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جميل ان نحتفل باملرأة يف كل يوم وساعة ودقيقة
ونتذكر من خالل االحتفاالت تلك ،اإلنجازات
السياسية و االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي
حققتها املرأة عرب العالم ،نتيجة التزامها ونضالها
املستميت يف فرض االعرتاف بها كانسان ال تقل
أهمية عن اخيها الرجل ،وجميل ان نستحرض
يف نفس املناسبة كنساء مغربيات تاريخ املرأة يف
املجتمعات االمازيغية القديمة حيث كانت سيدة
نفسها بل وسيدة قومها بحكم ان املجتمع االمازيغي
كان مجتمعا أمييس بامتياز اذ كانت فيه املرأة هي
الحاكمة هي القائدة هي السيدة املهابة واملحرتمة
هي من كانت تضع قوانني تسيري االرسة والقبيلة
بل و الدولة.
اال انه و لألسف يف وقتنا الحارض ال بد ان نسجل ان
وضعية املرأة تراجعت بشكل مخيف فأصبحت أكثر
محافظة ربما نتيجة األنظمة اإلستبدادية واألفكار
الرجعية ،ولكن كذلك البد أن تتحمل املرأة مسؤوليتها
يف ذلك ،ألن الوضعية الدونية التي تعيشها يف أحيان
كثرية تكون نتيجة املرأة نفسها ،ونستدل هنا بدور
الوزيرات يف الحكومات التي تعاقبت عىل حقائب
الشؤون االجتماعية والتعليم والصحة و الثقافة
فنجد دورها يكاد يقوم عىل ترسيخ ايديولوجية
الحزب الذي تنتمي اليه ،االيديولوجية املبنية دائما
عىل الفكر الذكوري ،وليس عىل أساس مصلحتها

كإمرأة ،فعوض أن تمر يف تلك املهمة مر
الكرام برتك ترسانة قانونية منصفة للمرأة
نجدها تمر مر اللئام ،بدون أدنى انجاز ال عىل
املستوى القانوني وال عىل املستوى السيايس
وال عىل املستوى الثقايف نفس اليشء
بالنسبة للمرأة الربملانية التي ال نجد لها
تأثري ايجابي عىل زميلها الربملاني ملساندتها
يف سن القوانني التي تخدم قضيتها ،بل اكثر
من ذالك نجد هذه املرأة الربملانية و زميلتها
املستشارة ال تحرض حتى يف مناسبات
مناقشة و التصويت عىل مشاريع القوانني،
املقرتحة لصالح وضعيتها ،املعروضة عىل
السلطة الترشيعية ،وهذا ليس بغريب
عن نساء برملانيات قبلن ان يكن الزوجة
الثانية او الثالثة ،و ليس بغريب كذالك عىل
نساء يتفننن يف تعنيف الطفالت والنساء
الخادمات ،كذالك ليس بغريب عن هاته
االمهات اللواتي يغفلن دورهن كنساء
فيتمادين يف تربية األبناء عىل أسس تمييزية
بينهم واخواتهم البنات ،بل انهن يفتخرن
باالبن عند ممارسته السلطة عىل أخته بل و
عليها كذالك واعتبار ذالك شجاعة و رجولة.
اال أن هذا االمر ال يجب ان يعرقل مسرية
النساء حول التحرر بل بالعكس يفرض

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

علينا يف الحركة االمازيغية ويف
الحركة النسائية استحضار ذلك
التاريخ املرشف للمرأة االمازيغية
وأخذ الدروس منه ،خصوصا
عند وضع القوانني واملخططات
التنموية والتصورات العامة
للنهوض بأوضاع املرأة ،وكذلك
ادراج هذا التاريخ يف املناهج
التعليمية لخلق اإلحساس
باالفتخار بالذات عند الطفالت،
وكسب ثقتهن بأنفسهن مما
سريسخ ثقافة املساواة بينهن
وبني زمالئهن األطفال ،كذلك
يجب الرجوع والتذكري ببعض
القوانني العرفية اإليجابية التي
تكرس ملبدأ املساواة بني املرأة
والرجل يف الحقوق والواجبات
هذه القوانني التي يجب عىل
الحركة النسائية استحضارها
لفك رموز بعض الظواهر
االجتماعية العصية عىل الفهم
والحل .بل إننا يف حاجة ماسة
إىل ثورة فكرية نسائية تتمرد
من خاللها النساء عىل القوانني

واألفكار الرجعية التي تعرقل نمو املجتمع ،فها هن
النساء اآلن يعطني الدروس يف الثورة عىل القوانني
املجحفة للمرأة من خالل الدفاع عن حقوقهن
االقتصادية ،ومطالبتهن باملساواة يف اإلرث ،وها هن
النساء السالليات بدورهن يمارسن نفس الحق يف
املطالبة باملساواة يف اإلستفادة من أرايض السالليات
ونفس الشيئ بالنسبة لنساء القبائل املالكة ألرايض
الجموع ،ها هن النساء يف الحركات االجتماعية
بكل من ايميرض وتنغري ومرزوكة وجرادة والريف
يعطني الدروس للعالم يف شجاعتهن خصوصا وأن
املراة الريفية ابانت عن دورها املركزي والقوي،
ليس فقط يف تزعم الحراك بالتوجيه السليم والقيادة
الحكيمة ،بل إنها استطاعت أن تحطم الرقم القيايس
باستقطاب أكرب عدد من النساء خالل مسرية 8
مارس لسنة  ، 2017التي تعترب أكرب مسرية نسائية
يف تاريخ املغرب ،وهذا إن دل عىل شيئ فإنما يدل
عىل أن املرأة رغم كيد الطبيعة واإلنسان ستبقي
تلك السيدة الشامخة الحاملة لقيم التسامح ،العدل،
املساواة و الحب.
و قديما قال الحكيم االمازيغي
Ur jjun d asif ad ilkmn kra att awin,
I¨¨Äarn ittazzaln attinn ilkKmn.
Ur jjun d asif ad ilkmn kra att awin,
IDarn ittazzaln attinn ilkmn.

اليونسكو تستجيب للتجمع العاملي األمازيغي وتوصي بتعزيز اللغة األم

توصل رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،رشيد الراخا ،يوم  6مارس
 ،2018بجواب املديرة العامة ملنظمة اليونسكو ،أودري أزوالي ،عىل
رسالة تهنئة مع اقرتاح أجوبة لحل مشكلة التعليم يف املغرب ودول
«تامزغا» ،كان قد بعثها لها بمناسبة تعيينها خالل املؤتمر العام يف
دورته التاسعة والثالثني ،مديرة عامة جديدة ملنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة (يونسكو).
وبعد الشكر عىل التهنئة التي تقدم بها رئيس التجمع العاملي
األمازيغي للمديرة الجديدة ملنظمة اليونسكو ،أكدت رسالتها املوقعة
من طرف نائبها ،فريمني متاكو ،عىل أهمية املالحظات التي سجلها
بشأن التعليم ،خاصة يف شمال إفريقيا واملغرب.
وذكر متاكو املرشف عىل قطاع التعليم بمنظمة اليونسكو ،بمضمون
رسالة التجمع العاملي األمازيغي ،والتي تسلط الضوء عىل الصعوبات
املتعلقة بالتعليم الذي ال يلبي احتياجات الشباب ،بسبب استخدامه
لغة تعليمية مختلفة عن لغتهم األم« ،األمازيغية والدارجة بالنسبة
للمغرب».
وأضافت رسالة مديرة اليونسكو ،أنه فيما يتعلق بمشكلة التعليم
بشكل عام« ،تساعد اليونسكو الدول األعضاء يف إيجاد الحلول
املناسبة للتحديات الرئيسية للتعليم ،مثل الهدر املدريس واإلقصاء
االجتماعي ،...وبالتايل فإن املنظمة تويل أهمية كبرية للشباب،
وتساعدهم عىل تجنب الوقوع يف االنحراف ،والبطالة والتطرف».
وتهدف األنشطة الشاملة ،تضيف الرسالة ،مثل الرتبية عىل املواطنة
العاملية إىل جعل التعليم أكثر مالءمة ،من خالل الرتكيز عىل األبعاد غري
املعرفية واالجتماعية-العاطفية« .إنه تعليم يتيح للمتعلمني تطوير
قيم مشرتكة عامليا ،والترصف بمسؤولية تجاه التحديات املشرتكة
ملجتمعاتنا».
وأوردت الرسالة ،باإلضافة إىل ذلك« ،يهدف منع
التطرف العنيف من خالل التعليم ()PVE-E
إىل وضع التدخالت والنهج التعليمية الالزمة
لضمان النظم التعليمية التي تسهم بفعالية يف
منع العنف.
فيما يتعلق بتشجيع استخدام تعليم اللغة األم
لشعوب إفريقيا ،التي ليست العربية لغتها
األم ،أكدت الرسالة أن هذه الوظيفة ترتبط
باالعرتاف بالتنوع الثقايف واللغوي ،وتطوه.
«فقد ضاعفت اليونسكو جهودها يف هذا املجال
منذ اإلعالن العاملي للتنوع الثقايف (،)2001
وباإلضافة إىل ذلك ،طورت املنظمة أيضا موارد
لتنفيذ هذه املعايري الدولية».
ويف هذا اإلطار ،تضيف الرسالة« ،نظمت
اليونسكو يومي  21و 22فرباير  2018أول
دورة تدريبية حول كتيب «أكتب السالم»
املكتوب بعدة لغات ،وقد شاركت يف هذه
الورشة للكتابة بحرف تيفيناغ ،أربعة عرش
مدرسة ثانوية من أكاديمية الرباط  -سال -
القنيطرة للرتبية والتكوين».
وكانت منظمة الیونسكو التابعة لألمم املتحدة ،قد أدرجت اللغة
األمازيغیة ضمن اللغات التي تتضمنھا شعاراتھا الخاصة بمناسبة
الیوم العاملي للغة األم ،لهذه السنة  ،2018باعتباھا إحدى اللغات األم
العريقة يف العالم.
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وقد لوحظ إدراج بعض الكلمات األمازيغیة متكوبة بالحرف األمازيغي
«تیفیناغ» ،يف الشعارات والرسوم البیانیة الصادرة عن املنظمة
بمناسبة الیوم العاملي للغة األم الذي يصادف  21فرباير من كل سنة.
وباملناسبة أصدرت منظمة الیونسكو ھذه السنة توصیاتھا إىل
الحكومات برضورة حفظ وتطوير كل الثراث اللغوي اإلنساني
املشرتك ،امللموس وغیر املادي .وتشجیع املبادرات لدعم وتعزيز ونرش
اللغات األم والحفاظ عىل التنوع اللغوي يف العالم وتطوير الوعي
بأھمیة الحفاظ عىل اللغات األم للثقافة اإلنسانیة ،من خالل التضامن
املبني عىل التفاھم والتسامح والحوار ونرش السالم.
ومن بین أھم التوصیات التي قدمتھا املنظمة إىل الدول األعضاء يف
ھذا الیوم الدويل :تھیئة الظروف لبیئة اجتماعیة وفكرية وإعالمیة
ذات طابع دويل تفيض إىل التعددية اللغوية ،وأن تعزز الحكومات،
من خالل التعلیم املتعدد اللغات ،الوصول الديمقراطي إىل املعرفة
لجمیع املواطنین ،أيا كانت لغتھم األم ،وبناء التعددية اللغوية؛ ووضع
اسرتاتیجیات لتحقیق ھذه األھداف.
وقالت املديرة العامة لليونسكو ،أودرى أزوالى ،ىف رسالتها بمناسبة
هذا اليوم «ال يمكن اعتبار اللغة مج ّرد وسيلة للتواصل ،فهى أهم
من ذلك بكثري ،إنها أساس إنسانيتنا ،وهى الوعاء الذى يحفظ
قيمنا ومعتقداتنا وهويتنا ،وهي الوسيلة التي تتيح لنا نقل تجاربنا
وتقاليدنا ومعارفنا ،ويبني التنوع اللغوي الثراء الالمحدود لتصورات
اإلنسان وأساليب عيشه».
وأضافت أزوالي يف رسالة تالها بمناسبة احتفال املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية باليوم الدويل للغة األم ،كريم هندييل ،املسؤول عن برنامج
ثقافة اليونسكو باملغرب الكبري ،أن اليونسكو تسعى إىل إحياء وصون

عىل الصعيد املحيل أوال ثم عىل الصعيد العاملي».
وتضيف رسالة أزوالي «لذلك تدعم اليونسكو السياسات اللغوية
الرامية إىل تعزيز وإعالء شأن اللغة األم ولغات السكان األصليني،
وال سيما يف البلدان املتعددة اللغات» .مضيفة «وتويص اليونسكو
باستخدام لغة األم ولغات السكان األصليني يف التعليم منذ بداية
التعليم املدريس ،إذ يكون تعلم أي طفل بلغته األم أفضل من تعلمه
بأية لغة أخرى».
«وتشجع اليونسكو عىل استخدام لغة األم ولغات السكان األصليني
أيضا يف األماكن العامة ،وال سيما عىل شبكة اإلنرتنت حيث يجب
تعميم التعدد اللغوي .وينبغي لجميع األفراد ،بغض النظر عن اللغة
األم أو اللغة األوىل لكل فرد ،أن يتمكنوا من االنتفاع باملوارد املتاحة
عرب شبكة اإلنرتنت ،وكذلك من تشكيل مجموعات للتبادل والحوار
عرب شبكة اإلنرتنت .ويندرج هذا األمر حاليا يف عداد قضايا التنمية
املستدامة الكربى التي تحتل مكان الصدارة يف خطة األمم املتحدة
للتنمية املستدامة لعام  »2030تضيف رسالة املديرة العامة ملنظمة
اليونسكو.
وتجدر اإلشارة إىل أن التجمع العاملي األمازيغي طالب يف رسالته ملنظمة
اليونسكو بتصنيف موقع «إيغود» الذي يضم رفات أقدم إنسان عاقل
يف العالم ،تراثا عامليا .ويذكر أن بداية السنة الجارية عرفت صدور
قرار لوزير الثقافة واالتصال ،محمد األعرج ووزير الداخلية ،عبد
الوايف لفتيت يف الجريدة الرسمية ،بناء عىل القانون رقم  22.80املتعلق
باملحافظة عىل املباني التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف
الفنية والعاديات ،بتصنيف املوقع األركيولوجي «أدرار ن إيغود»
املتواجد ب إقليم اليوسفية ،نواحي مراكش ،تراثا وطنيا وجب الحفاظ
عليه وحمايته.
وجاء يف القرار الذي أصدره وزيري الثقافة واالتصال والداخلية يف
الجريدة الرسمية يف عددها رقم  ،6635أنه «ال يمكن القيام بأي أشغال
إصالح أو إبراز القيمة داخل منطقة اإلدراج املحددة يف رسم تصميمي
إال برتخيص من وزارة الثقافة واالتصال وتحت مراقبتها ،كما أنه ال
يمكن إحداث أي تغيري يف املكونات الرتاثية للبناية أو يف شكلها العام
ما لم تعلم بذلك وزرة الثقافة واالتصال قبل التاريخ املقرر للرشوع يف
هذا املكون األسايس للرتاث غري املادي للبرشية« ،إذ تعمل منذ سنوات األعمال بستة أشهر عىل األقل».
عديدة بدون كلل أو ملل من أجل الذود عن التنوع اللغوي وتعزيز
* كمال الوسطاني
التعليم املتعدد اللغات» ،مضيفا «ويخص عمل املنظمة من أجل ذلك يف
املقام األول اللغة األم التي تساهم يف تشكيل عقول املاليني من الشباب،
والتي تندرج يف عداد الوسائل الرضورية لالندماج يف املجتمع البرشي
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مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ارتأت هيأة حترير جريدة “العامل األمازيغي” اإلحتفاء باملرأة األمازيغية من خالل إعداد ملف سلطت فيه الضوء على األدوار القيادية اليت لعبتها املرأة
األمازيغية يف حراك الريف ،خصوصا بعد احلراك «الشعيب» االجتماعي الذي عرفه اقليم احلسيمة ،من خالل تقرير أعدته التجمع العاملي األمازيغي عن دور املرأة الريفية يف
احلراك اإلجتماعي باحلسيمة ،كما تطرقت اجلريدة يف ملفها إىل إشكاليات النساء السالليات وطبيعة مطالبهن ،واملذكرة القانونية وجممل التوصيات املتعلقة بالنساء السالليات
باملغرب ،من خالل الدراسة اليت أعدهتا الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان حول األوضاع السوسيواقتصادية للنساء السالليات.

احلراك االجتماعي بالريف واألدوار الكبرية للمرأة الريفية
يعترب الحراك «الشعبي» االجتماعي الذي عرفه اقليم الحسيمة
خصوصا والريف عموما نتيجة للتظافر االيجابي الحاصل بني
العوامل االقتصادية واالجتماعية للساكنة (ظروف عيش غري مالئمة؛
فقر وبطالة وتهميش )...واستمرارا للسريورة التاريخية املتمثلة يف
الهزات االجتماعية والتوتر الحاصل بني الريف واملركز ابتداءا من
النصف الثاني من القرن  19مرورا بخمسينيات وثمانينيات القرن
 20وصوال إىل القرن  21منذ  2004إىل حدود  ،2018ثم انعكاس
الغضب االفرتايض «الفايسبوكي».
فلوال هذه العوامل الثالث ملا ترجمت الشعارات الثنائية لألفراد من
مواقع التواصل االجتماعي إىل شعارات جماهريية يف الساحات
العمومية وملا اقتنعت الساكنة برضورة التغيري واملطالبة باملحاسبة
واملسائلة ،وملا استمر الحراك االجتماعي ملا ما يزيد عن  8أشهر وامتد
إىل مختلف املناطق القروية والشبه الحرضية والحرضية بالريف.
وتجدر اإلشارة إىل حضور املرأة الريفية كمساندة وفاعلة ومشاركة
يف ظل هزات التوتر واملحطات التاريخية بالريف.
وانطالقا مما سبق نطرح التساؤالت التالية:
ماهي أبرز خصائص الحراك االجتماعي بالريف؟ماهي طبيعة املجتمع بمنطقة الريف؟ما دور املرأة الريفية يف الحراك االجتماعي؟ما هي الظروف السوسيواقتصادية للنساء املشاركات يف الحراك؟من هن أبرز الفاعالت يف األشكال االحتجاجية والتعبوية؟ -1احلراك االجتامعي بالريف:انفجر الغضب الشعبي والسخط االجتماعي عىل فاجعة مقتل بائع
السمك «محسن فكري» الذي قامت
السلطات املحلية بتصدير بضعاته
بحجة أنها غري مرخص لها وذلك
برميها يف حاوية النفايات ليال قرب
املحكمة االبتدائية بالحسيمة ،اعرتض
الشاب عىل بضاعته محاوال ارجاعها
من الحاوية إال أنه قتل طحنا يف
الحاوية كما طحنت بضاعته ليلة يوم
الجمعة  28أكتوبر.2016
يف تلك الليلة خرجت الساكنة إىل
الشارع احتجاجا عىل الحكرة التي
مست بائع السمك وعىل كرامة املواطن
املغربي التي أهينت ،كما عرفت
مواقع التواصل االجتماعي غضبا وتم
تداول هشتاغ «#طحن_مو» والصورة
والفيديو اللذان يوثقان مقتل بائع
السمك يف شاحنة النفايات ،وعرب
هذه املواقع تمت الدعوة إىل مسريات
يف مختلف املدن املغربية يوم األحد 31
أكتوبر للمطابلة بالكشف عن مقتل
بائع السمك ومحاسبة املسؤوليني.
انبثق عن هذا الغضب االجتماعي
والتعطش للحرية والكرامة والعدالة
االجتماعية حراك اجتماعي سمي
بالحراك الشعبي بالريف يف األسابيع
األوىل من انطالق الحراك وبالضبط يف
شهر نونرب بعدما أراد بعض األفراد
تسميته ب «حركة  28أكتوبر» دون
إجماع كافة النشطاء ،كما تشكلت
لجان مختلفة املهام كلجنة اإلعالم
والتواصل ولجنة اللوجستيك باإلضافة إىل اللجنة املكلفة بالشعارات
ولجنة املالية ...وغريها ،ولهذا الحراك مطالب إجتماعية ،اقتصادية،
ثقافية باالضافة إىل املطلب االستعجايل املتمثل حسب نشطاء الحراك
«رفع العسكرة عن الريف « أي (الغاء ظهري  1.58.381الذي يعترب
اقليم الحسيمة منطقة عسكرية وتعويضه بظهري يعلن اقليم
الحسيمة منطقة منكوبة ) ...صيغت يف ملف مطلبي يضم 21مطلبا
باجماع من الجماهري وهذه املطالب محلية تهم االقليم ،كما أن
هناك مطالب تهم الريف ككل مثل مستشفى الرسطان والجامعة
والبنيات التحتية  ...لم ينحرص الحراك «الشعبي» بالحسيمة كمدينة
وكاقليم فقط بل امتد إىل مختلف مناطق الريف (اقليم الناظور
والدريوش وتازة) وأنشئت لجان بهذه املناطق؛ لجنة الحراك الشعبي
بالناظور ،لجنة الحراك الشعبي بالعروي ،لجنة الحراك الشعبي
بميضار ،بالدريوش ،بإكزناية ،زايو ،تماسينت ،عني زورة  ،بن طيب
وتمسمان وتالرواق ...وغريها ،فكل لجنة من هذه اللجان لها صفحة
خاصة بها عىل الفايسبوك ولها ملف مطلبي يضم مطالب محلية
تراعي خصوصيات املنطقة ومطالب تهم الريف ككل ،باالضافة
إىل هذه اللجان عىل مستوى الريف نجد لجان الحراك «الشعبي»
االجتماعي عىل املستوى الوطني كلجان للتضامن مع الريف كلجنة
الرباط وطنجة والبيضاء ...أما عىل املستوى الدويل فهناك لجان
التضامن بمختلف الدول كلجنة الباسك ،لجنة بلجيكا ،هولندا ،أملانيا،

السويد ،اسبانيا ،فرنسا ...هذه اللجان االقليمية والوطنية والدولية
أيضا تنظم أشكال احتجاجية أسبوعية يومية وشهرية منذ مقتل
بائع السمك إىل حدود االعتقاالت كشكل من أشكال الوحدة والدعم
والتضامن.
يتميز الحراك االجتماعي بالريف عن باقي الحركات االجتماعية التي
عرفها الريف خصوصا واملغرب عموما بجملة من الخصائص:
 انحرص الحراك االجتماعي باملنطقة أي بالريف أما بالنسبةلألشكال االحتجاجية األخرى بباقي املدن املغربية ،فهي كأشكال
تضامن فقط ليست لديها ملفات مطلبية بالرغم من أن لها لجان إال
أنها تختلف عن لجان الحراك «الشعبي» بالريف.
 غياب األعالم املغربية بالحراك «الشعبي»:يف جل املناطق التي امتدبها الحراك ،وحضور األعالم األمازيغية وأعالم جمهورية الريف ،ويف
بعض األحيان يحرض العلم الكردي ،إال أن مسريات ساكنة تالرواق
باتجاه الحسيمة تحرض فيها األعالم املغربية ،كما أن االشكال
االحتجاجية بتماسينت عرفت غياب األعالم سواء الوطنية أو
األمازيغية أو الريفية.
 غياب اإلطارات الحزبية :حيث تم استبعادها منذ بداية الحراك،من خالل رفع النشطاء لشعار «ال للدكاكني السياسية» خوفا من
الركوب عىل الحراك.
 سلمية الحراك :تبني نشطاء الحراك واملشاركون يف األشكالاالحتجاجية مبدأ السلمية املتمثل يف احرتام املمتلكات العمومية،
وهذا املبدأ نص عليه الناشط نارص الزفزايف وباقي النشطاء قبل
وخالل فرتة االعتقاالت ،ومن داخل السجن أيضا ،وتتجسد هذه
السلمية يف السالسل البرشية التي شكلها شباب وشابات الحراك
حماية لهذه املمتلكات.

 حضور الخطاب الديني يف الحراك واستعماله بقوة منذ بدايةالحراك إىل غاية مرحلة االعتقاالت ،فخطابات نارص الزفزايف التعبوية
عرب الفايسبوك أو خالل األشكال االحتجاجية لم يغب عنها.
 حضور املرأة يف الحراك االجتماعي بشكل قوي :عىل خالف األشكالاالحتجاجية السابقة بالريف ،لكن هذا الحضور يكاد يقترص عىل
املجاالت الحرضية فقط بحيث ينخفض وينعدم يف بعض املجاالت
القروية.
مثال املرأة الريفية يف بوعياش ،بوكيدان وامزورن ...كانت شبه غائبة
يف األشكال االحتجاجية بهذه املناطق لكنها كانت حارضة يف األشكال
املنظمة بالحسيمة املدينة .
 - 2طبيعة املجتمع بالريف:باإلضافة إىل خصائص الحراك «الشعبي» االجتماعي بالريف البد من
الوقوف عند طبيعة املجتمع بهذه املنطقة قبل الخوض يف الحديث
عن أدوار املرأة يف املرحلة املعارصة لكي نضع القارئ يف السياق العام.
يرى رايمون جاموس يف دراسة «الرشف والربكة» أن املجتمع الريفي
مجتمع إنقسامي قائم عىل « الرشف « و»املرأة» و»األرض» باإلضافة
إىل «امللك» إذ تندرج هذه املكونات حسب األنثروبولوجيا عىل املستوى
القروي يف خانة املحظور واملحرم فما إن مس أو أعتدي عىل أحد
املكونات ثار الرجل وقاتل من أجلها والحال بالنسبة للقبيلة ككل.
أما املجتمع الريفي لدى دافيد هارت ؛ يندرج ضمن املجتمعات

املغلقة ،ذات الطبيعة الذكورية األبوية أي الرجل يهتم باملهام
واألدوار الخارجية واملرأة بالداخلية وتربية األبناء ،باإلضافة إىل
«روح التعاون» من خالل «ثويزة» و»نوبث» و «روزيعث» ،ويظل
الفقيه وغريه من رجال الدين بعيدين عن األمور السياسية بحيث
تعطى األولوية يف هذه املجتمعات لألعراف عىل الرشيعة.
املجتمع الريفي مجتمع ذو طبيعة ذكورية بطريركية تمنح فيه
السلطة للذكر عىل حساب األنثى ويهيمن فيه الجنس األول عىل
الثاني ،لكن مع التوسع الحرضي الذي عرفته والزالت تعرفه املنطقة
وما صاحبه من تمدرس وولوج املرأة لسوق الشغل مكنها ولو نسبيا
من التحرر من السلطة والهيمنة الذكورية.
فصارت املرأة املتعلمة واملستقلة ماديا غري ملزمة بالزوج الذي
تختاره العائلة بعد بلوغها سن 18سنة عكس الغري املتعلمة والتابعة
ماديا للعائلة ،كما لم تعد الزوجة حبيسة الجدران األربعة واألشغال
املنزلية بل ترتاد األسواق واملؤسسات العمومية وفاعلة ومشاركة
يف األعمال الجمعوية والسياسية منها أيضا .لكن هذه التحوالت
اليمكننا تعميمها عىل الريف ككل بل عىل بعض املناطق الحرضية
والشبه الحرضية ( الحسيمة ،الناظور،الدريوش ،امزورن.)...
 --3دور املرأة الريفية يف احلراك االجتامعي:
لعبت املرأة الريفية أدوارا مهمة خالل مرحلة الحرب واملقاومة
التي عرفها الريف يف عرشينيات وخمسينيات القرن ،20فكانت األم
والزوجة واإلبنة واألخت ...املخلصة واملساندة واملقاومة داخل البيت
(الطهي والغسل وتربية األبناء )...وخارجه (الرعي يف غياب الرجل،
نرش األخبار بني املقاومني ،وتوثيق االنتصارات من خالل األشعار
«إزران» وإسعافات الجرحى.)...
لكن خالل مرحلة الحراك االجتماعي (28
أكتوبر  2016إىل حدود أكتوبر  )2017لم تعد
أدوار املرأة مقترصة عىل مساندة الزوج أو االبن
فقط بل صارت مشاركة منذ بداية الحراك
وفاعلة أيضا.
لقد كانت املرأة يف بداية الحراك وبالخصوص يف
املرحلة األوىل أي «مرحلة العفوية يف الحركات
االجتماعية» اىل حدود نهاية املرحلة الثانية
وهي «مرحلة التنظيم» ( ،من  28أكتوبر 2016
إىل  8مارس  )2017مجرد مشاركة فقط اىل
جانب الجنس األول يف األشكال االحتجاجية
والتعبوية يف املنطقة ،لكن هذه املشاركة
تكاد تقترص عىل املستوى الحرضي فقط
فكلما اتجهنا صوب املستوى الشبه الحرضي
والقروي تقلصت املشاركة أو انعدمت ،وكانت
كل من ياسمني فاريس وكريمة محاول  ....من
أبرز الوجوه يف املسريات والوقفات االحتجاجية
ويف اإلعالم الرقمي الوطني والدويل.
تجسد مبدأ الشمولية للحركات االجتماعية
يف الحسيمة املدينة املركز من خالل مشاركة
نساء من مختلف الفئات العمرية والطبقية،
ثم يف مدينة الناظور أيضا لكن املشاركة يف
األوىل كانت مرتفعة عن الثانية ،و انطالقا من
املقابالت توصلت إىل أن النساء املشاركات كن
يتحملن مصاريف التنقل والبعد للحضور يف
األشكال املنظمة يف الحسيمة املركز ويغبن عن
األشكال املنظمة يف مناطقهن كما هو األمر
لنساء بني بوعياش وإمزورن ...ويعزى هذا
إىل طبيعة املجتمع والسلطة الذكورية بتلك
املناطق.
لكن بمناسبة اليوم العاملي للمرأة  8مارس ، 2017لم تعد املرأة
مشاركة فقط بل صارت فاعلة؛ زعيمة وقائدة.
وخالل املناسبة برزت الناشطة نوال بن عيىس كقائدة للمسرية
مخاطبة اياهن بحرائر الريف كما يفعل نارص الزفزايف ،خرجت
املشاركات بالبالونات والورود رافعات شعار «ال للتمييز بني
الجنسني» ...لالستجابة ملطالب الحراك االجتماعي ومرددات
«بالروح بالدم نفديك يا نوال».
وقد استمرت هذه القيادة والزعامة النسائية خالل مرحلة
االعتقاالت أي من  11أبريل  2017إىل حدود اآلن لكن هذه املرة لم
تقترص قيادتها وزعامتها كما تعبئتها عىل الجنس الثاني فقط بل
ضمت الجنس األول أيضا «قيادة وتعبئة األشكال االحتجاجية التي
يشارك بها الرجال والنساء معا» ،فمع االعتقاالت التي شهدها الريف
والتي تجاوزت 200ناشط أضحى الحراك دون زعيم وموجه فمألت
املرأة الريفية هذا الفراغ ،وانتقلت معها االحتجاجات إىل سيدي عابد
وامزورن وآيث حذيفة...
وكانت خطاباتهن خطابات عفوية مشتقة من خطابات الزعيم
نارص الزفزايف ال خطابات خاصة ومستقلة ومبنية وهادفة ،بل تدور
حول املعتقلني والحكرة فقط «نحن كذا ...والحكرة...واملخزن ...ولذا
توجب علينا االستمرار» .اعتقلت قوى األمن الناشطة «سيليا زياني»
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إىل جانب مئات النشطاء الذكور لكن تم االفراج
عنها يف عيد الفطر كمعتقلة وحيدة من معتقيل
الحراك الشعبي عموما ومعتقيل سجن عكاشة
خصوصا ،بعد األزمات النفسية واالنهيار العصبي
لها يف الزنزانة وما صاحبها من غضب فايسبوكي
واحتجاجات باملغرب وأروبا.
تخللت مرحلة االعتقاالت مرحلة أخرى هي «مابعد
االعتقاالت» أي اعتقال أبرز النشطاء «نارص
الزفزايف ،نبيل أحمجيق ،محمد ملجاوي ،محمد

والحالة العائلية ل  65مشاركة أي مانسبته
 %30.95؛  34عازبة 23 ،متزوجة 7 ،أرملة و1
مطلقة.
وأغلب املشاركات التي تم استجوابهن ليست
لهن أية انتماءات وقد كان عددهن  47مشاركة،
وتتعادل نسبة املشاركات يف كل من الحركة
األمازيغية والجمعيات ب  6مشاركات ،عكس
االنتماء إىل الفصائل الطالبية اليسارية ب 2
مشاركات واالنتماء النقابي ب  3مشاركات ،أما

جلول »...وفيها ظهرت أمهات كل من نارص
الزفزايف ،محمد جلول و نبيل أحمجيق ،وزوجات
املعتقلني كمؤثرات يف الرأي العام املحيل والوطني
والدويل .وخالل املرحلة تم استدعاء مجموعة من
الناشطات إىل مخافر الرشطة كنوال بن عيىس ،ثم
وردة العجوري املواظبة عىل الحضور يف الحراك
منذ بدايته والتي أخذت عىل عاتقها مهمة زيارة
عائالت املعتقلني ومحاولة زرع البسمة يف وجوه
أبناء املعتقلني من خالل الهدايا والخرجات،
باالضافة إىل الناشطة برشى اليحياوي خطيبة
املعتقل وسيم البوستاتي ...وغريهن .فهناك من
تم ترهيبها وتخويفها بالسجن واالغتصاب لكي
ترتاجع وتراجعت ،وهناك من استمررن فتم
تأجيل محاكمتهن.
برزت القيادات والزعامات الذكورية بالحراك
االجتماعي بالريف يف االفضاء االفرتايض ثم
انتقلت للفضاء العام لتقود الحراك وتتحدث باسم
الجماهري ،عكس القيادات النسوية التي انطلقت
من الفضاء العام كمشاركة ثم فاعلة وقائدة
لألشكال االحتجاجية ومتحدثة باسم الجماهري
ثم انتقلت لالفرتايض بعد املنع والحصار األمني
باألماكن العمومية.

االنتماء الحزبي فلم تسجل أية إجابة.
 تشرتك النساء املستجوبات مع الذكور يف الحالةاالقتصادية وباألخص الوضعي املهني فمعظم
املشاركني من كال الجنسني هم طالب عاطلون
عن العمل .وقد جاءت نتائج الوضع املهني للنساء
كالآلتي:
  :25طالبات عاطالت عن العمل.  19ربات بيت.  :9العمل بدوام كامل.  :5العمل للحساب الخاص.  :3عاطالت عن العمل.  :2عمل متقطع.  :2عاجزات.وانطالقا من النتائج املحصل عليها فيما يتعلق
بالدخل الشهري ألرس املشاركات يف الحراك،
إرتأيت حرصه بني دخلني؛
 األول :محصور بني أقل من 1000درهم و 3000رهم:
وتمثله  31مشاركة.
 الثاني :محصور مابني 3000درهم وأكثر من  5000درهم:
مثلته  34مشاركة.
وقد كاناألب هو املعيل األول
ألرس النساء املشاركات يف
الحراك االجتماعي حسب
النسب املئوية املتوصل إليها،
يليه ااألخ ثم الزوج ثم هن أي
النساء املشاركات وباألخص
العامالت وأخريا االبن.
يتضح من خالل عرض نتائج
الدراسة امليدانية أن الدوافع
واالجتماعية
االقتصادية
للمشاركني عموما وللمشاركات
خصوصا هي الدافع الرئييس
واألول لخروجهن للشارع
واالحتجاج عىل األوضاع للمطالبة بتغيريها ،كي
تتمكن من اتمام دراستهن خارج اقليم الحسمة
والحصول عىل عمل بالنسبة للطالبات العاطالت
والعاطالت عموما مما سيمكنهن من االستقالل
والتحرر من السلطة الذكورية التي الزالت سارية
إىل حدود اآلن.

 --4الظروف السوسيواقتصادية للنساء املشاركات
باحلراك:
انطالقا من الدراسة امليدانية التي أجريتها
بإقليم الحسيمة «الحراك االجتماعي بالريف:
احتجاجات إقليم الحسيمة نموذجا من 28
أكتوبر إىل  30يونيو ».عن طريق االستمارة وقمت
بتحليلها بربنامج  ،SPSS version 23توصلت إىل
أن نسبة الذكور املشاركني يف الحراك االجتماعي
بالريف كانت مضاعفة لنسبة اإلناث املشاركات،
وتعزى هذه النسبة أوال إىل قلة النساء املشاركات
يف االحتجاجات انطالقا من املالحظة واملقابالت
،ثم التوزيع العشوائي لالستمارات عىل أفراد
العينة ،كما أن الجنس الثاني من العينة عكس
الجنس األول من حيث تقبل املوضوع والتجاوب
مع الباحث ومع مواضيع االستمارة باالضافة إىل
طبيعة املجتمع باملناطق الريفية فهو مجتمع
ذكوري .كما أن للمستوى التعليمي دورا
فنسبة اإلناث البالغ مستواهن الدرايس الجامعة
هو%46و 0 %بالنسبة للعايل وما نسبته %54
مستواهن موزع عىل االبتدائي والثانوي واالعدادي
واألمي إذن للمؤرش التعليمي دور أسايس يف هذا
التوزيع.
رسم توضيحي :يبني نسبة األفراد املشاركني يف
الحراك االجتماعي بالحسيمة من كال الجنسني
وهؤالء املشاركات ترتاوح أعمارهن ما بني أقل
من  20سنة وأكثر من 50سنة ،والفئة الشابة من
املشاركات هي التي كانت حارضة بقوة عىل غرار
الفئات العمرية األخرى طيلة الحراك االجتماعي
وتقدر ب  44مشاركة شابة.

 --5أبرز الفاعالت يف األشكال االحتجاجية
والتعبوية:
•ياسمني فاريس:
ياسمني فاريس شابة عازبة يف العرشينيات من
العمر تقطن بالحسيمة ،مقاولة ومدربة يف
املجال املقاوالتي ،حاصلة عىل ديبلوم يف التسيري
املقوالتي ودرست أربع سنوات يف معهد متخصص
يف االعالم والتواصل ،هي أول إمرأة ظهرت يف
الحراك الحراك الشعبي بالحسيمة وأول وجه
نسائي يف االعالم ،إال أنها انسحبت يف االشهر األوىل
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من الحراك طواعية ال ضغطا أو إكراها ،وقد عللت
انسحابها هذا بنهج االقصاء واالحتكار والتخوين
ورفض الحوار الذي تبناه بعض النشطاء.
•كريمة حماول:
كريمة هي األخرى كياسمني فاريس من أبرز
الوجوه النسائية يف بداية الحراك االجتماعي
باملنطقة ،إال أن كريمة استمرت يف املشاركة
يف الحراك إىل حدود ما بعد االعتقاالت،هي يف
الثالثنيات من عمرها انقطت الناشطة عن
الدراسة بسبب بعد اإلعدادية عن منزلها،
وكانت تعمل قبل الحراك كعاملة نظافة
باملعهد اإلسباني ،تعترب كريمة من بني
الناشطات املواظبات عىل الحضور يف الحراك
االجتماعي بالريف منذ مقتل بائع السمك
محسن فكري إألى حدود اآلن باألشكال
التضامنية املقيمة بالخارج .باالضافة إىل
مشاركتها يف األشكال االحتجاجية املنظمة
خارج إقليم الحسيمة مع نشطاء الحسيمة
كمسرية الناظور وميضار.
•نوال بن عيسى:
هي أم ألربعة أطفال ،رية بيت يف الثالثنيات
من العمر ،تقطن بالحسيمة املدينة ،حاصلة
عىل الباكالوريا ،ليست لها أية انتماءات
سياسية أو جمعوية نقابية ،كانت منخرطة
يف مبادرات فردية وثنائية ملساعدة مرىض
الرسطان.
ظهرت نوال بن عيىس يف مسرية  8مارس
كقائدة للشكل االحتجاجي ،وبه صارت نوال
بن عيىس أول عزيمة للحركات االجتماعية
وقائدة للمسريات والوقفات ومتحدثة باسم
الجماهري النسائية والذكورية معا.
بعد اعتقال النشطاء كانت هي القائدة
والداعية ألغلب األشكال املنظمة بالحسيمة
املركز (سيدي عابد) واملعبئة للساكنة عرب
تقنية البث الحي فايسبوكيا .وكانت الوجه
النسائي البارز يف االعالم الوطني والدويل.
و قد القت تشجيعا عىل جرأتها وشجاعتها يف
كرس الطابوه املجتمعي الذكوري ،كما اعرتضتها
الكثري من االنتقادات والخيانات واإلشاعات.
أصدرت املحكمة االبتدائية بالحسيمة ،يوم
الخميس  15فرباير  ،2018حكمها يف ملف
الناشطة نوال بنعيىس ،وقضت يف حقها بالسجن
عرشة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.
• سليمة «سيليا» الزياين:
شابة يف العرشينيات من العمر ،تقطن ببلدة
إزمورن إقليم الحسيمة ،لم تنهي دراستها
بجامعة محمد األول بوجدة تخصص دراسات
أمازيغية لظروف مادية ،لكنها اتجهت صوب
الغناء باألمازيغية والتمثيل واملرسح ،يف

البداية كانت مجرد مشاركة وناقلة لألحداث
واالحتجاجات ببثها عرب الفايسبوك بتقنية البث
الحي «الاليف» وبعدها صارت رفقة املعتقل
نبيل أحمجيق مسؤولة عن الشعارات ،لكن أثناء
مرحلة االعتقاالت وبعدها عملت سيليا الزياني
مع نوال بنعيىس بتعبئة الجماهري عىل االستمرار
يف الحراك االجتماعي بالرغم من االعتقاالت،
إال أنها أعتقلت هي األخرى مع مئات املعتقلني
الذكور بسجن عكاشة يف  5يونيو 2017
عانت املعتقلة داخل السجن من أزمات نفسية
وعصبية جراء الضغوطات التي تعرضت لها
بالسجن وبمخفر الرشطة ،ووضعها هذا
أجج الشارع املغربي والدويل أيضا والغضب
الفايسبوكي ،فلقبت ب «بلبلة الحراك الشعبي»،
وكانت هي املعتقلة الوحيدة ضمن معتقيل سجن
عكاشة املستفيدة من العفو امللكي مع بعض
نشطاء الحراك الشعبي بباقي السجون ومعتقيل
الناظور يف عيد الفطر ( 23يونيو.)2017

•وردة العجوري:
الناشطة وردة العجوري أستاذة السلك اإلبتدائي
بإقليم الحسيمة يف الثالثينيات ،تتابع دراستها
بكلية الناظور املتعددة التخصصات ،شعبة قانون
عام ،لها إنتماءات نقابيةس حرصت الناشطة
منذ بداية الحراك التوفيق بني مهنتها وواجب
الحضور يف الحراك وقد نجحت يف ذلك ،لكن بعد
مرحلة االعتقاالت اتخذت وردة عىل عاتقها زيارة
عائالت املعتقلني ومساندتهم ،وزرع االبتسامة
بالهدايا والحلوى والخرجات الجماعية.
•أم حممد جلول:
حيموت أو رحيمو جلول يف الستينيات من العمر،
أرملة أم لست أبناء ،لم تلج املدرسة تقطن ببني
بوعياش ،أم املتقل محمد جلول الذي أعتقل
خالل أحداث ب  20فرباير ببني بوعياش وقىض
بالسجن خمس سنوات وشهر ،ولم يميض عىل
حريته شهرين حتى كان أول معتقل من معتقيل
الحراك الشعبي .ظهر أم املعتقل قبل وبعد
اعتناقه الحرية واالعتقال مجددا كوجه نسائي
ريفي مؤثر يف الرأي العام ومطالبا باطالق رساح
فلذة كبدها إىل جانب زوجه املعتقل سعاد واببنته
هدى جلول.
•أم نارص الزفزايف:
زوليخا أم زعيم الحراك كما يطلق عليه كانت
من ضمن املشاركات يف األشكال االحتجاجية
باملنطقة بشكل متقطع لكن بعد إعتقال ابنها
صارت تقود املسريات إىل جانب أمهات وأخوات
وزوجات املعتقلني من أجل إطالق رساح املعتقلني،
إال أن مرضها بالرسطان جعلها تغيب عن الندوات
املنظمة عىل املستوى الوطني حول الحراك وعن
االعالم الوطني والدويل.
•أم نبيل أمحجيق:
غالية بوغروم أم لست أبناء ،أرملة عملت
كما باقي أمهات املعتقلني عىل الحضور يف كل
املبادرات الوطنية واملحلية للدفاع عن حرية إبنها
وباقي املعتقلني ،وتحمل عناء السفري األسبوعي
من الحسيمة إىل الدار البيضاء.
•برشى اليحياوي:
ناشطة من ناشطات الحراك الشعبي بإمزورن
باإلضافة إىل أنها خطيبة املعتقل وسيم
البوستاوي ،شابة يف العرشينيات لم تتابع دراستها
بجامعة محمد األول بوجدة بعد وفاة والدها،
طالبة عاطلة كانت من ضمن ناشطات امزورن
املنظمات والقائدات لألشكال االحتجاجية التي
شهدتها إمزورن ،تلقت استدعاءات من طرف
الرشطة بعد الاليف الذي بثته عىل فايسبوكها
بخصوص حرية املعتقل وسيم البوستاتي وباقي
املعتقيل ،تم تأجيل محاكمتها وهي اآلن متابعة يف
حالة رساح مؤقت.
 قمت برصد أبرز الفاعالت وهذا اليعني اقصاءالفاعالت األخريات فهناك من لم تسنح يل
الفرصة ملقابلتهن والتواصل معهن ،مثل زهرة
وزوجات املعتقلني ثم هدى جلول وغريهم .كما
أن هذا الرصد اليعني أن نساء باقي مناطق الريف
مقصيات بل العكس فنساء الناظور هن األخريات
شاركن يف االشكال االحتجاجية املنظمة باملدينة
بالرغم من قلتهن ،ونساء العروي خرجن أيضا
يف بعض املسريات بعد االعتقاالت بحضور نوال
بنعيىس وغريهن .باالضافة إىل أن نساء املجال
القروي كما هو األمر بالنسبة لبلدة تماسينت
نظمن شكال احتجاجيا نسائيا دون حضور أي
من الجنس األول بمكان منعزل نظرا لطبيعة
املجتمع هناك.
خامتة:
أخلص إىل أن خروج املرأة يف األشكال االحتجاجية
التي شهدها الريف وتزعمها لهذه األشكال مكنها
من تغيري العقلية والنظرة الذكورية لدى الذكور
واالناث معا باملنطقة حول املرأة فقد صار ينظر
إليها عىل أنها فاعلة يف الفضاء العام واالفرتايض
ال حبيسة البيوت فقط ،لكن التغيري الجذري لهذه
العقلية يتطلب من النساء العمل عىل مستويات
عدة ( التعليم ،االعالم ،املجتمع املدني ،الرتبية.)...
إذن هل الحراك اإلجتماعي ساهم يف تغيري وضعية
املرأة يف الريف كما نظن؟ أم ظلت وضعيتها كما
السابق؟ وهل املرأة الريفية قادرة عىل تحمل
مسؤولية التحرر من هذه العقلية وواجب التغيري
عىل مختلف املستويات؟
* أعدته لتجمع العاملي األمازيغي الباحثة
السوسيولوجية كريمة وعيل
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دراسة :األرامل واملطلقات أكثر الفئات السالليات حرمانا
ال يثقن يف األحزاب والنواب السالليني واألعوان واملحامون الذين ال يلتزمون بقضيتهم

“

منتصر إثري

أكدت دراسة حول األوضاع السوسيواقتصادية للنساء السالليات ،أنجزتها
الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان ،وقدمتها الثالثاء  06مارس
الجاري بالرباط ،أن النساء السالليات يعانني الحرمان من نصيبهن من
التعويضات العائدة لفائدة جماعاتهن ،إما عينا (الحرمان من االستفادة
من بقعة سكنية عىل غرار نظرائهن من الرجال الذين تمكنوا من الحصول
عىل هذا الحق) أو نقدا (الحرمان من الحصول عىل قسط من العائد املايل
الناجم عن عمليات التفويت عىل غرار ذوي الحقوق من الرجال كذلك)».
وأكدت الدراسة التي عنونتها الهيئة الحقوقية بــ «من أجل تمكني
النساء السالليات من حقوقهن االقتصادية واالجتماعية» ،وبدعم من
وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ،أن بعض القضايا ذات الطابع
الفئوي أو الخاص قد انطرحت بدورها كمشكالت ينبغي عىل الجهات
املسؤولة أن تخصص لها العناية الالزمة وفق ما رصحت به النساء
املعنيات يف دراستها ،كـ «بعض النساء األرامل ،أو املطلقات ممن ليس
لهن أبناء ،أو من العازبات اللواتي ممن تقدمن يف السن (تجاوزن 35
سنة) ،وحتى بالنسبة للشابات ممن بلغن سن األهلية القانونية
(18سنة) أو ممن سيرصن غدا يف مثل هذا السن ،ومن قبيل حرمان
اإلخوة لبعض النساء باألرايض الساللية من حصة الهالك من األرض
الجماعية ،أو النساء السالليات املتزوجات من غري الساليل «الرباني»،
أو»القبييل» (ابن القبيلة) املتزوج من امرأة غري ساللية ،أو املقيمات
خارج األرض الجماعية..الخ».
وأضافت الدراسة أن «هذه املشاكل والصعوبات املشرتكة أو الخاصة
والفئوية ،تنضاف لصعوبات ومشاكل أخرى وجدت نوعا من اإلجماع
يف إثارتها وتعبري املشاركات عنها ،وباألساس منها ما يتصل بانعدام
املخاطب املؤهل لتدارس مشاكلهن واالستماع إىل مطالبهن ،ابتداء بنواب
الجماعات الساللية الذين يتم اتهامهم بأنهم مرتشون وال يتوفرون عىل
األهلية والرشعية بل وكذا املرشوعية الالزمة (يتم تزكيتهم من طرف
بعض أفراد الجماعة ال من طرف غالبية ذوي الحقوق وبالتايل يتم
االعرتاض عليهم من طرف اآلخرين) ،وينفردون باتخاذ القرار يف شأن
يهم كافة السالليني رجاال ونساء دون استشارة أحد؛ مرورا بممثيل
السلطة املحلية (القياد) الذين يصدون النساء السالليات املحتجات
أحيانا كثرية حسب ترصيحاتهن ،أو يطلبون تدخل القوة العمومية
(الدرك امللكي) ملواجهتهن ،وأحيانا متابعتهن يف قضايا تعترب يف نظر
النساء السالليات انتهاكا لحقوقهن يف التعبري عن مطالبهن ،وصوال إىل
النظام القانوني ذاته الذي ينظم االستفادة من األرض الجماعية والذي
يتم إشهاره يف وجههن باعتبار أن أحكامه واألعراف املوافقة له ال
تسمح للنساء بان يتمتعن بصفة «ذوي الحقوق» التي يستفيد
منها الرجال فقط وفق رشوط ومؤهالت خاصة (الزواج واإلقامة
بعني املكان ،وتوفر حيز من األرض القابلة الستيعاب ذوي الحقوق
الجدد».)..
وزادت الدراسة املطولة ،والتي أرشف عليها خرباء ،الخبري
السوسيولوجي،عمار حمداش ،والقايض السابق ،محمد الهيني،
أنه بـ»اإلضافة إىل ما تمت إثارته كذلك من قضايا تهم التالعب
بحقوق السالليات والسالليني ككل ،من قبيل استفادة بعض كا
يعرف ب»الغرباء» أي غري املنتمني للجماعة الساللية ،من أرضها
ومن عائداتها املالية ،أو احتيال بعض ذوي الحقوق عىل الضوابط
القانونية لتفويت حصصهم من األرض الجماعية وما ينجم عن
ذلك من حرمان النساء خصوصا من إمكانية االستفادة من األرض
الجماعية ،بما يف ذلك الحرمان من حق اإلقامة فوق ترابها أحيانا،
أو ترامي الغري عىل ممتلكاتها والتضييق عىل فرص استفادة ذوي
الحقوق منها».
وحسب الدراسة ذاتها ،فمطالب غالبية النساء السالليات ترتكز
يف «الحصول عىل نصيبهن من التعويضات املالية الناجمة عن
تفويت األرايض ،وعىل األخص منها تلك الواقعة باملدارات الحرضية
أو الشبه حرضية ،أو املتوفرة عىل مقالع رملية (املنارصة) عىل
غرار ما تحقق بالنسبة لزميالتهن ببعض الجماعات الساللية (الحنشة،
القصبة ،)..وكذا االستفادة من بقع سكنية عىل غرار ما تحقق بالنسبة
للرجال من ذوي الحقوق بالنسبة للجماعات التي تم إحداث مشاريع
عمرانية بها (بالقنيطرة ،أو سيدي الطيبي أو بوالقنادل)..؛ وهو ما
تعكسه غالبية الشعارات املرفوعة يف وقفاتهن االحتجاجية ،وما يشكل
املوضوع األساس يف تعبئة النساء السالليات من أجل التعبري عن
مطالبهن (التسجيل بلوائح املستفيدات)».
و»تدور مجموعة أخرى من املطالب حول رضورة إنصاف بعض
الحاالت الخاصة ،من قبيل عدم استئثار اإلخوة الذكور بحصة الهالك من
األرايض الساللية ،أو رفع الحيف عن النساء املطلقات ،وخاصة منهن
أولئك غري املنتميات إىل الجماعة الساللية وال يتوفرن عىل مالذ آخر يلجأن
إليه بعد طالقهن أو ترملهن ،وصوال إىل رضورة االلتفات إىل العازبات
غري املتزوجات وغري املتوفرات عىل مصدر دخل يضمن لهن الرشوط
األولية للعيش الكريم .»..كما يطالبن حسب ذات الدراسة بـ»استشارة
النساء فيما يهم مصري األرايض الجماعية ،وأخذ رأيهن يف نوعية املشاريع
املقرتحة لها ،والدعوة إىل تمثيل النساء السالليات من قبل نساء نائبات
عنهن ،وليس من قبل الرجال».
وأشارت الدراسة إىل أن مطالب النساء السالليات « عند هذا الحد
يف الغالب (من األدنى ،أي مجرد تحقيق استفادة ظرفية من مداخيل
تفويت األرايض الساللية ،إىل تحقيق املساواة يف االستفادة بني الرجال
والنساء يف ما تم تحقيقه من مكاسب لفائدة الرجال) ،وهي يف الغالب
ال ترفع السقف ليشمل باقي األرايض الساللية ،زراعية كانت أو غابوية
ورعوية ،وال تراجع اإلطار القانوني والعريف املنظم لألرايض الجماعية،
وتتحرك يف عمومها داخل دائرة التصور القائم والتدابري الجارية يف تسيري
شؤون هذه األرايض ،وال تتعدى ذلك إال فيما ندر ،وإن كانت تعرب عن
ذلك بمفردات سياسية وحقوقية وقانونية تدعو إىل املساواة واملناصفة
وحقوق اإلنسان وقيمة املرأة.».

وأكد املصدر عىل «كون مجموعة
من األطراف تعرقل تحقيق املطالب
النسائية يف األرايض الجماعية،
ابتداء من بعض الرجال الذين ال
يوافقون النساء مطالبهن (بعض
املواقف املعارضة من طرف
الرجال الذين يعتربون أن الرشع
ال يخول النساء التمتع باملساواة
يف اإلرث ،علما أنهم يساندونهن
يف تحقيق املطالب التي يرفعنها)،
ولكن باألساس ابتداء بالنواب
السالليني ،مرورا بممثيل السلطة
الوصية ،وصوال إىل أطراف جديدة
صار لها تأثري يف نظرهن عىل
مطالبهن ،ويقصدن بذلك املقيمون
الجدد باألرايض الجماعية ممن
استفادوا من تفويتها أو كرائها
بغرض اإلقامة والسكن ،أو بغرض
االستثمار.»..
وحسب تصور النساء السالليات
للمخارج والحلول ،فإن تصورهن
يرتاوح حسب الدراسة بني املواقف السالبة ،املحتجة والرافضة فقط ،إىل
مواقف موجبة ،ناضجة ومبادرة؛ وبني إدراك ملتبس للهوية القانونية
لألرايض الساللية ،بني من «يعتربها ملكا للدولة ،موضوعة رهن إشارة
الجماعات الساللية قصد االنتفاع واالستفادة منها إقامة ومعاشا ،أو
حتى من ال يستطيع تحديد أي هوية قانونية لها» ،ومن يعتربها «أرضا
جماعية متوارثة عن األجداد ،وبالتايل فإن الجماعات الساللية الحائزة
لها إنما هي بذلك يف وضعية املالك الفعيل لها ،وينبغي أن تترصف فيها
ترصف املالك ،وعىل اإلدارة الوصية بالتايل رفع وصايتها عنها ،وإنهاء
العمل بظهري  27أبريل .»1919
وتتوزع الحلول عىل مدى متنوع من املقرتحات ،حسب املصدر نفسه
«انطالقا من ضمان تسجيل النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق يف األرايض
الساللية ابتداء من سن  ،18وبالتايل تمكينهن من التعويضات الناجمة
عن تفويتات األرايض الساللية غىل غرار نظرائهن من الرجال» ،مرورا
بأن «تشمل االستفادة املطلوبة مساواة بني النساء والرجال يف كل ما
يعود للجماعة الساللية من حيازة ،أكانت أرضا سكنية أم فالحية أم
مقالع رملية أو غريها ،وتوسيع وعاء املستفيدين ليشمل الذكور واإلناث

ابتداء من  18سنة «.
كما أن هناك من يقرتح حسب ذات الدراسة «إنابة النساء يف ملف النساء
السالليات ،عىل غرار ما تحقق بجماعة املهدية ،بما يضمن املساواة يف
اإلنابة بني الرجال والنساء داخل الجماعة الساللية الواحدة ،وإن تم
الرتكيز عىل قيمة «الصالح» ،بما يعني توفر رشوط األهلية والنزاهة
والشفافية ،يف النائب أو النائبة أكثر من التمثيلية».
وأكدت ذات الدراسة أن هناك البعض األخر «يعترب أن الحل يكمن يف
خلق تعاونيات أو رشكات تترصف يف األرايض الساللية وتنجز مشاريعها
االستثمارية الخاصة بها ،سواء بتعاون مع الدولة أو مع الخواص»،
ومن يعترب أن «الحل يكمن يف تحديد وتحفيظ األرايض الجماعية بصفة
نهائية ،والعمل عىل تمليكها ألفراد الجماعة الساللية املعنية ،والترصف
فيها بعد ذلك وفق نظام اإلرث الجاري به العمل بالنسبة لباقي أنواع
املمتلكات ،وهو ما عربت عنه باألساس بعض الزعامات أو القيادات
ّ
السالليات».
املحلية من النساء
وبذلك تقول دراسة الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان فـ»إن
تصور الحل يتحدد بمنطلقات متنوعة بعضها يقف عند ما هو ظريف
وعابر ،وبعضها اآلخر عند ما هو خاص ببعض الحاالت ،أما بعضها
اآلخر فيوسع مرتكزاته لتشمل األبعاد القانونية والحقوقية واالقتصادية
واالجتماعية للمسألة ،وهو ما يعكس تحقق وعي جديد لدى النساء
السالليات ،ينفتح عىل املستجدات السياسية والحقوقية والقانونية
الوطنية والدولية ويتجاوب معها».
«أما عن كيفية أجرأة مقرتحات الحلول هذه وتحويلها إىل مكاسب فعلية،
فإن التفكري العميل هنا يف املخارج والعمليات اإلجرائية لتحقيق املكاسب
يبدو أوليا ،وبحاجة إىل التقوية والتأطري ،سواء فيما يهم األطراف التي
من شأنها دعم وتطوير حركتهن االحتجاجية ،أو فيما يتصل بتطوير
أساليب تحركن واحتجاجهن هن بالذات بصفة مستقلة» ،تقول دراسة
الرابطة ،تكمن يف االتصال بـ»الجمعيات الحقوقية تأتي يف مقدمتها،
وضمنها طبعا الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان التي يتواجدون

بهذه املناسبة بني إطارها؛ ووسائل اإلعالم التي تعمل عىل التعريف
بمطالب النساء السالليات وتقريبها من الرأي العام ،وخاصة من خالل
متابعة ما يرفعن من مطالب وما ينظمن من أشكال احتجاجية محلية
كانت أو وطنية بالعاصمة الرباط ،وأشارت الدراسة يف هذا الباب كذلك إىل
دور املستشارات الجماعيات يف الدفاع عن النساء السالليات ،خاصة وأن
بعض املعنيات بملف النساء السالليات هن يف ذات الوقت مستشارات
محليات».
أما غريها من الجهات واألطراف «فقد نالت الرفض يف التعامل معها
أو عدم الثقة فيها ،من قبيل النواب السالليني وسلطة الوصاية ،أو
القضاء الذي ال ينظر يف شكاياتهن وال ينصفهن ،حسب ترصيحاتهن،
وحتى املحامون الذين ال يلتزمون بقضيتهم عندما يوكلونهم أمرها ،بل
يخونونها حسب تعبري بعضهن ..أما األحزاب السياسية فإنها قد نالت
الرفض باإلجماع فيما يتصل بدورها يف مؤازرة مطالبهن».
أما فيما يخص اإلجراءات التي ستتبعها النساء السالليات لتحقيق
مطالبهن ،تقول الدراسة أنها توزعت بني «متابعة الحركة املطلبية
التي يناضلن منذ مدة لتحقيق أهدافها ،بمزيد من التعبئة والوحدة،
وهو ما يتم التعبري عنه بمصطلحات من قبيل النضال ،والدفاع
عن الحقوق ظل الظلم الذي يطالهن كنساء سالليات ،و تقديم
عرائض احتجاجية ومطلبية ،ورفع رسائل التشكي والتظلم
للجهات املعنية ،إضافة إىل إنجاز لوائح خاصة بالنساء
السالليات من ذوات الحق يف األرايض الساللية من طرفهن ،و
العمل عىل تأسيس جمعيات لتأطري النساء السالليات ،وللتعبري
عن مطالبهن بصورة منظمة».
واعتربت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان إىل أن
«التعاطي مع مطالب وقضية النساء عموما ،والسالليات
وحركتهن املطلبية باملغرب خصوصا ،ليس باالحتجاج واملطالب
فحسب ،بل باالعتماد عىل إنجاز تقارير دراسية وأبحاث
ميدانية ،وهو ما تحقق يف إنجاز هذه الدراسة حول األوضاع
السوسيواقتصادية للنساء السالليات،والتي التي كانت ثمرة
مجهود جماعي مؤطر أكاديميا وميدانيا من خالل التتبع اليومي
واملستمر لقضايا النساء السالليات من طرف أطر الرابطة
املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان وفروعها ،عرب التواصل
املستمر مع أفراد الجماعات الساللية ،ومن خالل تأسيس
مراصد حقوقية نسائية داخل العديد من الجماعات الساللية
باملغرب» ،مضيفة أنها «تمكنت من بلورة تصور واضح حول
البعد االقتصادي واالجتماعي للمسألة ،واعتماد مقاربة النوع
يف معالجة قضية النساء السالليات باملغرب؛ مع التأكيد عىل
رضورة البعد السيايس و الثقايف باعتماد مقاربة حقوقية والربط بني
األبعاد املختلفة مع االبتعاد عن العمل النظري املجرد» ،وهذا ما دفع بها
«للتفكري يف إيجاد اقرتاحات وحلول لقضية النساء السالليات تتناسب
والتوجهات التي تتطلبها التحديات الوطنية والدولية ،وتتماىش مع
الخطة الوطنية يف مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،واملساهمة يف
تحقيق أحد أهم أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف القضاء عىل الفقر
بجميع أشكاله ،يف كل مكان ،بضمان تمتّع جميع الرجال والنساء ،وال
سيما الفقراء والضعفاء منهم ،بنفس الحقوق يف الحصول عىل املوارد
االقتصادية ،وكذلك حصولهم عىل الخدمات األساسية ،وعىل حق ملكية
األرايض والترصّف فيها وغريه من الحقوق املتع ّلقة بأشكال امللكية
األخرى ،بحلول عام ».2030
وأضافت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان ،أن الدراسة هاته
تأتي مساهمة منها يف تنزيل بنود دستور  ،2011الذي أكد من خالل
الفصل  19عىل املساواة بني الجنسني يف التمتع بالحقوق والحريات
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية...وأكد سعي الدولة إىل
تحقيق املناصفة بني الرجال والنساء ،من خالل العمل عىل إحداث
هيئة للمناصفة و مكافحة كافة أشكال التمييز ضد املرأة ..وتجاوبا
مع استمرار نضاالت املرأة الساللية يف حركة مطلبية قوية منذ سنوات
من أجل مساواة فعلية كاملة مع الرجل يف حقوقها يف األرض واملدخرات
والتسيري املشرتك لألرايض الساللية ،وتطلعها املستمر إىل لعب دور فاعل
يف جعل األرايض الساللية باملغرب قاطرة حقيقية للتنمية ،الشئ الذي
تحققت بعض ثماره ،إذ وقع التمكن من تحقيق مكاسب مهمة يف هذا
املجال ،عرب االستفادة من مدخرات وعائدات األرايض الساللية؛ لكن رغم
ذلك فإن املساواة وتكافؤ الفرص بينها وبني الرجل الساليل لم تتحقق بعد
عىل أتم وجه ،ومازال ردم الهوة القائمة يف هذا املجال يستأثر باهتمام
الحركة الحقوقية والنسائية ،السيما يف ضوء غياب قوانني صارمة
تفرض املساواة الحقيقية يف االستفادة من األرايض الساللية مناصفة
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أمزيان تكرم لويزة بوسطاش وتيفيور مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

نظمت جمعية أمزيان بمناسبة اليوم العاملي
للمرأة وبتنسيق مع املديرية اإلقليمية لوزارة
الثقافة واالتصال بالناظور ،ندوة فكرية يوم
السبت  10مارس  2018بفندق النخيل بالناظور،
أطرها ثالثة من أبرز الفاعلني والباحثني واملهتمني
بخبايا الشؤون الثقافية والرتاثية والتاريخية عىل
مستوى الريف ،يتعلق األمر بكل من الدكتور عبد
الرزاق العمري واألستاذين محمد مرية واليزيد
الدرويش.
هذه الندوة التي أتت تكريما الثنتني من أبرز
الوجوه النسائية الالئي سجلن أسماءهن بأحرف
من ذهب يف ميداني التمثيل والطرب ،واستطاعتا
بمؤهالتهن أن يأرسن أفئدة متتبعيهن ومحبيهن
يف الريف وخارج الريف .نتكلم هنا عن املرأة
الحديدية ،املمثلة البارعة لويزية بوسطاش التي
أتقنت أدوارها يف املرسح والسينما والتلفزيون،
وكذلك املطربة الرائعة إيمان تيفيور ،صاحبة
الحنجرة الذهبية التي دخلت قلوب محبيها منذ
أوىل خطواتها يف ميدان الغناء ،ومثلت الريف
أحسن تمثيل يف العديد من امللتقيات الغنائية يف
املغرب والخارج.
يف البداية ،افتتح املمثل سيفاكس مسري الندوة
كالمه بالرتحيب بالحارضات والحارضين ،ومن
بينهم قامات فنية ومرسحية أبت إال أن تشارك
بحضورها يف هذا التكريم ،مهنئا املرأة بيومها
العاملي ،مذكرا بعطاءات الريفيات يف عدة مجاالت.
بعد ذلك ،فسح املجال للدكتور عبد الرزاق
العمري الذي تناول موضوعه بعنوان :املرأة
األمازيغية وجرب الذاكرة التاريخية .هذه املداخلة
القيمة غاص عربها العماري يف أعماق تاريخ
األمازيغيات الالئي كن يحضني برشف قيادة
املمالك وتنظيم الجيوش ومحاربة األعداء الغزاة،
مستحرضا عدة أسماء من قبيل امللكة ديهيا التي
عرفت بمقاومتها للعرب الغزاة بقيادة عبد العزيز
بن مروان وعقبة بن نافع وحسان بن النعمان
وموىس بن نصري وغريهم ،والذين عرفوا بسبيهم

للنساء وبيعهن يف الرشق ألغراض
جنسية.
وتحدث العماري كذلك عن نساء
أمازيغيات من قبيل ثامكونت
الصنهاجية التي قاومت بطش
املوحدين ،ويطو الدالية التي حاربت
الربتغاليني وكانت تتنكر يف زي رجل،
ولم يتم اكتشاف أمرها إىل أن قتلت
ونزع لثامها.
ليعرج املتدخل يف األخري عىل التاريخ
الحديث وحضور املرأة الريفية بقوة
يف االحتجاجات بالريف ،من قبيل
سيليا وهدى جلول ونوال بنعيىس
والعرجوني وغريهن ...والالئي كرسن
النظرة النمطية السلبية التي حيكت
حيال املرأة الريفية منذ املرحلة
الكولونيالية إىل اآلن.
بعد ذلك ،تناول الباحث اليزيد
الدرويش مداخلته التي وقف فيها
عند حضور املرأة الريفية يف املرحلة
الكولونيالية ومقاومتها إىل جانب
الرجل للمستعمر اإلسباني .خصوصا
يف عهد الرشيف محمد أمزيان،
حيث تكلم عن زوجة محمد الشادي التي كانت
مقاومة ،وعند سقوطها يف أيدي العدو االسباني،
قطع رأسها وتجول بها يف شوارع مليلية.
كما تحدث املتدخل عن نساء برزن يف معركة
أنوال كزوجتي الشيخ محمد الطاهر اللتني كانتا
تعبئان بندقيته وهو يف برج مراقبته بمنطقة
لعسارة نواحي أنوال .وأيضا الريفيات اللواتي
لقني حتفهن يف معركة سيدي إدريس يف  2يونيو
 1921والتي استشهدت فيها أكرب عدد من
الريفيات املقاومات.
وقد ذكر الدرويش أن املرأة الريفية كان لها حضور
يف أعىل مراكز القرار أيضا حتى إبان تأسيس
محمد بن عبد الكريم الخطابي لجمهورية الريف،

ويتعلق األمر بفايزة بلحسن التي كانت عىل رأس
املخابرات .ليعرج يف األخري عىل بروز املرأة الريفية
يف ميدان الصحافة ،مستحرضا اسم ارحيمو
املدني كأول ريفية تمتهن الصحافة.
وقد جاءت مداخلة الباحث اليزيد الدرويش غنية
بمعطيات دقيقة ونادرة ،وبأسماء ريفية نسائية
المعة.
بعد ذلك تناول الكلمة األستاذ محمد مرية ،وقف
فيها عند حيثيات االحتفال باليوم العاملي للمرأة
ودالالته ،ليستحرض بعد ذلك دور املرأة األمازيغية
بصفة عامة والريفية عىل الخصوص يف حماية
املوروث الثقايف األمازيغي واملحافظة عليه .مذكرا
إىل أن الفضل يعود للمرأة يف نسج األشعار ورسد

الرباط حتتضن ندوة حول “القيادة النسوية يف قلب التنمية
االقتصادية بإفريقيا”

اختتمت زوال اليوم ،الخميس  8مارس  ،2018أشغال
الندوة الدولية التي احتضنها املعهد الجامعي للبحث العلمي
التابع لجامعة محمد األول بالرباط ،حول موضوع “القيادة
النسوية يف قلب التنمية االقتصادية يف إفريقيا”.
الندوة التي انعقدت عىل مدى يومي  7و 8مارس ،يف إطار
اليوم العاملي للمرأة وبتعاون مع املركز الثقايف اإلفريقي،
ومخترب التاريخ واملجال واملجتمع والثقافة ،تناولت عددا
من املواضيع املتعلقة بقضايا املرأة يف عالقتها بالتنمية
االقتصادية ،كمداخلة الدكتورة “حنان بوكطاية” من
جامعة ابن زهر بأكادير ،يف موضوع “املرأة املقاولة
باملغرب” ،ومداخلة “املرأة املقاولة يف الجزائر بني األهمية
االقتصادية واالجتماعية” للدكتور سايل مراد من جامعة
خميس مليانة بالجزائر ،ومداخلة لألستاذة وسيلة بنكريان
من جامعة فاس “تحديات ورهانات املقاوالت النسائية يف
مجال الطاقات املتجددة بإفريقيا”.
ومن جهتها الدكتورة زبيدة أشهبون أستاذة علم االجتماع
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بجامعة ابن طفيل-
القنيطرة ،تدخلت حول موضوع “العوائق السوسيوثقافية
لولوج املرأة عالم املقاولة” ،فطرحت يف املحور األول من
مداخلتها القضايا التالية :كيف تم تقسيم العمل عىل أساس
ما هو جنيس والذي يحدد املجال بني الخاص للمرأة والعام
للرجل وبينت كيف تم بناء هذا التقسيم الجنيس واملجايل تاريخيا وثقافيا
فحورصت املرأة يف مجال خاص وكلفت بمهام تتالءم مع مقدوراتها
الفزيولوجية والذهنية باعتبار املرأة كائنا ضعيفا جسمانيا وذو قدرات
ذهنية محدودة ألنه ال يستوعب املعقد من األشياء كتقنيات الصيد مثال
التي يتقنها الرجل  ،يف حني أن هذا األخري والذي نظرا لبنياته الجسمانية
والعقلية مؤهل بامتياز لولوج العالم الخارجي الذي يشكل املخاطرة
واملنافسة والحرب.
مضيفة “لكن هذا التقسيم الجنيس للعمل املحتقر من طرف الرجل
والغري معرتف به استطاعت املرأة من خالله أن تنتج وتلبي معظم
حاجيات البيت .هذا التقسيم للعمل الذي يحرص املرأة يف شؤون املنزل
مكنها من اكتساب آليات التسيري والتدبري والتخطيط واالدخار وحماية
أرستها من الحاجة والعمل عىل تبني مشاريع صغرية لزيادة دخل األرسة
ولقد استشهدت بمفكرين يؤكدون تفوق املرأة يف عملها مقارنة مع عمل
الرجل الذي تبقى مردوديته ضعيفة”.
ويف املحور الثاني تحدثت األستاذة أشهبون عن قوة الهيمنة الذكورية
التي تمارس تسلطها بشكل خفي ورمزي حتى أن املهيمن عليه يتقبلها
برىض وقد اعتمدت عىل بيري بورديو يف تفكيكه آلليات الهيمنة وتساءلت
من أين تستمد مرشوعيتها؟ هناك ثالث مصادر لهذه املرشوعية ،وهي
أوال تميزها باالختفائية وتمارس بشكل رمزي وكأن الطبيعة خلقت

الرجل كمهيمن واملرأة كمهيمن عليها ،ثانيا قوة تجذرها يف الوعي عرب
تنشئة اجتماعية مؤسسة عىل التقسيم بني الجنسني لتصبح الهيمنة
الذكورية خاصية ثقافية مشرتكة بني جل املجتمعات اإلنسانية ،ويف
األخري تستمد الهيمنة الذكورية مرشوعيتها من تضافر كل املؤسسات
االجتماعية (األرسة،املدرسة ،الحزب ،اإلعالم ،الكنيسة أو املسجد…) ..يف
إنتاجها وإعادة إنتاجها بشكل مستمر مما يجعلها كآلة رمزية تشتغل
عىل الدوام.
ويف املحور الثالث الذي يعترب تطبيقا للمفاهيم واملعطيات التي ُقدمت يف
املحاور السابقة ،بينت أستاذة علم االجتماع ،كيف أن املرأة استطاعت
فرض ذاتها وتحدت العوائق السوسيوثقافية وذلك من خالل تحليل
خطاب لرئيسات املقاوالت يف املغرب اللواتي شكلن أول جمعية سنة
 .2000و بينت كيف نجحت املقاوالت يف تأسيس دعائم املقاولة النسوية
يف املغرب .أنهيت املحور بتقديم توصيات لتشجيع النساء عىل ولوج هذا
املجال املحموم.
وخلصت األستاذة إىل فكرة أساسية مفادها أن املرأة يف املقاولة سوف
تواجه رصاعا حاد ومضاعفا مقارنة باملجاالت األخرى ألن املقاولة
تجمع بني رأسمالني الرمزي واملادي وهما آليتان تشكال القوة التي
تتأسس عليها الهيمنة الذكورية .الرأسمال الرمزي هو الكفاءة والخربة
والرأسمال املادي هو املال واالستثمار والربح والرجل لن يقبل أن تستحوذ
املرأة عىل هذه القوة فتنقلب الهيمنة من ذكورية إىل أنثوية.

الحكايات وترديد األهازيج.
بعد ذلك ،جاءت لحظة تكريم املمثلة لويزية
بوسطاش بكلمة مؤثرة من املخرج املرسحي فخر
الدين العمراني وقف فيها عىل جوانب من مسرية
املمثلة وتخطيها للعقبات بقوة شخصيتها لتنحت
اسمها يف املرسح والسينما والتلفزيون .بعد ذلك
سيأتي دور الشاعرة حياة بوترفاس بكلمة يف حق
الفنانة املتألقة إيمان تيفيور.
ليقدم لهما بعد ذلك هدايا تذكارية اعرتافا
بتألقهما ومجهوداتهما الجبارة يف التمثيل
والغناء.
ويف األخري ،كان موعد الحارضات والحارضين مع
حفل شاي وأخذ صور تذكارية مع الفنانتني.

 BMCEيساند ويشجع
املقاوالتية النسوية

يتعاون  BMCEمع مختلف الرشكاء لدعم النساء
املقاوالت باملغرب ويقدم لهن عرضا شامال من
خدمات املرافقة و التمويل ،وذلك يف سياق أصبحت
فيه املقاوالتية النسوية ضمانة لنمو االقتصاد
املغربي وحال رئيسيا لخلق القيم .
وأكد بالغ للبنك املغربي للتجارة الخارجية أنه
بعد التوقيع عىل االتفاقية مع البنك األوروبي
لإلنشاء و التعمري بهدف إقرتاح فرص جديدة
للتمويل واملساعدة التقنية املخصصة للمقاوالت
املغربية الصغرى واملتوسطة التي تملكها أو
تسريها نساء ،وقع اليوم  13مارس 2018
أيضا رشاكة مع جمعية النساء املقاوالت باملغرب
ألجل استفادة املنخرطات ،من جهة ،من حلول
املرافقة و اإلرشاد التي طورها البنك ،و بالتحديد
الدراسات القطاعية ،نادي املقاوالت الصغرى
واملتوسطة ،ونادي املقاوالتية ...ومن جهة أخرى،
من عروض التمويل ،مثل السلف املدعوم «اليكي»،
سلف املقاول الذاتي ،سلف اإلستهالك للمقاوالت
الصغرى و املتوسطة.
وأكد ذات البالغ أنه وبعد نجاح النسخة األوىل من
نادي املقاوالت الصغرى و املتوسطة لفائدة النساء
املقاوالت ( مديرات مقاولة ،نساء أطر ،مسؤوالت
ماليات وإداريات ،إلخ )...الالتي استطعن
االستفادة من ثالث أشهر من التكوين ،كان هذا
الحفل أيضا فرصة لتجديد التزامه وإطالق النسخة
الثانية الخاصة بنساء نادي املقاوالت الصغرى
واملتوسطة التي تهدف إىل مرافقة وتحسيس
النساء املقاوالت من خالل تقديم دورة تكوينية
معتمدة و مرافقة شخصية.
ويضيف أنه وعيا منه بأهمية الدور االقتصادي
واالجتماعي للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ،يؤكد
من جديد إرادته يف االقرتاب من زبنائه املقاولني،
و خاصة العنرص النسوي لتقديم أفضل الخدمات
لهن وذلك ،من خالل نصائح قيمة ،عروض و
خدمات مالئمة و مرافقة شخصية لتسهيل
حياتهن بشكل أفضل.
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"حراك الريف" واهلجرة حنو املجهول

قوارب الموت تنبعث من جديد
إحساس رهيب ،ذلك الذي عاشه "أنري" ورفاقه يف تلك الليلة املظلمة،
عندما بدأ املاء ينسل إىل قاربهم املطاطي ،واختلطت مياه البحر
بالوقود ،فكانوا قاب قوسني من موت محقق.
كنا ثالثة عرش شخصا ،إضافة إىل ربان القارب ،يحكي أنري قصته
وال يكاد يبني"،قمنا بتحضري كافة مستلزمات اإلبحار من وقود
ومحركات ،قام "الباطرون" الذي كان رفقة اثنني من إخوته ،بنفخ
القارب املطاطي الذي ال يتجاوز طوله ثالثة أمتار ،بدا األمر حينها
عاديا .قمنا بشحن براميل مملوءة بالوقود داخل القارب ،لكن القارب
كان أضيق مما كنا نتصور ،وقد بدأ باالنخفاض حتى قبل صعودنا".
شعر أنري ورفاقه بالخوف حينها ،لكنهم رغم ذلك صعدوا فوق
ظهر القارب املطاطي ،الذي بدا من الوهلة األوىل أنه لن يتمكن من
إيصالهم للوجهة املنشودة" ،لم نكن قد ابتعدنا كثريا عن الساحل
حني أحسسنا بالقارب يغرق بنا ،وبدأ املاء يدخل علينا من كل صوب،
فانتبهنا حينها إىل أن القارب كان مثقوبا".
أنري الذي كان هاربا من القمع ،الذي طال أغلب نشطاء "حراك
الريف" صيف  2017املايض ،أصبح اآلن ،هو ورفاقه ،يف ورطة ،فقد
أوصاهم بعض حراس السواحل ،الذين قدموا لهم النصح وساعدوهم
عىل الهرب ،بأال يرجعوا إىل سواحل الريف مهما كلفهم األمر.
"نصحنا الحرس باصطحاب راية الهوية األمازيغية أو راية "جمهورية
الريف" معنا ،لالستدالل بها ،أمام خفر السواحل اإلسباني ،عىل
هروبنا من موجة االعتقاالت التي تطال نشطاء الحراك الشعبي
بالريف ،وشجعونا عىل املغادرة" ،أحسسنا بحق ،يضيف أنري أن ذلك
"املخازني" األمازيغي كان يرغب يف مساعدتنا ،و"أخربنا أن كثريا من
النشطاء مروا من هنا ،وهم ينعمون اآلن باللجوء يف إسبانيا".
تنازع ،أنري ورفاقه ،األمر بينهم ،بعدما تبني لهم أن "القارب" غارق ال
محالة ،وقد علموا من حرس السواحل أن طريق العودة لن تكون أأمن
من طريق الخروج ،وتحول النزاع إىل عراك داخل القارب وسط البحر
يف ظالم دامس ،فقد كانت الساعة تشريإىل الثانية فجرا ،عندما أبحر
النشطاء يف شواطئ "تمسمان".
"لقد أصابنا الوقود ،بعد اختالطه بمياه البحر ،بحروق خطرية عىل
مستوى أرجلنا ،وكدنا أن نودي بحياتنا ،لوال تدخل رجل حكيم من
النشطاء ،كان هو األكرب سنا بيننا ،فأمر السائق بتوجيه القارب
نحو أقرب شاطئ ،حيث وجدنا الدرك امللكي ومعهم "الشيوخ"
و"املقدمني" ،الذين "قاموا باعتقالنا عىل الفور ،واقتيادنا إىل املخفر"،
يروي أنري ،بنربة يغلب عليها الحزن واألىس.
لم يذكر أنري ،امللقب بـ"الزفزايف" من طرف رجال الدرك ،أن أحدا من
رفاقه تعرض للتعذيب أثناء االستماع لهم ،صبيحة اليوم املوايل داخل
املخفر ،باستثناء تهديدات مستمرة باالعتقال عىل خلفية نشاطهم
بالحراك الشعبي ،يف حالة عدم كشفهم عن هوية "الباطرون"،
صاحب ذلك القارب املطاطي الذي كاد أن يودي بحياتهم.
يقول أنري أنه لم يعرتف بمن يكون مدبر الهجرة ،بالرغم من كونه
أول من تقدم للتحقيق ،لكن رفاقه فعلوا ،بعدما قام الدرك بإقناعهم
أن القارب كان مثقوبا قبل اإلقالع ،وأن "الباطرون" غشهم وعرض
حياتهم للخطر .أدىل النشطاء بأقوالهم ووقعوا محارضهم ومعهم
أنري ،الذي قىض ليلة إضافية أخرى تحت الحراسة النظرية ،قبل أن
يطلق رساحه.
يتحرس أنري عىل معتقيل حراك الريف "الذين يعانون يف السجون
املغربية" ،وهو يروي قصته بعد مرور حوايل ستة أشهر عىل الواقعة،
وقد عاد اليوم إىل عمله املعتاد ،بعد أن هدأ الحراك يف جميع مناطق
الريف ،باستثناء خرجات نادرة" ،يف بعض املناطق التي ال زالت
صامد".

من يساعد النشطاء
على الهجرة؟
سيفاو 28 ،سنة ،صاحب
خربة كبرية يف "لحريك" أو
الهجرة الرسية ،فقد هاجر
ألول مرة إىل إسبانيا ،عندما
كان يف العرشين من عمره،
لكن السلطات اإلسبانية
ضبطته وقامت برتحيله
إىل املغرب ،أعاد الكرة أربع
مرات لكنه لم يفلح ولو مرة
يف تحقيق حلمه واالستقرار
بهولندا ،البلد الذي طاملا كان
يرغب يف الوصول إليه.
يعرتف سيفاو ،الفالح
الصغري بجماعة تزاغني سواحل إقليم الدريوش ،أنه قام إبان
الهجرات املوالية لقمع حراك الريف ،بمساعدة مجموعة من الشباب
الراغبني يف الهجرة إىل أوروبا ،وتأطريهم ،وتنبيههم للمخاطر التي قد
تعرتض طريقهم إذا ظلوا يف البالد.
يقول سيفاو ،الذي عاد إىل الريف بعد قضائه ألزيد من خمس سنوات
كتاجر للحلويات بمدينة فاس" ،عندما تقرر مجموعة من الشباب،
مكونة من 12إىل  14شخصا،الهجرة نحو أوروبا ،يقومون بجمع
قدر من املال ،يرتاوح بني أربعة آالف وخمسة آالف درهم ،فيشرتون
قاربا مطاطيا إضافة إىل محركني اثنني ،يتم االحتفاظ بأحدهما
لحالة الطوارئ".
"تنترش نقط بيع القوارب واملحركات يف أسواق سوداء نواحي
الناظور ،حيث يبلغ الحد األدنى للمحرك بني  7آالف و 10آالف درهم،
بينما يبلغ ثمن القارب املطاطي حوايل  20ألف درهم ،ويتوزع الباقي

عىل مصاريف الوقود واإلصالحات والبوصلة ،ومن املهاجرين من
يقوم برشاء البذل البالستيكية" يضيف الشاب الذي شاخت مالمحه
بفعل نوائب الزمن.
ويف إطار االستعداد للهجرة ،يقيض ثالثة أو أربعة أشخاص عدة
أيام يف مراقبة املكان املحدد النطالق قاربهم ،حيث يقومون بمراقبة
أحوال الطقس ،وكذا مراقبة وجود عنارص البحرية املغربية ،وعندما
تكون كل الظروف مالئمة لإلقالع ينطلق القارب املطاطي ليال لتجنب
سقوطه يف أيدي حرس السواحل املغربية.
يستغرق القارب املطاطي يف الحاالت العادية ما بني  10إىل  15ساعة
قبل الوصول إىل السواحل الجنوبية إلسبانيا ،إال أن أغلب املهاجرين
إبان "الحراك" كانوا يتصلون بخفر السواحل اإلسبانية ،طلبا
للنجدة ،بمجرد وصولهم إىل مياهها اإلقليمية ،ويرصحون بعد ذلك
بأسباب هجرتهم ويطلبون اللجوء السيايس.
وتشري مصادر إعالمية محلية بالناظور ،إىل أنه تم توقيف حراس
مكلفني بمراقبة السواحل "مخازنية" برفقة وسيط ملهاجرين
رسيني ،وذلك بعدما تم ضبطهما
يف حالة تلبس بتسلم مبلغ مايل
عن طريق الرشوة مقابل غضهم
الطرف عن عملية تهجري عرب قارب
مطاطي.
وقد تم ضبط الحراس الثالثة
املشتبه بهم ،تضيف املصادر ذاتها،
متلبسني بتسلم مبلغ مايل من
طرف وسيط املهاجرين الرسيني،
الذين كانوا يستعدون لإلبحار عىل
متن زورق مطاطي نحو إسبانيا.
مليلية ..وجهة القرب
البعيدة؟

قطع يوبا ،ذي الثالثة والعرشين
ربيعا ،ما يزيد عن  40كيلومرتا
مشيا عىل األقدام ،دون أن تكون
له وجهة محددة؛ ما كان يشغل
باله يف تلك اللحظة هو الهروب من
قبضة الرشطة املغربية ،بعدما علم
بمحارصتها ملنزله بإحدى القرى
النائية بالريف.
لم يجد يوبا ،وهو الناشط البارز
بـ"حراك الريف" عىل مستوى
املنطقة التي كان يقطن بها ،ملجأ
سوى مدينة مليلية ،هذه األخرية
التي تتيح لقاطني إقليمي الناظور
والدريوش الولوج إليها دون تأشرية ،بينما يحرم باقي املغاربة من
دخول ترابها إال بتأشرية سفر.
اليوم ،بعدما قىض بعض املعتقلني عىل خلفية حراك الريف
"عقوبتهم" ،وبينما ال يزال بعض القادة ينتظرون مصريهم يف
سجن "عكاشة" بالدار البيضاء ،يعيش يوبا يف مركز إليواء الالجئني
بمدينة مليلية ،بعدما وضع ملف لجوئه لدى السلطة اإلسبانية.
يعيش باملركز التابع للمفوضية األوروبية لالجئني ،خمسة وثمانون
الجئا قدموا من مختلف مناطق الريف ،منهم من دخلوا بطريقة
قانونية ممن ينتمون إلقليمي الناظور والدريوش ،وهناك من وصل
إىل مليلية بحرا عن طريق قوارب الهجرة الرسية ،نظرا لعدم تمكني
ساكنة إقليم الحسيمة من
دخول مدينة مليلية دون
الحصول عىل تأشرية.
يوفر املركز لالجئني ثالث
وجبات غذائية يف اليوم،
باإلضافة إىل حمام وأرسة
نوم ،وحتى االستجابة
وتسوية
لطلباتهم
وضعيتهم القانونية ،يمنع
عىل نزالء املركز مزاولة أي
نشاط سيايس أو نقابي
مهما كانت طبيعته ،كما
أن الالجئني هناك ،ال يزالون
مالحقني من طرف الرشطة
املغربية ،أو عىل األقل ،هكذا
ما يعتقدون.
كان يوبا عىل وشك
إنهاء دراسته بالجامعة،
والحصول عىل اإلجازة ،حينما باغته الحراك ،وانخرط فيه بعفوية،
كما فعل عدد من الشباب باملنطقة ،وقد أصبح اليوم يفكر جادا
يف الهجرة إىل إحدى دول أوروبا الشمالية ،بعدما وصل إىل نقطة
الالعودة.
وبخالف الجئي مليلية ،يتمتع الالجؤون الريفيون بأوروبا بحرية
أكرب ،حسب ترصيح ألحد رفاق الزفزايف ممن تمكنوا من الهجرة نحو
أوروبا ،للتلفزة اإللكرتونية "ريفيزيون" ،أثناء مشاركته يف إحدى
املسريات األوروبية التضامنية مع حراك الريف.
الهجرة في تزايد
زادت وترية الهجرة من املغرب نحو إسبانيا ،حسب ما تناقلته
تقارير دولية ،وذهب أغلبها يف اتجاه ربط ذلك بقمع االحتجاجات

حتقيق

التي شهدتها منطقة الريف منذ مقتل بائع السمك محسن فكري
نهاية أكتوبر.2016
وسجل تقرير للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
صدر يف نونرب املايض ،أن املغرب أصبح ثاني بلد ،بعد سوريا ،يقبل
أبناؤه عىل الهجرة الرسية إىل أوروبا ،وذلك بنسبة  9يف املائة من
مجموع املهاجرين الذين عربوا البحر األبيض املتوسط إىل أوروبا ما
بني شهري يوليوز وسبتمرب .2017
وسجل التقرير أن إسبانيا شهدت ارتفاعا ً بنسبة  90%يف عدد
ً
مقارنة
الواصلني عرب الرب والبحر خالل الفصل الثالث من عام 2017
بالفرتة نفسها من العام املايض ،وكان غالبية هؤالء الواصلني البالغ
عددهم  7,700شخص من املغرب وكوت ديفوار وغينيا.
فيما سجل تراجع عدد رحالت العبور من ليبيا إىل إيطاليا ،حيث
بلغ عدد الواصلني إىل إيطاليا عن طريق البحر بني يوليوز وسبتمرب
 21,700شخص وهو العدد األدنى يف األعوام األربعة األخرية.
وذكر التقرير أن املهاجرين املغاربة "يستخدمون كل الوسائل للوصول
إىل اسبانيا (بحرا) من جيت سكي
وألواح الركمجة والزوارق املطاطية
واملراكب الخشبية التي تنقل أحيانا
أكثر من ستني شخص" ،ويف التقرير
ذاته يحتل املغاربة املرتبة األوىل بني
املهاجرين الوافدين إىل إسبانيا يف
يوليوز املايض ،الشهر الذي بلغ فيه
قمع حراك الريف حده االقىص.
وتفيد آخر أرقام نرشتها منظمة
الهجرة الدولية التابعة لألمم املتحدة
أنه من فاتحيناير إىل  21دجنرب
 ،2017وصل  21ألفا و 468شخصا
إىل املياه أو السواحل اإلسبانية
مجازفني بحياتهم يف مراكب هشة
بعد دفع أموال ملهربني ،أي أكثر
بحوايل ثالث مرات من  6046الرقم
الذي سجل العام املايض.كما أن عدد
الذين لقوا مرصعهم خالل سعيهم
للوصول إىل إسبانيا ارتفع إىل أكثر
من  223مهاجرا سنة .2017
والالفت يف الهجرة املغربية هو
تقديم املئات من الشباب املغربي
طلب اللجوء السيايس تفاديا للطرد،
مستندين يف ذلك إىل أزمة حراك
الريف يف تربير طلباتهم.
وحسب ما رصح به وزير الداخلية
اإلسباني ،خوان إغناثيوثويدو ،أمام
الربملان اإلسباني ،سجلت مدينة
مليلية ارتفاعا يف عدد املهاجرين غري النظاميني الذين طلبوا اللجوء،
حيث بلغ  864طلب لجوء إىل حدود شهر يونيو من العام املنرصم.
لمحة عن تايخ الهجرة بالريف

يرى أستاذ التاريخ املعارص بجامعة مكناس ،ميمون أزيزا ،أن
مسلسل الهجرة إىل أوربا ،الذي انطلق يف بداية الستينات ،لم يكن
وليد الصدفة"،وإنما كان امتدادا لتيارات هجروية سابقة إىل مناطق
مغربية أخرى أكثر خصوبة ،من أجل االشتغال يف القطاع الفالحي،
فعىل سبيل املثال يف القرن الثامن عرش هاجر الريفيون إىل طنجة
والعرائش ،تحت قيادة القائد أحمد الريفي ،للمشاركة إىل جانب
السلطان موالي إسماعيل يف محاولة تحرير السواحل املغربية ،كما
استوطنت مجموعات أخرى منطقة موالي إدريس زرهون ،وفاس".
وابتداء من منتصف القرن التاسع عرش ،يضيف األستاذ كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية يف مقال له بعنوان "قرن من الهجرة يف الريف"،
انطلقت الهجرة املوسمية إىل الجارة الجزائر لالشتغال عند املعمرين
الفرنسيني .وقد وصل عدد املهاجرين يف أواخر القرن التاسع عرش
ما يزيد عن  20.000عامل .وسريتفع هذا العدد تدريجيا ،ليصل
إىل حوايل  80.000خالل سنوات الجفاف واملجاعات التي اجتاحت
الريف يف األربعينات من القرن املايض .هذا إضافة إىل مشاركة أزيد
من  70.000من الجنود الريفيني يف الحرب األهلية اإلسبانية بجانب
الجنرال فرانكو فيما ببن  1936و.1939
ووفقا للباحث يف التاريخ املعارص للريف ،فقد عرفت مساهمة الريف
يف الهجرة املغربية إىل أوربا ،تطورا ملحوظا منذ انطالق هذا املسلسل
يف بداية الستينات" ،ففي عام  1966بلغ عدد املغاربة بأوربا ،85.000
وأكثر من  29.000منهم ينتمون إىل إقليمي الناظور والحيسمة،
وهو ما يمثل  %35يف املائة من العدد اإلجمايل للمهاجرين .ويف عام
 1971قدرت السلطات املحلية عدد املهاجرين من إقليم الناظور
بحوايل  32.000مهاجرا ،ثم ارتفع عددهم ليصل  40.000عام 1974
 ،و 158.800سنة  ،1992مقابل  63.712بالحسيمة .وهو ما يمثل
 20%و  14%عىل التوايل من مجموع سكان اإلقليمني".
يف خضم هذه الظروف ،يرى أزيزا أن الريف عرف أكرب عملية لتحويل
الفائض الديموغرايف خارج الحدود الوطنية يف تاريخ القرن املايض،
"علما بأن مساهمة الوحدات الرتابية الريفية يف تغذية تيارات الهجرة
تبقى جد متباينة .لكن الالفت لالنتباه هو أنه إذا كان حجم الجالية
املغربية بأوروبا سجل تزايدا مهما يف أغلب دول االتحاد األوروبي،
بدرجات متفاوتة طبعا ،فإن أكرب نسبة للتزايد تالحظ يف إسبانيا،
فقد صار هذا البلد الذي كان إىل عهد قريب مصدرا للمهاجرين،
القبلة الرئيسية لغالبية مهاجري أقاليم الشمال عموما ،وللريفيني
عىل وجه الخصوص ،انطالقا من أواسط الثمانينيات".
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Les Amazighs demandent
l'ouverture des frontières entre
le Maroc et l’Algérie
A Monsieur Abdelaziz
Bouteflika,Président de la
République algérienne
Objet : demande d’ouverture des frontières entre le
Maroc et l’Algérie.
Excellence Monsieur le Président,
Nous tenons tout d’abord
à féliciter et remercier
votre excellence pour vos
réalisations en faveur de
la cause amazighe ces derniers temps. Particulièrement votre initiative de
reconnaissance du nouvel an
amazighe comme fête nationale et jour férié rémunéré,
ainsi que d’autres réalisations aussi importantes
inhérentes à vos instructions
pour consacrer la prêche du
vendredi 12 janvier 2018
pour le nouvel an amazighe
en langue amazighe et sa
relation profonde avec l’histoire de l’Algérie et des algériennes et algériens. Nous
n’omettrons pas également
votre décision de la création

d’une académie dédiée à la
modernisation et à la promotion de la langue amazighe et son intégration dans
les cycles de l’éducation et
de l’enseignement, au même
titre que la langue arabe.
Excellence Monsieur le Président,
Nous espérons que cette ouverture que vous avez initiée
en faveur des revendications
amazighes au début du nouvel an 2968 continue de telle
sorte qu’elle soit couronnée
par l’ouverture des frontières entre les deux pays
voisins : le Maroc et l’Algérie. Ceci pour contribuer à

alléger les souffrances
des familles « déchirées »
et écartelées entre les deux
pays voisins et reconstruire
les liens de fraternité qui
lient les peuples d’Afrique
du Nord depuis longtemps.
De sorte que l’on puisse se
déplacer librement et sereinement dans une seule
nation qui s’étend le long de
l’Afrique du Nord.
Et nous profitons de la
même occasion, Excellence,
pour vous demander la libération de tous les détenus
de la cause amazighe, à leur
tête les détenus incarcérés
suite aux événements de
Taghrdaït ainsi que l’arrêt
de la poursuite des autres
activistes du mouvement
amazighe à l’intérieur de
l’Algérie et à l’étranger.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de
croire en l’expression de
notre haute considération
Signé : Rachid RAHA
Président de l’Assemblée
Mondiale Amazighe.
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timirt

L'UNESCO réagit aux demandes
des Amazighs de l'importance
de la langue maternelle
Monsieur Rachid RAHA; Président de l’Assemblée Mondiale
Amazighe
Monsieur le Président,
Au nom de la Directrice générale
de l'UNESCO, je vous remercie de
la lettre que vous lui aviez adressée. Le Secteur de l'éducation que
je dirige actuellement prend note de
vos préoccupations sur l'éducation,
notamment en Afrique du Nord et
au Maroc.
Dans votre lettre, vous soulignez
les difficultés liées à une éducation
qui ne répond pas aux besoins des
jeunes et de l'emploi d'une langue
d'enseignement différente de leurs
langues maternelles, en l'occurrence, le tamazight et le darija.
S'agissant de la problématique de
l'éducation en général, l'UNESCO
assiste ses Etats membres dans la
recherche de solutions appropriées
aux grands défis de l'éducation,
telles l'abandon scolaire, l'exclusion sociale. Ainsi, l'Organisation
s'adresse, en priorité, aux jeunes et
avec leur concours, agit contre la
délinquance, le chômage, la radicalisation.
Des activités transversales comme
l'Éducation à la citoyenneté mon-

diale ont pour ambition de
rendre l'enseignement plus pertinent en mettant l'accent sur
les dimensions non cognitives et
socio-émotionnelles. C'est une
éducation qui permet aux apprenants de développer des valeurs
universellement partagées et
d'agir de façon responsable aux
défis communs de nos sociétés.
Par ailleurs, la Prévention de
l'extrémisme violent par l'éducation (PVE-E), a pour objectif de
mettre en place des interventions
et des approches éducatives nécessaires pour assurer des systèmes
éducatifs contribuant efficacement
à prévenir la violence.
Concernant la promotion de l'emploi d'un enseignement fondé sur
la langue maternelle des peuples
d'Afrique, dont la langue maternelle
n'est pas l'arabe, cet emploi est lié
à la reconnaissance de la diversité
culturelle et linguistique, et son développement. L'UNESCO a redoublé
ses efforts dans ce domaine depuis
la Déclaration universelle sur la diversité culturelle (2001). En outre,
l'Organisation a également développé des ressources afin que ces instruments normatifs internationaux
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soient mis en œuvre.
A ce titre, l'UNESCO a organisé la
première formation sur le manuel
« J'écris la paix » écrit en plusieurs
langues, le 21 et 22 février 2018 à
Rabat (Maroc). Quatorze lycées de
l'Académie régionale d'éducation et
de formation de Rabat-Kenitra-Salé ont participé à cet atelier impliquant l'écriture tifinagh.
Pour de plus amples informations
sur nos activités/projets, veuillez
trouver en annexe les liens vers des
publications de l'UNESCO.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'expression de mes salutations distinguées,
Signé : M. Firmin E. MATOKO

"La culture amazighe et l'avenir de la démocratie dans les pays
d'Afrique du Nord" au Festival de Fès de la culture amazighe
Introduction
L' Association Fès Saïs et le Centre Sud-Nord organisent en partenariat avec la Fondation Esprit de
Fès et la Région Fès-Meknès et avec le soutien de
la Fondation BMCE la quatorzième édition du Festival international de la culture amazighe les 1112-13 mai 2018 à Fès sur le thème: « la culture
amazighe et l'avenir de la démocratie dans les pays
d'Afrique du Nord ".
Le festival s'inscrit dans le cadre des hautes directives royales concernant la promotion de la culture
amazighe et de la culture marocaine en général. Le
but de cette initiative est de débattre du patrimoine
amazigh, matériel et immatériel, et du rôle de la
culture amazighe dans le métissage des cultures en
Afrique du Nord. Le festival vise à contribuer à la
paix sociale, avec le développement de stratégies
cohérentes pour promouvoir le dialogue, la cohésion sociale et la culture démocratique.
Le festival ambitionne de souligner l'importance
historique, sociale et culturelle de l'interaction des
cultures et de leur impact sur le développement et
la démocratie. Il comprend deux volets principaux:
- Un forum international sur « la culture amazighe
et l'avenir de la démocratie dans les pays d'Afrique
du Nord »
- Un volet dédié à la chanson et à la poésie.
Le festival vise aussi à montrer l'impact positif du
multiculturalisme sur le développement social et
culturel et à réfléchir aux moyens de promouvoir
une culture de dialogue, de solidarité et de tolérance.
En plus du forum, le festival comprendra de
grandes manifestations de la chanson amazighe et
populaire à travers ses chanteurs, poètes et artistes
du royaume et de pays amis pour faire revivre l'héritage littéraire et artistique du Maroc.
Outre la chanson et la poésie, le festival comprendra également plusieurs expositions:
Exposition de livres
Exposition de produits traditionnels
Exposition de tapis amazigh
Forum international
Préambule
La région nord-africaine se caractérise par sa
diversité culturelle et par sa culture amazighe qui
constitue une composante importante de l'identité nationale qui appartient à l'identité culturelle
islamique car la population amazighe est presque

entièrement musulmane. L'islam a façonné l'histoire de toute l’Afrique du Nord par l’introduction
d'une nouvelle civilisation dans laquelle l’ Amazigh
a fusionné avec l'islam et a coexisté avec la langue
arabe.
Pour réhabiliter la langue et la culture Amazighes
et l’adapter aux exigences du mouvement culturel amazigh, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a
annoncé la création de l'Institut royal de la culture
amazighe, le 17 Octobre 2001, et la langue amazighe a été reconnue comme langue officielle dans
la Constitution amendée en 2011. Cette décision,
qui découle de la conviction de la nécessité de réhabiliter une partie de la culture nationale authentique, a changé la donne dans la région,
En Algérie, après une lutte de plus d'un demisiècle, la population amazighe a obtenu que sa
langue soit reconnue comme langue officielle en
2016.
Pour sa part, le français au Maghreb, bien que
parlé couramment, n’a aucun statut officiel et est
enseigné dans les écoles comme une langue étrangère.
En Tunisie, le dernier recensement de 2014 donne
un chiffre de 30.371 habitants dans les zones amazighophones au sud de la Tunisie. Il est à noter que
le plus grand nombre de berbérophones se trouve
dans la région du Grand Tunis. Mais la nouvelle
constitution ne reconnait pas la langue amazighe.
La conscience identitaire amazighe même si elle
demeure forte en Tunisie, n'est pas visible de l'extérieur. Les études linguistiques des parlers berbères en Tunisie sont presque inexistantes. Remédier à ce vide est un travail urgent à réaliser si l'on
veut s'engager dans un processus de réappropriation de l'identité amazighe.
En Mauritanie, le même son de cloche. La langue
amazighe est en voie d’extinction. La présence
linguistique et culturelle des amazighophones est
incontestable mais fragile en Mauritanie.
En Libye, la langue amazighe connait une revitalisation après le soi-disant printemps arabe et les
parents redonnent désormais des prénoms amazighs à leurs enfants, contrairement à l’époque
Qaddafi où l’usage de la langue amazighe était
prohibé.
En Egypte, l’amazigh est parlé à Siwa, une oasis
située à 560 km à l'ouest du Caire et à proximité
avec les frontières égypto-libyennes, en plein dé-

sert. Elle compte 25 000 habitants, et elle est le
point le plus oriental du peuplement amazigh et le
seul en Égypte, ce qui confère au lieu une singularité toute particulière.
Nous ne pouvons pas ne pas lier le discours sur
la culture et l’identité amazighe au processus
démocratique dans la région. Il y a un lien entre
la revitalisation de l’amazighe et le mouvement
social pour consolider les acquis démocratiques.
Le mouvement amazigh contribue au changement
démocratique et au développement des capacités
des citoyens. Il a pour but également la diffusion
de la culture de la liberté, de la citoyenneté par le
biais du dialogue culturel, de la recherche et de la
démocratie participative.
Ainsi, le multiculturalisme peut être considéré
comme une ressource riche qui peut être utilisée
pour impliquer tous les citoyens dans le processus
de développement. Bien entendu, l'intégration de
la langue et de la culture amazighes aidera à instaurer l'égalité des chances pour tous les citoyens
dans des domaines aussi fondamentaux que l'éducation, la justice, l'emploi et l'économie.
Dans ce contexte, la reconnaissance de la langue
amazighe est une reconnaissance de la pluralité
linguistique et culturelle. Ainsi, la promotion de
la culture amazighe peut contribuer à la consécration de la démocratie et à la mise en place de l'état
de droit et peut faire obstacle à toutes les formes
d'extrémisme et d’obscurantisme.
La promotion de la culture amazighe peut également contribuer à l'avancement de la modernisation de la société et à la consolidation de la démocratie, du respect de la diversité, de la citoyenneté,
de l'égalité des chances et du dialogue démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans dialogue et
sans la liberté d’expression et de création. Ainsi,
nous pouvons faire face aux défis d'une mondialisation tenace, tout en relevant le défi du développement économique et technologique.
Le forum sera l'occasion d'exhorter tous les acteurs
de travailler à renforcer les acquis démocratiques
et à augmenter le niveau de la conscience démocratique avec « l'éradication de l'analphabétisme
et la promotion des différentes composantes de la
culture nationale et l'ouverture sur une modernité complète, et la construction d'une société de
la connaissance et de la communication », citation
du discours royal à l'occasion de l'ouverture de la

première année du mandat législatif Septième
session du Parlement.
Objectifs du forum
Ce forum vise à discuter de l'importance du droit
à la différence culturelle, religieuse et politique
dans les sociétés nord africaines. La diversité a un
impact important sur la promotion de la culture
de la différence et sur les mécanismes à, même de
combattre l'intolérance, l'exclusion et le discours
de la haine. Ce Forum a également pour objectif
de contribuer à la consécration de la construction
démocratique par: la reconnaissance du pluralisme dans nos sociétés, le respect du droit à la différence, du dialogue et du respect de l’autre.
Un autre objectif du Forum est de mettre en évidence la diversité culturelle et civilisationnelle
de l'Afrique du Nord, qui se caractérise par des
racines multiculturelles communes, comme l'esprit collectif et les valeurs de l'hospitalité, de la
famille et l’équilibre entre tradition et modernité.
Ces valeurs sont profondément enracinées chez
tous les peuples de la région, sans distinction de
nationalité, de culture, de langue ou de religion.
Cet héritage positif reste fort et demeure le meilleur rempart contre toute forme de tyrannie et
d'extrémisme.
Sous-thèmes du forum
Le forum traitera les sous-thèmes suivants :
-Mouvement culturel amazigh: bilan et perspectives
-Culture amazighe et mouvement islamiste: qu’elle
relation?
-Culture amazighe et mouvement de la jeunesse
- Culture amazighe et mouvement des femmes
- Culture amazigh et démocratie après le "printemps arabe"
- La culture amazighe et la culture des droits humains
- L'avenir du multiculturalisme et de la démocratie en Afrique du Nord
Le Forum sera l'occasion pour les experts, les chercheurs et les acteurs de la société civile de débattre
des questions liées à la paix, au dialogue, à la tolérance et à la diversité culturelle ainsi que leur rôle
dans la consolidation de la démocratie et du développement social.
Pour plus renseignements, veuillez contacter le
directeur du Forum, Dr. Moha Ennaji:
Email: mennaji2002@yahoo.fr
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A l’occasion de la journée de la femme

la Fondation BMCE Bank organisé une
exposition des œuvres artisanales des
femmes du Maroc
A l’occasion
de la journée
de la femme,
Madame
la
Présidente de
la Fondation
BMCE Bank
pour l’Education et l’Environnement, Dr
Leïla Mezian
Benjelloun,
a organisé en
partenariat
avec
Mme
Marga Crespo, Directrice
du
cabinet
conseil Innovarte,
une
exposition des
œuvres artisanales des femmes du Maroc
au profit des femmes à faible revenu dans
le milieu rural.
Au cours de cette cérémonie-exposition
de ventes, qui a eu lieu le 8 mars 2018, au
siège de BMCE Bank ; dans une approche
genre, plusieurs femmes et hommes invités au dit événement ont eu l’occasion
d’apprécier les produits qui représentent
le patrimoine artisanal et culturel de la
femme des différentes régions du Maroc.
De même, ce fut l’occasion de faciliter
l’écoulement des produits artisanaux,
manière d’encourager l’artisanat marocain et lui offrir l’accès au marché, qui est
une majeure contrainte pour ces femmes
de faire connaitre et vendre leurs produits.
Par ailleurs, dans le cadre de son implication en matière d’éducation à la citoyenneté et aux droits humains, et à l’instar
des actions menées dans les 65 écoles
du réseau MEDERSAT.COM, la Fondation BMCE Bank organise des activités
scolaires et parascolaires à l’occasion de
différentes journées et fêtes nationales et
internationales.
Dans le réseau des écoles Medersat.Com,
à travers le Royaume, la célébration de
la journée de la femme, le 8 mars 2018,
se déroule dans les différentes régions
sur fond d’activités présentées par les

élèves des écoles Medersat.com. Ces activités diverses telles que des pièces théâtrales éducatives ou des chansonnettes
en langue française intitulée « Maman »
interprétée par les élèves du préscolaire
âgés de 4-5 ans, ou encore comptines
par des élèves de 5ème année intitulée
« Tamazirtinou » (Ma patrie), une séquence pédagogique animée en amazighe
et en français sur « le code marocain de
la famille » ainsi qu’une chansonnette en
amazighe ayant pour titre: « Yemma » (Ma
mère).
Par ailleurs, dans d’autres écoles, comme
celle de Bouskoura, une pièce de théâtre
a été présentée et préparée conjointement par les élèves de 4ème et 5ème années et leurs enseignantes et ayant pour
thème les principales activités professionnelles assurées dans divers domaines
et contextes par la femme marocaine.
De ce fait, l’égalité entre les Femmes et
les Hommes constitue un axe majeur
ancré dans la stratégie de la Fondation
BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement et dans celle de son groupe
auquel elle appartient, au nom de la Responsabilité Sociale d’Entreprise- RSEimpulsée il y a 20 ans par son Président
Othman Benjelloun.
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LA FONDATION BMCE BANK FETE LA SIXIEME
PROMOTION DES BACHELIERS ISSUS
DES ECOLES MEDERSAT.COM
Dr Leila Mezian Benjelloun,
Présidente de la Fondation BMCE
Bank pour l’Education et l’Environnement accompagnée de
Monsieur Othman Benjelloun,
Président de BMCE Bank, des Administrateurs Directeurs Généraux
de BMCE Bank ainsi que d’autres
éminentes personnalités et invités
vont accueillir au siège de BMCE
Bank la sixième promotion des bacheliers issus des écoles Medersat.
com.
La cérémonie de récompense des
bacheliers se tiendra le mercredi
14 Mars 2018. Dans une ambiance
de fierté et de convivialité, la cérémonie aura lieu et constituera
l’empreinte d’une action citoyenne
de contribution à la scolarisation des enfants en
milieu rural et à la consécration d’un parcours scolaire réussi de ses élèves qui se sont inscrits pour
poursuivre des études universitaires dans différentes régions du Maroc. Il s’agit de 246 élèves
dont 72% sont des filles avec mention « Très bien »
et 60% avec mention Bien. Le nombre des bacheliers depuis l’année 2012 représente un nombre
total de 1217 bacheliers.
Cette cérémonie de récompense, revêt une importance toute particulière, elle coïncide avec le dix
neuvième anniversaire du lancement des premières écoles du réseau Medersat.com inaugurées
en 2000.
Ceci vient consolider l’implication continue de la
Fondation BMCE Bank à travers toutes les régions
du Royaume du Maroc en matière d’implantation
des écoles du réseau Medersat.com; de développement de l’enseignement préscolaire et primaire,
de recherche et d’innovations pédagogiques et
aussi de renforcement des capacités locales en
faveur des enfants des régions rurales.
A propos de la Fondation BMCE Bank
Mission
Créée en 1995 par Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général de BMCE
Bank, la Fondation BMCE Bank, présidée par
Dr Leïla Mezian BENJELLOUN, s’est assignée la
mission de promouvoir l’éducation en milieu rural
défavorisé et de valoriser la langue et la culture
amazighe à travers d’une part, la construction
et l’équipement d’un vaste réseau d’écoles pu-

bliques appelé Medersat.com et d’autre part la
mise en place d’un dispositif éducatif et pédagogique moderne et efficace.
L’objectif étant de développer à partir des principes de la charte nationale pour l’éducation et la
formation, des acquis de l’école publique et de la
vision éducative de la Fondation, un concept éducatif et pédagogique adapté à la diversité sociolinguistique du Maroc et ce dans le but de contribuer
à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et
d’apprentissage au préscolaire et au primaire.
Les fondements principaux sont :
-Une politique linguistique à la fois efficace et
raisonnable
-Un préscolaire de qualité
-Une formation solide et continue
-Une supervision pédagogique régulière et précise
-Une évaluation rigoureuse des acquis des élèves
-Un système d’information de gestion pédagogique et administrative, de suivi et d’évaluation
des écoles
-L’introduction des nouvelles technologies dans
l’enseignement et l’apprentissage
-Une architecture adaptée
Nombre d’écoles Medersat.com : 62 écoles Medersat.com
Nombre d’unités de préscolaire : 136 unités de
préscolaire
5 écoles en Afrique : Sénégal (2), Congo Mali et
Rwanda
Total : 203 complexes scolaires

les amazighs d'europe dénoncent les pratiques
d'exclusion anti-amazigh du gouvernement Marocain
A l’attention du chef du gouvernement Monsieur Saâdeddine El Othmani et de Monsieur Abdelkrim Benatiq le Ministre délégué aux Affaires
étrangères chargé des MRE
En copie:
– Responsables des partis politiques
– Ambassadeurs/ Ambassadrices et consuls du
Maroc
Messieurs,
Nous apprenons que votre ministère met en place
plus de 180 représentations théâtrales destinées
aux marocains résidents à l’étranger avec une
absence manifeste d’artistes et de troupes d’expression amazighe. Cette décision est anticonstitutionnelle et discriminatoire. La culture et la
langue amazighes sont reconnues comme fondements de l’identité marocaine depuis la constitution de 2011. Cet acquis est le fruit des mobilisations de la société civile et de ses composantes
actives dont le mouvement amazigh.
Nous avions suivi avec intérêt l’action du nouveau
gouvernement et nous attendions un changement
de politique culturelle. Or, l’intégralité de votre
action, ainsi que par le passé, semble persister
dans une vision diminuée de la culture marocaine.
Votre décision est porteuse d’une double injustice
; elle exclut les artistes amazighs du soutien de
l’Etat et de la possibilité de se produire devant
une partie de leur public. Elle prive d’autre part

beaucoup de marocains du monde de s’accéder à
leur culture.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une majorité de
marocains résidents en Europe et ailleurs dans le
monde, sont de culture et de langues amazighes.
Ces dimensions y sont absentes dans l’enseignement des langues, dites d’origine, qui se limite à
l’arabe. Il en va de même pour l’offre culturelle.
L’amazighe n’est pas qu’une langue, c’est aussi
le véhicule de valeurs et de pratiques culturelles
qui, durant des siècles, ont constitué un rempart
contre les dérives fondamentalistes et conservatrices. Sa transmission à nos enfants est à même
d’affermir leur appartenance, de les conforter
dans leur identité et de les armer contre les discours intégristes.
En tant qu’amazighs marocains résidants en
Europe, nous sommes en droit d’exiger de votre
ministère ainsi que de l’ensemble du gouvernement le respect des droits constitutionnels des
amazighs et de mettre fin à des politiques discriminatoires dignes d’une époque révolue.
Ainsi, nous vous appelons à :
– Rééquilibrer le programme théâtral en question
ainsi que les autres initiatives de sorte à représenter la diversité des expressions culturelles du
Maroc.
– Mettre en place un programme sérieux d’enseignement de la langue amazighe à destination des
adultes et des enfants des marocains du monde
en négociant des accords bilatéraux avec les pays

concernés.
– Rompre avec les pratiques d’exclusion des
composantes amazighes des marocains résidents
à l’étranger dans l’ensemble des manifestations
culturelles et associatives,
Associations signataires, le 27 février 2018:
– Amzrouy à Lille (France)
– Assemblée mondiale amazighe à Orléans
(France)
– Corso-Berbère à Bastia (France)

– Franco-Amazighe à Mulhouse (France)
– Hiwar asbl à Bruxelles (Belgique)
– Tamaynut France à Clichy (France)
– Tazdayt à Bruxelles (Belgique)
– Thamazgha para la Cultura y el Desarrollo Social – Madrid (Espagne)
– TIDI à Drancy (France)
– Tifawin à Bruxelles (Belgique)
– Tiwizi59 à Lille (France)
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Gh ifssi n yidd
Gh uusya nnes
Idrd ya umtta irghan
Add issrgh tafkka nw iss mmidn
Yuddu afuss inw gh targgagit nnes
Gh tandra n yidd
Gh izzun nnes
Aghd ktiigh tifras nnem
S tumert ..... S tguddi
S umarg ..... S unaruz
Ur add iyyi gim ittrz usirm
Manza Kem ? Manza Awall nnunt
Amarg nnunt issusagh Ak Tassa nw
I ssis Iyyi tayeri gh ull inu
Hachagh ussan blla nnunt
Uggug add issugs Iyyi
Tamunt nnem tgga iyyi Tawargit
Tgg Iyyi anezgum N yidd
Nekkin azumgh urrarn amer F lawnnt
Nekkin ttuf Iyyi Tamettant ttibdit
add
!!! Makh ttut Mad Ur iggin Ad ittu
UR nigh Ayyi tflt ... Ur nigh add
ttut Tanafut
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sul nmigir Yan
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“العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية
تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة
األمازيغية ،وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها ،وكذلك ألساتذة
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 إىل عنوان الجريدة (جريدة العالم األمازيغي ،رقم  05زنقة دكار الشقة / 07حي
املحطيط 10040الرباط /الهاتف والفاكس /0537727283 :الربيد اإللكرتونيamadalama� :
.)zigh@yahoo.fr
هذا ويجب أن يتضمن طلب االشرتاك املجاني يف الجريدة معلومات املرسل:
 االسم الكامل: العنوان: الربيد اإللكرتوني:-ورقم الهاتف:
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جريدة “العالم األمازيغي”
رقم  05زنقة دكار الشقة  07حي املحيط الرباط
الهاتف والفاكس0537727283 :
الربيد اإللكرتونيamadalamazigh@yahoo.fr :
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Alvu anggaru ugraw wiss tça i ymazivn umaÄal
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Iga ugraw amaÄlan amazigh agraw ns wiss tça g
mrrakc, g tsga n aïlas amqran g mavrib, g wussan
n 16,17 d 18 brayr2968/201. Amun d g unmuggar a,
imvnasn d itrrasn imazivn, d kigan n trbbao n
tmsmunin g tmizar n tamazva d dyasbura, d imazann
yits igdudn imddukwal am ikurdiyn d ikïalunn.
D awd ikabarr isrtann am”budimus” asblyuni,
d tsntutin timaÄlanin, am wammas yunisku-mlilya, d
tmsnayin ur igin tin tsnbaÄ, yusin anzwum izrfan
ufgan d tmvart g mavrib.
D ur nenni ad av izri, ad nsnimmr wiss d yamun
zg wammas n tmazva nvd zg brra ns, yamun kigan ad
izri unmuggar wiss tça I wgraw amaÄlan amaziv
s mayd ivudan, lli yfkan timitar I taymat, d
usxitr I tmvart tamazivt zg waflla, d yits n
tsdnan timazivin sumata, llig tlla nadya maotub,
zg immut unaçur lunis maotub, d tabugadut oica
alpyan, d tmrçit g turt hilin hagan d tmvnast
tatunusit oarabya nur albaz.
Inca unmuggar s tinawt xf tvawsa n”tamvart
tamazivt g tmazva: asmutty I watign d tvrma
tamazivt”, lli tga massa marym wlt abu bakrin,
tanmvurt I wsqqimu akutwal I tvawasiwn igdudn
imzwura(nyuyurk- mirikan), tddu d ffir as
tsqqimut xf” udvar izrfan n tsdnan timazivin g
tmizar n tmazva d brra”, llig tamu tslmadt oica
alpyan, tabugadut g rbaÄ, d massa panan xannab zg
tmazirt lawras g dzayr, d massa tanbdadt
takaïalanit salwa lvarbi.
Aha ysiwl unmuggar xf tvawsa Änin, igan win
usras I lifayat n tart d umzruy tinggura,
llig yamu duktur unïunyu irnayiz filina zg
tsdawit n kumblutins g Madrid, d duktur
yusf bukbuï zg uvrbaz anamur I tussnawin
n tart d taysi g rbaÄ, d duktur mupamd
cïaïu.
Lla ttidirn tt tmizar n tmazva, g uylli
issavan aydda ugdud amaziv d I trbbao
issawal s tmazivt, s mayd digs illan zg
inavan ugnsu, d wakkam d gan tt virs tmizar
n brra, ad gin ti uvlluy nvd tin unqqer, d
usdduhdu itwaggan I
tmazirt.

www.amadalamazigh.press.ma

Uma ayn izdin d dzayr:
- ad nsuff s mas iga ixf usggwas amaziv
arasal d wass usgnfu, d tayri I tvri n tmazivt
g tmazirt qap, d tiggi I takadimit n tutlayt
tamazivt g imal;
-ad itwabbi wannra I wçlam izrfan ufgan qap d
izrfan imazivn sumata;d ar ntettr zg tmazirt n
dzayr, ad tg akw mayd ran imazivn, s ar isvuyu
umussu adlsan amaziv id mraw isggwasn aya, d
ad itturçm I qap inkrafn isrtann g mi llan inkraf
imçabiyn.
-ad tturçmn iwtta d tmizar timattasin, sumata
gr dzayr d mavrib.
- ar ittini ugraw amaÄlan amaziv is ila I
tnbadt n dzayr ad tssirs azrf unbaÄ uçlig
I tsggiwin, sumata tasga n qbayl, ayt mçab d
awras, d tmazirt itwargiyn adda n dzayr. Ar
ntzemmam s uyad, amyawas nv d umussu I tlilli
tuçligt n qbayl(mak), d umussu I wnbaÄ uçlig g
mçab(mam), d awd inamurr d tnamurin n tmizar ad
snat g tvnsa xf izrfan nsn tt, am uylli d iddan g
warratn imaÄlan izrfann ufgan g mavrib.
- ar ntettr zg inbdadn imazivn d ikabarr
isrtann ittawsn I tvawsa tamazivt g dzayr,
ad adrn g usnay d tsnbadt n dzayr, ad gin s
issutur imazivn igan win imurr, tamman g titi
xf izrfan a g isuyas imaÄlann igan win izrfann
idlsann, iwtlan, isrtann, idamsann d inamunn, svuyn
xf trçi asn itgga usnay n dzayr xf uya.

Ds uzdday d udvar a, lla ytettr ugraw
amaÄlan amaziv altu aya.
G mavrib:
-Mvar ur tlli tayri tasrtant I tnkra s tmazivt
d usxitr ns, ayad ayd igan tamatart I wsissn s
ussakud amaziv, ayad as itettr ugraw amaÄlan
amaziv ad ittusdrf ussufv izrfan usggm, igan
win is tga tmazivt tarasalt, am uylli tettr tmtta
munnin, am ulli d iddan g tmazanin I trbbut tamttant
igan tin izrfan idamsann d inamunn d idalsann d
trabbut izrfan n tsrtit d tmadanit.
-ad itwarçm dvya I ynkraf qap, itwagg mayd ran
imzdav n rif d jrada d usammr, d qap tsggwin
n mavrib, ttusbddan inzzuvn vr tnzzarfut,
zigsn aylli ytwagn I “ wmussu n rif d imussutn
isvuyun”.
- ad ittusbdda wukus wakal I tqbilin timazivin,
d itwabbi wannra I wxub imzdav imiÄr, trça
tmqquct wuzzal, llig ttsi iyddatn nsn, ula awin
middn imçlaÄ zigs awd pap.
- ad twagg tnggarut I ynavan d ibkkaÄ, ikkatn
imazivn, g llan inlmadn imazivn( amussu adlsan
amaziv) g tsdawiyin timvrabiyin.
- ur iri ugraw amaÄlan amaziv, amdya anggari
I”tsggawt tabarawt”, g mavrib, iddv iga yan
usnfar adblan, ur dd yiwin kra umaynu g tvawsa
usmukkn d istayn d tnbdadt, d tassast n tmasayt
ugnsu, d awd g usnuccg d usggm, ayad a xf ikks”
umussu n rif” avamis. D nkni lla nttini is ur tnni
ad tili tsggawt s tidt g mavrib, vas mc tga
tmazirt tafidiralit, ittbdadn xf unbaÄ uçlig
I tsggiwin, am uylli yllan g kigan n tmizar umaÄal,
d am uylli digs nga g “ulvu n tmazva”…
(http://amamazigh.org/11 /2013/manifestede-tamazgha-pour-une-confederationdemocratique-sociale-et-transfrontalierebasee-sur-le-droit-a-lautonomie-desregions/ );

Uma g Libya:
-lla ntettr zg tmtta munnin ad ssamun tt imazivn
g igrawn mi tsvima pma ad taf afssay umlav d
umsasa g Libya dart n tgrawla.
-ar ntettr ad tussufv tmnÄawt tagdudant , itggin
tamazirt d tafidiralit, g iviy ugdud alibi
ad isnuccg tavawsa ns s ixf ns, ipbubÄ tamagit
ns s mayd igan tagdudant tanamut.
-lla nttini I tiklit yaÄ, is lla nttaws I ymazivn
n Libya, ar ntettr zigsn ad fafan ugar, pma ad
bddin xf mayd ran, zg Libya tamaynut.
G tuns:
-Ad twaggn issutur umussu amaziv d usissn s
izrfan iwtlan d idlsann imazivn.
-lla ntettr ad twagg tmnÄawt tagdudant tamuggut g
ttuzrktay tmagit d umzruy d tvarma tatunusit g
umuggu n tdlsa ns.
-lla nttini is adda ur itusissn s umuggu n tutlayt
d tdlsa, iga azwar I watign ikkin vr tgrwla
“yasamin” g tuns. Ar nttini is d tikki yidis I
wmuggu yad adlsan d antlay, lla yttiri mskiwt
tamazirt tagdudant tamuggut, ar ittrça addad
umsasa gr inamurn, am uylli d iddan g tmnÄawt
tatunusit.
-lla nttini I tsnbadt tatunusit ad tsikkm
tamazivt g isuyas imatutn, ar nssufuf s uynna
tgantt tsnbaÄ titunusiyn ad tffev tmvart mayd
ixcn, tili s izrfan.
G uçawad:
-lla nttini is tga tsarut unnirs g tmazirt n tiniri
tamqrant, mas yakkan I tmazirt n “açawad” anbaÄ
uçlig asrtan abaraw, yakkan I ymzdav ad snucgn
tivawsiwin nsn s ixfawn nsn, s torq I tsrtit n
tuluvt tga tsnbadt n bamaku.
-lla nttini is iga ufra d unnirs n stit g uçawad, d
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itkkin asissn s tmmuzva itwargiyn, d mskiwt
I tmazirt tafidiralit tavrmant tamuggut, am
uylli itiini ugraw amaÄlan amaziv. (http://www.
gitpa.org/web/AFO20%MALI20%charqi.pdf ) ;
-ar ntettr ad twagn izrfan d warratn imaÄlan
sumta win izrfan ufgan d igdudn, d uzrf n titi
wannra igdudn g isuyas isrtann , idamsann d
idalsann..
- lla ntettr zg tmtta munnin d tmizar uvlluy ad
adrn tt g usnay amali, ad ifk izrfan itwargiyn
uçawad.
-lla nttaws altu I ymazivn uçawad, ar amçn izrfan
nsn, d mayd tetrn itwargiyn qap.
Uma ayn iga imazivn n dyasbura d tmizar n urubba
-lla ytzmmam ugraw amaÄlan amaziv s udduhda
aylli g ur t iwinn kigan n tmizar, sumata timizar
wamun awrubbi, xf mayd igan tamagit d tdlsa d
wawal inmudda iddan zg tmazva, d umnzav ur iplin
s ihitwan. D hat ukus n tmazivt imlyunn inamurr
imazivn, llis snnbgun tt tmizar ad xf wakal nsn
tt, iga tamatart I tsrtit tanfraravt I tmizar a.
-g kigan n tmiza am fransa, bljikanhulanda, almanya
sbanya, g llan imlyunn inmudda imazivn nvd inamurr
mi yga wuçu amaziv, lla itwannay vrs imlyunn
imazivn ami gan”aorabn inselmn”, ddand zg xalij
waorabn, s ur id is gan imazivn, itgin tiçulla
islam, s tmitar n tmazva.d ar tgan tt tmizar
ad tawrubbin g tvri d isuyas yaÄ, vas mayd
izdin s tutlayt d tdlsa taorabt I ynmudda.
-lla ntettr zg tsnbaÄ n tmizar illan g ugnsu
wamun awrubbi, ad bbin mayd tn izdin
d isnayn n tmazva, rarn awnul vr tutlayt d
tmagit d tdlsa tamazivtn ad tt ssevran
I ycirran n dyasbura, iggwudin kigan zg
inmudda n tmizar tawrubbiyin, d ikkan
ddaw yillil acamlal anammas.
-lla ntass awal, mas ila ad twasi tmagit
d tutlayt tamazivt s usggm zg tsnbaÄ
tawrubbiyinn g tsrtitin nsn tt d isnfarr
nsn tt igan win unmuddu d inmudda, d awd g
tsrtitin nsn tt n brra d tzddayin tga d
tmizar n tmazva.
-lla nttini is d axub n tmagit g llan
icirran inmudda, ittawin vrs asdiddy
d ubbaqi, lla tzddi s usinf itwagn
I tmazivt d islam agdudan afssas d
watign imaÄlann d win tfgganit g tinmal
tawrubbiyin. ( http://amamazigh.org/11/2017/
lama-interpelle-lunesco-sur-limportance-dela-langue-maternelle-dans-la-resolution-de-laproblematique-de-leducation-au-maroc-etdans-les-pays-de-tamazgha/ );
		 Vr tingiri:
Lla yttini ugraw amaÄlan amaziv I tidmi tamatut,
is d ad ig sin iskkin igan win snat n tmizar
timqranin g tmazva, ad nsiwl da, xf tbrrapt xf
urççum iwtta gr mavrib d dzayr, d tiss snat
xf wassav”amavrib aloarabi”, ur igin mayd
içill ula stit.
-ad nini is iga ugraw amaÄlan amaziv asggawr
amaynu, s istayn iga I wsggawr afidirali amaynu
g 2970-2968/2020-2018, g llan:
-mass racid raha, anmvur amasay I tzddayin
timaÄlanin ugraw amaÄlan amaziv.
-duktur mimun crqi, anmvur uburz yusin tamasyt
n tvawsiwin tizrfanin.
-massa salwa varbi, tanmvurt yusin tamasyt n
tmvart.
-dukur obd llah palwi: anmvur yusin tamasayt
usmutty d tmivist.
-massa amina ibnu cix, tanmvurt n mavrib.
-mass skuti xudir, amasay g dzayr.
-massa titrit oarabya nur lbazz,tanmvurt n tuns.
-mass mussa ag muxtar, anmvur g twarg.
-mass mupamd bihmidn, amzmmim amatu ugraw.
-mass marzuq cahmi, amzmmim wis sin I wgraw.
-mass mupamd pammuti, amasay idrimn ugraw.*
-mass muntasir apuli, amasay idrimn wiss sin
ugraw.
_massa suoad bnqaccup, tanmvurt g rif
axatar(mavrib)
-mass mupamd busoidi, anmvur g atlas
axatar(mavrib)
-mass ubrka mapjub, anmvur g sus axatar(mavrib).
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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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elle est devenue activiste, leader et
meneuse.
Et durant l’occasion, l’activiste Nawal Ben
Aissa a brillé, en tant que meneuse de la
marche. Elle s’est adressée aux femmes libres
du Rif sur le modèle de Nacer Zefzafi. Femmes
sorties pour participer avec des ballons et des
fleurs, scandant le slogan « Non à la discrimination entre les deux sexes ». Ceci pour répondre aux revendications de la contestation
sociale. Elles répétaient : « par l’âme, par le
sang, nous nous sacrifions pour Nawal ».
Cette chefferie et ce leadership féminin s’est
poursuivie durant la période des arrestations
– du 11 avril 2017 à la fin du même mois . Mais cette fois-ci, la chefferie féminine et
son action de sensibilisation ne se sont pas
limitées au deuxième sexe. Elles ont intégré
le premier sexe au niveau de la chefferie, de
la sensibilisation et des modes de protestation auxquels participent les hommes et les
femmes ensemble. Suite aux arrestations qu’a
connues le Rif et qui dépassent les 200 activistes, la contestation est devenue sans leader
et la femme rifaine a comblé ce vide. Et avec
elle, les protestations se sont propagées vers
Sidi Abed, Imzouren et Aït Hdifa…
Leurs discours étaient spontanés, inspirés des
discours du leader Nacer Zefzafi. Il ne s’agit
pas de discours personnalisés, autonomes,
structurés et à objectifs. Il s’agit de discours
qui tournent autour des détenus et le mépris.
« Nous sommes ceci…contre le mépris….le
makhzen….et nous sommes tenus de continuer». Les forces de sécurité ont arrêtés l’activiste « Silya Ziyani » à côté de centaines de
militants mais elle fut relaxée lors de la fête
de la fin du Ramadan (Aid Fitr), en tant que
seule détenue de la contestation populaire en
général et des détenus de la prison d’Oukacha en particulier. Suite à ses crises psychologiques et son effondrement nerveux dans sa
cellule, et qui sont été accompagnées d’une
contestation sur Facebook et des contestations
au Maroc et en Europe.
La période des arrestations a connu une autre
période post-arrestations, c’est-à-dire l’arrestation des activistes icônes « Nacer Zefzafi
», « Nabil Ahamjiq », « Mohamed Lemjaoui », «
Mohamed Jelloul »…A partir de là, elles se sont
devenues visibles les mères de Nacer Zefzafi,
de Mohamed Jelloul et de Nabil Ahamjiq ainsi
que les épouses des détenus, en tant qu’actrices influençant l’opinion publique locale,
nationale et internationale. Et durant cette
période, des activistes furent convoquées aux
postes de police telle Nawal Ben Aissa, Ouarda
Elajouri qui étaient présente ponctuellement
dans la contestation depuis ses débuts. Elle
prit en charge la mission de rendre visite aux
familles des détenus pour y semer l’espoir au
sein des enfants des détenus par des cadeaux
et des sorties. A citer aussi l’activiste Bouchra Elyahyaoui, fiancée du détenu Wassim
Elboustani…et d’autres. Certaines furent terrorisées et menacées de prison et de viol pour
qu’elles abdiquent (certaines ont abdiqué),
d’autres ont résisté et leur condamnation fut
reporté.
Les leaders et les meneurs de la contestation
sociale rifaine sont apparus sur l’espace virtuel et se sont déplacés à l’espace publique,
comme meneurs au nom des masses. Contrairement aux leaders féminins qui sont partis de
l’espace publique comme participation puis
action et leader des formes de protestation
et parlant au nom des masses, ensuite, elles
ont investi l’espace virtuel suite aux interdictions et au blocage sécuritaire des espaces
publiques.
2-Les conditions socio-économiques
des femmes ayant participé à la
contestation :
A partir d’une étude de terrain que j’ai réalisé dans la province d’Alhoussima : « la protestation sociale dans le Rif : manifestation de
la province d’Alhoussima comme exemple du
28 octobre au 30 juin », sur la base d’un sondage que j’ai analysé avec le programme SPSS,
version 23, j’ai réalisé que le pourcentage
d’hommes qui ont participé à la contestation
rifaine était multiplié par deux, par rapport
aux femmes. Ce pourcentage tient au nombre
peu nombreux de femmes participantes à la

manifestation, à partir de l’observation et des
entretiens. Ainsi que la distribution anarchique des sondages sur les échantillons. Le
deuxième sexe de l’échantillon, contrairement
au premier sexe, au niveau de la réception du
sujet et de la réactivité avec le chercheur et
les sujets de l’affiche, en plus de la nature de
la société dans les régions du Rif, montre que
la société rifaine est de prédominance masculine. Le niveau scolaire compte aussi : le pourcentage des femmes qui ont atteint l’université est de 0%,à 46%, au niveau du supérieur et
54% par rapport au primaire, au collège et au
lycée. Et l’analphabétisme est un indicateur
majeur au niveau de la distribution.
Graphique explicatif : pourcentage des personnes, des deux sexes ayant participé à la
contestation sociale à Alhoussima.
Et l’âge de ces participantes oscille entre 20
et 50 ans, et ce sont les jeunes qui étaient présentes massivement. Les autres tranches d’âge
sont de l’ordre de 44 participantes jeunes.
La situation familiale des 65 participantes est
de (30,95%), c’est-à-dire 34 célibataires, 23
mariées, 7 veuves et 1 divorcée.
La majorité des participantes que nous avons
interviewées n’ont aucune appartenance : leur
nombre est de 47. Et le nombre de participantes du mouvement amazighe et des associations (6 participantes) avec les mouvances
estudiantines de gauche (2 participantes) et
les syndicalistes (3 participantes). La participation partisane n’a aucune réponse.
Les femmes interviewées sont en cohésion
avec les hommes au niveau de la situation économique, particulièrement, la situation professionnelle. La majorité des participants des
deux sexes sont des étudiantes chômeures. La
situation professionnelle des femmes se présente comme suit :
- 25 : des étudiantes en chômage ;
- 19 : des femmes de foyers ;
- 9 : en activité permanente ;
- 5 : travail pour un compte privé ;
- 3 : chômeuses ;
- 2 : travail irrégulier ;
- 2 : sans travail.
A partir des résultats obtenus, quant au revenu mensuel des familles participantes à la
protestation, je l’ai limité à deux ressources :
• Le premier se situe entre 1000 et 3000 DH
pou 31 des participantes ;
• Le deuxième se situe entre 3000 et 5000 Dh,
pour 34 participantes.
Et le père reste la ressource principale pour
les familles et des femmes ayant participé à
la protestation sociale, selon les pourcentages
obtenus. Vient par la suite le frère puis l’époux
et enfin les femmes participantes, particulièrement celles qui ont un travail. Le fils arrive
en dernière position.
Il apparaît donc à partir des résultats de
l’étude de terrain que les motivations économiques et sociales des participants et des participantes en général priment et sont derrière
leur sortie dans la rue pour protester contre
leur situation et demander un changement.
Les participantes arrivent à poursuivre leurs
études en dehors de la province d’Alhoussima
et accédent à un travail. Ceci concerne les étudiantes en chômage et les chômeuses en général, ce qui leur offre une stabilité et se libérer
du pouvoir masculin qui continue toujours de
dominer.
3- Les participantes qui ont émergé
dans les formes de contestations et
de sensibilisation :
• Yasmine Farès :
Yasmine Farès est une jeune célibataire. Elle
a vingt ans et habite à Alhoussima. Elle est entrepreneur et maitresse dans le domaine des
entreprises. Doté d’un diplôme au niveau de
la gestion des entreprises et a étudié, durant
quatre ans dans un institut spécialisé dans les
médias et la communication. C’est la première
femme qui s’est manifestée lors de la contestation populaire à Alhoussima et première
figure féminine au niveau des médias. Elle a
désisté durant les premiers mois de la protestation volontairement, en raison de pressions
ou de contraintes. Elle a justifié son retrait car
elle se dit victime de l’exclusion, de la domination et de trahison ainsi que le refus du dialogue initié par certains activistes.
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• Karima Mouhaouil :
Comme Yasmina Farès, elle fut une des figures féminines importantes au début de la
protestation sociale dans la région. Mais Karima a continué à participer à la protestation
jusqu’aux arrestations. Elle est âgée d’une
trentaine d’années. Elle n’a pas pu poursuivre
ses études en raison de l’éloignement du collège de sa maison. Avant la protestation, elle
travaillait comme femme de ménage à l’institut espagnole. C’est une activiste fidèle lors
de la protestation sociale dans le Rif, depuis
l’assassinat du « vendeur de poissons », Mouhsin Fikri, jusqu’à aujourd’hui. Elle suit aussi
les formes de solidarité organisées à l’étranger. En plus de sa participation aux formes de
protestation organisées hors de la province
d’Alhoussima, avec les activistes des marches
de Nador et de Midar.
• Nawal Ben Aissa :
Femme qui a quatre enfants, femme au foyer,
âgée d’une trentaine d’années, habite Alhoussima, bachelière et n’appartenant à aucune
formation politique, associative ou syndicale.
Elle s’engagea dans des initiatives individuelles ou collectives pour aider les malades
atteints de cancer.
Nawal Ben Aissa a émergé lors de la marche
du 8 mars en tant que leader de la forme de
contestation. Et par cela, elle devint un modèle pour les mouvements sociaux et leader
des marches et des sit-in, s’exprimant au nom
des masses féminines et masculines.
Après l’arrestation des activistes, elle devint
le leader et la meneuse qui appelle à la majorité des formes de contestation organisées à
Alhoussima-centre, (quartier Sidi Abed). Elle
joua un rôle au niveau de la sensibilisation de
la population au travers de la diffusion directe
par Facebook. Elle fut une figure féminine
notoire dans les médias nationaux et internationaux.
Elle reçut des encouragements en raison de
son audace et de son courage qui cassent les
tabous de la société masculine, et fut aussi
objet d’accusation de critiques, de rumeurs et
de trahisons.
Elle a été condamnée par le tribunal de première instance d’Alhoussima à 10 mois de prison avec sursis et à une amende de 500 Dh le
15 février dernier.
• Salima « Silya » Ezzayani :
Jeune âgée de vingt ans, habitant Imzouren,
province d’Alhoussima. Elle n’a pas pu terminer ses études à l’Université Mohammed 1 à
Oujda, spécialité « Etudes amazighes » pour
des raisons financières. Elle s’est orientée vers
la chanson amazighe et le théâtre. Au début,
elle fut une simple participante et informatrice sur les protestations qu’elle diffusait
via le Facebook, en direct. Par la suite, elle
devint, avec le détenu Nabil Ahamjiq, responsable de slogans. Suite aux arrestations, elle
opta, à côté de Nawal Ben Aissa, à sensibiliser les masses pour que la protestation continue, en dépit des arrestations. Elle fut arrêtée
avec des centaines de manifestants à la prison
d’Oukacha, le 5 juin 2017.
La détenue a souffert, au sein de la prison, de
crises psychologiques et de nerfs, en raisons
des pressions qu’elle a subies dans la prison et
au poste de police. Sa situation mobilisa la rue
marocaine et internationale et la contestation
sur Facebook. Elle obtint le titre de « rossignole de la contestation populaire ». Elle fut
la seule détenue parmi les détenus de la prison
d’Oukacha, qui a bénéficié de la grâce royale à
côté de quelques activistes de la contestation
populaire dans les autres prisons ainsi que les
détenus de Nador lors de la fête du fin du ramadan (aid el fitre), le 23 juin 2017.
• Warda Elajjouri :
L’activiste Warda Elajjouri est enseignante du
primaire dans la province d’Alhoussima, âgée
de 30 ans. Elle poursuit ses études à la faculté
pluridisciplinaires de Nador, branche du droit
général. Elle est syndicaliste. Elle a veillé,
depuis le début de la contestation, à concilier
entre sa fonction et son devoir de participer
à la contestation et elle a réussi. Suite à la
période des arrestations, elle a pris en charge
de rendre visite aux familles de détenus pour
les soutenir, apportant des sourires par des
cadeaux et les sorites sociales.
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• Mère de Mohamed Jalloul :
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Himout ou Ourhimou Jalloul, âgé de soixante
ans, veuve avec six enfants, n’est pas scolarisée, habite à Béni Bouayyach, mère du détenu
Mohamed Jalloul, arrêté lors des événements
du 20 février à Béni Bouayyach. Il purgea cinq
ans de prison et un mois. Deux mois après sa
libération, il devint le premier détenu de la
contestation populaire.
La mère du détenu est apparue avant et après
sa libération, en tant que figure rifaine ayant
un poids sur l’opinion publique et revendiquant la libération de son fils à côté de la
femme du détenu, Souad et sa fille Houda Jalloul.
• La mère de Nacer Zefzafi :
Zoulikha, mère du leader de la contestation,
fait partie des participantes aux formes de
contestation dans la région, de manière irrégulière. Mais suite à l’arrestation de son fils,
elle devint la locomotive des marches au côté
des mères, des sœurs et des épouses des détenus, revendiquant leur libération. Mais sa
maladie de cancer l’a empêché d’assister aux
conférences organisées au niveau national sur
la protestation et les médias nationaux et internationaux.
• La mère de Nabil Ahamjiq :
Ghaliyya Bouwghroum, mère de six enfants,
veuve, a tenu à être présent à côté des mères
des détenus dans les différentes initiatives
nationales et locales pour soutenir la liberté
de son fils et des autres détenus. Elle a supporté les turpitudes du voyage hebdomadaire
d’Alhoussima à Casablanca.
• Bouchra Elyahyaoui :
Activiste parmi les activistes de la contestation populaire à Imzouren, elle est la fiancée
du détenu Wasim Elboustawi, âgée de vingt
ans, n’ a pas poursuivi ses études à l’université
Mohammed 1 à Oujda, suite au décès de son
père, étudiante et en chômage qui fait partie
des activistes d’Imzouren en tant que leader
et meneuse des formes de protestations qu’a
connu Imzouren. Elle a reçu des convocations
émanant de la police, suite à son « live » qu’elle
a partagé sur Facebook, relatif à la liberté du
détenu Wasim Elboustani et des autres détenus. Son jugement fut reporté et est poursuivie, actuellement, dans le cadre d’une libération conditionnelle.
J’ai procédé à l’énumération des participantes
notoires, et ceci n’exclut pas les autres activistes. Je n’ai pas eu l’occasion de m’entretenir
avec d’autres et communiquer avec elles, telle
Zahra et les épouses des détenus, puis Houda
Jalloul et d’autres. Cette énumération ne signifie pas que les femmes des autres régions
du Rif sont exclues. Au contraire, les femmes
de Nador ont également participé dans les
formes de protestation organisées dans la
ville, en dépit de leur nombre limité. Les
femmes d’El Aroui sont aussi sorties lors de
marches, suite aux arrestations, en présence
de Nawal Ben Aissa et d’autres. En plus des
femmes rurales, tel le village de Tamassint qui
ont organisé une manifestation sans présence
des hommes, dans un lieu isolé, en raison de la
nature de la société dans cette zone.
Conclusion :
Je conclue en disant que la sortie de la femme
dans les formes de manifestations qu’a connu
le Rif et son leadership ont permis de changer les mentalités et la vision masculine dans
la région. La femme est désormais vue comme
actrice de l’espace publique et de l’espace
virtuelle et non comme femme de foyer.
Mais le changement radical de cette mentalité, demande à ce que les femmes s’activent
à différents niveaux (enseignement, médias,
société civile, éducation…). On s’interroge si
la protestation sociale dans le Rif a contribué
au changement de la situation de la femme ?
Ou sa situation est restée stagnante ? Est-ce
que la femme rifaine est capable d’assumer la
responsabilité de sa libération de cette mentalité et du devoir de changement à différents
niveaux ?
* Rapport Réalisé par la chercheur Karima
Ouali pour le compte de l'Assembleé Mondiale Amazighe
Traduit de l’arabe par Moha Moukhlis
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La contestation social dans le Rif
et le rôle fondamental de la femme rifaine

1-La contestation sociale au Rif :
La colère populaire et le rejet social ont eu lieu suite à la
mort du « vendeur de poissons» Mouhsin Fikri (1). Les
autorités locales ont perquisitionné sa marchandise sous
prétexte qu’elle n’était pas autorisée. Marchandise qu’elles
ont jetée dans un camion-poubelle, auprès du tribunal de
première instance d’Alhoussima. Le jeune a contesté tentant de la récupérer du camion-poubelle. Il fut tué, broyé
dans le camion-poubelle au même titre que sa marchandise
le vendredi 28 octobre 2016.
Durant cette nuit, la population est sortie dans les rues pour
protester contre le mépris qui a touché le vendeur de poissons
ainsi que la dignité du citoyen marocain foulée. Les réseaux sociaux ont également connu une colère et des hach tags ont été
partagés « broie-le ». Les images et vidéos qui archivent la mort
du vendeur de poisson dans un camion-poubelle, et au travers
de ces réseaux un appel fut lancé pour des marches dans différentes régions du Maroc le dimanche 31 octobre, pour demander des éclaircissements relatifs à la mort du vendeur de poisson et pour demander des comptes.
De cette colère sociale et de la soif de liberté, de dignité et de
justice sociale, est née une contestation sociale dénommée « la
contestation populaire dans le Rif » (2). Durant les premières
semaines de la contestation, précisément, au mois de novembre,
suite à la volonté de quelques individus de le dénommer « Mouvement du 28 octobre », sans l’avis de tous les activistes, des comités furent formés tels les comités des médias et de la communication, la logistique et le comité chargé des slogans ainsi que
le comité des finances. Cette contestation a des revendications
sociales, économiques et culturelles, en plus des revendications
urgentes, selon les activistes de la contestation, à savoir la démilitarisation du Rif, c’est-à-dire, l’abrogation du Dahir 1.58.381
qui fait de la province d’Alhoussima une zone militaire, pour lui
substituer un Dahir qui déclare la province d’Alhoussima une
zone en détresse. Ces revendications ont été dans dossier revendicatif rassemblant 21 revendications, avec le consentement de
la population, et ses revendications sont locales et concernent la
province. D’autres revendications concernent le Rif tels l’hôpital de cancer, les universités et les infrastructures…
La contestation populaire ne s’est pas limitée à Alhoussima, en tant que ville et province, elle s’est
étendu à d’autres zones du Rif (Nador, Driouch,
Taza…) où se sont constitués des comités:
comité de la contestation à Nador, Comité de contestation à

Mont Laroui, à Midar, Driouech, Gzannaya, Zaiou, Tamassint,
Ain Zohra, Ben Tayeb, Temsaman, …
Chaque comité a sa page particulière sur Facebook et a un
dossier revendicatif englobant des revendications locales qui
prennent en compte les spécificités de la région et des revendications qui concernent le Rif en général. A côté de ces comités au niveau du Rif, existent des comités de la contestation
« populaire » et sociale au niveau national, en tant que comités de solidarité avec le Rif, tels les comités de Rabat, Tanger,
Casablanca…Au niveau international, existent des comités de
solidarité dans différents pays : comité des Basques, comités de
Belgique, de Hollande, d’Allemagne, de la Suède, d’Espagne et
de France…Ces comités provinciales, nationales et internationales englobent des formes de contestations hebdomadaires,
quotidiennes et mensuelles, depuis le décès du « vendeur de
poissons » jusqu’aux arrestations, en tant que forme de soutien
et de solidarité.
La contestation sociale dans le Rif se caractérise,
par rapport aux autres contestations sociales
qu’a connues le Rif particulièrement, et le Maroc
en général, par :
- La concentration de la contestation sociale dans la région du
Rif. Quant aux formes de contestation dans les autres villes du

Maroc, elles se présentent comme formes de contestation sans
dossier revendicatif, bien qu’elles disposent de comités, d’où sa
différence avec la contestation « populaire » rifaine ;
- L’absence de drapeaux marocains dans la contestation « populaire », dans la majorité des régions auxquelles s’est étendue
la contestation, et la présence des drapeaux amazighes et des
drapeaux de la république du Rif, et parfois, le drapeau kurde.
Alors que dans les marches de la population de Talarawq, en
direction d’Alhoussima, figurent les drapeaux marocains. A
signaler que les formes de contestation à Tamassint sont caractérisées par l’absence de drapeaux.
- L’absence des cadres politiques : éloignés depuis le début de la
contestation, suite au slogan des activistes : « non aux épiceries
politiques », de peur que la contestation ne soit exploitée.
- La contestation pacifique : les activistes de la contestation et
les participants, dans leurs formes de contestation, ont mis en
avant le caractère pacifique et qui est concrétisé dans le respect des biens publics. Ce principe a été mis en exergue par le
militant Nacer Zefzafi et les autres activistes avant et durant
les arrestations. Et de la prison aussi. Ce caractère pacifique se
traduit au niveau des chaines constituées par les activistes pour
protéger ces biens publics.
-La présence du discours religieux dans la contestation et son
exploitation en force depuis le début de la contestation jusqu’à
la période des arrestations, ainsi que dans les discours de sensibilisation de Nacer Zefzafi, via Facebook, et durant les formes
de contestation.
- La présence de la femme dans la contestation sociale de
manière forte. Contrairement aux autres formes de contestation précédentes dans le Rif, mais cette présence se limite
aux espaces urbains et s’absente dans les espaces ruraux. A
Bouayyach, Boukidar, Imzourn, la femme rifaine est presque
absente…Absente dans les formes de contestation dans ces

espaces, mais présent au niveau organisationnel à Alhoussimaville.(3)
Nature de la société rifaine :
En plus des caractéristiques de la contestation « populaire » et
sociale dans le Rif, il est impératif de s’arrêter sur la nature de
la société dans cette région, avant d’aborder le rôle de la femme
dans la période contemporaine, pour mettre le lecteur dans le
contexte général.
Raymond Jamous, dans une étude « L’honneur et la baraka »
(4), décrit la société rifaine comme une société « segmentaire »,
basée sur « l’honneur », la « femme » et la « terre », en plus du
« la propriété privée ». Dans ce sens que ces composantes, selon l’anthropologie au niveau rural, s’insèrent dans le cadre du
tabou et de l’interdit. Toute atteinte à une de ces composantes,
amène la réaction de l’homme et la lutte pour elle ; il en est de
même pour toute la tribu.
Quant à la société rifaine, pour David Hart (5), il s’insère dans
les sociétés enfermées, paternalistes et misogynes. L’homme
s’occupe des rôles et missions externes et les femmes de l’intérieur et de l’éducation des enfants. En plus de l’esprit de solidarité, à travers « Tawiza » et « Rouziât ». Et le fkih et les gens
de religions restent loin des affaires politiques. La priorité est
accordée à la coutume au détriment de la chariâa.
La société rifaine est de nature paternelle, l’autorité
est aux mains de l’homme au détriment de la femme.
Le premier domine. Mais, en raison de l’expansion
urbaine que la région a connu et continue à connaître,
qui a entrainé la scolarisation de la femme et son accès au marché du travail, la femme s’est relativement
libérée de la domination masculine.
Et la femme scolarisée et autonome financièrement
vis-à-vis du mari que sa famille lui choisissait avant
18 ans, devint libre. La femme n’est plus otage de
murs et des travaux domestiques. Elle va aux souks et
aux administrations publiques, s’implique dans la vie
associative et politique. Mais ces transformations ne
peuvent pas être généralisées au Rif en général, mais
seulement aux certaines zones urbaines ou semi-urbaines (Alhoussima, Nador, Driouch, Imzourn…).
1- Rôle de la femme rifaine dans la contestation sociale :
La femme rifaine a joué des rôles importants durant la
période de la guerre et de la résistance qu’a connues le
Rif, pendant les années vingt et cinquante du 20 ème siècle. Elle
fut la mère, l’épouse, la fille et la sœur…fidèle et soutenant la
résistance au sein de la famille (cuisine, lavage et éducation des
enfants…) et à l’extérieur (bergère en l’absence de l’homme,
diffusion des informations au sein des résistants, archivage des
victoires par la poésie « Izran » et secours aux blessés…).
Mais durant la période de la contestation sociale (28 octobre
2016 / octobre 2017), les rôles de la femme ne se limitèrent
plus au soutien de l’époux ou du fils uniquement. La femme est
devenue actrice et activiste qui participe à la contestation.
La femme, au début de la contestation, période de spontanéité
des mouvements sociaux, jusqu’à la fin de la deuxième période,
dite « période d’organisation » (du 28 octobre 2016 au 8 mars
2017), se limitait qu’à la participation (6) au côté de l’autre
sexe, aux formes de contestation et de sensibilisation dans la
région.
Mais cette participation se concentrait au niveau urbain. En
direction des niveaux semi-urbains et ruraux, la participation
diminue et s’estompe. Yasmin Farsi et Karima Mouhawil furent
parmi les figures icones des marches, des sit-in, des contestations et des médias numériques nationaux et internationaux.
Elle concrétise le principe de globalité des mouvements sociaux
à Alhoussima-ville, par la participation de femmes de différentes classes et d’âges. Et à Nador, la première participation
dépasse la première. A partir d’entretiens, nous avons constaté
que les femmes participantes prenaient en charge les frais de
déplacement pour assister à la contestation d’Alhoussima et
désertent les contestations de leurs zones locales (femme de
Bouayyach et Imzouren, à titre d’exemples). Ceci est en relation avec la nature de la société et le pouvoir masculin dans ces
régions.
Mais, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, le
8 mars 2017 (7), le femme n’est plus une simple participante,

←

La contestation « populaire » et sociale qu’a connue la province
d’Alhoussima en particulier et le Rif en général, en raison de la
convergence positive des facteurs économiques et sociaux de la
population (conditions de vie inadaptées, pauvreté, chômage et
marginalisation…) ainsi que la continuation du processus historique incarné par les contestations sociales et le trouble entre
le Rif et le Centre depuis la deuxième moitié du 19 ème siècle,
passant par les années cinquante et quatre-vingt du 20 ème et
arrivant au 21 ème siècle depuis 2004, et jusqu’aux limites de
2018 et de la colère véhiculée par Facebook.
Sans ces trois facteurs, la traduction de ces slogans exceptionnels de personnes dans les réseaux sociaux en slogans populaires dans des espaces publics n’auraient pas lieu, et du fait que
la population est convaincue de la nécessité du changement et
demande des comptes et le droit à l’interrogation, et du fait que
la contestation sociale a duré plus de huit mois et s’est propagée
aux différentes régions rurales et semi-urbaines du Rif.
A noter la présence de la femme rifaine en tant qu’appui, activiste et participante dans le cadre de ses troubles historiques
au Rif.
Partant de ce qui précède, nous posons
les questions suivantes :
- Quelles sont les caractéristiques fondamentales de la contestation sociale du Rif ?
- Quelle est la nature de la société dans la région du Rif ?
- Quel est le rôle de la femme rifaine dans la contestation
sociale ?
- Quelles sont les conditions socio-économiques des
femmes ayant participé à la contestation ?
- Quelles sont les activistes dans les formes de contestation
et de sensibilisation ?
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مجعية مدرسي اللغة األمازيغية بطنجة حتتفي بنساء التعليم

يف إطار تخليد اليوم العاملي للمرأة واليوم العاملي للغة
األم ،نظمت جمعية مدريس اللغة األمازيغية بجهة طنجة
تطوان الحسيمة مساء يوم السبت  10مارس الجاري بمقر
جمعية ماسينيسا بطنجة ،نظمت طاولة مستديرة جمعت
ثلة من أستاذات وأساتذة اللغة األمازيغية واملهتمني.
وقد أكد رئيس الجمعية يف كلمته الرتحيبية باملشاركات
واملشاركني أن اختيار هذا املوضوع والجمع بني املناسبتني
لتخليدهما يف فعالية واحدة ليس اعتباطيا ،بل تهدف
الفعالية إىل اإلقرار باملساهمة الجليلة الهائلة للمرأة
األمازيغية يف الحفاظ عىل اللغة األم ،وأنها مناسبة للوقوف
عىل إنجازاتها يف قطاع التعليم ،وأيضا تكريم وامتنان عىل
ما تبذله جميع األستاذات للرقي باللغة األمازيغية.
وأكدت جميع املشاركات واملشاركني يف حلقة النقاش عىل
الدور املحوري للمرأة األمازيغية يف نقل املوروث الشفوي
بني األجيال ،ومساهمتها يف مقاومة اللغة األم لكل عوامل
االنقراض واالندثار لصالح لغات أخرى ،واعتربت إحدى

املتحدثات أنه لكي تقوم املرأة بتحقيق ملثل
هذه الوظائف كان لزاما عليها أن تكون
سجال وثائقيا حيا ومتجددا وأن تكون مبدعة
إلنتاج الصور واملعاني والدالالت .وتجدر
اإلشارة إىل أن دور املرأة يف الحفاظ عىل اللغة
األم ليس من قبيل الصدفة والعشوائية ،بل ملا
للغة من عالقة وطيدة بالفكر كما يذهب إليه
جل اللسانيني.
ويف ختام الفعالية ،تم إلقاء مجموعة من
القصائد الشعرية ووصالت فنية متنوعة
نشطها مجموعة من األساتذة املتعاقدين
الذين يجتازون تكوينهم بشعبة اللغة
األمازيغية باملركز الجهوي ملهن الرتبية
والتكوين بطنجة ،ثم اختتمت الفعالية
بحفلة شاي أقيمت عىل رشف األستاذات،
تكريما لهن عىل مجهوداتهن املبذولة يف قطاع التعليم.

اإلعالن عن مسابقة
مهرجان تافسوت للسينما
األمازيغية املغاربية
بتافراوت

وتشجيعا لألستاذات اللواتي يجتزن التكوين يف شعبة اللغة
األمازيغية.

تقدمي كتاب «إسالم األمازيغ :قراءة أخرى يف مجعية أفولكي النسوية بتافراوت حتتفي باملرأة األمانوزية
تاريخ أسلمة املغرب» بالناظور

تعتزم جريدة «العالم األمازيغي» بتنسيق
مع جمعية الجرس للتنمية والبيئة والهجرة،
تنظيم حفل تقديم وتوقيع كتاب «إسالم
األمازيغ :قراءة أخرى يف تاريخ أسلمة
املغرب».
بمشاركة مؤلف الكتاب الباحث محمد املهدي
علوش ،والدكتور حكم العصامي ،أستاذ
بجامعة محمد األول بوجدة ،وذلك يوم الجمعة
 23مارس  2018ابتداء من الساعة الرابعة
مساءا بخزانة املركب الثقايف بالناظور.

احتجاجات بأملانيا تزامنا مع جولة
“بنعتيق” التواصلية مع اجلالية

احتج يوم السبت  10مارس ،2018
عرشات املواطنني من أبناء الجالية
املغربية املقيمة بأملانيا ،أمام فندق
“انرتكونتينينتال” بمدينة فرانكفورت،
الذي كان يحتضن لقاء بني الوزير
املنتدب املكلف باملغاربة املقيمني
بالخارج وشؤون الهجرة ،عبد الكريم
بن عتيق ،وعدد من املهاجرين املغاربة
املقيمني بأملانيا.
وطالب املحتجون بإطالق رساح
املعتقلني املوقوفني عىل خلفية حراك
الريف ،وإسقاط املتابعات يف حق
الالجئني الريفيني بمليلية وعدد من
الدول األوروبية ،إضافة إىل التأكيد عىل
“رضورة تحقيق املطالب املرشوعة،
التي من أجلها خرج املحتجني يف حراك
الريف”.

وكان وزير الهجرة عبد الكريم بن
عتيق ،قد عقد صباح ذات اليوم بمدينة
فرانكفورت األملانية لقاء تواصليا مع
الجالية املقيمة بهذه املدينة واملناطق
املجاورة لها ،بتنسيق مع القنصلية
العامة للمغرب بفرانكفورت والسفارة
املغربية بأملانيا الفيدرالية.
وشارك يف هذا اللقاء ،لإلجابة عىل
تساؤالت املغاربة املقيمني بأملانيا،
ممثلني عن القطاعات واملؤسسات
املعنية بشؤون الجالية كالعدل والضمان
والرضيبة
والجمارك
االجتماعي
واملحافظة العقارية واملعهد امللكي
للثقافة األمازيغية والكونفدرالية العامة
ملقاوالت املغرب وصندوق الضمان
املركزي.

«أزطا» تعد دراسة ميدانية حول احلق يف التعلم
باللغة األمازيغية

تستعد الشبكة األمازيغية من أجل
املواطنة-أزطا أمازيغ ،إلنجاز دراسة بحثية
ميدانية حول موضوع “الحق يف التعلم
باللغة األمازيغية :املعيقات واآلفاق” ،وذلك
برشاكة مع السفارة الربيطانية يف إطار
برنامج دعمها الرامي إىل تقوية قدرات
املجتمع املدني يف ميدان البحث والدراسة يف
موضوعات مرتبطة بالسياسات العمومية.

ولهذه الغاية ،جاء يف بالغ ألزطا أمازيغ،
أنها ستعمل عىل انتقاء وتأطري ( )16باحثة
وباحثا إلنجاز املقابالت وتعبئة االستمارات
املرتبطة بموضوع البحث ،عىل مستويي
جهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون.
“وعىل الراغبني/ات يف املشاركة يف هذا
املرشوع البحثي التقدم بملف ترشيحه/
ها إلدارة الجمعية ،قبل  20مارس .”2018

تطوان حتتضن مهرجان الريف للفيلم األمازيغي
يف نسخته الثانية

أعلنت “جمعیة الورشة السینمائیة بتطوان” عن فتح باب املشاركة لألفالم القصیرة
يف الدورة الثانية ملھرجان الریف للفیلم األمازیغي املقرر تنظیمه بتطوان من  17إىل 20
أبریل .2018
وأوضح بالغ للجمعیة أن عىل الراغبین يف املشاركة يف ھذه التظاھرة الثقافیة والفنیة
التي أضحت موعدا سنویا لالحتفاء باإلبداع السینمائي األمازیغي يف مجال الفیلم
القصیر ،أن یقدموا ملفاتھم قبل تاریخ  30مارس .2018
وأضاف املصدر ذاته أن باب املشاركة يف ھذه التظاھرة التي دأبت عىل تكریم بعض
الفنانین واملبدعین الذین أثروا العمل السینمائي األمازيغي عىل الصعید الوطني ،مفتوح
أمام األعمال الفنیة التي تم إنتاجھا خالل سنتي  2015و ،2016عىل أال تتعدى مدة
الفیلم  24دقیقة وأن یكون مرفوقا ببطاقة تقنیة وفنیة ،مع صورة للمخرج وملصق
الرشیط ورشیط  DVDأو الرابط ویرسل إىل العنوان التايل.chaabi66@gmail.com :
یشار إىل أن مھرجان الریف للفیلم األمازیغي الذي ینظم من طرف “جمعیة الورشة
السینمائیة” یتضمن ثالث مسابقات تتبارى حولھا العدید من األعمال الفنیة من أجل
نیل جوائز الفیلم القصیر املوزعة ما بین :الجائزة األوىل ھي جائزة الریف الكربى،
وجائزة السیناریو وجائزة اإلخراج.
وحسب الجمعیة املنظمة ،فإن مھرجان الریف للفیلم األمازیغي یھدف إىل مواكبة
الحركیة التي یشھدھا قطاع السینما باملغرب سواء من حیث اإلنتاج أو من حیث
املشاركة يف املھرجانات والتظاھرات الدولیة مع محاولة تقریب اإلبداعات السینمائیة
األمازیغیة من الجمھور املغربي.

نظمت جمعية أفولكي النسوية بتافراوت
مساء السبت 10 ،مارس  ،2018بمناسبة
اليوم العاملي للمرأة ،عددا من األنشطة
بمنطقة تغرارط التابعة لرتاب جماعة
تارسواط ،ضمنها مسابقة ثقافية،
وأخرى يف الطبخ ،أرشف عليها املشارك
السابق بربنامج “ماسرت شيف املغرب”،
ابن منطقة أمانوز ،كميل الجوهري.
األنشطة التي نظمتها جمعية “أفولكي”
لفائدة مستفيدات برنامج محو األمية
بكل من مراكز :إزربي ،تارسواط،
أكرسيف ،أوال تلكنونت ،أيت داوود،
وتغراراط التي أقامت هذه التظاهرة
الثقافة بأرضها ،أقيمت بتنسيق مع
جمعية “تغراراط” واتحاد “أمانوز” والجماعة
الرتابية “تارسواط” وجماعة تافراوت وجماعة
أملن.
وقد استفادت املشاركات يف صبيحة اليوم
الثقايف ،املخصص لالحتفاء باملرأة األمانوزية،
من محارضتني ،األوىل لجمعية “صناع الحياة”
بأكادير ،حول موضوع “التنمية الذاتية” ،والثانية
من إلقاء األستاذة صحابة من جمعية أفولكي يف
موضوع “مكانة املرأة يف اإلسالم”.
ويف املساء انطلقت املسابقات املربمجة ،يف الثقافية
والطبخ ،وبعد ساعتني من التباري أسفرت
مسابقة الطبخ عن النتائج التالية :قسم تارسواط

يف املركز األول ويف املركز الثاني قسم أيداوود ،وقسم
أكرسيف يف مركز الثالث ،أما بالنسبة للمسابقة
الثقافية فقد حيض قسم إزربي باملركز األول،
واملركز الثاني قسم تغراراط ،بينما حل قسم أكريس
يف املركز الثالث ،كما تم تكريم الفائزات وجميع
مستفيدات هذه املراكز.
يف حني تم تكريم أعضاء اللجنة املرشفة من
الجمعيات الداعمة ،كل من السيدة عائشة إزم
عن جمعية صناع الحياة بأكادير ،والسيدة زينب
أبركاز رئيسة جمعية أفولكي النسوية بتافراوت،
وشاف كاميل عن لجنة التحكيم يف مسابقة الطبخ،
والسيدة نعيمة والسيد بلقاسم أمحيل مهاجر
مغربي بالديار الفرنسية.

“مدرسة .كم” إغشيني بتارودانت
حتتفل باليوم العاملي للمرأة

شهدت «مدرسة.كم» إغشيني
بأوالد تايمة إقليم تارودانت،
احتفاال باليوم العاملي للمرأة وذلك
يوم السبت  10مارس بحضور
طلبة نادي السوسيولوجيا
للفكر والتنوير بجامعة ابن زهر
وبحضور نساء دوار اغشني و
عضوات جمعية نساء االتقان
بالدوار ومجموعة من الفاعلني
الرتبويني والجمعويني.
وشهد االحتفال تقديم التالميذ
والتلميذات لنتائج البحث امليداني
الذي أنجزوه حول واقع املرأة بدوار
أغشيني ،وقد تمت مناقشة تلك

النتائج رفقة طلبة النادي ليختتم
الحفل برفع توصيات دعت إىل
تحسني واقع املرأة املغربية عامة
واملرأة بدوار اغشني خاصة.
وقد شهد الحفل تقديم مجموعة
من الفقرات ابتدأت بكلمة كال من
السادة  ،إبراهيم دريوي املنسق
اإلداري للمدرسة  ،جمعية نساء
اإلتقان بدوار اغشيني  ،نادي
السوسيولوجيا والتالميذ .إضافة
إىل تقديم فقرات فنية متنوعة
شملت قصائد وأغاني وزجل .كما
تخلل الحفل الذي عرف حضورا
متميزا لنساء الدوار لحظات

تكريم لعضوات جمعية نساء
اإلتقان.
وباملناسبة أكد األستاذان محمد
شوكري ومحمد اوحساين أن
االنفتاح عىل جامعة ابن زهر ليس
باألمر الجديد بالنسبة للمدرسة،
إذ سبق لها أن نظمت لقاء أدبيا
حول ابن بطوطة يف نظر الطفل
عرف تقديم مداخالت للتالميذ أمام
مجموعة من أساتذة جامعة ابن
زهر.والجدير بالذكر أن املؤسسة
تستعد يف األيام املقبلة للحصول
عىل اللواء األخرض كثالث مدرسة
باملديرية اإلقليمية بتارودانت.

تافراوت :انطالق مهرجان اللوز يف دورته الثامنة
انطلقت يوم  14مارس  ،2018بمدينة تافراوت،
الدورة الثامنة ملهرجان اللوز تحث شعاره الدائم
“أرض اللوز :ثروة الغد”.
وتستمر فعاليات هذه التظاهرة الثقافية والفنية
واالقتصادية الكربى ،التي تنظمها جمعية اللوز
تافراوت برشاكة مع وزارة الفالحة والصيد
البحري ،وعمالة إقليم تيزنيت ،وجماعة تافراوت،
وبدعم من الفعاليات االقتصادية املحلية و
الوطنية ،إىل غاية  17من مارس الجاري.
وقد أضحى مهرجان اللوز ،ببلوغه للدورة الثامنة،
ضمن أهم املهرجانات الوطنية التي ترسم لنفسها
مسارا مختلفا ومتميزا عن باقي املهرجانات سواء
عىل مستوى الكم أو الكيف ،إذ أن هذا املهرجان
يعد مناسبة سنوية هامة لتسويق مدينة تافراوت
وإبراز أهميتها السياحية ،وتنشيط الحركة
االقتصادية بها و تشجيع وتعزيز مبادئ اإلقتصاد
التضامني االجتماعي الذي تستفيد منه التعاونيات
الفالحية باملنطقة تثمينا ملنتوجاتها املجالية.
كمايشكل املهرجان فرصة إلظهار اإلنفراد الثقايف
للمدينة حيث دأبت الساكنة عىل الوفاء لالحتفال
بفرتة إزهار شجرة اللوز ،التي تعد موروثا طبيعيا
وثقافيا يحتل مكانة راسخة لدى الساكنة.
وتتزامن هذه االحتفالية مع اليوم العاملي للمرأة و
موروث “إدرنان” وهي عادة إجتماعيـة وثقافية

يتميز بها سكان جبال األطلس الصغري ،وتحمل
من الدالالت الرمزية اليشء الكثري ،فهي ترمز
إىل عالقة اإلنسان األمازيغي باألرض ،ومدى قوة
وقدم استقراره باملجال.
وتتضمن بقية برنامج هذه الدورة الثامنة فقرات
وأنشطة متنوعة ومختلفة تسعى من خاللها
جمعية اللوز إلرضاء مختلف األذواق والفئات من
النساء والشباب واألطفال يف املجاالت الثقافية
والفنية والعلمية والرياضية ،إىل جانب معارض
كربى للمنتوجات الفالحية بمشاركة عارضني
من مختلف مناطق اململكة ،مما يتيح للزوار
االطالع عن قرب عىل جديد منتوجات التعاونيات
والرشكات الفالحية ،كما ستكون مناسبة للقاء
بني العارضني والباحثني واملسؤولني املؤسساتيني
لتبادل الخربات واألفكار والتجارب يف أفق تطوير
القطاع الفالحي وتحسني املردودية والرفع من
الجودة والتنافسية.
وتترشف مدينة تافراوت باستقبال شخصيات
وضيوف وزوار من مستوى رفيع ،وسيتم
الوقوف عىل مدى تقدم األشغال بمجموعة من
املشاريع التنموية وإعطاء االنطالقة ألخرى،
ليكون مهرجان اللوز بذلك مناسبة سنوية ترتبط
بالتنمية املحلية.

ستحتضن مدينة تافراوت أيام ،13 ،12
 14و  15أبريل  2018الدورة الثانية
ملهرجان تافسوت للسينما األمازيغية
املغاربية ( ،)FTCIAMتحت شعار« :أدرار
والسينما» من تنظيم جمعية أناروز
للتنمية والتواصل الثقايف.
وتعلن إدارة املهرجان عن فتح باب
املشاركة يف املسابقة الرسمية لألفالم
السينمائية الناطقة باللغة األمازيغية
أمام السينمائيني املغاربة.
وتهدف املسابقة ،حسب بالغ الجمعية
توصلنا بنسخة منه ،إىل التعريف
باإلنتاجات السينمائية األمازيغية
والتشجيع عىل توزيعها وتسويقها؛
وإتاحة الفرصة أمام السينمائيني لتبادل
التجارب والخربات فيما بينهم؛ واالرتقاء
بجودة املنتوج السينمائي األمازيغي؛
وخلق مناسبة لنقد ومناقشة املنتوج
السينمائي األمازيغي بهدف النهوض به.
وأكد البالغ أن املسابقة مفتوحة أمام
األعمال السينمائية املغربية الناطقة
باألمازيغية رشط االلتزام بنظام املشاركة
يف مسابقة (.)FTCIAM
ويشرتط للمشاركة أن ترتاوح املدة
الزمنية لألرشطة ما بني  60و  120دقيقة،
وأن تكون األفالم املشاركة قد تم إنتاجها
بعد  31دجنرب  ،2015وأن ال يكون الفيلم
قد شارك يف الدورة السابقة للمهرجان.
ويمكن للمخرج أن يشارك بأكثر من عمل،
غري أن لجنة االنتقاء األويل تختار عمال
واحدا للتنافس عىل جوائز املهرجان.
التسجيل:
ويتم تسجيل املشاركة يف املسابقة عن
طريق االتصال بإدارة املهرجان من خالل
الربيد االلكرتونيfestival.tafsut@gmail.
 comأو من خالل األرقام الهاتفية التالية:
// 0666085441 // 0667382785
.0654834697
و لتأكيد التسجيل فعىل املشاركني أن
يبعثوا بــ:
 -1استمارة املشاركة( .وفق النموذجاملرفق)
 -2ترخيص بعرض الفيلم( .وفقالنموذج املرفق)
 -3نسخة من الفيلم ذات جودة عاليةعىل  USBو .DVD
وذلك عن طريق الربيد أمانة إىل السيد
رئيس جمعية أناروز بتافراوت.
وتعلن الجمعية عرب بالغها أن تسجيل
الفيلم للمشاركة يمنح مهرجان تافسوت
للسينما األمازيغية املغاربية كافة حقوق
عرضه أثناء الدورة الحالية وكذا الحق
يف استعمال بعض اللقطات والصور منه
يف العروض غري التجارية والتعريفية
باملهرجان.
وأشار ذات البالغ إىل أن مصاريف إرسال
الفيلم ووثائق التسجيل يتحملها املشارك،
وبأن آخر أجل للتسجيل وتوصل إدارة
املهرجان بالفيلم وبوثائق التسجيل حدد
فـــي  31مارس .2018
وعن انتقاء األفالم يقول البالغ أنها ستسند
للجنة خاصة تعينها إدارته ،وسيتم أخبار
املشارك بانتقاء عمله بواسطة الربيد
االلكرتوني يف أجل أقصاه  05أبريل .2018
ويشري البالغ إىل املهرجان ال يتحمل
تكاليف إعادة نسخ األفالم املنتقاة وغري
املنتقاة ،وتوضع رهن إشارة أصحابها
الراغبني يف اسرتدادها لدى جمعية أناروز.
ويحق للمهرجان عرض األفالم غري
املنتقاة أثناء أنشطة وفعاليات الدورة
الحالية خارج أطوار املسابقة.
وتتكون لجنة التحكيم من ثالثة أعضاء
عىل األقل تعينهم إدارة املهرجان من
بني الفاعلني يف امليدان الفني والثقايف
واالجتماعي والصحايف .وسيتنافس
املشاركون يف مسابقة املهرجان عىل
الجوائز التالية:
 -1جائزة تافسوت ألحسن فيلم :ترتاوحقيمتها ما بني  5000درهم و 20000
درهم.
 -2جائزة أحسن سيناريو :ترتاوحقيمتها ما بني  4000درهم و 15000
درهم.
 -3جائزة أحسن ممثلة دور نسائي:ترتاوح قيمتها ما بني  3000درهم و
 7500درهم.
 -4جائزة أحسن ممثل دور رجايل:ترتاوح قيمتها ما بني  3000درهم و
 7500درهم.
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إمينتانوت ..حقائق مدهشة من جبل نفوسة

يف إحدى زياراتنا لجبل نفوسة يف القطر الليبي
الشقيق ،وبينما كنا بصدد الرشوع يف مداخلة حول
التجربة املغربية يف مجال تدبري ملف التعدد اللغوي
والتنوع الثقايف يف إحدى القاعات بمدينة القلعة.
قدم يل املنظمون استمارة بغية الحصول عىل موجز
من سريتي الذاتية قصد عرضها عىل الحضور أثناء
التقديم.
وكانت املفاجئة كبرية ،عندما رشع منشط الجلسة
يف قراءة االستمارة .بحيث لم يتملك الحضور الغفري
إحساسه ،فامتألت القاعة تصفيقا ولجبا بمجرد
ذكره ملسقط رأيس :إيمنتانوت.
التفت إيل املنشط ،يف إشارة إىل االستفسار عن بواعث
الحدث .فقال“ :ويا للصدف… هذه املنطقة من املدينة
التي نتواجد بها اآلن تسمى كذلك بإيمنتانوت“ .فكان
أن دار حديث مطول غري مربمج قبل بداية العرض عن
املعنى اللفظي واالصطالحي لهذه التسمية التي تكاد
تحمل نفس الداللة هنا وهناك.
يف الصف األول من القاعة يجلس رجل مسن بزيه
الليبي التقليدي – لحويل -وتحيل طقوس استقباله
من طرف املنظمني إىل كون الرجل من حكماء القوم
أو أحد قادتهم .لم يشارك الرجل يف الحوار ،غري أنه
اكتفى بتبادل ابتسامات عريضة معي أثناء عرض
املتدخلني آلرائهم حول موضوع التسمية .طلبت من
منشط الجلسة بواسطة ورقة أن يعطي له الكلمة.
فتوجه إليه باللسان األمازيغي بما مفاده :ما رأيك
أخايل عثمان يف املوضوع؟ فر ّد الرجل بهدوء ،طالبا
إعفاءه من الجواب ،قبل أن يشري إيل بسبابته بحركة
تعرب عن رغبته يف اللقاء بي بعد الجلسة.
استغرق لقائي بخايل عثمان يف بيته املتواضع إىل حدود
منتصف الليل .أزيد من خمس ساعات من الحديث
الشيق مرت كلمح البرص.
بدأ الشيخ كالمه بالقول :ما ال يعلمه شباب اليوم
أن كثريا من أسماء املواقع يف بالد األمازيغ ،لم تكرر
عبثا يف مختلف أرجاء هذا الوطن الكبري .فلكل اسم
داللة جغرافية تربطه بموقعه .ويف حالة تعذر ذلك ،قد
توفر بعض األساطري مرجعية عميقة لهذا االرتباط.
وكذلك ،كان يسرتسل شيخنا ،بالنسبة لـعبارة :ئمي
ن تانوت التي أصبحت بحكم التحول الوظيفي تكتب
كما عندكم :إيمنتانوت .وبعيدا عن ما تم تداوله يف
القاعة بخصوص معنى وأصل هذا االسم ،دعني
أقص عليك أسطورة ألنهار التي تناقلتها الجدات عرب
األجيال .لكن ،علينا أن نعلم قبل ذلك أن حديثنا عن
األنهار ،غالبا ما يقترص عن تلك التي ما تزال ناشطة.
و قد ننىس أو نتناىس تلك التي سادت عىل هذه األرض
الشاسعة ثم بادت بفعل فاعل .وعلينا كذاك أن نعلم
أن هذه البلدان لم تكن يف ما مىض من الزمان عىل هذا
الشكل .والحديث هنا عن قديم الزمان .وباختصار…
تابع خايل عثمان حديثه وقال :
كان حتى كان يف قديم الزمان وسالف العرص واألوان،
تمر بأرض األمازيغ أنهار جبارة .لم يبق منها اليوم إال
أصغرها طوال وحجما وهو نهر النيل الذي عني البحر
باألمازيغية .وبالطبع ،فإن هذه األودية العظيمة،
كانت وراء خصوبة األرايض الشاسعة املحيطة

بها .وكانت هنا غابات كبرية خرضاء ،تغطي آالف
وآالف الهكتارات من األرايض ،و كثري من األشجار
املثمرة ،كان السكان يستمتعون بما لذ وطاب من
فاكهتها .أما الحقول فقد كانت تستفيد جميعها من
الري ،لدرجة تسمح بإنتاج ثالثة محاصيل يف السنة
الواحدة .لقد كانت بالد تامازغا مأهولة بجيوش من
الفالحني والصيادين .كما كانت القوارب الرشاعية
تجوب بمجاديفها الالمعة مياهها الرائعة .وكانت
تلك األنهار العظيمة تصب يف املحيط األطليس ،أو يف
البحر األبيض املتوسط أو حتى يف أدغال الصحراء،
بعد اخرتاقها ملختلف البلدان التي كانت توصف آنذاك
بالجنة الخرضاء بفضل طبيعتها الخالبة.
ولقد كانت هذه األودية أعمق مما نتصور .بحيث
كانت تتسع بدون مصاعب تذكر ملالحة السفن
الضخمة التي عادة ما تبحر فقط يف أعايل البحار .وكل
من كان يستمتع بمشاهدة مرور هؤالء املسافرين
الكبار ،كانت تراوده أحالم السفر بعيدا ،بعيدا… حيث
نهاية العالم.
بيد أن ما شاهده الناس يف أحدها يف يوم من األيام ،عىل
غري عادتهم ،ليس مجرد سفينة كبرية .لكنه ،حوت
ضخم أسود اللون .إنه أكرب بكثري من السفن التي ألف
الناس مشاهدتها .وكما يحكى ،فقد يبدو أكرب بكثري
من عمارة متعددة الطوابق!.
لم يصدق السكان أعينهم يف بداية األمر ،بحيث
اعتقدوا أن ما شاهدوه مجرد رساب ! لكن ،هذا غري
صحيح .فكلما اقرتب الجسم الغريب ،كلما تبني لهم،
أنهم بالفعل أمام أضخم حوت يف العالم ! .ثم تبادر
إىل أذهانهم أن الشبح قد يكون وحشا بحريا جائعا
ومتأهبا الفرتاس كل من يعرتض سبيله .وهذا أيضا
مستبعد ،بالنظر إىل حجم فمه الصغري ،وإىل عينيه
الربيئتني ،وكذلك إىل مظهره اللطيف عندما كان يقرتب
بهدوء فوق ماء ذاك النهر دون التسبب يف إحداث
األمواج .وباختصار ،تبني أنه حوت مسالم ،ليس يف
نيته إيذاء أحد.
ولكم كانت املفاجأة كبرية ! عندما شاهد املتجمهرون
عىل ساحل الوادي أرجوحة شبكية متعددة األلوان يف
الجزء الخلفي من ظهر الحوت .ويف تلك األرجوحة،
كانت تستلقي فتاة يف منتهى الحسن والجمال !
وقد أنىس جمالها الباهر وملعان حليها النفيس
الناظرين تواجد الحوت الضخم فوق مياه نهرهم.
وبطبيعة الحال ،رسعان ما شاع الخرب وسط الساكنة،
إىل أن بلغ إىل علم أحد كبار التجار الهنود الذي كان
يسكن قرصا فخما يف وسط املدينة .فخاطب التاجر
الهندي ابنه البكر ،قائال“ :جهز فرسك يا ولدي .فإني
أعتقد أن هذه الفتاة الجميلة والثرية ،ما كانت لتأتي
إىل هنا ،إال رغبة يف الزواج .وأنت أحق بها من غريك.
هيا !… أرسع واغنم رشيكة حياتك قبل أن يفوز بها
غريك”.
وما أن أدرك ابن كبري التجار حافة الوادي ،حتى انبهر
بجمال الفتاة وبحليها التي يعكس ملعانها أشعة
الشمس .فوقف عىل صهوة فرسه املذهبة ،ملوحا
بسيفه نحو السماء .وخاطب الفتاة الجميلة بقوله” :
أيتها الجميلة ،أنا االبن البكر لكبري التجار .جئت لطلب

يديك ،وأرغب بالزواج منك “.
وقفت الجميلة عىل ظهر الحوت ،وقالت بصوت رخيم
 ” :شكرا عىل عرضك يا عزيزي .لكن أنا آسفة ،ال
يمكن أن أستجيب لطلبك ،ألنني مخطوبة لشاب
من بني جلدتي .بلغ أباك أنني رسرت كثريا بزيارة
منطقتكم هذه ! إنها حقا رائعة بمناظرها الخالبة ! ”
رجع ابن كبري التجار إىل القرص يحكي لوالده ما دار
بينه وبني الفتاة .فشعر األب باإلهانة ،وغضب غضبا
شديدا وقال البنه ” :كيف لهذا املخلوق أن يتجرأ لرفض
الزواج بك ،وأنت من ساللة كبري تجار هذه املنطقة
وأثراهم ماال وجاها ! ! ! لم يبق لنا إال االنتقام منها.
علينا أن ننصب لها كمينا حتى تستسلم ،ثم نجربها
عىل الزواج بك .أما ذاك الحوت الذي تمططيه ،فمصريه
إن شاء الله ،مطابخ أهل املدينة”.
جمع التاجر الهندي فرسانا من الفتيان األقوياء
واتجه عىل رأسهم نحو النهر .وما أن وصل إىل
الساحل ،حتى أدرك أنه لن يتمكن من اصطياد الحوت
الضخم من وسط النهر .وحيث أن هناك قناة قريبة
من املكان ،قاد فرسانه إىل جانبها ،ودعا الفتاة إىل
اقتياد الحوت للرسو بها وقال  ” :أيتها الجميلة…
أنا كبري التجار .أنا آسف لكون ابني لم يحالفه الحظ
للزواج بك .وقد بلغني شكرك وامتنانك .وأريد بدوري
أن أثني عىل زيارتك لنا .ادخيل الحوت إىل هذه القناة
كي أتمكن من شحن بعض الهدايا تقديرا إلعجابك
بمنطقتنا”.
وبحسن النية ،أعطت الفتاة األمر للحوت لالتجاه نحو
القناة التي تكاد تتسع لرسوه .ويف الحني ،أمر رجاله
أن يرموا شباكهم لتطويق الحوت والحيلولة دون
عودته إىل النهر.
لكن ،عندما أدركت الفتاة خطورة املوقف ،أطلقت
رصخة قوية ،وأمسكت بزعانف الحوت .وكانت
الكارثة… رضب الحوت بديله الكبري يف املاء رضبة
واحدة ،كانت كافية لجعل فرسان كبري التجار
يتطايرون كالشظايا يف سماء النهر .أما الشباك،
فحدث وال حرج .لقد كانت أهون من بيت العنكبوت
أمام عظمة الحوت وقوة انفعاله .
وعندما استعاد الحوت توازنه وسط النهر ،وقفت
الفتاة عىل ظهره ،وقالت لكبري التجار ” :يا لها من
خيبة أمل! سيكون الر ّد رسيعا وعنيفا .لقد فقدت للتو
أيها التاجر الهندي كل أمالكك ،وتسببت بفعلتك هذه
ملن استضافك عىل هذه األرض يف النكبة .بلغ الجميع
أن الجنة فوق األرض لم يعد لها وجود .أتريد سلب
حريتي .أنا ال أتحمل هذا .أنا حرة وسأبقى دائما حرة
“.
وبخطوات ثابتة ،رجعت الفتاة الجميلة إىل أرجوحتها،
واتجهت بالحوت نحو منبع النهر .وحينئذ ،أحس
كبري التجار املغمور بالهلع ،واعتقد أن الفتاة سوف
تسبب يف فيضان ال يبق وال يذر.
لكن ،انتقام الفتاة كان أكرب بكثري مما تتصور .فعندما
وصلت إىل حيث يوجد منبع النهر ،هناك يف أسفل
الجبل شقت بأصبعها فوهة سمتها باب الجب ” ئمي
ن تانوت” ،وحولت إليها مجرى املاء لريجع إىل جوف
الجبل بدل االتجاه نحو مساره .وكذلك فعلت بكل

األنهار العظيمة
التي كانت تخرتق
شمال افريقيا.
استغرقت
وقد
هذا الظاهرة عىل
ما يحكى سبعة
أيام وسبع ليال
بكاملها .و تضامنا
تكفلت
معها،
عبدالرمحان بيلوش
الشمس بعد ذلك
بإنهاء املهمة بفعل تبخر ما تبقى من املستنقعات،
هنا وهناك .كما تدخلت الرياح من جانبها إلخفاء
مجاري تلك األنهار بعواصف رملية .لقد مات كل يشء
بسبب العطش .بالتأكيد لقد مات كل يشء .ونحن
اليوم أمام أراض جرداء وقاحلة يتعذر فيها التعرف
عىل مكان املجارى التي تحدثت عنها هذه األسطورة.
وكل ما بقي أن سكان سفوح الجبال ما يزالون
يحتفظون بأسماء تلك الفواهات الغريبة ويلصقونها
بالعمران.
فإن أنت سألت اليوم أحدهم عن موقع باب ذاك الجب.
أين يوجد ئمي ن تانوت؟ فال تستغرب إذا قيل لك:
هو موقع كذا ببالد كذا ،يحده رشقا أو غربا بالد كذا
أو جبل كذا .وبقي التعبري مجرد اسم علم يقترص
عىل كثري من املواقع يف بالد تامازغا .وهنا ،تنهد خايل
عثمان وقال منهيا حكايته األسطورية ” :الحظت
أنك من طلب من املنشط أن يعطيني الكلمة .أتريد أن
أقص أسطورتي عىل من يعترب ما سمعته مني اآلن
مجرد خرافات؟؟؟
طمأنته عىل أني أقدر موقفه من النقاش الدائر يف
القاعة ،وأكدت له أن األسطورة خالفا ملا يعتقد ،كانت
وما تزال وراء الفكر البرشي بجميع أصنافه .وأن
العلوم األنرتوبولوجية ما انفكت تربط طبائع البرش
وسلوكهم بما تجود به أساطريهم .وفضال عن ذلك،
فبماذا يفرس هؤالء اليوم وجود أحجار يف الصحاري
ويف السهول بعيدا عن البحر واألنهار تحوي أجسام
الحيوانات املائية وأصدافها؟ وأخريا أليس من األفيد
أن ننبش يف تراثنا الرمزي يف كل بقاع هذا املغرب
الكبري ملساءلته قبل رحيل آخر جداتنا املحافظة عىل
هذا الكنز الثقايف أو قبل مغادرة شيوخ من طينة خايل
عثمان الذي وجد نفسه غريبا يف قاعة املحارضات
هناك يف جبل نفوسة بليبيا  ،حيث ما يزال من قلة
القالئل الذين يعتقدون أن األساطري قد تتدخل يف صنع
اإلنسان وتكييف املكان .لذلك ،حجم عن املشاركة يف
النقاش .لكنه ،يعلم أن ساكنة إيمنتانوت هنا وهناك
ويف كل موقع يحمل هذا االسم حريصون كل الحرص
عىل حماية األمكنة التي كانت منبعا ألنهار عظيمة
يستمتع بخرياتها اآلخرون .ولعل كرمهم وسخيهم
اليوم رغم الظروف القاسية ،لم تكن سوى عبارة عن
تعويض موروث للمحرومني يف السهول والصحاري.
فتحية إكبار وإجالل ألرواح األجداد ومزيدا من الوعي
بحمولة تراثنا املوكولة حمايتها لكل األحفاد املتشبثني
بأرضهم واملعتزين بممتلكاتهم املادية والالمادية عىل
حد سواء.

علماء يكتشفون أقدم آثار جينات االنسان العاقل بأفريقيا تعود ل 15ألف سنة بتافوغالت

أعلنت وزارة الثقافة واالتصال ،أمس الخميس  15مارس الجاري ،أن فريقا
دوليا من علماء األثار وعلوم الجينات عثر عىل آثار جينات تعود ل 15ألف
سنة ،هي األقدم بإفريقيا بعد إجراء أبحاث عىل هياكل برشية عثر عليها
مؤخرا بمغارة الحمام بتافوغالت باملغرب الرشقي إىل جانب لقى أثرية تعود
اىل العرص الحجري القديم.
وأوضح بالغ الوزارة؛ بأن فريقا دوليا من علماء األثار وعلوم الجينات يرأسه
عبد الجليل بوزوكار ،أستاذ باحث باملعهد الوطني لعلوم االثار و الرتاث
التابع لوزارة الثقافة واالتصال ،وسعيد أمزازي ،أستاذ باحث بجامعة
محمد الخامس بالرباط ،ويوهانيس كراوز و شونغوان يونغ الباحثان من
معهد ماكس بالنك لعلوم تاريخ اإلنسان بيينا بأملانيا وبمشاركة باحثني من
جامعة الحسن األول بوجدة وجامعة أكسفورد ومتحف التاريخ الطبيعي
بلندن ومعهد ماكس بالنك لالحاثة اإلنسانية باليبزيغ بأملانيا ،اكتشف
بمغارة الحمام بتافوغالت أقدم آثار لجينات االنسان العاقل بإفريقيا
واملؤرخة ب  15ألف سنة ،مشريا إىل أن نتائج هذه األبحاث التي نرشتها
املجلة االمريكية “علوم” بينت وجود روابط قديمة مع إفريقيا جنوب
الصحراء وخاصة غرب إفريقيا ومع الرشق األوسط.
و أضافت الوزارة أن الفريق العلمي أجرى أبحاثا عىل هياكل برشية عثر
عليها مؤخرا بمغارة الحمام بتافوغالت باملغرب الرشقي إىل جانب لقى أثرية
تعود اىل العرص الحجري القديم و خاصة الفرتة املعروفة باإليبريومورية.
ونقل البالغ عن السيدة لويز هامفري ،باحثة بمعهد التاريخ الطبيعي
بلندن وأحد املشاركني يف هذه الدراسة تأكيدها يف هذا الصدد بأن “مغارة
الحمام مهمة جدا لفهم التاريخ البرشي القديم بشمال غرب إفريقيا ألن
اإلنسان العاقل تواجد بها بشكل مستمر وملدة طويلة منذ العرص الحجري
القديم األوسط اىل العرص الحجري القديم األعىل” ،مضيفة أنه منذ حوايل
 15ألف سنة ،استعمل اإليبريوموريون املغارة بشكل مكثف ورشعوا يف دفن
موتاهم بداخلها ومن ثم فإن هذا النوع من الدراسات يساهم يف التعرف عىل
القرابات التي كانت تجمع ما بني أفراد املجموعات البرشية القديمة وكذلك
تحديد نوع بعض األمراض.
من جهته أكد عبد الجليل بوزوكار املشارك الرئييس يف النرش العلمي لهذه
الدراسة ومدير مخترب املصادر البديلة لتاريخ املغرب باملعهد الوطني لعلوم
االثار و الرتاث بالرباط ،أن أفراد الفريق العلمي قاموا بتحليل الجينات
املستخرجة من تسعة هياكل برشية تم العثور عليها بمغارة الحمام
بتافوغالت من خالل عمليات مخربية متطورة وتحليل جينوم سبعة هياكل

والتعرف بشكل دقيق ومفصل عىل الجينوم الكامل لخمسة هياكل.
وأشار  ،وفق البالغ ،إىل أنه بفضل التأريخ املبارش للعظام البرشية ،والذي
كانت نتيجته  15ألف سنة ،وطبيعة املناخ اإلفريقي الذي ال يساعد عىل
الحفاظ عىل الجينات القديمة ،فإن النتائج املحصل عليها ال نظري لها
بإفريقيا التي تعترب مهد البرشية وبالتايل فإن “هذه الجينات هي األقدم
لإلنسان القديم بإفريقيا “ ،مضيفا أنه “ينبغي األخذ بعني االعتبار الدور
الكبري الذي لعبه أقىص شمال إفريقيا يف ظهور االستقرار البرشي “.
من جانبها قالت ،مارييكا فان دو لوسدريخت من معهد ماكس بالنك لعلوم
تاريخ اإلنسان بيينا بأملانيا واملشاركة الرئيسية يف النرش العلمي ،إنه “نظرا
لتحلل الجينات القديمة فإن القليل من الدراسات تمت حولها بإفريقيا ولم
تصل أبدا اىل الفرتة السابقة عن ظهور الزراعة بشمال إفريقيا” ،مشرية إىل
أن “نجاح إعادة تشكيل الجينوم تمت بواسطة مناهج مخربية متخصصة
للحصول عىل الحمض النووي املتحلل واستعمال أساليب جديدة لتحديد
الطبيعة الجينية للعظام البرشية التي تمت دراستها ” حيث عثر الباحثون
عىل ثالثة أنواع من الجينات القديمة بالهياكل البرشية املكتشفة بتافوغالت
تشبه تلك املعروفة بالرشق األوسط ورشق افريقيا وغربها.
وأوضح شونغوان يونغ من معهد ماكس بالنك لعلوم تاريخ اإلنسان بيينا
بأملانيا و مشارك رئييس يف النرش العلمي لهذه الدراسة ،أن التشابه الكبري
مع الجينات املعروفة بالرشق األوسط يوضح وجود عالقات مع شمال

إفريقيا أقدم بكثري مما كان يعتقده بعض الباحثني ،مربزا أنه عىل الرغم
من وجود عالقات يف فرتات حديثة كما أكدته العديد من الدراسات ،فإنه ألول
مرة يتم الحصول عىل دالئل قاطعة تبني وجودها خالل العصور الحجرية
القديمة حيث أن التحاليل توضح أن شمال إفريقيا والرشق األوسط كانا
ينتميان إىل منطقة واحدة خالل العصور القديمة دون عقبات جينية.
من جهته أكد يوهانيس كراوز مدير قسم الجينات االثرية بمعهد ماكس
بالنك لعلوم تاريخ اإلنسان بيينا بأملانيا ومشارك رئييس يف النرش العلمي
لهذه الدراسة ،أنه استنادا إىل الجينات املكتشفة فإن روابط قديمة جمعت
شمال إفريقيا مع إفريقيا جنوب الصحراء لم يتم اكتشافها من قبل بهذا
الشكل من الدقة إال من خالل البقايا البرشية بتافوغالت ،مشريا إىل أنه يف
الوقت الذي تبني فيه املعطيات وجود إرث جيني مشرتك مع جنوب الصحراء
وخاصة بغرب إفريقيا فإن أيا من هذه املجموعات لم يتم العثور به عىل
جينات بنفس الغنى والتنوع ملا تم العثور عليه بتافوغالت ،ولم يتم يف الوقت
الحايل التعرف بعد عىل األصل الجيني لهذه املجموعات البرشية ،اذ من
املرجح أن يعود اىل مجموعة لم تعد متواجدة اآلن غري أن هذا األمر يتطلب
املزيد من األبحاث.
وأضاف أنه “من الواضح أن روابط قوية جمعت بني مجموعات برشية
متباعدة عن بعضها البعض وبطريقة أقوى مما كنا نتصوره” مفيدا بأن
“هذا يربز جيدا قدرة علم الجينات عىل املساهمة يف فهم تاريخ اإلنسانية”.
وأكد أن املزيد من األبحاث بهذه املنطقة من إفريقيا سيساعد أكثر عىل
توضيح مكان وزمان تالقح هذه املجموعات البرشية والتعرف عىل إرث
جيني أكثر قدما.
وذكر البالغ بأنه تم العثور بإفريقيا التي تعترب مهد البرشية عىل العديد من
البقايا البرشية يعود تاريخها اىل آالف السنني غري أنه يتم ألول مرة العثور
عىل آثار جينات بهذا القدم يف القارة مشريا إىل أن منطقة شمال إفريقيا
تعترب من خالل موقعها الجغرايف أهم فضاء لدراسة خروج اإلنسان العاقل
من إفريقيا عىل الرغم من أن الصحراء الكربى قلصت أحيانا التحركات
البرشية مع إفريقيا جنوب الصحراء ونفس األمر بالنسبة للبحر االبيض
املتوسط فيما يخص جنوب أوروبا.
ومن هذا املنطلق يؤكد سعيد أمزازي من جامعة محمد الخامس وأحد
املشاركني يف هذه الدراسة “أن التعرف بشكل أفضل عىل التاريخ البرشي
بشمال إفريقيا هو أمر بالغ األهمية لفهم تاريخ اإلنسان العاقل”.
* منترص.إ
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احلركة الثقافية األمازيغية حتتج يف خمتلف املواقع اجلامعية ضد «اهلجومات واالعتقال السياسي»

العالم األمازيغي /منترص إثري
شارك املئات من نشطاء الحركة الثقافية األمازيغية ،يف مختلف
الجامعات املغربية ،مساء األحد  04مارس الجاري ،يف وقفات
احتجاجية تنديدا بما وصفته نداءات سابقة صادرة عن املواقع
الجامعية للمكون الطالبي األمازيغي ،بـ «االعتقاالت السياسية
التي طالت مناضيل و خريجي الحركة الثقافية االمازيغية» ،وكذا
«الهجومات التي تطال الحركة الثقافية األمازيغية موقع ثازا».
واستجاب طلبة الحركة الثقافية األمازيغية يف مختلف مواقع
الجامعية ،لدعوة التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية االمازيغة ،التي
دعت يف وقت سابق مواقعها الجامعية للخروج يف أشكال نضالية،
ويف هذا السياق ،نظمت الحركة الثقافية األمازيغية ،موقع الشهيد
(مراكش) ،وقفة احتجاجية مساء األحد بساحة الكتبية وسط
مراكش،ندّدت من خاللها باالعتقاالت والهجومات التي يتعرض لها
املكون الطالبي األمازيغي ،كما جدّدت إدانتها لالغتيال الذي تعرض
له الشهيد «إزم» ،معربة من خالل وقفتها عن تضامنها ملختلف
االحتجاجات التي تعرفها مناطق املغرب.
بدورها ،أطرت الحركة الثقافية األمازيغية موقع أمكناس ،وقفة
احتجاجية أمام كلية العلوم ،للتنديد بدورها باالعتقاالت السياسية
والهجومات التي يتعرض لها موقع تازا ،معربة عن تضامنها مع
مختلف االنتفاضات الشعبية ومعتقليها بدون استثناء  :الريف،
أغبالو نكردوس ،تامتتوشت ،إميرض ،جرادة ،..مشرية إىل أن الوقفة
عرفت إنزاال لقوى األمن الرسية و العلنية.
من جانبها ،نظمت الحركة الثقافية األمازيغية موقع -إمتغرن-
(الراشيدية) وقفة احتجاجية بساحة الشهداء (العمالة) ،استجابة
لدعوة التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية ،ندّدت من
خاللها بـ «االعتقال السيايس يف حق مناضيل الحركة الثقافية
األمازيغية ،كما ندّدت بـ «االغتيال السيايس الذي تعرض له عمر
خالق»إزم»».
« إمسيا إمتغزن» ندّدت كذلك بما وصفته بـ «سياسات القمع
واالعتقاالت املمنهجة يف حق االنتفاضات الشعبية ،وبــ «الهجومات
التي تطال مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية موقع-ثازا ،»-مشرية
إىل أن القوات األمنية عملت عىل تطويق الوقفة ومنعها من التحرك
وسط املدينة.
كما نظمت الحركة الثقافية االمازيغية موقع وجدة ،شكال نضاليا يف
ذات اليوم أمام مقر (الوالية) ،عرب فيه املناضلون عن تنديدهم بما

وصفوه «آلية االعتقال السيايس التي ينهجها النظام
املخزني يف حق مناضيل ومناضالت الحركة الثقافية
األمازيغية».
كما ندّد املحتجون بـ «التهميش واإلقصاء الذي
يعانونه داخل السجن ،مما أدى باملعتقلني السياسيني
إىل الدخول يف إرضابات مفتوحة عن الطعام(زوبري
الربيعي .)...،كما نددوا بما وصفوه بـ»آلية االغتيال
التي مورست يف حق مناضلها ويف حق نشطاء
الحركات االحتجاجية عىل مستوى املغرب(عماد
العتابي ،عمر خالق».
الحركة الثقافية األمازيغية بوجدة ،استنكرت بدورها
«الهجومات املتتالية واملتكررة عىل مواقع الح.ث.أ
باستخدام لغة العنف ،واالستفزاز واالعتداء املادي
عىل املناضلني تازة» ،معربة عن «التضامن مع كافة
الحركات االحتجاجية الديمقراطية املناضلة عن
الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية» .حسب ما جاء
يف صفحتها
الحركة الثقافية األمازيغية موقع أكادير ،نظمت
هي األخرى مساء األحد  4مارس ،وقفة احتجاجية
بساحة الود ،تنديديا؛ بـ «االغتيال السيايس الذي طال الشهيد عمر
خالق ،و االعتقاالت السياسية التي طالت مناضيل الحركة الثقافية
األمازيغية (إدوصالح  ،احمجيق ،املساوي  )...وكافة معتقيل الحراك
الشعبي بالريف  ،زاكورة  ،تامتتوشت  ،بويزكارن.»..
كمّ ا ندّدت بما وصفتها هي األخرى بـ»الهجومات التي تعرض
لها مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية موقع ثازا ،مؤكدة عن
تضامنها املطلق والالمرشوط مع كل االنتفاضات الشعبية يف كل
ربع الوطن«الريف  ،إميرض  ،جرادة  ،تامتتوشت  ،بويزكارن  ،أغبالو
نكردوس« .»...األمسيا أكادير» لم تنىس كذلك ما تعرضت له ساكنة
اشتكون قبل أيام من هجوم ال ّرحل ،مندّدة بما وصفته بــ «هجومات
الرعاة املأجورين عىل ساكنة إشتوكن».
ويف الناضور ،تدخلت القوة العمومية بقوة ،مساء األحد  4مارس
الجاري ،لتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها الحركة الثقافية
األمازيغية بكلية متعددة التخصصات بالناضور ،وسط ساحة
التحرير وسط املدينة.
واستعملت السلطات املحلية باملدينة ،القوة املفرطة لتفريق الوقفة

احلركة الثقافية األمازيغية حتتج أمام
استئنافية مراكش

التي دعت إليها الحركة الثقافية األمازيغية ،استجابة لنداء التنسيقية
الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية،مستعملة الهراوات واملطاردات
بالشوارع واألزقة املحيطة بالساحة ،كما قامت باعتقال أحد نشطاء
الحركة ،مبارشة بعد تعرضه لحادث سري أثناء هروبه من التدخل
األمني.
السلطات األمنية بالناضور ،قالت إن الوقفة االحتجاجية غري
مرخصة ،فيما أكدت املصادر من املنظمني ،أن الوقفة ال تحتاج حسب
القوانني الجاري بها العمل لرتخيص مسبق .هذا وجاءت «اإلمسيا»
للتنديد بـ «استمرار االعتقال السيايس يف حق مناضيل الحركة
الثقافية األمازيغية ،ويف معتقيل الحراك الشعبي بالريف ،ومعتقيل
اإلعالم البديل ،إضافة إىل التنديد بالهجومات التي طالت مناضيل
الحركة الثقافية األمازيغية موقع تازا».
وعرفت باقي املواقع الجامعية ،التي يتواجد بها املكون الطالبي
األمازيغي ،وقفات احتجاجية وتنديدية باالعتقاالت والهجومات التي
يتعرض لها طلبة الحركة الثقافية األمازيغية ،استجابة لنداء أطلقته
التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية.

موقع «تيطاوين» للحركة الثقافية األمازيغية
حتتفي باللغة األم

نظمت الحركة الثقافية األمازيغية يومه 5
مارس الجاري ،ورشة تكوينية لتعلم تيفيناغ
برحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتيطاوين
(تطوان) تحت شعار «اللغة مسكن الروح» من
تأطري أستاذين للغة األمازيغية «محمد ازكزا» و
«وفاء بنعيل ،وذلك بمناسبة اليوم العاملي للغة األم
الذي يصادف يوم  21فرباير من كل سنة.
وعرف هذا النشاط الفكري حسب الحركة
الثقافية األمازيغية حضورا وازنا من الطلبة الذين
«أبانوا عن رغبتهم يف تعلم الحرف االمازيغي
«تيفيناغ»؛ وأشتغل األساتذة مع الطلبة عىل
شكل مجموعات حيث أنجزوا معهم مجموعة من
التمارين واالختبارات البسيطة كتقييما تشخيصيا
ملكتسباتهم اللغوية خالل هذه الورشة» .لتتوج
هذه األخرية بـ»مسابقة ثقافية لفائدة الطلبة
املستفدين من هذا النشاط ويف األخري حصلت
احتج العرشات من طلبة الحركة الثقافية
األمازيغية ،املنتمني ملختلف املواقع الجامعية
التي يتواجد بها املكون الطالبي األمازيغي،
صباح الثالثاء  13مارس الجاري ،أمام
محكمة االستئناف بمراكش ،تزامنا مع
الجلسة الرابعة من جلسات االستئناف
ملحاكمة ما يسمى بـ"الطلبة الصحراويني"
املتورطني يف اغتيال الطالب األمازيغي ،عمر
خالق "إزم" داخل رحاب جامعة القايض
عياض بمراكش ،قبل سنتني.
ورفع املحتجون شعارات غاضبة من
"االغتيال السيايس" الذي تعرض له الطالب
األمازيغي ،الشهيد "إزم" .وحملوا من خالل
شعاراتهم مسؤولية "االغتيال السيايس" الذي
طال الشهيد "إزم" للدولة املغربية ،و"للنظام
املخزني" .عىل حد تعبريهم
واعتربت املواقع الجامعية ،التي استجابة
لدعوة التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية
األمازيغية ،جلسة محاكمة املتورطني يف
اغتيال الشهيد "إزم"" ،مرسحية أخرى من
جلسات التالعب بالقضية التي كان يدافع
عنها شهيد الحركة الثقافية األمازيغية".
هذا ،وأخرت املحكمة ،الجلسة االستئنافية
ملحاكمة املتورطني يف اغتيال الطالب
األمازيغي "إزم" واملحكومني ابتدائيا ب89

سنة ،إىل جلسة  10أبريل املقبل.
يذكر أن غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة
االستئناف بمراكش ،أدانت الخميس  06يوليوز
املايض ،ما يسمى "بالطلبة الصحراويني"
املتهمني باغتيال الطالب األمازيغي ،عمر
خالق "إزم" مطلع يناير  ،2016بأحكام
تراوحت بني  10و  3سنوات حبسا نافذاً.
ووزعت غرفة الجنايات بمراكش 10 ،سنوات
عىل خمسة متهمني بتهمة القتل العمد مع
سبق اإلرصار والرتصد ،فيما وزعت ثالثة
سنوات عىل  13معتقال بتهم تتعلق باملشاركة
يف القتل والتحريض عىل العنف ،كما حكمت
املحكمة بتعويض والدي الضحية بـ  60ألف
درهم و 15ألف درهم إلخوته.
جدير بالذكر أن الطالب األمازيغي عمر
خالق "إزم" فرق الحياة بمستشفى ابن
طفيل بمراكش ،يوم  27يناير  ،2016متأثرا
باإلصابات الغائرة التي تعرض لها عىل
مستوى الرأس وأطراف جسده إثر الهجوم
الذي قام به طلبة محسوبني عىل "الفصيل
الصحراوي املوايل لجبهة البوليساريو" عىل 6
نشطاء من الحركة الثقافية األمازيغية يوم
 23يناير من نفس السنة بالحرم الجامعي
بجامعة القايض عياض بمراكش.
*منترص إثري

تطوان :طلبة أمازيغ حيتجون
على إقصاء األمازيغية

املجموعات الفائزة عىل جوائز رمزية».
و بنفس املناسبة «اليوم العاملي للغة األم» نظمت
الحركة الثقافية األمازيغية يوم  8مارس 2018
مائدة مستديرة برحاب كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بتيطاوين قراءة يف ديوان شعري كتب
باللغة األمازيغية للكاتب «عمر املدام» الذي عنونه
«أغزار ن اوريري» .عرفت هذه املائدة حضورا
واسعا و مكثفا من الطلبة ،وكان جوا أدبيا
بامتياز.
و تطرق الشاعر يف مداخلته إىل التحديات واملعيقات
التي تجعل الكتابة باألمازيغية شيئا صعبا نوعا
ما ،وباألخص غياب التشجيع من طرف القارئ
للكتب وللدواوين املكتوبة بحروف «تيفيناغ».
ويف األخري تم التوقيع عىل هذا الديوان من مؤلفه
لفائدة الطلبة الذين حصلوا عىل نسخة منه.

نظم مناضيل ومناضالت الحركة الثقافية
األمازيغية ،موقع ثيطاوين ،الثالثاء  06مارس الجاري،
وقفة احتجاجية برحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بمرتيل ،كـ «شكل أويل توضيحي تفعيال للوعد الذي
أعطوه للجماهري بخصوص الضغط عىل عمادة الكلية
املذكورة؛ من أجل فتح شعبة الدراسات األمازيغية التي
تم إقصاؤها بدون مربر منطقي يذكر ،وكذا ماسرت
خاص باألمازيغية».
وتوج هذا «الشكل النضايل بمسرية صامتة صوب
العمادة  ،قبل أن يدخلوا يف اعتصام جزئي أمامها مرفوقا
بتوضيحات حول مختلف الجوانب ،التي تهم ترسيم
األمازيغية باملغرب قوال وتجسيدا عىل أرض الواقع ،وكذا
حول التجاهل الذي طال هذه الشعبة الحيوي».
كما خاض طلبة الحركة الثقافية األمازيغية «شكل
نضايل إبداعي آخر ،مساء األربعاء  07مارس ،أمام
إدارة الكلية ،عبارة عن “الطنطنة والطباج” ،ليستفيق
املسؤولني من سباتهم العميق بتناسيهم لهذا الحق
الديمقراطي املطلوب من جانب الطلبة والطالبات».

موقع" "MCAبتازة
خيلد اليوم العاملي للمرأة

أطرت الحركة الثقافية األمازيغية
موقع ثازا ،حلقية مركزية تحت عنوان
“مساهمة املرأة يف بناء الحضارة اإلنسانية،
املرأة األمازيغية نموذجا” .أبرزت من
خاللها وضعية املرأة األمازيغية ،التي
يطالها الحيف والسياسات اإلقصائية،
الهادفة إىل استالب اإلنسان األمازيغي
وخاصة املرأة.
وتطرق املكون الطالبي األمازيغي،
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة ،إىل دور
وموقع املرأة األمازيغية يف املجتمع ،وكذلك
استحضار األدوار البطولية التي لعبتها
املرأة األمازيغية يف محطات من التاريخ،
وضلوعها يف الحرب والسياسة ومدرسة
األدب األمازيغي ،ومسار طويل من النضال
يف سبيل الحفاظ عىل الهوية والثقافة
األمازيغيتني.
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بوتفليقة يدعو احلكومة إىل اإلسراع يف تقدمي مشروع القانون العضوي املتعلق
بإنشاء أكادميية اللغة األمازيغية أمام الربملان

أوردت وكالة األنباء الجزائرية أن عبد العزيز بوتفليقة دعا
خالل ترأسه ملجلس الوزراء يوم األربعاء 14مارس  2018بالجزائر
العاصمة ،الحكومة إىل اإلرساع يف تقديم مرشوع القانون العضوي
املتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة األمازيغية أمام الربملان.
وجاءت دعوة بوتفليقة بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء عىل
مرشوع القانون املعدل واملكمل لقانون يوليو  1963املحدد لألعياد
القانونية ،حيث كانت «فرصة للرئيس بوتفليقة ليدعو الحكومة
إىل اإلرساع يف تقديم مرشوع القانون العضوي املتعلق بإنشاء
أكاديمية اللغة األمازيغية املوضوعة تحت إرشاف رئيس الجمهورية
أمام الربملان ،علما وأن تحضريات هذا املرشوع قد قطعت أشواطا
كبرية».
وكان الرئيس حسب الوكالة ،قد أمر الحكومة خالل إعالنه يف
اجتماع مجلس الوزراء املنعقد يوم  27ديسمرب املايض ،عن قراره
املتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة األجر اعتبارا من تاريخ
 12يناير  ,2018بـ»عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال
اللغة األمازيغية وفقا لجوهر الدستور»،,كما كلفها بـ»اإلرساع
يف اعداد مرشوع القانون العضوي املتعلق بإنشاء األكاديمية
الجزائرية للغة األمازيغية».
وتضيف قصصة الوكالة أن األكاديمية ستتكفل بمعالجة املسائل
املتعلقة بالتوحيد اللغوي ملختلف متغريات االمازيغية املستعملة
عرب الرتاب الوطني واعداد قاموس مرجعي وكذا أنواع الكتابة.
ويف هذا الصدد ،تم خالل مجلس وزاري مشرتك ،ترأسه الوزير األول
أحمد أويحيى مطلع العام الجاري ،اتخاذ اجراءات جديدة لتفعيل
تدريس اللغة األمازيغية تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة،
أهمها «تخصيص مناصب مالية اضافية من أجل تعزيز تدريس
االمازيغية يف قطاع الرتبية الوطنية وتوسيع التكوين والبحث باللغة
االمازيغية عىل مستوى الجامعات».
كما تم ،حسب الوكالة ،االتفاق يف إطار ترقية اللغة األمازيغية عىل
تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير االول من أجل «اعداد
مرشوع تمهيدي للقانون املتضمن انشاء اكاديمية اللغة االمازيغية

سيعرض عىل الربملان خالل السدايس األول من سنة .»2018
ويف ذات السياق ،أكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيت
أن الشغل الشاغل لوزارتها هو ضمان ظروف «مثىل» لصالح
تعميم «ناجح» لتعليم اللغة األمازيغية عىل املستوى الوطني
ابتداء من الدخول املدريس املقبل (.)2018-2019
وستكون مهمة أكاديمية اللغة األمازيغية «انتقاء» األعمال
املنجزة حول هذه اللغة من خالل «إعادة توجيهها».
ويرى الخرباء أن عمل هذه الهيئة يجب أن يقوم عىل مبادئ
اللسانيات التي تعرتف باالختالف وتصفه قبل االنتقال اىل
ضبط املتغريات ثم معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إىل لغة
موحدة ،حيث أصبح من الرضوري تشكيل «مدونة عامة للغة
األمازيغية» عىل أساس املتغريات وتشكيل معجم خاص بكل
متغرية.
وتورد الوكالة أن تعليم األمازيغية التي تعد حاليا اللغة الوطنية
الثانية يشهد تقدما مشهودا ،كما قطعت اللغة األمازيغية
أشواطا كبرية عىل املستوى البيداغوجي الذي يعد محركا
أساسيا لرتقيتها حيث لم تَعد برامج تكوين األساتذة واألدوات
البيداغوجية لتعليمها تشكل هاجسا يف مسار تعلمها.
وبلغ عدد التالميذ الدارسني للغة األمازيغية خالل سنة 2017-2018
حوايل  350.000تلميذ عىل مستوى  38والية من البالد يؤطرهم
 2.757أستاذا،أما تعليم اللغة االمازيغية فقد انتقل من  11والية
عام  2014إىل  38والية خالل السنة الدراسية  2017-2018ليشمل
بذلك  343.725تلميذا مقابل  252.155تلميذا مسجال خالل 2014-
 2015حسبما أكدته وزيرة الرتبية الوطنية ،نورية بن غربيت ،كما
عرف تعليم هذه اللغة ارتفاعا منذ  2002منتقال من  13.426تلميذا
يف طور التعليم الثانوي العام والتقني إىل  68.436تلميذا خالل العام
الدرايس .2017-2018
أما بالنسبة لعدد األساتذة فتشري وزارة الرتبية إىل أنه تضاعف خالل
العام الدرايس الجاري حيث بلغ  2.757أستاذ مقابل  1.902خالل
السنة الدراسية .2015-2016

بعد دعوات التجمع العاملي األمازيغي ..سياسي جزائري
يدعو لفتح احلدود اجلزائرية-املغربية

بعد الحملة الوطنية والدولية التي
أطلقها التجمع العاملي األمازيغي،
مطلع شهر يناير املايض ،والتي تدعو
إىل مراسلة الرئيس الجزائري ،عبد
العزيز بوتفليقة من أجل فتح الحدود
الجزائريةـ املغربية ،وطالب من خاللها
جميع املواطنات واملواطنني يف مختلف
بلدان شمال إفريقيا“ ،سواء الناطقني
منهم باألمازيغية أو بالعربية ،وحتى
الناطقني بالفرنسية” ،وكذلك جميع
التنظيمات السياسية ،واملنظمات
والجمعيات
واملدنية،
الحقوقية
النسائية ،وكل النشطاء األمازيغ،
ملراسلة رئيس الجمهورية الجزائرية،
عبد العزيز بوتفليقة ،ومطالبته بفتح
الحدود بني الجزائر واملغرب.
طالب بدوره ،الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم
الجزائرية ،عبد الرزاق مقري ،إىل فتح الحدود الربية مع
املغرب ،مشريا إىل أن استمرار غلقها “يخدم شبكات
التهريب بكل أنواعها وعىل رأسه تهريب املخدرات ،ويتيح
للمجرمني التخفي وسط املواطنني العاديني من الجهتني
الذين يضطرون إىل املرور عرب الحدود خارج القانون” .عىل
حد قوله
وأكد زعيم أكرب حزب “إسالمي” بالجزائر أن فتح الحدود
الربية مع املغرب معناه “تسهيل املرور عرب معابر حدودية
قانونية قليلة ومعلومة ال يختارها املهربون ،ويمكن عندئذ
الرضب بالحديد والنار كل من يتجاوز الحدود عىل غري املعابر
القانونية” .مطالبا بتفعيل اتفاقيات اتحاد املغرب الكبري
مع البدء بـ”الجوانب االقتصادية ،والثقافية الحضارية،

نافذ يف املغرب”.

واالجتماعية وفق النظرية الوظيفية
يف العالقات الدولية بما يجعل الشعبان
يشعران بأهمية الوحدة املغاربية”.
ولفت عبد الرزاق مقري يف تدوينة له عىل
حسابه بـ”فسيبوك” إىل أن املقاربة التي
يجب أن تعتمدها الجزائر مع املغرب،
هي “القوة الناعمة ،وتعني “تحقيق
االستقرار السيايس والتنمية االقتصادية
والرقي الثقايف بما يجعل الجزائر حلم
املنطقة كلها ،والجزائر قادرة عىل ذلك
أكثر من كل دول” املغرب الكبري ،إضافة
إىل ما وصفها بـ”القوة الصلبة” ،عرب
“صناعة القوة العسكرية الرادعة
والقوة االستخباراتية املانعة للحرب
والتوتر ،ليس ضد املغرب كبلد ولكن ضد
التحالفات التي تنسج ضدنا مع جزء

كما طالب الرئيس السابق لـ”حركة مجتمع السلم” بـ”
خطاب التهدئة وحسن الجوار والدبلوماسية الرسمية
والشعبية التي تقرب بني األشقاء وال تباعد بينهم” ،مشريا
إىل أن مقاربة العداء لكل املغرب ليست صحيحة ،مضيفا:
“الشعب املغربي ليس عدوا لنا ولسنا أعداء له ،وكثري من
الوطنيني املغاربة يف الساحة السياسية والفكرية والثقافية
واملجتمعية من مختلف التيارات عىل املستوى الرسمي
والشعبي ليسوا أعداء لنا ولسنا أعداء لهم ،فليس من
الحكمة كسب عداء كل املغاربة”.
*منترص إثري

وأمام هذا التقدم يف مجال تكوين األساتذة قدمت املحافظة السامية
للغة األمازيغية أرقاما أخرى تتعلق بكل فئات املتعلمني الذي بلغ
حوايل  600.000متعلم عرب كامل الرتاب الوطني ،كما أصبحت
اللغة األمازيغية متداولة بشكل واضح يف وسائل اإلعالم.
وفضال عن حضورها يف وسائل اإلعالم الثقيلة مثل اإلذاعة
والتلفزيون الوطنيني ،فقد تم التكفل باللغة األمازيغية يف القنوات
التلفزيونية الخاصة والقنوات اإلذاعية املحلية وفق فرتات زمنية
محددة.
كما سجلت اللغة األمازيغية مكاسب جديدة يف املجال االعالمي
بفضل مجهودات وكالة األنباء الجزائرية (وأج) ،فعالوة عىل
استحداثها موقعا الكرتونيا باللغة األمازيغية بالحروف االبجدية
الثالث (الالتينية والعربية والتيفيناغ) فان (واج) تسهم بشكل
ملموس يف تزويد األمازيغية بأنواعها املختلفة بلغة إعالمية
مفهومة للمتكلمني بها.

حزب التجمع من أجل الثقافة
والدميقراطية يدعو لفتح احلدود
املغربية-اجلزائرية

«التجمع
دعا
من أجل الثقافة
والديمقراطية»  ،حزب
جزائري معارض  ،عىل
لسان رئيسه إىل فتح
الحدود الجزائرية-
املغربية.
وحمل رئيس حزب
التجمع من أجل
الثقافة والديمقراطية،
محسن بلعباس ،يف
ترصيح عىل هامش
الخامس
املؤتمر
للحزب يوم اإلثنني  11مارس  ،2018مسؤولية
بقاء الحدود مغلقة بني الجزائر واملغرب
للحكومة الجزائرية .واستدل محسن بلعباس
لتدعيم موقفه بالترصيح األخري للديبلومايس
لخرض براهيمي الذي قال أن املسألة «لو كانت
بيد الرئيس بوتفليقة لوحده لفتح الحدود مع
املغرب».
وقد أعلن األرسيدي يف بيان له باملناسبة
عن ميالد «إعالن الجزائر”» الذي يدعو لـ
«عقد جديد لبلدان شمال إفريقيا والدول
املحاذية ملنطقة الساحل» ،وتم التوقيع عىل
املبادرة باإلضافة إىل «األرسيدي» عن الجزائر،
كل من حزب «األصالة واملعارصة» عن

املغرب و»الحزب
الجمهوري» التونيس
وحزب «ليبيا األمة».
وجاء يف البيان املشرتك
األربعة
لألحزاب
أن «أعضاء الوفود
التونسية والجزائرية
والليبية
واملغربية
املجتمعة يف الجزائر
اتفقوا
العاصمة…
عىل إعطاء امتداد
وإقرار
لعالقاتهم
متابعة حثيثة لها
بالطرق والوسائل التي سيلتزمون بتحديدها
يف أقرب اآلجال…»
ويهدف هذا التنظيم بني األحزاب املغاربية
األربعة إىل «توفري إطار عميل يساير الوضع
الذي تعيشه بلدان شمال إفريقيا من
أجل تجاوز تشتت إمكاناتها السياسية
واالقتصادية…».
كما يعترب «إعالن الجزائر» لألحزاب األربعة أن
«أن تموقع وإعادة تنظيم أرايض بلدان املنطقة
يجب أن يتجاوز السياقات الظرفية والتطورات
الدولية التي تفرض تسجيل هذا املسعى
كحاجة مستعجلة يف األجندة الجهوية».
* كمال.و

“العفو الدولية” تطالب بإسقاط املتابعات يف حق األمازيغيني خضري وعبونة

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” ،أن السلطات الجزائرية
واصلت احتجاز متظاهرين سلميني ومدافعني عن حقوق اإلنسان
ونشطاء وصحفيني بصورة تعسفية ،طيلة سنة .2017
وأضافت “أمنستي” يف تقريرها السنوي األخري ،أن “السلطات
اإلسبانية قبضت ،يف يوليوز املايض ،عىل الناشطني صالح عبونة
وخضري سكوتي ،وهما من أعضاء “الحركة من أجل االستقالل
الذاتي لوادي مزاب” ،بعد أن تقدمت السلطات الجزائرية بطلب
لتسليمهما ،مستندة يف ذلك إىل انتقاداتهما للسلطات الجزائرية
عىل موقع فيسبوك” ،مضيفة “ويف أكتوبر أفرجت السلطات
اإلسبانية عن ناشطني بكفالة بانتظار صدور قرار املحكمة العليا
الوطنية بشأن تسليم املجرمني”.
وكان التجمع العاملي األمازيغي قد عرب حينها ،عن قلقه وانزعاجه
من اعتقال السلطات اإلسبانية مندوبه بالجزائر ،الذي كان الجئا

باملغرب ،خضري سكوتي ،والناشط األمازيغي صالح عبونة ،من
خالل توكيله محاميا للدفاع عنهما بإسباني ،وتنظيم وقفة
احتجاجية أمام السفارة اإلسبانية بالرباط .كما سبق لرئيس
التنظيم األمازيغي ،رشيد الراخا أن اجتمع مع ممثيل األحزاب
اإلسبانية يف الربملان اإلسباني وناقش معهم موضوع اعتقال
الناشطني ،إضافة اىل تنظيمه ندوة صحافية بمليلة أكد فيها براءة
سكوتي وعبونة من تهمة “اإلرهاب”.
وأضاف تقرير “أمنيستي” أن محكمة جزائرية قضت ،يف ماي
املايض ،ظلما ً بإدانة كمال الدين فخار ،مؤسس “الحركة من أجل
االستقالل الذاتي لوادي مزاب” ،و 21متهما ً آخرين بتهم القتل
العمد واإلرهاب وتهم أخرى خطرية“ ،وذلك بسبب ما ُزعم عن
دورهم يف أحداث العنف يف والية غرداية يف الفرتة من عام 2013
إىل عام  ،2015والتي أسفرت عن مقتل نحو  25شخصاً .وحُ كم

عليهم بالسجن ملدد ترتاوح بني ثالث وخمس سنوات ،وقد علق
تنفيذها جزئياً .وأطلق رساحهم جميعا ً يف الفرتة ما بني مايو/
أيار ويوليو/تموز  ،2017بعد أن أمضوا مدد األحكام .ومن بني
املتهمني الـ  ،41كان  37منهم يف الحجز عىل ذمة املحاكمة ،وعديد
منهم منذ عام .”2015
وذكر التقرير أن الجمعيات الجزائرية “ظلت تواجه قيودا ً ال
مربر لها ،كما استمر رسيان قانون يقيد الحق يف تشكيل نقابات
عمالية ،وتعرض أفراد من الطائفة األحمدية الضطهاد جائر،
واستمر تفيش اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات التي وقعت يف
املايض ،وواجه بعض املهاجرين عمليات ترحيل جماعية ،وأصدرت
املحاكم عدة أحكام باإلعدام ،ولكن لم تُنفذ أي إعدامات”.
* كمال الوسطاني
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“

حاوره
اعتبرت الناشطة السياسية الكوردية ،ليلى خالد في حوار مع «العالم األمازيغي» أن أي»انكسار أو سقوط للمرأة يعني سقوط دواعم الطبيعة وانهيار
منتصر اإلنسانية والشعوب» ،مشيرة إلى أن «المرأة الكردية منفتحة على الحياة بشكل كبير ،فهي حافظت على ثقافتها ولغتها منذ البدايات ولم تقيل أن تنحل وتقاد
إثري خانعة مستعبدة ،كافحت وناضلت مطالبة بحياة حرة ندية مبنية على أسس العدالة والمساواة».
وأشارت السياسية الكوردية ،إلى أن «النصيب األكبر من المآسي والعنف كان من نصيب المرأة بسبب األزمة المستمرة في سورية ،وخروج الثورة عن جوهرها
الحقيقي» ،مضيفة أم المرأة «عانت من تشتت العائلة وتركت وحيدة مع أوالدها تحت نيران الحرب الحارقة فشردت واغتصبت واستغلت بأبشع الطرق لتسيير مصالح
الجماعات المتطرفة» ،وهذا ما «دفع المرأة الكردية في اخذ قرراها الحاسم بحمل ثقل تصحيح مسار هذه األزمة على كاهلها ،لذلك انخرطت تدريجيا في كل المجاالت منها
السياسية واإلدارية والعسكرية» .تورد المتحدثة

”

الناشطة الكوردية ليلى خالد لــ»العامل األمازيغي»:

سقوط املرأة يعين سقوط واهنيار اإلنسانية والشعوب
*من تكون ليلى خالد وكيف تؤدين أن
تعرفي نفسك للقارئ؟
**ليىل خالد كربت يف ظل عائلة بسيطة ،يف مجتمع
ينظر للمرأة عىل أنها ثغرة وليست سوى محطة
توقف أمام سطوة الذهنية الذكورية وسلطة الدولة
واملجتمع بما ينضوي تحتها من استبداد ودكتاتورية،
يف مسريتي الدراسية أتممت
مرحلتني يف ظروف عصيبة،
طردت من املدرسة يوما
بسبب تحدثي منع زميلتي
بالصف ،باللغة الكردية ،مما
أثار غضب إدارة املدرسة
والتي كانت تحرتف فنون
العنرصية ،لكن لم أتوقف
فمحاولة صهري جعلت مني
صقيال أسعى ألن تكون أنا
بحق دون أن اميش مع تيار
يهوي بي إىل دروب مبهمة ال
تعرتف بهويتي .
قليال
*حديثينا
عن نضالك ونحن
يوميا
نتابعك
تدافعين بصالبة
القضية
عن
الكردية؟
ذكرت يف بداية الحوار املحيط
الذي ترعرعت فيه ،ومن
هنا قررت بإرصار أن تكون
نقطة التحرر منطلقة من
أرستي الصغرية ،فكنت أم
املقاتل والصحفية التي تنقل حقائق واقعنا املرير
بسلبياته وايجابيته والزوجة الراعية لظروف بيتها
دون أن تنىس واجبها ،رشبت من منابع فكر قادتي
والتمست اإلرادة من دماء الشهداء النبيلة ألكون
املرأة الحرة يف جوهري ويف تقرير مصريي ،أردت أن
أضع لنفيس اسما فكانت ليىل خالد املرأة التي دخلت
معرتك السياسة ألثبت ملجتمعي أن السياسة ليست
حكرا للرجال وتستطيع أن تقود مسرية النضال
ودفة السياسة وال سيام يف قضية شعب متهالك أمام
الخيانات العربية والفارسية والرتكية ،كانت بدايتي
االنضمام لرابطة املرأة للتدريب والتوعية هنا استثقل
فكري بقضايا املرأة التي تمثل يف ضعفها وتهالكها
صورة لوطني الجريح ،فعملت عىل توعية املرأة يف
كل الجوانب الحياتية وبالتفاف الرشيحة النسائية
من حويل استطعت أن أتقدم بخطواتي لإلمام ألشغل
مقعدا يف الهيئة السياسية ملجلس سوريا الديمقراطية
لدورة كاملة واليوم وقف بي املطاف ألقوم بعميل
الدءوب بقضايا املرأة والوطن ،ألصبح عضوه يف لجنة
املرأة للعالقات الدبلوماسية وكيل أمل يف ربط أوارص
العالقات بشكل أقوى بيننا وبني الشعب االمازيغي
العريق عامة واملرأة االمازيغية خاصة.
*كيف تنظر ليلى لواقع المرأة الكردية
عامة؟
**املرأة الكردية بشكل عام واجهت وال زالت تواجه
السلطة االستبدادية ،والتي هي نقيض لجوهر املرأة
والتي تعتمد عىل الفروقات الطبيعية والهرمية
املتمخضة عن الدولة والجيش والتميز العنرصي
املرتكز عىل ثقافة تسلطية وذهنية دوغمائية والتي
تؤثر سلبا عىل املجتمع ،وانكسار وسقوط املرأة يعني
سقوط دواعم الطبيعة وانهيار اإلنسانية والشعوب،
فاملرأة الكردية منفتحة عىل الحياة بشكل كبري ،فهي
حافظت عىل ثقافتها ولغتها منذ البدايات ولم تقيل
أن تنحل وتقاد خانعة مستعبدة ،كافحت وناضلت
مطالبة بحياة حرة ندية مبنية عىل أسس العدالة
واملساواة والتي عثرت عليها يف إيديولوجية فليسوف
العرص عبد الله أوجالن ( الحرية له ولجميع املعتقلني

السياسيني ).
*كيف تنظرين إلى بروز المرأة الكردية في
التصدي للهجوم التركي بجالء في عفرين،
كما أنها في مقدمة كل المعارك واإلحداث
الجارية في مناطق كردستان مختلفة ؟
مقاومة عفرين كما يعلم العالم أجمع ،هي مقاومة
العرص فما تشهدها عفرين
عىل أرضها يف الواقع هو
معجزة من معجزات هذا
القرن فاملرأة الكردية حملت
عىل عاتقها املقدسة لتجعل
من القرن الواحد والعرشون
قرنا للمرأة ،فعفرين التي
تتعرض ألرشس الهجمات
الوحشية من قبل الدولة
الرتكية الفارسية ثانية اكرب
دولة يف حلف الناتو ،عفرين
التي ال تكاد ترى بالعني
املجردة عىل الخارطة أمام
خارطة تركيا الواسعة ،ولكن
هذه الجغرافية الصغرية
بكفاح ونضال أهلها وأبناءها
عىل رأسها املرأة التي تشكل
اصلب واكرب قوى تستطيع
أن تقف وتتفوق عىل قوة
الناتو ،فرتكيا بأسلحتها
الحديثة وحربها املدروسة
عىل عفرين بما تحمله من
طائرات وصواريخ ومدفعية
وحتى األسلحة املحرمة دوليا
املستخدمة ضد املدنيني العزل
بهدف احتالل أراضيها واستقدام الغرباء عىل أرضنا
بهدف التغري الديموغرايف الذي تسعى له غاشمة،
فاملرأة يف عفرين تشغل الخطوط األمامية للتصدي
لرضبات العدو وتعمل يف املطابخ لطهي الطعام
للقوات العسكرية ونقل املواد اللوجستية التي يصعب
عىل العربات من إيصالها إىل الخطوط األمامية ،ومنهن
من يحملن السالح لحماية األحياء من الداخل ومنهن
من انضممن للمشايف لخدمة الجرحى ومساعدتهم
وأخريات يتوزعن يف املؤسسات واملنازل لتامني
حاجات ومستلزمات األهايل ونقل معاناة الشعب إىل
الجهات املختصة ملعالجتها وبذلك مقول أن ثورة املرأة
هي ثورة اإلنسانية .
*معروف عن المرأة الكردية شجاعتها
وبسالتها في الدفاع عن مناطق في كل
الحروب التي جرت على كردستان ما السر
في نظرك؟
بعد اندالع الثورة يف سوريا بتاريخ 15-3-2011
التي وجهت بالتسلح ودعم من أجندات خارجية
والتدخالت من دول الرأسمالية االحتكارية ،وكل
من ترك أثرا يف تشويه هذه الثورة حسب مصالحه،
خرجت هذه الثورة عن جوهرها الحقيقي وتحولت إىل
أزمة يف سوريا وكانت للمرأة النصيب األكرب يف املآيس
والعنف ،عانت من تشتت العائلة وتركت وحيدة مع
أوالدها تحت نريان الحرب الحارقة فرشدت واغتصبت
واستغلت بأبشع الطرق لتسيري مصالح الجماعات
املتطرفة ،مما دفع املرأة الكردية يف اخذ قرراها
الحاسم بحمل ثقل تصحيح مسار هذه األزمة عىل
كاهلها ،لذلك انخرطت تدريجيا يف كل املجاالت منها
السياسية واإلدارية والعسكرية ،لذلك قلن ال بد من
تنظيم املرأة وتثقيفها ،من تم تأسيس منظومة
مؤتمر ستار النسائية التي تعمل عىل تدريب النساء
إيديولوجيا لتكون قادرة عىل اخذ مكانها يف اإلدارات
املشكلة ضمن جو الفوىض الحايل ،وكان من املفروض
تشكيل قوى عسكرية جاهزة دائما للدفاع عن املرأة
بشكل عام دون أي تمييز عنرصي أو عرقي أو طائفي،

“

نضال
الشعبين األمازيغي
والكوردي نضال سلمي
وراقي و مطالبهما مبنية
على اإلنسانية والعدالة
االجتماعية والتضحية
باألرواح ألجل نيل
حقوقهم المشروعة”

فاملرأة بشكل عام مضطهدة وليست فقط
الكردية وفعليا كانت وحدات حماية املرأة
 YPJالسباقة يف كل جبهات القتال األمامية
مواجهة القوى الظالمية والعقول التكفريية
والتي تهدف لتهميش دور املرأة وأزالتها من
صفحة التاريخ .
*كيف تنظرين إلى مستقبل القضية
الكردية في سوريا ما بعد كل هذه األحداث
وللقضية الكردية عامة؟
نعم كقضية كوردية هي أالن يف ذروتها ،وبعد فرتة
وجيزة من غياب الصوت الكردي بسبب املمارسات
التعسفية بحقهم ،انتفض الشعب ليقف يف وجه
املسلحني وطغيانهم هذا ما أتاح فرصة ليدير الشعب
نفسه بنفسه ويطرد أي فصيل مسلح من عىل أرضه،
فكل الفصائل التي اقتتلت وقاتلت لم تكن تسعى
لنيل حرية الشعب ،لكن الشعب الكردي اتخذ مسارا
ثالثا شكلت عىل أسس املجالس واإلدارات املحلية
تحت راية الديمقراطية ،وكانت لجان وراء استقطاب
الشعب ،كلها بنعم نحن مع األمة الديمقراطية إن
احتضن الشعب لنا سواء كان كرديا ،عربيا ،جركسيا،
رسيانيا ،...أي كان هو سبب نجاح مرشوعنا فالشعب
بات واعيا ملا يجري حوله وسفك الدماء الذي جرته
فصائل النظام مع املعارضة وغريه من املرتزقة ترك
بصمة لن تنىس ولن تغتفر يف ذاكرة الشعب.
*لنتعمق قليال في هذه النقطة كيف ترين
مواقف المعارضة والنظام مع القضية
الكردية؟
نعم يف بادئ األمر نحن نعلم أن الحقوق تؤخذ بالقوة
ال بالتسول ،فليس من الجيل لشعب مضطهد أن
ينتظر نظرة ايجابية من أي طرف كان ،ولكن الدولة
باتت أالن مقتنعة بأننا جزء من النسيج السوري وال
يمكن إنكار وجودنا عىل هذه األرض ،أما الجماعات
املسلحة فهي قوال واحدا أجزمت بأننا انفصاليني
وتكفرييني نسعى لتجزئة سوريا ليتخذوا من الدين
وسيلة يف حشو عقول الناس تجاه قضيتنا ،ونحن

للكرد في روج افا أو شمال غرب سوريا؟
إن مرشوع اإلدارة الذاتية يف حقيقة األمر عبارة عن
خطوات عملية ملموسة ومشاريع حياتية لحل قضايا
املجتمع وتلبية متطلباته بشكل عميل ،فمن خالل
هذه املنظومة استطاع الشعب الكردي أن يتحول إىل
قوة ذات شان يف وجه االستبداد والقوى القمعية ،نحن
نؤمن بهذا املرشوع ونرى الحاجة املاسة إىل استنفار
كافة الطاقات والجهود يف سبيل إنجاحه ،أما مرشوع
الفيدرالية فتطورت دعائمه وأهدافه ليشمل سوريا
كافة وتكون تجربة للرشق األوسط اجمع وانطالقة
ديمقراطية بدال عن الدولة القومية الواحدة والحكم
املركزي والتي ترتكز عىل تهميش باقي القوميات
وقمعها وأصهارها ،لذلك نحن ضد قيام أي دولة
قومية ففي كال املرشوعني ستكون هناك كينونة
كوردية وواقعا منظوما ملموس ال يمكن تجاهله.
*من جهة أخرى كيف تنظرون للعالقات
الكردية االمازيغية وما هي ابرز نقاط
التالقي والتشابه بين الكورد واالمازيغ
سواء في المجال الثقافي أوالنضالي؟
أبرز نقاط التالقي هي القضية متشابهة ،واألهداف
جميعها متشابهة تماما ،فنضال الشعبني نضال
سلمي وراقي ألبعد الحدود مطالبهما مبنية عىل
اإلنسانية والعدالة االجتماعية والتضحية باألرواح
ألجل نيل حقوقهم املرشوعة.
يمتاز كال الشعبني بشجاعة ال نظري لها وخاصة ،ف
للشعبني شخصيات عظيمة سطرن مالحم بطولية
عرب التاريخ منها شجرة الدر سكينة بريفان ارين
بارين افيستا ومن االمازيغيات ديهيا تنهنان ال ال
فاطمة انسومر  ..ومن امللفت للنظر اغتيال الناشطني
السياسيني واعتقال منهم وزجهم يف أقبية األنظمة
الفاشية وطريقة اعتقال القائد الزفزايف مشابهة
العتقال القائد أوجالن مبتغيني كرس
إرادة الشعبيني ومن حيث الثقافة
واملعاناة ،فالشعبان متشابهان.
*اسمين في كلمة
المقاتلة بارين كوباني:
بارين تمثل إرادة املرأة الحرة بشكل عام
هذه اللبؤة التي واجهت حلف الناتو
بسالحها البسيط عندما قررت أن تكون
يف الخطوط األمامية األوىل للدفاع عن
أرضها وعرضها حتى أخر رمق ،وأوفت
بالوعد ولم تنسحب حتى حظيت بمرتبة
الشهادة لكن الجيش الرتكي وبمساعدة
املليشيات واملرتزقة قاموا بالتنكيل
بجثمانها انتقاما ملا أبدته من بطولة
يف وجه نريانهم فقاموا بتهشيم جثتها
وتعريتها أمام وجه العالم لكرس إرادة
املقاتالت والنساء جاهلني تماما اإلرادة
املنبثقة من قطرة دم كل شهيد فشهادة
بارين أشعلت نريان الثأر والغضب
وأفسحت مجال النضمام عرشات
الشابات والشبان ألخذ بثأر بارين .
المقاتلة بريفان ساسون التي فضلت
االنتحار على األسر لدى «داعش»:
ساسون أدركت أن األرس هو موطن
ضعف وكرس لإلرادة الحرة ،تعهدت
وأوفت بالعهد ماضية عىل خطى رفيقات دربها
اللواتي فضلن الشهادة عىل االستسالم ،فمن أهم
مبادئ مقاتالتنا ترك أخر رصاصة أو لغم لنفسها
متفادية شجع العدو يف ارس حريتها وهذا ما تجىل
لدى بريفان ساسون.

“
المرأة الكردية حملت على عاتقها جعل
القرن الواحد والعشرون قرنا للمرأة

”

وحدات حماية المرأة « »YPJسباقة
لجبهات القتال األمامية ولمواجهة
القوى الظالمية التي تهدف لتهميش
دور المرأة وأزالتها من صفحة التاريخ

”

بدورنا نحاول محاربة هذي العقلية وكرس هذه
األفكار الرجعية عن طريق إثبات مصداقيتنا وال
نستطيع التعمق أكثر الن املوازيني حاليا يف حالة تقلب
بني الفينة واألخرى.
*ما رأيك باإلدارة الذاتية أو الفدرالية
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خدجية إيكن الفائزة باجلائزة األوىل يف اإلبداع األديب ل «العامل األمازيغي»:
لقد كنت املرأة اليت فازت باجلائزة األوىل ،مما جعل البعض يعلق بأين ٱمرأة سحبت البساط من حتت أقدام الرجال

ستتم ترمجة «أيام بوسنية» إىل األمازيغية ،وسيكون إضافة كبرية لألدب األمازيغي

* خديجة فزت مؤخرا بالمركز األول
ضمن جائزة الطيب الصالح العالمية
لإلبداع الكتابي بالسودان ،حدثنا عن
هذه الجائزة ؟ وعن طبيعة العمل الذي
نال هذه الجائزة؟

** جائزة الطيب صالح العاملية لإلبداع
الكتابي ،هي جائزة تحمل إسم الروائي
السوداني الطيب صالح والذي جعلت منه
رواية «موسم الهجرة إىل الشمال» كاتبا عامليا،
فهي أفضل مائة رواية يف العالم ،ومن ثم كانت
للجائزة رؤية ٱسرتاتيجية لألدب تتصف بمعيار
عاملي للمفاهيم اإلنسانية والقيم العالية ،رؤية
تدعمها رغبة السودان الرسمية يف تخليد ٱسم
أديبها عرب تتويج األقالم األدبية املتميزة ،حيث
قامت رشكة «زين السودان» وهي مؤسسة
ٱقتصادية قوية يف السودان ،برعاية مرشوع
الجائزة منذ بدايتها سنة  ،2011ويسهرعىل
الجائزة ثلة من املثقفني واألدباء والنقاد
السودانيني يف مجلس أمناء الجائزة ،وتختار
هيئة تحكيم متخصصة ومستقلة من دول
مختلفة٠
عميل الذي نال الجائزة هي مجموعتي
القصصية «أيام بوسنية» ،تتناول قضية
البوسنة والهرسك يف إطار إنساني ،وانتقاد
للمجتمع الدويل الذي نيس هذه القضية رغم
فضحها الشديد لألخطاء الفادحة للسياسة
الدولية تجاه القضية ،أردت من خالل هذا
العمل إعادتها إىل السطح من خالل األدب،
وتخليدها يف الذاكرة اإلنسانية ،هذا من حيث
املوضوع ،ومن الجهة الفنية ،فأنا تعاملت
بأسلوب قصيص مختلف فيه إجتهاد إبداعي،
مما منح قوة مقنعة لهذه املجموعة٠
* األكيد ان صنف القصة كان من نصيب
مغربي ،كيف هو شعورك بنيل هذه
الجائزة من بين 630مشارك يمثلون

 28دولة ،هل يمكن القول بأن اإلبداع
المغربي استطاع ان يتربع على عرش
اإلبداع األدبي عالميا؟

لماذا ال يتم تكريم مثل هذه االعمال
بالمغرب في الوقت الذي تحصد
المراتب االولى في باقي البلدان؟

** ثمة مشاركني كانوا يسألون عن جنسية
املنافسني ،وكانوا يبدون تعاليقا حينما علموا
بوجود منافسة من املغرب ،تعاليق تنم عن
حذرهم بتواجد املغرب كمنافس ،يمكن أن
تتخييل دهشتهم وهم يتعرفون عيل كمنافسة
مغربية وتكتب باألمازيغية ،لقد كنت املرأة
التي فازت بالجائزة األوىل ،مما جعل البعض
يعلق بأني ٱمرأة سحبت البساط من تحت أقدام
الرجال ،طبعا تصوري أنا نابع عن الكفاءة
فقط وليس من منظور جنيس ٠كنت سعيدة،
فهو تتويج يل ككاتبة وسط  630كاتبا ،وتتويج
للمغرب وسط  28دولة ،وتتويج ملساري األدبي
وتحفيز لتحقيق تميز أكرب ألعمايل ٠فعال،
املغرب مرتبع عىل عرش القصة العاملية باللغة
العربية ،وبشهادة نقاد وأدباء معروفني بالحياد
والشفافية ،طيلة أيامي يف السودان وأنا ألتقي
بأدباء مشارقة وأفارقة أخربوني بأن القصة
املغربية لديها ميزة غري موجودة يف أي قصة
بأي دولة أخرى ٠وآخرون أخربوني أن املغرب
يفاجؤهم بكفاءته األدبية ،والصحافة الثقافية
السودانية سألوني عن رس نجاح قصيص،
أما الناقد الكويتي طالب الرفاعي الذي يعمل
مستشارا ثقافيا لوزارة اإلعالم بالكويت،
وأستاذا يف جامعة أيوا األمريكية ضمن برنامج
الكتابة اإلبداعية العاملي وهو من لجنة التحكيم
للجائزة ،فقد هنأني بشكل كبري قائال بأن
قصيص لم ينازعها أحد عىل الجائزة األوىل٠

** سؤالك واقعي جدا ،التقدير الالفت والباذخ
الذي تلقيته هناك من مسؤولني كبارا تأثرث به
كثريا ،لم أرى مثله يف بلدي مع أي كاتب.
فإذا كان هناك احتفاء أدبي وإعالمي بفوزي
من طرف اإلعالم السوداني وقنوات كبرية
يف الرشق ،ففي املغرب لم يكن هناك ٱهتمام
بنفس الكم والكيف الذي تلقيته خارج الوطن،
ال أعرف سبب هذا اإلهمال للكفاءات يف الداخل
مقابل نجاحها الكبري يف الخارج ،أظن أن األمر
يتعلق بمجموعة من الخطط الخائفة من الفكر
والثقافة والفلسفة ،ألن األدب الجيد يحتوي
عىل هذه األقانيم الثالثة ،فلو مثال نجحت
يف برنامج ذي فوايس لكان األمر مختلفا،
ولتسابقت القنوات قبل الجماهري ٱلستقبايل يف
املطار .األمر يتعلق بنجاح أدبي وثقايف ،وهذا
يشكل فارقا جميال يف بلد املفارقات الفظيعة.
ومع كل هذا الواقع فقد كنت سعيدة ،إني ال
أنتظر من بلدي أي شئ ،لكني لن أتوقف يف أن
أمنحه كل قدراتي يف املجال األدبي الذي أعشقه.
«أيام
القصصية
• مجموعتك
صدرت باللغة العربية
بوسنية»
وليست األمازيغية ،لماذا؟ وهل
تفكرين في ترجمتها إلى األمازيغية؟

* خديجة أيكن أال ترين أن فوزك بهذه
الجائزة خير برهان على كفأة األديبة
والكاتبة األمازيغية بشكل خاص
والمغربية بشكل عام ،وفي نظرك

** بدأت كتابة «أيام بوسنية» منذ سنة 1994
يعني قبل أن أكتب باألمازيغية ،ثم تراكمت
قصصها عىل مر السنني ،فأنا كاتبة بالعربية
أوال ،فقد سبق وأن منحت للمغرب جائزة
اإلسيسكو للقصة سنة  ،1996ثم يف مرحلة
الحقة ٱنتقلت إىل األمازيغية ،من ثم رصت أتنقل
بينهما بمتعة مرنة ،كتابتي بهما هي عملية
حب خالصة ،وإن شاء الله سيتم ترجمة «أيام

بوسنية» إىل األمازيغية ،فقد تلقيت مقرتحا من
الجهة التي ستتوىل هذه املهمة ،إيمانا بأن هذا
العمل سيكون إضافة كبرية لألدب األمازيغي٠
بمناسبة  8مارس كيف تقيمين واقع
المرأة االديبة والكاتبة بالمغرب،
وماهي كلمتك لهم في هذا اليوم؟
* الكاتبة واألديبة املغربية هي حاملة ملرشوع
نهضوي كبري ،تسعى لتطويرشعبها وتساهم
بقلمها وفكرها لإلرتقاء الثقايف ببلدها ،هو
مرشوع يبنى بعمل كبري متواصل ،لذى أقول
لها بمناسبة عيد املرأة :هنيئا لك قلمك الوطني
املخلص وهنيئا للمغرب بنسائه املتميزات يف كل
املجاالت٠

يف يومها العاملي ،املرأة القروية ضيفة شرف املندوبية التشكيلية األمازيغية “نوميديا” ضيفة املعرض الدويل
للفنون التشكيلية ببلجيكا
السامية للمياه والغابات

بمناسبة اليوم العاملي للمرأة الذي يصادف 8
مارس من كل سنة  ،وبمبادرة من املندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
تم تنظيم لقاء تواصيل تحت شعار« :خشب
الطاقة» وذلك يف إطار اسرتاتيجية وطنية
للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر يف خلق نوع من الراحة املنزلية للمرأة
القروية ،يوم الخميس  08مارس  2018بمقر
املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر بالرباط ،برئاسة الدكتور عبد العظيم
الحايف املندوب السامي.
واتسم اليوم العاملي للمرأة لهذه السنة ،حسب
بالغ املندوبية ،بأهمية خاصة لدى املندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
ألنه شكل فرصة لتسليط الضوء عىل عنرص
نسائي جد مهم وفعال غالبا مااليعطى حقه،
وهي املرأة القروية،بالريف واالطلس املتوسط،
والتي كانت ضيفة رشف هذه املناسبة ،والتي
أعطت شهاداتها فيما يخص استفادتهن
من األفرنة املحسنة االقتصادية التي توزعها
املندوبية السامية ،وكشفن من خاللها عن
تجاربهن الخاصة باعتبارهن فاعالت أساسيات
بأهمية البيئة واملحافظة عليها.
وأكد ذات البالغ أن هذا اللقاء كشف عن العالقة
الوطيدة بني استغالل النساء القرويات للموارد
الطبيعية ومشاركتهن يف نرش الوعي املحيل
برضورة وأهمية االستغالل املعقلن والرشيد
للموارد الخشبية.
وعرف اللقاء تقديم مجموعة من الشهادات
والتي انصبت يف مجملها حول دعم املندوبية
لتعميم استخدام التكنولوجيات االقتصادية
للطاقة واملوفرة للخشب ،التي تسمح بعقلنة
استغالل حطب التدفئة وتحسن من كفاءة
استخدام الطاقة ،وبالتايل تخفف من الضغط

عىل الغابة.
وانصب االهتمام باألساس عىل األثر اإليجابي
الستعمال االفرنة املحسنة عىل املرأة
القروية،فيما يتعلق بكسب الوقت،الفعالية
،وخلق نوع من الراحة لها باملناطق الجبلية
النائية واملعزولة ،عن طريق شهادة امرأة
قروية من جهة إفران استفادت من الفرن
املحسن االقتصادي منذ سنة  .2013وتم هنا
تقريب الحارضين من تجربة امرأة فاعلة
جمعوية يف املجال البيئي بجهة الريف،فيما
يتعلق بالتحسيس بأهمية االفران املحسنة
ومساهمتها يف اقتصاد استهالك املوراد
الخشبية.
هذا وقد شكل هذا اللقاء فرصة من اجل تسليط
الضوء عىل االسرتاتيجية التي تتبناها املندوبية
فيما يخص خشب الطاقة وتخفيف الضغط
عىل الغابة يف إطار الربنامج العرشي للفرتة
 ،2015-2024والهادف إىل توزيع حوايل 000
 60فرنا محسنا .وتقدر التكلفة اإلجمالية
لهذا الربنامج بنحو  60مليون درهم .أما فيما
يخص برنامج سنة  ، -2018 2017فهو يهدف
إىل توزيع  6300فرن محسن برصيد  6,5مليون
درهم.
وأشار البالغ إىل هذا اللقاء يؤكد عىل الدور
املحوري الذي تلعبه املرأة القروية ومساهمتها
يف التنمية ،ومدى عمل هذه املندوبية السامية
عىل دعم الوسط القروي عن طريق بلورة
مشاريع التنمية املستدامة لفائدة الفئات
الفقرية ،يف مقدمتها فئة النساء ،ومحيطهن
األرسي الذي يعاني من الهشاشة والفقر
،وكذلك الرفع من الوعي البيئي لذى جميع
الفئات.

تشارك الفنانة التشكيلية األمازيغية
سعيدة بلهمبل “نوميديا” ،يف املعرض
الدويل للفنون التشكيلية املقام بمدينة
لييج البلجيكية ابتداء من  15أبريل
 ،2018حول موضوع “التغريات املناخية
واالحتباس الحرارى”.
املعرض الذي تنظمه املؤسسة البلجيكية
املرصية – للثقافة والفنون بمدينة لييج،
يضم أيضا مسابقة يف الفن التشكييل،
تقتيض من املشاركني تجسيد آرائهم
الشخصية عن أسباب ومظاهر االحتباس
الحراري ،من خالل لوحات فنية.
وأوضح بالغ للجهة املنظمة للمسابقة،
عددا من األسباب التي قد تكون وراء
ظاهرة اإلحتباس الحراري ،منها :عمليات
تكرير النفط والتصنيع البرتوكيميائي،
مخلفات املصانع من األدخنة والغازات
السامة التي تنبعث يف الغالف الجوي،
عوادم املركبات من سيارات وقطارات
وغريها ،التلوث البيئي الناجم عن
كثرة التصنيع ،والحرائق ،واالنفجارات
الربكانية ،وانبعاث الغازات دون معالجة لتقليل أرضارها عىل الغالف الجوي ،اختفاء املساحات الخرضاء
وقطع األشجار والغابات التي كانت تعمل بمثابة آلة تنقية للجو من الغازات الدفيئة والسامة ،الرياح
الشمسية القادمة من الشمس وزيادة درجة حرارة الشمس التي أثرت بشكل كبري عىل ارتفاع درجة
حرارة كوكبنا.
وحددت إدارة املهرجان عددا من الرشوط واملواصفات ،من أجل املشاركة يف املسابقة ،منها أن يكوم مقاس
العمل (  A3 30 * 42سم) ،وأن يكون الرسوم عىل ورق كانسون أو توال أو كانفاس ،وتركت اختيار
األلوان للمشاركني (ملون أو أبيض وأسود) ،وأكدت اإلدارة عىل رضورة إرسال صورة من وصل التحويل
ملبلغ املشاركة ،املتمثل يف  25دوالر أمريكي فقط ،مع االستمارة بعد كتابة البيانات املطلوبة وإرسال العمل
يف ظرف  A3عىل العنوان التايل.Rue Des Recollets 10 -4020 -Liege –Belgum :
ووضعت اإلدارة عددا من الجوائز القيمة للفائزين يف املسابقة ،تتمثل يف “جائزة العني الفرعونية الذهبية”
بالنسبة للفنان صاحب املركز األول ،و”جائزة العني الفرعونية الفضية” للفنان صاحب املركز الثاني،
و”جائزة العني الفرعونية الربونزية” للفنان صاحب املركز الثالث ،إضافة إىل شهادات تقديرية لكل
املشاركني.
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أمثال أمازيغية

ّ
«إكيك موح» ل ـ «العامل األمازيغي»:
الرابور األمازيغي

تأثرت خبطاب احلركة الثقافية األمازيغية ورسالتها النرية
ومعتوب لوناس مدرسيت ومثلي األعلى

«Igga tpajitt n worab
iyyw¨Ä
» ¨ an dg sasnu

ْ
ثحاجيت ْن واعرابْ إيّاوْضا ْن ذْك ساسنو»
«إك

سطع جنم»إكيك موح» يف مساء األغنية األمازيغية امللتزمة ،فجأة ،نعم هو ظهور مفاجئ يقول ،لكنه «أيضا مل يأيت صدفة ،بل أتى بعد تنقيب
عميق على اللحن والكلمة اهلادفة بأسلوب جديد ومغاير عن املعروف يف الساحة الفنية األمازيغية» ،حممد شاطر الذي اختار االسم الفين
«إكيك» أو الرعد ،يؤكد يف حواره مع «العامل األمازيغي» ،أن احلركة الثقافية األمازيغية لعبت دور كبري يف مساره الفين ،بـ»املوقع اجلامعي
أمكناس ،تأثرت خبطاب احلركة الثقافية األمازيغية ورسالتها النرية ،ومنها أستلهم كلمايت» يورد املتحدث.
«إ ّك ّ
يك» مل خيفي تأثريه كذلك بالفنان األمازيغي القبايلي ،معتوب لوناس ،مشريا إىل أن «املتمرد» يبقى هو مثاله األعلى ومدرسته العتيدة إىل
األبد« .إ ّك ّ
يك» أكد يف ذات احلوار أن أغنيته الشهرية «إنتاسن مانكا» أو أخربوهم من حنن ،هي رسالة مفتوحة إىل مجيع أمازيغ العامل ،ناصحا
الفنان األمازيغي عموما بأن يكن «متشبعا ومؤمنا بقضيته وأن يكون ذكيا يف طريقة إيصال رسالته الفنية بأسلوبه اخلاص» .على حد قوله
*نبدأ بالسؤال الكالسيكي ،من هو «إكيك بمدينة مكناس ،هناك تعرفت عن العديد من
األصدقاء عن قرب ،اللذين ينتمون لفرق موسيقية
موح»؟
صنف «الراب» و»الفوزيون» من بينهم صديقي عز الفنية ،كما كنت أيضا أحرض بعض الندوات الفكرية
الحقيقي
وإسمي
الفني،
االسم
هو
موح»
** «إكيك
الدين عن املجموعة العاملية «أش كاين» الذي كان وأستطيع القول أنني هناك تأثرت بخطاب الحركة
هو محمد شاطر املزداد سنة  1992بإيغرم املركز ،آنذاك يسكن نفس الحي الذي كنت أسكن فيه وهو الثقافية األمازيغية ورسالتها النرية التي أستلهم
أعايل جبال األطلس الصغري جنوب تارودانت.
أول من شجعني يف االستمرارية والتشبث بهذا املجال .منها كلماتي التي أتغنى بها.
* لماذا اختارت «إ ّك ّ
يك» كاسم فني؟
*كيف يختزل «إكيك» أو «الرعد» الكلمات
* من أين تأتي بالكلمات؟ وهل تقوم
أتى
بل
صدفة،
يأتي
** «إيكيك» أي الرعد ،لم
التي تحمل حمولة القيم األمازيغية في
بتلحينها لنفسك؟
أستطيع
الذي
املناسب
بعد بحث عميق عن اللقب
أسلوبه الفني؟
** كل األغاني التي قمت باالشتغال عليها ،أنا من
أن اختزل فيه شخصيتي الفنية ،ونظرا لدالالته كتب كلماتها بنفيس مثال أغنية «إينكراف ن ريف» ** ذلك يأتي كما قلت بعد اشتغال طويل وعميق
الطبيعية كـ»أوسمان وأرشاش» وجدت أن لقب جاءتني فكرة أن أكتب وأغني للحرية منذ زيارتي يف التنسيق بني الكلمة واإليقاع لتسهيل وضوح
«إكيك» ينطبق كثريا مع أسلوبي الفني ،كما أن لسجن «توالل  »1رفقة صديقي الرائع موحى مضمون الرسالة.
معظم أساطري الفن يف سوس تنبؤ بقدوم «إيكيك».
* ما هي الرسالة التي تود إرسالها من
كمجموعة أرشاش حني غنت« :يوت يان إيكيك أوخباش يف زيارة خاصة للمعتقلني السياسيني
خالل أغنية «أناتاسن منكا» أي قل لهم
إيسفاو أك إدونيت .إيكون إس راد إحيو الشجار السابقني أوسايا وأعطوش ...ما عاد األغنية األخرية
من نحن؟
«سيدي حمو الطالب» التي كانت فكرة من أحد أفراد
تركيوين.نغد إس راد إك إنكي إخلو دونيت» والراحل إدارة مهرجان الحوز ،هوالذي قام ببحث عميق حول ** أغنية «إنتاسن مانكا» أو أخربوهم من نحن ،هي
محمد ألبنسري يف أحد روائعه قائال« :إخ إندر إكيك أشعار الشاعر «حمو الطالب» وسلمها يل بعدما رسالة مفتوحة إىل جميع أمازيغ العالم كما ذكرت يف
راتعمرت أيسيف» وأيضا عموري مبارك عن مجموعة شاركت يف املهرجان الصيف املايض وقمت بغنائها بداية األغنية وعنوانها فقط سيجعلك تفهم رسالة
أوسمان ىف أغنية «تيزويت» قائال « :إكيك نرا نيك
األغنية.
ديك أنمون.أر نسوتول ناوي تيكنيو .نسو إردن نسو بأسلوبي املعتاد.
*هنا نطرح السؤال حول دور الفنان
*كما عدد أغانيك حتى اآلن؟ وهل تفكر
تومزين» »...وغريهما ،إذن لهذا اخرتت «إكيك».
األمازيغي عموما ومدى تشبعه بالقضية
في إصدار «البومك» األول؟ وما هو
الساحة
*طيب ،فجاءة ،ظهر «إكيك « في
األمازيغية؟
جديدك؟
الفنية األمازيغية بأسلوبه الخاص ** لدي العديد من األغاني منها التي قمت بتسجيلها ** عىل الفنان األمازيغي عموما إذا كان متشبعا
وكلماته الملتزمة الحاملة لهم القضية وإصدارها و أخرى ال تزال قيد االنتظار ،وفكرة ومؤمنا بقضيتنا أن يكون ذكيا يف طريقة إيصال
األمازيغية في كل مضمونها؟ حدثنا عن األلبوم قادمة وحلم سيتحقق رغم كل الصعوبات ،رسالته الفنية بأسلوبه الخاص ،ألن الفنان وحده
هذا الظهور المفاجئ؟
ومؤخرا بدأت تراودني فكرة إصدار ألبومي األول يستطيع أن يستهدف مختلف األجيال بأدائه القوي،
يأتي
لم
أيضا
لكنه
مفاجئ،
** نعم أظنه ظهور
الذي سيحتوي عىل ما يقارب  16أغنية ملتزمة ،أما وله دور كبري يف التوعية أكثر من الكتاب واملثقفني
والكلمة
اللحن
عىل
عميق
تنقيب
صدفة ،بل أتى بعد
الجديد املقبل ،هي أغنية «سينجل» جديدة ستكون ألنه يخاطب بفنه جميع رشائح املجتمع.
الهادفة بأسلوب جديد ومغاير عن املعروف ىف
*كيف تنظر لواقع الساحة الفنية
الساحة الفنية األمازيغية ،والفضل يف ذلك يعود إىل عىل طريقة الفيديو كليب ،نشتغل يف تصويره هذه
األمازيغية ؟
العديد من األصدقاء ،من بينهم املصمم املوسيقى األيام أنا وصديقي املخرج «وولف أوشن» وستكون
** واقع الساحة الفنية األمازيغية ال يبرش بالخري،
« »Dj Smol beatالذي قام بتعديل موسيقى األغنية خاصة لروح الراحل عيل صدقي أزايكو.
* ما هي المدرسة الفنية التي تأثر بها ألنني الحظت هذه األواخر تراجع كبري لألغنية
وإيقاعات معظم األغاني التي اشتغلت عليها.
امللتزمة ،وأغلب الفنانني أصبحوا يغنون للعاطفة
«إكيك»؟
*ماذا عن اإلكراهات التي واجهتك؟
** املدرسة الفنية الحقيقة التي تأثرت بها يف والحب ومواضيع تافهة أحيانا من أجل االسرتزاق،
الفني
** اإلكراهات التي واجهتني يف مساري
مساري الفني هو الفنان القبائيل معتوب لوناس ،وفن امليوعة أصبح هو املسيطر عىل املقدمة وأصحابه
محافظة
عديدة ،أولها أنني أنتمي إىل عائلة وأرسة
وذكرت ذلك يف العديد من األغاني التي قمت هم وحدهم يستفيدون من الدعم واملهرجانات ،أما
ومتشبثة بقيم الدين اإلسالمي ،بعض إبداعاتي بإصدارها ،أخرها أغنية «الله أكرب» التي استوحيتها الفن امللتزم فلم يبقى له إىل جمهوره الويف ويزداد
أحيانا تجلب يل بعض املتاعب معهم ،لكن اإلكراه من أحد أغانيه املعروفة وسيبقى لوناس مثايل األعىل التضييق عىل صاحبه من جميع الجهات.
الحقيقي الذي واجهني طيلة مسريتي الفنية وهو
* كلمة حرة لك عبر «العالم األمازيغي»؟
فيما يخص مسألة اإلنتاج وذلك ما أسعى جاهدا إىل ومدرستي العتيدة إىل األبد.
* يبدو كذلك أن لخطاب الحركة الثقافية ** شكرا لجريدة العالم األمازيغي ولجميع قرائها
التغلب عليه وذلك بإنشاء أستوديو متواضع خاص
األوفياء ،وكما قال الراحل معتوب لوناس»:إننا
األمازيغية تأثير على قناعتك وأفكارك؟
بي لتعديل وتسجيل مقطوعاتي املوسيقية.
** نعم الحركة الثقافية األمازيغية لعبت دور كبري مهددون يف وجودنا وحياتنا وكرامتنا وحريتنا و
هذا
في
*وكيف كانت بدايتك األولى
يف مساري الفني خصوصا موقع أمكناس الصامد سنكون مقابل الدفاع عن هذه األشياء نريد أن
المسار الفني؟
الذي كان يستدعيني للمشاركة يف إحياء األمسيات نعيش ونفكر ونكتب ونغني».
** بدايتي الفنية انطالقت مبارشة بعد التحاقي
* حاوره منترص إثري

إدريس تيشوة رئيس املجموعة الغنائية «تنالت» يف حوار مع جريدة «العامل األمازيغي»

« َت َنا ْل ْت» :كفاح ونضال
لفرض الذات يف الساحة الفنية الوطنية

* بداية ما هي مجموعة
ت؟
َتنَالْ ْ
** تحية لجريدة "العالم األمازيغي"
ولطاقمها الشاب وغريتها عىل القضية
األمازيغية ،بدوار "إ ِْف ِري" جماعة سوق
الخميس دادس بإقليم تنغري جهة
درعة تافياللت ،ظهرت سنة 2008
مجموعتنا الفنية أطلقنا عليها إسم
"تنالت" أي "املواجهة" ،بمبادرة شباب
وقع حبهم عىل آالت موسيقية ،إختاروا
األغنية امللتزمة والكلمة الهادفة عنوانا
ملسريتهم الفنية .صدر األلبوم األول
ملجموعة "تنالت" سنة  2014تحت
عنوان "تِيد ْ
ِيت/الحقيقة" ،وكذا ألبوم
ثاني تحت عنوان "نوميديا" سنة ،2018
توجت مجموعة "تنالت" سنة 2015
بالجائزة األوىل ىف برنامج "إنوراز" الذى
يبث عىل القناة الثامنة "األمازيغية.
* ما هو الدافع األساسي
لتأسيس مجموعة "تنالت"؟
** جاء حبا وشغفا للموسيقى " تأثرنا
بمجموعات سبقتنا للميدان وبأغانيهم،
تعلمنا العزف عىل مجموعة من اآلالت

املوسيقية ،إكتشفنا أننا نملك موهبة ىف
هذا املجال ،لنسخر هذه املوهبة من أجل
الحديث عن الشعب الذي نمثله وإيصال
رسائلهم ،بإعتبار الفنان لسان مجتمعه،
ولغريتنا عىل ثقافتنا األمازيغية التى أردنا
أن نخرجها من دائرة املحلية لتصبح
عاملية ،وحبنا للموسيقى ،قررنا تأسيس
مجموعتنا "تنالت".
* ماهي الرسائل التي
تختزلها أغاني "تنالت"؟
** أغاني املجموعة "ال تخرج عن
ما يعانيه مجتمعنا القريب والبعيد
"األمازيغي" ،ونسعى دائما للحديث عن
مواضيع مختلفة من أجل التنوع لكي
ال نسقط ىف تكرار املواضيع املستهلكة،
غنينا للحب ـ الحرية ـ اإلنسانية ـ املرأة
ـ الطفل ـ املعاناة ...وهي مواضيع
تحمل يف طياتها رسائل تم وضعها ىف
قالب موسيقي من أجل إيصالها للجهات
املعنية ،بإعتبار املوسيقى لغة العالم
املعارص".
* ماهي المشاكل و
العراقيل التى يواجهها
الفنان فى مسيرته الفنية؟

** ال يسلم أي فنان ىف أي
مجال من املشاكل بشتى
أنواعها ،لكن! سنحيط القراء
ببعضها ،وكما يقال" :مطرب
الحي ال يطرب" ،هذه املقولة
التى ال زلنا نعاني منها رغم
تسخري قدراتنا و مواهبنا
من أجل الحديث عن مجتمعنا ،إال أننا
نجد هذا األخري ال يقدر ذلك بتهجماته و
أقاويله التي تبخس و تقزم أعمالنا التى
نقدم الغايل و النفيس من أجل إخراجها
للوجود ،ىف زمن ال يعرتف باإلبداع وال
يقدم أي دعم يف هذا املجال.
باإلضافة للمشاكل املادية ،حيث نجد
جُل الفنانني ال يحصلون عىل أي دعم من
الجهات املعنية ،ينتجون من جيوبهم وال
يحصلون عىل أي تعويض ،نعاني كذلك
من القرصنة التي تتلف أعمالنا ،أضف
أن اإلعالم ال يكثرت لفنانني واملواهب،
لننال اإلقصاء دون معرفة سبب هذا
الحيف تجاهنا ،تم إقصاءنا يف املشاركة
باملهرجانات املحلية وما بالك بالوطنية.
* كلمة أخيرة لجمهور
"تنالت"؟

** نشكر جريدة "العالم األمازيغي"
عىل هذه اإللتفاتة وسعيها دوما لتسليط
الضوء عىل املواهب األمازيغية ،نحن من
متتبعي أخبارها.
وكرسالة لجمهور مجموعة "تنالت"،
نحن ىف خدمتهم دائما سواءا مشجعينا
أو مقزمي أعمالنا ،حبنا للموسيقى
وثقافتنا أكرب من أي يشء آخر ،سنستمر
رغم العراقيل وإختيارنا إلسم "تنالت"
أي املواجهة لم يأت إعتباطا ،وإنما جاء
تيمنا بقدرتنا عىل مواجهة كل العراقيل
حتى نصل للقمة ،ونعدجمهورنا بالجديد
قريبا ومزيدا من األعمال التى نتمنى أن
تنال إعجابكم.
* حميد أيت عيل «أفرزيز»

يرضب هذا املثل ملن يسقط يف موقف أو مواقف متناقضة
اتخذها حيال حقائق ورغبات ارتمى يف حضنها دون سابق
معرفة بها؛ ظاهرها ثمرات مغرية وباطنها مصائب وباليا
غري متوقعة.
أو بعبارة أخرى يمكن أن نقول هذا املثل يرضب لكل من
تمثّل حال الذي يملكه تأثري نفيس انفعايل حيال يشء لم
يخرب طبيعته الحقيقية و لم يسبق له أن عرفه مما يجعله
يصدم كثريا حينما يكتشف الناحية السيئة لهذا اليشء.
وإليكم القصة الكاملة لهذا املثل:
يُحكى عن أعرابي أنه كان،يف يوم من األيام ،يف رحلة تيه
يف أرض الله الواسعة يطلب ضيف الله أينما حل وارتحل.و
ملا أفىض به االمر إىل قرية من قرى الريف الكبري،صادف
هنالك فالحا فقريا من القرية ذاتها فدعاه هذا األخري إىل
مأدبة غذاء يف مسكنهالواقع عند سفح الجبل.
وملا أكرمه الفالحبما لذ وطاب من خريات هذه األرض
الطيبة .خرج األعرابي برفقة الفالح يصول ويجول اآلفاق،
وأثناء جولته يف هذه القرية التي دخلها آمنا مطمئنا،
استوقفته شجرة مثمرة لم يرى مثلها من قبل ،إنها
شجرة «ساسنو» ولم يشعر وهو ماثل أمامها إال وهو
يتذوق من ثمراتها ،وأخذ يقضم منها الواحدة تلو األخرى
و شيئا فشيئا ،أسلما لها.
اندهش األعرابي ملذاق هذه الفاكهة الغابوية الطرية،
ووجدها أنها ليست كباقي الثمار التي توجد يف أسواق
بالده البعيدة.
كانت تلك الشجرة املثمرة بالنسبة له أفضل ما وجده يف
هذه القرية الجبلية الهادئة واكتشفه يف جولته فيها .إنها
جعلته ال يستطيع أن يكبح جماح نفسهوهو يتابع األكل
و قطف الثمرات واالستمتاع بمذاقها ،لقد أكل منها حد
التخمة.
وقف األعرابي يمرر باطن كفه عىل بطنه ،مبتال أمامها..
يتأملها يف دهشة ويبتسم وأحيانا يدور بإعجاب حولها،
ثم يتحفز للمزيد من القطف والقضم املبالغ فيه.
وهكذا أكثر هذا األعرابي الكالم حول هذه الشجرة وبالغ
يف مدحها،فتارة تجده يستويص بها خريا وينصح أهايل
القرية بتقديم الرعاية الالزمة و املطلوبة لها و يصف
لهم ما عليهم فعله تجاهها ،وتارة أخرى تجده يعيب
عليهم يف نوبة غضب عدم إعطائهم األهمية الالزمة التي
تستحقها هذه الشجرة ألنهم تركوهامهملة من دون
االعتناء بها بالسقي والشذب ،حتى أنه يجعل من ينصت
إليه يشعربفداحة الظلم الواقع عىل هذه الشجرة التي لم
يستطع مقاومة طيبة ثمارها .وكأنه جاءهم من سبأ بنبأ
عظيم.
 مضيفه بدت عليه الحرية مما سمعه من هذا الوافدالجديد عىل قريته الذي كان يتساءل تارة وينتقد تارة
أخرى .حك الفالح رأسه ،وضحك مما خطر عىل تفكريه.
وهو يف حمأة حماسته َّ
تمغص بطن األعرابي الغريب،
و شعر بلسعات ألم باطنية مقيتة ترسي يف معدته من
فرط ما تناوله من حبات فاكهة» ساسنو» التي ارتمى يف
حضنها دون سابق معرفة بطبيعتها .ورسعان ما تاله عىل
الفور حالة من االسهال الحاد ،لم يرتك له مجال للصرب.
 « اؤف..تبا لك أيتها الشجرة امللعونة» قالها وراح يذرعاألرض يف كل االتجاهاتوهو يتعجل فك حزامه ،األلم يعرص
ويمرق بطنه طوال وعرضا .إنه يف موقف يرثى له .فأين
املفر ؟ .
وكل ما كان عليه أن يفعله حينئذ إيجاد طريق سالكة إىل
أقرب مكان بني األشجار الغابوية الكثيفة املجاورة للقرية
ليفرغ فيه أمعاءه التي كان يشعر بها تتقطع من شدة
األلم قبل فوات األوان ويحدث ما ال يحمد عقباه .هذا ما
لم يخطر عىل ذهن األعرابي ملا كان يأكل بمتعة من تلك
الشجرة الغريبة عنه التي جعلته هنا و اآلن سجني األحراج
و األدغال بدون حرج.
والحالة هاته ،كان األعرابي الغريب عن القريةيدخل
الغابةفيندس بني أشجارها وهو يتلوى أملا ويشد عىل
بطنه كأنه يجرب نفسه عىل إخراج ما التهمته معدته من
حبات فاكهة «ساسنو» التي كان يقطفها من تلك الشجرة
«املقدسة» التي كان يستويص بها خريا من قبل وباملعاملة
الطيبة،أما اآلن فكرهها وتحولت عنده بعد كل ما جرىإىل
أخطر وأرشس ما يف هذه القرية.
ما لبث أن يخبو األلم قليال حتى يعود إىل األعرابي مجددا
لالندالع يف بطنه كالنار يف الهشيم ،إنه يتعذب عذابا ما
عذبه أحدا من العاملنيَّ .
تغي كل يشء وانقلب تعاطفه اىل
ضده ،وغدتتلك التي كانت مطلوبة من قبلبينه و بينها

عداوة بغضاء؛ يكرهها ويتمنى لها أنتمحو من
الوجودعىل يد أهلها !.
وأنهاها يف األخري ،بمفارقة صارخة ،وهو يتساءل
بحرسة وحرقة وبما يشبه العتابعىل مضيفه وكافة
من معه يف تلك القرية :ملاذا لم تهوون عليها-
مشريابأصبعه إىل تلك الشجرة التي فعلت فيه
فعلتها -باملعاول والفؤوس وتقطعونها من جذورها
كي تندثر من الوجود نهائيا؟ وها هو يستحل
مهاجمتها وقتلها بعدما كان يعطي لها األهمية
القصوى ويويص بحمايتها من كل مكروه ثم يضيف
وملاذا لم تحرقوها حرقا لكي ال ترى النور بعد اليوم؟
هذا بعدما كان لها مقام كبري يف نفسه و بعدما كان
يحسس القرويني بأنهم أذنبوا يف حقها .إذا ً فما وافق
األعرابي كان حقا ،وما خالفه كان باطال.
هذه إذن هي قصة هذا مثل ،ياناس ياكرام.
بقلم :عبد الكريم بن شيكار

