2

أخــبــار ⵏⵙⵉⵎⵖⵏⵉ

أكتوبر  - 2017العدد 201
ⴽⵜⵓⴱⵔ 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 201

www.amadalpresse.com

وصل صيت املغرب إىل العاملية أو بالضبط «أدرار
ئيغود» باليوسفية حيث ثم اكتشاف ،يف ميدان
علم الحفريات أو علم االركيولوجيا ،اقدم إنسان
عاقل أو ما يسمى علميا ب «،»Homo Sapiens
هذه األبحاث ،التي قادها كل من املغربي الدكتور
عبد الواحد بنارص ،الباحث يف املعهد الوطني لعلوم
اآلثار والرتاث ،والباحث باملعهد األملاني ماكس
بالنك لألنثروبولوجيا التطورية ،جون-جاك
هوبلني ،رجحت تاريخ هذا اإلنسان العاقل إىل ما
يفوق  315الف سنة.
اسم املغرب اذن وصل اىل كل بيت و مدرسة و قناة
و إذاعة و مدرجات الجامعات و املعاهد العليا،
ليس ألن احد املغاربة صعد إىل القمر أو اخرتع
القنبلة النووية أو شيئا من هذا القبيل ال ،و لكن
ألن املغرب اآلن و ضدا عىل كل النظريات التي
كانت تلح تارة باسم التاريخ و تارة باسم الدين إىل
إرجاع اصل كل املغاربة إىل الجزيرة العربية ،هذه
النظريات التي هزمتها الحفريات االركيولوجية و
التي أبانت عىل أن اصل اإلنسانية جمعاء من هنا
اي من املغرب و بالضبط من أدرار ئيغود والتي
تعني باالمازيغية :املستقيم ،السعيد ،املزهر...
ان املنطق و الحالة هذه يؤكد بالعلم أن كل
شعوب العالم هم أبناء أو حفدة إنسان «أدرار ـ ن

ـ ئيغود» و لكن يا للمفارقة العجيبة ذالك
أن هؤالء األبناء و األحفاد الذين تفرقوا
يف األركان األربع لألرض ويف القارات
الخمس للعالم ،استطاعوا أن ينجحوا يف
كل امليادين من علوم الفضاء و علوم
األرض و العلوم اإلنسانية ...فأسسوا دوال
و شيدوا مدنا يف األرض ويف البحار و يف
الفضاء ،إال إنسان ئيغود املسكني الذي ال
يزال يعيش البؤس و الحرمان ،فلن تجد
يف جماعة ئيغود ال مستشفى وال مدارس
وال معاهد و ال جامعة و ال مرسح و ال
سينما وال حتى مراحيض عمومية بل
اكثر من ذالك لن تجد طريقا سالكا
تستطيع عربه زيارة موقع االكتشاف.
ومن هذا املنطلق البد من طرح سؤال
جوهري و أسايس ،أال و هو ،ملاذا اإلنسان
املغربي بجنسيه ذكرا كان او انثى ال
ينجح إال يف ارض أخرى غري أرضه؟ و
األمثلة كثرية جدا ،و استحرض هنا قصة
رجل مسن له ابن يسمى محماد هذا
األخري كان عاطال عن العمل مما يسبب
له شجارا دائما مع والده ،وذات يوم أراد
له القدر أن يهاجر إىل احدى دول أوربا و

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

بعد شهرين من استقراره بدأ
يرسل إىل والده حواالت مالية
مهمة لم يكن يحلم بها والده
قط ،فقال األب ذات يوم و هو
يستلم مبلغا مهما من موظف
الربيد أرسله له ابنه «ئيس
ؤوكان يادليل غالخ ئيزد محماد
ئينو ءاد ؤور ئيكني ءاركاز
زيغد ياديل تامازيرت ءاد ؤوكان
ءاست ؤور ئيكني» .بمعنى «
كان تيسحاب يل بليل محماد
ديايل ليل مايش راجل ساعة هاذ
البالد هي اليل مايش راجل».
و للجواب عىل السؤال أعاله ،ال
بد من طرح سؤال آخر أال هو:
هل العيب يف املغرب بجباله
و سهوله و غاباته و بحاره
اي بكل جغرافيته؟ أم العيب
يف االنسان املغربي بسلوكه و
ثقافته ،و مدى قوة أو ضعف
إيمانه بقدراته العقلية قبل
البدنية و مدى ثقته بنفسه،
تلك الثقة يف النفس التي

كدورت تكرم روح الفقيد مصطفى ابن الشيخ

تكريما لروح الفقيد مصطفى ابن الشيخ،
نظمت جمعية كدورت للتضامن بتنسيق
وتعاون مع أصدقاء املرحوم مصطفى ابن
الشيخ ،يوم السبت املايض 21 ،أكتوبر ،2017
دوري يف الكرة الحديدية -ثنائي ،وذلك يف إطار
االحتفال بموسم تغرسوين ببلدة كدورت
ضواحي تافراوت.
وقد خصصت الجمعية للفائزين يف الدوري
أربع جوائز نقدية وميداليات ذهبية ،فضية
ونحاسية ،وذلك بعد إجراء املقابالت عىل شكل
مجموعات ،انطلقت عىل الساعة التاسعة
صباحا وتوقفت عند
الساعة الواحدة زوال
لتستأنف عىل الساعة
الثالثة بعد الزوال،
كما قامت عائلة
املرحوم مصطفى
ابن الشيخ بإعداد
حفل غذاء عىل رشف
الضيوف.
ويف ترصيح ملسؤول
هذه الدورة عبد
بولهرجان،
الله
مبادرة
صاحب
التنسيق مع العائلة
والجمعية والفرق
املشاركة ،قال أن
فكرة تنظيم دوري يف
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االحتاد األوريب حيذر
من وضع حقوق اإلنسان
باملغرب

الحديدة بالرباط.
وأضاف بولهرجان أن فكرة الدوري يف الكرة
الحديدية يعود لصديقه الحكم الدويل عبد
اإلله ،الذي ساعده كثريا يف إنجاح الدوري ،إىل
جانب رئيس جمعية كدورت للتضامن الحاج
املنصوري الذي تكلف بالتنقالت واستقبال
الضيوف ،دون أن يغفل بولهرجان جميع
أبناء تافراوت الذين ساهموا يف إنجاح هذا
الدوري.
وحسب بولهرجان فقد تم تخصيص كأس
تذكارية لعائلة املرحوم مصطفى ابن الشيخ
تسلمها ابنه طارق ابن الشيخ ،مضيفا أن
الجمعية مستعدة لتنظيم دورات مقبلة يف
الكرة الحديدية يف أكتوبر من كل سنة ،تهدف
إىل التعريف باملنطقة واملساهمة يف خلق
التنمية بها.
وتجدر اإلشارة إىل أن دوار كدورت ينتمي
إىل واحة كدورت أفيالل التي تقع عىل تراب
جماعة أفال إغري بإقليم تافروت بني جبال
األطلس الصغري ،ويعود تأسيس هذا الدوار
العتيق إىل أكثر من  400سنة ،وكان يف القديم
يسكنه أكثر من  1000نسمة ،ويحتوي
عىل ما يقارب  400منزل ،وقد مر من هذا
الدوار علماء ومقاومني كبار رشفوا كدورت
واملنطقة عامة.
يف سنة  2014جاءت أمطار قوية أدت إىل
سقوط بعض املنازل وخربت املنازل املجاورة،
فقام أبناؤها بتأسيس جمعية كدورت
للتضامن قصد إصالحها وإعادة إعمارها.
كمال الوسطاني
• اإلدارة والتحرير:
 5زنقة دكار الشقة  7املحيط
 الرباطTél/Fax: 05 37 72 72 83
E-mail:
amadalamazigh@yahoo.fr

بدأنا نفقدها يف شخصيتنا املغربية عرب املناهج
التعليمية الفارغة ،الربامج اإلعالمية املهاجرة
إىل الخليج أو الغرب أو الرشق األوسط ،ودروس
الرتبية الدينية املبنية عىل األمر و النهي و الطاعة
والعقاب ،كلها إذن عوامل ساعدت و ال زالت
تساعد عىل إضعاف شخصية اإلنسان املغربي و
تفرغه منذ نعومة أضافره من ذالك التعقل الذي
وصف به جده اإلنسان العاقل بأدرار ن ءيغود
بل اكثر من ذالك فاآللة املدمرة ال زالت تشتغل
إلفراغه حتى من إنسانيته و ما انخراط الشباب
املغاربة بكثرة يف صفوف داعش إال نتيجة ذالك
العمل الجبار الذي الزالت تباركه حكوماتنا.
فمن حكومة إىل حكومة ال نلمس إال مقاومة
رشسة ،لكل إصالح من شأنه تنمية قدرات
اإلنسان العلمية و االخالقية ،مقاومة تارة تكون
باسم األيديولوجية وتارة باسم اإلدارة و أخرى
باسم السياسة.
و قديما قال الحكيم االمازيغي:

حذر االتحاد األوربي مما سماه الوضع الصعب لحقوق اإلنسان
باملغرب ،حسب مضامني التقرير السنوي األوربي حول حقوق
اإلنسان والديمقراطية يف العالم لسنة  ،2016الذي تم تقديمه
يوم أول أمس اإلثنني  16أكتوبر  ،2017خالل اجتماع لوزراء
خارجية االتحاد األوروبي بلوكسبورغ.
وحسب ما نقلته وكالة األنباء األوروبية «أوروبا بريس» فقد
اعترب االتحاد األوروبي يف تقريره أنه «الزالت هناك تحديات كبرية
يف مجال حقوق اإلنسان» تواجه املغرب ،وأضاف ،بشكل دقيق،
أن «حريات التعبري وحرية تكوين الجمعيات ،وحرية التجمع
وعقد االجتماعات ،الزالت من القضايا الرئيسية» ،يحذر االتحاد
األوربي.
هذا ورجح تقرير نرشته «اليوم  »24أن تكون حمالت االعتقاالت
التي طالت العرشات من شباب حراك الريف ،أو املتعاطفني
معهم يف مختلف املدن املغربية ،وكذلك التدخالت العنيفة لألجهزة
األمنية من أجل تفريق بعض الوقفات االحتجاجية ،واعتقال
بعض الصحافيني املحليني ،وطرد صحافيني أجانب باململكة،
قد أثرت بشكل كبري عىل صورة املغرب خالل هذه السنة داخل
املجال األوروبي.
وكان وفد عن التجمع العاملي األمازيغي ،قد حل بمقر مفوضية
االتحاد األوروبي للعالقات الخارجية بالعاصمة البلجيكية
بروكسيل ،يف يونيو املايض ،ودعى لتفعيل اتفاقية الرشاكة التي
تربط املغرب باالتحاداألوربي ،والتي تنص عىل أن احرتام املبادئ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان األساسية ،كما هو منصوص
عليه يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« ،عنرص أسايس يف هذه
االتفاقية».
وأطلع الوفد األمازيغي الذي ضم رئيس التجمع العاملي األمازيغي
رشيد الراخا ،وكاتبه العام امحمد بيهمدن ،املسؤولني عن جهة
شمال إفريقيا والسياسة الخارجية لجنوب البحر األبيض
املتوسط ،املنتسبني ملندوبية العالقات الخارجية األوروبية ،خالل
االجتماع الذي جاء بأمر من املمثلة السامية لالتحاد األوروبي
املكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة األمنية ،فيديريكا
موغرييني ،عىل تفاصيل األحداث التي عرفتها منطقة الريف
طيلة مسار الحراك الذي انطلق منذ مقتل محسن فكري ،وعن
أهم الخروقات التي شابت تعامل الدولة مع هذا األخري.
ويف ختام اللقاء قدم رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،رشيد
الراخا ،رسالة تدعوا الخارجية األوروبية للتفكري يف اتخاذ قرار
يشمل التنديد بهذا االنحراف واالنزياح االستبدادي والقمعي
غري املقبول من طرف الدولة املغربية ،وكذا التأكيد عىل املطالبة
باإلفراج الفوري عن جميع معتقيل حراك الريف ،وعىل رأسهم
«نارص الزفزايف» ،دون قيد أو رشط ،ثم دعوة السلطات املغربية
إىل مبارشة حوار مفتوح مع ممثيل الحراك وحثها عىل االستجابة
مللفهم املطلبي ،مع اإلشارة إىل رضورة إرجاع األرايض املصادرة
إىل مالكيها الرشعيني وتلبية مطالبهم الحقوقية الثقافية
واللغوية.
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أدى أكتشاف حفريات جديدة ىف موقع «إيغود» األثري بني مدينيت مراكش وآسفي ىف املغرب ،إىلضرورة إعادة النظر يف تاريخ البشرية ،حيث ظلت القراءة األولية
لبقايا إنسان وأدوات تعود إىل « العصر احلجري الوسيط» اليت عثر عليها مبوقع جبل إيغود منذ ستينيات القرن املاضي ،حمل لبس لسنوات بسبب عدم دقة عمرها
البيولوجي  ،لكن بفضل احلفريات اليت متت مباشرهتا منذ  2004جعلت من موقع جبل إيغود أقدم وأغىن موقع يرجع «للعصر احلجري الوسيط» بإفريقيا والذي
يوثق للمراحل األوىل لتطور اإلنسان العاقل .ولتسليط الضوء على املوضوع أرتأت جريدة «العامل األمازيغي» أن تعد ملفا حول اكتشافات موقع «إيغود» ،من خالل
زيارة ميدانية للموقع ،وإجراء حوارات مع الباحثني واملسؤولني يف القطاع.

«أدرار ن إيغود» حيدث ثورة يف تاريخ اجلنس البشري

منتصر إثري
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ثورة علمية يف تاريخ الجنس البرشي العاقل ،تلك التي أحدثها فريق
من علماء اآلثار من املغرب وباحثني من أملانيا ،حينما أعلنوا عن
إماطة اللثام عن اكتشاف بقايا عظام أقدم إنسان ينتمي لفصيلة
اإلنسان العاقل البدائي ،بأدرار ن إيغود بإقليم اليوسفية100 ،
كيلومرت عن مدينة مراكش ،ويعود تاريخه إىل  315ألف سنة.
وبعد أن كانت كل األبحاث تشري إىل أن أقدم بقايا إنسان توجد بك ّل
من إثيوبيا ،وتعود إىل  200ألف سنة ،وأخرى توجد بجنوب إفريقيا،
يعود تاريخها إىل  260ألف سنة ،جاءت اإلكتشافات واألبحاث التي
أرشف عليها باحثو املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث ،وباحثو
معهد ماكس بالنك األملاني ،منذ سنة  ،2004لتحدث زلزاال يف تاريخ
البرشية ،وتؤكد أن «أدرار ن إيغود» هو مهد أقدم إنسان عاقل الذي
ثم اكتشافه حتى اآلن.
االكتشاف الحديث ألقدم بقايا إنسان عاقل بـ «أدرار ن إيغود»
ليس هو األول يف هذا املوقع األثري الذي يطل عىل إقليم اليوسفية،
إذ سبق للباحث الفرنيس ،أميل نويش أن اكتشف فيه منذ عام 1960
بقايا إنسان تعود لـ 50ألف سنة ،ويف الثمانينيات من القرن املايض
جرى اكتشاف بقايا إنسان جديدة يعود تاريخها إىل  110آالف سنة،
قبل أن تستأنف فيه من جديد األبحاث من طرف باحثني من املعهد
الوطني التابع لوزارة الثقافة ومعهد ماكس بالنك األملاني ،ليتم
العثور من جديد عىل أوىل بقايا اإلنسان يف «إيغود» سنة .2007
واستمرت الحفريات واألبحاث والتنقيب تحت إرشاف ،كل من عبد
الواحد بن نارص ،أستاذ باحث يف املعهد الوطني املغربي لعلوم اآلثار
والرتاث ،وجون جاك هوبالن ،أستاذ األنثروبولوجيا التطورية يف
معهد ماكس بالنك باليبزيغ األملاني ،بمعية فريق دويل من علماء
اآلثار ،حتى تم اكتشاف «الثورة العلمية األخرية» والتي يعود
تاريخها إىل  315ألف سنة.
وأكد الباحث بن نارص أن الحفريات كشفت عن استخدام البرش
القدامى أدوات حجرية ،كما تم اكتشاف عظام حيوانات كالغزال
والحمار الوحيش ،يعتقد أنه تم اصطيادها ،فضال عن العثور عىل
أدوات حجرية يعتقد أنها استخدمت كسكاكني ورماح.

اكتشاف بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل

قال بالغ صادر عن املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث التابع
لوزارة الثقافة واالتصال ،إن فريق دويل ،بإرشاف من األستاذ عبد
الواحد بن نارص واألستاذ جان جاك هوبالن عن معهد ماكس
بالنك لألنرتبولوجيا املتطورة بأملانيا ،تمكن من اكتشاف بقايا
عظام إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل البدائي ،مرفق بأدوات
حجرية ومستحثات حيوانية بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية .
وأوضح بالغ معهد اآلثار أنه تم تحديد تاريخه بحوايل  300ألف
سنة قبل الحارض وذلك بواسطة التقنية اإلشعاعية لتحديد العمر،
وبالتايل فإن هذه العظام تعد أقدم بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل
املكتشفة إىل اليوم ،إذ يفوق عمرها عمر أقدم إنسان عاقل تم
اكتشافه إىل اآلن بحوايل  100ألف سنة.
وأشار البالغ إىل أن موقع «إيغود» عرف منذ ستينيات القرن
املايض ،إذ تم العثور فيه عىل بقايا إنسان وأدوات تعود إىل «العرص
الحجري الوسيط» مربزا «أن القراءة األولية لهذه اللقى ظلت محل
لبس لسنوات بسبب عدم دقة عمرها الجيولوجي» ،وأضاف البالغ
«وبفضل الحفريات األخرية  ،التي تمت مبارشتها منذ سنة ،2004
فإن البقايا الجديدة التي تم اكتشافها وتأريخها تجعل من موقع
جيل إيغود أقدم وأغنى موقع يرجع «للعرص الحجري الوسيط»
بإفريقيا والذي يوثق للمراحل األوىل لتطور اإلنسان العاقل.
وأفاد البالغ إىل أنه «تم العثور رفقة هذه اللقى عىل بقايا حيوانات،
خاصة الغزال وأدوات حجرية مصنوعة من حجر الصوان الذي تم
استقدامه إىل املوقع».

األعرج ..احلماية القانونية وتصنيف جبل إيغود موقعا أثريا

قال وزير الثقافة واالتصال محمد األعرج ،إن املرحلة املقبلة بعد
االنتهاء من اإلجراءات املتعلقة بالحماية القانونية وتصنيف جبل
إيغود موقعا أثريا ضمن املواقع األثرية باململكة والعاملية ،تهم
تهيئة املنطقة وتحقيق التنمية املستدامة واملندمجة بها.
وأبرز األعرج يف ترصيح للصحافة بمناسبة زيارة قام بها لهذا
املوقع يوم الجمعة  29شتنرب املايض ،أن تأهيل وتهيئة موقع جبل
إيغود بإقليم اليوسفية سيمكن من استقطاب العديد من الخرباء
واملستكشفني العامليني.
وأضاف حسب وكالة األنباء الرسمية أن العديد من الرشكاء
والقطاعات الحكومية سيعملون عىل تحقيق التنمية املستدامة
بالجماعة الرتابية التي يتواجد بها هذا الجبل وجعل هذه املنطقة
موقعا أثريا وسياحيا عامليا يستقطب السياح األجانب والباحثني.

من جانبها ،قالت املديرة
الجهوية للسكنى وسياسة
املدينة بجهة مراكش أسفي،
زهرة الساحي ،إن هناك
مرشوعا لتأهيل وتحقيق
التنمية املندمجة بمركز إيغود
يرتكز عىل تثمني هذا املوقع
األركيولوجي لجعله موقعا
عامليا الستقطاب السياح من
جهة ،وبناء مرافق القرب
وخلق
والتبليط
والطرق
مساحات خرضاء ،واستكمال
أشغال التطهري السائل وتحسني
األوضاع املعيشية للساكنة من
أجل تنمية مندمجة للمركز
وللجماعة ككل ،من جهة ثانية.
وأضافت أن هذا املرشوع ،الذي
تقدر الكلفة املقرتحة إلنجازه
ب 404مليون درهم ،هو يف إطار
التشاور وسيتم عرضه عىل
مختلف الرشكاء (وزارات
والثقافة
الداخلية،
وسياسة
والتعمري
واللوجستيك ،والشباب

“

والسكنى
واالتصال،
املدينة ،والتجهيز والنقل
والرياضة ،وكتابة الدولة

اكتشاف بقايا عظام أقدم إنسان
ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل
البدائي

“
أقدم إنسان عاقل يعود لـ 300
ألف سنة يوجد بشمال إفريقيا

“

دانيال ..إيغود معروف منذ ستينيات القرن املاضي

أدرار إيغود يوثق للمراحل األوىل
لتطور اإلنسان العاقل

”

بن ناصر ..إيغود سيغري كل املفاهيم والنظريات

أكد عبد الواحد بن نارص ،الباحث باملعهد الوطني لعلوم اآلثار
والرتاث التابع لوزارة الثقافة واالتصال ،أن الكشف عن بقايا عظام
إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل البدائي ،سيغري كل املفاهيم
والنظريات التي يتأسس عليها علم األركيولوجية واألنرتوبولوجيا
عىل حد سواء ،مضيفا يف ندوة صحفية ،نظمتها وزارة الثقافة
واالتصال بالرباط ،وخصصت لتسليط الضوء عن اكتشاف أقدم
إنسان عاقل أنه « من شأن هذا االكتشاف العلمي الجديد ،أن
يغري التاريخ البرشي ،من  200ألف سنة التي كانت تؤكد األبحاث
العلمية األركيولوجية يف السابق ،إىل نحو  300ألف سنة «.
وأوضح بن نارص أن «اكتشاف أقدم إنسان لصنف اإلنسان العاقل،
يجعل املغرب يدخل علم اآلثار من بابه الواسع ،مضيفا أن «التأريخ
لهذه البقايا العظمية تعطي للمغرب مكانة متميزة يف دراسة هذه
الحقبة من تاريخ البرشية».
وأضاف الباحث األركيولوجي أن «هذه البقايا التي عثر عليها بجبل
إيغود تم تحديد تاريخها باستعمال التقنية اإلشعاعية لتحديد
العمر ،حيث تم تأريخها بحوايل  300ألف سنة قبل الحارض ،وبالتايل
فهي تعترب أقدم بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل تم اكتشافها إىل غاية
يومنا هذا ،مشريا إىل أنه تم العثور ضمن هذه البقايا العظمية
عىل خمس جماجم برشية» ،مؤكد «أن جميع املختصني يف علم
اآلثار ،يجمعون عىل أن أصل اإلنسان العاقل يعود للقارة اإلفريقية،
وغالبيتهم يحرصونه يف إفريقيا الرشقية» ،مشريا إىل أن «آخر
اكتشاف لبقايا إنسان عاقل تم العثور عليها يف إثيوبيا ،حيث يعود
تاريخها إىل قرابة  200ألف سنة ،قبل أن يتم التوصل إىل النتائج
الجديدة التي كشف عنها مؤخرا يف املغرب ،يف جبل إيغود «.

والتعاون
والجماعة)

الوطني،
من أجل

املكلفة باملاء والبيئة،
وعمالة إقليم اليوسفية
املصادقة وإبداء الرأي.
األعرج إن «اكتشاف أقدم
ويف وقت سابق ،قال
العاقل ،يعود تاريخه إىل
إنسان-من صنف اإلنسان
أكثر من  300ألف سنة خلت ،يعطي للمغرب مكانة دولية متميزة
يف دراسة هذه الحقبة من تاريخ البرشية».
وأوضح الوزير يف لقاء صحفي نظمته الوزارة بمقر أكاديمية
اململكة املغربية ،أن البقايا التي عثر عليها بجبل إيغود ،تعترب أقدم
بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل تم اكتشافها إىل غاية يومنا هذا».

بدوره ،قال دانيال ريشرت ،خبري علم األحياء الجيولوجية ،الذي كان
يعمل سابقا يف معهد ماكس بالنك إن «املواقع التي تؤرخ بشكل
جيد لهذا العرص نادرة للغاية يف أفريقيا ،ولكننا محظوظون ألن
جبل إيغود يتضمن العديد من القطع األثرية».
وأوضح دانيال أن موقع إيغود عُ رف منذ ستينيات القرن املايض،
حيث عثر فيه عىل بقايا إنسان وأدوات تعود إىل «العرص الحجري
الوسيط» ،إال أن القراءة األولية لهذه االكتشافات ظلت محل لبس،
لسنوات عدة ،بسبب عدم دقة عمرها الجيولوجي».

هوبلني ...اإلنسان العاقل تشتت يف أحناء أفريقيا

من جانبه ،قال الباحث يف معهد ماكس بالنك األملاني لألنثروبولوجيا
وأحد املشاركني يف فريق البحث ،جون جاك هوبلني« :كنا نعتقد أن
تاريخ وجود اإلنسان يف رشق إفريقيا يعود إىل حوايل  200ألف سنة،
ولكن بياناتنا الجديدة تكشف أن اإلنسان العاقل انترش يف جميع
أنحاء القارة اإلفريقية قبل حوايل  300ألف عام».
وأضاف هوبلني ،يف بيان صحايف ،أن «اإلنسان العاقل انترش يف
أنحاء إفريقيا ،قبل فرتة طويلة من انتشاره خارجها» مشريا إىل
أن الرسالة التي «نود أن ننقلها هي أن جنسنا أقدم كثريا مما كنا
نعتقد وإنه لم ينشأ ...يف مكان ما يف رشق أفريقيا .إنها عملية يف كل
أفريقيا وسيناريو أكثر تعقيدا مما جرى تصوره حتى اآلن».
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حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال لـ»العامل األمازيغي»:
قمنا باإلجراءات واملساطر القانونية لتأهيل «إيغود» وجعله موقعا يستقطب العديد
من اخلرباء واملستكشفني يف املجال األثري والتارخيي
* ما هي اإلجراءات والتدابري اليت اختذمتوها يف وزارة الثقافة
حلماية املوقع األثري «إيغود»؟
** لحد األن قمنا باإلجراءات واملساطر القانونية املتعلقة برتتيب
ذلك املوقع وبالتايل تصنيفه ضمن املواقع األثرية كمرحلة أوىل ،ثم
هناك مقاربة شمولية خصوصا وأن موقع إيغود املتواجد بإقليم
اليوسفية يندرج ضمن اختصاصات وزارة الثقافة ،وسياسة
عمومية تروم إىل الحفاظ عىل هذه املواقع األثرية ،واملرحلة الثانية
هي تأهيل هذا املوقع األثري وجعله موقعا يستقطب العديد من
الخرباء واملستكشفني يف املجال األثري ويف املجال التاريخي ،وطبعا
سيكون كذلك موقعا الستقطاب السياح األجانب وهذا املوقع
سيلعب دورا أساسيا فيما يمكن أن نسميه بالسياحة الثقافية.
* أال تفكرون يف وزارة الثقافة ببناء متحف أثري يف جبل «إيغود»؟
** طبعا هناك مرشوع بأزيد من  400مليون درهم يتعلق بتأهيل
جماعة ايغود ككل ،وكذا تأهيل املنطقة الجبلية املحيطة به ،ومن

األولويات لدى وزارة الثقافة هي أن نؤسس ملركز للذاكرة تتعلق
باملوقع األثري إيغود وكذلك مركزا للذاكرة يتعلق بحماية الثرات
الثقايف ،لكن وكما قلت املرحلة األوىل تهم تهيئة املنطقة وتحقيق
التنمية املستدامة واملندمجة بها.
* على عكس ما تقولون زرنا قبل أيام موقع «إيغود»والحظنا غياب أي
حراسة أو اهتمام هبذا املوقع التارخيي؟
** ال أبدا ،هناك اهتمام وهناك مواكبة من طرف وزارة الثقافة،
عرب وضع حارسني ملراقبة املوقع ،وبالتايل هنالك إىل جانب الحماية
القانونية ،حماية واقعية من خالل الحارسني أو من خالل رجال
الثقافة الذين يقومون عىل مدار  24ساعة بالتواجد باملكان قصد
الحفاظ عىل املوقع.
* وماذا عن مقالع الرمال املحيطة باملوقع األثري أال تشكل خطرا عليه؟
** ال ،هذا يندرج ضمن مقاربة شمولية تتعلق بإعادة تأهيل

الرباط ..ندوة أركيولوجية حول
جد البشرية "إنسان إيغود"
احتضن املعهد
العلمي بالرباط
مساء الخميس
 19أكتوبر ،2017
ندوة أركيولوجية
حول موضوع
"اكتشاف أقدم
من
إنسان-
صنف اإلنسان
العاقل -بجبل
إغود يف املغرب،
خطوة جديدة
نحو أصولنا".
أطرها
الندوة
يف
الباحثان
األنثروبولوجيا:
عبد
املغربي
الواحد بنارص،
والفرنيس جون جاك هوبلني ،تحدثا خاللها عن
حيثيات اكتشاف بقايا أقدم إنسان عاقل باملغرب،
وحددا أهم مواصفات الدماغ البرشي القديم ،كما
أثبتتها تحليالت الحمض النووي.
وقال األستاذ عبد الواحد بن نرص ،إن اكتشاف
بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل
بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية ،يشكل
"إنجازا كبريا" وأنه حدث يفرض عىل الباحثني
واألنرتبولوجيني إعادة تقييم املعارف بشأن تاريخ
اإلنسان.
وأوضح بن نرص أن البقايا التي تم اكتشافها
وتأريخها ،والتي توثق للمراحل األوىل لتطور
اإلنسان العاقل ،تجعل من موقع جيل إيغود أقدم
وأغنى موقع يرجع إىل العرص الحجري الوسيط
بإفريقيا ،معتربا أن هذا االكتشاف يفرض عىل
الباحثني واالنرتبولوجيني إعادة تقييم املعارف
بشأن تاريخ اإلنسان.
وأشار عبد الواحد بنرص ،أن العمل البحثي القائم
يف موقع جبل إيغود "يخضع لربنامج صارم
ويتسم بالصرب واملثابرة والبحث املضني" .وأوضح
أنه بداية من  ،2004تم تدشني جيل جديد من
األبحاث بوترية شهر من البحث يف السنة حيث
تم العثور عىل أوىل اللقى بداية من  .2007وهي
عبارة عن بقايا تخص خمسة أفراد من ضمنهم
امرأة وطفل ومراهق .وأكد عىل أنها اللقى ،التي
لم تسمح بتحديد دقيق للتاريخ ،الذي تعود إليه
واملؤرخ ضمن العرص الحجري الوسيط .وذلك،
بخالف الجمجمة ،التي سنحت بتحديد 300ألف
سنة كتاريخ لوجود أول إنسان عاقل عىل إفريقيا.
وهو االكتشاف ،الذي قال إنه خلق "مفاجأة
أذهلتنا نحن فريق العمل".
جاك هوبلني ،الباحث يف معهد
ووفق
لألنثروبولوجيا التطورية يف اليبزيغ بأملانيا ،فإن
الجماجم التي تم العثور عليها بمنطقة جبل
إيغود ،بني مراكش وآسفي ،غريت الكثري من
املعلومات العلمية ،أبرزها أن دماغ اإلنسان العاقل
يف تلك الفرتة كان يشرتك مع اإلنسان الحايل يف
بضع خصائص ،حسب األبحاث التي أجريت عىل
الحمض النووي ،أهمها أن حجم دماغه كان قريبًا
من حجم دماغنا ،لكنه مختلف عنه يف الشكل.
وأكد الباحثان أن العظام والجماجم التي تم

العثور عليها باملغرب هي األقدم لحد اآلن ،إذ يعود
قدمها إىل ما قبل  300ألف سنة ،مقارنة بتلك
التي وجدت بأفريقيا الجنوبية وعمرها  260ألف
سنة ،ويف كينيا وعمرها  200الف سنة ،والخالصة
أن األفارقة أول البرش املعارصين ،وأن املغاربة
أول سكان القارة السمراء ،وفق ما توصل إليه
الباحثان.
وعن البيئة التي عاش فيها ،أكد الباحثان أن
"أفريقيا األمس ليست هي أفريقيا اليوم ،إذ كان
معظمها عبارة عن غابات ولم تكن تتوفر عىل
صحاري كما هي الحال اليوم؛ ما جعلها بيئة
مواتية لعيش اإلنسان".
كما أن منطقة إيغود باملغرب كانت مناسبة
الستقرار اإلنسان ،بعيدًا عن الكثري من املخاطر
كالحيوانات املتوحشة ،لذا فهي تتوفر عىل عمر
جيولوجي مهم ،وحصلت بها اكتشافات مفيدة
جدًا عىل املستوى العلمي ،من بينها  22عينة تعود
عىل األقل لخمس أفراد ،تم العثور عليها بني 2004
و.2011
وأكد رئيس جامعة محمد الخامس ،سعيد أمزازي،
بهذه املناسبة أن االكتشاف الذي قام به الباحثان
عىل بعد  400كيلومرت جنوب الرباط "جعل من
املغرب مهدا للبرشية" مشريا إىل أن هذه الخالصات
تظل نسبية بالنظر إىل ما يمكن أن يسفر عنه
البحث عن أصول املستحثات املكتشفة.
وأضاف أن هذه املعطيات تزكي الفرضيات األوىل
التي تجعل من إفريقيا أصل اإلنسان الحديث،
مشريا إىل أن اكتشاف مستحثات "أموسابيانس"
بجبل إيغود يبني أنه سلك طريق الصحراء ،الذي
كان يتكون من سهول خرضاء توفر رشوط
التنقل.
وأبرز أن هذه الندوة تروم إطالع العموم عىل أهمية
موقع جبل إيغود (الواقع بني مدينتي مراكش
وآسفي) ،موضحا أنه "لدينا اليوم ما يكفي من
النماذج التي ستمكن من الكشف عن أرسار هذه
املنطقة من العالم و توضيح بعض املعطيات
املتعلقة برحلة اإلنسان الحديث ".
وتمثل الحفريات البرشية بجبل إيغود أقدم آثار
للجنس البرشي املعروفة إىل اليوم ،ويزيد عمرها
 100ألف سنة إضافية عن تلك التي كانت محددة
لإلنسان العاقل.
* ك.و

جماعة ايغود ككل
عىل مستوى الطرق
وعىل مستوى الكهرباء
وعىل مستوى البيئة،
وكذلك إعطاء مكانة
متميزة للجماعة يف إطار
السياسة الحكومية التي
حممد األعرج
تروم إىل الحفاظ عىل
املواقع األثرية ،اليوم
نحن بصدد املسطرة
القانونية لحماية الثرات ومن بعد سنذهب للمساطر اإلدارية
األخرى،وهذه املساطر ستبدأ يف األشهر املقبلة.
حاوره :منترص إثري

طاقم «العامل األمازيغي» يقوم بزيارة
للموقع األثري «أدرار إغود»
قام فريق من جريدة العالم
األمازيغي ومجموعة من
األساتذة باملدرسة اإلسبانية
بالرباط ،بزيارة استكشافية
ملوقع «أدرار إيغود» األثري
بمنطقة تالت إيغود إقليم
اليوسفية التابع لجهة
مراكش أسفي ،وذلك لتوثيقه.
وقدم الربوفيسور عبد الواحد
بن نارص عن املعھد الوطني
لعلوم اآلثار والرتاث ،الذي
قاد الزيارة االستكشافية
يف املوقع ،توضيحات للزوار
حول املوقع ،وقال أنه عرف
جيلني من األبحاث ،موضحا
أن الجيل األول «كان له
فضل كبري عىل املوقع» ،كما
أشار إىل أن الجيل الثاني من
األبحاث انطلق سنة 2004
وهو مستمر إىل اليوم ،يف إطار
برنامج تعاون دويل يجمع
«املعهد الوطني لعلوم اآلثار
والرتاث املغربي» و «معهد
ماكس بالنك» لألثروبولوجيا
املتطورة بأملانيا.
ويشري الباحث املغربي إىل أن
«السنوات املثمرة» من حيث
االكتشافات خالل الجيل
الثاني من األبحاث هي 2007
و 2009و ،2011مربزا أن
املوقع يتوفر عىل مجموعة
بقايا برشية غنية من حيث
العدد والتأريخ ،باإلضافة إىل
املجموعات الحجرية املهمة
عىل الصعيد األفريقي لقدمها.
بن نارص ،الذي شارك يف اإلرشاف
عىل فريق البحث يف املوقع،
شدد عىل األهمية الكبرية لهذا
االكتشاف ،وقال إنه «جاء ليمدد
إىل الوراء تاريخ اإلنسان العاقل
بمئة ألف سنة ،إذ أن ما كان
معروفا قبيل هذا االكتشاف هو أن
تاريخ صنف اإلنسان العاقل يرجع
إىل  200ألف سنة».
وأفاد بن نارص أن موقع «أدرار
إیغود» عرف منذ ستینیات القرن
املايض ،حیث تم العثور به عىل
بقایا إنسان وأدوات تعود إىل
”العرص الحجري الوسیط“ ،لكن
القراءة األولیة لھذه اللقى ،ظلت
محل لبس لسنوات بسبب عدم
دقة عمرھا البیولوجي ،وبفضل
الحفریات األخیرة التي تمت
مبارشتھا منذ سنة  ،2004فإن
البقایا الجدیدة التي تم اكتشافھا
وتأریخھا تجعل من موقع «أدرار

إیغود» أقدم أغنى موقع یرجع
”للعرص الحجري الوسیط“،
بإفریقیا والذي یوثق للمراحل
األوىل لتطور اإلنسان العاقل .وقد
تم العثور رفقة ھذه اللقى ،عىل
بقایا حیوانات خاصة الغزال
وأدوات حجریة مصنوعة من حجر
الصوان ،الذي تم استقدامه إىل
املوقع.
وكان كل من عبد الواحد بن نارص
عن املعھد الوطني لعلوم اآلثار
والرتاث التابع لوزارة الثقافة
واالتصال ،وجان جاك هوبلني ،عن
معھد ماكس بالنط لألنثروبولوجیا
املتطورة بأملانیا ،قد أرشفا عىل
فريق دويل قام بإماطة اللثام عن
بقایا عظام إنسان ینتمي لفصیلة
اإلنسان العاقل البدائي ،مرفوقة
بأدوات حجریة ومستحثات
حیوانیة بموقع جبل إیغود،
بإقلیم الیوسفیة ،جھة مراكش

تانسیفت.
وقد تم تحدید تاریخ ھذه اللقى
بحوايل  315000سنة قبل الحارض
وذلك بواسطة التقنیة اإلشعاعیة
لتحدید العمر ،وبالتايل فإن ھذه
العظام تعد أقدم بقایا لفصیلة
اإلنسان العاقل املكتشفة إىل یومنا
ھذا ،حیث یفوق عمرھا أقدم
إنسان عاقل تم اكتشافه إىل اآلن
بحوايل  100000سنة.
ويف ترصيح لرئيس جماعة «إغود»
قال أن جماعته تلقت وعودا
بتأهيل وتهيئة موقع «أدرار إغود»
انطالقا من سنة  ،2018وذلك
بهدف تحقيق التنمية املندمجة
بمركز إغود وتثمني هذا املوقع
األركيولوجي لجعله موقعا عامليا
ما سيمكن من استقطاب العديد
من السياح والخرباء واملستكشفني
العامليني.
* ك.و
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عبد الواحد بناصر ،الباحث يف املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث ،يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

جمجمة إيغود جعلت من المغرب وشمال أفريقيا موقعا هاما لتطور اإلنسان الحديث
“
قبل سنة  ،1961لم يكن أحد يعرف أن جبل إيغود يضم مغارة يعود تاريخها إلى نهاية العصر الحجري حوالي  300ألف سنة قبل الميالد ،وأن اكتشاف
حاوره :كمال الوسطاني

هذه المغارة سيغني الدراسات التي تهتم بفترات ما قبل التاريخ ،كما أن اكتشاف إنسان ايغود بها ،سيمكن من اإلجابة على مجموعة من األسئلة سبق
لألنثروبولوجيين أن طرحوها .في هذا الحوار الذي أجرته «العالم األمازيغي» مع األستاذ الباحث بالمعهد الوطني المغربي لعلوم اآلثار والتراث ،عبد
الواحد بن ناصر ،يتحدث عن بداية االكتشافات بموقع «إيغود» ،وأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة بالموقع ،وكذا اإلجراءات التي تقوم بها الجهات
الوصية على الموقع ومستقبل المنطقة التي تحتضنه.
* بداية أستاذ عبد الواحد بن
نارص هل يمكن أن توضح لنا كيف
تم اكتشاف جبل «إيغود» كأقدم موقع
أثري؟
** تم اكتشاف موقع «إيغود» بمحض الصدفة
سنة  ،1961وذلك عندما عثر أحد عمال الرشكة
التي كانت منكبة عىل استغالل منجم البارتني
الواقع بجبل إيغود منذ الفرتة االستعمارية ،عىل
جمجمة إنسان إيغود ،وعىل إثر هذا االكتشاف
الهام الذي قام به محمد بن الفاطمي ،أحد عمال
الرشكة ،قام الباحث الفرنيس ايميل اينويش
أستاذ بكلية العلوم ببوردو ببحث أركيولوجي
يف املوضع الذي وجدت فيه الجمجمة األوىل،
حيث سيكتشف جمجمتني لهما صفة اإلنسان
النيوندرتايل (نسبة إىل إحدى املناطق األملانية)
وبقايا عظمية أخرى وعثر عىل الكل وسط
مجموعة من األدوات الحجرية من الصنف
املسمى بالصناعة املوستريية ،كما تم العثور
عىل موقد مهم للنار ومجموعة من الحيوانات
املنقرضة واملتنوعة ...مما يؤكد وجود حياة
برشية وحيوانية بالجبل ومحيطه.
وما يهم من هذا االكتشاف هو أقدمية اإلنسان
باملنطقة ،حيث جاءت سلسلة من األبحاث
العلمية باملنطقة طيلة سنوات الستينيات
والسبعينيات من القرن املايض ،وقدر عمر
الجمجمتني آنذاك باستخدام تقنية الكربون 14
بحوايل  50ألف سنة ،ويف ذلك التاريخ كان اإلنسان
األوربي (إنسان النيوندرتال) يصنع أدوات
من الصنف املسمى ب :املوستريي ،وبكيفية
أوتوماتيكية أصدر األنثروبولوجيون آنذاك رأيهم
بأن إنسان إيغود هو إنسان النيوندرتال املغربي
بدون زيادة.
* إذا كانت كل هذه األبحاث تدل عىل
أن إنسان إيغود ينتمي إىل النيوندرتال،
فكيف توصلتم إىل أنه ينتمي لإلنسان
العاقل؟
** العديد من الباحثني لم يطمئنوا إىل هذه
النتيجة وعىل رأسهم الباحث األستاذ جون جاك
هوبلن الذي كان آنذاك بمعهد األنثروبولوجيا
بمتحف اإلنسان التابع لـ «كوليج دو فرانس»،
فانكب سنة  1980مع زميلته آن ماري ميمي
عىل دراسة الفك األسفل للطفل الذي عثر عليه
بجبل إيغود ،وكانت النتيجة عثورهما عىل ذقن،
وهذا الجزء البارز يف الوجه هو ميزة خاصة
باإلنسان الذي ينتمي إليه إنسان عرصنا ،وكل
األجداد من السالالت األخرى كانوا محرومني
منه.
أثارت هذه املالحظة زمييل «جون جاك هوبالن»
أستاذ األنثروبولوجيا التطورية حاليا يف
«معهد ماكس بالنك» باليبزيغ األملانية ،فقرر
أن يتفحص الجمجمتني األصليتني عن قرب،
ليكتشف أن إنسان إيغود ال يتوفر عىل رأس
مشابه إلنسان النيوندرتال ،فعظام الوجنتني
مسطحة لدى إنسان إيغود ،وهي بارزة
لدى إنسان النيوندرتال ،ودائرة الرأس لديه
منخفضة ،بينما هي لدى إنسان النيوندرتال
بيضاوية وعالية ،وعىل مستوى العمر أكدت
الدراسة التي أجريت عىل األسنان والشعر ،أن
عمر إنسان ايغود يرتاوح ما بني  80ألف سنة
و 125ألف سنة ،وجاءت هذه النتيجة يف وقت
مناسب إلعادة النظر يف أصل اإلنسان الحديث،
ذلك أن أقدم إنسان حديث معروف لحد اآلن هو
الذي تم العثور عليه يف فلسطني وعمره  92ألف
سنة.
* تقصد أن األبحاث بقيت مستمرة
حتى أثبتتم أن إنسان «إيغود» ينتمي
لإلنسان العاقل ويعود عمره ل 300
ألف سنة؟

** يمكن القول أن األبحاث بموقع «إيغود»
مرت بمرحلتني هامتني ،األوىل تهم مرحلة
الستينيات والسبعينيات حتى الثمانينات من
القرن املايض ،وهي مرحلة اكتشاف وفرضيات
أولية ،ومرحلة ثانية انطلقت سنة  2004بتعاون
بني املعهد الوطني املغربي لعلوم اآلثار والرتاث
وعدد من الباحثني األجانب ،إال أن هذه األبحاث
لم تعط ثمارها حتى سنة  2007عندما اكتشفنا
ثالث هياكل عظمية ،والحظنا بعد دراستها
أن الخاصيات املورفولوجية إلنسان إيغود يف
مجملها ،إذا ما اقرتنت بالتاريخ النسبي الذي
حدد له قد تجعل منه ،إن لم يكن األقدم ،عىل
األقل أحد أقدم ممثيل جنس اإلنسان الحديث
( )Homo Sapiensعىل املستوى العاملي ،وعليه
فإنسان إيغود يطرح فرضية مثرية ،وهي أن
إنسان إيغود البالغ من العمر حوايل  100ألف
سنة ،جاء يف وقت سابق مبارشة لظهور اإلنسان
الحديث.
لذا قررنا االستمرار يف التنقيب مجددا بمنجم جبل
إيغود بمعية فريق دويل مكون من علماء اآلثار.
وقد أسفرت الحفريات التي قام بها الفريق
الذي كنت أرشف عليه رفقة الزميل الفرنيس
«هوبالن» عىل اكتشاف جمجمة مجزأة إلنسان
من جنس اإلنسان العاقل ( )Homo Sapiensيف
املغرب .وعثر عىل هذه الجمجمة الجزئية عىل
مستوى طبقاتي محدد بدقة ،ويعود تاريخها

إىل  160ألف سنة عىل األقل ،وما هو مهم هو
أن هذه الجمجمة هي أقدم واحدة يف العالم يعثر
عليها يف موضعها الطبيعي.
يف سنة  2009وباعتماد أحدث التقنيات
اإلشعاعية املتمثلة يف طريقة تسمى «التأللق
الحراري» « »thermoluminescenceلحساب
الفرتة الزمنية عىل مرور مواد وجدت باملوقع،
وجدنا أنها تعود لـ 300ألف سنة للوراء ،وتمكنا
بالفعل من التوصل إىل العمر الحقيقي ملوقع
«إيغود» والذي تجاوز املعايري العلمية املحددة
لعمر اإلنسان العاقل املتمثلة يف  200ألف سنة،
لكننا حاولنا اإلبقاء عىل األمر رسا واالشتغال
يف صمت داخل املختربات طيلة  8سنوات لكي
نربهن عىل فرضيتنا ،إىل أن أعلنا مؤخرا عىل
موقع «إيغود» بمنطقة أحمر بإقليم آسفي،
كأقدم موقع أثري لإلنسان العاقل يف العالم.
قبل هذا االكتشاف ،كانت أقدم بقايا معروفة
لإلنسان العاقل الحديث ترشيحيا أي اإلنسان
الحايل هي بقايا » ،«Homoوالتي تتكون من
جمجمتني اكتشفتا يف أثيوبيا وتم تأريخهما
بعمر  195ألف سنة .لديهما سمات مماثلة

لجمجمة فلوريسباد التي يرجع
تاريخها إىل  260ألف سنة مضت،
والتي وجدت يف الطرف اآلخر
من القارة ،يف فلوريسباد قرب
بلومفونتني يف جنوب أفريقيا،
والتي نسبت إىل اإلنسان العاقل
عىل أساس ما وجد يف جبل إيغود.
وقد جعل هذا االكتشاف من
املغرب وشمال إفريقيا موقعا
هاما لتطور اإلنسان الحديث،
بعدما كانت االكتشافات التي
حصلت يف منطقة إثيوبيا قد تركت
انطباعا بأن جميع البرش الحاليني
من ساللة كان أفرادها يعيشون
يف رشق إفريقيا أو جنوبها.
وأصبحت القارة اإلفريقية كلها
مهدا للبرشية.
* هل يشبه إنسان إيغود اإلنسان
الحايل؟
** من حيث الشكل يشبه وجه اإلنسان العاقل،
الذي عُ ثر عليه يف جبل إيغود ،وجه اإلنسان
نواح عدة ،الفرق هو أنه رغم الشبه
املعارص يف
ٍ
عىل مستوى الشكل فإن (الجمجمة كبرية،
وبقدرة دماغية كبرية أيضاً) ،كما أن القالب
الداخيل مختلف ،فقد وجدنا أن حجم الدماغ عىل

مستوى املخيخ أصغر.
لهذا ،نطلق عليه اسم اإلنسان العاقل «البدائي»،
عىل الرغم من وجهه املعارص .ألن الدراسات
الثالثية األبعاد التي أجريناها تكشف أن وجه
هذه العينات ال يختلف تقريبا ً عن وجه اإلنسان
املعارص.
ويصل حد الشبه بني هؤالء البرش من ساللة
اإلنسان العاقل واإلنسان الحايل إىل حد بعيد،
حيث أنه يف حال كان الرجل يف جبل إيغود يرتدي
قبعة ،ال يمكن تمييزه عن أي شخص عادي.
وذلك ألن الجمجمة ال تزال مختلفة للغاية عن
تلك املوجودة لدى االنسان املعارص ،فقد حصل
تطور طويل قبل الوصول إىل الشكل الحايل
للجمجمة.
* يف أي بيئة تطور إنسان «إيغود»،
وكيف عاش حياته؟
** لم تكن الحواجز الصحراوية موجودة منذ
 300ألف عام ،وكانت القارة اإلفريقية فضاء
متصال ،فشكلت بذلك ما يشبه جنة عدن لعيش
وتطور اإلنسان العاقل البدائي.

إذاً ،الظروف البيئية عىل األقل عىل مستوى
جبل إيغود ،كانت عبارة عن سهول ،مع وجود
حيوانات برية والتي كان يصطادها هذا
اإلنسان ،مثل الغزالن ،وقد عثرنا رفقة هذه
اللقى املستخرجة من موقع «إيغود» عىل الكثري
من بقايا الغزالن وبيض النعام ،وهي الحيوانات
التي كان يتغذى عليها ،إىل جانب أدوات حجرية
مصنوعة من حجر الصوان الذي تم استقدامه
إىل املوقع.
وتشري تلك األدوات الصخرية املكتشفة وأدلة
استخدام النار إىل تبعيتها للعرص الحجري
املتوسط بأفريقيا تلك الفرتة من تاريخنا التي
تميزت عن سابقتها باستخدام البرش أدوات
ّ
خفة يف الوزن ،لكن
أصغر يف الحجم وأكثر
استخدام البرش لألدوات الصخرية يف العموم
ربما يرجع إىل ثالثة ماليني من األعوام.
* من هي الجهة الوصية عن هذا املوقع
األثري ،وهل يحمل هذا االكتشاف نتائج
إيجابية بالنسبة للمنطقة؟
** يعترب املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث هو
املؤسسة املكلفة باألبحاث والدراسات الجارية
بموقع «إيغود» ،وذلك بإرشاف من وزارة الثقافة
واالتصال التي ساهمت بدورها يف توفري كل
الظروف واإلمكانيات الرضورية التي أفضت
إىل هذا االكتشاف العلمي الفريد من نوعه ،كما
تمت االستعانة بخربة عاملية تتكون من خرباء
مغاربة وأجانب.
كما أن وزارة الثقافة أعلنت أنه مبارشة بعد
«االنتهاء من اإلجراءات املتعلقة بالحماية
القانونية وتصنيف موقع «إيغود» موقعا أثريا
ضمن املواقع األثرية الوطنية والعاملية ،ستنطلق
عملية تهيئة املنطقة وتوطني مشاريع تنموية
ومندمجة بها».
ووعدت أيضا بتأهيل وتهيئة جماعة إيغود
بإقليم اليوسفية ،والتي «ستمكن من استقطاب
العديد من الخرباء واملستكشفني العامليني»،
وذلك بانخراط «العديد من الرشكاء والقطاعات
الحكومية ،ما سيمكن كذلك من تحقيق التنمية
املستدامة بالجماعة القروية إيغود حاضنة
الجبل وتحويلها إىل موقع أثري وسياحي عاملي
يستقطب السياح األجانب والباحثني يف علم
اإلحاثة واألركيولوجيا».
ويف األخري أتمنى أن يحمل موقع «إيغود» املزيد
من األرسار يف املستقبل ،أوال ألنه موقع سخي
جدا كما سبق وأرشت إىل ذلك يف عدة مناسبات،
ثانيا ألنه ال يزال لدينا املزيد من األعمال هناك،
اآلن وبما أننا نعرف عمر هذه الحفريات ،فإننا
نأمل أن نتمكن من االنتهاء منها وأن نحاول عىل
قدر املستطاع الحصول عىل هيكل عظمي كامل
أو عىل األقل عىل جزء مهم؛ من أجل أن تصبح
كما نتمنى قطعة تُعرض يف متحف.
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العثور في المغرب على أحفوريات أقدم إنسان

أجزاء الجمجمة البالغ عمرها  300,000سنة تحمل توضيحً ا
ألصل النوع البرشي ،وتربط املغرب بتغريات تطورية معقدة
حدثت عرب القارة األفريقية.
بني مدينة مراكش واملحيط األطليس ،عىل الرأس الربي الذي
ٌ
كهف أوى إليه أوائل
يطل عىل سهول شمال غرب أفريقيا ،يقبع
البرش-بوجوههم الصغرية الناحلة واملألوفة إىل درجة تكفي
لعدم تمييزها يف أحد الشوارع اليوم.
الكهف املعروف باسم جبل إيغود ،وهو موقع جرى تفجريه
ً
أصل يف سياق أعمال التعدين يف ستينيات القرن املايض ،هو
املوضع الذي اكتشف العلماء فيه بقايا أحفورية متحجرة
لخمسة أشخاص ،وأدواتهم الحجرية وعظام الحيوانات التي
اصطادوها .وتشري التحاليل املتقدمة إىل أن عمرهم  300ألف
سنة.
«هذه املادة تمثل جذور النوع البرشي ،أقدم أنواع اإلنسان العاقل
ُجدت يف أفريقيا أو يف أي مكان آخر»
 Homo sapiensالتي و ِ
استنادًا إىل قول قائد فريق البحث جان جاك هوبالن ،املختص
من
بعلم اإلنسان القديم،
معهد ماكس بالنك
لألنثروبولوجيا
التطورية.
وكان لدى
هؤ ال ء

يف فريربغ يف أملانيا ،والذي يعمل مع فريق ماكس
بالنك .استخدم ريشرت أحدث أساليب تقدير العمر
الزمني بالتألق الحراري من أجل وضع تسلسل
زمني ثابت ألحفوريات هومينني (أشباه البرش)
الجديدة والطبقات املتوضعة فوقها.
وتشمل الحفريات الثمينة قسمً ا من جمجمة،
ووجهً ا محفو ً
ظا بشكل جيد ،وعظم فك بالغ
ً
كامل ،مع مجموعة كاملة من األسنان وغريها
من بقايا الجمجمة.
ويُعتقد أنها تمثل خمسة أفراد عىل األقل :ثالثة
ً
وطفل له من العمر 8
بالغني ،ويافعً ا واحدًا،
سنوات.
عند مقارنة هذه األحفوريات برؤوس البرش
نياندرتال
أحفوريات
تكشف
القدامى،
واألحفوريات األكثر حداثة عن مزيج مدهش من
املالمح الحديثة والقديمة .فقد كان لدى سكان
إيغود وجوه حديثة -قصرية ومسطحة مرتاجعة
تحت القحف -ولكن الحاويات املتطاولة للقسم
السفيل من الدماغ يف الجزء الخلفي من الرأس
كانت أكثر بدائية.
ً
وفقا لقول هوبالن -إىل أن أجزاءيشري هذا
ترشيحية مختلفة تطورت بمعدالت
مختلفة ،إذ ثبتت مالمح الوجه بشكلها
الحديث يف وقت مبكر ،واحتاج شكل
ً
أيضا -إىل
الدماغ -وربما وظيفته
وقت أطول للوصول إىل الحالة
الحديثة.
يقول هوبالن« :إن قصة النوع
البرشي يف السنني الـ 300ألف
املاضية هي يف الغالب قصة تطور
أدمغتنا».

حدوث التطور األفريقي الشامل

لطاملا أ ُ ِ
همل شمال أفريقيا يف
املناقشات املتعلقة بأصل الجنس
البرشي ،وفق قول عبد الواحد بن
نارص« .وتثبت االكتشافات املذهلة
يف جبل إيغود االرتباط الوثيق للمغرب
مع بقية القارة األفريقية يف وقت
ظهور اإلنسان العاقل».
ا لبرش
كما تلقي النتائج الجديدة الضوء ً
أيضا عىل
ا أل و ا ئل
الجمجمة املجزأة الغامضة من فلوريسباد يف
رماح حادة
جنوب أفريقيا ،والتي يُ َ
ظ ُّن بشكل غري مؤكد أن
الصوان،
من
عمرها  260,000سنة ،والتي يعتقد هوبالن أنها
وكانوا يستخدمونها
ربما كانت تمثل نفس النوع من البرش الذين عثر
إعادة بناء مركب من أقدم الحفريات
املعروفة لإلنسان العاقل  Homo sapiensمن جبل إيغود (املغرب) .عىل بقاياهم يف جبل إيغود.
التي يرجع تاريخها إىل  300حتى وقت قريب كانت أقدم األحافري البرشية
هذه الحفريات لإلنسان العاقل
القديميشبه وجه اإلنسان الحديث املؤكدة قد أتت من أومو كيبيش ،إثيوبيا ،ويبلغ تم التوصل إىل الحالة الحديثة لهيكل الوجه قبل  300ألف سنة يف األشكال املبكرة
ألف سنة مضت تحمل بالفعل وجهً ا
لإلنسان العاقل املعروف اليوم.
ملجموعة مختلفة من البرش الذين يعيشون اليوم.
عمرها حوايل  190,000سنة.
© Sarah Freidline, MPI-EVA, Leipzig
© Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig
وإذا ما نظرنا إليها معً ا ،فإن أحفوريات اإلنسان
تعقيدًا مما تشري إليه
يف عملية الصيد والنحر واألكل ،التي تشمل الغزال ،وحمار
نظرية مهد الجنس
الوحش والوحوش الربية .وقد عرفوا طريقة إشعال النار.
البرشي.
كانت مساحات األرايض الشاسعة التي تحيط بهم -املراعي
هذا
«يمثل
الخرضاء التي توشيها مجموعات من األشجار -تش ّكل الجزء
[االكتشاف] إسهامً ا
ً
رطوبة واخرضا ًرا،
الغربي من املناطق الظهرية الداخلية األكثر
مهمًّ ا يف فهم أصول
والتي كانت موطنًا للنمور واألسود ،والتي امتدت عرب ما يشكل
اإلنسان الحديث»،
ً
اآلن الصحراء الكربى عىل طول الطريق إىل الساحل.
وفقا لقول روبرت
لهذا الكشف ،الذي نُرش قبل بضعة أيام يف بحثني يف ،Nature
فويل ،مدير مركز
آثار كبرية عىل فهمنا لتطور النوع البرشي.
ليفريهولم للدراسات
«كنا نعتقد أن هناك مهدًا للبرشية قبل  200,000سنة يف رشق
التطورية بجامعة
أفريقيا .وتكشف بياناتنا الجديدة أن اإلنسان العاقل قد انترش
الذي
كامربيدج،
يف القارة األفريقية بأكملها قبل حوايل  300ألف سنة « ،يقول
لم يكن مشار ً
كا يف
هوبالن« :قبل مدة طويلة من انتشار اإلنسان العاقل خارج
البحث.
أفريقيا ،كان ثمة انتشار داخل أفريقيا».
«علينا أن نفكر يف
أفريقيا يف ذلك الوقت
تطور اإلنسان العاقل قبل احلديث
عىل أنها فسيفساء
الرأي
يكن
لم
مرة،
ألول
عندما عُ ثِر عىل املوقع يف جبل إيغود
مجموعات
من
السائد اآلن -بأن النوع البرشي نشأ وتطور من أفريقيا-
البرش
أشباه
مطروحً ا .وقد استبعد أن تمثّل األحفوريات ،التي تضمنت
وهي
(هومينني)،
جمجمة برشية كاملة ،الشكل األفريقي من إنسان نياندرتال
شبكة من الجينات
أو أنها تعود للناجني من مجموعة قديمة عاشت قبل  40ألف
املتدفقة واملعزولة،
ّ
وتعقدت التحاليل الالحقة نظ ًرا الستمرار حالة عدم
سنة.
والتي تشكل منها،
اليقني.
بالنتيجة ،بعد مرور
وأنتجت الحفريات الجديدة ،التي شارك يف اإلرشاف عليها
عرشات آالف السنني،
هوبالن والعالِم املغربي املختص بعلم اإلنسان القديم عبد
شكل واحد أصبح هو
الواحد بن نارص ،من املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث يف تُظهر املورفولوجيا العظمية هنا وترتيب األسنان تناغمً ا بني امليزات القديمة واملتطورة ،وتربطها بوضوح بأصل السائد .ويبقى كشف
الساللة البرشي الخاصة بنا.
الرباط ،ما وصفه العلماء بنتائج «باهرة».
الطريقة التي حدث
Jean-Jacques
© Hublin, MPI-EVA, Leipzig
«إن املواقع الخاصة بهذا العرص واملحددة العمر نادرة يف
بها ذلك تحديًا كبريًا».
أفريقيا .لقد كنا محظوظني ألن العديد من القطع األثرية يف
ً
العاقل التي عُ ثر عليها يف شمايل القارة ورشقيها وجنوبيها،
وفقا لقول دانييل
جبل إيغود كانت تُعامل بالنار يف املايض»،
* سارة هيدلستون /مجلة Nature
تشري إىل تاريخ تطوري للنوع البرشي يف مجمل أفريقيا أكثر
ريشرت ،الخبري يف علم عمر الطبقات األرضية يف قسم األدوات
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مؤكدا ً أن املجموعة مقبلة عىل تصوير فيديو
كليب األغنية الجديدة من إخراج املصور
الشاب واملحرتف هشام العابد واإلعالن عنه
برسم السنة الجديدة .2018
وتهدف هذه الجائزة حسب رئيسة دورة
جائزة الثقافة األمازيغية برسم ،2016
نجيمة طاي طاي ،إىل النهوض وحماية
وتطوير الثقافة األمازيغية يف مختلف
تجلياتها ،عرب تشجيع مبدعيها وفنانيها
ومفكريها وباحثيها.
وشددت طاي طاي ،يف كلمتها االفتتاحية
لحفل الذكرى  17لتأسيس املعهد ،الذي
حرضه وزراء وفاعلون يف مجال الفكر
والثقافة واإلعالم ،عىل الدور اإليجابي لجائزة
الثقافة األمازيغية التي دأب املعهد امللكي
للثقافة االمازيغية عىل منحها كل سنة،
باعتبارها فرصة لتحفيز املبدعني واملشتغلني
يف مجال الثقافة واللغة األمازيغيتني،
مؤكدة عىل أن األمازيغية يف حاجة ملثل هذه
املبادرات ،خاصة يف ظل املكانة التي أضحت
تحظى بها األمازيغية بموجب دستور 2011
الذي نص عىل كونها لغة رسمية إىل جانب اللغة العربية.
وأضافت أن لجنة دورة جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة 2016
أوصت يف تقريرها برضورة توسيع نطاق هذه الجائزة لتصبح جائزة
دولية تحمل اسم «جائزة محمد السادس للثقافة األمايغية».

تم مساء يوم الثالثاء 17 ،أكتوبر املايض ،تسليم الجائزة التقديرية
للثقافة األمازيغية برسم سنة  2016لألستاذ عبد السالم أحيزون ،رئيس
مجلس اإلدارة الجماعية لرشكة اتصاالت املغرب منذ فرباير ،2001
والعضو السابق باملجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،وذلك
تكريما وتقديرا إلسهاماته املستمرة يف النهوض باألمازيغية لغة وثقافة.
واستمرارا يف إسهاماته وعطائه للقضية األمازيغية أعلن عبد السالم
أحيزون عن تخليه عن القيمة املالية للجائزة التقديرية للثقافة
األمازيغية ،واإلسهام بها للجمعيات التي تشتغل يف مجال النهوض
باألمازيغية ،وذلك حسب الرشوط والقوانني الجاري بها العمل داخل
املعهد.
وجاء تتويج عبد السالم أحيزون ،خالل حفل نظمه املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية بمقره بالرباط بمناسبة منح جائزة الثقافة األمازيغية برسم
سنة  ،2016وذلك يف إطار تخليد الذكرى السادسة عرش للخطاب امللكي
السامي بأجدير وتأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،الذي ينظم
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.
وفاز بالجائزة الوطنية للفكر والبحث ،جمال أبرنوض ،أستاذ التعليم
الثانوي ،عن كتابه «الشعر األمازيغي الريفي التقليدي ،بحث يف النص
والسياق».
أما الجائزة الوطنية لإلبداع األدبي ،يف صنف الشعر ،فقد فازت بها السيدة
فاضمة فاراس ،حاصلة عىل ماسرت يف اللغة والثقافة األمازيغيتني بكلية
اآلداب بأكادير ،عن ديوان «أوذم ن مرور».
ويف صنف القصة ،تم تتويج حسن أموري ،أستاذ التعليم االبتدائي ،عن
مجموعته القصصية «تامغرا ن إينفشادن»،
وحصلت زهرة ذيكر عن الجائزة نفسها يف
جنس املرسح عن مرسحية «ويناسن»،
بينما فاز فؤاد الحبيب ،أستاذ سابق باملعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،يف صنف أدب
الطفل ،عن املجموعة القصصية «تافات».
ويف صنف الجائزة الوطنية للرتبية والتعليم،
تم تتويج كل من موالي هاشم الجرموني،
عن فئة األساتذة الباحثني بمسلك الدراسات
رأى عبد السالم
األمازيغية ،وعيل الكريم ،عن فئة أساتذة
أحيزون النور بقرية
التعليم االبتدائي ،ومحمد كرحو ،عن فئة الخزازنة بإقليم تيفلت،
مفتيش تعليم اللغة األمازيغية.
يف  20أبريل  ،1955هناك
لإلعالم
الوطنية
وبخصوص الجائزة
يف قريته النائية بني جبال
واالتصال ،صنف السمعي البرصي ،فعادت األطلس املتوسط درس
ملحمد شقرون ،صحايف بقناة «تمازيغت» ،يف مرحلتيه االبتدائية
عن التحقيق الصحفي «أمنوس» ،فيما والثانوية ،وبعد حصوله
فازت الزهرة وحساين ،صحافية باإلذاعة عىل شهادة الباكالوريا
األمازيغية ،بالجائزة ذاتها صنف الربامج ش ّد الرحال إىل فرنسا،
اإلذاعية ،عن برنامجها «أمادال ن توانادت» .إىل أن حصل عىل دبلوم
أما الجائزة الوطنية للمخطوط ،فتوج بها مهندس اتصاالت من
الطيب الونايس عن مخطوطة عبارة عن املدرسة العليا لالتصاالت
يف باريس سنة ،1977
معجم أمازيغي عربي.
ويف صنف املرسح األمازيغي ،تم تتويج وعمره لم يتجاوز 22سنة
جمعية محرتف آفاق الجنوب للفنون آنذاك ،ويف السنة املوايل
الدرامية عن مرسحيتها «ماسني غ كرا ن أي  1978قرر العودة
تمديازين» ،أما يف صنف الرقص الجماعي ،واالستقرار يف املغرب.
فقد عادت الجائزة ،التي تمنح لصنف يف سنة  1983عني مديرا
أحيدوس ن الريف ،مناصفة للجمعية لالتصاالت يف وزارة الربيد
السلكية
املحلية للثقافة والتنمية الفلكلور من واالتصاالت
مدينة بوعرفة بإقليم فكيك ،وجمعية والالسلكية ،وخالل الفرتة
ارتبية ألحيدوس الربنويص من إقليم تازة ،املمتدة ما بني 1992
فيما تم تتويج كل من جمعية إيزم نفاس و 1998شغل منصب املدير
من مدينة مكناس ،وجمعية األطلس العام للمكتب املغربي
ألحيدوس من زاوية الشيخ بالجائزة ذاتها للربيد واالتصاالت ،وجمع
بني هذا املنصب وحقيبة
صنف أحيدوس ،فيما تم حجب الجائزة وزارة الربيد واالتصاالت
الوطنية للرتجمة إىل األمازيغية وبحرف من  1992إىل ،1995
تيفيناغ باألولوية ،ومن األمازيغية إىل لغات وحقيبة وزارة االتصاالت
أخرى.
خالل عامي 1997
و ،1998ويف سنة  1998تم حل «املكتب الوطني للربيد واالتصاالت»
وفاز بالجائزة الوطنية للفنون يف صنف وتم تعويضه بثالث مؤسسات هي« :بريد املغرب» ،مؤسسة عمومية
األغنية التقليدية مناصفة كل من فاطمة ذات شخصية معنوية واستقالل مايل ،و«الوكالة الوطنية لتقنني
شاهو امللقبة بـ «تابعمرانت» ،وأعراب االتصاالت» ،املكلفة بتنظيم القطاع ومراقبته ،ورشكة «اتصاالت
فاتح ،فيما توج بالجائزة ذاتها صنف املغرب» ،وهي رشكة مساهمة ،ثم أصبح أحيزون رئيسا مديرا عاما
األغنية العرصية كل من فوالن بوحسني ،لـ«اتصاالت املغرب» منذ عام  1998حتى نهاية عام  ،2000ثم رئيسا
من «مجموعة رباب فيزيون» عن ألبومه ملجلس إدارة الرشكة منذ فرباير  ،2001ثم أصبح بعد ذلك الرئيس
«أملوكار» ،و حسن الكاغ من مجموعة واملدير التنفيذي لرشكة اتصاالت املغرب ،رشكة االتصاالت الرائدة يف
«أنكمار» ،عن ألبومه «عضوش د فيضل» ،املغرب ،وهو املنصب الذي يشغله إىل اليوم.
وخالد الربكاوي ،من مجموعة «إينوراز» شغل أحيزون منصب عضو يف مجلس إدارة مجموعة "فيفاندي
يونيفريسال" ،وكان يرتبط بمجموعة فيفاندي قبل أن يكون عضوا
عن ألبومه «تاالليت».
وأكد رئيس مجموعة رباب فزيون ،بعقد عمل مؤقت ،وكان يساهم بهذه الصفة يف صياغة اسرتاتيجيات
بوحسني فوالن ،عىل أن ألبوم «أملوكار» قد املجموعة يف مجال االتصاالت ويف القطاع املسموع واملرئي ،ثم بعد ذلك
توج بجائزة الثقافة األمازيغية باعتباره عني عضوا يف مجلس إدارة مجموعة "فيفاندي يونيفريسال" ،كما
نتاج عمل جماعي بني كافة أعضاء شغل أيضا منصب وزيرا للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية يف
املجموعة والذين يبذلون قصارى جهدهم حكومة محمد كريم العمراني وأيضا يف حكومة عبد اللطيف الفياليل.
لتمثيل األغنية األمازيغية وتسويقها عامليا ً ومنذ ديسمرب  ،2006انتخب عبد السالم أحيزون رئيس للجامعة
من خالل املزج بني اإليقاع األمازيغي امللكية املغربية أللعاب القوى خالل الجمع العام العادي ،والذي انعقد
والعاملي ،مستحرضين التغني بالقيم بمقر الجامعة بالرباط .وتم انتخابه باإلجماع خصوصا أنه برز كقائد
اإلنسانية واملبادئ النبيلة داخل املغرب أو مؤسساتي يف العديد من املهام التي يتقلدها ،ويف  5يناير  2010عني
رئيس تنفيذي لقناة ميدي  1تيفي " ميدي  1سات" سابقا ،ونجح
من خالل الجوالت بمختلف بقاع العالم،

وأكد أحمد بوكوس ،عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،أن الدورة 16
اختري لها شعار «جميعا من أجل قوانني تنظيمية مطابقة للدستور»،
مشريا إىل أن معنى الشعار هو «أننا ننتظر من هذه القوانني أن تكون
مرتبطة بروح الدستور والفصل الخامس منه».
وتابع أن للشعار الذي اختري لهذه الدورة معنى آخر وهو «أن لنا قراءة
نقدية ملا جاء يف مرشوعي القانونني،
والتي كانت موضوع تعديالت بعثنا
بها لرئيس الحكومة واللجن املعنية
من داخل الربملان».
وبخصوص فقرات االحتفال بهذه
الذكرى ،أبرز املتحدث ذاته ،أن
الربنامج يتضمن تنظيم أبواب
مفتوحة ،يطلع من خاللها الزوار
عىل املنجزات التي تحققت يف مراكز
بحنكته يف إنقاذ القناة
البحث ،مردفا أنه سيتم أيضا تنظيم
من اإلفالس الذي كان
مائدة مستديرة ،إضافة إىل أمسية
يهدّدها.
غنائية.
امللكي
املعهد
تأسيس
ومع
من جهته ،قال محمد األعرج وزير
عني
األمازيغية،
للثقافة
الثقافة واالتصال ،أن احتفال اليوم
امللك محمد السادس هو «احتفال بالدور الذي قام به
أحيزون عضوا بمجلسه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
اإلداري ،وذلك ضمن الفرقاء خصوصا يف إعطاء دفعة نوعية
االقتصاديني ورجال األعمال للثقافة األمازيغية واإلشعاع الثقايف
األمازيغ ،وهو ما جعل اللغة األمازيغي».
األمازيغية تمتد إىل حقل
االتصال واإلعالم ،حيث وأضاف املتحدث ذاته ،أن هذا املعهد
ستظهر هواتف (سوني «لعب دورا أساسيا وال زال يلعبه
إريكسون وإلجي ،)...تحت خصوصا مع دستور  2011والذي
طلب «اتصاالت املغرب» ،كرس اللغة األمازيغية كلغة رسمية
بحرف تيفيناغ وأصبحت للبالد» ،مؤكدا أن «املعهد سيلعب
األمازيغية من اللغات التي دورا يف تنزيل املقتضيات الدستورية
تستقبل زبناء اتصاالت يف هذا الباب والتي هي مكتسبات
املغرب بالعلبة الصوتية ،لكل املغاربة».
كما حرصت «اتصاالت وبعد تسليم جائزة الثقافة
املغرب» عىل تقديم وصالت األمازيغية تم تنظيم مائدة مستديرة
إشهارية (ورقية وسمعية حول مرشوع القوانني التنظيمية
الخاصة باألمازيغية ،وال سيما كل
برصية) باألمازيغية.
أحيزون شغل يف مجموعة من مرشوع إحداث املجلس الوطني
من املؤسسات ،كمؤسسة للغات والثقافة املغربية ،واملرشوع
محمد السادس لحماية املتعلق بإعمال الطابع الرسمي
البيئة منذ يونيو  ،2001لألمازيغية.
وعضو مؤسسة محمد وشارك يف هذه الندوة أساتذة باحثون
الخامس للتضامن منذ جامعيون ،متخصصون يف القانون
أبريل  ،2004وجمعية لال العام ،بما يف ذلك القانون الدستوري
سلمى ملحاربة الرسطان والقانون اإلداري ،وخرباء يف مجال
منذ نوفمرب  .2005وعضو اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة الدولية حقوق اإلنسان والسياسة الثقافية.
بباريس منذ فرباير  ،2004وعضو مجلس إدارة جامعة األخوين يف وتمحورت القضايا املعروضة
إفران منذ نوفمرب .2003
للنقاش حول مدى تطابق مقتضيات
قصة نجاحه تتصاعد سنة بعد أخرى ،إذ وضعت مجلة "فوربس" مشاريع القوانني السالفة الذكر مع
األمريكية الذائعة الصيت رشكة "اتصاالت املغرب" يف املرتبة  19يف روح النص الدستوري ومنطوقه،
قائمة أقوى  100رشكة من حيث االبتكار يف شمال إفريقيا والرشق ومالءمتها وانسجامها ،وكيفيات
األوسط سنة  ،2011ثم عادت نفس املجلة املتخصصة يف تصنيف
أحسن اعتمادها ،ورشوط تطبيقها
رجال املال واألعمال ،ووضعت عبد السالم أحيزون يف قائمة
ثمانية أفضل مديري رشكات االتصاالت يف العالم ،وكافأته بإحدى ومراسيمها التطبيقية ،وما إىل ذلك
جوائز "ستيفي" املخصصة لصناع القرار يف عالم املال واألعمال يف من قضايا ذات الصلة باملوضوع.
جدير بالذكر ،أن حفل توزيع
اإلدارة واالبتكار والتسويق وخدمة العمالء وإدارة املوارد.
من أبرز ما قاله عبد السالم أحيزون يف كلمته املقتضبة باملعهد امللكي الجوائز اختتم بسهرة فنية باملرسح
للثقافة األمازيغية ،مساء الثالثاء  17أكتوبر الجاري ،بعد تسلمه الوطني محمد الخامس بالرباط
جائزة الثقافة األمازيغية لسنة  ،2016التي يمنحها املعهد امللكي كل وعرف مشاركة عروض فنية لفرق
سنة للشخصيات التي تساهم يف النهوض باللغة والثقافة األمازيغية موسيقية مغربية ،كما كانت
":تعميم األمازيغية ال ييسء إىل الوحدة الوطنية كما يروج لذلك املناسبة فرصة للوقوف عىل ما تم
البعض ،بل عىل العكس من ذلك فهو يقويها" ،وأضاف لقد "أصبت تحقيقه من مكتسبات ومنجزات
بإحباط كبري ألنني اكتشفت أنني سأدرس بلغة غري لغتي األم التي يف مجال النهوض باألمازيغية
وبالتنوع الثقايف.
أفهمها".
* منترص إثري

بورتريه ...عبد السالم أحيزون
من تيفلت األمازيغية إىل العاملية
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Les militants mozabites
Khodir Sekkouti et Salah Abbouna en liberté provisoire
L'Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) une violation du droit à la vie consacré par l'article ticulièrement Izefran, Taaimerait informer l’opinion public que la Cour 6 du Pacte international.
wada et OADL, qui ont coCentrale de l’instruction n°4 de l’Audience Natio- Du fait qu’ils sont reconnus comme réfugiés, re- organisé avec notre ONG le
nale (Haute Cour) a concédé la liberté provisoire levant du mandat du HCR, depuis Février 2016, sit-in devant l'Ambassade
aux militants amazighs algériens Khodir Sekkouti et donc protégés par la Convention de Genève d'Espagne à Rabat le 14
(vice-président de l'AMA) et Salah Abbouna, et de 1951, ces deux militants pacifistes amazighs Septembre dernier. Et nos
qui ont quitté la prison depuis lundi dernier, dans devraient être libérés le plus tôt possible et pro- remerciements vont aussi
la soirée, après que la juge reçoit les documents ap- fiter de leur pleine liberté de mouvement et de la à Mariam Wallet Aboubapropriés que les deux militants jouissent du statut pensée.
crine, actuel présidente du
de réfugié, accordé par le siège de Rabat du Haut- A cet égard, l’Assemblée Mondiale Amazighe Forum permanent sur les
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tient à remercier les grands efforts de la défense, droits des peuples autochau Maroc. Des documents reconnus par le HCR en assurée par les avocats José Luis Galán Martín et tones des Nations Unies et
Espagne à Madrid. Le HCR-Espagne et Amnesty María Galán López, qui ont entamé leur défense aux membres des familles
International ont exprimé leurs décisions qu'ils ne dès le début de leur détention. En outre, il appré- de Sekkouti et Abbouna
devraient pas être extradés vers l'Algérie. Le HCR cie la solidarité et la dynamique du Comité de pour la confiance qu’ils
reconnaît que si dans le cas où’ils seront extradé soutien Khodir Sekkouti et Salah Abbouna à Paris, ont manifestée à l’égard de
vers leur pays, ces deux militants des droits de en particulier Nadia At Aissa, Alberto Arricruz, notre organisation et de nos
l'homme et des droits de leur minorité Mozabite Mohand Bakir, l’avocate Fatiha Rahmouni, Yas- avocats.
risquent la détention arbitraire, ce qui constitue mina Oubouzar, Yacine Cheraiou, l'association
une violation de l'article 9 du Pacte international Izmulen de défense les droits des At Mzab et son Signé : Rachid RAHA,
relatif aux droits civils et politiques des Nations président Mohamed Dabouz, l'organisation Tama- présidente de l’Assemblée
Unies, de subir un traitement inhumain et dégra- zgha et son président Masin Ferkal, l'Association Mondiale Amazighe
dant, de la torture, une autre violation de l'article canarienne Azar et son président Luiz Falcon, Web: www.amamazigh.org
7 du Pacte et de la Convention contre la torture du Bouaziz Ait-Chebib, Dalil Makhloufi et les avocats / Facebook: web.facebook.
10 Décembre 1984. Ils risquent même d'être exé- Saleh Dabouz et Noureddine Ahnine. Sans oublier com/Agrawamadlan/
cutés, comme le souligne le HCR, et ce serait les organisations amazighes marocaines, plus pardu royaume dans la lutte mondiale contre le terrorisme"
concluante sur le port du Hijab dans les établissements d'enCe rôle de pionnier a été:
seignement tel que l'Université dans le cadre de sa défense
"Confirmé aujourd'hui par l'accès du Maroc à coprésidence du
d’une laïcité qui divise et exclue des membres de la commuforum mondial pour la lutte contre le terrorisme (GCTF), une
nauté.
plate-forme importante qui regroupe de nombreux pays dans
différentes régions du monde pour promouvoir la coopération
* Un dernier mot
multilatérale, à l'appui des efforts de l'ONU pour le dévelopLe terrorisme islamiste radical infligé à l'Europe depuis les
pement de la stratégie mondiale contre le terrorisme "
événements de Madrid 2004 est fait maison et les pays d'oria souligné Khan, également, directeur du Groupe de travail
gine des pères et des grands-pères des auteurs ne peuvent en
antiterroriste des Nations Unies (CTITF).
aucun cas être responsables directement ou indirectement des
Maintenant, compte tenu de tout cela, on se demande comactes condamnables et ignobles de leur progéniture.
ment le Maroc peut être un «centre du terrorisme mondial».
Cette mauvaise conduite de la jeunesse musulmane est le réCe n'est pas du tout logique. Il s'agit soit d'une mauvaise idée
sultat de leur marginalisation dans leur pays de naissance et
grossière, soit d'un sensationnalisme journalistique de la part
leur exclusion en raison de leur culture, de leur croyance et
de Jeune Afrique pour des fins purement commerciales.
de leur couleur et il incombe aux gouvernements européens
L'Europe n'est pas inclusive
d'avoir des politiques plus inclusives vis-à-vis de leurs ciLes politiciens européens ont toujours prêché le multicultutoyens, quels qu'ils soient.
ralisme et l'intégration, mais, hélas, ce n'était que des proCes terribles attentats terroristes sont un signal d’alarme pour
messes vides de sens parce que les musulmans de toute l'Euattirer l'attention des responsables politiques mais aussi des
rope se sentent marginalisés en raison de leur culture et de
communautés et des citoyens européens.
leur croyance et, par conséquent, la jeunesse musulmane est,
En ce qui concerne les arguments et les affirmations de divers
au fil des années, devenue une proie facile pour les radicaux
journalistes comme Leela Jacinto dans des magazines comme
religieux tels que al- Qaeda ou ISIS.
Foreign Policy et ceux de Jeune Afrique, etc., ils sont une maL'existence, aujourd'hui, des cités françaises, des banlieues,
nière inacceptable et une approche irresponsable pour expliMolenbeek en Belgique et de divers ghettos à travers l'Europe
quer la violence des enfants de migrants nés sur le sol euroet les attaques terroristes malheureuses des années passées en
péen plutôt que de chercher sérieusement les racines réelles
Belgique et plusieurs autres villes européennes commandées
du malaise et les origines du problème.
par ISIS et d'autres groupes terroristes est une preuve solide
I-http://www.jeuneafrique.com/467510/politique/terrorisme-ce-quil-fautque l'Europe a échoué misérablement dans sa politique d'intésavoir-sur-la-filiere-marocaine-qui-a-commis-les-attentats-en-catalogne/
gration, si politique il y a.
II-http://www.atlasinfo.fr/Les-Marocains-du-monde-ces-ambassadeurs-horsConscient que la politique française sur l'intégration des mupair_a84229.html
« Les étoiles du Royaume brillent dans les cieux du tourisme et de l’investissesulmans a été un fiasco total, l'ancien Premier ministre franment, par les noms des jeunes marocains travaillant dans les centres et agences de
çais Valls accompagné de 11 ministres de son cabinet a visité
l’aéronautique et de l’espace aux Etats-Unis, au Japon et en France, comme Kamal
Vaulx-en-Velin à Rhones, où, en 1990, des émeutes ont éclaté
Oudrhiri à l’Agence américaine NASA, Rachid Amrousse à l’Agence d'exploration
aérospatiale japonaise Jaxa, Ahmed Bachar au Centre national de la recherche
en raison de la discrimination et suite à quoi le gouvernement
scientifique (CNRS) en France, Nacer Ben Abdeljalil qui a porté le drapeau marofrançais a créé le «Ministère de la Ville» pour apporter un soucain au sommet de l’Everest dans les montagnes de l'Himalaya, ou encore Merieme
lagement économique aux ghettos. Mais presque trois décenChadid, astronome et première femme arabe à mettre les pieds dans l'Antarctique lors d’une mission scientifique et d’exploration, Asmae Boujibar, la première
nies plus tard, le taux de chômage reste élevé parmi les jeunes.
femme arabe à intégrer la NASA… Sans oublier le chef de file des scientifiques
En effet, la moitié des jeunes de 25 ans sont sans emploi, ce qui
marocains du monde, le chercheur Rachid Yazami, inventeur de l'anode graphite
signifie que le système d'apartheid dénoncé par l'ancien Prepour les batteries lithium-ion.
Khalid Rahilou, Badr Hari, Mustapha Lakhsem et bien d’autres champions des
mier ministre français Valls en janvier 2015, après l’attaque
arts martiaux se sont tous illustrés sur la scène internationale. Pour leurs victoires,
terroriste sur Charlie Hebdo, dans des termes aussi forts que:
l’hymne national a été chanté, comme pour celles d’Abdeslam Radi, champion des
«l'apartheid territorial, social et ethnique», est encore très
courses de fond, ou de la perle noire, Larbi Ben Barek, footballeur hors-pair. Des
noms marocains dans différents sports qui ont conduit des équipes européennes,
présent et prédominant.
américaines et asiatiques sur les podiums, comme Abdellatif Benazzi, capitaine de
Pour lutter contre la discrimination, Valls a annoncé publil’équipe de France de Rugby.
quement 20 actions (mesures) dans le cadre de la structure
Gad El Maleh, Jamel Debbouze, Said Taghmaoui et Red One sont des étoiles qui ont
brillé dans les cieux du septième art, de la musique et de l’humour et qui ont maradministrative créée plus tôt pour lutter contre l'exclusion
qué leurs noms d’une pierre blanche dans plusieurs festivals mondiaux et scènes
sociale, à savoir: «Comité interministériel à l'égalité et à la ciartistiques internationales.
toyenneté (Ciec)». En plus, il a appelé l'État et le secteur privé
Rachida Dati, Najat Belkacem, Myriam El Khomri, Ahmed Boutaleb, Samira El
Aouni, Fatima Houda-Pépin, Mounir El Mahjoubi et tous ces députés, conseillers
à offrir des emplois de haut niveau aux jeunes méritants issus
des ministres, des maires des villes européennes, des institutions internationales,
de ces zones défavorisées:
des think tank, des instituts de sondages.
«... Il faut renverser la table. Il faut que les élites de notre pays,
Toutes ces compétences, ces cerveaux marocains dans le monde que nous ne pouvons pas compter sont l’image lumineuse du Maroc à l’étranger. Sans oublier de
dans les secteurs public comme privé, à l'image de notre pays.
rendre hommage à deux enfants de l’immigration marocaine, deux brillantes
(...) l'état et la fonction publique doivent être exemplaires et
compétences victimes du terrorisme et de la haine, l’architecte Mohamed Amine
ils ne sont pas. »
Benmbarek, décédé dans les attentats à Paris en 2015, et l’artiste-photographe
Leila Alaoui, tuée à Ouagadougou en 2016. »
Cependant, en dépit de cette action positive de la part du gouIII- https://www.moroccoworldnews.com/2017/05/217557/muslims-angryvernement français pour lutter contre l'apartheid, toutefois,
with-western-world/
sur un registre différent, il continue une guerre ridicule et non
IV- http://foreignpolicy.com/2016/04/07/the-rif-connection-belgium-brus-
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sels-morocco-abdeslam/
“At the heart of terrorist strikes across the world over the past 15 years lies the
Rif. A mountainous region in northern Morocco, stretching from the teeming cities
of Tangier and Tetouan in the west to the Algerian border in the east, the Rif is
an impoverished area rich in marijuana plants, hashish peddlers, smugglers, touts,
and resistance heroes that has rebelled against colonial administrators, postcolonial kings, and any authority imposed from above. For the children of the Rif who
have been transplanted to Europe, this background can combine with marginalization, access to criminal networks, and radicalization to make the vulnerable ones
uniquely drawn to acts of terrorism.
The Rif’s links to jihadi attacks probably first came to light in 2004 following the
March 11 Madrid bombings, when it was discovered that nearly all of the plotters
had links to Tetouan. Three years after the Madrid attacks, when reporter Andrea
Elliot, in an article for the New York Times Magazine, visited that hardscrabble city
in the heart of the Rif, she found a number of Tetouan youth, inspired by the Madrid
bombers, making their way to Iraq to wage jihad on U.S. troops with al Qaeda in
Iraq, the precursor to the Islamic State.”
V-https://www.moroccoworldnews.com/2016/04/184640/moroccos-rif-region-is-not-an-outlaw-country-and-certainly-not-the-heartland-of-globalterrorism/
“Yet again, Western journalism goes sensational and culturally insensitive when
dealing with the Muslim world. One wonders whether it is out of sheer ignorance
or the calculated aim to inflict pain and cause panic.Being a native son of the Rif
region of northern Morocco and a cultural anthropologist and linguist, who has
worked on the culture of the area for over 40 years, I was truly flabbergasted by the
sensational nature of a piece of journalism entitled “Morocco’s outlaw country is
the heartland of global terrorism,” written by Leela Jacinto, published first by the
very serious electronic journal Foreign Policy on April 7, 2016 and picked up later
on by Chicago Tribune on April 8, 2016.It is an established truth and a known fact
that the press in general goes for catchy titles to attract readers and consequently
sell its product. But, the truth of the matter is that the article in question goes
beyond that to give false information through sensational language. The journalist
unabashedly uses two wrong pieces of information:
•“Morocco’s outlaw country” in referring to the northern region known geographically and culturally as the Rif; and
•“Heartland of global terrorism” as if all known terrorism originates in this area.
These two phrases carefully chosen by the author and espoused by the editor of the
FPjournal open the floodgate to swamp the reader with a series of misconceptions
and fallacies and encourage Islamophobic tendencies, already at their height in the
West. Unfortunately, the journalist used Trump-like rhetoric to, unwillingly, perhaps, scare the readers and make them dislike Muslims further and, consequently,
make the life of the latter, even more difficult in the West.The unfortunate choice
of the above-mentioned phrases not only strengthens existing stereotypes about
Muslims in the Western world, but also spreads untrue information about a country
like Morocco, a kingdom that has always been a faithful and reliable ally of the
West for centuries, not to mention, of course, that it is, probably, the only stable
political entity in the Arab World, today, in the aftermath of Arab uprisings.I get
the impression that the journalist whizzed through the Rif and Morocco and collected information from lay people and wrote her piece without taking the time to
discuss the thorny issues she deals with, with Moroccan experts. The end result is
a piece of journalism alarmist and false and, ultimately, noxious to the country, to
be taken with a pinch of salt through and through.However, one wonders why on
earth Foreign Policy published such a piece without making the effort of checking
the veracity of its content. Has this publication been contaminated by Trump-like
ideology, fashionable these days in America and Europe, intent on demonizing
overtly Islam and Muslims?”
VI- http://www.prnewswire.com/news-releases/us-applauds-moroccos-comprehensive-approach-to-fighting-terrorism-innovative-efforts-to-reduce-extremism-100154289.html
VII- http://www.moroccoworldnews.com/2016/04/184196/un-commendsmoroccos-leadership-in-the-global-fight-against-terrorism/
VIII- Référence citée ci-dessus
IX-http://www.lefigaro.fr/politique/2016/04/13/01002-20160413ARTFIG00343-banlieues-valls-repart-en-guerre-contre-l-apartheid.php?a3=7631563365-889084&een=a3411b815999ca17bd1b951ff6148eb5&seen=6&m_i=
he35LhLeSpyJvqDnCwberusSz%2BlyeOh9Ge0kg%2Bs1wTCZvOLyzNZmEo3
wEGTvAReBDy6sghAFnUzEjANZnxxLj7UmdJpI%2BT3hhC#xtor=EPR-300%5Bactualites%5D-20160414
X- Référence citée ci-dessus
XI- Référence citée ci-dessus

* Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou
sur Twitter : @Ayurinu
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marocains du monde : fiction et réalité

Depuis quelques années, des jeunes
Marocains du monde, deuxième et troiDr Mohamed Chtatou sième génération, sont impliqués dans
des actes de violence et de terrorisme en
Europe, à tel point, que plusieurs médias se sont penchés sur ce
phénomène pour essayer de comprendre le pourquoi, sachant
que le Maroc est un des rares pays qui jouissent d’une stabilité
politique durable ( « exception marocaine »), d’une tolérance
religieuse exemplaire et qui, depuis belle lurette, combat le
terrorisme avec fermeté et acharnement, sur son sol propre et
aide parallèlement les pays européens amis, dans ce sens.
Jeunesse délaissée et marginalisée
Suite aux attentats de Barcelone et de Cambrils, le magazine
Jeune Afrique avait consacré la couverture de son média papier,
du 27 août 2017, à l’implication des Marocains du monde dans
des actes de terrorisme avec un titre accusateur : « Terrorisme
: Born in Morocco », qui a suscité beaucoup de d’émotion au
Maroc ainsi que beaucoup de critiques et de colère parce que
l’adjectif « marocain » a été mal utilisé.
Ces jeunes loups solitaires ou fratries en mal de reconnaissance
sont, certes, d’origine marocaine mais le Maroc en tant que pays
n’a rien à voir avec leur radicalisation. Leur radicalisation a eu
lieu en Europe, ce sont donc les pays d’Europe qui sont responsables de leurs actes, pour plusieurs raisons :
-Leur marginalisation culturelle et professionnelle ;
-Le racisme latent et nocif ;
-Politique de Ghetto ;
-Manque d’inclusion sociale et économique ;
-L’Islamophobie ; et
-Conflits de générations avec leurs parents généralement autoritaires et patriarcaux.
Pour M. Abdellah Boussouf, Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger
(CCME), les Marocains du monde
sont des ambassadeurs hors pair et
non des personnes de mauvaise réputation :
« Les migrations marocaines à
l’étranger n’ont jamais été de mauvais augure ou un point de faiblesse
pour le Maroc, ceci depuis les premières migrations en tant que voyageurs explorateurs ou pour le savoir,
pour les lieux sacrés, ou pour les
voyages diplomatiques, jusqu’aux
migrations économiques des débuts
du siècle dernier à la recherche des
opportunités de travail à l’étranger,
surtout en Europe.
Le Maroc a toujours considéré les
Marocains du monde ses ambassadeurs à l’étranger, un pilier fondamental du développement durable et une extension de son
patrimoine historique et culturel… »
Ces jeunes sont émotionnellement seuls et totalement déstabilisés. Ils n’appartiennent ni à leur pays d’origine et d’extraction,
ni à leur pays d’adoption et de naissance, donc, en principe, ils
sont un champ fertile pour la radicalisation religieuse par lavage de cerveau.
Depuis l’instauration du Jihad en Afghanistan pour bouter les
Soviets hors de ce pays musulman, beaucoup d’organismes religieux tels al-Qaeda, dans le temps, Deash, aujourd’hui, et plein
d’autres se sont spécialisés dans la récupération de ses « brebis
galeuses » et leur formation et orientation dans le sens de la
soi-disant « gloire de l’Islam » par l’engagement des forces «
Croisés » salibiyoun et leur destruction pour mériter le paradis
et se faire accueillir dedans.
Formation des futurs terroristes
La formation de ses futurs terroristes se fait par étapes par des
idéologues religieux versés, à la fois, dans la psychologie et la
culture religieuse à sens unique inspirée du wahabisme. Cette
formation a été exclusivement faite en Europe, sans que les
services de renseignements européens la détectent, ce qui veut
dire beaucoup sur l’efficacité de ces services, dans le passé:
-Première étape : identification des « victimes » :
Ils sont identifiés soi sur le net ou dans les quartiers périphériques ou ghettos par des éclaireurs, sorte de « sherpas » du mal;
-Deuxième étape : création de liens d’amitié :
Les maîtres terroristes jouent beaucoup sur la psychologie de
ses jeunes délaissés et marginalisés, ils les mettent en confiance
et à l’aise et loin de toute contrainte. Ils mettent, généreusement, à leur disposition de l’argent et se montrent préoccupés
par leur oisiveté, chômage, conflits familiaux, stigmatisation,
exclusion, etc. ;

-Troisième étape : « diagnostique » religieux du mal qui les
ronge : l’acculturation qui n’est autre que le résultat de l’influence néfaste de la « culture de Satan », la civilisation matérialiste de l’Occident qui encourage les jouissances et les vices
physiques et corrompt l’âme totalement. Les maitres formateurs expliquent aux jeunes que Dieu a gratifié les non-musulmans sur terre par l’opulence, les richesses et les plaisirs pour
les tester mais ils ont rejeté, ignorés, et combattu la « vraie »
religion qu’est l’Islam, conséquemment ils sont damnés pour
l’éternité et les combattre est une action licite, Hallal, et est la
culmination du Jihad. Pour les « bons » Musulmans, combattant
pour la gloire de l’Islam, le paradis, jennah, leur ai promis avec
ses jouissances et ces vierges, houris, d’après la littérature jihadiste ;
-Quatrième étape : Formation idéologique des jeunes :
Les recrues sont formées à croire que tous les maux du monde
islamique sont dus aux chrétiens, nasara, qui sont des infidèles,
kouffars, qu’il faut combattre sans ménagement et tuer sans
pitié. Ils se sont dressés contre l’Islam, inlassablement, depuis
sont apparition : la reconquista, les croisades, l’abolition du califat Ottoman, la promesse de Balfour, la colonisation, et la spoliation de Palestine. Les chrétiens ont tué les Musulmans, ils les
ont asservi et émasculé, pour barrer la route à la progression de
l’Islam et sa gloire, donc, se venger d’eux est un devoir religieux
et une nécessité culturelle imminente ;
-Cinquième étape : insensibilisation
Les recrues par, lavage du cerveau intensif, deviennent insensibles à la douleur, à la mort horrible, à la violence gratuite et
aux supplices. Ainsi, ils sont convertis en automates, prêts à
exécuter n’importe quelle mission ou sale besogne ; et

-Sixième étape : le martyr
La dernière étape c’est la conversion des recrues en machine à
tuer. Ils sont formés à croire que leur mort pour la gloire de l’Islam est un martyr, istichehad, qui leur ouvrira grande la porte
du paradis et les gratifiera de l’éternité.
L’Islam, en tant que tel, n’a jamais été une religion de violence
et de mort pour une gloire présumée. L’Islam est une religion
de paix, de cohabitation et d’amour et de respect d’autrui. L’Islam a cohabité avec le christianisme et le judaïsme en Andalousie pour six siècles (9 au 15 siècles)
Jeunesse amazighe martyrisée
Dans les années 50 du siècle dernier, l’Europe, en pleine reconstruction grâce à la largesse américaine du Plan Marshall,
avait grandement besoin de bras forts pour cette besogne. Encore une fois, après l’embauche des Amazighes de l’Afrique dans
les armées européennes pour la défendre contre le nazisme, le
vieux continent s’est tourné vers cette peuplade pour sa reconstruction. Ainsi, des recruteurs ont sillonné les montagnes de
l’Afrique du Nord à la recherche de jeunes mâles amazighes fort
et en bonne santé, réputés pour leur endurance et leur sérieux.
La majorité de ses jeunes étaient illettrés et beaucoup ne parlaient que l’Amazigh.
Arrivés en Europe, ils sont d’abord logés dans des ghettos.
Quelques années après, ils retournent au bled, en vacances,
avec de l’argent et plein de cadeaux et parlent généreusement
de « l’Eldorado européen », tout en suscitant l’admiration et
la jalousie de ceux qui sont restés derrières, qui à leur tour
vont faire des mains et des pieds pour immigrer. Dans certains
clans du Rif, comme Iherassen des Gzennayas, vu la difficulté
d’acquérir un passeport monnayé par les officiels véreux, des
dizaines de mâles rifains qui portent le même nom de famille
ont utilisé le même passeport en changeant la photo pour immi-

grer au su, bien sûr, des gouvernements européens, qui avaient
fermé les yeux parce qu’ils avaient grandement besoin de cette
main d’œuvre bon marché.
Pour mieux accommoder ses immigrés, l’Europe avait permis,
dans les années 70 du siècle dernier, le repatriement familial.
Ainsi, des jeunes sont nés en terre européenne et grandit dans
des démocraties libérales. Certains en ont profité pour étudier
et devenir des cadres mais beaucoup ont mal tourné et on prit
le mauvais chemin : vente de drogue, vol à la tire, escroquerie,
crime organisé, etc. suite à quoi ils ont été arrêté a plusieurs
reprises par la police et fichés. A la longue, ces jeunes sont devenus des brebis galeuses et, à la différence de leurs parents
attachés au pays, ils ont eu un grand problème d’identité, se
sentant isolés de leurs familles, trop traditionnelles, et leur pays
européen, raciste et stigmatisant.
Ainsi, cette jeunesse traumatisée culturellement et psychiquement devint une proie facile à la portée des centrales terroristes
islamistes d’inspiration wahabite et ayant accès à la manne de
pétrodollars des pays du Golfe. Une fois dans les bras de ses
vendeurs de mort violente, enveloppée dans un Islam défiguré
et idéologisé, ils furent gratifiés par l’argent facile et l’identité
tant recherchée et souhaitée, avec, en bonus, la promesse alléchante du paradis et de ses innombrables délectations.
Amalgame médiatique
Beaucoup de supports médiatiques occidentaux en mal d’Islamophobie et de sensationnalisme journalistique on précipitamment lié ces jeunes victimes du terrorisme et de l’Islamisme à
leur pays d’origine culturelle : le Maroc.
Ainsi, une journaliste américaine nommée Leela Jacinto a pondu un article fallacieux intitulé : « Morocco’s outlaw country is
the heartland of global terrorism »
(Le territoire hors-la-loi du Maroc
est le cœur du terrorisme global),
publié le 7 avril 2016 par le très sérieux journal électronique américain
Foreign Policy et repris le lendemain
par Chicago Tribune.
Cette soi-disant journaliste avait
parcouru le Maroc à la va-vite et
n’ayant aucune connaissance de base
de la culture amazighe imprégnée
de tolérance, respect de l’autre et
du sens de cohabitation, depuis 5
000 ans, est arrivée à la conclusion
hâtive et non-documentée que le Rif
marocain est indéniablement le cœur
du terrorisme global, pour la simple
raison que las apprentis terroristes
de Daesh, ces dernières années en
Europe, sont lointainement d’origine
rifaine mais nés et élevés en Europe.
Comment, logiquement parlant,
condamner un pays d’origine pour le
comportement violent de gens dont les parents sont issus de ce
pays mais nés et élevés dans des contrées européennes ?
Dans le temps, j’avais répondu à cet article fallacieux par un
écrit documenté que j’avais envoyé à ces deux supports précités, mais malheureusement ils n’ont jamais publié ce travail
dans le cadre du « droit de réponse » comme quoi la presse occidentale cultive ouvertement les préjugés et les stéréotypes,
sans ambages et sans remords. En réalité, ce fait est indéniablement une vérité de La Palice. Et pour ceux qui croient que la
presse occidentale est un exemple de droiture et de probité, un
tel comportement partial leur donnera à réfléchir longuement. »
L'éloge international
Depuis quelque temps, l'administration américaine a salué, de
temps en temps, le Maroc pour ses efforts et ses actions incessantes dans la lutte contre le terrorisme mondial:
« Le nouveau rapport du département d'État des États-Unis
sur le terrorisme pour 2009 fait l'éloge du Maroc en tant que
modèle de sécurité, d'efforts novateurs pour lutter contre l'extrémisme et de coopération internationale pour lutter contre la
menace transnationale d'al-Qaïda et d'affiliés comme Al-Qaïda
au Maghreb islamique ( AQMI) en Afrique du Nord et le Sahel,
que le rapport cite comme l'un des «plus actifs» d'Al-Qaeda
dans le monde entier. »
Le rapport loue le roi Mohammed VI pour:
"Des efforts considérables pour réduire l'extrémisme et dissuader les individus de se radicaliser"
Très récemment, le Directeur du Centre antiterroriste des
Nations Unies (UNCCT), Jehangir Khan, a déclaré à la MAP
(agence de presse marocaine) en marge de la neuvième réunion du Comité de coordination du Forum mondial pour la lutte
contre le terrorisme (CGTF) tenue à La Haye:
"Je loue le Maroc et SM le Roi Mohammed VI pour la direction
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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 amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq tirra nu .ar
imal d ubrimal ivudan i ils d udalis
amaziv.
Arzaf

Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d
tmvnast itthuddun vif izrfan n udalis d
ils amaziv di-nna illa/tlla d aæ mayd iga/
tga.
.ad ur tsenyifd aqeëëu nnec vif wi-yyaÄ.
-max is ur yuf uneflas areflas ?
-dat ëebbi yuf umezwaru ameggaru. Maca
ma s ttaczed cey areflas zi uneflas.
Icvb (S’étonner)bu tezrut :
-llant timitar n uflas !.is ur tent tessind !?
-ad ur i ttinid taçallit d wuçum.hat llan
imçillitn igan izeballavn d ixendallasn
.mecta n yuk ar ittebdar ëebbi g ku
alextu (L’instant)xas mar ad isepnuffer
açabil nnes !g uluma ddev yuf ad ipÄu ca
ivf nnes aha innirs.,ad izizdeg tasendubent day iswunfu,ad intl i tvemëin
tibnabakin,ad yannay idis(Le côté)ifawn
aha itter aryabbuh n ëebbi,ad yisin
is as igezzul ufus,is as ceÏnent (Etre
court)tsurifin aha itter ad ifel tudert ffir n wad ismd amulley nnes ddaw
umalu n ëebbi.
-içiëi nnec wi-n wa-lli iãubeën (Céder).
-içiëi nu wi-n wa-lli issen azamir d uça-

mië n ivil nnes.
-ur djin ipmil ëebbi aneflas ulkik.
-ur da ittiri usavin aseffuktey .asavin
nnev iga wi-n inammasn.aneflas acrarad iga
t wa-lli inyamsen (Etre au centre)g mayd
igan adensir n tudert g utci d tlusi d
iramidn yaÄn.
-ur sar nemsasa.meqqaë nugm zi yan uvbalu
ku yuk d mayd iswa.
-ad nesnimmer ëebbi iddev ifka av
mayd nessa xas hilli mer nufi mayd
netca ad tbuvlu tudert nnev .merday nufi
hilli mayd iserrin amarin n twuri taf
ad inyanf (Etre ouvert)uvaras nnev vif mayd
inemn(Etre droit).skenv ac avbalu n umarin n
irefsan nna g nedder.yuccel ad nesvilel
avbalu ddev mar ad naf arudzem acku
adday ittusrey ugnu nnev hat ad ttaÄu tudert nnev s mayd ivudan.
-ar tecnubbucd vif tsarut ikk°arn s
tanikt(La rouille).
-tsul tsarut iktarn s tanikt ad ttanf
tifluyt n tbaynut(Le trésor)ur t i tunif
tafrut(L’épée) nev tacebbawwut (La grenade) .
-iwa ddu vez acal ard ttafd tasarut ur
isufirn i umya.tayffart ur t ittanf xas
ufexsay .
-max is tga ti-n uçëu mid ?
-nniv ac ur illi mayd isnuccugn tirsal
anect n ufexsay.mec trid ad nemyawas
munat av g ubrid ddev .idd is ur trid
han avaras nnec Ïfuët han wi-nu ad ids
munv ar di-nna i -ni teffev.
-walu mayd yad nniv xas ad festv.
-ifesti n umãubë.
-yuf ifesti gar awal.

Ipemmeq “bu tezrut”aha isxuzzer
DIV:
-heyya ur da ttiniv amya.
-tuf tusut awal nnec.
ismuvë “bab n tezrut”allen n igidr g
« baddu » :
-mayd trid ad ttinid ?
-riv ad iniv uvul awal nnec hat ur iman d
uMAGIN (La logique)wala d usavin.
-amAGIN ayd tlid g twengimt nnec,asavin nna
tlid g wul nnec!
-amGIN d usavin nna soan medden aKæ s
umata(En général).
-u-nna iran asavin acrarad ad as ibbeÄey
wul.
-u-nna t iran ad imsawal d medden ,ad
issufv avanib nnes ur id asegtur nnes.
hat s uÇunçu as da itteflas ufgan ur id
s warruz.unç (La preuve)n uy-a « andunisya
» lli ikcm t usavin aselman s uÇunÇu hat
isul dis s dvi.id « andlus » lli t ikjm
s tefrut hat iffev t.ssufv ils nnec
tectemd(Replier) afus nnec .
-afus ayd izwarn ils d wul mec riv ad
sselfgev anabil(Ce qui est nié) d uÇabil.
-ur nemsasa.
-hat ur nniv ad uvulv awal inu.
-qenna ad c ti tegraç.
-ur ksuÄv tamtent.
-han abrid n isemÄal tessend t.
-hat netta ayd ittawin s umradan.
-mun ids.
-ur ar ikccem s umradan xas uxafir(Le
martyr).
*avazaf mupmmad
** isul

إبداع

tirra

USSAN
N USITM
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Tasndut n imunas
Trussi nns d ⵕhmum,
Iftr ayi d amⵟⵟa
Di tiⵟⵟ inu imun;
ⵖar tmurt i d iwⵟⵟa
Issⵖmay aⵃmmum,
Iⵃarri t wuⵕ inu
D tasirt akids ynnum,
Iswiza akids umⵃⵃn
Issawaⵕ s uqmmum;
Ifsar d ⵕmⵄani
Zzat inu d aⵖmmum.
Di ssixan n yiⴹⵚ
Di tⵖuni n tiⵟⵟawin
Di turja yfsusn;
Ksint ayi ⵖar ⵕⵄwin
Ssarsnt ayi dg ifassn
N ytran d tifawin,
Tsⵖdjay taziri
Tssars ayi xf tafⵕwin
Tⵕⵃⵃf ayi s unaruz,
Iⵥwⵕan zzays swin
Tⵕucc ayi s nnwwac
D taⵖddut n tfswin,
Tsfaqq ayi d turja inu
ⵖar wussan n tⵄjjajin
ⵖar wussan n usynu;
Iⵕⵃⵃf xf tiⵟⵟawin
ⵖar wussan n usitm
ⵖar tudart war yhwin,
ⵕajiⵃ t d anaruz
Yuⵥⵖ di taⵕiwin,
Arzuⵖ xafs war t ufiⵖ
Ibdd xafi ⵕⵄwin;
ⵖar muka tsⵕiwⵕiw
ⵖar ⵕfadj n tⵖufawin.

* ⵏⵓⵕ ⴰⵄⵕⴰⴱ
ⴰⴷⵍⵉⵙ: TⵖUYYIT N USⵖDI.

“العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية
تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة
 وكذلك ألساتذة، وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها،األمازيغية
.اللغة األمازيغية وللطلبة الباحثني أو الذين يتابعون دراستهم يف مسالك األمازيغية
وعىل الراغبني يف التوصل بأعداد جريدة “العالم األمازيغي” كل شهر إرسال طلب االشرتاك املجاني
10040حي املحيط/ 07  زنقة دكار الشقة05  رقم،إىل عنوان الجريدة (جريدة العالم األمازيغي
.)amadalamazigh@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوني/0537727283 : الهاتف والفاكس/الرباط
:هذا ويجب أن يتضمن طلب االشرتاك املجاني يف الجريدة معلومات املرسل
: االسم الكامل: العنوان: الربيد اإللكرتوني”جريدة “العالم األمازيغي
 حي املحيط الرباط07  زنقة دكار الشقة05 رقم
0537727283 :الهاتف والفاكس
amadalamazigh@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوني

:ورقم الهاتف-
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COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde
Amazigh" continue à
vous livrer des cours de
langue amazighe que
l'Institut Royal de la
Culture Amazighe avait
élaboré, , comme outils
pédagogiques sous forme
d'un
manuel
intitulé
"Sawlat s tamazight" .
Sur le plan référentiel,
"Sawlat s tamazight" est
un ouvrage qui adopte les
directives définies dans les
Discours Royaux et dans
le dahir portant création et
organisation de l’Institut
Royal de la Culture
Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre, cette fois-ci, des cours
d'alphabétisation des adultes, dont l'auteur est Hannou LARAJ.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier l'IRCAM de nous avoir
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande
utilité aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue
amazighe.
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Des Homo sapiens il y a 000 300 ans au Maroc !
Ce n’est pas une nouvelle espèce mais bien des Homo sapiens
qui sont âgés de 300 000 ans, soit 100 000 ans de plus que
les plus anciens connus.
Le site de Jebel Irhoud est situé à 100 km à l’ouest de Marrakech, et à 50 km de la ville de Safi. Depuis sa découverte
en 1961, le site a permis d’exhumer un grand nombre d’outils et des restes humains appartenant à plusieurs individus
(2 adultes, 2 enfants). Si dans un premier temps ces fossiles
étaient identifiés comme appartenant à des Néandertaliens
d’Afrique du nord, les examens successifs ont permis de les

Photo crane Reconstitution de l’Homo sapiens de Jebel Irhoud à partir de scans des différents fossiles retrouvés sur le gisement / Image
Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig, License: CC-BY-SA 2.0

attribuer à des Homo sapiens, semblables à ceux de Qafzeh
ou Skhul (Israël). La datation initiale était estimée à 40
000 ans en arrière.
Une étude plus particulière (ESR et Uranium) sur l’un des
restes donnait un âge beaucoup plus ancien de 160 000 ans
± 16 000 ans. De nouvelles campagnes de fouilles ont été
organisées à partir de 2004 avec des chercheurs marocains,
des chercheurs du Max Planck Institute et d’autres institutions scientifiques. Il restait 3 mètres de dépôts à étudier !

* Deux méthodes de datation utilisées
* Une vrai révolution sur les origines d’Homo sapiens
Ce nouveau chantier à Jebel Irhoud a permis de découvrir Jean-Jacques Hublin rappelle : « on a longtemps cru que
de nouveaux matériels archéologiques, mais également de l’espèce Homo sapiens était apparue dans une région subpréciser une nouvelle chronologie des couches sédimen- saharienne, probablement en Afrique de l’est ». On voit
taires du gisement. Elément important pour l’étude, les maintenant que cette origine n’est pas unique.
hominidés de Jebel Irhoud maîtrisaient le feu et ont brûlé Il rajoute qu’il serait tout à fait possible de trouver des
un grand nombre d’éclats de silex. C’est une
opportunité importante car les chercheurs
ont pu utiliser, sur ces morceaux de silex une
méthode de datation dite par thermoluminescence. Jean-Jacques Hublin indique « on
a pu établir une datation, pour les niveaux
d’où proviennent les restes humains, autour
de 315 000 ans (± 34 000 ans) ». Par ailleurs, cette datation a été confirmée avec
l’utilisation d’une deuxième méthode dite
par « résonnance électronique de spin».
Pour l’équipe de chercheurs, cette ancienneté fait de Jebel Irhoud le plus vieux site
avec restes humains du Middle Stone Age en
Afrique.
* Des Homo sapiens primitifs de 300 000
ans !
C’est à la base du gisement que les paléoanthropologues ont trouvé une couche sédimentaire particulièrement riche en restes
humains correspondant probablement à un
épisode particulier du dépôt. Au total, 5
Mandibule
Photo Face
individus ont été mis au jour, 3 adultes, un Photo
Mandibule d’Irhoud 11
Reconstitution de la face d’Iroud 10
Photo : Jean-Jacques Hublin, MPI EVA Leipzig).
Photo : Sarah Freidline, MPI EVA Leipzig
adolescent et un enfant. Parmi eux, on distingue
- Irhoud 10 : un squelette d’adulte avec des
morceaux de la face et une boîte crânienne déformée,
Homo sapiens encore plus anciens… soulignant avec un
- Irhoud 11 : une mandibule d’adulte presque complète, de sourire « qu’il y a encore beaucoup d’endroits en Afrique où
nombreuses dents ainsi que des éléments du squelette.
rien n’a été trouvé ».
Pour l’équipe de chercheurs, il ne fait aucun doute que ces Cette découverte démontre que l’histoire évolutive des
fossiles appartiennent à l’espèce Homo sapiens, ou pour le Homo sapiens est complexe et qu’elle trouve ses origines
moins à ces premiers représentants. L’analyse des données encore plus loin dans le temps. Il apparaît également que

Site Jebel Irhoud / Photo Shannon McPherron, MPI EVA
Leipzig, License: CC-BY-SA 2.0

morphologiques de la face montre que les individus de Jebel
Irhoud ne sont ni des Néandertaliens, ni des Homo erectus.
Ils se situent en plein milieu de la variabilité des hommes
modernes (voir schéma ci-contre).

Photo : outils de pierre trouvés sur le gisement de Jebel Irhoud,
Mohammed Kamal, MPI EVA Leipzig, License: CC-BY-SA 2.0

* Un endocrâne plus primitif
Contrairement à leur morphologie faciale très « actuelle »,
la boîte crânienne des fossiles de Jebel Irhoud est beaucoup
plus allongée et non globulaire par rapport aux hommes
modernes. La forme globale de l’endocrâne semble plus
primitive. La comparaison avec les crânes de Néandertaliens et d’Homo erectus montrent que la forme de l’endocrâne est différente de ces deux espèces, mais également
en « amont » de la lignée des Homo sapiens (voir schéma
ci-contre).
Pour le professeur Hublin, « Jebel Irhoud est déjà dans la
variabilité actuelle en termes de taille du cerveau »... « il
a un relativement grand cerveau mais un cervelet qui est
en proportionnellement nettement plus petit que celui de
l’homme moderne. «

ces premiers hommes modernes se sont probablement disséminés à partir et sur plusieurs régions du continent africain. Jean-Jacques Hublin souligne "le berceau des origines de l'homme est toujours en Afrique... mais c'est tout
le continent africain".
Si les origines des Homo sapiens restent toujours situées en
Afrique, les plus anciens fossiles viennent de se déplacer de
plusieurs milliers de kilomètres…
Sources
- Conférence et dossier de presse du 07/06/17 avec le
paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, le géologue
Daniel Richter, le paléoanthropologue Abdelouahed BenNcer.
- New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the panAfrican origin of Homo sapiens
- The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age

Réf: http://www.hominides.com
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BMCE BANK OF AFRICA : UNE CROISSANCE
PORTEE PAR LES ACTIVITES EN AFRIQUE
Le staff de groupe BMCE
BANK a présenté ses dernières performances commerciales et financières du
premier semestre 2017 lors
de la conférence de presse
tenu au siège casablancais
le 2 octobre dernier.
Dans leurs allocutions, Mrs.
Brahim Benjelloun-Touimi,
Administrateur Directeur
Général Exécutif et M.
Driss Benjelloun, ont exposé les détails de ces performances, qui se sont caractérisées par une croissance
des Comptes consolidées
avec un Total Bilan de 320
milliards DH, avec une augmentation de +4.5%. Les
Dépôts de la Clientèle sont
arrivés à 195 milliards DH (+3%)
et le Résultat Net Part du Groupe
à 1.3 milliard DH (+3% par rapport au semestre antérieur).
Ce premier semestre 2017 a poursuis un trend haussier après des
performances exceptionnelles enregistrées au titre du 1er semestre
2016, caractérisée par l’amélioration du profil de risque, traduite
par une baisse du coût du risque,
une baisse de la sinistralité et un
renforcement de la couverture
des créances en souffrance par les
provisions, d’une part. Et d’autre

part par renforcement de l’assise
commerciale, comme le reflète un
gain de parts de marché crédits
et dépôts sur les 6 premiers mois
de l’exercice 2017 et un hausse
du Résultat Net Part du Groupe à
1288 MDH.
Croissance du Total Bilan consolidé de +4.5% à près de 320
MMDH, avec des crédits à la
clientèle représentant 60% du total bilan consolidé de +6.7%. Augmentation des dépôts de la clientèle consolidés de +2.9% à fin juin
2017, représentant 61% du total
du passif consolidé.

Quant à l’Internationalisation
croissante du Groupe, l’évolution
de la contribution des activités
à l’International atteint plus de
+18% , représentant désormais
41% du Résultat Net Part du
Groupe contre 36% en juin 2016.
D’autres performances, hausse de
la contribution de l’International
de +9% au PNB consolidé, issue
principalement de l’Afrique Subsaharienne, représentant désormais 44% des revenus du Groupe
BMCE BANK OF AFRICA.

BMCE Bank lance la 3ème édition de la
Caravane au profit des Auto-Entrepreneurs, Commerçants & Artisans
Depuis le 2 octobre 2017, BMCE Bank va à la
rencontre des Auto-Entrepreneurs, Commerçants et Artisans dans l’objectif de tisser des
liens de proximité et de renforcer la relation de
confiance et de transparence avec cette cible.
Cette tournée s’étale sur 24 jours d’animation
avec des convois de 10 véhicules qui sillonnent 27
villes du royaume. Lors de ces rencontres, les experts de la banque se mettent à la disposition des
Auto-Entrepreneurs, Commerçants et Artisans
pour les sensibiliser aux avantages juridiques,
sociaux et fiscaux de leur statut et aussi, présenter les offres promotionnelles avantageuses à travers des conseils personnalisés ; notamment : les
forfaits BMCE PRO Privé, BMCE Pro Business et
BMCE TPE destinés aux Commerçants & Artisans
avec 3 mois offerts pour toute souscription. Aussi, les AutoEntrepreneurs (AE) profitent de la gratuité d’inscription au
Registre National de l’Auto-Entrepreneur (RNAE) et du package personnalisé « Hissabi Pro » à tarif unique et à conditions
favorables.
M. Mounir JAZOULI, Directeur Communication & Médias de
BMCE Bank, a déclaré à l'occasion du lancement de la troisième édition : « les 2 précédentes éditions de la Caravane
des Auto-Entrepreneurs, Commerçants & Artisans ont connu
un grand succès et ont enregistré un bilan exceptionnel : Une
centaine de conseillers et experts ont sillonné 40 villes via 25
voitures pendant 65 jours, soit plus de 17.000 km parcou-

rus et plus de 250.000 personnes rencontrées. Ces résultats
satisfaisants associés à l'intérêt de la cible et l'engouement
pour cette action de proximité et de sensibilisation nous ont
encouragé pour lancer une troisième édition et faire de cette
caravane un rendez-vous régulier». Pour rappel, depuis le
lancement de ce statut, BMCE Bank multiplie les actions de
sensibilisation sur le statut AE. Ainsi, plus de 2000 Auto-Entrepreneurs ont été accompagnés et plus de 70 séminaires ont
été organisés dans plusieurs villes du royaume. Par le biais de
ces actions de proximité à forte valeur ajoutée, BMCE Bank
se positionne comme un acteur clé dans le développement de
l’entreprenariat.

LE Groupement
Professionnel des Banques
du Maroc DéNONCE les graves
déclarations du ministre des
affaires étrangères d’Algérie

Le Ministre des Affaires Etrangères d’Algérie a accusé le vendredi
20 Octobre 2017 « Les banques marocaines de blanchir l’argent du
hachisch ».
L’ensemble du secteur bancaire marocain s’insurge vigoureusement
contre ces allégations graves et mensongères.
Ces déclarations témoignent de l’ignorance totale et flagrante des
règles de gouvernance et d’éthique qui régissent les activités des
banques marocaines dans le monde et bien entendu sur le continent africain.
Ces mêmes déclarations s’inscrivent totalement à contre-courant de
l’évolution institutionnelle et économique qu’ont connu nos frères
africains dans tous les domaines.
De la reconnaissance des instances internationales notamment la
Banque Mondiale, le FMI et le groupe intergouvernemental de
référence mondiale le « GAFI» (Groupe d’Action Financière) , des
agences de notation et des observateurs de la finance dans le monde,
le secteur bancaire marocain est cité comme référence dans la région
MENA et en Afrique par sa solidité, ses performances et son
respect des règles prudentielles les plus avancées particulièrement
les normes Bâle II et III, IFRS...
Il est également reconnu pour sa bonne gouvernance, sa transparence
et son action de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux normes du GAFI dont le Maroc est membre fondateur et ce en plus des différentes obligations internationales de conformité et d’échanges de renseignements
financiers auxquelles le Maroc adhère.
Les établissements bancaires marocains associés à des banques
internationales de renom, sont encadrés par une législation bancaire des plus modernes avec des normes avancées de lutte contre le
blanchiment de capitaux et sont soumis à une supervision bancaire
rigoureuse et en continu par la banque centrale du Maroc (Bank Al
Maghrib).
Les banques marocaines appliquent cette même rigueur de conformité dans leur développement à l’international y compris en Afrique
avec une stratégie clairement définie et un modèle transparent dans
tous ses volets, économiques, financiers, techniques, humains et sociaux.
Fort de tous ces atouts, le secteur bancaire marocain fait confiance
dans notre continent Africain et s’engage sur le terrain dans son développement au profit de sa population et de son économie et ce depuis
des décennies.
Nous demeurons vigilants et mobilisés afin de préserver et de renforcer notre présence et notre contribution au développement économique et social en Afrique, dans le strict et constant respect des
meilleures pratiques internationales ainsi que des normes et standards les plus modernes.
Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc se réserve tous
les droits de recours contre les graves déclarations du ministre des
affaires étrangères d’Algérie.
Groupement Professionnel des Banques du Maroc
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حتت شعار»املوت وال املذلة»« ..الزفزايف» :لقد انتصرنا على املقاربة األمنية والقاضي يقرر تأخري امللف

مثل اليوم الثالثاء  24أكتوبر أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء ،وألول
مرة يف جلسة علنية بعد زهاء أربعة أشهر من االعتقال ،أبرز قياديي الحراك
الشعبي بالريف ،يتقدمهم الوجه البارز يف الحراك نارص الزفزايف ومحمد جلول
ومحمد املجاوي ،ربيع األبلق ومحمد الحاكي ..وعدد من املعتقلني املرحلني
إىل سجن «عكاشة» بالدار البيضاء ،والبالغ عددهم يف املجموع  32معتقال،
أحدهم متابع يف حالة رساح وهو رشيد املوساوي الذي تأخر عن الحضور.
وعرفت املحكمة ومحيطها منذ الساعات املبكرة من صباح اليوم الثالثاء،
حالة من االستنفار األمني ،وترقب ،وانتظار أول ظهور لنارص الزفزايف الذي
يعيش وحيدا يف زنزانة انفرادية منذ اعتقاله ،ومع الدخول إىل املحكمة تواجه
تفتيش دقيق وترتك كل أغراضك يف مكان خصص للصحافيني ،والتشويش عىل
شبكة االتصاالت ،داخل املحكمة ،وبالضبط يف القاعة  7املخصصة ملحاكمة
معتقيل حراك الريف ،اكتظاظ وازدحام ،نظرا لضيق القاعة األكرب يف املحكمة
وعجزها عىل استيعاب العدد الكبري من املحامني الذين حرضوا للجلسة إضافة
إىل بعض أفراد عائالت املعتقلني والصحافيني ورجال اآلمن.
نادى القايض عيل الطريش وسط االكتظاظ واالزدحام باملجموعة األوىل،
واملكونة من  20معتقال يتقدمهم محمد جلول ،والذي يبدو منهكا وحالته
متدهورة بسبب اإلرضاب املستمر عن الطعام ،واستثناء  12معتقال آخر
أبرزهم القيادي نارص الزفزايف ،وهنا بدأت بوادر التشنج ومشادات كالمية بني
عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن املعتقلني والنيابة العامة ورئيس الجلسة ،إذ
طلب أصحاب البذل السوداء برضورة جمع كل املعتقلني يف مجموعة وحيدة،
وإخراج باقي املعتقلني من القفص الزجاجي الذي تم طالؤه حتى حجبت
الرؤية عن املعتقلني ،وهنا بدا صوت الزفزايف املعهود يعلو من وسط االزدحام
مخاطبا رئيس الجلسة« ،لدي ملتمس ،ومن أجل املصلحة العليا للوطن تسقط
كل القوانني ..فأرجوك لدي ملتمس» ،وهو ما رفضه الطريش ،لتهتز القاعة
بشعارات ،من قبيل «املوت وال املذلة» و «عاش الريف» ،وهي الشعارات التي

رددتها عائالت املعتقلني ،بعد أن رفعت الجلسة بسبب املشاحنات يف القاعة.
تكرر يف نفس السيناريو بعد العودة الستئناف جلسة املحاكمة ،إىل أن القيادي
نارص الزفزايف أرص عىل أخد الكلمة ،وقال بصوته العايل « أوجه ندائي ألبناء
الريف ،لقد انترصنا عىل املقاربة األمنية» مضيفا ،حتى ولو حاولوا تعذيبنا
واغتصابنا ،فإن إرادة الشعب هي من إرادة الله» ،لتعلو الشعارات وترفع
الجلسة من جديد.
وأكد عبد الكريم املوساوي عضو هيئة الدفاع عن معتقيل الحراك «للعالم
األمازيغي»« ،إن املحاكمة بدأت متشنجة بعض اليشء ،نظرا الختالف وجهة
نظر بني هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة فيما يخص رضورة مثول جميع
املتهمني أمام هيئة الحكم حينما يتم مناقشة امللف» ،موضحا أن «النيابة
العامة ارتأت أن يتم املناداة عىل املتهمني وإرجاعهم إىل القفص الزجاجي،
وهذا ما رفضته هيئة الدفاع رفضا باتا والتمست من املحكمة أن يمثل جميع
املتهمني أمامها مبارشة يف قاعة املحكمة بدل من القفص الزجاجي».
واعترب املوساوي أن «القفص الزجاجي هو امتدادا لحالة اعتقال و يكون
فيه املتهم محروما من رؤية دفاعه ومن التجاوب معه كما يكون محروما
حتى من رؤية أفراد عائلته املتواجدين يف القاعة» ،مشريا إىل أن هذه النقطة
هي التي كانت محل نزاع بني أعضاء هيئة الدفاع وهيئة املحكمة « ،موضحا
أن قايض الجلسة «نادى عىل بعض املتهمني بينما أبقى عىل الباقني ،يف حني
تمسك الدفاع برضورة جمع املتهمني يف نفس امللف أمام هيئة املحكمة حتى
يتم محاكمتهم يف ظروف عادية «.
والالفت يف جلسة اليوم ،مطالبة املعتقل محمد بوهنوش من هيئة الحكم
باستقدام مرتجم له ،بعد أن أرص عىل الحديث باللغة األمازيغية ،وهو ما
استجابت له املحكمة.
وبعد زهاء خمسة ساعات من املشاحنات وأخذ ورد بني النيابة العامة
وأعضاء هيئة الدفاع ،قرر قايض الجلسة عيل الطريش ،تأخري امللف إىل الثالثاء

 31أكتوبر املقبل ،مع إرجاء النظر يف طلب الرساح املؤقت.
وباملوازاة مع الجلسة العلنية األوىل ملحاكمة مجموعة نارص الزفزايف،
واملجموعة الثانية التي يقودها نبيل أحمجيق إضافة إىل الصحايف حميد
املهداوي ،نظم العرشات من الحقوقيني والحقوقيات واملتضامنني مع معتقيل
الحراك ،وقفة احتجاجية أمام املحكمة ،رفعوا من خاللها شعارات تطالب
بإطالق رساح معتقيل الحراك وإنهاء ما وصفوه باملحاكمات «الصورية
واملشبوهة».
وردد املحتجون شعارات غاضبة من االعتقاالت التي طالت املئات من املعتقلني
عىل خلفية الحراك الشعبي بالريف ،مطالبني بالحرية لكافة املعتقلني
السياسيني.
*منترص إثري

إطارات وهيئات أمازيغية
وحقوقية تتضامن مع أستاذة
اللغة األمازيغية كوثر التوزاين جريدة «العامل األمازيغي» يف حوار مع عبدالواحد حنو ،رئيس مجعية مدرسي اللغة األمازيغية جبهة الشرق
عربت عدة مجعيات ملدرسي اللغة األمازيغية يف خمتلف املناطق املغربية ،عن قلقها مما اعتربته تدهور وضعية األمازيغية يف التعليم يف ضوء
مستجدات الدخول املدرسي للسنة احلالية ،انطالقا من العديد من الشكايات اليت وردت عليها من خمتلف مناطق املغرب ،خاصة بعد بروز قضية
األستاذة كوثر التوزاين املعنفة من طرف مدير هلا بنيابة الناظور.

أصدرت  26جمعية من مختلف املدن املغربية
بيانا تضامنيا مشرتكا ،تفاعال مع االعتداء
اللفظي والنفيس الذي تعرضة له أستاذة اللغة
األمازيغية كوثر التوزاني ،بمجموعة مدارس
أقوضاض بجماعة بني وكيل أوالد امحند بإقليم
الناظور ،وذلك من طرف رئيسها املبارش الذي
أسمعها وابال من السب والشتم والكالم الالذع،
أصيبت بسببه بانهيار عصبي وفقدان للوعي،
استوجب نقلها إىل املستشفى بمدينة العروي
بإقليم الناظور وذلك يوم الجمعة  6أكتوبر
الجاري.
ويأتي هذا االعتداء حسب البيان ضمن سلسلة
من االستفزازات واملضايقات التي يتعرض
لها أساتذة اللغة األمازيغية بإقليمي الناظور
والدريوش منذ بداية املوسم الدرايس الحايل قصد
اجبارهم عىل تدريس لغات ومواد أخرى غري
األمازيغية ،وذلك يف سياق الرتاجع الخطري الذي
مس وما زال يمس مسارات األمازيغية يف عدة
قطاعات حكومية ،وباألخص يف مجال منظومة
الرتبية والتكوين الذي يعد حسب الفصل
الخامس من الدستور ضمن املجاالت ذات
األولوية لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
وقد أعلنت الجمعيات املوقعة عىل البيان عن
تضامنها الكامل مع األستاذة كوثر التوزاني،
وعن ادانتها الشديدة للممارسات القمعية
واملنافية للقانون ،الصادرة عن مدير املدرسة.
أمام سكوت الجهات املسؤولة عن هذا الحادث
الفظيع الذي تعرضت له األستاذة يف فضاء
املدرسة ،فإن الجمعيات املوقعة تطالب وزارة
الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل
والبحث العلمي بالتدخل لوقف املمارسات
التمييزية واملضايقات واالستفزازات التي
يتعرض لها أساتذة اللغة األمازيغية يف الناظور
والدريوش وباقي األقاليم والجهات .إىل جانب
دعوتها املديرية االقليمية لذات الوزارة بالناظور
إىل اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات اإلدارية
والتأديبية يف حق هذا املعتدي وإنصاف األستاذة
ضحية العنف النفيس مع فتح باب الحوار
املسؤول مع أساتذة اللغة األمازيغية والعمل
عاجال عىل إيجاد الحلول املالئمة ملشاكلهم.
الجدير بالذكر ،أن مجموعة من األساتذة
املتخصصني يف اللغة األمازيغية املشاركني يف
الحركة االنتقالية منعوا من تدريس األمازيغية
بعد التحاقهم بمؤسساتهم الجديدة ،إذ تعرضوا
لعدد من املضايقات والتهديدات بإجراءات
إدارية تتسم بالشطط يف استعمال السلطة من
طرف بعض مديري مؤسسات التعليم االبتدائي،
وأما هذا الوضع فقد عملت بعض املديريات عىل
حل هذه املشكلة بينما تعنتت البعض منها،
وعىل سبيل املثال نذكر مديرية الناظور التي لم
تبذل أي جهد يف إيجاد أي حل يذكر إىل يومنا هذا.

* بصفتكم رئيسا لجمعية مدريس األمازيغية بجهة
الرشق ،هل يمكن أن تتحدث لنا قليال عن الوضعية
الحالية لتدريس األمازيغية بالجهة واملغرب عموما؟
** منذ أن تقرر تدريس األمازيغية يف املدرسة املغربية،
تبني بامللموس حجم الهوة الشاسعة بني القرارات و
الوعود املكتوبة من جهة ،وبني التعثر والتخبط وعدم
الرغبة يف إنجاح هذا الورش يف الواقع من جهة أخرى.
يف البداية ،اعتمدت األكاديميات الجهوية للرتبية و
التعليم عىل تكوينات مترسعة وغري كافية للمدرسني
الذين يزاولون مهامهم كمدرسني مزدوجني ،ودون أن
يتمكنوا من كل ما يحيط باملادة من معجم و تركيب
وقواعد إمالئية ،...وجدوا بني عشية وضحاها مادة
األمازيغية يف جدول حصصهم .هذا ما حذا بالكثري من
املدرسني إىل تفاديها وتعويض الزمن املخصص لها
بالدعم يف مواد أخرى ،وهناك أيضا من األساتذة من
اقترص فقط عىل تلقني أبجدية تيفناغ .وال ننكر أن
هناك رشيحة من األساتذة دفعتها الغرية و الوعي إىل
التعلم الذاتي لألمازيغية قصد تعليمها عىل أحسن وجه.
ومن بني هؤالء من تم تكليفهم ليصبحوا متخصصني
يف املادة ،إذ راكموا تجربة ال يستهان بها يف هذا املجال.
إال أننا استغربنا للخطوة الخطرية التي أقدمت عليها
مجموعة من املديريات اإلقليمية بالرتاجع عن هذه
التكاليف ،وذلك بعد بداية تكوين أساتذة متخصصني يف
مراكز التكوين ابتداء من املوسم  .2012/2013ستأتي
بعدها سلسلة من الرتاجعات خصوصا بعد صدور
مذكرة تغيري اإلطار ،والتي بموجبها أصبح أساتذة اللغة
األمازيغية الحاصلني عىل شواهد عليا مجربين عىل
االلتحاق بالتعليم الثانوي وفق ما تقتضيه املذكرة.
بعد ذلك ،ستتماطل الوزارة الوصية يف تحيني
برنام الحركة االنتقالية وإضافة خانة لتخصص
األمازيغية ،مما جعل أن أساتذة اللغة األمازيغية
املستفيدين من الحركة االنتقالية يجدون أنفسهم
يف رصاع مع املسؤولني املحليني الذين يعتمدون عىل
وثيقة إشعار بانتقال التي تتضمن معطى مفاده
أن تخصص األساتذة املعنيني مزدوج إلجبارهم
عىل تدريس مواد غري األمازيغية.
وحاليا يوجد خمسة أساتذة عىل مستوى الناظور
ال زالوا ينتظرون حال ملشكلهم ،باالضافة إىل ثالثة
أساتذة عىل مستوى الدريوش يبدوا أن هناك بوادر
كي يتم القبول عىل مستوى املديرية االقليمية
هناك للوصول إىل حل كي يدرس االساتذة مادة
تخصصهم.
وقد سبق لجمعية مدريس اللغة األمازيغية أن دخلت يف
حوارات مع املسؤولني ،إال أننا اصطدمنا بعقليات ربما
ال تواكب تحديات ورش االمازيغية يف التعليم ،وال تعي
حجم املسؤولية يف االنخراط يف إنجاحه.
ولالشارة ،فاألمازيغية هي املادة الوحيدة التي لم يتم
تجديد مناهجها ،كما لم تصدر أية مذكرة وزارية خاصة
بتنظيم تدريس األمازيغية منذ  ،2013رغم وجود عدة
مشاكل.
* ما حجم الصعوبات التي تواجه تدريس اللغة
األمازيغية بالجهة؟
** جهة الرشق مثلها مثل جهات أخرى تعرف تأخرا
كبريا يف تدريس األمازيغية.ه ففي الوقت الذي كنا
ننتظر فيه أن تعمم هذه املادة يف جميع مستويات
التعليم ،ويف جميع املؤسسات ،نجد أنفسنا بعيدين كل

البعد عن هذا املبتغى الذي من املفروض أن يكون قد
تحقق يف  2010حسب اتفاق الوزارة الوصية و املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية .يف جهة الرشق مثال ال توجد
أية مؤسسة تعليمية تحقق فيها التعميم ،ولم يصل
أي أستاذ لألمازيغية أن يستويف تدريس كل املستويات
بمناهجها املخصصة .وهذا راجع إىل عدة إكراهات منها
ما يتعلق باالقتصار عىل إدخال نسبة ضئيلة من األطر
املتخصصة يف هذا املجال ،وأيضا إىل انتقال األساتذة من
مقرات عملهم دون أن يجدوا من يعوضهم.
من جهة أخرى هناك غياب االلتزام بمقتضيات املذكرات
املنظمة لتدريس األمازيغية ،خصوصا فيما يتعلق
بخاليا التتبع عىل مستوى الجهة و األقاليم .باالضافة
إىل غياب مفتشني متخصصني يعطون شحنة إضافية
لألساتذة عن طريق التوجيه والتأطري والتتبع ..إىل جانب
العديد من املشاكل تعاني منها األمازيغية يف التعليم عىل
مستوى الجهة كغياب الكتب املدرسية عىل سبيل املثال.
* برز مؤخرا مشكل يتعلق باساتذة األمازيغية
املنتقلني ،تحدث لنا عن سبب هذا املشكل
** كما سبق وقلت ،لم يتم تحيني برنام الحركة
االنتقالية واضافة خانة خاصة بتخصص األمازيغية،
هذا ما جعل وثيقة إشعار بانتقال الخاصة بأستاذ اللغة
األمازيغية تتضمن معلومة خاطئة مفادها أن األستاذ
املعني تخصصه مزدوج .هذه الوثيقة التي يتخذها
املديرون و املسؤولون عىل مستوى املديريات اإلقليمية
كذريعة قصد الضغط عىل أساتذة األمازيغية و إجباره
عىل تدريس العربية و الفرنسية و مواد أخرى.
والحقيقة أن ما يبني بالفعل تخصص األساتذة هو

شهادة التأهيل الرتبوية التي حصلوا عليها بعد سنة
كاملة من التكوين يف األمازيغية ،وقرار التعيني ،وليس
وثيقة إشعار بانتقال التي ورد فيها خطأ نتيجة عدم
تحيني و تحديث الربنام.
وقد تقدم أساتذة اللغة االمازيغية بطلب تصحيح هذا
الخطأ الوارد يف هذه الوثيقة دون أن يتلقوا أي رد.
ولحد اآلن ،مر شهر ونصف عىل بداية دخول التالميذ
إىل أقسامهم دون أن يتم السماح ألساتذة األمازيغية
خصوصا يف الناظور بمزاولة مهمة تدريس مادة
تخصصهم ،واألكثر من ذلك ،يتعرض بعضهم اىل
مضايقات واستفزازات من طرف بعض املديرين.
* هل تعتقد أن هناك فعال تراجعات فيما يخص
ورش تدريس األمازيغية باملغرب؟
** نعم ،هناك تراجع خطري يف ملف تدريس األمازيغية.

فتوضيف املتعاقدين مثال لم
يشمل تخصص األمازيغية،
أضف إىل ذلك امليز الذي
تعيشه األمازيغية داخل املؤسسات التعليمية ،حيث
يتم التعامل معها بمنطق "زايد ناقص" .ويتجىل هذا
يف املضايقات واالستفزازات التي يتعرض لها أساتذة
األمازيغية كي يتم إرغامهم عىل التخيل عن تدريسها
من أجل تدريس مواد أخرى .اليشء الذي ال يتعرض له
أساتذة اللغة العربية و الفرنسية...
* كيف تعلق عىل مقررات جديدة لدول مجاورة
تعتمد بشكل جدي املصالحة مع الثقافة األمازيغية؟
** بالنسبة لألمازيغية يف دول شمال إفريقيا يجب أن
تنال مكانها يف املدرسة مثلها مثل العربية ،خصوصا يف
الدول التي اعرتفت بها رسميا يف دساتريها .ال يعقل أن
تكون األمازيغية لغة رسمية ،ويخصص لها غالف زمني
ضيق ال يسع ألن يتمكن فيه املتعلم من مكونات املادة.
باالضافة اىل هذا ،يجب أن تتطرق املناهج إىل الجوانب
الثقافية و الحضارية و التاريخية لألمازيغية يف كل
شمال إفريقيا حتى يتم التصالح مع الذات الهويات
التي تم تهجريها لتتبنى هموم املرشق .كما يجب
مالئمة مناهج باقي املواد يف إطار مقاربة تقطع مع
النمط القديم من األحادية واالنحياز للعروبة و املرشق.
والقطع مع مصطلحات عنرصية إقصائية من قبيل
املغرب العربي.
* ماذا بخصوص تطورات ملف أستاذة اللغة
األمازيغية املعنفة كوثر التوزاني؟
** كوثر التوزاني أستاذة األمازيغية وفدت عىل مديرية
الناظور يف إطار الحركة االنتقالية الجهوية ،وإذا
بها تجد نفسها بني يدي مسؤول يف املؤسسة ينهج
معها أساليب ال عالقة لها باملحيط الرتبوي ،محاوال
الضغط عليها و ترهيبها قصد التنازل عن تدريس
االمازيغية .وهذا ما رفضته األستاذة متشبثة يف
حقها يف أن تدرس مادة تخصصها.
بدأت االستفزازات منذ التحاقها يف اليوم االول
باملؤسسة ،واستمر األمر عىل ما هو عليه ،مما
جعلها ترفع تظلما إىل املدير اإلقليمي تشتكي فيه
من تعسفات مدير املؤسسة .هذا التظلم الذي ظل
مسجونا يف الرفوف دون أن تتدخل املديرية ملعرفة
الحقيقة وإنصافها .إىل أن تطورت األمور عندما
أقدم هذا املدير عىل ممارسة العنف اللفظي وطرد
األستاذة من اإلدارة عندما طلبت منه تسليمها
استمارة الرتقية ،مما جعل األستاذة عاجزة عىل تحمل
ذلك ،فسقط مغمى عليها يف اإلدارة أمام أنظار بعض
زمالئها .اليشء الذي استدعى نقلها عىل متن سيارة
إسعاف إىل مستشفى محمد السادس بالعروي.
وعوض أن تشكل املديرية اإلقليمية لجنة للوقوف عىل
حقيقة ما حدث ،تفاجأوا بإقدامها عىل محاولة تربئته
من خالل مراسلتها لبعض املنابر االعالمية يف هذا
الشأن.
وقد كان لنا كجمعية ملدريس اللغة األمازيغية رد يف
املوضوع وضحنا فيه حيثيات الترصفات الال تربوية
ملدير مجموعة مدارس أقوضاض ضد أستاذة اللغة
األمازيغية.
* حاوره كمال .و
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متابعة «البوشتاوي» حمامي «حراك الريف» بتهم ثقيلة

قرر وكيل امللك بابتدائية الحسيمة ،متابعة عبد
الصادق البوشتاوي ،عضو هيئة دفاع معتقيل
حراك الريف واملحامي بهيئة تطوان ،يف حالة
رساح بعد توجيه مجموعة من التهم إليه ،و تم
تعيني أوىل جلسات محاكمته ،يوم  26أكتوبر
الجاري باملحكمة االبتدائية بالحسيمة.
ووجهت النيابة العامة للبوشتاوي مجموعة
من التهم ،من بينها «إهانة موظفني عموميني
ورجال القوة العمومية بسبب قيامهم بمهامهم
والتهديد وإهانة هيئة منظمة قانونا وكذا تحقري
مقررات قضائية والتحريض عىل ارتكاب جنح
وجنايات» ،باإلضافة إىل «املساهمة يف تنظيم
تظاهرة غري مرخص بها ووقع منعها والدعوة إىل
املشاركة يف تظاهرة بعد منعها وجلب الزبناء».
وقال البوشتاوي أن قرار متابعته بهذه التهم يأتي
«استنادا إىل شكاية من وزير الداخلية وأخرى من
عامل إقليم الحسيمة وتقارير أمنية ومحارض
أنجزت باالستماع إىل بعض املسخرين من بينهم
شخص من ذوي السوابق ومتواجد بالسجن
املدني بالحسيمة ،وامرأة يجهلها ،وباالعتماد عىل
تدويناته اإللكرتونية وبعض املكاملات الهاتفية»،
مشريا إىل أن «البحث واالستماع إليه استغرق
أكثر من أربعة ساعات لتكون املحصلة محرض
من عدة صفحات وقع عليها».
واعترب البوشتاوي محاكمته بسبب تدوينات
فايسبوكية وترصيحات صحفية بمناسبة قيامه
بواجبه دفاعا عن معتقيل الحراك« ،إجهاز عىل

تقليص احليز الزمين
لتدريس األمازيغية
مقابل أزيد من 10
ساعات لتعلم العربية
استمرارا يف إقبار تدريس األمازيغية،
واستمرارا عىل نهج وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والبحث العلمي ،التي يوجد
عىل رأسها الوزير ،محمد حصاد ،أقدمت
املديرية اإلقليمية للرتبیة و التكوين بمدينة
ورزازات عىل تقلیص الحیز الزمني لتدريس
األمازيغیة من  3ساعات التي كانت مخصصة
لها يف السابق ،إىل ساعتین و خمس و عرشين
دقیقة ،مقابل عرش ساعات وعرشين دقيقة
لتدريس العربية.
هذا اإلجراء الجديد ،والغري مفاجئ للفعاليات
والتنظيمات األمازيغية التي بدأت تدق
ناقوس الخطر إزاء ما تتعرض له األمازيغية
يف السنوات األخرية ،وباألخص سلسلة من
اإلجراءات االنتقامية التي يتعرض لها ملف
تدريس األمازيغية يف املؤسسات العمومية يف
عهد الوزير الحايل ،محمد حصاد بدءا بتقليص
الحيز الزمني القصري أصال ،إىل إجبار عدد من
األساتذة املختصني يف األمازيغية عىل تدريس
مواد أخرى كاللغة العربية والفرنسية،
إضافة إىل تهديد األساتذة الرافضون لقرار
وزارة حصاد بالطرد من العمل ،يؤكد حسب
الفعاليات والتنظيمات األمازيغية ،نية الدولة
وعدم استعدادها للمصالحة مع األمازيغية.
املصدر ذاته أكد أن غياب األمازيغية وإقصائها
جملة وتفصيال من الرؤية اإلسرتاتجية
2015ـ 2030التي أتى بها الوزير السابق،
رشيد بلمختار ويستمر الوزير الحايل يف
تنزيلها تدريجيا دون أن يعري أي اهتمام
ملطالب الفعاليات األمازيغية ،بل ونهج سياسة
اإلقصاء والالمباالة وتكريس تفوق العربية
عىل األمازيغية ،يرضب يف العمق الدستور
الذي ينص عىل أن األمازيغية والعربية لغتني
رسميتني للدولة.
و نضاف إجراء املديرية اإلقليمية للرتبیة
و التكوين بمدينة ورزازات ،حسب املصدر
نفسه ،إىل عدد من اإلجراءات االنتقامية من
األمازيغية يف عدد من املديريات واألكاديميات
والنيابات التعليمة ،ولعىل أبرزها عدم
تخصیص و لو منصب واحد للغة والثقافة
األمازيغيتني يف مباراة التوظیف بموجب
عقود بل واستبعاد املتخصصني يف األمازيغية،
إضافة إىل املضايقات التي يتعرض لها أساتذة
االمازيغیة .

ما تبقى من كرامة املحامي» ،مضيفا « رغم
الضغوطات املستمرة والتي أصبحت تأخذ أبعاد
أخرى سأواصل القيام بواجبي رفقة باقي
الزمالء يف الدفاع عن إخواني معتقيل الحراك»،
مردفا القول« :واهم من يضن بأنه بالضغوطات
واملتابعات واملحاكمات قادر عىل إسكاتي ومنعي
من الدفاع عن معتقيل الحراك وعن حقوق
وحريات املواطنني».
واعترب البوشتاوي أن الشكاية املرفوعة ضده
تدخل يف إطار ما وصفه بـ» الضغوطات
واملضايقات املستمرة ملنعه من مؤازرة معتقيل
الحراك الشعبي بالريف» ،مضيفا أن» الضغوطات
واملضايقات لن تنال من عزيمته وإرصاره عىل
مواصلة رسالته النبيلة رفقة باقي زمالئه دفاعا
عن معتقيل الحراك ومعتقيل حرية الرأي والتعبري
ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق
والقانون» .عىل حد تعبريه
من جانبها ،أعربت الجمعية الوطنية للمحامني
الشباب باملغرب ،عن «تنديدها واستنكارها
الشديدين للمتابعات واملضايقات التي تطال
املحامني عىل خلفية القيام بواجبهم يف الدفاع
عن حقوق وحريات املواطنني ،بما فيها املتابعات
التي طالت األستاذ عبد الصادق البوشتاوي».
واعتربت الجمعية يف بيان لها تتوفر عليه «العالم
األمازيغي» أن هذه «املتابعات جاءت عىل خلفية
مؤازرة املحامي ملعتقيل حراك الريف» ،مضيفة
أنها «فوجئت بهده املتابعات عشية اإلعالن

الرسمي عن استقالل النيابة العامة ،وتأكيد
رئيسها يف خطاب االستقالل عن دور املحامني
الذي يجب آن يصان ،مما يطرح أكثر من عالمة
استفهام عن توقيت املتابعات والغاية منها».
وطالبت الجمعية ،هيئات املحامني باملغرب
وكافة اإلطارات املهنية بـ»تحمل مسؤوليتها
التاريخية ،كما كانت دائما من أجل الدود عن
حصانة املحامني واستقالليتهم ومجابهة كل من
سولت له نفسه املس بها» ،مشرية إىل «الدور
الريادي للمحاميات واملحامني ودورهم الطليعي
يف الدفاع عن حقوق وحريات املواطنني املغاربة
أيام سنوات الجمر والرصاص ،وان املتابعات
واملضايقات لن تثنيهم عن القيام بواجبه بل
ستزيدهم عزما وإرصار».
كما طالب املصدر ذاته كل املحامني واملحاميات
بالتكتل واليقظة للتصدي ألعداء الحق والحرية،
وأعداء الرسالة النبيلة للمحاماة وتناشدهم
الحضور ومؤازرة الزميل األستاذ البوشتاوي»...
وأكدت الجمعية الوطنية للمحامني الشباب
حسب ذات البيان «أنها تحتفظ لنفسها وفق
الضوابط القانونية باتخاذ كل الخطوات
النضالية دفاعا عن املهنة» ،مضيفة بأنها
«ستوجه رسالة يف املوضوع لرئيس جمعية
هيئات املحامني باملغرب ،ووزير حقوق اإلنسان،
ورئيس النيابة العامة ،واملقرر الخاص املعني
باستقالل القضاء ،واملحامني ولكافة اإلطارات
الصديقة وطنيا ودوليا».

«ناشط أمازيغي» يضع دستور
اململكة على املحك وحيرج الدولة
يف سابقة هي األوىل من نوعها ،قام الناشط األمازيغي
حميد أيت عيل ،امللقب «بأفرزيز» بوضع طلبا رسميا
مكتوب باللغتني األمازيغية والعربية لدى السلطات
املختصة يشرتط فيه إصدار دفرت الحالة املدنية الخاص
به مكتوبا باللغتني الرسميتني للمملكة ،األمازيغية
والعربية كما نص عىل ذلك دستور .2011
وتقدم الناشط «أفرزيز» الذي يقطن بمنطقة النيف،
إقليم الراشيدية بطلب مكتوب باللغتني الرسميتني
للمغرب ،أول أمس االثنني ،إىل رئيس جماعة «النيف»
يشرتط فيه الحصول عىل بيانات دفرت الحالة املدنية،
مطالبا «بتطبيق الدستور املغربي الذي نص عىل رسمية
يف فصله الخامس عىل رسمية األمازيغية ،والحصول
عىل الدفرت العائيل يتضمن البيانات باللغة األمازيغية إىل
جانب اللغة العربية».
وقال «أفرزيز»« :بعد أخذ ورد تم املصادقة عىل طلب
الحصول عىل الدفرت العائيل بعد جمع جميع الوثائق
للحصول عىل دفرت الحالة املدنية بجماعة ألنيف» ،مشريا
إىل أن «املكلف بالحالة املدنية أخربه بأن الجماعة ال
تمتلك صالحية إصدار دفرت الحالة املدنية باألمازيغية»،
موضحا له أن « الجماعة تتوفر فقط عىل دفرت الحالة
املدنية مكتوب بالعربية والفرنسية» وطالب املوظف
من الناشط األمازيغي «التوجه إىل العمالة بتنغري أو
الوالية بالراشيدية».
وأضاف الناشط األمازيغي أنه سرياسل وزارة الداخلية
يف املوضوع ،مشدّدا عىل أنه «سريفض أن يسجل أبنائه
يف دفرت عائيل يتجاهل لغته األم األمازيغية حتى ولو
أقتىض األمر حرمان عائلته من دفرت الحالة املدنية».

املؤمتر الوطين اخلامس لـ «أزطا أمازيغ»
جيدد الثقة يف بادو ويرسم صورة قامتة عن احلقوق األمازيغية

جدّدت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة،
واملعروفة اختصارا بـ «أزطا أمازيغ» ،الثقة يف
عبد الله بادو لقيادة مكتبها التنفيذي لوالية ثانية
تمتد لثالثة سنوات ،وذلك خالل املؤتمر الوطني
الخامس ،واملنعقد بمدينة أكادير أيام 06-07-08
أكتوبر  ،2017تحت شعار 15»:سنة من النضال،
مسار و التزام و إرصار حتى إقرار عادل ومنصف
لألمازيغية».
كما أسفر املؤتمر عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد
يضم كال من عبد الله بادو رئيسا عىل رأس الجهاز
التنفيذي للتنظيم األمازيغي ،فيما ينوب عنه كل
من زهرة أوحساين كنائبة أوىل والنائب الثاني،
طارق هربوز ،فيما انتخب عبد الرحمان الشنا،
كاتبا عاما ونائبه رشيد الصوابي ،وأسندت مالية
«أزطا» ليوسف لعرج ونائبه عماد بولكيد ،فيما
اختار املؤتمرون واملؤتمرات كل من رضوان هكاري،
جمال متوكل ،أحمد بولجاوي ،يوسف أضمني،
باوش إبراهيم ولحسن بوحمو مستشارون مكلفون
بمهام بالجهاز التنفيذي الجديد للشبكة األمازيغية
من أجل املواطنة.
وقال عبد الله بادو ،رئيس الشبكة األمازيغية من
أجل املواطنة ،أن املؤتمر الخامس «ألزطا أمازيغ»
أتى يف «نسق يتسم بالرتاجعات يف ملف األمازيغية
يف التعليم واإلعالم ومنع األسماء األمازيغية ،ونزع
األرايض من الساكنة األصلية ،إضافة إىل عدم احرتام
الحقوق اللغوية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
وحتى السياسية ،واستمرار التهميش اتجاه املناطق
األمازيغية «.
وانتقد بادو بشدة ما وصفه بتماطل الحكومة يف
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وبطئ الربملان
وعجز النخب السياسية يف العمل عىل إنصاف
األمازيغية» ،مشريا إىل أن ما تعانيه منطقة الريف من
«حصار وقمع واعتقاالت سببه غياب رؤية تنموية
تعيد ملنطقة الريف كرامتها املفقودة منذ زمان»،
مضيفا أن تكريس سياسة اإلقصاء والتهميش من
طرف الدولة ضد املناطق األمازيغية مستمرة ،داعيا
إىل «نظام ديمقراطي حداثي يفصل بني السلط ويقر
بتوزيع عادل للثروات».
وأضاف رئيس املكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية
من أجل املواطنة أن «األمازيغية تحتاج للمصالحة
التاريخية والحقيقية من خالل سياسة عمومية
تقطع مع كل أشكال التمييز الذي تعاني منه
األمازيغية منذ عقود ،».داعيا يف السياق ذاته إىل
«بلورة رؤية جديدة للقضية األمازيغية ،تنبني عىل
اإلنسان واألرض واللغة ،وتتجاوز أنصاف الحلول
والقراءات الضيقة يف املؤسسات الرسمية» ،مشدّدا
عىل أن «املكاسب املحدودة التي تحققت حتى اليوم
لألمازيغية ،ال ترقى لتطلعات مكونات الحركة
األمازيغية».
واعترب بيان صادر عن الشبكة األمازيغية أن «املؤتمر
الخامس لـ»أزطا» كان فرصة لتقييم أداء أجهزة
أزطا أمازيغ والتفكري يف مضامني خطابها وأشكال

عملها ومجاالت اشتغالها» ،مشريا إىل أن النقاش
«انصبّ حول الوضعية الراهنة للغة األمازيغية
والناطقني بها ،مستحرضين السياق السيايس
واالجتماعي الوطني الذي تظل سمته األساسية هي
تنامي بؤر االحتقان االجتماعي واألمني يف مختلف
املناطق ،عىل رأسها منطقة الريف» ،مسجال ما
وصفه بـ»استمرار سياسات الدولة يف تكريس
التمييز بني مكونات الهوية الوطنية واستبعاد اللغة
األمازيغية من مجال النجاعة ،والتماطل يف تفعيل
طابعها الرسمي» ،وبعد عقود من تبني الدولة لهذه
السياسات فقد َ
تطابق بني خريطة الفقر
أفضت إىل
ٍ
والهشاشة واالحتجاج وبني املناطق ذات األغلبية
اإلثنية واللغوية األمازيغية».
وأضاف البيان الختامي للمؤتمر الوطني الخامس
لـ»أزطا» ،توصلت به «العالم األمازيغي» إن
«الخلفية املتحكمة يف هذه السياسات هي تحقري
الدولة للمكون األمازيغي يف الهوية الوطنية ،وغياب
اإلرادة السياسية لتبويئه املكانة الالئقة به ،وتمتيع
اإلنسان األمازيغي بحقوقه كاملة غري منقوصة،
واللغة األمازيغية بطابع رسمي متكافئ مع املوقع
الرسمي للغة العربية» ،مجدّدا عزمه عىل «مواصلة
النضال يف سبيل إرساء نظام ديمقراطي حداثي،
مبني عىل مؤسسات يحكمها الدستور والقانون
ّ
وتعب عن اإلرادة الشعبية ،وتخضع للمساءلة وعدم
اإلفالت من العقاب .مع الفصل الواضح للدين عن
مؤسسات الدولة والفاعلني الرسميني ،والفصل بني
السلط مع ضمان توازنها».
وأكد املصدر ذاته أن « ملف األمازيغية باملغرب
يحتاج إلرادة سياسية قوية ،لتفتح الباب أمام حل
شامل يأخذ بعني االعتبار قيمة الهوية األمازيغية
يف االعتزاز بالذات وتقوية االنتماء ،ودور اللغة
األمازيغية يف التنمية واملصالحة الوطنية ،ويُثمن

التعدد اللغوي الوطني كرأسمال رمزي وقيمة
مضافة للشخصية املغربية».
وأوضح البيان أن تغوّل الفساد واالستبداد هو السبب
الرئييس لالحتقان الذي تعرفه مختلف املناطق
(الريف – إميرض – أسامر) ،مشريا إىل أن السبيل
لتجاوز األزمة هو»اإلرساع بالوقوف عىل مُسببات
هذا الوضع وتحديد املسؤولني عنه ومحاسبتهم،
واتخاذ إجراءات ملعالجة تداعيات االحتقان بإطالق
رساح املعتقلني عىل خلفية محاكمات ذات بعد
سيايس ،تغيب فيها ضمانات املحاكمة العادلة.
مع وضع رشوط تنمية مستدامة يكون املواطن
محو َرها».
وشدّد التنظيم األمازيغي يف بيانه عىل أن « املطالب
الراهنة والـمُـــــلحّ ة ذات الصلة باألمازيغية،
تتجىل يف تفعيل طابعها الرسمي بقانون تنظيمي
منصف ،وإطالق مبادرات رسمية يف كل املجاالت
السيما التعليم واإلعالم ملواكبة هذا الورش الدستوري
الذي ال يقل أهمية عن باقي اهتمامات الفاعلني
السياسيني واملدنيني واملؤسسات الرسمية».
ودعت املكتب التفنذي الجديد للشبكة األمازيغية
من أجل املواطنة «أطر وهيئات الحركة األمازيغية
للبحث عن سبل التعاون والتنسيق ،وخلق فضاءات
للتداول يف واقع الحركة األمازيغية ومستقبلها،
وتعزيز مكانتها يف النسيج النضايل الوطني» ،داعيا
يف السياق ذاته كافة «املنظمات والفعاليات املدنية
ملواجهة هجوم الدولة عىل حقل الحريات والحقوق،
وتحصني مجال ممارسة الحريات العامة السيما
املتعلقة بالحياة الجمعوية ،حيث تظل سلوكات
اإلدارة يف هذا املجال متسمة بالشطط والتضييق
ْ
تضمنُه املرجعية الدولية لحقوق
وبعيدة عما
اإلنسان».
* منترص إثري
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ابن الشيخ  ..الفنان املغريب األمازيغي الوحيد الذي شارك يف بعث «روح الصني»
أزيد من  24فنانا من أصول خمتلفة يشكلون  30لوحة يف  6أيام مبدينة دوهنوانغ الصينية
روح الصني

نظمت جمهورية الصني الشعبية الدورة التاسعة
لأليام الثقافية تحت شعار «اإلحساس بروح
الصني» لفائدة مجموعة من الفنانني يمثلون
كل من الجزائر ،مرص ،األردن ،الكويت ،لبنان ،
واملغرب ،وعمان ،وفلسطني ،وسوريا ،بمدينة
دونهوانغ ،ما بني  4و 20من شتنرب املايض،
وذلك يف إطار التبادل الثقايف بني الصني والبلدان
املشاركة.
وشارك الفنان محمد ابن الشيخ يف أشغال
الدورة إىل جانب مجموعة من الفنانني املغاربيني
والرشق-أوسطيني والخليجيني ،وذلك يف إطار
ورشة عمل نظمتها وزارة خارجية جمهورية
الصني الشعبية ،لفائدة الفنانني التشكيليني.
وقال الفنان التشكييل ابن الشيخ  ،إن برنامج
رحلة وإقامة هؤالء الفنانني يف الصني ،افتتحت
بزيارتهم لسور الصني العظيم ،والذي يمتد عىل
الحدود الشمالية والشمالية الغربية لهذا البلد،
من تشنهوانغتا و عىل خليج بحر بوهاي (البحر
األصفر) يف الرشق إىل منطقة غاوتاي يف مقاطعة
غانسو يف الغرب.
وأضاف ابن الشيخ أن سور الصني العظيم يمتد
طوله عىل ما يزيد  2400كلومرت اليشء الذي
يصعب مجاراته ،ودعا كل زوار الصني لزيارته
ألنه ،حسب قوله ،يعد من أهم مواقع الرتاث
العاملي وقد اختري واحدا من عجائب الدنيا السبع.

وقال ابن الشيخ إن زيارتهم للصني تواصلت حتى
املدينة املحرمة ومجموعة من املعالم الثقافية التي
تجسد حضارة وتاريخ الشعب الصيني ،كما قاموا
بزيارة معرض الصني للفنون الوطنية ،وحديقة
الفن ،ومنطقة قنن والتي تضم مناظر جبالية
رائعة وجميلة ،وكذا زيارة بعض املراعي ،واألرايض
الرطبة والبحريات الثانغكا يف دونهوانغ ،كما زاروا
 ،يضيف ابن الشيخ ،رفقة باقي الفنانني «كهوف
موقاو املشهورة عامليا ،والتي تعود إىل آالف السنني
كما توحي بذلك الجداريات واملنحوتات املوجودة
داخل الكهف».

طريق احلرير

ويف  20من شهر شتنرب املايض شارك ابن الشيخ
إىل جانب فنانني تشكيلني يمثلون كل من
الجزائر ،مرص ،األردن ،الكويت ،لبنان  ،واملغرب،
وعمان ،وفلسطني ،وسوريا ،باإلضافة إىل 12
فنان صيني ،يف أشغال الدورة الثانية للمؤتمر
الثقايف الدويل تحت عنوان «طريق الحرير»،والذي
افتتح بكلمة افتتاحية للسيد شيه جينينغ ،نائب
األمني العام لوزارة الثقافة يف جمهورية الصني
الشعبية ،ووانغ تشون شنغ ،نائب مفتش اإلدارة

اإلقليمية للثقافة ،وسكرتري الحزب الصيني
املكلف بالفنون والرتفيه ىل جني شنغ ،ونائب
مدير مكتب مقاطعة قانسو ملعرض وانغ دينغ،
ونائب مدير مكتب مقاطعة قانسو ملعرض شيا
تشون هونغ.ورحب شيه جني بينغ ،مدير وزارة
الثقافة ،بجميع الفنانني وشكرهم عىل زيارتهم
إىل الصني ،مشريا إىل أن طريق الحرير القديم
ربطت الحضارتني الكبريتني للصني والرشق
أوسط ،وساهمت ىف ازدهار وتنمية الحضارة
العاملية.
وأضاف أن «طريق الحرير» هي مبادرة ليس
فقط من أجل تعزيز التجارة بني الصني ودول
الخليج والرشق االوسط والدول املغاربية ،ولكن
من أجل اقتصاد يمتد عرب القارة بأكملها يف
أوراسيا وشمال افريقيا ،من فالديفوستوك اىل
لشبونة ،ومن شنغهاي اىل هامبورغ.
وأوضح أن األقاليم جميعها مدعوة لإلنضمام إىل
مثل هذه املبادرات التي تعتمد عىل اقتصاد أكثر
اتساعا يف التاريخ.
وأعرب عن أمله ىف أن يتمكن الفنانون من
املساهمة ىف تعزيز الصداقة الصينية الرشق
اوسطية واملغاربية.
لم يخف ابن الشيخ اعتزازه بمشاركته رفقة باقي
زمالئه الفنانني يف مؤتمر دونهوانغ ،موضحا
أنها كانت فرصة لتعبري عن إعجابهم الرائع
بالصني ،كما أعربوا نيابة عن بلدانهم
عن إمتنانهم لوزارة الثقافة والحكومة
الصينية عىل هذه املبادرة التي ستساهم
بشكل كبري يف اإلطالع عىل الثقافة
الصينية.
ويف كلمة تقدم بها هذا الفنان األمازيغي
والوحيد ،بمناسبة افتتاح املؤتمر
عن شكره الكبري لحسن الضيافة
واالستقبال الذي حظي به الوفد ،كما
أكد عىل أنه محظوظ كونه املمثل الوحيد
للمغرب يف هذا امللتقى املميز ،والذي
اعتربه إضافة نوعية ملساره الفني
واملهني ،وحافزا قويا للسري قدما نحو
األمام وتقديم اعمال فنية أكثر تميزا.
وأكد أن هناك قواسم مشرتكة بني
الثقافة الصينية واملغربية خصوصا
يف املوسيقى ،حيث نجد ان املوسيقى
الصينية تعتمد عىل السلم الخمايس
كما هو الشأن بالنسبة للموسيقى
األمازيغية باملغرب خصوصا بمنطقة
سوس.
وأضاف ابن الشيخ يف كلمته ،أن الفن
التشكييل الذي يبدع فيه هو النوع

التجريدي والذي يعتمد عىل األلوان ،وأنه اآلن
بصدد القيام بدراسة معمقة يف األلوان ملا لها من
أهمية يف حياة اإلنسان وتأثريها عىل شخصيته
ونفسيته ،خصوصا وأن الصني تعد من الشعوب
السباقة الكتشاف العالج باأللوان.

إقامة الفنان

ومن جانبه ،قال الفنان األردني عزيز عمورا ،
إن له الرشف أن يدعى للتدريس يف الصني .وقد
دعي اىل الصني ىف عام  1985كأستاذ جامعى
وزار بكني .وبعد عودته إىل الصني مرة اخرى
خالل  32عاما اعرب عن اعجابه بالتغيريات
التى لحقت جميع مناطق الصني ،وأعرب عن
أمله يف أن يتم استثمار هذه الزيارة يف التبادل
الثقايف.
أما الفنان السوري موفق حسون ،فقال إنه كان
محظوظا برحلته إىل الصني ألن بالده ال تزال
يف حالة من االضطراب والحرب ،وانه يتمنى
ان تنعم بالده بمثل هذا السالم واالستقرار،
الذي يسود يف الصني ،وأضاف أنه يشعر دائما
بالحب واالحرتام للشعب الصيني العظيم ولدولة
الصينية ،حيث يشعر اإلنسان أنه شخص
حقيقي يتمتع بالكرامة.
ويف دونهوانغ وملدة ستة أيام قام الفنان ابن
الشيخ محمد رفقة باقي الفنانني باالعتكاف

داخل غرف منفردة مطلة عىل مناظر واماكن
ساحرة ترس الناظر  ،وبرفقة الريشة واأللوان
غاص الفنانون يف بحر من اإلبداع بأنامل
لتشكيل اروع ما يمكن للعني أن ترى وقدموا
أكثر من  30عمال فنيا.
وقد قام الفنانون املشاركون بعرض أعمالهم
الفنية والتي تم اإلشتغال عليها طيلة  6أيام
بقاعة املعرض ،هذه األعمال التي اتسمت
بالتمييز والدقة والروعة لجماليتها.

تكرمي فين

يف نهاية أشغال الدورة التاسعة للفن الثقايف
والفني تحت شعار «اإلحساس بروح الصني»،
تم تكريم جميع الفنانني املشاركني يف ورشة
الفن التشكييل من طرف الخارجية الصينية
ممثلة بتشانغ جني يينغ مدير ادارة الشؤون
الخارجية بوزارة الثقافة ،ووانغ تشون شنغ
نائب املفتش بوزارة الثقافة ىف قانسو ،وىل
جني شنغ سكرتري الحزب للمجموعة الثقافية
الخارجية الصينية ،والذين منحوا شهادة تقدير
لكل للفنانني املشاركني يف الدورة التاسعة ،كما
تم االحتفاظ بأعمال الفنانني بوزارة الثقافة
الصينية.
*إمرزيك.ر

«مهرجان مكناس» فرصة للتعريف بتارخيها العريق

تنظم جماعة مكناس ،من  20إىل  27أكتوبر ،2017الدورة الثانية
لـ "مهرجان مكناس" استثمارا لنجاح نسخته األوىل يف التعريف
باملآثر التاريخية الهامة ملدينة مكناس املغربية والتي استحقت
بها أن تسجل لدى منظمة اليونيسكو يف قائمة الرتاث العاملي
سنة  ،1996وكذلك لتوظيف املناسبة االحتفالية للرتويج للمدينة
سياحيا باعتبارها رافد من روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية
للمملكة.
وستقام الدورة الثانية لــ "مهرجان مكناس" برشاكة مع
املؤسسات العمومية املحلية والوطنية ،وهيأت من املجتمع
املدني ،وبمتابعة منابر إعالمية دولية ووطنية ومحلية .وفق
برنامج متنوع يضم ندوات فكرية وثقافية ومنتديات ومعارض

للتعاونيات والجمعيات باإلضافة ألنشطة رياضية ومرسحية
وعروض لألطفال والتالميذ ،وجوالت سياحية.
وستعرف أمسيات "مهرجان مكناس" تنظيم سهرات تخلق
الحدث من خالل مشاركة فنانيني مغاربة مرموقني وحضور
للطاقات واملواهب الشبابية املحلية الواعدة ،وسهرة أمازيغية،
وأيضا من خالل مجموعات متعددة األلوان من فنون السماع
الصويف واألندليس وامللحون وعيساوة .حيث سيتم التعريف بتنوع
املؤهالت التاريخية والثقافية للعاصمة اإلسماعيلية.
ويطمح منظمو هذا املهرجان إىل التعريف بمدينة مكناس التي
تزخر بتاريخ عريق معرتف به كرتاث عاملي ،وإىل الحفاظ عىل
املوروث الثقايف لهذه املدينة ،مما يؤدي دورا هاما يف الحفاظ عىل

الهوية املغربية ،ويساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية،
ويضع مدينة مكناس املغربية يف املكانة التي تليق بها.
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مظاهرات يف أزواد لرحيل القوات الفرنسية

إعداد
ساعيد
الفرواح تجددت املظاهرات يف أقليم أزواد ضد القوات الفرنسية العاملني يف قوة برخان مما اضطر سائقو اآلليات إىل القيادة برسعة الرتكيز

يف األسبوع األول من شهر أكتوبر الجاري حيث نظم
سكان مدينة كيدال أمام معسكر بعثة األمم املتحدة يف
مايل بكيدال الذي تتمركز فيه قوات برخان ،ثالثة احتجاجات
متوالية يف ظرف أسبوع مطالبني برحيل القوات الفرنسية «برخان»
من املدينة التي يسكنها الطوارق.
ووفقا لوسائل إعالم محلية ،فإن هذه املظاهرات االحتجاجية
اندلعت عىل خلفية محارصة قوات فرنسية ألحد األحياء يف املدينة
بهدف اعتقال أحد العاملني يف مجال النقل بني مايل والجزائر بتهمة
التورط يف عمليات تهريب.
وحسب نفس املصادر فقد كان أغلب املشاركني يف املظاهرة من
نساء قبائل الطوارق التي تقطن يف املدينة ،وطالبن برحيل القوات
الفرنسية التي يتهمونها بمضايقة السكان ،ورفعن شعارات
تطالب تلك القوات بمغادرة البالد ،ورددن شعارات تندد بعملية
«برخان» يف إقليم «أزواد» شمايل مايل.
ووفق مصادر محلية فقد خلف تدخل القوات الفرنسية يف الحي،
خسائر مادية يف بعض املنازل بعد اشتعال النريان فيها بسبب
استخدام عبوات ناسفة لكرس األبواب ،ما أثار غضب الطوارق.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن «عيل أغ محمود» أحد منظمى
اإلحتجاجات ،قوله «تظاهرنا ونواصل التظاهر ،ألن القوات
ً
مضيفا «ال عمل لها هنا وهى وحشية
الفرنسية يجب أن ترحل»،
جدا وتتدخل برعونة يف املنازل الخاصة».
هذا ورشق بعض املتظاهرون بالحجارة العسكريني الفرنسيني

كبرية لإلفالت ،كما ذكر سكان.
تأتي هذه االحتجاجات تزامنا مع أشغال الندوة االقليمية حول
األمن يف مايل ويف الساحل وآثاره عىل غرب افريقيا التي جرت عىل
املستوى الوزاري يوم السبت  14أكتوبر .2017
هذه الندوة التي نظمت تحت الرعاية السامية للرئيس املايل ابراهيم
ابوبكر كايتا ،بالتعاون الوثيق مع االتحاد االفريقي واألمم املتحدة،
وضمت عددا من األطراف الفاعلة سيما بلدان املنطقة واألعضاء
الدائمني يف مجلس األمن الدويل وكذا ممثيل منظمات إقليمية ودولية.
ويتمثل الهدف الرئييس من الندوة وفق مصادر إعالمية رسمية
يف تقييم الوضع األمني يف املنطقة وتحديد اإلجراءات التي يمكن
اتخاذها عىل مستوى املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا من
أجل رفع التحديات التي تواجهها بلدان املنطقة».
هذا وكان مجلس األمن الدوىل قد طالب ىف رسالة حازمة األطراف
املاليني بإحراز تقدم ملحوظ يف تطبيق اتفاق السالم الذى وقع منذ
 ،2015وفق ما أعلن رئيسه بداية شهر أكتوبر الجاري ،وذلك بعدما
أشارت باماكو إىل تقدم الفت.
ونقلت «أ.ف.ب» عن السفري الفرنىس ،فرنسوا دوالتر ،قوله بعد
اجتماع للمجلس حول ماىل ،إن هناك تفاهما يف مجلس األمن عىل
رضورة توجيه رسالة حازمة إىل األطراف املاليني لجهة أهمية
استغالل األشهر املقبلة إلحراز تقدم ملحوظ عىل صعيد تنفيذ اتفاق
السالم.
وتتوىل فرنسا ،الرئاسة الدورية ملجلس األمن ،يف أكتوبر ،وتعتزم

طوال
الشهر عىل الوضع
يف منطقة الساحل
دعم
ورضورة
مكافحة اإلرهاب
نفس
حسب
املصدر.
يذكر أن تقريرا
لألمم املتحدة أكد
أن هجمات املتطرفني ضد قوات حفظ السالم التابعة لها يف مايل
إضافة إىل القوات املالية والفرنسية ،ازدادت يف األشهر األربعة
األخرية ،وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس يف هذا
الصدد أن «الهجمات يف مايل تضاعفت  % 100منذ يونيو املايض»
وأن «الوضع األمني ساء بشكل ملحوظ يف هذا البلد بغرب إفريقيا».
وأعرب «غوترييس» عن خيبته إزاء عدم تنفيذ خطة السالم بني
الحركات األزوادية والنظام املايل ،التي توصل إليها عام ،2015
واستئناف القتال بني الجماعات املسلحة التي وقعت االتفاق يف
إقليم أزواد ،داعيا إىل دعم مايل ولوجستي إلنشاء قوة إقليمية جديدة
ملحاربة املتطرفني يف منطقة الساحل.
ومع اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية يف مايل العام املقبل ،شدد
غوتريس عىل رضورة إنقاذ عملية السالم ملنع االنزالق إىل «حلقة
مفرغة من العنف والفوىض تهدد مستقبل مايل وفرصها من أجل
سالم دائم».

مبعوث األمم املتحدة جيتمع بأمازيغ ليبيا ووعد أممي بتفعيل حقوق الشعوب األصلية
اجتمع املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
غسان سالمة مع ممثلني عن األمازيغ والطوارق
والتبو ملناقشة التنمية املحلية باإلضافة لإلدماج
السيايس والحقوق الدستورية لتلك املكونات التي
تعاني منذ إسقاط النظام الليبي السابق من رفض
العرب واإلسالميني إلدراج حقوقها يف الدستور
الليبي ملا بعد الثورة.
اإلجتماع الذي عقد بتاريخ  13أكتوبر الجاري
حرضه وفد عن املجلس األعىل المازيغ ليبيا
ووفد من التبو ووفد من الطوارق وتمحور وفق
بالغ للمجلس األعىل ألمازيغ ليبيا حول األوضاع
بمناطق الشعوب األصلية وحقوق الشعوب
األصلية الدستورية وسبل ضمان مشاركتهم
السياسية الفعالة.
وباإلضافة لذلك تم بحث سبل تفعيل املادة رقم
 42من ميثاق األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب
األصلية ،ليتم عقب ذلك إعالم الوفود املشاركة من
قبل املبعوث الخاص لألمم املتحدة بكون البعثة
األممية قد قامت بتكليف موظف من فريق عملها
بمتابعة ملف الشعوب األصلية يف ليبيا.
يف نفس السياق كان عميد مدينة زوارة األمازيغية
التي تقع يف أقىص غرب ليبيا عىل الحدود مع
تونس «حافظ بن سايس» قد عقد بدوره لقاء مع
املبعوث األممي إىل ليبيا ،وتناول اللقاء الذي عقد
يوم اإلثنني  02أكتوبر بالعاصمة التونسية ،وفق
بالغ لبلدية زوارة ،الوضع السيايس يف ليبيا وما
يدور من اجتماعات بني البعثة األممية واألطراف
املعنية باألزمة التي تشهدها البالد.
باإلضافة إىل ذلك تم تبادل وجهات النظر حول
أهم النتائج والحلول التي يتم طرحها لحل األزمة
الليبية ،وأثار عميد بلدية مدينة زوارة انتباه
مبعوث األمم املتحدة إىل دور املكونات اللغوية

والثقافية يف املساهمة يف إيجاد حلول
جدرية لبعض الخالفات ،واقرتح عىل
«غسان سالمة» عقد لقاء موسع
مع أمازيغ ليبيا لإلستماع إىل آرائهم
يف األمور املتعلقة باإلستحقاق
الدستوري ،وذلك بهدف الوصول
بليبيا لدستور يضمن حقوق كافة
الليبني دون إستتناء.
هذا كما طرح عميد بلدية زوارة
وفق بالغ هذه األخرية يف اجتماعه
مع املبعوث الخاص لألمم املتحدة
عددا من القضايا األخرى التي تهم
املشاكل اليومية للمواطنني وعجزت
البلديات عىل حلها ،وشدد العميد
عىل رضورة أن تضع األمم املتحدة
املجالس البلدية يف صورة ما يحصل من اجتماعات
تشاورية لحل املشاكل الخدمية خصوصا ،وكذا
طرق اختيار من يتولون املناصب التسريية
والتنفيذية للدولة.
ودعا عميد ميدنة زوارة إىل عقد اجتماع يضم كل
البلديات بليبيا رشقا وغربا ً وجنوبا ً تحت رعاية
البعثة االممية إلرشاك البلديات يف العمل الجاري
حاليا ً وايجاد الحل املناسب لها.
أما فيما يتعلق باألوضاع الراهنة يف مدينة صرباتة
واالقتتال الدائر فقد طالب عميد زوارة بالتدخل
لدى كل األطراف لإليقاف الفوري إلطالق النار بني
حقنا ً للدماء وإلعادة االمن واالستقرار للمنطقة،
وذلك نظرا لكون املنطقة الغربية لليبيا قد ترضرت
بالكامل من جراء ذلك القتال حيث شلت الحياة
تماما ً،بانقطاع وصول كل املواد الغدائية والوقود
وكل متطلبات الحياة اليومية للمواطن ،ودعا عميد
زوارة األمم املتحدة إىل التدخل لدى السلطات يف
طرابلس التخاذ قرار بشأن ذلك وبصورة عاجلة.

يذكر أن هذه من املرات القليلة التي تعقد فيها األمم
املتحدة عرب بعثتها إىل ليبيا لقاءات مع األمازيغ
أو الطوارق أو التبو الذين ما انفكوا منذ ثورة
 17فرباير  ،2011يواجهون صعوبات وعراقيل
تصل إىل حداإلقصاء من قبل باقي األطراف الليبية
فيما يخص صياغة دستور ديمقراطي للبالد يقر
حقوق كل املكونات الثقافية واللغوية ويف مقدمتها
األمازيغ ،وقد قاطع األمازيغ كل اإلستحقاقات
اإلنتخابية يف ليبيا ما بعد الثورة بما فيها انتخابات
هيأة صياغة الدستور ،هذه األخرية التي قاطعوا
كل اجتماعاتها وذلك بسبب إرصارها عىل صياغة
مسودة دستور لليبيا ال تعرتف باألمازيغية كلغة
رسمية للبالد وتجعل من هوية البالد عربية كما
كان سائدا عىل عهد النظام السابق وهو األمر الذي
يلقى رفضا قاطعا األمازيغ إىل جانب الطوارق
والتبو الذين يطالبون كذلك بإقرار اللغة الطارقية
والتباوية كلغات رسمية إىل جانب العربية.

تعليم األمازيغية للكبار ينطلق يف أربع واليات جزائرية
أعطت املحافظة السامية لألمازيغية بالجزائر يوم السبت  08أكتوبر إشارة
انطالق السنة الدراسية الجديدة  2017-2018لتعلم األمازيغية ،بأربع واليات
وهي (الجزائر وهران بجاية و باتنة).
وأعلن االنطالق الرسمي وفق ما نقلته وكالة األنباء الرسمية من والية وهران
بحضور األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية ،يس الهاشمي عصادي الذي
أشار إىل أن مخطط الحكومة ،الذي صادق عليه الربملان مؤخرا ،يعزز جهود
التعميم التدريجي للغة األمازيغية عىل كل املستويات ومع كل الرشكاء.
وذكر عصاد أنهم يعملون بخطوات ثابتة لضمان نجاح هذه التجربة واستكمال
املرشوع مع وزارة الرتبية الوطنية التي تساهم يف ترقية و تعميم اللغة األمازيغية،
معلنا يف نفس السياق أنه ابتداء من السنة املقبلة ،ستتخرج أول دفعة ألساتذة
اللغة األمازيغية من املعهد العايل لألساتذة بوزريعة ،مذكرا بفتح معهد مماثل يف
وهران وإعطاء دروس يف األمازيغية عىل أمواج اإلذاعة الجهوية وهران.
وأشار نفس املتحدث إىل أنه تم كذلك فتح ستة أقسام للغة األمازيغية للكبار يف
والية وهران تضم  120متعلما أي بمعدل  20متعلما يف القسم الواحد ،موزعني
عىل  5مدارس ابتدائية ودار الشباب «العقيد لطفي» وبمساهمة الجمعية
الثقافية «نوميديا».
وانطلقت السنة الدراسية الجديدة من مدينة وهران (بقاعة منتدى صحيفة
الجمهورية) والجزائر العاصمة (قاعة ثمازيغت ثورا التابعة للمحافظة)
وبجاية (دار الثقافة) وباتنة (دار الثقافة) ،وأعطيت إشارة االنطالق بحضور
املتعلمني وكذا األساتذة الذين سيلقون أول درس مأخوذ من مقدمة كتاب
«أماوال نتامازيغت ثاثرارث ندا ملولود معمري».

ويف بيان لها أشارت املحافظة السامية لألمازيغية أن «هذا اإلجراء البيداغوجي
الجديد لتعلم األمازيغية لفائدة الكبار الذي تم وضعه منذ سنة  ،2015يشكل
مرحلة تكرس مسار تعميم األمازيغية كلغة وثقافة وإعادتها إىل محيطها
االجتماعي» ،مذكرة أنه منذ « 2016-2017تعزز هذا اإلجراء بارشاك ثالث
هيئات (الديوان الوطني ملحو األمية وتعليم الكبار والجمعية الجزائرية ملحو
األمية اقرأ والوكالة الوطنية للتشغيل».
هذا وعىل الرغم من كل القرارات الرسمية التي تهم األمازيغية يف الجزائر إال
أنها تلقى انتقادات من النشطاء األمازيغ الذين يتهمون السلطات يف هذا البلد
بالعنرصية نظرا لكون األمازيغية تعاني من وضع يماثل نظريتها يف املغرب ،إذ
عىل الرغم من إقرارها كلغة رسمية منذ أزيد من سنة ونصف إال أن تفعيلها ذلك
الرتسيم عىل أرض الواقع لم يتم بعد بسبب ربطه بصدور قانون عضوي ال زالت
لم تتم صياغته ،ما يعد ترسيما مؤجال.
ويعمق من أزمة األمازيغية يف الجزائر كون دستور البالد ال يقرها كلغة للدولة
عىل غرار العربية التي ينص عىل أنها لوحدها تبقى لغة «رسمية ووطنية ولغة
الدولة» فيما األمازيغية تأتي يف مرتبة ثانية كلغة وطنية رسمية.
باإلضافة لذلك ال زال األمازيغ يف الجزائر يتعرضون للتمييز واملالحقات داخل
وخارج البالد خاصة النشطاء الحقوقيني ونشطاء الحكم الذاتي املنحدرين من
منطقتي القبايل واملزاب ،هؤالء الذين تستهدفهم السلطات الجزائرية باإلعتقال
والتضييق وتخرق يف مواجهتها لهم كل القوانني واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
والشعوب وسبق ملنظمات دولية حقوقية وأمازيغية كربى أن ننددت بذلك ويف
مقدمتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

نشطاء طوارق
يثريون اجلدل يف
مؤمتر جبامعة السوربون
تناول احلرب بأزواد
عقد يوم السبت 14أكتوبر 2017يف
العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر حول مايل
وإقليم أزواد تحت عنوان «الحرب يف مايل أربع
سنوات بعد التدخل واستحالة الخروج من
األزمة».
وأوردت قناة توماست املتخصصة يف أخبار
الطوارق أن املؤتمر ناقش عدة أوراق تتعلق
بتداعيات التدخل الفرنيس يف إقليم أزواد ،وذلك
من خالل أوراق قدمها عدد من األكاديميني
الفرنسيني والهولنديني وااليطاليني املهتمني
بملف الساحل ،وتمحورت حول أسباب التدخل
الفرنيس والنتائج التي حققها عىل األرض بعد
أربع سنوات.
ونقلت «توماست» تدخل رئيس منظمة
إيموهاغ الدولية «أكيل شكا» الذي استغرب
عدم نقاش املؤتمر واملنظمني للجرائم التي
ترتكب يف إقليم أزواد ،وإهمال جذور الرصاع
الحقيقي بني طوارق أزواد مع مايل معتربا ذلك
تلفيقا وتزويرا للحقائق وتضليال للرأي العام
وهو اإلتهام الذي أثار ضجة يف املؤتمر وفق
نفس املصدر.
بدوره تدخل موىس أغ السعيد العضو السابق
يف الحركة الوطنية لتحرير أزواد أكثر من مرة،
ونقلت عنه قناة توماست ردودا عىل املغالطات
التاريخية والسياسية التي تضمنتها أوراق
املؤتمر وتعليقات الحضور ،التي ذهب بعضها
إىل حد القول بوجود تعاون وتنسيق بني الحركة
الوطنية لتحرير أزواد وفرنسا ،وهو األمر الذي
نفاه «أغ السعيد» جملة وتفصيال ،مشددا عىل
أن ما يحصل يف أزواد ال يمكن أن يحل ما لم
يستقل اإلقليم عن مايل ،واتهم أطرافا كثرية
بما فيها فرنسا بإطالة عمر األزمة من أجل
مصالحها.
هذا وأشارت «قناة توماست» إىل أن جميع
األوراق التي قدمت يف املؤتمر السالف الذكر
لم تتطرق نهائيا إىل تأسيس الحركة الوطنية
لتحرير أزواد كحركة سياسية سلمية ،وكذلك
إىل جرائم الجيش الفرنيس يف حق املدنيني التي
نجمت عن ما يطلق عليه املسؤلون الفرنسيون
عادة «باألخطاء الفنية» والتي كان اخرها
استهداف قوات خاصة من «الربخان» الفرنسية
بداية الشهر الجاري يف كيدال ألحد تجار املدينة
يدعى محمد أغ عيىس ودمرت ممتلكاته.
يذكر أن هذا املؤتمر الذي تستضيفه جامعة
رسبون يأتي عىل خلفية مناقشة أطروحة
شهادة الدكتوراة لألكاديمية الفرنسية «دانيا
شبي» بعنوان «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»،
وشهد املؤتمر حضورا مكثفا من األكاديميني
والصحافة الفرنسية باإلضافة إىل عدد من
النشطاء الطوارق يف أوروبا.
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“

حاوره
أكد كفاح محمود ،المستشار اإلعالمي لمسعود البارزاني رئيس إقليم كوردستان «العراق» ،الذي أجرى استفتاء تقرير المصير واالستقالل عن العراق يوم
منتصر االثنين  25شتنبر الماضي ،أن نتائج االستفتاء التي صوت فيها الشعب الكوردي بنسبة تجاوزت  92بالمائة« ،لم تعد ملكا لشخص ،وال تستطيع أي سلطة إلغاءها»،
إثري موضحا أنها أصبحت ملكا للشعب الكوردي.
وأضاف كفاح محمود في حوار حصري مع «العالم األمازيغي» أن ال «خيار حضاري وإنساني وديمقراطي أمام بغداد والعالم إال الحوار و احترام إرادة ستة ماليين شخص
في التعبير عن رأيهم» ،مشيرا إلى أن سياسة الحصار الذي فرضته بغداد ودول الجوار على اإلقليم مباشرة بعد االستفتاء ،على الشعب الكوردي التواق للحرية ،سياسة مقيتة،
وسيفشلون وسننتصر ال محالة».
وحول رأيه في التهديدات العسكرية التي تصدر عن دول الجوار لإلقليم ،أوضح المستشار اإلعالمي لبارزاني أن «الحسم العسكري ثبت فشله تاريخيا» مشيرا إلى أن «كل محاوالت
األنظمة التي حكمت العراق منذ إعالن المملكة العراقية  1921لكسر إرادة شعب كوردستان بأشكال عديدة من الحروب بما فيها اإلبادة الجماعية ،فشلت وذهبت إلى الجحيم وبقي
شعب كوردستان وقيادته التاريخية».

”

كفاح حممود املستشار اإلعالمي لرئيس إقليم كوردستان يف حوار حصري مع «العامل األمازيغي»:

نتائج االستفتاء مل تعد ملكا لشخص وال تستطيع أي سلطة
إلغاءها وعلى العامل احترام إرادة ستة ماليني كوردي
* رفضتم كل الضغوطات واملطالب الدولية
واإلقليمية بتأجيل االستفتاء وقمتم بإجرائه
يف موعده؟ ملاذا هذا اإلرصار والتحدي إن جاز
التعبري؟
** دعنا نتفق بداية بان معظم الذين اعرتضوا
لم يكونوا ضد حقنا بل كان لهم رأي يف التوقيت
بسبب الحرب ضد داعش ،وقد أبلغناهم بأننا
سنعتمد الحوار والتفاوض مع العراقيني ،ولن
نعلن االستقالل ملجرد تحقيق االستفتاء ،بل
سنحمل نتائجه ونذهب إىل بغداد وكل العالم
طالبني منهم دعم حوارنا السلمي مع بغداد
للوصول إىل صيغة حضارية ديمقراطية يف العالقة
بيننا ،ومن هنا ومن ثقة شعبنا وإرادته وإيمانا
منا بالسالم والديمقراطية ذهبنا إىل االستفتاء
وتحقق ما توقعناه وهو  93%من شعبنا يريد
االستقالل.

* وبماذا تفرسون كل هذه
التشنجات واالنفعاالت التي
صدرت عن حكومة بغدد
مبارشة بعد االستفتاء؟
** الديمقراطية ليست
شعارات ومؤسسات ،بل هي
ثقافة وسلوك وقبول األخر
واحرتام رأيه ،يف بغداد لألسف
هناك نمط من الدكتاتورية
املرشعنة بصناديق االنتخابات
التي تهيمن عليها األموال
الفاسدة وفتاوى رجال الدين
وثقافة القبيلة ،ولذلك تراهم ال
يقبلون غريهم ،فقد همشوا كل
املكونات األخرى وخاصة السنة
وعملوا عىل تقزيم الرشاكة بيننا
ثم محاولة إقصائنا وفرض
الحصار علينا منذ  2014وحتى
اليوم.

عىل الجميع االعرتاف بعملية االستفتاء التي تمت
والتعامل مع نتائجها كونها تمثل إرادة الشعب
الكردي ،ألن القضية أصبحت ملكا للشعب
الكوردي ،وعىل الجميع احرتام هذه اإلرادة
بأسلوب حضاري ديمقراطي بعيدا عن لغة
التهديد والوعيد  ،وليس هناك أمام بغداد
خيار غري التفاوض والحوار دون رشوط
مسبقة.
* هناك خطوات تصعيدية ضد اإلقليم
تتزامن واملطالبة بإلغاء نتائج االستفتاء
ماذا أنتم فاعلون؟
** إن لغة الحصار مع شعب تواق للحرية
فاشلة ومقيتة ،ولذلك سيفشلون وسننترص
ال محالة ،ونتائج االستفتاء لم تعد ملكا
لشخص ،وال تستطيع أي سلطة إلغائها،
ألنها أصبحت ملكا للشعب ،ولكي يتم إعادة
النظر فيها عليهم إجراء
استفتاء آخر وبإرشاف دويل
للوقوف عىل رأي الشعب!

“لغة
الحصار مع
شعب تواق
للحرية
فاشلة
ومقيتة”

* كيف تنظرون ملواقف
بغداد والعواصم العاملية
الرافضة لتقرير الكورد ملصريهم؟
** ال خيار حضاري وإنساني وديمقراطي أمام
بغداد إال الحوار ،وأمام العالم املتمدن إال احرتام
إرادة ستة ماليني إنسان يف التعبري عن رأيهم.

* وكيف تنظرون إىل هذا
التصعيد ضد اإلقليم خاصة من
طرف دول الجوار؟
** لقد نجحنا خالل الربع
قرن األخري من استقاللنا
الذاتي يف إقامة كيان ايجابي
ناجح ومزدهر وبعالقات
متوازنة تحرتم الجوار وال تتدخل
يف شؤونه الداخلية ،ونتيجة تلك
السياسة تطورت عالقاتنا مع
تركيا وايران حتى أصبحت أكثر
دول العالم استثمارا يف بلدنا ،لكن
تخوفاتهم وربما تهديداتهم تعود
إىل معاناتهم من مشاكل داخلية
أهمها عدم حل القضية الكوردية
يف بالدهم ،ربما أنهم يعتقدون أن
استقاللهم سيؤدي إىل مطالبات
شبيهة ،رغم تأكيدنا قوال وفعال
خالل ربع قرن عىل خصوصيتنا وعدم تدخلنا يف
شؤونهم الداخلية ،عموما نحن نؤمن بالسالم
والتعايش وعدم التدخل يف خصوصيات الجوار،
أما لغة التهديد والوعيد لغة متخلفة وبدائية تنم

ق ّرر الشعب الكوردي بإقليم كورديستان،
باألغلبية الساحقة من املصوتني تجاوزت 92
باملائة ،االستقالل عن "العراق" وإنشاء دولته
الكوردية املستقلة ،مجيبا بذلك باإليجاب عىل
سؤال" :هل تريد أن يصبح إقليم كوردستان
واملناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم
كوردستان دولة مستقلة؟".
وصوت املاليني من أبناء اإلقليم الكوردي ،لصالح
االستقالل عن "العراق" وقيام الدول الكوردية،
رغم كل التهديدات من الدول املجاورة واملضايقات

واإلجراءات والضغوطات االقليمية والدولية
ضد إقليم كورديستان ،يف االستفتاء الذي جرى
صباح االثنني  25سبتمرب املايض ،يف أزيد من 12
ألف مركز اقرتاع موزعة عىل خمسة محافظات
وهي أربيل عاصمة اإلقليم والسليمانية وحلبجة
وكركوك ،باإلضافة إىل املناطق الكردستانية
الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان".
وقالت املفوضية العليا لالنتخابات يف إقليم
كردستان إن حوايل  93باملائة من الكورد صوتوا
لصالح قيام دولة مستقلة فيما صوت  7باملائة

عن نفسيات قلقة ومريضة ،وخطابنا واضح
يعتمد لغة الحوار والتفاوض وعدم االنجرار إىل
ثقافة غري منتجة ،و كوردستان ستستقل عاجال

الخالدة وحتى مختار العرص وبقينا نحن.

“ يف قضية شعبنا
أكدت جمريات األمور منذ
قرن من الزمان فشل كل
أشكال احلسم العسكري
وسقطت كل حماوالت
السيطرة واالحتواء ضد
الكوردي
الشعب
”
أم آجال وعلينا جميعا كوردستانيني وعراقيني
قبول بعضنا والتعايش السلمي والحضاري.
* ماذا لو عمدت حكومات الدول املجاورة إىل
إقفال املعابر وحظر جوي كامل ومحارصة
اإلقليم ؟
** لقد تعرضنا ألشكال عديدة من الحروب
والحصار ،وأخرها يف عقد التسعينيات بعد
انتفاضة الربيع  ،1991حيث منع حتى رغيف
الخبز من دخول كوردستان ،ورغم ذلك قاومنا
وصمدنا ،بل ونجحنا يف بناء تجربتنا يف الحكم،
حتى دخلنا  2003ونحن أفضل من العراق الذي
كان تحت سيطرة نظام البعث ،لذلك فلغة التهديد
والوعيد والحصار فاشلة ال محال ،ولغة السالم
ستنترص ،لقد اندحروا جميعا منذ جمهوريتهم

الكورد يقررون والمصير ويتشبثون باالستقالل

ضد االنفصال ،مشرية إىل نسبة املشاركة يف
االستفتاء تجاوز  72باملائة ،فيما بلغ عدد
الناخبني املشاركني  4.5مليون ناخب.
وأوضحت املفوضية يف مؤتمر صحفي إن
"عملية التصويت نجحت ومرت دون وقوع
أي مشاكل أو خروق" ،موضحة أن " 4ماليني
و 581ألفا و 255شخصا ً كان لهم حق
التصويت يف االستفتاء الذي نظم املحافظات
الكوردية".

* أال تخشون من عمل عسكري ،خاصة مع
وجود تداريب عسكرية مشرتكة بني دول
الجوار؟
** الحسم العسكري هكذا إشكاليات
ثبت فشله تاريخيا ،فقد حاولت كل
األنظمة التي حكمت العراق منذ إعالن
اململكة العراقية  1921كرس إرادة شعب
كوردستان بإشكال عديدة من الحروب
بما فيها اإلبادة الجماعية ،لكنها فشلت
وذهبت إىل الجحيم وبقي شعب كوردستان
وقيادته التاريخية ،لذلك ترى أن خطابنا
هو الحوار والتفاوض لتحقيق سالم دائم
والتحول من الرصاع إىل التعايش السلمي.

* اليوم واألغلبية الساحقة من الشعب الكوردي
صوت لصالح االستقالل عن بغداد كيف تدبرون
األمر؟
** يف كل مشاكل العالم السياسية
واالقتصادية والعسكرية ،أثبتت لغة
الحوار نجاحها وفشل الحسم العنيف ،ويف
قضية شعبنا أكدت مجريات األمور منذ
قرن من الزمان فشل كل أشكال الحسم
العسكري وسقطت كل محاوالت السيطرة
واالحتواء ضد شعبنا ،وكانت النتيجة
سقوط وانهيار كل تلك األنظمة وبقاء
شعبنا ،وهذه النتائج أفضل درس لكل من
يفكر أو يحاول تكرار تلك التجارب املريرة ،ألنها
بالتايل ستنتهي بالفشل وسيعود الجميع إىل لغة
الحوار.

* هل أخذتم ضمانات من دول بعينها لعدم
تكرار الهجوم العسكري عىل اإلقليم؟
** العالم اليوم لم يعد يتحمل غزوا عسكريا أو
رصاعا عنيفا ،كما حصل سابقا ،خاصة وأننا
لم نقرتف جريمة بحق احد ،كل الذي فعلناه هو
عملية إنسانية حضارية مدنية ديمقراطية لم
تتجاوز شعبنا وجغرافيتنا دون املساس بآخرين،
وذلك ألخذ رأي شعبنا بمصريه وطبيعة خياراته
يف الحياة والعيش مع اآلخرين ،ولذلك نحن نؤمن
بعالقات إنسانية متطورة مع كل جرياننا بما
يخدم مصالح شعوبنا.
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خدجية يكن ،مسؤولة ملف األدب األمازيغي مبكتب رابطة كاتبات املغرب و مديرة ملتقى أجديريات لـ «العامل األمازيغي»:

أجديريات يسعى إىل دعم وتشجيع اإلبداع النسائي األمازيغي يف خمتلف أنواع التعبري
إحداث جائزة خاصة باألمازيغية ضمن جائزة املغرب للكتاب سيعطي األمازيغية مكانتها الالئقة

نظمت رابطة كاتبات املغرب بشراكة مع وزارة الثقافة و االتصال ،يوم الثالثاء بالرباط ،امللتقى الوطين األول “أجديريات” للثقافة و األدب االمازيغي حتت شعار “حضور األمازيغية
يف الكتابة النسائية املغربية” ،و ذلك احتفاء بالكتابة النسائية األمازيغية يف ذكرى اخلطاب امللكي بأجدير يوم  17أكتوبر احلايل  ،الذي ٱعترب األمازيغية مكونا أساسيا و جوهريا
للهوية املغربية و ملكا مجاعيا لكل املغاربة٠
* نظمتم مؤخرا الملتقى
الوطني األول “أجديريات”
للثقافة و األدب االمازيغي،
كيف جاءتكم فكرة الملتقى؟
** كانت الفكرة مختمرة يف ذهني منذ سنوات،
فكرت أن يكون للكاتبات باألمازيغية يوما دراسيا
وطنيا خاصا بتجاربهن وآفاق الكتابة باللغة
األمازيغية ،وملتقى لتربز فيه مكانتهن اإلبداعية
يف املشهد الثقايف الوطني ،والدور الذي لعبنه يف
تفعيل خطاب أجدير التاريخي ،لم يكن يف نظري
من يوم أنسب من ذكرى الخطاب امللكي بأجدير٠
* لماذا تسمية أجديريات؟ وما
الغاية منها؟
** إن ملتقى أجديريات مرشوع يرتوي من ذكرى
تاريخية غريت الكثري من وضعية األمازيغية
إىل مستوى إيجابي وفعال ٠إن هذا الخطاب
التصحيحي للتصورات السائدة حول الهوية
الثقافية جعل من الخطاب امللكي بأجدير ذكرى
ذات صدى تاريخي فعال ،فمبارشة بعد الخطاب
امللكي بأجدير ،تعززت الساحة الوطنية بقرارات
فعلية ملموسة وأوراش عمل ميداني ،لذا ٱخرتت
إسم أجديريات التي هي كلمة تحمل شطرين يف
بالغ األهمية ،الشطر األول يتضمن البعد الرمزي
ملنطقة أجدير التي ٱحتضنت الخطاب السامي
والذي جعل ألجدير صيتا ذو داللة هوياتية عملية
أكثر منها موقعا جغرافيا٠
أما الشطر الثاني فهوإضافة صفة الجمع املؤنث
إلسم أجدير داللة عىل البعد النسائي الذي سيكون
محور اإلحتفاء واإلشتغال بشكل خاص ،ٱشتغال
ينضاف إىل األوراش التي مافتئت تفتح أشغالها
النابعة من رحم الخطاب السامي ٠لذا لم يكن
ٱلسم أن يكون بهذه الداللة العميقة أكثر من ٱسم
أجديريات٠
حملت هذه الفكرة منذ  2013منتظرة فرصة
تحقيقه ،ولم ير النور إال يف هذه السنة ،لذا
فالشكر موصول بشكل خاص ملعايل السيد محمد
األعرج وزير الثقافة واإلتصال الذي وافق عىل

مرشوعي بمجرد أن عرضت عليه الفكرة يوم
اللقاء التواصيل بني رابطة كاتبات املغرب و وزارة
الثقافة واإلتصال يف غشت املايض ،وآمل أن يتكرر
إن شاء الله يف نسخته الثانية٠
كما أن الشكر موصول للسيدة عزيزة يحضية عمر
رئيسة رابطة كاتبات املغرب التي آمنت بمرشوعي
ولم تدخر جهدا لينجز بنجاح ،واألخوات يف املكتب
املركزي اللواتي ساهمن بفعالية ليكون امللتقى
بمستوى تنظيمي جميل ،كما اليفوتني أن أشكر
فرع الرابطة بالرباط الذي ساهم أيضا يف إنجاح
أشغال امللتقى٠
* أيمكن اعتبار ملتقى اجديريات
ملتقى لتكريم الكاتبة األمازيغية
واللغة والثقافة األمازيغية في
نفس الوقت؟
** لقد قال محمد األعرج ،وزير الثقافة
واالتصال ،يف كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال
ملتقى أجديريات ،ألقاها الكاتب العام للوزارة
لطفي املريني بالنيابة عن الوزير ”:لقد كان مثل
هذا اليوم من سنة  2001منطلقا لتحول تاريخي

الزال إىل حد اليوم تتواىل تدابريه و قراراته ،فقد
تدارس الربملان يف الدورة الترشيعية املاضية
القانونني التنظيميني املتعلقني بإحداث املجلس
الوطني للغات و الثقافة املغربية و بتفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،وستستأنف هذه
الدراسة يف األسابيع القليلة القادمة”
و أشار الكاتب العام لوزارة الثقافة و االتصال
أن إجراءات إدماج اللغة األمازيغية يف الحياة
العامة ستتواصل من خالل إحداث جائزة خاصة
باألمازيغية ضمن جائزة املغرب للكتاب إلعطاء
األمازيغية مكانتها الالئقة٠
لعل أهم ورش تزايدت وتريته بعد الخطاب امللكي
بأجدير هو مجال األدب األمازيغي الذي مارسته
الكاتبة فعليا من خالل إبداعاتها باللغة األمازيغية
وتوايل إصداراتها يف كل األصناف األدبية من شعر
وقصة ورواية ومرسح  ،لذلك كان الزما أن تكون
لهذه الكاتبة يوما دراسيا لإلحتفاء بمسارها
اإلبداعي والتنويه بمجهوداتها وخلق مجال
لدراسة كتاباتها والتعريف بها عىل املستوى
الوطني ،لذافقد ٱشتمل ملتقى أجديريات عىل

ندوة دراسية حول حضوراألمازيغية يف الكتابة
النسائية املغربية قدمها الدكاترة واألساتذة:
خديجة مركي ،أنري باال ،خديجة يكن ،ٱبراهيم
باوش ٠كما كانت هناك قراء ات شعرية متميزة
للشاعرات :فاطمة بوزهر ،مليكة بوطالب ،نزهة
أباكريم٠
* ماهي األهداف التي
يسعى «ملتقى اجديريات»
لتحقيقيها؟
** يسعى ملتقى أجديريات لتفعيل املشهد الثقايف
املغربي عرب ملتقى نسائي وطني يمتح من ثقافة
العمق املغربي املادي والالمادي ،ودعم وتشجيع
اإلبداع النسائي األمازيغي يف مختلف أنواع التعبري:
الشعر ،الرسد ،ومختلف الفنون الجمالية٠
وترسيخ ثقافة اإلعتزاز الفكري والثقايف
والهوياتي املغربي لدى األجيال ،كما وهذا رهان
ملتقى أجديريات تعزيز إشعاع ذكرى الخطاب
السامي بأجدير عىل الصعيد املغاربي٠

خرباء وفاعلون بالرباط يناقشون قوانني مناهضة العنف نور أعراب توقع «صرختها الصامتة»
ضد النساء
يف لقاء أديب بالناظور

ناقش خرباء قانون وفاعلون مؤسساتيون ،يوم الخميس 19اكتوبر الحايل
بالرباط ،قوانني مناهضة العنف ضد النساء ،من خالل قراءة متقاطعة
للتجربة املغربية والتونسية يف املجال.
وشكل هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة
للمرأة ،برشاكة مع تحالف ربيع الكرامة ،تحت
شعار «قوانني مناهضة العنف ضد النساء:
نظرات متقاطعة املغرب-تونس» ،مناسبة للقيام
بدراسة مقارنة بني التجربتني التونسية واملغربية
يف مجال اعتماد قوانني خاصة بمناهضة العنف
ضد النساء ،وتعميق التحليل والنقاش حول
التحديات املطروحة أمام اعتماد إطار قانوني
شامل لزجر كافة أشكال العنف ضد النساء.
وأكد رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
السيد إدريس اليزمي ،يف كلمة باملناسبة ،عىل
أهمية جهود املغرب يف مجال النهوض بحقوق
النساء وإرساء املساواة بني الجنسني ومكافحة
جميع أشكال التمييز ،بما يف ذلك التعديالت عىل
مستوى القانون الجنائي ،والقانون املتعلق
بمكافحة االتجار بالبرش ،والقانون املتعلق
بعامالت املنازل (الخادمات الصغريات) ،وكذا
مرشوع قانون  13-103املتعلق بالعنف ضد النساء.
وأضاف السيد اليزمي أن املجلس اقرتح ،يف ما يتعلق بزجر العنف ضد
النساء ومتابعة مرتكبيه ،بتدقيق التدبري الوقائي املتمثل يف “منع املحكوم
عليه من االتصال بالضحية” وذلك بأن يشمل تعريف هذا التدبري منع
دخول مرتكب العنف إىل منزل الضحية ،أو منع إقامة مرتكب العنف يف
محيط معني حول منزل الضحية أو الرتدد عىل أماكن ترتادها الضحية
بصفة معتادة أو تعمد اختالق لقاء مع الضحية.
من جانبها أكدت ليىل رغيوي ،ممثلة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب
العربي ،عىل رضورة تجريم جميع أشكال العنف ضد املرأة ،عىل أن
يشمل ذلك قضايا الوقاية والحماية ،وتمكني الضحايا من الحصول عىل
استقاللهن الذاتي ومعاقبة مرتكبي أشكال هذا العنف تبعا لخطورة
الجرم .واعتربت أن الترشيع يجب ان يقر رصاحة بهذا العنف القائم عىل

الجنس عىل أنه يشكل انتهاكا للحقوق االساسية وان يتم وضع خطة عمل
او اسرتاتيجية شاملة عىل املستوى الوطني من أجل مناهضته ،داعية إىل
رصد ميزانية خاصة بذلك ،ووضع الترشيعات والربوتوكوالت الالزمة من
أجل التطبيق الفعيل ملقتضياته وفرض تكوين
عىل جميع األطراف املعنية باملوضوع ،فضال عن
جمع البيانات اإلحصائية وصياغة بحوث بشكل
منتظم ،بما يفيض إىل تراكم معريف يمكن من تتبع
وتنفيذ املقتضيات ذات الصلة بمناهضة العنف
ضد النساء.
وسلط السيد اليزمي الضوء عىل مختلف
التوصيات التي قدمها املجلس بشأن مرشوع
القانون رقم  13-103والتي ارتكزت عىل العديد
من املراجع الدستورية والقانون الدويل ،والسيما
املعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة ،باإلضافة
إىل التوصيات والتقارير واملالحظات الختامية
وقرارات الهيئات التابعة لألمم املتحدة.
وتهم التوصيات املتضمنة يف رأي املجلس أساسا
االعرتاف بالعنف القائم عىل أساس النوع بوصفه
شكال من أشكال التمييز ،ورضورة استحضار
مفهوم «العناية الواجبة» كمفهوم مهيكل لألطر
القانونية املتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء،
والتحقيق يف مختلف حاالته وزجر هذه الحاالت وجرب أرضار ضحايا العنف.
وتتعلق هذه التوصيات أيضا بمواءمة الترشيعات والسياسات العامة
ملكافحة العنف ضد النساء ،والرتتيبات املسطرية املالئمة لتسهيل ولوج
النساء إىل سبل أالنتصاف بما يف ذلك اتخاذ تدابري إجرائية كافية للولوج
إىل التعويض عن األرضار التي لحقت بهن ،ومكافحة العنف ضد النساء يف
سياقات محددة (العنف املنزيل ،وجرائم الرشف ،واالعتداء الجنيس).
وسلط املتدخلون الضوء عىل أوجه التباين بني الترشيع املغربي والتونيس
يف ما يخص مكافحة العنف ضد املرأة ،السيما فيما يتعلق بإلغاء األحكام
التي تمكن املغتصب من اإلفالت من العقاب عن طريق زواجه بالضحية،
وتشديد العقوبات إذا كان ملرتكب العنف صلة قرابة عائلية أو مهنية
بالضحية ،فضال عن حظر توظيف القارصين يف األعمال املنزلية.
* ر.إ

حيض الديوان الشعري
الجديد «ثغوييت ن
أسغذي» أي «رصخة
للشاعرة
الصمت»
األمازيغية نور أعراب
بحفل توقيع وسط مدينة
الناظور ،وذلك عشية يوم
األحد  24شتنرب ،2017
بإرشاف كل من جمعية
أمزيان وجمعية ثاومات
للثقافة والتنمية بأزالف.
اللقاء أطره كل من
الدكتور حسن بنعقية،
أستاذ بالكلية املتعددة
بسلوان،
التخصصات
الذي صنف الديوان ضمن
األدب النسائي بالريف،
من خالل مداخلته التي تناول فيها جوانب
من قصائد نور أعراب ،أكد أن أعراب تعترب
الشعر طريقا نحو الخالص من مشاكل
املجتمع ،كما أنها تعتربه أيضا منبعا للمعرفة
ومخرجا من الظالم إىل النور ومضيئا لجوانب
من التاريخ.
ليناقش األستاذ الكيفية التي وضفت فيها
الشاعرة تيمة الحب يف قصائدها ،مؤكدا أنها
تتمثله منبعا للنور وأمال تستند عليه لينجيل
الظالم أمامها ،ويف تحليله لبنية قصائد
الشاعرة ،اعترب بنعقية أن قصائد أعراب
تحافظ عىل أصالتها من خالل حفاظها عىل
وزن راال بويا يف كتابة قصائدها.
من جانبه تحدث ،أستاذ اللغة األمازيغية عبد

الواحد حنو ،عن نصوص نور أعراب معتربا
أن قصائدها تتميز بظاهرة التناص ،لينتقل
الباحث يف األداب يف تحليل أهم املواضيع التي
أبدعت فيها الشاعرة ،داعيا األستاذ باقي
الشعراء إىل البحث عن التيمات الغري املألوفة
لدى القارئ .كما قام األستاذ بجرد معجمي
للكلمات الدخيلة والكلمات املحدثة التي
توسلت إليها الشاعرة يف كتابة قصائدها .كما
انتقل إىل الحديث عن بعض الصور الشعرية
التي استعملتها أعراب يف بناء قصائدها.
يف الختامُ ،فتح املجال للتفاعل مع الحضور
من خالل مداخالت وأسئلة تمحورت حول
الكتاب األمازيغي وقضاياه.
*ك.و
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اختتام املهرجان الدويل للسينما والبحر بتكرمي
املخرج األمازيغي الكبري أمحد بادوج
ثقافة وفن
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عىل إيقاعات موسيقية محلية وعاملية
أسدل الستار مساء السبت  30شتنرب
 ،2017عىل الدورة الرابعة للمهرجان الدويل
للسينما والبحر بمريلفت ،بفوز الفيلم
السويرسي القصري “سكرابل” (لعبة
الكلمات) للمخرج كريستيان سولسري
بالجائزة الكربى ،وتكريم املخرج األمازيغي
الكبري أحمد بادوج ،بعد أربعة أيام من
العروض السينمائية والندوات وورشات
العمل بمشاركة عرشات الضيوف املغاربة
واألجانب.
ومنحت لجنة تحكيم الدورة الرابعة ملهرجان
السينما والبحر ،جائزة أفضل مخرج
للربتغايل ريكاردو ليت عن فيلمه «ذي
فري إنستليشن» (تثبيت الخوف) ،وجائزة
لجنة التحكيم لفليم «تورتل» (السلحفاة)
للمخرجة الهنغارية ليىل جوردي.
ونوهت لجنة التحكيم بفيلم «هاريك
باهان» للمخرج الهندي غوروكارام سني،
وبفيلم «البحر والتاريخ» للمخرج التونيس

عبد الحق طرشوني.
ويحكي فيلم «سكرابل» قصة زوجني
مسنني (ثيو وباربارا) يحاوالن تجديد
العالقة الزوجية بينهما بعد  45سنة من
الزواج عرب لعبة الكلمات.

www.amadalpresse.com

العراقي األملاني
نوزاد« ،فهذه
إذن مقومات
نجاح الدورة
الرابعة وال ننىس
تأهيل الفضاء
والعمل الجبار
ملهندس الديكور
الذي جعل من
دار
شاطئ
الشيخ بمريلفت
فنية
تحفة
للسينما واإلبداع
واملجهود التقني
الكبري يف اإلنارة
و ا لصو تيا ت .
وأشار أوبركا لربمجة مدينة سيدي إيفني
رسميا بربنامج املهرجان وجماعة أربعاء
الساحل.
وقال أوبركا «صحيح أن املهرجان هذه
السنة عرف
نجاحا قياسيا
لكنه لم يأتي إال
بفضل تضامن
و مسا ند ة
من
العديد
ا لشخصيا ت
البارزة بالجهة
و ا إل قليم
وهذه فرصة
ألشكر كل من
ساندنا طيلة
اإلعداد
أيام
للمهر جا ن
ويف مقدمتهم
عمالة سيدي
إفني واملجلس
ا لجما عي
لفت
ملري
وسيدي إيفني وأربعاء الساحل ورئيس جهة
كلميم واد نون باإلضافة لوزارة السياحة
ومديرية وزارة الثقافة واملركز السينمائي
املغربي والسيد مصطفى بايتاس وعبد
اللطيف أوعمو ومولود بلفقري الذين كانوا

السينما األمازيغية.
هذا وقد عرفت األيام الثالثة األوىل للمهرجان
عددا من الورشات يف الفن والسينما ودورات
تكوينية تساير تيمة املهرجان الذي يعد
األول من نوعه يف منطقة سيدي إفني
واملغرب كونه يجمع بني السينما والبحر
كمكونات أساسية وموروث ثقايف وبيئي
وسياحي يجلب هواة السياحة الشاطئية
األجنبية والوطنية واملحلية للجهة.
ووفق املنظمني فإن برنامج هذه التظاهرة
ينسجم مع تيمة املهرجان« ،التي تتناغم
مع خصوصية املنطقة السياحية والثقافية،
ويزاوج بني السينما كفن راقي والبحر
كفضاء بيئي ومورد طبيعي كبري ومهم،
وملا لهما من ارتباط وثيق باإلبداع والتنمية
والثقافة والبيئة».

تشجيع الثقافة السينمائية لدى الشباب

يهدف املهرجان حسب املنظمني إىل تشجيع
الثقافة السينمائية لدى الشباب واملساهمة
يف التنشيط الثقايف والسياحي إلقليم سيدي
إفني ،كما يعترب املهرجان إحدى الدعامات
التنموية الرئيسية.
فقد عرف املهرجان إىل جانب العروض
السينمائية تنظيم عدة أنشطة بكل من
جماعة مرياللفت ومدينة سيدي إفني
وجماعة أربعاء الساحل ،منها ورشات
يف السينما لفائدة الشباب حول مواضيع

 15بلدا من خمتلف القارات اخلمس

حسب مدير املهرجان ورئيس الجمعية
املنظمة ،يوبا أوبركا ،فقد تنافس عىل
جوائز هذه الدورة  25رشيطا سينمائيا
قصريا يمثلون  15بلدا من مختلف القارات
الخمس ،يف املسابقة الرسمية لهذا املهرجان
الذي ترأست لجنة تحكيمه املخرجة واملمثلة
املغربية برشى إيجورك.
وأكد يوبا أنه من الطبيعي أن تتقدم كل
دورة عن سابقتها وتتطور مادامت دورات
املهرجان سنوية ومستمرة فال معنى للبقاء
يف نفس املستوى والعمل بإيقاع واحد،
فالطموح يزداد سنة بعد سنة واملهرجان
بعد كل دورة يكسب ثقة العديد من
الفعاليات واملؤسسات.
مضيفا أن الدورة الرابعة للمهرجان عرفت
قفزة نوعية وقف الجميع تقديرا للمستوى
الرفيع واالحرتايف لفقرات املهرجان بفضل
تواجد العرشات من جنود الخفاء أبناء
اإلقليم« ،كما كان مستوى األفالم املشاركة
نقطة أساسية لنجاحنا ،كما كان الوفد
اإلعالمي الكبري الذي واكبنا قوة أخرى
وال ننىس طينة النجوم الحارضة فقد
سعى املهرجان رغم غياب اإلمكانيات إىل
استقطاب أبرز نجوم السينما والتلفزيون،
ويكفينا فخرا واعتزازا أن يكون إقليم سيدي
إفني أول من يكرم الفنان الكبري أحمد
عبد العزيز والفنان املغربي املحبوب فريد
الركراكي».
وأضاف أوبركا أن لجنة التحكيم أسندت
للمبدعة واملخرجة املغربية برشى إجورك
بجانب العديد من رموز التميز والسينما
كاملنتجة كريمة موخاريج واملخرج
األمريكي بيدرو برانكو والسيناريست
املغيفري نيمة من الصحراء املغربية واملنتج

وراء الجمعية إلنجاح املهرجان».

تكرمي رواد السينما الوطنية والدولية

عرف االفتتاح الرسمي للمهرجان املنظم
برشاكة مع الجماعة الرتابية ملريلفت
واملركز السينمائي املغربي وعمالة إقليم
سيدي إفني وجهة كلميم واد نون ،وبتنسيق
مع بلدية سيدي إفني وأربعاء الساحل،
تكريم الفنان املرصي أحمد عبد العزيز
الذي اشتهر بأعماله السينمائية مع املخرج
املرصي الراحل يوسف شاهني ،إىل جانب
املخرج واملمثل املغربي فريد الركراكي وعدد
من املخرجني والفنانني من داخل املغرب
وخارجه.
باإلضافة إىل ذلك تميز حفل االختتام بتكريم
املخرج واملمثل أحمد بادوج ،أحد رواد

«معايري اإلخراج االحرتايف السينما اإليطالية
نموذجا» و»املرافعة من أجل بيئة سليمة»
و»الكتابة للسينما» و»اإلعالم اإللكرتوني
و املقاولة اإلعالمية و الفنية» ،إىل جانب
دورات تكوينية أرشف عليها متخصصون يف
ميادين مختلفة ذات الصلة باملواضيع التي
يشتغل عليها املهرجان.
وعرف املهرجان لقاء إقليميا حول
«العمل الثقايف واإلنتاج الفني» بتنسيق
مع الجمعيات الفنية بجهة كلميم واد
نون ،إضافة إىل معرض للفن التشكييل
تحت عنوان (ألوان ساحلية) ومعرضا
للفوتوغرافيا تحت عنوان (صور من البحر)
ومعرضا لآلالت السينمائية القديمة.
* كمال الوسطاني
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أمثال أمازيغية

« ⵕum d arraⵃt, uⵕa imandi
» d ⵕⴰfⴹiⵃt

»التنب والراحة ،وال الشعري والفضيحة «

هذا املثل االمازيغي الريفي يرضب لكل شخص متمسكن ،يرىض
بضناكه العيش وضيق الحال ويقتنع بالقليل الذي ال يسد حاجته.
ليس عن تقشف أو عن عجز يحرمه من امتالك القدرة عىل العمل
وبذل الجهد الذي يتطلب األخذ باألسباب ثم انتظار الثمار .ال ،بل ألنه
فقط استهامت بها الراحة والرغبة عن العمل والتكسب وهو قادر عىل
العمل والحصول عىل قوته ورفع مستوى معيشه.
أحداث قصة هذا املثل جرت يف حظرية فالح ابتىل بحمار كسالن ،قعد
عن العمل ملدة طويلة وجنح إىل الدعة و الخمول مرابطا يف ركن من
الحظرية حتى غدا يعيش عالة عىل مالكه .وبالنظر إىل نوعية الغذاء
الذي كان يتناولها هذا الحمار الذي ال يحب العمل ظهرت عليه حالة
الهزال وضعف شديد.
وهذا الحمار الهزيل ،يا ناس يا كرام ،كان يتقاسم الحظرية مع بغل
كان يبدو أقوى منه ،قوته تعكس مدى جودة الطعام الذي كان يحصل
عليه بجهد عضالته .وكانت الصلة واأللفة بينهما وثيقة وقوية.
االول ،كما قلنا ،كان يؤثر حياة الكسل والخمول عىل العمل و الكدح
و كان يقيض سحابة يومه أسري خموله وكسله؛ نائما و ممددا يف
مربطه إنه ذو إرادة ضعيفة للعمل.
وأما الثاني ،رشيكه يف الحظرية ،الذي هو البغل فكان ينهض إىل عمله
مطيعا ،مع مطلع الفجر فيقوم بعد ذلك ،بكل واجباته عىل أحسن ما
يرام؛ يحرث األرض وينقل األثقال والبضائع من الحقول إىل األسواق
والعكس صحيح .باإلضافة إىل قيامه ببعض األشغال الشاقة التي كان
يكرهها الحمار ويهرب منها تجنبا ملتاعبها كجر العربة عىل سبيل
املثال.
وعند الغروب يعود البغل ،ويذهب من فوره اىل الحظرية وقد عان
يف يومه األتعاب بعدما أدى واجباته الروتينية عىل أحسن ما يرام،
وكونه كان يكد و يجتهد ،كان يغدق عليه صاحبه الحبَّ بسخاء الذي
يستحقه بجدارة ،جزاء له عىل عمله الذي يعمله من أجله ،وعىل ما
يسديه إليه من خدمات ال تقدر بثمن.
ويف الوقت نفسه كان التبن من نصيب الحمار أما نصيبه من الحبً
فكان حظه منه ال يشء تقريبا ،إن لم نقل منعدما .ألنه كان يُحبُّ
التكاسل والخمول حُ بّا جما ،وبالتايل ال يكافئه صاحبه مكافأة حسنة
كما البغل.
ويوم عن يوم ،كانت تظهر عىل البغل مظاهر الصحة و العافية يكسب
الوزن ويزداد قوة عن قوته الغريزية بالرغم من أنه كان يشقى كثريا
يف كسب عيشه ،و أما الحمار الذي كان يميل إىل الراحة و الخمول أكثر
من أي يشء آخر ،وال يقتات إال عىل التبن الذي انعكس عليه سلبا ،فقد
أصبح هزيال ضعيف الجسد ،يعيش عالة عىل مالكه .مما جعل هذا
األخري يستغني عنه بالبغل الذي كان أشد قوة منه ،يف كل ما يحتاجه
من األعمال و األشغال و أصبحت كل األتعاب ال تركز إال عىل البغل
دون الحمار.
ومن هنا ،بدأ البغل تملكه املرارة و يحس بنوع من الجور والظلم
يمارس عليه ألنه يشتغل يف الحقول بمفرده ،والحمار لم يقبل بتقاسم
العمل واألعباء معه ،ألنه ال يريد أن يجهد بدنه.
وذات يوم ،راع البغل أعراض هزال الحمار ورثى لحاله ،ورأى أن
يساعده عىل الخروج من حرمانه الذي هو فيه ،حقا كان الحمار
الذي كان ينزوي يف ركنه قد أصابه ضعف وهزال شديد ،وكأنه يصل
الصيام.
ويف محاورة بينهما عرب البغل وهو يف مربطه الذي كان يتناول من
معلفته الشعري عن رأيه يف املوضوع الذي راعه ،فنصح الحمار بالج ِّد
و بالخروج من هذا الخمول وهذا الكسل الذي هو فيه إىل حيوية العمل
الدؤوب وحركية الحياة العملية حتى يفوز هو كذلك مثله بحصته
من العلف التي ستعيد له نشاطه وقوته التي ال يمكن أن يكتسبها إال
من خالل التغذي باألكل الجيد ،وهو يبني له أن قوته وضخامته التي
اكتسبها هي انعكاس للفضل الذي يصحبه لوحده دون غريه كمقابل
لجدِّه و اجتهاده يف العمل املنوط به.
وهو يزرع يف الحمار روح العمل و الحركة ،كان من حني آلخر
يستهزئ بضعفه وهزاله قائال :وهو يلوك يف فمه ما بقي من العلف:
حالك ال ترس ناظرا ! وهو يضيف ،معاتبا ،أن حالة الهزال هاته التي
تبدو عليك ما هي إال نتيجة طبيعية للكسل والخمول الذي تحيا فيه
أيها الحمار .وكفاك منه ! .
ويزيده قائال :إذا شئت أيها الحمار أن تنعم بما أنعم به من قوة
ونشاط وحيوية يف حياتي اليومية و أن ال تكون محروما منها،
الجدُّ،
وتستويف حاجتك من الحبِّ الذي يطعمني إياي صاحبي ،يكفيك ِ
و كأن لسان حاله يقول « :الج ُّد يف الج ِّد والحرما ُن يف الكسل» ،فليس
هذا بكثري عليك أو خارج عن طاقتك وقدرتك.
الحمار القابع يف زاويته ،لم يعجبه كالم البغل ،إذ قنع بالذي وجد
وزهد فيما ال يجد .ألنه نشأت عنده قناعة بأن مهمته ستكون صعبة
إن هو أخذ برأي البغل .فكان جوابه رسيعا كالتايل « :روم ذراحاث،
اؤرى إمندي ذ رفضيحاث»
» « ⵕum d arraⵃt, uⵕa imandi d ⵕⴰfⴹiⵃt
وألن هذا الحمار كان كسوال وعىل علم بما يقوم به البغل من االعمال
الفالحية التي تتط َّلب مجهودا جبَّارا ،فقد استحب أن يبقى هزيال
ضعيفا يكتفي بقسمته من التبن الحايف عىل أن يأكل كل يوم حبا
كثريا الذي سيفتح عليه الباب عىل مرصاعيه لألعمال اليومية التي
يمارسها البغل يف أماكن عمله .ومن ثم يجد نفسه غدا أو بعد غد
مطوقا بمحراث أو حامال لألثقال والبضائع متنقال من مكان إىل مكان
و ما إىل ذلك من األشغال الشاقة و املهمات الصعبة التي تنتظره هناك
التي ال شك أنها ستكون مضاعفة كلما زاد قوة وحيوية والتي تنتظره
أن يتقاسمها مع البغل الذي كان املسكني عمله مضاعف يف غياب
الحمار القادر عىل مساعدته .وكأن هذا األخري أحس بالبغل يريد أن
يورطه معه يف أعماله الشاقة التي ينفر منها لذا قال ما قاله أعاله.
ويسدل الستار عن القصة.
بقلم :عبد الكريم بن شيكار
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TIMVRT I TYUFA ITTUZMMIN G UZGN AMZWARU USGGWAS 2017
IMUNN D IWTTASN N TRBIOT
TIYUFA TIMDDUKMA : TAYAFUT
IXITRR I TGURWIN UBANK
ARASAL, MVAR I WBDAD N
TYAFUT TAZDDAGT UBANK

Tggafy tyafut tazddagt ili n trbiot s +3%,
pma ad tgula ar 1288 umlyun udrham g uzgn
amzwaru usggwas n 2017, ayad ikkad tixitrt
n tguriwin ubank arasal, tama i tmssumanin
itamman pma ad ittunbÄ g ifrruvn.

Asdus i wanaw amaÄlan i trbiot, am uylli d
tiwi tamut n twuriwin timaÄlanin s yili n +18%,
pma ad tg dvi 41% zg tyafut tazddagt ili n
trbiot mnid I 36% g yunyu 2016.

Trssa tyafut tazddagt ubank (-0,2%) llig
igula 6691 umlyun udrham, iddv tavul vr dart
tnbdut tuçligt i twuriwin ugdz s -51%, igan
tayafut ufrruy war imas, ittuzmmin g
usgÅas lli izrin g yigr n trarit iyddatn.
Iga uyad amyakkam anamn i tÄuri imurr
usddukma waqrab n trubba usmijjl amuggu i
watign ittusmuttin.

Taguri ivudan i wbank arasal s usxitr i
tyufa s yili n +8% d mayd illan g idis ns zg
idrimn s yili n +5%, mi wr d iffiv udvar ns
s ibddi tga tyafut tazddagt ubank.

Aggafy tga tamut n tguriwin timaÄlanin s
yili n +9% g tyafut tazddagt ubank amddukmu,
d ikkan ugar tawuri g afriqya ddaw n tiniri,
ayad ayd igan 44% zg issavul n trbiot.

Aggay
iga
umu
yili
usnfl
asgggu
amatu amddukmu s yili n +4,5% pma ad
yawÄ 320 umlyar udrham, s uggafy imrwasn I
ymltavn igan 60% zg umuggu amatu amddukmu s
yili n +6,7%. Aggafy tga tusras imltavn
timddukma s yili n +2,9%, ar tingiri n yunyu
2017, aynna ayd igan 61% zg imuggutn wukusn
imddukma.

Aggay inmn i yrçan imatutn ussulv s yili n +4%,
mnid i myd igula wammas yili issgmi
usgÅas +8% g uzmz yunyu 2012-2016, llig yiwÄ
3721 umlyun udrham mnid i 3561 umlyun udrham g
yunyu 2016.
Aggafy iga unzziv ussulv s +2,5% pma ad igula
55,6% g ufdda n yunyu 2017, mnid i 53,1% g ufdda
n yunyu 2016, ayad d ikkan ibddi tga tyafut
tazddagt ubank amddukmu.

TIYUFA N TMQACCUT : ASDUS I
YMURN N TRBIOT G UGDZ D
TAYAFUT I TAFSSI N TSBBABT
UBANK

Timvr n tyafut tazddagt xf issiÄinn n
tmqaccut s yili n +3,4%, pma ad tgula 1111 umlyun
udrham ar tingiri n yunyu 2017, ayad s tafssi
n tsbbabt ittusdusn s wamaÄ inmn i yrçan.

ugÅuz tga tyafut tazddagt ubank xf
issiÄinn n tmqaccut s yili n -4,1%, pma ad yawÄ
3418 umlyun udrham, s tavult vr dart tga
tyafut n tguriwin ugdz s tguri tar imas tga
g usgÅas izrin. Brra i wssiÄn n tguriwin
ugdz, lla ntzmmam aggafy tga tyafut
tazddagt ubank s yili n 8,4%, nna tga tratsa n
tsbbabt, aynna ayd igan 80% zg tyafut
tazddagt ubank amatu.

Aggafy tga tama n tyafut ubank s yili n +12% d
idrimn s yili n +10% d issavull yaÄ
tizddagin s yili n 31% s uggafy gan issavul
yilan allig gulan ar 629 umlyun udrham vr
tingiri n 30 yunyu 2017.

issiÄinn imddukma I
trbiot BMCE Bank

s umlyun udrham

+3%
tayafut tazddagt ili
n trbiot

1 250

Aggafy gan irçan imatutn ussulv s yili n +6,4%,
mnid i +6,6% g wammas mayd ila uzmz n yunyu
2012-2016, llig tgula 1756 umlyun udrham g
tingiri n yunyu 2017, g uzmz llig tturçmn tt
ugar n 20 n tyyawt ubank zg yunyu 2016, d uggafy
gan digs imswuran s yili n +3% igan +142.
Tixitrt iga unzziv ussulv xf issiÄinn n
tmqaccut , igulan 51,4% vr tingiri n yunyu 2017
mnid i 46,3% g tingiri n yunyu 2016, ayad g idis
i wasay n kigan iskkin uçlign yiwin vr tÄuri
n tyafut tazddagt ubank.

yunyu 2016

ANKT IFRRUVN : TAÄURI I MAYD
UR IFRRUN IMRWAN D USBUNA I
WATIG IFRRUVN

Tivudi I wankt ifrruvn n trbiot d tÄuri
watig ifrruvn imddukma s yili n -40% llig
tgula aswir anadda ns zg usgÅas n 2011, igan
633 umlyun udrham d yili watig ifrruvn mi
gan iguta 0,68% mnid I 1,26% g yunyu 2016.

tanbdut tazddagt ubank

6 705

yunyu 2016

taÄuri I watig azddag ifrruvn-ayddatn
izddagn I ymltav- zg 520 umlyun udrham ar 281
umlyun udrham, igan -46% mnid I tingiri n yunyu
2016.

6 691

yunyu 2017

+4,5%
amuggu amatu

305 923
yunyu 2016

319 723

yunyu 2017

Tayafut tazddagt ili n
trbiot

G tingiri n yunyu 2017 s wakal

Tayri n trbiot g upbubÄ I yssgmi akutwal
brra I tisivt n tvudi wuçutn: d uyad ikkad
tuvult tafssast vr dart I ymrwasn ur
ittufrun g uzgn amzwru usgÅas d wuÅuz yili
imrwasn iwt ifici zg 8,3% g usgÅas n 2016 ar
7,7% g yunyu 2017.

Afrruy inmn I ymrwasn iwt ifici mayd tla
trbiot s yili n 64% ar tingiri n yunyu 2017
mnid I 60% g tingiri n dujambir 2016. Ayad ayd
igan tixitrt pma ad ttufrun imrwasn isull.

yunyu 2017

-0,2%

Tafssi n tsbbabt inmn, am uynna d iwin tt
tmurin g ugdz i ymrwasn d isuras imltan
ubank g lmavrib s am 80 d 30 n tmqqa wuçu, llig
tgula yat dart tayÄ 15,4% d 14,8% g uzgn
amzwaru usgÅas n 2017.

Aggafy gan imrwasn imltavn ubank amvrabi i
tsbbabt n brra s yili n +8,7% d isrusn s yili
n +3,2% g sÄis iyurn I wsgÅas asdram 2017,
ayad ayd izrin taguri usays, iggafin vr s
ilan n +2,2% d +0,8% yan dart wayÄ.

1 288

lmavrib
afriqya
urubba

59%
34%
7%

