  عرضا 

والتكريمات  الغنائية  ، كمجموعة »تودرت«  موسيقية 
املصور  املصورة،  املدينة  ذاكرة  قبيل  من  املحلية 
الفوتوغرايف لحسن بايا و الدكتورة رقية دوشينا أعمو، 
التيزنيتي  الوسط  يف  املعروف  سامي  أحمد  والسيد 

ببورحيم، وفقرات مختلفة.
وختمت جماعة تزنيت احتفالها برأس السنة األمازيغية 
الجديدة 2967، بسهرة كربى يف ساحة املدينة، شاركت 
ماتن«،  »آيت  ومجموعة  تيزنيت،  آحواش  فرقة  فيها 
والفنان »عيل فايق« و«سمفونية الروايس«، إضافة إىل 
البانجو  ملك  الصيت،  الدائعة  إزنزارن  مجموعة  قائدة 

كما يلقبه عشاقه الفنان إيكوت عبد الهادي.
* منترص إثري

تكرمي شخصيات إعالمية وثقافية يف احتفال رأس السنة األمازيغية بتيزنيت
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أعلن املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا أنه عقد 
السيايس  القسم  عن  ممثلني  مع  لقاء 
عشاء  خالل  بليبيا،  األمريكية  للسفارة 
الدولية   Creative منظمة  نظمته  عمل 
املجتمع  نشطاء  من  مجموعة  بمشاركة   ،

املدني األمازيغي. 
وأورد بالغ املجلس يوم 21 دجنرب 2016، أن أعضاءه 
بنشاطات  األمريكيني  الدبلوماسيني  بتعريف  قاموا 
املجلس وكيفية تأسيسه وإنتخابه حسب إعالن األمم 
تحاور  كما  األصلية،  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة 
الحارضون حول سبل التعاون بني الطرفني والوضع 

الراهن يف ليبيا.
املجلس  أن  اإلعالمي  نقل مركز زوارة  ذلك  تزمنا مع 
نشطاء  من  ملجموعة  إضافة  ليبيا  ألمازيغ  األعىل 
اإلجتماعات  سلسلة  يواصلون  األمازيغي  الحراك 
األمازيغية  والقضية  عموماً  الليبي  بالشأن  املتعلقة 
األعىل  املجلس  يجري  حيث  الخصوص  وجه  عىل 

سلسلة  النشطاء  من  ملجموعة  إضافة  ليبيا  ألمازيغ 
من اإلجتماعات بالعاصمة تونس، شملت كذلك لقاء 
يف  خبري  جاردان«  »إدريس  املغربي  الربوفيسور  مع 
تم  الدستوري  والقانون  املغربية  الدستورية  التجربة 
املغربي  الدستور  يف  األمازيغية  التجربة  تناول  فيه 
وكيفية  وأسسه  آلياته  مناقشة  تمت  كنموذج 

صياغته.
الحقوق  شق  يف  ليبيا  أمازيغ  مطالب  أن  إىل  يشار 
ما  عىل  بناء  أساس  تتلخص  والثقافية  اللغوية 
الدستوري  االستحقاق  ملتقى  أثناء  وأعلنوه  سبق 
طرف  من  واملنظم  طرابلس  بالعاصمة  عقدوه  الذي 
املجالس املحلية ملدن أمازيغ ليبيا يوم 12 يناير 2013، 
النص  الدستور،  ديباجة  تتضمن  أن  يف  تتخلص، 
الليبية هي هوية دولة ليبيا، بعمقها  عىل أن الهوية 
األمازيغي العريق، وكل روافدها الحضارية والثقافية 
املتعاقبة، مع االلتزام بإبراز معالم هذه الهوية، يف كل 
شعارات الدولة ورموزها السيادية : كالعلم ، والنشيد 

الربيد،  الهوية، طوابع  ثبوت  وثائق  العملة،  الوطني، 
النص  إىل  باإلضافة  الخ...،  اإلعالم،  التعليم،  مناهج 
وأنها  لليبيا،  رسمية  لغة  األمازيغية  اللغة  أن  عىل 
قيمتها  يف  الرسمية  اللغات  من  غريها  مع  متساوية 
رضورة  عىل  النص  جانب  إىل  الليبيني،  جميع  لدى 
اللغة  إدراج  كيفية  يحدد  تنظيمي،  قانون  وضع 
الليبية،  بالدولة  العامة  الحياة  األمازيغية يف مجاالت 
األمازيغية  اللغة  لتفعيل  القانونية،  الحماية  لضمان 

كلغة رسمية.
كما يطالب أمازيغ ليبيا يتعديل املادة 30 من اإلعالن 
الدستوري الليبي لكي يتمكنوا من التوافق مع بقية 
أن  بدل  والثقافية،  اللغوية  حقوقهم  عىل  املكونات 

تمرر بالتصويت من قبل األغلبية.
هذا ويتواجد أمازيغ ليبيا يتواجدون يف موقف صعب 
مقاطعتهم  ورغم  الثورة،  تلت  التي  السنوات  طيلة 
لقاء  األخرية ويف  أن هذه  إال  الدستور  لهيأة صياغة  
البعثة  تشاوري عقدته بسلطنة عمان تحت إرشاف 

األممية ما بني 19 مارس و06 أبريل 2016، خرجت 
بمسودة دستور للبالد، تقيص حقوق األمازيغ وتنص 
للدولة يف جميع  العربية لوحدها “لغة رسمية”  عىل 
املخاطبات واملعامالت الحكومية والرسمية واملناهج 

الدراسية.

إعداد
ساعيد 
الفرواح

املجلس األعلى ألمازيغ ليبيا يبحث »الدستور« مع دبلوماسيني أمريكيني وخبري قانون مغريب 

أغ  »حاما  أصدر 
العام  األمني  محمود«، 
من  املؤتمر  لحركة 
أزواد  يف  العدالة  أجل 
من  كل  إىل  موجها  بيانا 
الجزائرية،  »الوساطة 
لرئيس  األعىل  واملمثل 
منسيما  وممثل  الدولة، 
املالية  والحكومة 
الدولية  واملنظمات 
الجزائر  إلتفاق  الراعية 
حول  العام«  والرأي 
»أشخاص  سماهم  من 
سيئة«  نوايا  يملكون 
تمثيل  حق  يملكون  وال 
العدالة  أجل  من  املؤتمر 
وينتحلون  أزواد  يف 
يستحقونها  ال  صفة 

ينتمي  التي  الحركة  إسم  ويستخدمون 
حركات  مع  اتفاقيات  ويوقعون  إليها، 
أخرى مخدوعة وقد قاموا بمؤتمر صحفي 

يف العاصمة املالية »باماكو«. 
أجل  من  »املؤتمر  حركة  بيان  أورد  وعليه 
العدالة يف أزواد« الذي نقله موقع »الصحراء 
ميديا« أن »حاما أغ محمود« هو األمني العام 
الحركة  بتمثيل  املخول  الوحيد  والشخص 
األمني  وأن  اليوم،  املستويات  جميع  عىل 
الحركة  تمسك  الرشكاء  يبلغ  جميع  العام 
الحركات  بقية  مع  املربمة  التفاهمات  بكل 

بتاريخ 20 كتوبر 2016  يف باماكو.
وجاء بيان »حاما أغ محمود«، حسب نفس 
موقع  مشرتك  بيان  صدر  أن  بعد  املصدر، 
أزواد«  يف  العدالة  أجل  من  »املؤتمر  بإسم 
يشكر  بجناحيها  أزواد  إنقاذ  حركة  مع 
عىل  املالية  الحكومة  وكذلك  الدويل  املجتمع 
الجهود املبذولة من أجل تنفيذ اتفاق السالم 
واملصالحة يف مايل املنبثق عن مسار الجزائر، 

ويؤكد عن عدم الرىض 
بسياسة اإلقصاء.

من  املرفوض  البيان 
أكد  محمود«،  »أغ 
حل  رضورة  عىل  كذلك 
يف  الحركات  تمثيلية 
متابعة  لجان  جميع 
بجميع  االتفاق 
أن  مؤكدا  فروعها، 
التي  باماكو  تفاهمات 
الحركات  بني  وقعت 
لسياسة  الرافضة 
موقوفة،  اإلقصاء 
بعد  البيان  وجاء 
تنظيم  من  قليلة  أيام 
بإسم  صحفي  مؤتمر 
محمود«  »أغ  حركة 
مايل  عاصمة  وسط 
من  واسعا  شعبيا  رفضا  لقي  »باماكو«، 
وصفوا  الذين  محمود«  أغ  »حاما  أنصار 

املؤتمر الصحفي باالنقالب عىل الرشعية.
يشار إىل أن حركة »املؤتمر من أجل العدالة 
املجلس  عن  منشقون  أسسها  أزواد«   يف 
أزواد، وهي حركة »مسلحة«  األعىل لوحدة 
تجمع بني قبائل األنصار واألرشاف، وتحمل 
أزواد«،  يف  العدالة  أجل  من  »املؤتمر  اسم 
وجاء إعالن تأسيس الحركة بعد يومني من 
مقتل القيادي يف الجناح العسكري للمجلس 
إثر  أوسا«،  »أغ  الشيخ  أزواد  لوحدة  األعىل 
تفجري سيارته من طرف مجهولني، وتضم 
بينهم  يتواجد  الذين  تمبكتو  مدينة  طوارق 
أغ  »حاما  شأن  هو  كما  سابقون  وزراء 
الحركات  عن  منشقني  إىل  إضافة  محمود« 

األخرى وهي من أقوى التحالفات يف أزواد.

املؤمتر من أجل العدالة يف أزواد :
ال شرعية ألي اتفاق ال يوقعه »حاما أغ حممود«  بعد ثمانية عرش شهرا من توقيعها عىل اتفاق السالم 

مع مايل الذي ظل يراوح مكانه دون تحقيق أي تقدم 
عىل األرض، أعلنت تنسيقية الحركات األزوادية نهاية 
يف  مشاركتها  تعليق  املاضية  السنة  من  دجنرب  شهر 
بينها  املوقع  واملصالحة  السالم  اتفاقية  متابعة  لجنة 

وبني الحكومة املالية تحت إرشاف دويل.
التي تضم مجموعة من  األزوادية  الحركات  تنسيقية 
لتحرير  الوطنية  الحركة  ضمنها  الطوارق  حركات 
اإلجراءات  تطبيق  لعدم  أسفها  عن  عربت  األزواد، 
السالم كما سبق  اتفاقية  التي تنص عليها  االنتقالية 
إىل  مشرية  املعنية،  األطراف  بني  عليها  اإلتفاق  وتم 
السابقة  الدورات  توصيات  تطبيق  عدم  من  استيائها 
عن  بالخروج  املالية  الحكومة  متهمة  املتابعة،  للجنة 

بنود اإلتفاق.
يأتي ذلك بعد أن ظل اتفاق السالم واملصالحة بني مايل 

والحركات األزوادية يرواح مكانه منذ التوقيع عليه، دون 
أن تتم مبارشة اإلجراءات املتفق عليها عىل األرض لتنفيذ 
بنوده، ولعل ما عقد الوضع هو اإلنقسامات والرصاعات 
قالت  اإلطار  هذا  ويف  املختلفة،  األزوادية  الحركات  بني 
أصدرته  صحفي  بيان  يف  األزوادية  الحركات  منسقية 
جنودها  من   200 إن  املايض،  دجنرب   30 الجمعة  يوم 
عالقون عند بوابة مدينة غاوا، بعد أن منعهم متظاهرون 
مسلحون من دخول املدينة يف إطار تنفيذ اتفاق املصالحة 

املوقع بينهم والحكومة املالية عن مسار الجزائر. 
وأضاف بيان املنسقية الذي نقله، موقع »كيبارو« املايل، 
واآلن  مختلفة  مناطق  من  قادمون  الجنود  هؤالء  أن 
الدوريات  أعمال  يف  للمشاركة  غاوا  نحو  طريقهم  يف 
حركات  وتجمع  املايل  الوطني  الجيش  بني  ما  املشرتكة 
املتحدة   لألمم  وحدات  رفقة  املنسقية،  وكذلك  بالتفورم 

)منيسما( وفق ما ينص عليه اتفاق املصالحة.
منسقية  طلبت  غاوا  مدينة  يف  التوترات  هذه  وأمام 
يف  املوجودة  الحكومية  الجهات  من  األزوادية  الحركات 
غاوا والتي قالت إنها »كانت شاهدة منذ بداية التخطيط 
لهذه املظاهرة حتى الرشوع فيها«، »إنهاء هذه الوضعية 
بشكل فوري، ألنها لن تكون إال خطوة لتعقيد إجراء مهم 

لتعزيز الثقة بني األطراف«. 
مسؤولياتها  تحمل  إىل  السالم  اتفاق  أطراف  دعت  كما 
بالكامل إلنهاء هذه الوضعية بشكل رسيع«، مشرية إىل 
سيعودون  رجالها  فإن  حل  إىل  التوصل  يتم  لم  »إذا  أنه 
من  تحذر  أن  قبل  كارثة«،  لوقوع  تفادياً  قواعدهم  إىل 
السالم  اتفاق  تطبيق  إفشال  عىل  تعمل  »أطراف  وجود 

اتخاذ  إىل  الدولية  »الوساطة  املنسقية  ودعت  مايل«،  يف 
إجراءات ملموسة ضد هذه األطراف«. وذلك بعد أسبوع 
من إعالنها عن تعليقها لجميع أعمالها يف اللجان املكلفة 

بمتابعة تطبيق االتفاق.
تزامنا مع هذا الحادث أفاد موقع »كيبارو« املايل أن املمثل 
األعىل لرئيس الجمهورية املالية عقد إيجاد اجتماعا جمع 
مع  األزوادية  الحركات  منسقية  وجود  تعرقل  حركات 
إعطاء  مقرتحا  املشكلة،  لهذه  حل  إليجاد  األخرية،  هذه 
الحركات  منسقية  دخول  ترفض  التي  الثالثة  الحركات 
أن  إال  الدوريات املشرتكة،  75 شخصا يف  األزوادية لغاوا 
بمساواة  وطالبت  ذلك  عىل  اعرتضت  »بالتفورم«  حركة 
عدد عنارصها بعدد عنارص منسقية الحركات األزوادية. 
إلتفاق  الكامل  الفشل  دون  وللحيلولة  متصل  سياق  يف 
السالم بني الطوارق ومايل، أعلن رئيس الجمهورية املالية 
عزمه  الجاري  يناير  فاتح  يوم  كيتا«  أبوبكر  »إبراهيم 
تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية، يف شهر مارس املقبل، 
والحركات  السياسية  االطراف  جميع  فيه  ستشارك 
يف  والقبائل  الطوائف  وممثيل  املدني  واملجتمع  املسلحة 

مايل.
ويهدف املؤتمر، حسب ما نقلته مواقع إخبارية من مايل، 
باألساس إىل إعادة األمن والسلم إىل مايل بعد عدة سنوات 
من الحرب األهلية حسب قول الرئيس أيوبكر كيتا، الذي 
وقع  الذي  السالم  اتفاق  بتطبيق  سيتم  ذلك  أن  أضاف 
بسبب  مكانه  يراوح  والزال   ،2015 منتصف  الجزائر  يف 
خالفات عميقة بني موقعه. ونقلت وكاالت إخبارية من 
قدمت  أوروبية  أطرافا  أن  والصحراء  الساحل  منطقة 

دعما ماليا للحكومة املالية من أجل تنظيم هذا املؤتمر.

أزواد: مؤمتر للمصاحلة يف مارس إلنقاذ السالم اهلش بني الطوارق ومايل

اتهم تقرير ملنظمة »إیموھاغ الدولیة من أجل العدالة والشفافیة« دوال 
والسجن  القتل  شملت  الطوارق  حق  يف  انتهاكات  بممارسة  وأطراف 

التعسفي واالضطهاد.
والشفافية«  العدالة  أجل  من  الدولية  »إيموهاغ  تقرير منظمة  ويوثق 
شمال  منطقة  يف  الطوارق  حق  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حالة 
أربعة دول وهي  2016 وذلك يف  الكربي خالل عام  إفريقيا والصحراء 

ليبيا والجزائر ومايل والنيجر.
التقرير، بحسب املنظمة، اعتمد عيل تسجيالت وتقارير خاصة للجرائم 
جراء  أو  املسلحة  النزاعات  بسبب  الطوارق  من  العديد  تكبدها  التي 

التمييز العنرصي أو نتيجة القمع.
شهدت  و2016،  و2015   2014 سنوات  أن  التقرير  ديباجة  يف  وجاء 
جرائم حرب بشعة ضد الطوارق يف كل من ليبيا ومايل راح ضحيتها عىل 
األقل 2000 شخص وأكثر من 250 ألف مهجر، نتيجة تداعيات الحرب 

يف كل من ليبيا ومايل. 
فيما تعرضت األماكن الرتاثية والتاريخية إىل عمليات التخريب والتدمري 
كما هو الحال يف تدمري أرضحة »تومبكتو« من قبل جماعات إسالمية 
باملاء  ليبيا(  )جنوب  أكاكوس  جبال  نقوش  بتشويه  وانتهاء  متطرفة 
الخاصة  السكنية  والتجمعات  األحياء  تعرضت  فيما  و«غرافيتي«، 
بالطوارق للتدمري واملسح املمنهج يف كل من جنوب ليبيا )سبها وأوباري 
وغدامس( وجنوب الجزائر )تمنغاست( وتعرضت مناطقهم امؤامرات 
داخلية وخارجية وحصار كان الهدف منه شل حرية الحركة كجزء ال 
يتجزأ من سياسة القمع التي تمارسها دول املنطقة عىل بدو الطوارق.

وأشار التقرير إىل أن الجزائر بادرت إىل إغالق حدودها مع مايل تزامنا 

بالخطوة نفسها  أزواد، كما قامت  إقليم  الطوارق استقالل  إعالن  مع 
مع ليبيا إبان حرب أوباري يف منتصف2014.

التدخل الفرنيس يف مايل عام 2013 زاد حسب التقرير من سوء الوضع، 
حيث أورد أنه ما إن وطئت أقدام القوات الفرنسية )برخان( صحراء 
أزواد )شمال مايل( حتى بدأت بمراقبة املجال الصحراوي وفرضت عليه 
أو بآخر يف قطع الصالت واألوارص  حصارا محكما مما ساهم بشكل 

اإلجتماعية للطوارق وعطل حركة التجارة فيما بينهم. 
من  العرشات  بقتل  التقرير،  حسب  نفسه,  للغرض  فرنسا  وقامت 
غري  أو  مبارش  بتعاون  اإلرهاب  محاربة  ذريعة  تحت  الطوارق  بدو 
التدخل صافرة  )النيجر والجزائر( وأطلق هذا  الجوار  مبارش مع دول 
اإلعتقاالت التعسفية الخارجة عن القانون ضد أبناء السكان األصليني 

من الطوارق. 
ونقل تقرير منظمة »إیموھاغ الدولیة من أجل العدالة والشفافیة« عن 
الطوارق يف  أبناء  200 سجني من  أكثر من  امليدانية، وجود  مصادرها 
السجون النيجريية لوحدها، لم توفر لهم املحاكمات القانونية العادلة 
وأغلبهم تجار تم القبض عليهم من قبل القوات الفرنسية والنيجرية، 

وباإلضافة إىل هؤالء هناك ما بني 250 إىل 300 سجني يف الجزائر.

وأكد التقرير أنه عىل الرغم من قيام كل دولة من دول املنطقة بتأييد 
يف  املتحدة  األمم  عن  الصادر  األصلية  الشعوب  لحقوق  العاملي  اإلعالن 
تشكل  ظلت  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أن  إال  عليه،  واملصادقة   2007
املنطقة بما يف ذلك تعرضهم  السكان األصليني يف  يعيشه  يومياً  واقعاً 
لإلعتداءات والقوة املفرطة والقتل، األمر الذي شكل تهديداً لحقوقهم 

بل  الطبيعية وثقافتهم،  بأراضيهم وأقاليمهم ومواردهم  اإلحتفاظ  يف 
وحتى حقيقة وجودهم أيضاً. 

عوامل الفقر، اإلقصاء وانعدام املساواة والتمييز استمرت وفق التقرير 
ومايل  وليبيا  الجزائر  يف  األشخاص  من  اآلالف  حياة  عىل  التأثري  يف 
ذلك  يف  بما  الفاعلة  الجهات  من  وغريها  الدول  واستمرت  والنيجر. 
الرشكات ومالكي األرايض يف اللجوء إىل القوة إلجالء السكان األصليني 
االقتصادية،  التنمية  لتحقيق  مساعيهم  معرض  يف  األم  أراضيهم  من 
الصناعات  أي قطاع  املقام منها،  ذلك  بما يف  التنموية  املشاريع  وأدت 
السكان األصليني من فرصة عقد مشاورات  إىل حرمان  اإلستخراجية 
حقيقية معهم إلبداء موافقتهم بشكل حر ومسبق وقائم عىل حسن 
وبيئتهم  الثقافية  هويتهم  هدد  ما  وهو  املعلومات،  عىل  اطالعهم 
وقادهم إىل حركات تمرد مسلحة من أجل حقوقهم وإىل نزوح جماعي 

من بؤر التوتر والحرب.

منظمة »إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية« قالت أن تقريرها، 
الذي صدر تزامنا مع رأس السنة، يعد إحاطة حول اإلنتھاكات املتعلقة 
صورا  ويورد  والجزائر  لیبیا  يف  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  بحقوق 
عزل  طوارق  حق  يف  ارتكبت  التي  الجرائم  فقط  تخص  وأدلة  وأرقاما 
لم يكونوا طرفا يف النزاعات املسلحة، حيث تم استهدافهم وتصفيتهم 
الضحايا  األحوال  بأي حال من  التقرير  أساس عرقي, وال يشمل  عىل 

املسلحني من الطوارق الذين قضوا نحبهم يف ميدان املعركة.

تقرير يوثق اجلرائم ضد اإلنسان والتاريخ يف دول الطوارق
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* من تكون شيالن عبد املناف؟
يف  ولدت  كوردية  هي  املناف  عبد  شيالن   **
من  بكالوريوس  شهادة  عىل  حاصلة  كوردستان، 
ودرست  دهوك،  جامعة  التاريخ  قسم  اآلداب  كلية 
فيما بعد اإلعالم وحصلت عىل شهادة الصحافة من 
أكاديمية فوكس أكاديمي العاملي، وعملت يف عديد 
من الجرائد والفضائيات كمقدمة الربامج . وعملت 
ناشطة مدينة يف مجال حقوق اإلنسان كما نظمت 
األقليات  حقوق  عن  لدفاع  املؤتمرات  من  عديد 
الحمالت  من  والعديد  العراق  يف  والعرقية  الدينية 

إلغاثة نازحي من آلة قتل اإلرهاب الداعيش .
تأقلمت  وكيف  بدأت؟  كيف  الصحفية،  بدايتك  عن  حديثنا   *
خصوصا  مسارك  يف  صعوبات  واجهتك  هل  املتاعب؟  مهنة  مع 

الصحفي؟ 
** يف بداية مسريتي اإلعالمية يف عام 2005 كنت 
وتعني   « فه جن   « تدعى  ملجلة جامعية  مراسلة 
التجدد باللغة العربية،  وفيما بعد عملت يف إذاعة 
عديد  يف  مذيعة  كنت  بعدها  و  والرياضة  الشباب 
املرئي  اإلعالم  إىل  انتقلت  وبعدها  هات  الراديو 
 « واجتماعية  ثقافية   « برامجي  معظم  وكانت 
تحديات  تحملت  ألذكوري  مجتمعنا  يف  وبالتأكيد 
عمل  تجاه  السلبية  ونظرتهم  ونقدهم  املجتمع 

املرأة.
* وما هي أبرز املواقف اليت اعترضت طريقك؟

يف  أكتب  كنت  السلبية  املواقف  إىل  بالنسبة   **
الجرائد مدافعة عن حقوق الطلبة وغريهم ونرش 
التوعية يف املجتمع بما فيه كتبت عن الفساد وهذا 
ما كان سبباً أساسيا بطردي من بعض املؤسسات 
اإلعالمية و تعرضت إىل العديد من التهديدات من 
فسادهم،  عن  أتحدث  كنت  مسؤولني  أناس  قبل 
عميل  يف  ومستمرة  متابعة  كنت  ذلك  كل  ورغم 
الصحايف. وأحياناً كنت استخدم أسماء مستعارة 
عىل  وحاصلة  اإلصالح.  بهدف  ما  مؤسسة  لنقد 
العديد من الجوائز ومنها جائزة » أرمن » مقدمة 
الصداقة  العالم لألرمن و جائزة جمعية  بطريرك 
الكردستانية البلغارية و جائزة ذهبية محلية من 

جمعية عني سيفني .
وعموم  كوباين  يف  وقعت  اليت  األحداث  تابعت  بالتأكيد   *
لنا  وصفت  للوراء  قليال  بنا  تعود  لو  حبذ  الكوردية،  املناطق 

املشهد؟
بالنسبة  املشهد  كان  كوباني،  إىل  بالنسبة   **
قيام  حول  ومأساوي  مقبول  غري  مشهد  يل 
منطقة  عىل  بالهجوم  اإلرهابيني  أو  املستعمرين 
للمظاهرات  انظم  أن  بي  دفع  ما  وهذا  كوردية، 
إلنقاذ  بالتدخل  الدويل  املجتمع  ومطالبة  السلمية 

وأيضاً  اإلرهابيني،  أنياب  و  مخالب  من  كوباني 
العايل  مستوى  عىل  عملت  أيضا  شنكال  منطقة 
والحكومة  عام  بشكل  الدويل  للتدخل  واإلعالمي 
نزوح  مشهد  ويعترب  خاص،  بشكل  الكردستانية 
كوباني وشنكال  النازحني من  من  اآلالف  عرشات 
تلك  وصف  استطيع  وال  مأساوية  مشاهد  من 
وبحكم  أنني  إال  واحدة،  بجملة  أو  بكلمة  املشاهد 
النطاق  إيماني بقضيتي، نظمت حملة عىل أوسع 
باملشاركة مع زمالئي بتأمني احتياجات من الغذاء 
النازحني قرساً  التي يحتاجونها  األمور  الخيم و  و 

من مناطقهم هاربني من أإلرهاب الداعيش .
* أين املرأة الكردية املغتربة من مهوم كرديات جبهات القتال؟ 

املغرتبة  الكوردية  الشاعرة  املرأة  إىل  بالنسبة   **
ليسوا  القتالية  جبهات  عىل  كرديات  هموم  من 

عن  يدافعن  اللواتي  خدمة  من  املطلوب  بمستوى 
املفرتض  من  وكان  القتالية،  جبهات  عىل  الوطن 
و  أوروبا  يف  نشاطاً  أكثر  الكوردية  املرأة  تكون  أن 
الفتيات  لخدمة  وأصواتهن  حناجرهن  استخدام 
متفائلة  أنني  إال  القتالية،  جبهات  عىل  الكوردية 
يتطلب  ما  تقديم  عىل  قدرتهم  و  القادم  بالجيل 

منهم .
للتنظيمات  مواجهاهتا  يف  الكردية  املرأة  دور  تقيمني  كيف   *
يف  عامة  بصفة  الكردية  املرأة  ومشاركة  سورية؟  يف  املتطرفة 

القتال إىل جانب الرجل؟
** بالنسبة إىل املرأة الكوردية،  فإنها تتواجد عىل 
مناطق  باقي  أما  الكوردية  املناطق  يف  الجبهات 

القتال، ألننا  للمرأة عىل جبهات  سورية فال مكان 
واملرأة،  الرجل  بني  باملساواة  نؤمن  الكورد  نحن 
وبالنسبة إىل املرأة الكوردية تحظى بكامل الحرية يف 
املجتمع الكوردي بخالف بعض املجتمعات األخرى 
يف املنطقة » رشق األوسط » واملرأة الكوردية أثبتت 
تختلف  وال  املقاومة  رمز  أنها  باإلجماع  للعالم 
االنتصارات يف كوباني وعموم  الرجل يف صنع  عن 
شجاعة  عىل  وشاهد  دليل  خري  وهذا  كوردستان، 
املرأة الكوردية بدفاع عن أرضها، كما أنها ال تخىش 
بسيط  مقطع  لكم  سأرسد  و  العاملي  اإلرهاب 
حول ما جرى يف كوباني » كانت املرأة تتواجد عىل 
خطوط األمامية القتالية يف كوباني، املرأة الكوردية 
كانت تملك سالحني فتاكني _ البندقية والزغاريد_ 
يف  الرعب  تدخل  الكوردية  املقاتلة  زغاريد  وكانت 
قلوب إرهابي داعش وكانوا ينسحبون من معظم 

املحاور القتالية. وللحديث عن املرأة الكوردية علينا 
املرأة  عن  للحديث  الوقت  من  الكثري  نخصص  أن 

الكوردية بشكل عام .
* كصحفية ومهتمة ما هي قراءتك لإلدارة الذاتية اليت أعلن عنها 

من طرف كورد مشال سورية؟ 
**  بالنسبة إىل اإلدارة الذاتية اعتقد أنه من الواضح 
مجدداً  ألبعثي  الحكم  تجنب  يحاولون  الكورد  أن 
وخاصة بعد أن ذاقوا طعم الحرية فلن يتخلوا عن 
فيدرالية كوردستان سوريا مهما كلفهم األمر وإن 
كان هناك اتفاقات فهذا يعني » كر وفر » كما يف 

املعارك .
* كيف تنظرين ملواقف املعارضة السورية من القضية الكوردية؟ 
املناطق  يف  الوضع  تطور  كيف  و 
إىل  الثورة  بداية  منذ  الكوردية 

اليوم؟ 
ملوقف  وبالنسبة   **  
من  السورية  املعارضة 
سلبي  موقف  هو  الكورد، 
املعارضة  أن  كون  جداً، 
أداة  ليست مستقلة،  فهم 
الرتكية  االستخبارات  بيد 
يملكون  وال  والخليجية 
ويسعون  ذاتي،   قرار 
الكورد  لتهميش  جاهداً 
السوري  النظام  فعل  كما 
إىل  وبالنسبة  ألبعثي. 
املناطق  يف  الوضع  تطور 
الكورد  نحن  الكوردية،  
مختلفة  خاصية  لدينا 
مصري  نعلم  وكنا  تماماً 
الكورد  ذلك  وألجل  البالد 
وقاموا  جيشاً  شكلوا 
لحماية  جيشهم  بتسليح 
اإلرهاب  غدر  من  أبنائهم 

العربي بشكل عام .
السورية  املعارضة  موقف  هو  وما   *

من الفيدرالية الكوردية؟  
متفائلة  لست   **
ولن  السورية  باملعارضة 
باعتبار  خرياً  منهم  انتظر 
املعارضة السورية امللتحية 
إرهابيي  عن  يختلفون  ال 
الفكر  حيث  من  داعش 
يف  فعلوه  وما  والترصف 
منطقة  يف  الكورد  مدنيني 
املعارضة  أن  يوحي  حلب  مدينة  يف  مقصود  شيخ 
يف  الكورد  والنساء  األطفال  قتلوا  عندما  السورية 

تلك املنطقة أنهم اشد كفراً ونفاقاً.
* ما رأيك يف حزب العمال الكوردي بشكل عام؟

»بككه«،  الكوردستاني  العمال  الحزب  يف  رأي   **
هم من األحزاب الكوردية واحرتمهم كثرياً بنضالهم 
الطويل ضد أعداء كوردستان، شأنه شأن األحزاب 
الكوردية األخرى التي تدافع عن القضية الكوردية 
ويف حال قيام العدو باستخدام السالح ضد الكورد 

لديهم جناح عسكري يقوم بالدفاع عن أنفسهم .
»تنتصر  ويقال  أيضا،  شاعرة  أنت  الصحافة،  مهنة  جانب  إىل   *
املرأة الكاتبة للمرأة« هل جند هذه املقولة تنطبق على كتاباتِك 

الشعرية؟ أين جتدين نفسِك أكثر يف الصحافة أو الشعر ؟
** بالنسبة إىل الشعر،  سأخترص رأيي بالشعر » 
الشعر صديقتي الوحيدة » ألنني ببساطة أستطيع 

هو  الشعر  و  الشعر  خالل  من  بداخيل  ما  تعبري 
اتفق  وأنا  الشعر،   تكتب  من  ولست  يكتبني  الذي 
» ألنها  للمرأة  الكاتبة  املرأة  معك يف مقولة تنترص 
ببساطة تكون لسان حال املرآة الغري كاتبة و أيضا 
ليست  أنها  عىل  املرأة  عن  املجتمع  بتعريف  تقوم 
ذاتها  بحد  هي  املرأة  إنما  األطفال  لإلنجاب  فقط 
يف  نفيس  أجد  برصاحة  وأنا  املجتمع.  نصف  تكون 
الشعر أكثر وذلك ألنني ابتدأت يف حياتي بالقصائد 

الشعرية قبل أن أكون صحفية .
* يعين للشعر نصيب األسد من اهتماماتك؟ ما هي أهم املواضيع 
اليت تناولتها يف شعرك ؟ ومن ملهمك يف كتابة شعرك؟ من هي 

الشخصيات اليت أثرت يف حياتك األدبية؟
 _ وطنية  قصائدي  معظم  كانت  البداية  يف   **
كتبت  بعد  وفيما   _ بالكوردية  الشعر  أكتب  ألنني 
و عن  الخالبة  أي طبيعة كوردستان  الطبيعة  عن 
بحدث  أتأثر  عندما  الشعر  اكتب  وأنا  أيضاً،  الحب 
شعراً  اكتب  يبكي  طفالً  أرى  عندما  وربما  ما، 
أو  والشعر له أكثر من هيئة ربما عىل هيئة طفل 
من  عديد  له  الشعر   « وباملخترص  غريها  أو  الطري 
الفساتني » أحياناً بالفستان الربيع أو الخريف أو 
الشتاء، وخاصة األحداث الحالية يف املنطقة يجعل 
العديد من  أكثر نشاطاً، رصحة هناك  الشاعر  من 
الشخصيات ومنهم الشاعر الكوردي الوطني أحمد 

خاني و جكرخوين.
الشعبني  عالقة  وعن  األمازيغية؟  القضية  عن  تعرفني  ماذا   *

الكوردي واألمازيغي؟ وما هو أجه التقارب بني القضيتني؟
األمازيغي،  بما  بالشعب  إىل معرفتي  بالنسبة   **
أنهم  األمازيغ  أن  أعرف  التأريخ  خريجة  أنني 
سكان األصليني لشمال أفريقيا وليسوا عرباً وهم 
حيث  من  املنطقة  الشعوب  عن  تماماً  مستقلني 
والفلكلور  والتقاليد  والعادات  واللغة  التاريخ 
يميز  ما  ذاته  بحد  وهذا  األمازيغية  الثقافة  وحتى 
جداً،  مميزين  وهم  املنطقة  شعوب  عن  األمازيغ 
 « األمازيغية  والفارسة  بامللكة  كثرياً  معجبة  وانأ 
األمازيغية  العرب من مناطق  » كانت تطرد  ديهيا 
بسبب سلوك العربي الغري مقبول، وفيما بعد قاموا 
العرب بالغدر بها وقتلوها كما هم يف الوقت الحايل، 
شخصياً  انا  األمازيغ  عن  أحدهم  يتحدث  وعندما 
أتذكر امللكة » ديهيا » وأرى الشعب األمازيغ بملكة 
والفارسة العظيمة ديهيا وهذا ما يدفعني أنا أرى 
أحفاد  اعتربهم  الذين  األمازيغي  للشعب  مستقبالً 
امللكة ديهيا، واألوجه التقارب بني الشعب الكوردي 
املعاناة ونفس  نفس  أنهما يشرتكان  األمازيغي  و 
والنقطة  واالستبداد،  االضطهاد  ونفس  اإلرهاب 
يعشقان  أنهما  األمازيغ  و  الكورد  بني  املشرتكة 
دافع  ما  وهذا  العبودية.  يحبّذان  وال  الحرية 
األمازيغ  و  الكورد  عن  بالقول  األخرى  الشعوب 
بالشعوب املتمردة. متجاهلني أن الشعبني الكوردي 

و األمازيغي متمردين ألنهما ال يحبون العبودية .
»العامل  منرب  عرب  قوله  تود  ما  عن  للتعبري  حرة  مساحة  لك   *

األمازيغي«؟
األرسة  وأشكر  األمازيغي«  العالم   « أشكر   **
العالم  جريدة  أن  االنتباه  يلفت  وما  بها،  العاملة 
األمازيغي لسان حال الشعبني الشقيقني » األمازيغ 
بالفعل يشء عظيم ورائع ومميز  » وهذا  والكورد 
التقدم  من  املزيد  الجريدة  تمنياتي  مع  الجريد  يف 
الرسمي  الناطق  هي  تكون  أتمنى  كما  واالزدهار 
بالقضية  اهتمامهم  بسبب  األمازيغي  للشعب 

األمازيغية .

الصحفية والشاعرة الكوردية شيالن عبد املناف يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

الشعب الكوردي و األمازيغي يشتركان نفس املعاناة واإلرهاب 
واالضطهاد واالستبداد

و  الكوردي  الشعب  بني  التقارب  أوجه  أن  املناف  عبد  شيالن  الكوردية،  والشاعرة  اإلعالمية  أوضحت  األمازيغي«  »العامل  مع  حصري  حوار  فـي 
إثري منتصر 

     “
األمازيغي يكمن يف أهنما يشاركان نفس املعاناة ونفس اإلرهاب ونفس االضطهاد واالستبداد،  مضيفة أن النقطة املشتركة بني الكورد و األمازيغ هي أهنما يعشقان احلرية 

وال حيّبذان العبودية. 
 وحول موقفها من املعارضة السورية وتعاطيها مع القضية الكوردية، أوضحت املتحدثة أهنا »ال تنظر منها خريا باعتبارها معارضة ملتحية ال خيتلفون عن إرهابيي داعش 
من حيث الفكر والتصرف وما فعلوه يف مدنيني الكورد يف منطقة شيخ مقصود يف مدينة حلب يوحي أن املعارضة السورية عندما قتلوا األطفال والنساء الكورد يف تلك املنطقة 

أهنم اشد كفرًا ونفاقًا«. وفق وصفها
وخبصوص املرأة الكوردية أوردت شيالن يف لقاءها مع »العامل األمازيغي« أهنا حتظى بكامل احلرية يف املجتمع الكوردي خبالف بعض املجتمعات األخرى يف املنطقة » شرق األوسط » واملرأة 
الكوردية أثبتت للعامل باإلمجاع أهنا رمز املقاومة وال ختتلف عن الرجل يف صنع االنتصارات يف كوباين وعموم كوردستان، مشرية إىل أن »زغاريد املقاتلة الكوردية تدخل الرعب يف 

قلوب إرهايب داعش وينسحبون من معظم املحاور القتالية«.”

إعداد
منتصر 

إثري

“ »العامل األمازيغي«
 لسان حال الشعبني الشقيقني

 » األمازيغ والكورد« ”

“ املرأة الكوردية متلك سالحني 
فتاكني، البندقية والزغاريد”

“الكورد و األمازيغ يعشقان احلرية 
وال حيّبذان العبودية”



* إعداد: منترص إثري 

األمازيغية  السنة  رأس  تخليد  املختلفة،  املغرب  وجهات  مناطق  عرفت 
تنظيمات  وقامت  سنة،  كل  من  يناير   13 تصادف  والتي   2967 الجديدة 
واحتفاالت  وندوات  أمسيات  بتنظيم  األمازيغية  والجمعيات  وإطارات 
اختارت  املقابل  يف  الجديد،  األمازيغي  العام  بقدوم  احتفاء  فنية،  وسهرات 
والتضيقات  الرتاجعات  عىل  االحتجاج  صيغة  أخرى  أمازيغية  إطارات 
كما  وتاريخ،  وحضارة  وهوية  لغة  األمازيغية،  اتجاه  املستمر  واإلقصاء 
عرفت مناطق عديدة، مقاطعة شبه شاملة للتالميذ واألساتذة معا للدراسة 
والعمل، وأجمع الجميع عىل تجديد مطلب قديم/جديد للحركة األمازيغية 
عيدا  األمازيغية  السنة  برأس  واإلقرار  االعرتاف  رضورة  وهو  أال  باملغرب، 

وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنه، عىل غرار باقي األعياد الوطنية. 

* ماسينيسا.. احتفال بصيغة االحتجاج
أمازيغية جديدة  الثقافية بطنجة، اختارت شعار »سنة  جمعية ماسينسا 
األمازيغية  السنة  برأس  لالحتفال  املعاناة«  وتكريس  الحكرة..  استمرار   «
الختامية  لألمسية  إفتتاحه  يف  العيادي  الدين  رئيسها محي  وأكد  الجديدة، 
احتفاء  أن  الجاري،  يناير   13 السبت  الحداد بطنجة مساء  بمرسح محمد 
ماسينيا بـ »أساكس أماينو« هو تكريس لتقليد ثقايف واحتفايل درجت عىل 

تخليده شعوب “تامزغا” منذ غابر األزمان. 
الغاية،  بل  والرقص،  الحفل  هي  ليست  الغاية  أن  عىل  الدين،  محي  وشّدد 
األمازيغية  السنة  رأس  ترسيم  مطلب  عىل  مجددا  التأكيد  هي  يضيف 
السنة  فاتح محرم وعطلة  بعطلة  اسوة  عنه  كيوم عطلة مؤدى  وإدراجه 
لها  تعرض  التي  اإلقصائية  للسياسة  املطالبة بوضع حدا  وأيضا  امليالدية، 

األمازيغية،ورضورة االعرتاف الغري منقوص باألمازيغية.  
الرباط.. ختليد حبمل »نعش الشهداء«

ورفع  والحداد  الصمت  بالرباط،  األمازيغية  الحركة  اختارت  بدورها، 
مساء   ،2967 الجديدة  األمازيغية  السنة  لرأس  تخليدها  يف  الشهداء  نعش 
التي  »املآيس  أن  موضحة   للربملان،  املقابلة  الساحة  يف  يناير   13 الجمعة 
ينهجها  التي  املخزنية  السياسات  جراء  من  األمازيغي  الشعب  لها  تعرض 
املأسوية  واألحداث  االجتماعي..  الثقايف،  االقتصادي،   ” املجاالت  جميع  يف 
التي شاهدتها السنة األمازيغية املاضية 2966، أبرزها اغتيال الشهيد عمر 
خالق ” إزم“، طحن شهيد لقمة العيش محسن فكري، ما يتعرض له الريف 
األرايض من سكانها  نزع  باملشيل،  والحوامل  األمهات  من عسكرة، موت 
واتباع  صالح..،  إداو  الرحيم  وعبد  جلول  محمد  من  كل  اعتقال  األصليني، 
السيايس  واإلقصاء  تارة،  والتقييد  والتشويه  التجزيء  لسياسة  املخزن 
العمل  والتضييق عىل  أخرى،  تارة  السياسيني  واالغتيال  واالعتقال  والقمع 
االحتجاجي األمازيغي، وما وصلت إليه قضية تدريس األمازيغية من فشل 
العروبية و  الوفاء لسياسته  املخزن مستمر يف  أن  وإفشال لخري دليل عىل 

التعريبية« وفق ذات املصدر
االحتفال،  بدل  “االحتجاج  شعار  بالرباط  األمازيغية  الحركة  واختارت 
معها  واملتعاطفني  نشطاءها   وقان  واالعتقال”،  القتل  بسياسة  للتذكري 
الشعارات  األفواه، وحمل نعش ومجموعة من  بوضع أرشطة الصقة عىل 
املكتوبة التي تؤكد عىل  أن السنة املاضية كانت سنة »سوداء وحزن« عىل 

إيمازيغن.

* أمزيان.. إنصاف األمازيغية رهن بترسيخ اهلوية األمازيغية للمغرب
الجديدة  األمازيغية  السنة  بالناظور  أمزيان  جمعية  خّلدت  جانبها،  من 
للمغرب”.  األمازيغية  للهوية  حقيقي  إقرار  أجل  “من  شعار:  تحت   2967
وأكدت أمزيان عىل أن أي مدخل نحو إنصاف ورد االعتبار لألمازيغية البد 
بأبعادها  املغربية  للدولة  األمازيغية  الهوية  وترسيخ  تعزيز  نحو  يتجه  أن 
املختلفة وعىل مستويات عدة تذهب يف اتجاه تعزيز االنتماء الوطني للمغرب 

باعتباره بلدا أمازيغيا إفريقيا.
االحتفال  أن  عىل  بالناظور  األمازيغية  السنة  خلدت  التي  الجمعية  وأكدت 
بالسنة األمازيغية الجديدة 2967 هي بمثابة إرث قومي متأصل عند الشعب 
األمازيغي، حيث تميز هذا املوروث الثقايف األصيل بطقوسه االحتفالية التي 

طبعت مختلف تجلياته الحضارية يف الذاكرة الجماعية لشعب ثمازغا.
األمازيغية  السنة  جسدتها  التي  والثقافية  التاريخية  للحمولة  ونظرا 
الجديدة، تقول امزيان، فإنها دأبت عىل إحياء هذا الرتاث الوطني األصيل، 
مختلف  من خاللها  استحرضت  ثقافية  أنشطة  بتنظيم  املقابل  يف  وقامت 
األبعاد الحضارية والهوياتية للتقويم األمازيغي، مؤكدة عىل رضورة جعل 
رأس السنة األمازغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، لرد االعتبار 

للهوية الوطنية األمازيغية.

* أمسلي.. تأء الثأنيت ختلد رأس السنة األمازيغية وتدعو إلقراره عيد وطين..
األمازيغية  السنة  األمازيغية رأس  املرأة  من جهاتها، خلدت جمعية صوت 
بمشاركة  أيام،  ثالثة  مدى  وعىل  بالرباط،  مقرها  داخل   2967 الجديدة 
مجموعة من الفرق األمازيغية املوسيقية  أبرزها مجموعة »صاغرو باند« 
الراحل مبارك أولعربي  امللتزمة وبمؤسسها  الدائعة الصيت بسبب أغانيها 

إضافة إىل »أحواش أسايس معمورة« وفرق أمازيغية متنوعة.
للمرأة  اإلنسانية  الحقوق  ندوة فكرية »حول  بتنظيم  كما قامت “إمسيل” 
والحيل  للكتاب  معرض  إىل  إضافة  وثقافية،  فنية  ورشات  و  األمازيغية« 
التي  املأكوالت  أنواع  التشكيلية األمازيغية، ومختلف  اللوحات  األمازيغي و 
تعرفها احتفاالت الشعب األمازيغي بـ«ايض يناير« رأس السنة األمازيغية.

تاريخ  من  قرنا   33« شعار  اختارت  التي  األمازيغية  املرأة  صوت  جمعية 
الحتفائها  غدا”  وليس  اآلن  األمازيغية  بالسنة  االعرتاف  حتمية  األمازيغ.. 
بالسنة األمازيغية الجديدة، طالبت برضورة االعرتاف الرسمي بهذا الحدث 
األصيل والتاريخي لدى األمازيغ كعيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها األن 

وليس غدا.

* »اإليركام« يشكر األرض ويتحدث عن تراجعات..
تراجع  عىل  مؤرشات  هناك  ان  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  عميد  أكد 
قناة  يف  البت  ساعات  أن  مشرياً  واإلعالم،  التعليم  مجال  يف  األمازيغية 
“تمازيغت” لم تتقدم، و حصة األمازيغية يف اإلعالم العمومي لم تتغري، ويف 
مجال التعليم هناك تراجع يف عدد التالميذ الذين يتعلمون األمازيغية،  وشّدد 
بوكوس عىل هامش االحتفال برأس السنة األمازيغية الجديدة 2967، مساء 
القانونني  إنزال  الحاصل يف  التأخري  أن  املعهد، عىل  يناير بمقر   13 الجمعة 

لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  بتفعيل  املتعلقني  التنظيميني 
وإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،  له واقع سلبي 

عىل تفعيل رسمية األمازيغية .
وبخصوص النهوض باألمازيغية، أكد بوكوس أن الوثرية بطيئة 
أن  نفسه  السياق  يف  قائال  املطلوب،  للمستوى  بعد  تصل  ولم 
بالثقافة  بالنهوض  التي قدمت مشاريع تتعلق   الجمعيات  عدد 
األمازيغية، خاصة يف محال الثقافة واإلبداع وتنظيم املهرجانات، 

يفوق ألف جمعية.
ودعا بوكوس إىل التعجيل بإخراج القانونني التنظيميني املتعلقني 

للغات  الوطني  املجلس  وإحداث  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  بتفعيل 
إىل  األمازيغية  بالقضية  الدفع  أجل  من  الوجود  حيز  إىل  املغربية  والثقافة 

األمام.
والتي  الفنية،  لتظاهرته  األرض”  ألمنا  “شكرا  شعار:  “اإليركام”  واختار 
النشطاء  من  وعدد  معمورة”  أسايس  “أحواش  مجموعة  مشاركة  عرفت 
والباحثني واملهتمني والفاعلني األمازيغ، وتم تقديم خالل تخليد رأس السنة 
األمازيغية الجديدة أكالت تقليدية، إضافة إىل عدد من املنوعات املوسيقية 

األمازيغية واألنشطة الثقافية.

* تايري ن واكال.. أسبوع االحتفاء.. لنقرأ ونكتب األمازيغية
األنشطة  من  مجموعة  االرض(،  )حب  واكال«،  ن  »تايري  جمعية  نظمت 
الفنية والثقافية بعمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة خالل الفرتة ما بني 5 
و 12 يناير الجاري، وذلك بمناسبة حلول السنة األمازيغية الجديدة 2967.

بساحة  إيناير«  »إيض  قرية  افتتاح  وكال«   ن  »تايري  أنشطت  وشملت 
12 من نفس  إىل غاية  يناير واستمرت   6 يوم  أكادير  أيت سوس يف مدينة 
الشهر، وعرفت قرية » إيض إيناير« تنظيم مجموعة من العروض الفنية، 

والورشات الثقافية والكتابة بتيفيناغ،  واألمسيات الشعرية.
الكتاب  رابطة  مع  برشاكة  األرض«   نظمت«حب  ذلك،  مع  وباملوازة 
غرفة  بمقر  والنرش،  للكتاب  األمازيغي  الدويل  املعرض  »تريا«،  باألمازيغية 
للنرش  أكادير، شاركت فيه دور  الجهوية يف  التجارة والصناعة والخدمات 

من املغرب والخارج.
نظمت  األمازيغية«،  ونكتب  »لنقرأ  اختارت شعار  والتي  وكال«  ن  »تايري 
ندوتني ثقافيتني حول إشكاالت الكتاب األمازيغي، إىل جانب توقيع مجموعة 
من اإلصدارات، وقامت بتكريم نخبة من الشخصيات املغربية التي قدمت 

خدمات للغة والثقافة األمازيغيتني.
الفنانني،  من  نخبة  بمشاركة  إيناير«  »تويزي  قافلة  بتنظيم  قامت  كما 
جابت األقاليم الستة التابعة لجهة سوس ماسة، تم من خاللها تقديم دعم 
مقابلة  بتنظيم  قامت  كما  بالجهة،  اليتامى  األطفال  من  ملجموعة  مادي 
ودية يف كرة القدم بني فريق مشكل من قدماء الفنانني والصحافيني، وفريق 
وذلك  مرتني،  الوطنية  البطولة  بلقب  فازوا  الذين  أكادير  حسنية  أبطال 
10 يناير بالقاعة املغطاة »االنبعاث« بمدينة أكادير، إضافة  الثالثاء  يومه 
الكرنفال  جاب  حيث  يناير،   12 الخميس  يومه  تاكال«  »كرنفال  تنظيم  إىل 

املنطقة الشاطئية ملدينة أكادير.
قبل أن تختتم »تايري ن وكال« إحتقالها براس السنة األمازيغية الجديدة 
2967، بتنظيم سهرة فنية يف ساحة األمل بقلب مدينة أكادير، شاركت فيها 
مجموعة الفنان عيل شوهاد، والفنان مصطفى الكمراني، والفنانة سعيدة 
فكري، والفنانة مريم أعنوز، إضافة إىل مشاركة فرقة أحواش »تيزويت« 
)النحلة( من مدينة قلعة مكونة، ومجموعة كناوة فيزيون بكاري، والفنانة 

األمازيغية فاطمة تبعمرانت.

* مقاطعة الدراسة والعمل... واملطالبة بإقرار رأس  السنة األمازيغية عطلة رمسية
قاطع تالميذ عدد من اإلعداديات والثانونيات التأهيلية  يف الريف والجنوب 
الرشقي وسوس  الدراسة طيلة يومه الجمعة 13 يناير2017 املوافق ل فاتح 
رأس  بإعالن  املغربية  والدولة  الحكومة  مطالبني   ،2967 األمازيغية  السنة 
األعياد  كباقي  عنها  مؤدى  رسمية  وعطلة  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة 

الوطنية.
واختارت الحركة التالميذ يف مجموعة من الثانويات بإقليم الرشيدية تنظيم 
مسريات ووقفات احتجاجية أمام املؤسسات التعليمية التي يدرسون فيها، 
كعيد  األمازيغية  السنة  برأس  الرسمي  باالعرتاف  تطالب  شعارات  رافعني 
وطني وعطلة رسمية، كما نظم البعض األخر حلقيات   وندوات ولقاءات 
األمازيغية  السنة  رأس  وتاريخ  األمازيغي  التقويم  أصول  حول  تمحورت 
عفي  األمازيغية  القضية  شهداء  استذكروا  كما  الحدث،  بهذا  والتعريف 

مقدمته الشهيد عمر خالق »إزم«.
 ويف مختلف مناطق الريف، اختار التالميذ االحتجاج بيافطات والفتات عليها 
شعار«ال للعسكرة« الذي اجتاح املغرب وخارجه جراء التدخل األخري للقوات 
مطالبني  بالحسيمة،   الشعبي  الحراك  نشطاء  اعتصام  لفض  العمومية 
برفع الحصار والعسكرة عىل الريف، كما أكدوا بدورهم عىل رضورة رسمية 

رأس السنة األمازيغية كعيد وعطلة رسمية.
كما عرفت عدد من الثانويات يف األطلس املتوسط وسوس، مقاطعة شبه 
رأس  بتخليد  التعليمة  املؤسسات  هذه  يف  التالميذ  وقام  الدراسة،  شاملة 
السنة األمازيغية الجديد، باالحتجاج واالحتفاء وبتنظيم ورشات وأمسيات 

فنية وثقافية حول رأس السنة األمازيغية.
األقسام  يف  األمازيغية  اللغة  تعليم  أساتذة  من  عدد  قام  أخرى،  جهة  ومن 
االبتدائية بمقاطعة العمل يف رأس السنة األمازيغية، وأقدم البعض منهم يف 
عدد من املؤسسات التعليمية عىل توقيع عرائض تطالب بإقرار عطلة رأس 

السنة األمازيغية.
تجدر اإلشارة إىل  أن رأس السنة األمازيغية٬ يعد من بني املناسبات املهمة  
التي يحتفل بها  األمازيغ يف املغرب وعموم بلدان شمال أفريقيا. ويسمى 
املناطق،  حسب  حاَكوزا”   ” أو  نّناير”  ن  إيض   ” أو  أسَكاس”  ن  “إخف 
ويرتبط باملوروث الثقايف والحضاري لألمازيغ إذ يعد رمزا من رموز الهوية 
وفرصة للتالقي واالحتفاء بالطقوس التقليدية العريقة٬ وتقليدا راسخا يف 

كل بلدان شمال إفريقيا منذ القدم.
وبدأت االحتفاالت بالسنة األمازيغية منذ اعتالء امللك األمازيغي “شيشانق” 
للمرصيني  األمازيغ  هزم  بعد  امليالد،  قبل   950 سنة  القديمة  مرص  عرش 
القدامى واعتالء الزعيم شيشانق العرش الفرعوني، بعد االنتصار عىل امللك 
رمسيس الثالث من أرسة الفراعنة، ومنذ ذلك التاريخ، بدأ األمازيغ يخلدون 

كل سنة رأس السنة األمازيغية.

*  أمازيغ » الدياسبورا« خيّلدون رأس السنة األمازيغية ويطالبون بإقراره عيدا وطنيا
خّلدت عدد من التنظيمات األمازيغية بأوروبا وأمريكا، رأس السنة األمازيغية 
الجديدة 2967 والتي صادفت يوم 13 يناير الجاري، وسط دعوات لجعله عيدا 

وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها عىل غرار باقي األعياد الوطنية.
مساء  فنية  ثقافية،  أمسية  بفرنسا،  األمازيغي  العاملي  التجمع  فرع  ونظم 
السنة  لرأس  تخليدا  فرنسا،  وسط  اورليون  بمدينة  الجاري  يناير   15 األحد 
صاحب  أمناي  الهادي  عبد  الفنان  بمشاركة   ،2967 الجديدة  األمازيغية 

مجموعة »أمناي باند«.
 وقال أحماد بويسان مؤسس فرع التجمع العاملي األمازيغي بفرنسا، وأحد 
تميز  بفرنسا،  الجديدة  األمازيغية  بالسنة  االحتفاء  أن  للحفل،  املنظمني 
بإعطاء الحدث طابعا احتفاليا وكفاحيا حيث اقرتحنا إلحياء الحفل الفنان 
امللتزم أمناي عبد الهادي الذي أمتع الحضور بأغانيه امللتزمة خاصة أغنيته 

املهداة لروح الفقيد الفنان أمبارك اولعربي » نبا«.
 كما حرصنا يضيف بويسان ان يكون رواقنا فضاء »للتنديد بالظلم والحيف 
التي  باملجازر  للتنديد  تمازغا، وكانت فرصة  بالد  األمازيغ يف كل  يلحق  الذي 
ترتكب ضد املزاب وكذا االعتقاالت و التهميش الذي يطال األمازيغ يف املغرب«.

تطرقوا  املنظمني  أن  األمازيغي«  »للعالم  ترصيحه  يف  بويسان  أحمد  وأضاف 
للحيف اللغوي الذي يمس اللغة األمازيغية بفرنسا، مشريا إىل أنه بالرغم من 
املتداولة يف فرنسا، فإنها ال  الثانية  اللغة األجنبية  اللغة األمازيغية هي  كون 

تلقى أية عناية جدية من طرف الحكومة الفرنسية.
وزاد املتحدث قائال: »رواقنا أيضا عرف نقاشا حول اغتيال »ازم« من طرف 
عصابات عروبية عنرصية دون أن ننىس حضور الكتب واألدبيات الفكرية التي 
تهتم بالحضارة األمازيغية، مشريا إىل أن »التجمع العاملي األمازيغي فرنسا« 
الوسطى  الجهة  تاريخ  يف  مرة  »ألول   ،2967 الجديد  األمازيغي  العام  خلد 
الفرنسية ومدينة اورليون ونحن نفتخر بكوننا قوة اقرتاحية يف مجال الثقافة 
 « بالشكر لربنامج  أتقدم  األمازيغية  السنة  والتعايش وبصفتي من منظمي 
موزاييك« بإذاعة راديو كمبوس اورليون عىل اهتمامه باألمازيغية ومرافقته 

لنا طيلة اإلعداد و التعريف بالسنة األمازيغية« يورد أحمد بويسان. 
بواشنطن،  »تامونت«  والثقافية  االجتماعية  الجمعية  اختارت  جهتها،  من 
االحتفاء واالحتفال بقدوم رأس السنة األمازيغية الجديدة 2967، عن طريق 
إطالعهم  وكذا  األمازيغية،  والثقافة  الهوية  عىل  األمريكي  الجمهور  تعريف 
من  عدد  تقديم  عرب  األمازيغية،  والتقاليد  العريق  األمازيغي  التاريخ  عىل 
األطباق التقليدية التي تقدم يف »إيض إناير«، إضافة إىل االستمتاع بمجموعات 

موسيقية متنوعة.
وقال جمال هناني رئيس جمعية »تامونت« لوكالة املغرب الرسمية، إن »هذا 
الكربى، يعد مناسبة إلبراز ثراء  الحدث، األول من نوعه يف منطقة واشنطن 
والتقاليد  وبالقيم  العريق  بالتاريخ  املغاربة  تشبث  وكذا  األمازيغية،  الثقافة 

األمازيغية«.
وأضاف أن هذه التظاهرة تسعى أيضا إىل تعريف الجمهور األمريكي بالهوية 

والثقافة واللغة األمازيغية، التي تساهم يف إثراء الرتاث الثقايف للمملكة.
بالسنة  االحتفال  فإن  األمسية،  هذه  منظمي  أحد  أحمام،  ملحمد  وبالنسبة 
املقيمني  املغاربة  روابط  وتعزيز  لتوطيد  فرصة  يشكل  الجديدة  األمازيغية 
الثقافية،  الهوية  بلدهم األصيل والحفاظ عىل  الكربى مع  بمنطقة واشنطن 

خاصة لدى األجيال الصاعدة.
األمازيغي،  والرتاث  الثقافة  الحفاظ عىل  واشنطن عىل رضورة  أمازيغ  وأكد 
رضورة  عىل  احتفاالتهم  يف  أجمعوا  كما  الصاعدة،  األجيال  لدى  وتكريسه 

االعرتاف الرسمي بالسنة األمازيغية عيدا وعطلة رسمية.
بدورها  بروكسيل  البلجيكية  بالعاصمة  جون  سان  موملبيك  بلدية  وعرفت 
 Marbel تخليد رأس السنة األمازيغية الجديدة 2967، نظمته جمعية »ماربيل
سان  موملبيك  بلدية  بالخارج،  املقيمة  املغربية  الجالية  مجلس  مع  »برشاكة 
الحسن  مؤسسة   ، اللوكسمبورغ  و  ببلجيكا  املغربية  اململكة  سفارة  جون، 

الثاني للمغاربة املقيمني بالخارج، املؤسسة البنكية التجاري وفا بنك.
الحفل عرف مشاركة عدد من الشخصيات كالسفري املغربي ببلجيكا وعمدة 
إىل  إضافة  بروكسيل،  جهة  بحكومة  العلمي  البحث  ووزيرة  موملبيك  بلدية 
عدد من الشخصيات الوازنة من عالم السياسة واالقتصاد ونشطاء املجتمع 
املدني ببلجيكا، وقام بإحيائه مجموعات أمازيغية مختلفة كنجوم إشتوكن، 

والفنانة فاطمة تيحيحت. 
كما عرف الحفل، عرض مجموعة من األكاالت األمازيغية التقليدية، ومعرض 

خاص باللباس األمازيغي التقليدي، إضافة إىل فقرات فنية متنوعة. 
الجديدة،  األمازيغية  السنة  لرأس  مخلدة  احتفاالت  بدورها،  إسبانيا  وعرفت 
واحتفل أمازيغ بلباو بالباسك وأمازيغ إقليم كطلونيا، بقدوم السنة األمازيغية 
الجديدة، مطالبني باالعرتاف الرسمي به كعيد وعطلة رسمية عىل غرار باقي 
األعياد الوطنية األخرى، كما طالبوا برفع التهميش واإلقصاء و العسكرة التي 

يتعرض لها الريف. عىل حد قولهم.
كما نظمت جمعية فضاء التضامن والشباب األمازيغي بمدريد وبرشاكة مع 
مجلس الشباب واألطفال يف مدينة فوينالبرادا، مساء السبت 14 يناير 2017، 
املرأة،  ووضعية  باملغرب،  األمازيغي  الحراك  موضوع  حول  مستديرة  مائدة 
الوهاب ونزيهة  أنخيال سواريث كويادو وعطا عبد  األستاذة  أطرتها كل من 

ملريني الوهابي.
إىل جانب فقرات  فاطمة حاحور،  التشكيلية  للفنانة  تنظيم معرضا  تّم  كما 
كوميدية أمازيغية، وعرض مجموعة من املنتوجات التقليدية التي اشتهر بها 

األمازيغ يف إحتفاالتهم برأس السنة األمازيغية »إيض إناير«
أمازيغ مدينة مليليا  بدورهم خّلدوا رأس السنة األمازيغية بمشاركة مواطنني 

إسبان و امازيغ وسط الساحة العمومية بمدينة مليلية.
وقد تم عرض مجموعة من املالبس األمازيغية التقليدية واألكاالت األمازيغية، 
إضافة إىل عدد من األعالم األمازيغية التي ُزينت به الساحة العمومية وسط 

مليليا، كما تّم تقديم عدد من العروض الفنية والثقافية.
يف املقابل، اختارت بعض التنظيمات والنشطاء األمازيغ يف بعض الدول األوربية 
كهوالندا وبلجيكا وإسبانيا رفع شعار »ال لعسكرة الريف« وذلك احتجاجا عىل 
ما قالوا عنه العسكرة والتفقري والتهميش الذي يتعرض له الريف، كما عربوا 
عن شجبهم لقمع نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة، مستنكرين يف السياق 

ذاته »طحن« محسن فكري واغتيال عمر خالق »إزم«. 

رأس السنة األمازيغية اجلديدة 2967
احتفاالت، احتجاجات، مطالب ومقاطعة الدراسة والعمل
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* ليبيا: عيد رمسي بعطلة مؤدى عنها يف رأس السنة األمازيغية
يف ظل استمرار كل دول شمال إفريقيا يف اإلرصار عىل عدم االعرتاف برأس 
السنة األمازيغية كعيد وطني رسمي بما فيها املغرب والجزائر، جاء يف بالغ 
للمجلس األعىل ألمازيغ ليبيا أنه تماشيا مع قرارات وحدات الحكم املحيل 
2012 ميالدي بخصوص عطلة رأس  للمناطق الناطقة باألمازيغية لسنة 
 2967 األمازيغية  السنة  من  الثالث  "اليوم  اعتبار  قرر  األمازيغية،  السنة 
وحدات  جميع  يف  رسمية  عطلة  يوم  هو  ميالدي،   15/01/2017 املوافق 
الحكم املحيل التي تقع داخل نطاق عضويته تعويضاً عن اليوم األول الذي 

يتصادف هذه السنة مع العطلة األسبوعية".
بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  عىل  استناداً  جاء  قراره  أن  املجلس  بالغ  وأورد 
 2013 لسنة   )3( رقم  األعىل  املجلس  وقرار  األصلية،  الشعوب  حقوق 
ميالدية، بخصوص اعتماد اليوم األول من السنة األمازيغية كعطلة رسمية، 
وكذلك بناء عىل نص املادة )17( من الالئحة التنفيذية لقانون العمل رقم 
2010 ميالدي )يجوز منح تعويض عن العطل األسبوعية إذا  )12( لسنة 
 )18( رقم  العام  الوطني  املؤتمر  الرسمية(.قانون  العطالت  مع  توافقت 

لسنة 2013م(.

* "إييض ن يناير" باجلزائر: إشراف رمسي ومكتسبات نوعية لألمازيغية
أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري "الهادي ولد عيل" من تيزي وزو أن 
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منح الرعاية السامية لالحتفاالت 
املخلدة لرأس السنة األمازيغية معتربا ذلك بمثابة تعبري عن إرادة سياسية 

حقيقية لرتسيمه كيوم وطني.
وأوضح الوزير الجزائري يف ترصيحات متزامنة مع رأس السنة األمازيغية 
نقلتها وكالة األنباء الرسمية عىل هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها 
لوالية تيزي وزو أن "منح االحتفاالت الخاصة بهذا الحدث طابعا وطنيا من 
خالل االحتفال به عرب 48 والية بالجزائر وإرشاك العديد من القطاعات عىل 
غرار الثقافة والشباب والرياضة  والسياحة والتضامن والرتبية للتحضري 
الهوية  عالمات  بتثمني  الجزائرية  الدولة  تعهد  مدى  ليعكس  به  لالحتفال 

والثقافة األمازيغية بصفة عامة".
العام  األمني  عن  الجزائرية  الرسمية  األنباء  وكالة  نقلت  ذاته  السياق  يف 
العاصمة  بالجزائر  عصاد  الهاشمي  يس  لألمازيغية  السامية  للمحافظة 
تأكيده عىل أن االحتفاالت الخاصة بالسنة األمازيغية الجديدة يناير 2967 
الوزارية"  القطاعات  من  "العديد  بإرشاك  تميز  احتفاالت  بربنامج  تتميز 
الفرتة  خالل  الوطن  من  مدن  عرش  نحو  يف  الرحال  تحط  ثقافية  وقوافل 

املمتدة من 11 إىل 16 يناير القادم.
أن  صحفية  ندوة  خالل  عصاد"  "الهاشمي  عن  نقال  املصدر  ذات  وأورد 
عدة عروض موسيقية وندوات ومعارض وصالون صغري للكتاب برمجت 
السنة  التي تعرف هذه  األمازيغية  السنة  ضمن برنامج االحتفاالت برأس 
إضافة  والرياضة  والشباب  الوطنية  والرتبية  الثقافة  "قطاعات  مشاركة 
إىل الجماعات املحلية والحماية املدنية"، وحسب عصاد فيجسد هذا التجند 
2967 " صحوة هوية" للمواطن الجزائري الذي "تصالح  الواسع" ليناير 

مع تاريخه" عىل حد تعبريه.
الجزائر  من  انطلقت  برمجت  كما  األمازيغية  السنة  برأس  االحتفاالت 
العاصمة بتنظيم معارض للكتاب وفن الطبخ وعروض موسيقية إضافة 
إىل لقاء تناول موضوع "املعارف التاريخية حول إحياء يناير" واستعراض 

لعنارص الحماية املدنية.
أما القوافل الثقافية فقد انطلقت يوم 11 يناير نحو بني سنوس بتلمسان 
امتد  حيث  وتيسمسيلت  وسطيف  وبجاية  وقاملة  وباتنة  )ورقلة(  وتقرت 
برنامج االحتفاالت إىل غاية 16 يناير يف إطار رشاكة مع الجماعات املحلية 

واملراكز الثقافية والحركة الجمعوية.
الجزائرية  الوطنية  الرتبية  وزارة  خصصت  املاضية  السنة  غرار  وعىل 
بمناسبة السنة األمازيغية درسا حول يناير بجميع مدارس الجزائر التي 

احتضنت كذلك أنشطة خاصة بإحياء السنة األمازيغية الجديدة.
األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية بالجزائر أعلن باملناسبة ذاتها، 
"مهرجان  تنظيم  قرر  "نوميديا"  الثقافية  الجمعية  مع  وبالتنسيق  أنه 
يناير" بتخصيص لقاءات موضوعاتية وعروض فنية ودروس حول اللغة 

األمازيغية ومعارض من 10 إىل 14 يناير بوهران.
كما أعلن أمني محافظة األمازيغية عن التوقيع يوم 11 يناير عىل رشاكة 
مع بريد الجزائر حول استعمال اللغة األمازيغية يف هذه املؤسسة وإصدار 
حسب  كذلك    2967/2017 سنة  وستكون  اللغة،  بهذه  بريدية  طوابع 
ذات املتحدث "سنة التكوين املتواصل" ألساتذة األمازيغية وأمناء الضبط 
إىل  إضافة  باألمازيغية  املمارسني  والصحافيني  العدالة  لقطاع  التابعني 
استعمال  خالل  من  البيئة"  عىل  األمازيغية  طابع  "إضفاء  يف  املشاركة 
املفاهيم البيانية للمحافظة السامية لألمازيغية التي اختارت مدينة بجاية 
عن  املسؤول  ذات  أعلن  التي  املدينة  هذه  املرشوع،  لهذا  نموذجية  كوالية 
والثقافة  اللغة  يف  للبحث  الوطني  املركز  الوشيك ملرشوع  االستكمال  قرب 
استكمال  عىل  القطاعات  مختلف  مع  العمل  بموازاة  فيها،  األمازيغية 
النصوص القانونية من أجل تأسيس أكاديمية اللغة األمازيغية املعلن عنها 

يف سنة 2016.

وزير تونسي يهنئ األمازيغ مبناسبة ختليدهم للسنة اجلديدة 
الجديدة  األمازيغية  السنة  األمازيغية يف تونس  الثقافية  الجمعيات  خلدت 
بالجنوب  قابس  مدينة  قرب  تمازرط  يف  ونظمت  البالد،  مناطق  من  بعدد 
تضمنت  يناير  و14   13 يومي  والشباب  الثورة  وعيدي  بييناير  احتفاالت 
بمشاركة  باحثون  أطرها  لندوة  باإلضافة  لألطفال  تنشيطية  حصص 
املوروث  التعريف واستثمار  يف  الشباب  دور  الجهة كان موضوعها  شباب 
األمازيغي يف التنمية "بمناسبة عيد الشباب" باملركز االيكولوجي بتمزرط.

بدورها نظمت جمعية عرباطة للثقافة األمازيغية يوم تنشيطي وترفيهي 
من  تينري"  "أمران  فرقة  أحيته  موسيقي  حفل  تخلله  القطار،  مدينة  يف 
األمازيغية  الثّقافة  نادي  خلد  تونس  وبالعاصمة  ليبيا،  طوارق  أمازيغ 
األمازيغية  للثقافة  تماقيت  وجمعية  والبيئة  الرتاث  جمعيّة  مع  بالتعاون 

السنة األمازيغية بأنشطة مختلفة.
املهدي بن غربية  الرسمي باألمازيغية يف تونس، خلق  ويف غياب اإلعرتاف 
اإلنسان  وحقوق  املدني  واملجتمع  الدستورية  الهيئات  مع  العالقة  وزير 
اإلستثناء هذه السنة بربقية تهنئة خاصة إىل التونسيني األمازيغ باملناسبة 
نرشت يوم 14 يناير 2017، بالصفحة الرسمية لوزارة العالقة مع الهيئات 
الدستورية واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان قال فيها "يطيب يل بمناسبة 
حلول السنة األمازيغية الجديدة 2967 أن أرفع إىل كافة مواطنينا التونسيني 

املنحدرين من أصول أمازيغية أحّر التهاني وأصدق األمنيات وأطيبها".
وشمالها  تونس  بجنوب  البالد،  مناطق  هي  "عديدة  الوزير  وأضاف 
ثورة  بذكرى  احتفالنا  فيها  يتزامن  التي  الخصوص،  وجه  عىل  الغربي 
التقويم  هذا  الجديد،  األمازيغي  العام  باستقبال  ديسمرب14- جانفي،   17
والجمعيات  املدني  املجتمع  منظمات  عديد  تحييه  الذي  العريق  الفالحي 
الغنّي  الحضارّي  تونس  رصيد  من  يتجزأ  ال  جزء  ألنه  والرتاثية  الثقافية 

واملتنّوع".
أصيلة  أمازيغية  تونسية  "مناسبة  األمازيغية  السنة  أن  الوزير  وقال 
بعاداتها، بديعة بتقاليدها املتأصلة يف أرض وطننا العزيز، ال يسعني إالّ أن 
أتقاسم فرحتها معكم، راجيا لجميع التونسيّات والتونسيني سنة مباركة 
اختالفات  أو  يفّرقنا  تمييز  بال  جهودنا  فيها  وتتّحد  املكاسب  فيها  تعّزز 

تشتت قوانا".
للثراء  عنوان  والتاريخ  الحضارة  تونس  "إن  بالقول  تهنئته  الوزير  وختم 
وتونس وشعبها  عام  كّل  بالعربية  أقولها  للجميع،  يتسع  والتنوع ووطن 

بخري. وأكّررها باألمازيغية: اسوقاس تونس اذ مدنيس اداران".
* ساعيد الفرواح

بلدان متازغا ختلد رأس السنة األمازيغية  

يف 13 يناير الجاري ، نظمت  الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق 
الوطنية  باملكتبة  الجماعية  األرايض  حول  دراسيا  يوما  اإلنسان، 
اإلنسان.  لحقوق  الوزارية  املندوبية  مع   بتنسيق  وذلك  بالرباط، 
من  املوضوع  وجمعويون  باحثون  فيه  تناول  الدرايس،  اليوم 
 1919 نونرب  ظهري27   . والقانونية  التاريخية  جوانبه  مختلف 
املتعلق بتنظيم األرايض الساللية، أثار عديد من اإلشكاالت، وكرس 
وضعية شاذة، أصبحت تلقي بظاللها عىل تنمية 15 مليون هكتار 
من هذه األرايض. إىل ذلك أكد ادريس السدراوي، رئيس الرابطة، أن 
الظهري اإلستعماري أصبح متجاوزا بفعل تقادمه وعدم مواكبته 
للتطورات من الناحية العمرانية وال الحقوقية؛ وهو ما »أسهم يف 

عجزه عن حل املشاكل املتعلقة بهذا امللف ، 
نقاش األرايض الساللية، الذي أعيد فتحه خالل ندوة حول موضوع 
إعداد مذكرة قانونية حول األرايض الساللية، يف إطار الرشاكة مع 
املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، ال يستقيم، حسب السدراوي، 
بدون الحديث عن الظهري »املتقادم«، الذي يتضمن ترسانة قانونية 
غري مواكبة أظهرت عجزها عن حل املشاكل املرتبطة باملوضوع.، 

خاصة ما يرتبط بمطالب النساء السالليات.
ومكلف  االجتماع  علم  أستاذ  حمداش،  عمار  اعترب  جانبه،  من 
النساء  حول  السوسيو-اقتصادية  الدراسة  عىل  باإلرشاف 
القبلية  األرايض  وضعية  كرس  قد  املذكور  الظهري  أن  السالليات، 

بني  تسود  التي  الجوهرية  االختالفات  من  بالرغم  بنص،  وثبتها 
األطراف املعنية بهذه األرايض، مشريا يف الوقت ذاته إىل التعثر الذي 
كلما  أنه  أكد  حيث  القانونية،  املنظومة  إصالح  مسلسل  يعرفه 
االرايض  ملف  لحل  مخارج  عن  البحث  املعنية  السلطات  حاولت 

الساللية إال وزاده  ذات النص تعقيدا.

وقال حمداش، خالل املناسبة ذاتها: »نحن نعيش أمام 
الخاصة  األرايض  يخص  فيما  مقلقة  اختناق  وضعية 
يف  العقار  عىل  الطلب  تزايد  مع  سيما  ال  بالجموع، 
من  تزيد  الوضعية  هذه  أن  مضيفا  وضواحيها«،  املدن 
املعنية  العائالت  يف  الصاعدة  األجيال  بني  التوترات  حدة 
باألرايض املذكورة، خاصة الجيلني الثالث والرابع لكونهم 
ال يحصلون، بسبب الظروف الحالية، عىل ما يستحقونه 
فعال، فضال عن امللف الشائك املتعلق بمطالبات الحركة 
النسائية بنصيبها وحقها يف االستفادة من هذه األرايض.

الهيني،  محمد  املعزول  القايض  استعرض  جانبه،  من 
األرايض  يهم  قانون  مرشوع  عىل  باإلرشاف  املكلف 
املعدم  القانوني  اإلطار  ضعف  إشكاالت  الساللية، 
مقدمتها  يف  الساللية؛  للمرأة  القانونية  للشخصية 
القانونية  الشخصية  »اإلرث« وانعدام  املرأة من  حرمان 
للمرأة الساللية، التي ال يعرتف القانون بوجودها ككائن 

قانوني.
التقرير  يف  الهيني،  صاغها  التي  األسباب  جملة  ومن 
الرتكيبي، الذي استعرضه خالل املناسبة، خضوع تدبري 

األرايض الساللية للعرف والعادات املانعة الستفادة املرأة الساللية 
من حق اإلرث واستمرار إرشاف زعيم القبيلة عىل األرض الجماعية 
أن  مؤكدا  حيازتها،  يف  األجنبي  حق  يمنع  بما 
منع املرأة الساللية من اإلرث يأتي لسد أي منفذ 

لدخول األجنبي إىل األرض.
قانون  الرتكيبي بسن مرشوع  التقرير  وأوىص 
يضمن املساواة املطلقة بني النساء والرجال يف 
االنتفاع من أرايض الجموع يف األنصبة وضمان 
النيابية  الهيئة  يف  مهمة  نسائية  تمثيلية 
ومجلس الوصاية، املرشف عىل تدبري النزاعات 

بني السالليني وفق مبدأ املساواة.
من جانبه، استعرض األستاذ اعبد الله الكريش 
املستشار بمحكمة اإلستئناف  بالرباط، نماذج 
طرف  من  الصادرة  والقرارات  األحكام  من 
بالطعون  واملتعلقة  للقضاء،  األعىل  املجلس 
أهم  ومن  الوصاية،  مجلس  ضد  املقدمة 
يف   الشطط  إثبات  األحكام  هذه  تتضمنه  ما 
استعمال السلطة من قبل املجلس، مع تجاوزه 

الختصاصاته، يف عديد من القرارات. 
ورغم ندرة القرارات الصادرة من طرف املجلس 
األعىل للقضاء، فإن غالبيتها غري مربرة بشكل 

واضح، وتتضمن عبارات غري مفهومة  وغري دقيقة. 
يبقى أن اليوم الدرايس املنظم من طرف الرابطة املغربية لحقوق 
املندوبية  مع  تربطها  التي  الرشاكة  هامش  عىل  جاء  اإلنسان، 
خاصة  مذكرة  بإعداد  ستتوج  والتي  اإلنسان،  لحقوق  الوزارية 
نتائج  حول  ساد  الذي  الصمت  بعد  وذلك  الجماعية،  باألرايض 

الحوار املنظم من طرف وزارة الداخلية يف خمس لقاءات جهوية، 
مع  وطنية   مناظرة  بتنظيم  أشغاله  ينهي  أن  املنتظر  من  وكان 
مالم  وهو   ،2015 يونيو  شهر  أواخر  الحوار  نتائج  عن  اإلعالن 
يتم  إىل حدود اآلن، ما يعني أن وزارة الداخلية فشلت يف مهمتها 
املغربية  للرابطة  املدنية  املبادرة  مالية مهمة.  مبالغ  تطلبت  التي 
لحقوق اإلنسان بشأن إعداد مذكرة متعلقة باألرايض الجماعية، 
سبقتها تلك املنظمة من طرف التجمع العاملي األمازيغي وجريدة 
مختلفة،  تظل  املوضوع   تناول  طبيعة  أن  إال  األمازيغي،   العالم 
من  املفاهيمي  الجهاز  أن  ذلك  املنظمني.  مرجعية   باختالف 
عن  األمازيغية  املرجعية  اختالف  يختلف  املبادرتني  هاتني  خالل 
املرجعية القانونية التي تنعت ب«الحديثة«. اليوم الدرايس للرابطة 
اآلن،  تخضع   الجماعية  األرايض  يعترب  اإلنسان،  املغربية لحقوق 
يتم  األرايض  أن هذه  1919،  يف حني  27 نونرب  يف تدبريها لظهري 
تسيريها  بمقتىض ظهري 1963،  كما اعتربت الندوة هذه األرايض 
الجماعية  األرايض  أن  غري  غريه،  عن  تمييزه  دون  جماعيا   ملكا 
التمييز  عدم  عن  فضال  قبيلة،  أو  ساللية  لجماعات  خاصا  ملكا 
األرايض يشمل  اإلنتفاع من هذه  الساللة والقبيلة،  وأن حق  بني 
يمكنها  ال  التي  نفسها،  األرض  يشمل   وال  والعائدات   املدخرات 
وال  تباع  وال  إناثا،  أو  كانوا  ذكورا  الحقوق  ذوي  بني  تقسم   أن 
تشرتى، لذا ال يمكن الحديث عن اإلرث كما ورد يف مداخلة القايض 
املعزول محمد الهيني، وأن األعراف األمازيغية ال تشكل عائقا أمام 
إنصاف املرأة، كما يريد البعض إشاعة ذلك.  فأين باقي الجمعيات 

األمازيغية  من هذا املوضوع وما هي بدائلها بشأن ذلك؟
* سعيد باجي

بعد فشل وزارة الداخلية يف اخلروج بنتائج ملموسة
املجتمع املدين يعد مذكرة قانونية للمرافعة بشأن األراضي اجلماعية



* رمزية لكّيا: 
التعبريات  سيكولوجيا  متاهات  يف  هنا  ندخل  ال  سوف 
الجسدية املرتبطة بالحب، بالقدر الذي نسعى من خالله 
الحارقة  باألشياء  الجسد  كي  وظيفة  عن  الحديث  إىل 
قدرته يف تحمل  أمام محبوبته عىل  العاشق  كتعبري من 
األلم؛ للتأكيد عن مشاعر الحب الصادقة. الحقل الداليل 
العملية  هذه  يرافق  وما  الكي  بتعابري  ميلء  اإليزري  يف 
من أساليب الوشم والوخز لكي يربهن الواشم عىل مدى 

إرصاره عىل إيذاء الجسد للفوز برىض اآلخر.
 من خالل نبشنا يف مجموعة من اإليزران وإستفسارنا 
ملجموعة من معارصي هذه الظاهرة اإلجتماعية تبني لنا 
اليد لكي  الكي يف غالب األمر كان يوضع عىل ظاهر  أن 
يكون يف صورة وشم واضح للعيان، وكأّن صاحب الكي 
يود أن يعلن للجميع أن الكي يحمل يف طياته قصة حب 
الشعرية  األبيات  من  مجموعة  مع  هنا  سنقف  فريدة. 

الحاملة لهذه التيمة:
- Iggay lkiyya x ufus yuzzrd zzays ddm
ynnayi puma ad tsned lpub min ixddem. 
-Sboa n lkyyat xf worur n ufus inu
lkiyya t amqrant aqqt dg wur inu.
 -Ma yqsac rpar rami ggiv lkiyya!
iqqsayi ufus nnem dyod x lhawa.
-Lkiyya x lkiyya; lkiyya inu tvza
lkiyya jar urawn jar iⴹwⴹan lla.

ـ رمزية أريضا: 
تعني  مركبة  أمازيغية  كلمة  أنها  عىل  تُفرس  »أريضا« 

تعني  آخر  وبتفسري  واإلدبار،  اإلقبال  أي  ضار(  )أري 
الحب،  عىل  تدل  مرادفات  كلها  شك  بال  ولكنها  الّرضا، 
وتصنيفات  درجات  ضمن  املصطلح  هذا  يندرج  وربما 
الباحث  إنتبه  الجانب  هذا  )يف  العشق،  من  مختلفة 
يزران(  غار  )أبريذ  كتابه  يف  شاشا(  )محمد  األمازيغي 
بالبحث  اإلزري  تناولت  منشورة  دراسة  أول  وهي 
القديم  الشاعر األمازيغي  أن  بالريفية، مؤكدا  والدراسة 
أقوال  ذلك من خالل  ونكتشف  وأريضا   الحب  بني  فرق 

الشاعر:
- Zg wami bdiv arriⴹa, iⴹⵚ war tzriv
min xafi icddn lpub war rupv ad hniv.
- Loadaw a ljwad faⴹiⵚ yuru tini
ommarⵚ arida d lpub war ymmrqi.
-Tiⵟawin nnm daysnt lwarata
ictn ttru x lpub ictn xf arriⴹa.

ـ رمزية ثيمّسي:
الشائعة  الصور  من  العديد  أن  هنا؛  للنظر  امللفت  من 
حرارة  تشبيه  اإليزري  شعراء  عند  الشعري  الخيال  يف 
أن  هنا،  فيبدو  القلوب،  يف  املتأججة  بالنار  العاطفة 
الشعراء عندما عالجوا هذا املوضوع أفردوا له مجموعة 
والكناية  اإلستعارة  فيها  إستخدموا  التي  اإليزران  من 
العالقة  حيث  من  بينهما  يفصلوا  لم  بالغية  لحاجة 
املتالزمة بني حرارة النار وحرقة الحب، وبني أيدينا أبيات 

تناولت هذه الصور يف عدة تجليات:
- A wn yswin atay war dayi ywci walu
iw cayi timssi i wur inu ad iru.
- Ynnayi mami: ad am qⴹv timssi
aysum ad icnnf aduf ad ifssi.
-Qnv sandaliyyat var daxr d rcivⴹ

llif nnm a tawyv ur 
nnm ad icmmeⴹ.
- Timssi dg wur 
inu dxxan walu days
mara war tiwiyyv 
gwdv ad ayi yfls.

ـ رمزية ثيصنارث:  

ترمز الصنارة يف الرتاث الشعري بالريف إىل دالالت عديدة 
النجاة من  الحب ال يستطيع  الهائم يف شباك  أن  أهمها 
اآلالم  تلك  يتحمل  أن  وعليه  حوله،  الصنارة  إلتفاف 
شبهها  التي  العاطفية  العالقات  تسببها  التي  املربحة 
شعراء اإليزري هنا بالصنارة، وكما تمكن رمزيتها كذلك 
يف اإليزري الريفي إىل تلك العالقة املغناطيسية التي تجذب 
بني الحبيبني يف تالحمهم الروحي والجسدي.  نسمع إىل 
الشاعر )ة( وهو يشتغل عىل هذا التواصل الرمزي، قائال:
- Nc yccin tiⵚnnart, twtay dg wanⵖ 
twtay ⵖar wur, tugi ad zzayi tffv.
-Abrid n Lⵃusima d inni icciv min cciv
dinni icciv tiⵚnnart ommars ad gnfiv.
-Sidi Coayb n umftap xmsa duru n zzyart
am tiⵟawin idoqn tjja day i tisnnart.
- Ffvd a wn ynnan: bunrjuf d aoffan
 am acnaw tiⵚnnart tuyr dg ixsan.
**يتبع

الشعر األمازيغي القدمي: قراءة يف األنساق واملضامني
)إزران نـ تايري منوذجا( 

« « TACCA 
AYANDDUZ, TS-
SARV AZDDUZ»

  » ثشـا أيندوز....
ثّصارغ أزذوز«

يرُضب  الريفي  األمازيغي  املثل  هذا 
به املثل يف األزمات الحادة التي تأتي 
ترضب  التي  واليابس،  االخرض  عىل 
اإلنسان يف مدخراته و قد تصيبه يف 

األخري باإلفالس.
االيام  يف  املثل  هذا  يتداول  ما  وغالبا 
الشتوية التي تكون، أحيانا، عصيبة 
بحيث  معا،  الحيوان  و  االنسان  عىل 
وتساقط  األمطار  هطول  يتواصل 
العاصفة  الرياح  وهبوب  الثلوج 
الناس  تجعل  عديدة،  أيام  طول  عىل 
مغلوبني  بيوتهم  يف  محارصين 
مقهورين أمام قوة الطبيعة، بحيث 
تقل يف مثل هذه االيام املؤونة و يعز 

فيه العشب وحطب التدفئة. 
وقصة هذا املثل هي كالتايل: 

الريف   نساء  من  امرأة  أن  يحكى 
كفاف  يف  تعيش  كانت  القرويات 
النائية  القرى  إحدى  يف  منزلها  يف 
الغابة  من  تحتطب  وكانت  بالريف، 
و تربي عجال ، وقد بلغت من العمر 
عتيا. حل فصل الشتاء، وحلت معها 
القارس  والربد  الغزيرة  االمطار  أيام 
التي كانت تدوم أحيانا أليام طوال.    
الطبيعية  الظروف  هذه  ظلت  وملا 
الحال  هكذا، وملدة طويلة، عىل هذه 
قاسية غاضبة عصيبة عىل هذه املرأة  
صامدة  االخرية  هذه  معها  فظلت 
صبورة تحت رحمة هذا املناخ املاطر 
الباردة  االصباح  أحد  ففي  البارد، 
نفسها  املرأة  هذه  وجدت  املمطرة 
ُمْستَيْئسة؛  الصرب،  جازعة من شدة 
ولم  مدخراتها.  كل  استنفذت  قد  و 
اليومي  قوتها  من  يشء  لديها  يبقى 
يف   “ فحمة   ” ،ال  الغذائية  سّلتها  يف 
توقد  الحطب   يابس  ال  و  موقدها 
املسكينة  فظلت  الصباح.  نار  فيها 
البال حزينة  بها خصاصة،  كاسفة 
والربد، فظلت  الجوع  عليها  فتكالب 
الطعام  يف  شح  أمرها،  من  حرية  يف 
واألفق املتّشح بسواد الغيوم املتلبِّدة 
الثلوج  و  األمطار  من  باملزيد  يعد 
القرية  هذه  يف  بلة  الطينة  لتزيد 

القاصية .  
يف  املرأة  هذه  تجد  لم  هذه،  والحالة 
للخروج  سبيل  من  املتواضع  منزلها 
هي  التي  املزمنة  الوضعية  هذه  من 
فيها، واملتمثلة يف قلة الطعام وبرودة 
لتسد  عجلها  لحم  سوى  الجو، 
 »  azdduz  « أزذوز“  و”  رمقها  بها 
ال  الذي  الرطب  الحطب  بها  ،تعوض 
فيها  لتشعل  أبدا  النار  فيها  ترسي 
شعلتها لطهي لحم عجلها والتدفئة 

معا.
ا أيندوز.. وهكذا بقي هذا املثل » ثشَّ

 tacca ayanddoz,  « أْزذوْز«  ثّصارْغ 
tssarev azdduz «  كمثل متداول بني 
يومنا هذا، كمثل عن  إىل  الريف  أهل 
اإلفالس  حد  لديه  ما  كل  ينفق  الذي 
الحياة  هذه  رشور  من  رش  لتجنب 

الدنيا.

ملحوظة البد منها: 
هو  «كما   azdduz  «  “ أزذوز  ف” 
هو  الريف،  أمازيغ  عند  معروف 
أو  غليظة  خشبية  قطعة  عن  عبارة 
مدقة كبرية تصنع من جذع الشجرة 
ويحكم صنعتها بحيث تصقل بشكل 
ِـّـد ويجعل لها مقبض، تستعمل  جي
يعني  الذي  »الدوم«  لتدقيق  كدقاق 
”آري“  الريفية   األمازيغية  باللغة 

.  »ari « بتخفيف الراء
 * عبد الكريم بن شيكار 
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سعيد بلغربي 

* نبدأ بالسؤال الكالسيكي، حدثنا قلياًل عن شخصيتك وكيف تود أن 
تعرف نفسك للقارئ؟

** مروان ملوح، فنان راب عصامي التكوين، كأغلب 
صغريا،  مازلت  وأنا  باملوسيقى  اغرب  جييل،  شباب 
انتجاتي قليلة، لظروف عدة منها االنشغال بالدراسة، 
وظروف العمل، إضافة إىل كوني العب كرة قدم سابقا، 
ملدينة  تعود  أصويل  لكن  العاصمة  تونس  يف  ولدت 

سوسة، أصبحت ربورا محرتفا مند 5 سنوات.
املقطع  يف  لتونس  األمازيغية  اهلوية  حول  جدًا  مهمًا  نقاشًا  خلقت   *
هذا  إصدار  يف  فكرت  كيف  عرب«  مش  »التوانسة  فيه  قلت  الذي 

املقطع؟ وهل كنت تتوقع جناحه هبذا الشكل؟
** نعم، خلقت كلمات تلك األغنية جدال ونقاشا واسعا، 
فلتونس تاريخ موجود و بالرغم من تحريفه إال أنه لم 
التونسية، و بعد  الثورة  2012 بعد  يطمس كليا، سنة 
الخليجية،  العربان  من  املدعوم  أإلخواني  الوهابي  املد 
عىل  شاهدا  كنت  التي  الشهرية  »املنقلة«  غزوة  بعد  و 
لحقها،  الذي  التخريب  و  الفوىض  و  الهرج  و  أحداثها 
يمثلوننا،  ال  هؤالء  نفيس  مع  قلت  و  متأمال  وقفت 
التونيس هي  يفعلون هذا، طباع  التونسيون من  ليس 
التسامح و قبول اآلخر مهما كان اختالفاته  السلم و 
دينية أو عرقية، من أين أتت هذه الترصفات املتخلفة 
و املتوحشة؟ وما هي مصدرها؟ كان هذا حجر أساس 
أغنية »توانسة موش عرب«، و ذكر تاريخ تونس الكبري 
و الذي ال يقترص عىل 1347 سنة من االحتالل العربي.

مدى  املقطع،  هذا  نشر  بعد  مباشرة  للتهديدات  تعرضت  بأنك  قلت   *
جدية هذه التهديدات وما هي مصادرها؟

الفيسبوكي،  التهديدات ال يتجاوز السب  ** موضوع 
أغنياتي،  مواضيع  ترقها  لم  وجهات  أشخاص  من 
جديد  لنوع  تعرضت  الجديدة  األغنية  صدور  منذ  لكن 
من السب و الوعيد من بعض و )ليس الكل( األمازيغ 
الناطقني بها و الذين يعون هويتهم جيدا، هي حاالت 
هذه  عىل  الرد  يكون  وسوف  الرد،   تستحق  ال  شادة 

الرشذمة الضالة يف العمل القادم.
* مىت وكيف اكتشف الفنان مروان أنه إنسان أمازيغي؟

** بالرجوع للتاريخ عرفت أن هذه األرض أمازيغية و 
كل من عليها أمازيغي، من عاداتنا و تقاليدنا و طريقة 

اكتشفت  كما  بالعربية،  تسمى  كانت  التي  و  عيشنا 
و  باألرض  أمازيغ  إفريقيني  الشمال  كل  أن  حينها 

بهويتها و بتاريخها و عاداتها و تقاليدها.
نشر  يف  التعبري  جاز  إن  امللتزم  الراپ  يساهم  أن  ميكن  حد  أي  إىل   *

الوعي األمازيغي يف تونس؟
** هناك عدد كبري من الناس يعربون ألراب فن شارع، 
األكاذيب  يكشف  و  الحقيقة  يقول  راقي  فن  أنه  إال 
ألراب  فن  يحتج،  و  يستفز  ألراب  تجميل،  مواد  بدون 
العوامل  هذه  أفضل،  هو  بما  إيمان  و  كاملة  ثقافة 
ألراب  فأغاني  التاريخ،  ما حرف من  الناقصة إلصالح 
عن  وتبحث  واالستفزاز  للتساؤل  تدعو  أؤديها،  التي 
إصالح  يف  تساهم  التي  هي  العوامل  هذه  و  الحقيقة 

التاريخ.
»اليوتيوب«  يف  املشاهدة  من  عالية  نسبة  حقق  نزول«  ولن  »أزول   *

هل كنت تتوقع هذا النجاح؟
** سبب نجاح أغنية »أزول و لن نزول« كيف »توانسة 
خالل  من  عفوية،  بطريقة  كتابتها  هو  عرب«،  موش 
األمازيغ،  أغلب  بها  و يحس  بها  أحس  التي  الحاجات 
اغني  أنني  وهو  و  بسيط  لسبب  نجاحها  أتوقع  كنت 
و  سنتني  ملدة  الغناء  عن  انقطاع  وبعد  الحقيقة.. 
صيغت  أنصاري،  من  الكثري  طرف  من  كبري  بتشجيع 
بل  فقط  تونس  كلماتها  تتناول  ولم  األغنية،  هاته 
سيوة  من  وقعت  التي  اإلبادة  و  إفريقيا،  شمال  كل 
للكناري، الوطن الكبري، و رأيت أنه ملن الواجب تخليد 
دمهم  يذهب  ال  كي  الفارطة،  سنة  األربعني  شهداء 
العربية،  الثقافة  عواصم  ذكرت  سدى،  وتضحياتهم 
غدامس،صفاقس، سريتا..هذه مهزلة واعتداء علينا و 
عىل كرامتنا و تاريخنا يف عقر دارنا بدون حياء، فالبد أن 
يعي كل قدره ومكانته عىل هاته الرقعة الجغرافية..و 
بتحفيزي  قاموا  إيل  األصدقاء  من  للكثري  كبرية  تحية 
للقيام بهذه الخطوة سواء من أمور ن أكوش، الجزائر، 

ليبيا و تونس.
* كيف تنظر هلذا النوع من الفن عمومًا؟

** فن ألراب ليس مركب، ثوري ال يقوم عىل املجاملة، 
الوعي  وتصاعد  عالجها،  طريقة  و  الحقيقة  يقول 
انه  يعي  ال  من  حتى  تونس،  أمازيغ  لدى  ألهوياتي 
أمازيغي أصبح يعي انه ليس عربي قح، كل ذلك ساعد 

يف انتشار فني وأغاني.
* حدثنا عن احلراك األمازيغي يف تونس؟

نشاط،  أم  حراك  هو  هل  اسميه،  كيف  ادري  ال   **
ولو  كبرية  جهود  يبدلون  النشطاء  من  الكثري  وهناك 
لست  الشخصية،  وأمورهم  عائالتهم  حساب  عىل 
هذا  من  اإلكثار  أحبذ  ال  لكنني  عليهم،  للحكم  مؤهال 
الحراك أو النشاط حتى ال يغدو فلكلورا، وارى أن ألراع 
إفريقيني  شمال  األصليني  السكان  بني  هو  الحقيقي 
الذي  هو  هذا  الخارج،  من  منصبني  استعمار  ووكالء 
يمثلني، غري أنني أثمن عمل صحيح عىل ارض الواقع.

* وماذا عن العالقات اليت جتمع بني أمازيغ مشال أفريقيا عمومًا؟
عىل  مبنية  إفريقيا  شمال  أمازيغ  بني  العالقة   **
توجهاتنا  كانت  مهما  ببعضنا  القبول  و  التآخي، 
..حسب  قوتنا  رس  هذا  و  اإليديولوجية،  أو  الفكرية 
أني  إال  ناطق  لست  أنني  بالرغم  الشخصية،  تجربتي 
املساندة،  و  االحرتام  و  الحب  و  التقدير  كان  وجدت 
الدعم،  كل  منهم  لقيت  بالدارجة  أغني  أني  بالرغم  و 

طبيعتنا متطابقة و والئنا مشرتك للوطن، و بالرغم من 
األمازيغية،  أنه تجمعنا  إال  اختالفنا يف نقاط جوهرية 

شخصيا أراها نقطة قوتنا.
* كيف ينظر املجتمع التونسي للقضية األمازيغية؟

** املجتمع التونيس ليس رافضا القضية األمازيغية، 
بأصلهم، وباتوا  الناس يعرتفون  وهناك عدد كبري من 
أيضا  يعرتفون  أصولهم،و  هي  هذه  أن  يعرفون 
تونسيون،  كلنا  أخرى،  أصول  من  عنهم  باملختلفني 
كيف عاداتنا و تقاليدنا التي كانت تسمى بالعربية بدأ 
أشواط  تقطع  بدأت  تونس  يف  األمازيغية  تصحيحها، 

كبرية و مترسعة، و القادم أجمل.
اليت  املواضيع  نوعية  هي  وما  القريب؟  يف  البوم  منك  نتوقع  هل   *

تشتغل عليها؟
صياغة  عىل  منكب  الحايل  الوقت  يف  أخي،  نعم   **
ألبوم  تحضري  بصدد  أنني  أعلنت  أن  سبق  و  أغنيتني، 
األغنيتني  بعد  عرب«،  موش  »أمازيغ  إسم  تحت 
بعد  قريبا  النور  سرتيان  الرابعة  و  الثالثة  الفارطتني 

انقطاع عىل الغناء دام سنتني.
* مبا ترد عن من يتهمك بنشر الفتنة والتفرقة بني التونسيني ؟

الحديث  بصدد  فأنا  األمازيغية  عىل  أتكلم  عندما   **
ال  ،تراث  مادي  تراث  حضارة،  أمة،  هوية،  أرض،  عىل 
فكر  و  فنون  تقاليد،  و  عادات  تاريخ،  ،إنسان،  مادي 
كامل، أبطال تاريخية دفعت حياتها فداء لهذا الوطن 
و رفضت االحتالل الخارجي، أبطال ليومنا هذا تقدم يف 

دمائها فداء للوطن.
* لكن هناك من يتهمك صرحة بأنك حتاول أن تزرع التفرقة والنعرات 

القبيلة يف األمة التونسية؟
األمة  األمازيغية؟  و  التونسية  األمة  الفرق بني  ما   **
ثقافتها  أكلها،  لباسها،  أمازيغية،  روحها  التونسية 
جيناتنا  تفكريها،  ،طريقة  تاريخها  عامة،  بصفة 
أو غريها املوجودة يف تونس  العربية  أمازيغية، األقلية 
عىل  يزايد  ما  حد  و  توانسا  )كلنا  معها  لنا  مشكلة  ال 
حد( ،لسنا مع تقسيم بلدنا و ال إثارة نعرات قبلية و 
أنزلناه  وال  علمنا  دنسنا  ما  عمرنا  عرقية،  و  جهوية 
الكثري  مع  تعايشنا  التاريخ  مر  عىل  كلية،  فوق  من 
األتراك  و  العرب  احتلنا  أن  إيل  ،حاربنا  الحضارات  من 
سانت  يوغرتن،  ديهيا،  أحفاد  نحن  فرنسيني...،  و 
االختالف  نحن  ماسينيسا..  يوبا، سيفاكس،  أغستني، 
ال  الوعي،  و  الرقي  و  الحضارة  نحن  التخلف،  ليس  و 
تونس،   يف  الخليج  أهل  ثقافة  لفرض  يسعى  أحب من 
املنقالة  يف  )وتشعبطوا   2011 سنة  صعدوا  من  ومع 
وإراقة  العنف  أرفض  أنا  املتخلفة(،  العربية  بعقليتهم 
طمس  وارفض  الدين،  استغالل  ارفض  كما  الدماء، 
بالجزيرة  وربطه  وتزويره  لتونس،  األمازيغي  التاريخ 
العربية وقوميتها وممارساتها الهمجية، مشكاتنا مع 
القومية العربية وليست مع الشعوب العربية ، تونس 
أمازيغية والتاريخ يقول هذا األرض ليست عربية و ال 

تتسع لهويتني .
* مساحة حرة لك للتعبري عن ما تريد قوله ؟

** تحياتي للعالم األمازيغي عىل زيارتها لنا، و تحياتي 
التي  ألصلها  ناكرة  الغري  و  األصلية  الشعوب  لكامل 
تتوق للحرية، تحياتي لكل من ساندني و شجعني، و 
لنا موعد قريب مع أغنيتني جديدتني، و سوف نستمر 

اليد يف اليد يف سبيل قضيتنا العادلة و النبيلة.

صاحب »أزول وال نزول« و »توانسة ليسو عربا« الرابور األمازيغي التونسي مروان ملوح  يف حوار مع »العامل األمازيغي«

أرفض طمس التاريخ األمازيغي لتونس وتزويره وربطه باجلزيرة العربية
أجرت جريدة 

»العامل 
األمازيغي«، 

حوارا صحفيا مع 
الفنان الرابور 

التونسي املثري 
للجدل بأغانيه 

اجلريئة واليت 
تتناول عددا 
من املواضيع 

املرتبطة 
بالقضية 

األمازيغية، 
والوعي بالذات 
األمازيغية على 

صعيد تونس 
ومشال أفريقيا، 

وشكلت 
األغنيتني 

الشهريتني 
‘أزول ولن 

نزول« و 
»توانسة ماشي 

عرب« انعطافة 
حامسة ومهمة 

يف املسار الفين 
للفنان الرابور 
مروان، مروان 

الدي فتح 
قلبه »للعامل 

األمازيغي« 
يف تونس 

العاصمة وأجاب 
عن رزنامة من 

أسئلتنا دون 
تردد. 

** حاوره يف 
تونس

 منتصر  إتري
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