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إن ما رصح به الزفزايف حول ما تعرض له من
تعذيب هو و زمالؤه سيبقى وصمة عار عىل
جبني الدولة املغربية خصوصا و أنها صدّرت
للمنتظم الدويل وهم القطيعة مع أساليب سنوات
السبعينيات و الثمانيات من القرن الفارط و التي
تسمى سنوات الرصاص ،التي كان من نتائجها
خلق هيئة االنصاف و املصالحة التي لم يكن من
السهل اخراجها و «كتاب كذالك كان» خري دليل
عىل الوالدة القيرصية التي اخرجتها و الرتدد
والنقاشات و الردود األفعال التي صاحب انشاء
هذه الهيئة التي من اهم فلسفتها هي املصالحة
و انصاف و إعادة االعتبار و جرب الرضر لكل
اولئك الذين اعتقلوا ،اهينوا ،سجنوا و عذبوا يف تلك
السنوات من معتقيل الرأي و عائالتهم ،فكانت
حصيلة تلك املصالحة و جرب الرضر مكلف ،ماديا،
لخزينة الدولة التي ماهي اال مساهمات الشعب
من رضائب و غرامات  ، ...و ها هي الدولة تتجه
من جديد يف مقاربتها ملعالجة احداث الريف و
باقي املناطق اىل نفس أساليب السبعينات بنفس
الطرق التي خلنا انها قطعت معها دون رجعة،
لكن حليمة ابت اال ان تعود اىل عادتها القديمة،
و ما ترصيحات املعتقل جلول و الزفزايف و
امحمجيق و اخرون اال دليل عىل ان تلك األفعال

املشينة التي تمارسها األجهزة األمنية
تبني ان االمر ليس بخطأ او بحالة شاذة
معزولة بل هي منهجية تسلكها هذه
األجهزة لكي تنتزع االقوال التي تريدها
هي ،و ليس ما هو كائن ،كيف ال و
الزفزايف و زمالؤه رصحوا ما من مرة بان
ليس لهم أية نوايا و ال اهداف انفصالية،
يف املقابل نجد ان هذه األجهزة هي من
ترص عىل تلفيق تهم االنفصال لهم ،و هم
منها براء بل اكثر من ذالك فان محارضة،
و سأسميها كذالك ،التي القاها األستاذ
جلول حول تبنيه للحكم الذاتي يف اطار
الدولة الوطنية الواحدة املوحدة خري دليل
عىل براءتهم .ان املطالبة بالحكم الذاتي
للجهات املغربية ليس وليد اليوم ،فأول
من طالب به يف املغرب يف اطار الحركة
االمازيغية ،عىل األقل ،هو األستاذ رشيد
الراخا سنة  2000و كان آنذاك رئيسا
للكونغريس العاملي االمازيغي و استمر يف
الدفاع عن اطروحته التي قوبلت من طرف
الجميع ،امازيغ و غريهم بالتنديد تارة و
بالتخوين تارة أخرى و مع ذالك التزمنا
يف اطار قناعاتنا عىل تنظيم ندوات علمية

التجمع العاملي األمازيغي
يواصل محلته من أجل
“فتح احلدود” ويراسل
األحزاب اجلزائرية

بعد مراسلته لألحزاب
املغربية قبل أقل من
شهر ،قام التجمع العاملي
األمازيغي ،صباح اليوم،
الثالثاء  10أبريل ،2018
بمراسلة األحزاب السياسية
الجزائرية بخصوص حملته
من أجل فتح الحدود الربية
بني املغرب والجزائر ،املغلقة
منذ عام .1994
ودعا التجمع العاملي
األحزاب
األمازيغي
السياسية الجزائرية إىل
مراسلة الرئيس الجزائري،
عبد العزيز بوتفليقة من
أجل فتح الحدود الجزائرية
املغربية ،قصد تمكني
مواطني البلدين من حرية
التنقل بني دول شمال
إفريقيا ،عىل غرار بلدان
االتحاد األوروبي ،وذلك
بهدف “إعادة بناء اتحاد
“تامازغا” عىل أساس جديد
يحرتم الحقائق التاريخية
واألخوة بني الشعوب”.
وكان التجمع قد أطلق
مطلع شهر يناير املايض
حملة للمطالبة بفتح
الحدود الربية املغربية

• املديرة املسؤولة:
أمينة الحاج حماد أكدورت
ابن الشيخ
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الجزائرية ،داعيا منخاللها جميع املواطنات
واملواطنني يف مختلف بلدان
شمال إفريقيا“ ،سواء
الناطقني منهم باألمازيغية
وحتى
بالعربية،
أو
بالفرنسية”،
الناطقني
وكذلك جميع التنظيمات
واملنظمات
السياسية،
واملدنية،
الحقوقية
النسائية،
والجمعيات
وكل النشطاء األمازيغ،
ملراسلة رئيس الجمهورية
ملطالبته،
الجزائرية،
بفتح الحدود بني الجزائر
واملغرب.
وتحث الحملة التي يدعو
التجمع العاملي األمازيغي إىل
تفعيلها ،الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة عىل
مواصلة تعاطيه اإليجابي
الحركة
مطالب
مع
األمازيغية ،واتخاذ هذا
“القرار التاريخي” ،املتمثل
يف فتح الحدود بني البلدين
الشقيقني.

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

وطنية و دولية يف املغرب لرشح
و تقريب مفهوم الحكم الذاتي
للمواطنني و املواطنات و كذالك
اغالق باب التأويالت امام أولئك
الذين كانوا و ال زالوا يريدون
االصطياد يف املاء العكر ،و من
الندوات التي نظمناها حول
الحكم الذاتي و الحق يف اقتسام
الثروة و السلطة ندوة بمدينة
الناضور سنة 2007و بمدينة
الحسيمة سنة  2008و بمدينة
تيزنيت مرتني يف دجنرب2013
ويف ابريل .2017
املطالبة بالحكم الذاتي اذن
ليس جريمة بل هو حسنة
يراد منها الباطل ،بل أكثر من
ذالك فهو الحل االمثل الذي
تقدم به املغرب للنزاع القائم
يف الصحراء والحكم الذاتي
كذالك يبقى الوسيلة الوحيدة
التي تعتمدها الدول املتقدمة يف
ترسيخ الديمقراطية واملساواة
والتضامن ليس فقط بني

و قديما ،قال الحكيم االمازيغي:
ⵜⵔⴳⵓⵜ ⴰⵏⵏⴰⵡ ⴹⵡⴰⵜⵜ ⵔⵓ
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Ur ttawêd wanna tugrt
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ابن الشيخ“ :إميازيغن” حمرومون من املواطنة
لوزكييت :نفتقد للفكر اجليوسياسي

قالت اإلعالمية والفاعلة األمازيغية ،أمينة ابن الشيخ،
إن األمازيغ محرومون من أبسط رشوط التمتع
باملواطنة ،مشرية إىل “استمرار منع األسماء األمازيغية،
وإقصاء اللغة األمازيغية يف القضاء واإلدارات” بل و ”
فرض الرتجمة عىل األمازيغ يف بعض الحاالت وكأننا
أجانب” .عىل حد قولها
وأوضحت ابن الشيخ عرب مداخلة لها ،بندوة فكرية”:
تحديات إيمازيغن لتحقيق دولة الحق واملواطنة”
نظمتها الحركة الثقافية األمازيغية “موقع الشهيد”
بجامعة القايض عياض بمراكش ،يوم الجمعة 30
مارس املايض؛ وقامت بتأطريها إىل جانب األستاذ
محمد الوزكيتي؛ (أوضحت) أن السبب يف منع األسماء
األمازيغية يعود للحمولة التاريخية والهوياتية
واالفتخار بالذات األمازيغية التي تحملها هاته
األسماء” ،وبالتايل “يمنعونها لدفعنا نحو االنغالق عىل
أنفسنا وعدم االفتخار بكينونتنا األمازيغية”.
وأشارت مديرة جريدة “العالم األمازيغي ” يف مداخلتها،
إىل إقصاء األمازيغية يف القضاء واإلبقاء عىل اللغة
العربية وحيدة كلغة التقايض واملرافعات رغم االعرتاف
برسمية األمازيغية” .كما أشارت املتحدثة إىل قانون
الجنسية الذي يشرتط إتقان اللغة العربية دون اإلشارة
لألمازيغية بالرغم من أن أغلبية املهاجرين من أصول أمازيغية” ،وبذلك
تقول ابن الشيخ ” تحرم جنسية الوطن األم االمازيغية عىل األطفال”.
وتساءلت ابن الشيخ يف معرض كلماتها ،قائلة”:املساواة تقتيض أن تكون
األمازيغية مثل العربية؛ فهل هي كذلك؟ هل نحن حقا مواطنون؟” .كما
تطرقت اإلعالمية األمازيغية ملجموعة من اإلكراهات والتحديات التي
تواجه األمازيغية يف مختلف املستويات ،مشرية إىل أن “تمركز القرار
بالرباط؛ هو سبب املعاناة واالحتجاجات التي تعرفها مناطق مختلفة
من املغرب”.
و أشارت املتحدثة إىل ما قالت عنه “غياب الديمقراطية والعدالة
االجتماعية واملساواة وعدم استفادة الساكنة املحلية من ثرواتها”؛
مشرية إىل “ساكنة إميرض وجرادة والريف..وسياسة نزع األرايض
يف مختلف مناطق املغرب” ،مشدّدة يف ذات السياق عىل أن “التحديات
الراهنة تقتيض أوال “تحدي الواقع عرب ابتكار آليات ووسائل جديدة،
قبل ذلك ،تردف ابن الشيخ ” تحدي العلم واملعرفة وعربه نستطيع
التخطيط بآليات مختلفة ،سوءا عرب تأسيس جمعيات أو تنظيمات أو
أحزاب سياسية والسعي للتغيري من مركز القرار السيايس ،أو حركات
احتجاجية ،”..مشرية إىل مجموعة من املبادرات امليدانية التي قام بها
التجمع العاملي األمازيغي يف السنوات األخرية.
“إيمازيغن انتقلوا من جلد للذات ،إىل االنتقام من الذات” ،تقول الفاعلة
األمازيغية ،مشرية إىل أن “عدد من الشخصيات السياسية األمازيغية،
بمجرد ما أن وصلوا ملراكز القرار السيايس ،تغريوا وصاروا يحتقرون
ذواتهم األمازيغية بل أصبحوا ينتقمون منها” ،وأشارت ابن الشيخ
باالسم إىل سعد الدين العثماني؛ رئيس الحكومة املغربية؛ ونجاة بلقاسم؛
وزيرة التعليم يف الحكومة الفرنسية السابقة التي جاهدت وناضلت من
أجل فرض اللغة العربية يف املقابل إقصاء لغتها األم التي هي األمازيغية،
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الجهات يف الدولة الواحدة بل بني املواطنني فيما
يبنهم ونظام الحكم الذاتي هو عنوان عريض
ملفهوم املواطنة ،و هو ما اتى به اعالن العيون
يف مادته السادسة التي تقول« :اعتبار ان الخيار
الوحيد النهاء هذا الرصاع املفتعل يكمن يف الحكم
الذاتي تحت السيادة املغربية ،الذي اقرتحه املغرب
كاطار للتفاوض ،و الذي وصفه املنتظزم الدويل
بانه جدي و ذو مصداقية ،و ما فتئت تتسع دائرة
الدول الداعمة له» ذالك اإلعالن الذي توافقت بل
أجمعت عليه كل األحزاب السياسية و القبائل
الصحراوية ،باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن
صيانة حق بالدنا يف أراضيها ،اال أن تمتيع الحكم
الذاتي لجهة الصحراء دون باقي الجهات املغربية
يعترب تمييزا فاضحا و واضحا ليس فقط بني
الجهات بل كذالك بني املواطنني يف البلد الواحد.
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وكذلك الدكتور عبدامللك الربكاني عامل مدينة مليلية.”.
ودعت أمينة ابن الشيخ أمام طلبة الحركة الثقافية األمازيغية؛ إىل رضورة
خلق جرس بني “اإلمسيا” يف الجامعات وبني الحركة األمازيغية من أجل
التكتل والعمل معا ً يف سبيل تحقيق املكاسب األمازيغية املرجوة”.
من جانبه؛ قام األستاذ محمد الوزكيتي بجرد كرنولوجي ملراحل
مختلفة من النضال األمازيغي الذي قال عنه ،إنه يفتقد “للوعي القومي
األمازيغي”؛ مستحرضا يف معرض مداخلته التغريات التي عرفتها دول
شمال أفريقيا والرشق األوسط بعد الربيع الديمقراطي الذي انطلق سنة
.2011
وقال الوزكيتي يف مداخلته ،إن “األمازيغ يف مختلف مراحلهم يفتقدون
لوازع يجمعهم؛ ويفتقدون للوعي القومي وللفكر الجيوسيايس
والجيوسرتاتيجي ،يواكب التغريات السياسية التي يشهدها العالم” ،وهذا
الغياب “للفكر الجيوسيايس ال يزال مستمر إىل ما بعد التغري الذي عرفه
املغرب سنة  2011إبان حركة  20فرباير وصوال إىل سنة  .”2018يقول
الوزكيتي
وأضاف املتحدث أن “األمازيغ يجيدون السالح يف مراحل سابقة ولم
يهتموا حينها للسياسة ،واليوم وىل زمن “البارود” ،نحتاج للفكر السيايس
واإلسرتاتيجي الذي نستطيع من خالله فرض أنفسنا ونحقق املكاسب
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ..للقضية األمازيغية”.
وأبرز األستاذ الوزكيتي أن “غياب الفكر القومي األمازيغي ،هو سبب
هذا الترشذم واالنقسامات والتوجهات التي نعيشها اليوم ،مضيفا ً أن
“األمازيغ هم أول من يحاربون أنفسهم يف مبادرة من شأنها أن تخدم
األمازيغية”.
*مراكش /منترص إثري
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ارتأت جريدة «العامل األمازيغي» يف ملف هذا العدد أن تتطرق ملوضوع الغزو العريب لشمال أفريقيا ،على ضوء كتاب «إسالم األمازيغ» ملؤلفه حممد املهدي علوش ،والذي نظمت بشأنه ندوة
بالناظور ،هذا الكتاب الذي تطرق بالتفصيل «للفتح» اإلسالمي لبالد األمازيغ من خالل قراءة أخرى يف تاريخ أسلمة املغرب ،من القرن السادس إىل القرن الثاين عشر ،وحاول من خالله
علوش تسليط األضواء على زوايا مظلمة من تاريخ بالد األمازيغ يف العصر الوسيط بغرض استجالء ظروف ومالبسات «فتح» مشال أفريقيا وما صاحبه من جتاوزات وانتهاكات ال متت إىل رسالة
اإلسالم بصلة».

علوش ..العرب غزوا مشال أفريقيا من أجل “السبايا والغنائم” وليس لنشر اإلسالم

قال محمد املهدي علوش ،العامل السابق عىل إقليم الناظور ،ومؤلف
كتاب “إسالم األمازيغ” إن “الغزو العربي لشمال أفريقيا لم يكن
من أجل نرش اإلسالم” ،إنما كان “من أجل النهب والسلب وسبي
النساء واسرتقاق األطفال وجمع الغنائم ،اي من اجل مطامع مادّية
رصفة”.
وأضاف علوش يف حفل توقيع كتابه الجديد “إسالم االمازيغ”،
مساء الجمعة  23مارس املايض؛ باملركب الثقايف بمدينة الناظور،
إن ما يسمى بالفتح اإلسالمي ،كان “غزوا عسكرياً ،استغالليا
بكل املقاييس؛ ملا فيه من إذالل لألمازيغ وانتهاك لكرامتهم وسبي
لنسائهم واسرتقاق ألطفالهم وتقتيل لرجالهم وترشيد ألرسهم
وتخريب لديارهم بدون رحمة وال
شفقة “ ،مربزا ً أنه كان “غزوا حقيقيا ً
ولم يكن فتحا ً كما عرفناه وكما ّ
لقن
لنا يف املدارس”.
وأوضح علوش يف ندوة توقيع
كتابه التي نظمتها جريدة “العالم
األمازيغي” و جمعية “الجرس للتنمية
والبيئة والهجرة” أن “الغزو كان تحت
راية اإلسالم وباسم اإلسالم ،لكن كان
القصد شيئا أخر ،كان القصد هو
جمع الغنائم وسبي النساء واسرتقاق
األطفال” مربزا أنه “يف أول املعركة
التي انهزم فيها البيزنطيني ومعهم
األمازيغ ،ساح العرب يف مختلف
االتجاهات ينهبون ويسلبون ويقتلون
إىل أن اجتمع “عظماء إفريقيا” أي
كبار الشيوخ األمازيغ وكبار املالكني
البيزنطيني ودفعوا قناطر من الذهب
للعرب لقاء الرحيل عن البالد؛ فعاد
“الغزاة” إىل قواعدهم محملني بالغنائم
واألسالب بعد غزو دام سنة وشهرين
وهذا ما نقله “علوش عن” البالذري”يف
روايتني متناقضتني وأكده “ابن األثري
يف الكامل” و”ابن خلدون يف العرب”،
متسائال يف هذا السياق ”:أين اإلسالم
والدين والفتح هنا؟”.
وأشار املتحدث إىل أن مدّة الغزو العربي
ل”تامزغا” استمر ملدّة  65سنة؛ بدأت
من  647ميالدية مع معركة “سبيطال” بجنوب تونس ،والتي انترص
فيها العرب عىل الجيش البيزنطي املعزز باألمازيغ ،وانتهت بحملة
موىس ابن نصري يف سنة  698ميالدية؛ وشارك فيها سبع رؤساء
الجيوش العربية؛ وقادوا ثمانية حمالت عسكرية؛ مشريا إىل أن
“عقبة ابن نافع غزا شمال أفريقيا مرتني إىل أن قتله أكسيل “.
وكشف علوش يف كتابه الجديد عن جرائم الغزو العربي لشمال
أفريقيا ،وما اقرتفته الجيوش العربية من جرائم النهب والسلب
وفرض للجزية ،وسلب األمازيغ أموالهم وممتلكاتهم واسرتقاق
أطفالهم وسبي نسائهم تحت ذريعة نرش اإلسالم.
كما أماط اللثام عن مختلف مراحل الغزو لشمال أفريقيا ،وقال إن
الجيوش العربية كانت تفرض الجزية عىل األمازيغ ،بمن فيهم أوىل
القبائل التي قبلت الدخول يف اإلسالم ،بدون حرب ،واستسلمت منذ
الوهلة األوىل ،وبالرغم من ذلك لم يشفعها لها الدخول يف اإلسالم من
دفع الجزية وبيع املمتلكات لتقديم الذعائر للغزاة.
وأكد مؤلف “إسالم األمازيغ” أن األمازيغ لم يستقبلوا “الفاتحني”
بأذرع مفتوحة؛ ولم يدخلوا يف اإلسالم ،أفواجا ً كما ذكر “املختار
السويس” ،بل قاوموا باستماتة ملدة  65سنة من املقاومة” ،مات
فيها ثالثة قواد عرب أبرزهم عقبة ابن نافع” مشريا ً إىل أن “املقاومة
كانت تختلف بني أقىص رشق تامزغا وبني أقىص غربها و بني الوسط،
موضحا ً أن “أقىص رشق تامزغا لم تقاوم الغزو العربي ،ألنها

“كانت قبائل أمازيغية آمنة؛ متفرقة ،ال سلطة وال حكومة وال دولة
لها؛ كما كانت كذلك املقاومة يف املغرب األقىص ضعيفة ،ألنه مبارشة
بعد وصول عقبة ابن نافع ،وصل إىل أكادير دون أية مقاومة”؛ لكن
املقاومة الحقيقية للغزو العربي يضيف املتحدث “كانت “يف وسط
تامزغا بني تونس والجزائر حاليا؛ ألن هناك كانت النواة األمازيغية
وعي باالنتماء إىل األمة
املسيحية املثقفة الواعية ،كان قد تكون لها
ُ
وكانت لها مبادئ وقيم دافعت عليها ضد الغزو األجنبي؛ يف الحني
كان يف املغرب قبائل متفرقة؛ مشتتة؛ ال هوية وال وازع لها”.
وأضاف املتحدث يف معرض مداخلته أن “األمازيغ رفضوا إسالم
الرشق وبلوروا إسالمهم الخاص” ،مشريا إىل أن “اعتناق األمازيغ

ملختلف األديان ساهم يف تبني األمازيغ إلسالم منفتح ومتفاعل مع
الديانات األخرى وليس متعصبا” .وقال املتحدث إن ما وصفه ب”
االندماج األمازيغي حينها يف الكيان و الجسد العربي ،أفقد لألمازيغ
كيانهم وشخصيتهم وهويتهم وانتماءهم وصاروا يقولون نحن
عرب”“ ،ألنهم اعتقدوا حينها ،أنه أن تكون مسلما يعني أن تكون
عربيا ،فتهافت األمازيغ نحو العربية واختلقوا األنساب العربية
الرشيفة والغري الرشيفة” .عىل حد قوله.
الكاتب أسهب يف رشح معنى الغزو والفتح يف مداخلته ،كما تطرق
لذلك بأكثر تفصيال يف مقدمة كتابه؛ وتناول بكل التفاصيل سياق
املصطلحات واملصادر املتعدّدة التي اعتمد عليها ،مشريا ً إىل أن
“القصد من مؤلفه “إسالم األمازيغ” هو إسهام منه يف بعت الوعي
بالهوية األمازيغية؛ “ألنني أعترب وأشعر أنني مقرص يف هويتي
األمازيغية؛ وهذا الكتاب هو محاولة إلعادة االعتبار لتاريخ األمازيغ
والتكفري عن تقصري اتجاه األمازيغية” يقول محمد مهدي علوش،
مضيفا ً أنه “يمهد الطريق لألجيال املقبلة حتى ال تخجل من هويتها
وشخصيتها وأصالتها؛ والوعي بالهوية أردت معرفتها ،بمعرفة
الحقيقة ألنها غيبت علينا؛ يف ما درسناه يف الكتب املدرسية والكتب
املتداولة؛ أردت أن يعرفوا حقيقة األفعال التي ارتكبوها من يدّعون
انهم فاتحني؛ والتي ال عالقة لها باإلسالم” .يورد العامل السابق عىل
إقليم الناضور.

بدوره ،قال األستاذ بجامعة محمد األول بوجدة ،عبد الحكم
العصامي إن كتاب “إسالم األمازيغ” تناول موضوعا مسكوت
عنه “ .وأشار إىل “أن الكتاب يتناول مرحلة ستة قرون من “الفتح
اإلسالمي” إىل الدولة املوحدية؛ لكن قبل هذه الفرتة تناول الكتاب
فرتة أخرى طويلة وعريضة؛ وهي فرتة تامزغا قبل اإلسالم؛ وهناك
مفاهيم ومصطلحات يبلغ عددها  11مصطلحا” ،تم “توطئة وبها
ثالثة مصطلحات اإلسالم ،األمازيغ ،الغزو ،ثم بعدها دخل يف صميم
املوضوع أي يف األبواب الخمسة”.
وأضاف العصامي أن”األبواب الخمسة للكتاب تتكون من  16فصال،
األول والثاني والثالث يتكون كل واحد منهما من أربعة فصول وبقية
األبواب تتكون من ثالثة
فصول؛ يف كل هذه األبواب
والفصول تناول املواضيع
االتية :من الباب األول إىل
الباب الخامس؛ تامزغا قبل
اإلسالم ،الفتوحات وما يرتبط
بها والتجاوزات التي أدت
إىل الثورات وظهور إمارات
متنوعة املذاهب ثم االستقالل
واالنقسام وصوال إىل قيام
الدولة املغربية اإلسالمية أي
“األدارسة””.
كما تطرق الكتاب يقول
العصامي ألثار أسلمة
األمازيغ واألسباب الثالثة التي
أدت إىل التع ُّرب أو التعريب
وعن األجناس والدول التي
تكالبت وتعاقبت عىل هذه
املنطقة من الوندال وصوال
إىل ما يسمى بالفتوحات
اإلسالمية؛ أي غادر األجانب
وجاء أجانب آخرين؛ أجانب
عنا من حيث اللون والعرق
واللسان والدين”.
وأشار العصامي يف تقديمه
للكتاب إىل “أن هناك تجاوزات
خطرية يف “الفتوحات
اإلسالمية” لشمال أفريقيا،
وذكرها املؤلف يف كتابه؛ وهي تجاوزات لم يذكرها ال املسترشقني
وال األعداء؛ بل ذكرها العرب أنفسهم ،وكتبوا عنها بالعربية؛ وهي
تجاوزات ال يمكن إنكارها ،من بينها “الفرض عىل العاجز دفع
الفدية و أن يبيع ابناءه وبناته لتقديم الجزية” .ويضيف “يأتيك قوم
غرباء ال تعرفهم ويقولون لك إما أن تسلم أو تدفع الجزية أو الحرب،
فاختار! والفقري الذي ال يستطيع تقديم الجزية يبيع ابنته أو ابنه
مقابل ذلك ولكم أن تسألوا أنفسكم هل تستطيعون بيع أبنائكم
وبناتكم من أجل دفع الجزية؟” .يسأل األستاذ الجامعي.
واستطرد الدكتور العصامي أنه يف مقابل كل هذا “وبالرغم من دخول
األمازيغ يف اإلسالم ،اتهموهم وشككوا يف إسالمهم ،وقالوا لهم انتم
دخلتم خائفني فعليكم بدفع الجزية ،كما فرضوا عليهم “التخميس”
أي عىل الفالح أن يدفع من اإلنتاج لهؤالء لكي يرسلوه بدورها لألمراء
يف املرشق و كان هناك نوع من التهافت عىل الغنائم”.
وكما ذكر الكتاب يقول املتحدث “فالدافع الحقيقي لهؤالء لم يكن
لنرش اإلسالم إنما جاء هؤالء من أجل األموال والنساء و كل ذلك
موثق بالنصوص والوثائق” .يورد املتحدث
*الناضور :منترص إثري
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«إسالم األمازيغ» كتاب ُيميط اللثام عن الغزو العريب لـ «تامزغا»
«الفاحتون» مل يهمهم نشر اإلسالم بقدر ما كانوا يبحثون عن «السبايا واجلواري» و حصد الغنائم

كيف وصل اإلسالم إىل مشال أفريقيا؟ وكيف ومىت انتشر بني القبائل األمازيغية؟ وما هو الثمن الذي دفعه سكان "تامزغا" األمازيغ يف مقابل حت ّوهلم إىل الدين اجلديد؟ هذه أسئلة حقيقة ال جيرؤ األمازيغ على طرحها على أنفسهم ،يقول الكتاب
اجلديد للعامل السابق على إقليم الناضور ،حممد املهدي علوش ،يف كتابه اجلديد"إسالم األمازيغ" وكأن إسالمهم أمر بديهي .وكأن املعلومات اهلزيلة اليت ل ّقنت هلم يف املدارس احلكومية أشفت غليلهم يف معرفة تاريخ إسالم أجدادهم .واحلقيقة إن إسالم
األمازيغ كلف التضحيات اجلسام وتطلب الوقت الكثري وزهقت من أجله أعداد ال تعد وال حتصى من األرواح.
هذه هي األسئلة احلارقة يف تاريخ الغزو العريب لشمال أفريقيا ،اليت حاول اإلجابة عليها ،حممد املهدي علوش يف كتابه "إسالم األمازيغ" ،وهو يتناول فيه الظروف واملالبسات احلقيقية اليت مت فيها نشر اإلسالم يف املغرب الكبري بدءا من أول غزوة قادها
عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح سنة 642م20/ه إىل القضاء على آخر بؤرة برغواطية باملغرب األقصى على يد املوحدين يف القرن الثاين عشر امليالدي.
ومن أجل تكوين فكرة شاملة عن خمتلف األوضاع السائدة يف البالد األمازيغية قبل اإلسالم ،عاد الكاتب ستة قرون إىل الوراء ،وانطلق من مرحلة احتالل الرومان للمغرب األقصى الذي كان يسمى حينها مبوريطانيا الطنجية ،ورغم أن املغرب احلايل حظي
حبظ األسد يف كتاب"إسالم األمازيغ" ،إال أن علوش خاض يف تاريخ باقي بلدان مشال أفريقيا ،بسبب تشابك األحداث وترابط اإلمارات األمازيغية وغياب حدود قارة وثابتة بني بلدان "تامازغا" يف الفترة اليت تطرق إليها يف كتابه ،بل إن جل أقطار املغرب
الكبري يف العهد اإلسالمي كانت مندجمة يف دولة واحدة عاصمتها مراكش خاصة يف عهد املرابطني واملوحدين وبعض الفترات من عهد املرينيني .ومن هنا يقول العامل السابق ،حممد علوش تتعذر معاجلة تاريخ املغرب األقصى دون ربطه باألقطار
املجاورة سواء أثناء عمليات "الفتح" أو بعدها خالل ثورة اخلوارج أو يف عهد اإلمرباطوريات األمازيغية (املرابطني واملوحدين).
الكاتب قام بتقسيم كتابه إىل مخسة أبواب خصص الباب األول منه للفترة السابقة عن اإلسالم والثاين "للفتح" اإلسالمي والثالث لقيام الدولة اإلسالمية باملغرب والرابع آلثار "الفتح" اإلسالمي على هوية البالد األمازيغية واخلامس وهو األخري للمآخذ
اليت سجلها عن الغزو العريب لتامازغا.

“

منتصر إثري؛

*تامزغا قبل اإلسالم

أسئلة بديهية تتبادر إىل الذهن عند الحديث عن
«الفتح اإلسالمي» لبالد األمازيغ :كيف كانت األوضاع
السياسية واألمنية واالجتماعية يف هذه البالد
الشاسعة قبل الفتح اإلسالمي؟ ما هي الشعوب
واألمم التي كانت تعيش عىل هذه األرض وما هي
أعرافها وتقاليدها ومعتقداتها؟ الجواب عنها من
شأنها يقول محمد املهدي علوش يف كتاب «إسالم
األمازيغ» ،أن يمكننا من املعطيات الالزمة للحكم
عىل الظروف واملالبسات التي رافقت اندفاع جيوش
املسلمني نحو البالد املغربية وعىل املدة الزمنية
التي استغرقتها العمليات الحربية ضد السكان
املستوطنني للبالد.
يقول الكاتب بأن «بالد األمازيغ التي رشع العرب
يف غزوها ابتداء من سنة 642م20/ه ،تمتد عىل
مساحات شاسعة من غرب النيل إىل املحيط األطلس
غربا ،ومن ضفاف البحر األبيض املتوسط شماال إىل
التخوم الجنوبية للصحراء الكربى املمتدة من نهر
السنغال غربا إىل صحراء برقة الليبية رشقا .وكانت
تسكن هذه املساحات الشاسعة شعوب عدة منترشة
يف شكل قبائل وعشائر متنازعة أحيانا .وعاشت
الشعوب األمازيغية عىل فرتات يف ظل أنظمة سياسية
متطورة تجسدت يف ممالك املاسيل (رشق الجزائر)
واملساسيل (وسط وغرب الجزائر) وموريطانيا
(املغرب األقىص) منذ القرن الثالث قبل امليالد».
وأضاف أن «الدولة املسيطرة عىل شمال أفريقيا
(وخاصة تونس والجزائر) قبيل الغزو العربي تتجسد
يف إمرباطورية روما الرشقية التي عُ رفت بالدولة
البيزانطية التي كانت عاصمتها بالقسطنطينية.
وقبل معالجة الفرتة السابقة عن «الفتح
اإلسالمي» يقول علوش ،ال بد من إعطاء
صورة واضحة عن ما يسمى بتامزغا أي بالد
األمازيغ التي سوف تكون مرسحا للوقائع
واألحداث التي عالجها يف كتابه».
«لم يعد أحد يجهل املناطق التي استوطنتها
الشعوب والقبائل األمازيغية منذ أقدم
العصور لكثرة ما كتب حول هذا املوضوع»
يقول الكاتب يف كتابه ،مشريا إىل أن كل ما
ذكره املؤرخون يف هذا الباب منقول بشكل أو
بأخر عن كتاب «العرب» إلبن خلدون الذي كان
أول من بحث ودرس بعمق وتفصيل تاريخ
«الرببر» وشعوبهم وقبائلهم ودولهم» ،مربزا
أن هذا «ما جعله يتعرض ملواطن األمازيغ من
خالل ما كتبه املؤرخ ابن خلدون».
وبعد ملحة موجزة للكاتب عن موقع بالد
األمازيغ «تامازغا» ،انتقل علوش إىل تقديم
فصول الباب األول من كتابه ،ليعالج يف فصله
األول األوضاع يف البالد األمازيغية انطالقا
من القرن األول امليالدي ،وهو تاريخ احتالل
املغرب األقىص من طرف الرومان وتحويله إىل
إقليم روماني تحت اسم موريطانيا الطنجية،
وهذه الفرتة امتدت حتى القرن السادس
امليالدي حيث خضعت خاللها تامزغا للحكم
الروماني ثم الوندال قبل سقوطهم عىل يد
البيزنطيني أو الرومان الرشقيني .ويف الفصل
الثاني من كتابه تعرض علوش لالحتالل
البيزنطي بيشء من التفصيل باعتباره يشكل
األرضية التي سوف تستقبل األفواج األوىل من
«الفاتحني».
أما يف الفصل الثالث من كتاب «إسالم األمازيغ» فقد
تناول فيه الكاتب الحالة العامة يف البالد األمازيغية
يف املجاالت العسكرية واألمنية والدينية التي دخل
عليها اإلسالم يف القرن السابع امليالدي .ويف الفصل
الرابع واألخري من الباب األول ،املعنون بـ» خريطة
تامزغا اإلثنية» فقد قام محمد املهدي علوش برصد
الجماعات اإلثنية األمازيغية يف مواقعها الجغرافية
للتعرف عىل أسمائها ومواطنها يف القرن السابع
امليالدي».

*غزو بالد األمازيغ
«قدوم الجيوش العربية إىل بالد األمازيغ كان يدخل
ضمن الخطة التي سار عليها املسلمون منذ ظهور
اإلسالم أال وهي غزو كل البلدان ما استطاعوا إىل
ذلك ،يورد كتاب «إسالم األمازيغ» .فقد «رشع العرب
املسلمون يف غزو البالد الواقعة غرب البحر األحمر
عىل عهد عمر بن الخطاب ،فاستولوا بني سنة
639م18/هـ و ،642/21بقيادة عمرو بن العاص،
عىل جميع أرايض مرص السفىل بما فيها اإلسكندرية،
وجعلوا منها قاعدتهم األوىل النطالق غزواتهم يف
اتجاه شمال أفريقيا ،ومن اإلسكندرية توجه العرب
صوب الغرب واحتلوا برقة سنة 642م21/هـ
وطرابلس سنة 643م22/هـ».
ويحكي الباحث إيف موديران أن «أول اتصال بني
العالم املاوري األمازيغي والغزاة املسلمني كان عىل
األٍرجح سنة 642م» ،وممّ ا يحكى عن غزوات عمرو
بن العايص يف بالد األمازيغ ،يقول كتاب «إسالم
األمازيغ» ،ما أورده ابن عبد الحكم يف كتابه فتوح
مرص واملغرب »:فسار عمرو بن العاص يف الخيل
حتى قدم برقة فصالح أهلها عىل ثالثة عرش ألف
دينار يؤدونها إليه جزية عىل أن يبيعوا من أحبوا من
أبنائهم يف جزيتهم» .ثم قال أيضا نقال عن عدد من
الرواة  »:كتب عمرو بن العاص عىل لواتة من «الرببر»
يف رشطه عليهم ،إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم
فيما عليكم من الجزية».
ويضيف ذات املصدر نقال عن مصادره املتعددة»:
أمازيغ لواتة املستوطنني إلقليم برقة عند غزوها
من قبل العرب ،استسلمت دون أية مقاومة ،ممّ ا
يعني أن البيزنطيني لم يكونوا متحكمني بشكل
فعيل يف املنطقة ،ثم إن «الفاتحني» املسلمني فرضوا
عليهم الجزية باعتبارهم مسيحيني من أهل الكتاب،

ويتضح أن أوضاع قبائل لواتة املادية لم تكون تسمح
لهم بأداء الجزية إال ببيع أبنائهم ،أن املسلمني لم
يجدوا أي حرج يف إلزام األمازيغيني املغلوبني ببيع
أبنائهم ،ولو لم يفعلوا طوعا لتعرضوا لألرس والسبي
واالسرتقاق» .والنتيجة يف الحالتني يقول علوش يف
كتابه واحدة « تحويل األحرار إىل عبيد بقوة السالح»،
ويضيف ذات الكتاب الذي كشف عن جرائم مهول
يف تاريخ الغزو العربي لشمال أفريقيا ،أن عمرو بن
العاص بعث عقبة بن نافع من برقة لغزو أرايض

األمازيغ دون أن يجد من يعرتض طريقه حتى بلغ
زويلة».
وقام الكاتب ،محمد املهدي علوش باستعراض
الحمالت العسكرية اإلسالمية يف اتجاه شمال
أفريقيا ،بيشء من التفصيل ،مشريا إىل أن «العرب
حلوا ببالد املغرب الكبري سنة 647م 25/هـ يف
وقت كانت الدولة البيزنطية تسارع من أجل البقاء
يف مختلف املناطق التي كانت خاضعة لنفوذها يف
الرشق ويف أوربا الغربية» .وأبرز ذات الكتاب أن
الوجود البيزنطي مرتكزا يف بعض الحوارض من بالد
إفريقية ورشق نوميديا وبعض الثغور املتوسطية يف
موريطانيا القيرصية والطنجية ،وما سواها كان فيه
القبائل األمازيغية حرة ال تخضع ألية سلطة مركزية
حقيقية».
وأشار إىل أن أول من اتخذ قرار غزو إفريقية كان
هو عثمان ابن عفان ،وكانت أول حملة يف اتجاه
أفريقية عىل عهد عثمان ابن عفان وبأمر منه سنة
647م25/ه ،قادها عبد الله بن سعد بن أبي رسح،
مربزا أن «الغزو العربي إلفريقية تميز بتدرج يف
العمليات ،حيث نالحظ مرحلتني متباينتني ،مرحلة
االستكشاف وجمع الغنائم ومرحلة االستقرار
واحتالل األرض» ،موضحا أن يف «املرحلة األوىل اقتحم
الجيش العربي اإلسالمي أرايض إفريقية يف جولة أوىل
يبدون أنها لم تكن تروم غري تحقيق النرص وتحصيل
أكرب قدر من الغنائم واألسالب».
ذات املصدر يضيف أن « املسلمون انترصوا عىل
الجيش البيزنطي يف أول مواجهة بضواحي مدينة
سبيطلة بالجنوب التونيس ،وهي املعركة التي لقي
فيها كبري الروم وقائدهم جُ ّريجر حتفه ،بعد انكسار
الجيش البيزنطي وفراره من أرض املعركة .وبعث
عبد الله بن سعد جنوده يف مختلف االتجاهات
ينهبون البالد ويسلبون الناس حتى اضطروا إىل دفع
أموال باهظة للعرب مقابل أمنهم وسالمة أبنائهم
وحرمة ممتلكاتهم» .وبعد أن أصابوا غنائم كثرية،
فلما رأى ذلك رؤساء أهل إفريقية ،طلبوا عبد الله بن
سعد أن يأخذ منهم ماال عىل أن يخرج من بالدهم،
فقبل منهم هذا األخري ذلك ورجع إىل مرص».
و»بعد توقف دام ما يقارب عرشين سنة استؤنفت
الحمالت العسكرية نحو بالد املغرب بعد انفراد
معاوية بن أبي سفيان بالحكم سنة 661م41/هـ
مؤسسا دولة األمويني يف دمشق .كان عىل رأس
الحملة الجديدة معاوية بن حديج الذي سار
إىل إفريقية سنة 665م45/هـ يرافقه عدد من
املهاجرين واألنصار ومن ضمنهم عبد الله بن
الزبري وعبد امللك بن مروان» ،وهو نفس الكالم الذي
أورده ابن عبد الحكم وابن خلدون .ومما قال هذا
األخري يضيف مؤلف العامل السابق محمد املهدي
علوش» ...ثم أغزا معاوية بن أبي سفيان معاوية بن
حديج السكوني إفريقية سنة أربع وثالثني »..حقق
املسلمون انتصارات كبرية عىل البيزنطيني ودخلوا
سوسة التي فر منها حاكمها البيزنطي نيسيفور،
ثم فتحوا حصونا عدة منها جلوالء وبنزرت وجربة

وغنموا ما فيها».
الباب الثاني من كتاب «إسالم األمازيغ» أشار إىل
أن «ابن حديج لم يستطيع أن يتقدم بعيدا بسبب
ابتعاده عن قواعد املسلمني ،فقام بجمع غنائمه
وقفل راجعا إىل طرابلس بعد أن حقق أهداف حملته
يف استطالع أحوال البالد ممهدا بذلك «لفتح حقيقي»
قادم حسب رأي األستاذ العروي ،ويف هذا الحملة
الجديدة يقول ذات املصدر «نالحظ السهولة التي
دخل بها ابن حديج إفريقية حتى بلغ جبل أوسالت،
ونصب مخيمه اسفله عىل بعد يوم واحد من مدينة
السبيبة دون أن يجد مقاومة حقيقية ،وهم ما شجع
العرب عىل امليض يف مرشوعهم التوسعي يف اتجاه
إفريقية لضمها إىل بالد اإلسالم».
و»جاء تعيني عقبة ابن نافع عىل رأس حملة جديدة
سنة 670م50/هـ يف ظل ظروف مواتية «للفاتحني»
تمثلت يف تصدع أركان الدولة البيزانطية واختفاء
أثرها تماما من بادية إفريقية .فقد قطع عقبة
ابن ليبيا من رشقها إىل غربها وفعل ما شاء بإقليم
طرابلس ،وفتح مدن ودان وجرمة وقصور فزان
وكوار ،وأدب رؤساءها وفرض عليهم أداء مئات
الرؤؤس من العبيد ،وختم بمدينة خاور التي استباح
ذريات أهلها وأموالهم وقتل رجالهم .ثم تابع مسريه
إىل الغرب ،مارا بأرض قبائل مزاتة .فغزا غدامس
بطرابلس ثم دخل إقليم بيزاسانا (جنوب تونس
حاليا) وفتح بالد قسطيلية واستوىل عىل قفصة ثم
تابع مسريه إىل أن وصل إىل األرض التي سوف يبني
بها مدينة القريوان».
وعندما رشع العرب يف غزو إفريقية سنة 647م،
يقول مؤلف «كتاب األمازيغ» كان أهل البالد عىل علم
بمرامي هذا الجنس الجديد الذي بدأ يكتسح أراضيهم
من جهة الرشق« .فال شك أن أخبارهم كانت قد
وصلتهم بواسطة إخوانهم يف برقة وطرابلس اللتني
فتحهما املسلمون منذ سنة 642م ،وقد عاينوا
حماس الغزاة وإرصارهم عىل الحرب ،فقد علموا
بشغفهم باملال والنساء والعبيد ،وعاينوا يف إفريقية
ذاتها كيف قبلوا املال والذهب يف مقابل االنسحاب
من البالد عقب معركة سبيطلة» .مشريا إىل شعار
األمازيغ كان هو الرتيث والرتقب إىل حني اتضاح
الرؤية ،وعندما أدركوا أهداف الغزاة الحقيقية قرروا
الصمود يف وجههم فعمدوا إىل تعبئة عشائرهم ولم
جموعهم من أجل الصمود واملقاومة».
واستطرد املؤلف »:وما أن انتهي عقبة من بناء
القريوان حتى جاء األمر بعزله منى منصبه سنة
675م ،بشكل مفاجئ اختلف املؤرخون يف أسبابه،
فمنهم من رده إىل انقطاع عقبة عن تزويد الخليفة
بالغنائم واألموال املنهوبة من القبائل األمازيغية،
ومن تم تعويضه بأبو املهاجر دينار الذي تابع ما بدأه
سابقوه ،وفضل التقدم يف مناطق القبائل األمازيغية
التي لم تكن متمرسة بفنون القتال وال متوفرة عىل
جيوش مدربة ومجهزة باألسلحة والدروع وغريها
من أدوات القتال الفعالة ،متحاشيا يف مسريته
اقتحام املدن والحوارض البيزنطية».
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وزاد الكتاب أن «عقبة بن نافع عاد سنة
682م عىل عهد يزيد ابن معاوية ليقود
حملة أخرى وهي الخامسة من النوع،
فتحرك يف اتجاه القريوان ودخلها وقبض
عىل أمريها أبي املهاجر الذي كان قد أساء
معاملته عند عزله ،وأوثقه يف الحديد ثم
سار يف جيش عظيم نحو مدينة باغاية
معززا بآالف األمازيغيني املسلمني»،
سار عقبة يضيف املؤلف الجديد لعلوش
«يف اتجاه الغرب متجنبا املدن البيزنطية
املحصنة ومفضال التوغل يف الهضاب
واألرياف .إىل أن اقتحم األوراس وخاض
بها معارك ضد «الرببر» املدعومني بالروم،
ويف عز سكرات النرص أقدم عقبة عند
بلوغه نواحي تلمسان عىل غزو ونهب
قبيلة أوربة رغم إسالمها دون أن يكرتث
لزعيمها أكسيل حليف املسلمني الحارض
معه يف الحملة بعد أن استطاع أبا املهاجر
بدهائه وحسه السيايس الكبري أن يقنع
أكسيل وهو زعيم قبائل أوربة (إوربن)
وأمري قبائل صنهاجة املسيطرة عىل
املغرب األوسط ،باعتناق اإلسالم يف وقت
سابق ،ورغما عن اعرتاض أبي املهاجر،
وكان هذا خطأ فادحا سوف يؤدي عقبة
ثمنه غاليا من حياته فيما بعد».
وبعد قتل عقبة عىل يد أكسيل ،يقول
علوش معتمدا عىل مصادره»:اسرتجعت
القبائل األمازيغية ثقتها يف نفسها
واقتنعت بأن قوتها يف اتحادها ،فتحفزت
للمقاومة وتعبأت وراء أكسيل الذي
قادها نحو تحرير كافة بالد األمازيغ بما
فيها القريوان التي تملك الهلع ساكنتها
من العرب ففروا يف اتجاه الرشق .ودخل
أكسيل القريوان كافا يده عىل إراقة دم
ساكنيها من العرب ،واتخذها عاصمة
ململكته التي كانت تضم األوراس وجنوب
قسنطينة وجل إقليم إفريقية (دولة
تونس) وعاشن حتى 690م».
و»خالل الحملة السادسة التي قادها
زهري بن قيس البلوي سنة 688م،
عىل عهد الخليفة األموي عبد امللك بن
مروان ،درت معركة حاسمة بني العرب
واألمازيغ بقيادة أكسيل ،وانتهت املعركة
بهزم الجيش األمازيغي وسقوط زعيمهم
رصيعا عىل أرض املعركة ،واسرتجع
العرب مدينة القريون ،وعادت الحالة
إىل ما كانت عليه قبل مقتل عقبة بن
نافع ،ويف هذه اآلونة يقول كتاب «إسالم
األمازيغ» استغل البيزنطيون فرصة
انشغال العرب يف قتال أكسيل فهجموا
عىل برقة بحرا ودخلوها واحتلوها .فسار
إليهم زهري بن قيس ولقي حتفه وهو
يقاتلهم وبذلك خلت إفريقية من الجيش
العربي واسرتجعت املقاومة األمازيغية
املبادرة ،فقامت بالهجوم من جديد عىل
القريوان وحررتها» .ويضيف الكتاب

أن « األمويون ظلوا متمسكني باحتالل
بالد املغرب رغم الهزائم واملحن التي
أصابتهم ،لقد كانت الغنائم التي كسبوها
خالل انتصاراتهم األوىل ،والخريات التي
شاهدوها بأم أعينهم وهو أبناء الصحراء
التي ال نبات فيها وال ماء ،حافزة لهم
عىل اإلرصار عىل غزو تامزغا ،لذلك قرر
الخليفة األموي عبد امللك بن مروان
تجهيز الحملة السابعة من نوعها تحت
قيادة حسان بن النعمان يف سنة 693م».
بعد اسرتجاع املسلمني القريوان وسقوط
قرطاج عاصمة الدولة القرطاجية
وأفريكا الرومانية بعدها ،يقول كتاب
«إسالم األمازيغ» »:املقاومون األمازيغ
الذين تحالفوا مع البيزنطيني خالل
هذه األحداث تراجعوا إىل الغرب بعد أن
أصبحوا وحدهم يف امليدان يف مواجهة
جحافل العرب التي ال تنقطع» ،ويف
هذه األثناء ظهرت امللكة الديهية ،
«تزعمت حركة املقاومة وصمدت يف
وجه الغزاة ،واستطاعت إعادة تنظيم
املقاومة األمازيغية ضد جيوش حسان
بن النعمان .يف أول «مواجهة وقعت بني
الفريقني سنة 696م أحرزت فيها قوات
الديهية انتصارا كبريا عىل العرب وألحقت
بهم هزيمة نكراء ردتهم عىل أعقابهم
تاركني وراءهم مئات القتىل وعرشات
األرسى ،فانسحبوا من إفريقية كلها
وتراجعوا إىل برقة».
واسرتسل املصدر »:بفضل التعزيزات
التي جاءته من دمشق ،استطاع حسان
استئناف الحرب ضد امللكة األمازيغية
بعد أن بقيت وحدها يف امليدان تواجه
جحافل املسلمني الذين صمموا عىل
القضاء عىل املقاومة األمازيغية بصورة
نهائية ،وأمام إرصار املسلمني وتعاظم
قوتهم ،ووعيا من امللكة الديهية بضعف
مركزها العسكري التجأت إىل سياسة
األرض املحروقة حتى ال ترتك للعرب ما
يغنمونه من خريات البالد ،وبعد معارك
دامت نحو سنتني انتهت بانهزام الديهية
يف معركة طربقة حوايل سنة 701م،
وقد طاردها املسلمون إىل أن سقطت
يف أيديهم ،فقطعوا رأسها وأرسلوه إىل
الخليفة بدمشق».
ولم يستبعد الكاتب أن يكون الكالم
املنسوب إىل األمرية األمازيغية حول سعي
العرب وراء الذهب والفضة صحيحا،
يقصد ما أورده ابن األثري يف كتاب الكامل
« إن العرب يريدون البالد والذهب والفضة
ونحن إنما نريد املزارع واملراعي ،وال أرى
إال أن أخرب إفريقية حتى تيأسوا منها»،
مشريا إىل أن مطابق للوقائع واألحداث
التي عاشتها الساحة األفريقية منذ بداية
الغزو .وأضاف يف كتابه «فقد رأينا كيف
قبل العرب تعويضا ماليا مقابل الجالء

«مهما بالغنا يف إنكار ما للمرأة من
حقوق ،وما لنا يف نهوضها من نعمة
شاملة ،فإنها ذاهبة يف تيار التطور
الحديث بقوة ال تملك هي وال نحن
ردّها» .الطاهر الحدّاد.
يرتبط النقاش يف موضوع اإلرث
بمشكلة املنظومة الفقهية التقليدية
وعوائقها املنهجية واملفاهيمية،
كما يعكس طبيعة العقلية السائدة
يف املجتمع ،وكذا من جانب آخر
وبال جدال طبيعة السلطة وآليات
اشتغالها ،وهي كلها عوامل يحرص
الفكر الفقهي القديم عىل الحفاظ
عليها ورعايتها حفاظا عىل وجوده
واستمراره ،رغم تغري األحوال وانقالب
األوضاع يف الواقع امللموس.
يفرس هذا ملاذا يزعم كثري من الناس
أن النقاش يف موضوع اإلرث مفتعل
وال موجب له وال رضورة ،وعىل رأس
هؤالء ثلة من فقهاء الدين ورجال
التدين السيايس من «اإلخوان» و
«السلفيني» ،وجميع الذين ال يشعرون
بارتياح عندما يطرح موضوع ما
للنقاش والحوار والتبادل بسبب ظلم
أو رضر  ،حيث يفضلون أن تبقى
األمور عىل ما هي عليه.
والحقيقة أن أي موضوع يطرح
للنقاش ليس اختيارا إرادويا ،وإنما
يفيض إليه واقع اجتماعي لم يعد
ّ
غض الطرف عنه ،فالقضايا
يمكن

التي تنفجر يف النقاش العمومي ال
تصل إىل هذا املستوى إال بعد أن تكون
قد عربت عن نفسها باملكشوف يف
الحي واملبارش،
الواقع االجتماعي
ّ
من خالل توترات أو مفارقات تجعل
فئة من الناس تشتكي وتطالب
بحلول عاجلة ،بوصفها مترضرة.
حيث تصبح هناك حاجة ملحة
لطرح املوضوع والبت فيه وتقليب
مختلف جوانبه ،فيدخل عىل الخط
املتخصصون يف القانون والسياسة
والباحثون السوسيولوجيون وعلماء
النفس وحتى الفنانون واألدباء
وعامة الناس ممن يحكون عن
تجاربهم ويقدمون شهاداتهم من
الواقع املبارش.
من البديهي أنه ال يمكن للقانون
الثابت أن يحيط بالوقائع املتغرية أو
يحدّها ،ألن ذلك من املحال ،واملتحدثون
باسم السماء حجتهم ضعيفة عندما
ينحازون إىل النص من باب العاطفة
ال غري ،أو إىل الرتاث الفقهي ض ّد
اإلنسان وضدّا عىل الواقع ،إذ الغلبة
يف النهاية للواقع وللتاريخ اللذين ال
يقوى أحد عىل تحديهما مهما كانت
قوته واعتداده بسلطته .ولنا عربة
فيما حدث للمسلمني خالل القرن
العرشين وبداية الواحد والعرشين،
حيث اضطروا إىل التخيل عن الكثري
من املمارسات والترشيعات وأشكال

يف أوىل غزواتهم اإلفريقية ،ولم يُخف
العرب تطلهم إىل الغنائم والسبايا التي
كانت وراء عزمهم عىل غزو تامزغا ملا
علموه من خرياتها» ،بل يضيف محمد
املهدي علوش «كانت كفاءة القواد العرب
ومقدرتهم الحربية تقاس بمقدار األموال
والغنائم التي يحصلون عليها».
العامل السابق ،محمد املهدي علوش،
أوضح يف كتابه أنه يصعب الخوض
يف رسد األحداث والوقائع التي واكبت
حملة موىس بن نصري لكثرة االختالفات
والتضارب يف املعلومات بني الرواة العرب
واملسلمني ،مشريا إىل أن بن نصري انطلق
إىل إفريقية عىل األرجح سنة 698م ،عىل
مرحلتني ،يف األوىل نزل بالقريوان ،مقر
واليته ،وأرشف منها عىل تنظيم عدة
غزوات داخل بالد األمازيغ منها ما قاده
هوة شخصيا ومنها ما عهد به إىل ابنيه
عبد الله ومروان»« ،كانوا ينترصون يف
كل هذه الغزوات ويعودون منها محملني
بالغنائم والسبايا» ،ومن القريوان تابع
موىس طريقه يف اتجاه الغرب دون أن
يعرتضه ما يعيق تقدمه إىل أن بلغ طنجة،
فدخلها دون أية مقاومة ،ومنها بعث
رساياه إىل كافة أنحاء املغرب األقىص،
جنوبه ورشقه ،صحرائه وجباله ،فقد
قصد درعة تافياللت ،وبعث ابنه إىل
سوس واألطلس ،وخالل كل هذه الغزوات
لم يذكر ابن خلدون أم مقاومة أمازيغية
للجيوش الغازية بل تحدث عن خضوع
«الرببر» واعرتافهم بالسلطان موىس
الذي احتجز رهائنهم ضمانا لطاعتهم،
وهم عادة أبناء رؤساء القبائل وأصحاب
النفوذ» .يورد كتاب «إسالم األمازيغ»

*الثورة على احلكم األموي
العنصري
بعد استتباب األمن واستقرار الوضع
بدخول بالد املغرب كلها من طرابلس إىل
املحيط يف حظرية دولة الخالفة اإلسالمية،
يقول املؤلف «لم تهدأ عاصفة التحرش
واالعتداء عىل القبائل األمازيغية».
يقول علوش «كان عبيد الله بن الحبحاب
الذي عُ ني واليا عىل إفريقية سنة 724م،
متحمسا لتطبيق سياسة الخليفة الذي
عينه يف املنصب حتى يكون عند حسن
ظنه ،فلم يتورع عن تقتيل األمازيغ ونهب
أموالهم وسبي نسائهم» ،وبدأت بوادر
االستياء والسخط عىل السلطة تظهر يف
املجتمع األمازيغي أيام الوايل يزيد ابن أبي
املسلم الذي اتخذ لنفسه حرسا خاصا
من موايل األمازيغ بعد وشمهم».
إال أن النقطة التي أفاضت الكأس ،يضيف
املؤلف ،كانت هي «عندما قرر عمر بن
عبد الله املرادي ،عامل طنجة «أن يخمس

الرببر رغم إسالمهم» ،أي فرض رضيبة
تمثل خمس اإلنتاج عىل جميع األمازيغ،
وهي بمثابة الجزية التي تطبق عىل غري
املسلمني من أهل الكتاب» ،مشريا إىل
أن قرار «تخميس األمازيغ قرار جائر
وعنرصي بكل املقاييس» ،وهنا يضيف
ذات املصدر « تأكد لألمازيغ بامللموس
ما كان يمارسه الحكام العرب عليهم
من تمييز يف كل املجاالت ،فقد كانوا
يحرمونهم من حقوقهم يف الغنائم
ويتطاولون عىل أمالكهم ويتعدون عىل
حرماتهم بدون حياء».
«نفذ صرب األمازيغ وقرروا الرحيل إىل
دمشق بقيادة ميرسة املطغري لعرض
قضيتهم عىل الخليفة هشام بن عبد
امللك ،وانتظروا ملا يفوق العام استقبالهم
لكن دون جدوى ،وملا يئسوا من لقاء
وايل األمر اتصلوا بوزيره األبرش الكلبي
وقدموا له شكايتهم ثم انرصفوا لحال
سبيلهم».
ويوضح علوش يف كتابه أن «مسرية
ورفاقه ترصفوا بحكمة عندما لجأوا
إىل أعىل سلطة يف الدولة إلنصافهم.
لكنهم لم يقابلوا إال باالحتقار واإلهمال.
تُمتهن كرامتهم وتُسلب ممتلكاتهم
وتُنتهك أعراضهم وال يسمح لهم حتى
بعرض شكواهم عىل املسؤول األول يف
الدولية ،وهي الواقعة أقنعت األمازيغ
بأن تعسفات الوايل وأعوانه لم تكن
مجرد ترصفات فردية لهؤالء ولكنها
تنفيذ لسياسة رسمية وضعت عىل أعىل
مستوى يف الدولة األموية ،وبالتايل لم
يعد هناك بد من اللجوء إىل وسائل أخرى
لصون كرامتهم وانتزاع حقوقهم».
واسرتسل املؤلف «أمام استمرار ظلم
الوالة وتزايد اعتدائهم عىل األمازيغ
بسلب أموالهم وقتل رجالهم وسبي
نسائهم بدون سبب رشعي وال أخالقي،
وبعدما يئس هؤالء من إنصاف الخليفة
وتأكد لهم إتباع الوالة لسياسته
العنرصية الجائرة ،ق ّرر األمازيغييون أخد
حقهم بيدهم فأعلنوها ثورة شاملة عىل
الحكم األموي الجائر ،انطلقت األحداث
من شمال املغرب األقىص بقيادة الزعيم
ميرسة املطغري ،ومشاركة جميع
القبائل األمازيغية يف الغرب ويف الرشق،
يف الشمال ويف الجنوب حتى بالد سوس.
وكان املرادي عامل طنجة ،رمز القهر
واالستبداد ،أول ضحية للثورة األمازيغية
باعتباره مسؤوال عن تخميس األمازيغ
وإثقال كاهلهم بالرضائب واإلتاوات
املنافية للرشع ،فثاروا عليه يف طنجة
وقتلوه سنة 740م ،ثم توجهوا إىل الجنوب
حيث تمكنوا من عامل سوس ،إسماعيل
بن عبيد الله ،وأعدموه .وقد كان للثورة
التي أشعلها ميرسة صدى عظيم يف سائر

النقاش يف اإلرث ليس إرادويا

أمحد عصيد
التدين التي كانوا يعتقدون أنها من
صميم الدين وجوهره ،ليتبني لهم
بعد ذلك أن تلك القوانني الدينية إنما
كانت تستجيب ألوضاع لم تعد قائمة،
ما يعني أن االستمرار يف تكريسها
يؤدي إىل شيوع الكثري من الظلم وهدر
الكرامة.
لقد أظهرت تجارب الشعوب والبلدان
الناجحة بأن دينامية القوانني تكمن
يف أنها تتجدّد بتجدد واقع الناس ،بل
إنها قد تنقلب وتتغري بالكامل لتساير
أحوال البرش يف معاشهم ووجودهم
االجتماعي .وقد عرب القدماء عن ذلك
ّ
بتغي
بالقولة الشهرية «تغيري األحكام
األحوال» ،وال يمكن استثناء نصوص

بعينها من هذه القاعدة تحت ذريعة
كونها نصوصا «قطعية الداللة» ألن
ثمة نصوص كثرية وردت بنفس
الصيغة ولم يعد يت ّم االحتكام إليها
بسبب تاليش البنيات السوسيولوجية
والثقافية والسياسية التي كانت
تستجيب لها تلك النصوص ،حيث
تنعدم الحاجة إىل النصوص بانتفاء
املربر الواقعي للجوء إليها ،وهكذا
تخلصنا من كل فقهيات الرق
والعبودية مثال ،بانعدام أسواق الرقيق
وإعالن التح ّرر الكامل للبرشية ،كما
أوقفنا العمل بالعقوبات الجسدية
التي لم تعد تطابق مفهوم اإلنسان
يف عرصنا ،ورصفنا النظر عن فكرة
«الجهاد» و»الغزو» ض ّد جرياننا الذين
ال يشبهوننا يف العقيدة ،وهي أمور
وردت فيها كلها نصوص «قطعية
رصيحة».
لقد كان نظام اإلرث عادال تماما
عندما كانت املرأة رهينة «الحريم»،
وكان الرجل يعمل وحده خارج البيت
ويتحمل النفقة عىل األرسة ،ولم يكن
عمل املرأة داخل البيت يعترب عمال
تجازى عليه ،ولم يكن يُعترب ضمن
الجهد يف إنتاج الثروة ،وكانت العائلة
منظمة باملفهوم العشائري املمتدّ،
وعىل من يرفض اليوم إعادة النظر
يف نظام اإلرث أن يعيد املرأة إىل الواقع
القديم ،ويعيدنا إىل نظام األرسة

بالد األمازيغ بما يف ذلك املغرب األوسط
واألدنى ،وانضمت لها القبائل األمازيغية
يف املغرب األقىص ،فألن األمازيغ
استقاللهم عن الخالفة األموية واتخذوا
املذهب الخارجي الصفري عقيدة لهم
بدال من املذهب السني الذي كان عليه
سكان شمال أفريقيا».

*مل يكن نشر اإلسالم الغاية
أول ما يشد انتباه املتتبع لوقائع أسلمة
تامزغا هو ما أظهره «الفاتحون العرب»
من إمعان يف جمع األموال وهوس يف
سبي النساء حتى ليخيل للمرء أن هدف
الغزاة لم يكن شيئا أخر غري ذلك ،ثم
يتبع ذلك طريقة معاملتهم لألمازيغ وما
أقدموا عليه من ترصفات كلها شطط
واستبداد وإذالل واحتقار لم يسجل
تاريخ املنطقة نظريا لها حتى يف أحلك
أيام االحتالل الروماني ،مما يضفى عىل
عملية الغزو برمتا طابعا عنرصيا ال غبار
عليه» .يقول صاحب الكتاب ،واستنتج
محمد املهدي علوش من خالل الغوص
يف تفاصيل وغاية «العرب» يف شمال
أفريقيا ،استنتاجا واحدا ،أال وهو «اتخاذ
بالد األمازيغ بقرة حلوبا لدر املال الالزم
إلنفاق خلفاء بني أمية عىل دولتهم،
ولم يكن «الجهاد» إال مربرا لنهب أموال
الناس ووسيلة لسبي نسائهم بالطريق
الحالل» ،مربزا «إن التهافت عىل الغنائم
والسبايا كان يتم بشكل يفهم منه أن
نرش اإلسالم لم يكن الغاية األوىل من
حملة موىس إىل بالد األمازيغ».
وأضاف « م ّر بنا ما يؤكد هذه الحقيقة
من خالل ترصف رؤساء الجيوش العربية
وحرصهم الشديد عىل نهب املمتلكات
واالستيالء عىل أموال األمازيغ».
ملحوظة،
«كتاب «إسالم األمازيغ» ملؤلف ،محمد
املهدي علوش يعج باملعلومات التاريخية
باعتماد عىل مصادر عربية وإسالمية
وأخرى غربية ،وتفاصيل كثرية ملراحل
مختلفة من تاريخ الغزو العربي لشمال
إفريقيا ،ويتكون من  365صفحة ،ومن
خمسة أبواب أو عناوين عريضة وداخل
كل باب ثالثة فصول ،وارتأينا يف هذا
القراءة أن نتطرق باختصار ملا جاء يف
هذا «الكتاب» من قراءة للغزو العربي
لشمال أفريقيا وما أقدم عليه «جيش
الفاتحني» من جرائهم يف حق األمازيغ،
بعد القيام بسبع حمالت عسكرية من
الرشق األوسط باتجاه بالد األمازيغ ،وما
اقرتفوه من جرائم القتل والسبي للنساء
واسرتقاق لألطفال وحصد للغنائم ولم
يكونوا يهتموا ولم يهمهم نرش اإلسالم».

السابق ،حتى يعود التطابق بني النص
والواقع ،أما اآلن فال عالقة بني النص
الديني والفكر الفقهي وبني واقع
الناس.
بهذا املعنى الذي أرشنا إليه يصبح
السيد مصطفى الرميد خارج
التغطية ،عندما يقول وهو وزير
مكلف بحقوق اإلنسان بأن وزارته
«غري معنية بإدارة أي حوار حول
املساواة يف اإلرث» ،ألن هذا املوضوع يف
رأيه «مستفز» للمجتمع ،والحقيقة
التي لم ينتبه إليها السيد الوزير هي
أن املجتمع هو الذي يستفز الفكر
والنقاش بما يعرفه من مخاض
وتحوالت تطرح علينا تحديات جديدة،
فالسيد الرميد ومن معه ينظرون إىل
املجتمع كما لو أنه بركة آسنة راكدة
ال يجوز ألحد أن يلقي فيها ولو حصاة
صغرية  ،بينما الحقيقة أن املجتمع
يغيل بالتحوالت التي ال يمكن إيقافها،
والتي من أهمها وضعية املرأة التي
أصبحت تكشف بشكل صارخ عن
قصور القوانني وجمودها.
إن املجتمع يستفزنا يوميا بمفارقاته،
وعلينا أن نكون يف مستوى انتظاراته،
أما الذين يفضلون االحتكام إىل قوالب
فكرية جاهزة منذ ألف عام ،فعليهم
عوض أن يلعنوا القطار املتحرك  ،أن
يسارعوا باتخاذ أماكنهم فيه ،ألن ذلك
هو خيارهم الوحيد.
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أثار موضوع املساواة بني اجلنسني يف املرياث باملغرب ً
سجال حا ًدا بني مؤيدين يرون أن السياق االجتماعي واالقتصادي والثقايف للبلد قد تغري وحيتاج ملزيد من املراجعات واالجتهادات،
ورافضني ميسكون بالنصوص القرآنية بشكل حريف ،ويرون أن اإلرث خط أمحر ال جيادل ،وال ميكن املساس به ،أو حىت مناقشة تفاصيله ،ويف هذا السياق محلت «العامل األمازيغي» سؤاال عريضا
مفاده ما موقفكم من املساواة ودعاة إلغاء التعصيب يف اإلرث؟ إىل ناشطني ينتميان للتيارات اإلسالمية يف املغرب ،فكانت إجاباهتم على الشكل التايل:

*منتصر إثري

ابراهيم امكويل ،فاعل مجعوي:

نقاش التعصيب جزء من اهلجمة العاملية على
البلدان اإلسالمية

قانون اإلرث مستقى
من الرشيعة اإلسالمية
ويطبقه مجتمع يؤمن
بالرشع والرشيعة ويتخذ
اإلسالم دينا اعتقادا وعمال،
ولذلك فإنني أرى مادام
هناك غياب لهاته الرشوط
من مجتمع مسلم يعتقد
باإلسالم منهجا والرشيعة
دستورا ويتخذ من القانون
الوضعي رشائعه ،فال أرى
معنى لتطبيق رشيعة الله
مع القانون الوضعي ،وال
معنى لإلرصار عىل تطبيق
قانون اإلرث دون غريه من
الرشائع السماوية.

وكان عىل املثقفني
املائة الذين وقعوا عىل
وثيقة اإلرث ،أن يوقعوا
عىل الظلم والطغيان الذي
تعاني منه ساكنة الريف
وساكنة جرادة والتوقيع
عىل التوزيع العادل
للثروات .
أما نقاش التعصيب ،فأراه
جزء من الهجمة العاملية
عىل البلدان اإلسالمية
من أجل علمنتها أكثر
وربح املساحة الفارغة
التي تركها الضعف الذي
انتاب هاته الدول ما بعد
«الخريف العربي».

سعيد السيتل ،أستاذ وعضو مجاعة العدل واإلحسان:

دعاة إلغاء التعصيب يصطادون يف املاء العكر
«أثري يف اآلونة األخرية يف
البلدان العربية واملغاربية عامة
ويف املغرب بالخصوص موضوع
املساواة بني الجنسني خاصة يف
املرياث ،لذلك أقول وبالله التوفيق
أن موضوع املساواة بني الجنسني
عىل مستوى اإلرث يجعلنا أمام
تخطي نصوص رشعية قاطعة
فصل فيها الله عز وجل نصيب
املرأة والرجل بشكل واضح ال
لبس فيه لعدة اعتبارات تتعلق
بالقوامة واإلنفاق واملسؤولية
وقد أعطى الله لكل ذي حق
حقه دون أن يظلم أي طرف
من األطراف حفاظا عىل األرسة
وفروعها .لكن انعدام الوازع
الرتبوي أدى إىل اختالل يف املجتمع ،حيث أصبح
الرجل يستويل عىل إرث امرأته أو زوجته أو
أخته وغري ذلك ،إذن فحل هاته األمور يقتيض

العمل من أجل توعية
دون
وتربيتهم
الناس
املس بالنصوص القرآنية
القطعية».
«أما فيما يخص دعاة
إلغاء التعصيب الذي قام
به املجتهدون األوائل فهو
يف نظري اصطياد يف املاء
العكر ،كان األوىل بهم أن
يطالبوا بحقوقهم يف إرث هذا
الوطن من فوسفاط ومناجم
ومقالع وغري ذلك ،فاملشكل
األسايس هو يف الفساد
واالستبداد وليس يف النصوص
القرآنية واالجتهادات الفقهية
إذا طبقت العدالة االجتماعية
فلن يقوم أحد بإثارة مثل هذه املواضيع بتاتا ألن
الكل سيستفيد من حقوقه كاملة غري منقوصة».

حممد عبد الوهاب رفيقي امللقب بأيب حفص يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

األحكام الفقهية الواردة يف القرآن ليست مجيعها صاحلة لكل زمن
رابطة علماء املغرب العريب ومهية والغرض من تأسيسها فيه «إن»

انتقد حممد عبد الوهاب رفيقي يف هذا احلوار العديد من السلفيني يف املغرب وخارجه ،خاصة أولئك الذين يتشبثون بالنصوص بشكل حريف
ومنطي ،ويعتقدون أن طرق توزيع اإلرث مثال منصوص عليها يف القرآن وال جمال لتغيري أحكامه ،وسأل رفيقي هؤالء السلفيني« :ماذا تقولون عن
أحكام القتال واجلهاد؟ وملك اليمني؟ واحلدود أي العقوبات اجلنائية؟ هي ايضا منصوص عليها يف القران ،وداعش تطبقها حرفيا ،جيب أن تقروا
بأنه ليس كل األحكام الفقهية الواردة يف القرآن صاحلة لكل زمن ،هناك ما هو مرتبط بزمان معني وسياق معني».
وأشاد رفيقي باألعراف األمازيغية اليت مل تكن تفرق بني الرجل واملرأة ،وكانت قوانينها جد متقدمة مقارنة مبا نراه اليوم ،وأحال يف هذا الصدد
اىل اجتهاد الكد والسعاية ،الذي كان معموال به يف مناطق سوس ،وكانت املرأة مبوجبه تأخذ نصيبها من ثروة زوجها قبل تقسيم اإلرث ،وأوضح ان
كل النصوص املتعلقة باملعامالت قابلة لالجتهاد.
* أستاذ رفيقي أثار موضوع المساواة بين
ً
حادا
الجنسين في الميراث بالمغرب
سجال ً
بين مؤيدين يرون أن السياق االجتماعي
واالقتصادي والثقافي للبلد قد تغير
ويحتاج لمزيد من المراجعات واالجتهادات،
ورافضين يمسكون بالنصوص القرآنية
بشكل حرفي ،ويرون أن اإلرث خط أحمر
ال يجادل ،وال يمكن المساس به ،أو حتى
مناقشة تفاصيله ،ما رأيك فيما وصل إليه
هذا النقاش ؟

** النقاش بلغ مرحلة مهمة ،لقد تجاوز كونه
من الطابو الذي ال يمكن الحديث عنه ،أصبح
اليوم موضوعا تتناوله وسائل اإلعالم حتى
الرسمية منها ،عرشات الندوات واللقاءات تعقد
حول املوضوع ،مختربات البحث بالجامعات
أصبحت تهتم باملوضوع ،كتب تؤلف يف هذه
اإلشكالية ،انقسام الرأي العام لم يصل لهذا الحد
سابقا ،مثقفون من مختلف التوجهات انخرطوا
يف املوضوع ،بل مختصون يف الفقه االسالمي
وإسالميون يؤيدون مثل هذه املطالب اليوم ،ال
يمكنني إال أن أكون متفائال.
* هل الظرفية سانحة اآلن لرفع أصوات
تطالب بالمساواة بين الجنسين خصوصا
في اإلرث ،وفي سياق الجدل الوطني ،ما هو
موقفكم من الدعوة الى إلغاء التعصيب في
االرث؟

** أنا أحد املوقعني عىل العريضة ،بل كنت واحدا
من الذين رتبوا جمع التوقيعات وأرشفوا عىل
خروجها ،وسعيد بذلك ،ألني أعترب هذا جزءا من
النضال الحقوقي الذي البد منه لتحسني وضع

املرأة ،نعم الوقت مناسب إلطالق هذه الدعوات،
املغرب يقدم نفسه دولة حداثية ديمقراطية،
ال يمكن الحديث عن الحداثة والديمقراطية
دون مساواة ،ويف ظل قوانني ال تزال تظلم املرأة
وتسلبها كثريا من حقوقها.
* هناك من يروج أن الشريعة اإلسالمية
أبرز المعوقات التي تواجه المساواة بين
المرأة والرجل في الميراث حاليا ،ما رأيك؟

** هذه الفتة يتم استغاللها ممن له مصلحة يف
بقاء األمر دون تغيري من أجل دغدغة العواطف
واللعب عىل تغلغل الدين يف وجدان الناس ،مع
انهم يعلمون أن األحكام املتعلقة باملعامالت
قابلة لالجتهاد والتغيري حسب الزمان واملكان
واملؤثرات ،الرشيعة ليست قوانني ثابتة ،ولكنها
تدور مع املصلحة وجودا وعدما ،وحيثما كانت
املصلحة فهي الرشيعة.
* العديد من السلفيين بالمغرب وخارجه
يؤكدون على أن طرق توزيع اإلرث
منصوص عليها في القرآن وال مجال لتغيير
أحكامه ،كيف تنظرون إلى هذا الموقف؟

** وماذا يقولون عن أحكام القتال والجهاد؟
وملك اليمني؟ والحدود أي العقوبات الجنائية؟
هي ايضا منصوص عليها يف القرآن ،وداعش
تطبقها حرفيا ،يجب أن يقروا بأنه ليس كل
األحكام الفقهية الواردة يف القرآن صالحة لكل
زمن ،هناك ما هو مرتبط بزمان معني وسياق
معني.
* مؤخرا أكد سعد الدين العثماني رئيس
الحكومة في حوار مع صحيفة القدس
العربي بأن قضية المساواة في اإلرث
مرتبطة بمجال ديني وبنص قرآني ،وأي
تأويل فيها يرجع فيه إلى المجلس العلمي
األعلى» .وأنه ال يجب أن نضع قضية

المساواة في اإلرث في مجال الصراع
السياسي ،ألن ذلك سيضر بها ويمكن أن
نحقق تقدمنا وازدهارنا في إطار ثوابت
ديننا»  ،ما تعليقكم على رأي العثماني؟

** أتفق مع العثماني يف عدم تسييس املوضوع،
بمعنى عدم توظيفه سياسيا ،لكن ينبغي أن
يطرح يف نطاقه الحقوقي ،وأن يتخذ القنوات
السياسية الالزمة لذلك ،وان يطرح للنقاش داخل
املجتمع قبل عرضه عىل املؤسسات املختصة.
* في خضم هذا الجدال حول المساواة بين
الجنسين بكل الدول اإلسالمية هل يمكن
تكييف النصوص الدينية لتحقق المساواة
بين الرجال والنساء كما هو متعارف عليه
كونيا؟

** طبعا ،وال زال هذا العمل قائما منذ بداية
اإلسالم بما يف ذلك ما يتعلق باإلرث ،أود هنا
اإلشادة باألعراف األمازيغية التي لم تكن تفرق
بني الرجل واملرأة ،وكانت قوانينها جد متقدمة
مقارنة بما نراه اليوم ،أحيل أيضا إىل اجتهاد الكد
والسعاية الذي كان معموال به يف مناطق سوس
وكانت املراة بموجبه تاخذ نصيبها من ثروة
زوجها قبل تقسيم اإلرث ،كل النصوص املتعلقة
باملعامالت قابلة لالجتهاد.
* منذ  2017أقيلت من رابطة علماء
المغربي العربي على خلفيات دعواتك
للمساواة بين الجنسين ،حيث ربط بيان
الرابطة إقالتك بناء على تجاوزات منهجية
متكررة وخلل فكري .ماذا كان ردكم؟

** هذه رابطة وهمية كان الغرض من تأسيسها
التعاون عىل محاربة التطرف واإلرهاب ،وكنت قد
اتخذت مسافة منهل حتى قبل هذه اإلقالة بسبب
عدة نقاط اختلفنا حولها ،ومن بينها التسمية
باملغرب العربي ،فاالقالة كانت تحصيل حاصل.

* في موضوع آخر يخص قوامة الرجال
على النساء ،أيمكن ان توضح للقارئ
ما المقصود بالقوامة ،وهل فعال رجال
اليوم قوامون على النساء ،إذا ما نظرنا
إلى وضعية النساء والظروف االقتصادية
واالجتماعية لمجتمعنا اليوم؟

** القوامة هو أيضا مفهوم اجتماعي مرتبط
حتى يف القرآن باإلنفاق واملسؤولية املالية (
وبما أنفقوا من أموالهم) ،اليوم مع ما وقع من
تحوالت اجتماعية وتغري يف األدوار وخروج املرأة
لسوق العمل البد من إعادة ترتيب هذه املفاهيم
وما يرتتب عليها من قوانني.
* سؤال آخر يتعلق بقضية أخالقية وهي
االغتصاب ،أكيد أنك رأيت الفيديو الذي
نشر على مواقع التواصل االجتماعي
لشخص يحاول اغتصاب فتاة قاصر ،ما
تعليقك على هذا الفيديو وكيف تنظر
إلى هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا على
بناتنا؟ وما ردك على من يبررون هذا
الفعل المشن ويرجعون اللوم كله على
المرأة كونها مصدرا للفتنة والشرور؟

** هذه عقلية ذكورية متأثرة باملوروث الديني
الذي يحمي املغتصب ،ويحول النظر للضحية بدل
الجاني ،حني نتحدث دوما عن أن املرأة فتنة وعن
كونها أرض ما عىل الرجل ،وعن كونها مغوية
الرجل وهي من يدفعه للخطيىئة ،فتلقائيا يتجه
العقل لتجريمها وتحميلها املسؤولية ،لذلك ينبغي
القطع مع مثل هذه الثقافة  ،ويجب أن نؤسس
لثقافة تحمي املراة من كل ما تتعرض له من
مضايقة وتحرش.
* حاورته رشيدة إمرزيك
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الناظور :احلركة الثقافية األمازيغية تسلط الضوء على دور املثقف يف تأطري نضاالت اجلماهري الشعبية

نظمت الحركة الثقافية األمازيغية ،موقع قاضي قدور/الناظور أياما
ثقافية إشعاعية تنويرية تحت شعار»:واقع الفعل االحتجاجي السلمي في
ظل المقاربة القمعية ،ودور المثقف في تأطير نضاالت الجماهير الشعبية»،
وذلك من  26إلى  29مارس  2018بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
وبالحي الجامعي المرفق بها.
وتخللت هذه األيام التنويرية حسب البيان الختامي للمكون الطالبي ،والتي
تأتي استمرارا ومشروعها التحرري التنويري ،والمسؤولية الملقاة على
عاتقها باعتبارها المعبر الحقيقي لهموم الشعب االمازيغي ،نقاشات فكرية
وأنشطة متنوعة ارتباطا بالقضية األمازيغية (ندوات ،حلقيات ،دردشات،
شريط فيديو ،)...إضافة إلى « وعيها بالنضال األمازيغي في ظل استمرار
المخزن في اعتقال األصوات الحرة المنادية بالديمقراطية ،الكرامة ،الحرية
والعدالة االجتماعية ،وتبخيس اإلنسان األمازيغي وتصفيته بطرق بشعة».
وقال البيان الختامي لأليام الثقافية لموقع الناضور»من البديهي أن
نمط السلطة القائمة في أي دولة هو المؤشر الحقيقي على شرعيتها أو
استبدادها ،فتعاطي المخزن مع الحراك في كافة مناطق أمور ن واكوش
(آريف  ،إيميضر ،جرادة )....يكشف بالملموس أنها سلطة استبدادية»،
مشيرا إلى أن» النظام المخزني قابل هذه االحتجاجات السلمية ذات
األرضية المطلبية المشروعة والمنبثقة من صميم حقوق اإلنسان بمقاربة
قمعية تكشف في كل مرة حقيقته وزيف شعاراته العريضة» ،و»التي
ليست إال تجميال لواقع مر يغطي عنه بوسائله اإليديولوجية» ،كما تكشف
كذلك يضيف ذات البيان « استعداده التام للقيام بكل ما من شأنه أن يعيد له
توازنه ويحفظ استمراريته ،في انتهاكات صارخة لجل المواثيق الدولية».

واتهم البيان الختامي لــ»  « MCAما وصفته بالنظام المخزني بتسخير
«أذياله من داخل الساحة الجامعية كإستراتيجية لثني المكون الطالبي
األمازيغي عن استكمال مشروعها التنويري ،والذي حدث في موقعي
ثازا وأمكناس منذ أيام قليلة من تجييش لعشرات المجرمين لمنع خطابنا
العقالني ،السلمي والديمقراطي داخل الساحة الجامعية لخير دليل على
محاوالت النظام العقيمة الجتثاث مدرستنا العتيدة» ،لكن «عزيمة و قناعة
مناضلينا أبت إال أن تقف سدا منيعا أمام هذه االستفزازات والهجومات».
يورد ذات البيان
وشهدت األيام الثقافية بموقع قاضي قدور ،تظاهرة تنديدية بكل ما «يطال
إيمازيغن من تهميش ،إقصاء ،اعتقاالت واغتياالت سياسية» ،لتختتم
الحركة الثقافية األمازيغية أيامها بـ»أمسية فنية ملتزمة عبرت عن واقع
وأمال إيمازيغن في قالب فني ملتزم».
وجدّد المكون الطالبي األمازيغي تأكيده بضرورة ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ يقر ﺑﺄﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،مع ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺑﺄﻗﻼﻡ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ» ،كما أكد على ضرورة «ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ
ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ الحراك االجتماعي ومن بينهم مناضلينا زبير الربيعي ،منير بن
عبد هللا ،كريم أحمجيق ،طارق رزقي ،محمد المساوي ،محمد المقدم،
عادل المساوي ،عبد الرحمان الدويري ,ﻭﺍﻟﻤعتقل السياسي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴم
ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ».
كما حمّل البيان الختامي مسؤولية ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء عمر ﺧﺎﻟﻖ ،محسن
ﻓﻜﺮﻱ ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺘﺎﺑﻲ ،الغازي خالدة ،عبد الحفيض الحداد »..لمن وصفه
بـ»النظام المخزني» ،معبرة عن تضامنها ودعمها لعائالت ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء

ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ السياسيين ،وﺳﺎﻛﻨﺔ ﺇﻣﻴﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ،وكذا
الحراك االجتماعي بالريف ولباقي الحركات االحتجاجية التي تعرفها
مناطق مختلفة من المغرب كحراك جرادة وتامتتوشت ،..مندّدا بـ» سياسة
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ» ،و» سياسة
ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﺰﻉ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ» .يورد ذات المصدر
*منترص إثري

موقع «بومجعة هباز» يسدل الستار على أيامه الثقافية

أسدلت الحركة الثقافية األمازيغية موقع «بوجمعة
هباز» بورزازات الستار على أيامها الثقافية التنويرية التي
نظمتها أيام  03-04-05-06أبريل الجاري ،بالكلية متعددة
التخصصات ،تحت شعار «إيمازيغن :تقييم التراكم النضالي،
سؤال الثروة وترسيخ قيم الديمقراطية والسلمية ..مدخل
أساسي لتوسيع بؤر االحتجاج ،تقوية المشروع المجتمعي
وفضح السياسات المخزنية».
ونظم المكون الطالبي األمازيغي على مدى أربعة أيام،
مجموعة من األنشطة الثقافية ،عبارة عن دردشات و
حلقيات مركزية ،إضافة إلى مسابقة ثقافية ،وقراءة في
كتاب ،...مبرزا في بيانه الختامي أنه من « البديهي أن يبرز
شعار دورة «الشهيد بوجمعة هباز» في مبدأ األمر حين
نحاول النظر فيما يعيشه الشعب األمازيغي اليوم ( االعتقال/
االغتيال السياسي ،استمرار نهب الثروات ،نزع األراضي،
أزمة النسق التعليمي.»)...
وأشار الطلبة األمازيغ إلى أن « التفكير والنقاش وتدقيق
اإلشكاليات واألطروحات الخاصة بالزمن الراهن يستدعي من الحركة
الثقافية األمازيغية وانضباطا لمهمتها ومسؤوليتها التاريخية ،أن
تقوم بتقديم النقد الذاتي والتسلح بالنقد التاريخي الستخالص ما
هو ذاتي ،إيديولوجي ،سياسي واجتماعي...خصوصا وان النظام
المخزني مازال يعمل جاهدا على ﺇﻋﺎﺩﺓ تكريس ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،باالعتماد على إيديولوجية محكمة
التوظيف من ماكنات االستبداد ،التسلط والخنوع» .حسب تعبيرهم
واسترسل ذات البيان الختامي لأليام التنويرية للطلبة األمازيغ
«رغم رياح التغيير ،نمو وتكاثر فلسفة الفعل االحتجاجي ،وتزايد
الوعي باألمازيغية في شتى أبعادها لم يمنعنا من طرح إشكالية الفعل
والتغيير المرتبطة بالنخبة األمازيغية القادرة على التأمل والتفكير،
القادرة على تقييم تراكمات الماضي المريرة ،وتحليل بؤس الواقع
الحالي ،أي الفئة التي بوسعها صنع التاريخ اإلنساني ،رسم مالمح
التغيير االجتماعي ،وممارسة دورها التاريخي الذي يتجلى أساسا في
الوقوف عند مكامن الخلل ،تضميد الجراح ،زحزحة الشلل والركود
الذي يعاني منه النضال األمازيغي بسبب األزمة التنظيمية».
ودع المكون األمازيغي إلى « الجلوس والنقاش ،قصد تجاوز الصورة
النمطية لألمازيغية ،وصياغة أرضية توافقية مشتركة رغم اختالف

احلركة الثقافية
األمازيغية حتتفي بروح
الشهيدة “إيديا”
تزامنا مع الذكرى
األوىل إلستشهاد الطفلة
“إيديا” ،أطرت “الحركة
الثقافية االمازيغية موقع
امكناس” ،مساء يوم
السبت  14ابريل 2018
بالحي الجامعي ،شكال
نضاليا تخليدا للذكرى األوىل
الستشهاد الطفلة إيديا
ضحية االهمال الطبي ،مع
اعالن الحركة تضامنها مع
ضحايا قوارب املوت.
يف ما تعتزم “الحركة
األمازيغية
الثقافية
موقع الشهيد” بمراكش،
تنظيم يوم ثقايف تنويري،
تخليدا لذكرى “تافسوت
إيمازيغن” ،يوم الخميس 19
أبريل  ،2018واحتفاءا بروح
الطفلة “إيديا” يف الذكرى
األوىل لرحيلها.
* حميد أيت عيل “أفرزيز”

الرؤى وتعددها ،ألنه أي تفكيك بسيط لبنية المجتمع (المغربي)
سيتضح للمتقصي أن الصراع قائم بين نفس أفراد يتقاسمون
ويالت الواقع االجتماعي ،السياسي ،االقتصادي ...فأي تقييم للتراكم
النضالي دون موضوعية الرؤية والهدف!! خصوصا بعد المنعطف
التاريخي الذي يتمثل في االغتيال السياسي الذي طال مناضل الحركة
الثقافية األمازيغية «إزم»».
وزاد المصدر ذاته« :أمام واقع استمرار السلطة بعقلية التهجير
والترحال في تعاطيها مع المجال بمقتضى الظهائر واستنزافها
للخيرات الطبيعية ،سيتبلور لدى الحركات االحتجاجية بالمغرب،
حركة على درب  96أطوال اعتصام في التاريخ االجتماعي للمغرب
المعاصر (إميضر) الذي يعتبر من أغنى المناجم في شمال إفريقيا،
الحراك االجتماعي بالريف ،الحراك المعدني بجرادة »...سؤال
تاريخي كاستفهام استنكاري يفرض نفسه على الشكل التالي  :أين
الثروة ؟؟ .وهذا الطرح يعين في بدايات الفهم والتحليل ،لكن فور
االنتقال إلى التأويل تتضح صعوبة اإلحاطة الممكنة والنقد المقبول
لبناء النظرية الصلبة حول استمرار نهب الثروات وفي المقابل مطالبة
هذه الحركات بالتوزيع العادل للثروات ،العدالة المجالية.»...
وأضاف ذات البيان الذي أصدرته «اإلمسيا» بورزازات ،أنه «في
ظل هذا الغليان االحتجاجي الذي يعيشه المشهد السياسي يتوخى

األمر الوقوف عندما مقاربة السلطة للفعل االحتجاجي،
فالمتأمل في كرنولوجية أحداث الحراك االحتجاجي بالريف
منذ اغتيال محسن فكري سيتضح له أن األنساق الذهنية
للنظام المخزني مبنية على مقاربة ثنائية (احتوائية/قمعية)
سعيا منه الدائم إلخضاع المجال والتعامل معه كبؤرة تفجر
التوتر ،لهذا ال يتوارى أبدا في نخر النسيج االجتماعي ،وكسر
رابطة المواطنة بين أبناء الشعب األمازيغي ،و خلق صراعات
ونزاعات عبر رموزه وآلياته الخفية والظاهرة .لذا من
الضرورة تكثيف الجهود من أجل بلورة أعمال تبرز الرهان
الذي تتضمنه األصوات الحرة المنادية بالتغيير وتوسيع بؤر
االحتجاج» .على حد قوله
وأكدت الحركة الثقافية األمازيغية باعتبارها «تتطلع للتغيير
والحداثة وذلك بغرس قيم تموزغا والقيم التي راكمتها
اإلنسانية في المجتمع ،وذلك لطبيعة مشروعها التنويري
الثقافي وبعدها السياسي بخطابها الديمقراطي النسبي
ألتعددي الحداثي السلمي ...وكحركة اجتماعية انبثقت من
رحم المجتمع األمازيغي» ،على «ضرورة االنكباب والتفرع األخذ
باإلشكاالت التاريخية واالجتماعية واالقتصادية ..والبحث لها عن
الحلول في إطار المشروع المجتمعي األمازيغي المتكامل الذي تناضل
من أجله وتسعى لتحقيقه» ،مشيرة إلى أن «فشل اإليديولوجيات
والمشاريع الخطابية اليسارية من القوميين البعثيين االشتراكيين
وكذا المشاريع الحركات اإلسالموية في بالد مراكش وشمال أفريقيا
عامة ال خير دليل على أن مشاريعها اإليديولوجية غير منبثقة من
عمق حضاري وتاريخي وثقافي وهوياتي بل هي خطابات مستوردة
ذات أبعاد استالبية للذات األمازيغية» .يورد ذات المصدر
وجدّدت «  « MCAتحمل مسؤولية ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬيد «عمر ﺧﺎﻟﻖ»
لمن وصفته بـ»النظام المخزني» ،مشيرة إلى ضرورة إﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ
ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ الحراك ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻻنتفاضات ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ»،
وكذا على «ضرورة اإلسهام الجدي والمسؤول في االنتفاضات
واالحتجاجات الشعبية المنادية بالكرامة والعدالة االجتماعية»،
معبرة عبر ذات البيان عن تضامنها مع عائالت ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
السياسيين وكافة االنتفاضات الشعبية ومعتقليها».
* م.إ

احلركة الثقافية األمازيغية تستحضر روح «إزم» مبوقع «الشهيد» مبراكش
نظمت الحركة الثقافية األمازيغية ،بـ»موقع
الشهيد» بجامعة القايض عياض بمراكش ،أيام
الشهيد يف دورتها الثالثة ما بني  26و  31مارس
املايض ،تحت شعار «املخزن بني تفقري الشعب
مع احتكار الثروة واﻹلتزامات الدولية مقابل
اﻹنتهاكات الحقوقية .وتحديات إيمازيغن لتحقيق
دولة الحق واملواطنة ،».استمرت عىل مدى أسبوعا
كامال من األنشطة الثقافية ،عرب تنظيم عدادا من
الحلقيات النقاشية والندوات واحتجاجات ..قبل أن
تختتمها بأمسية فنية ملتزمة.
وافتتح املكون الطالبي األمازيغي« ،أيام الشهيد»
يوم االثنني  26مارس ،بحلقيتني مركزيتني ،األوىل
«قراءة يف الشعار» والثانية حول «تمظهرات ذهنية
االستغالل يف تدبري املوارد والثروات باملغرب» ،وعرفت
باقي األيام الثقافية للطلبة األمازيغ مجموعة من
الندوات والحلقيات والنقاشات أبزها ندوات بعنوان
«إشكاليات الثروات باملغرب :فقر أم احتكار املوارد»،
وندوة «الوضع الحقوقي باملغرب بني االتفاقيات
والنصوص وواقع الخروقات واالنتهاكات» ،إضافة
إىل ندوة « تحديات إيمازيغن لتحقيق دولة الحق
واملواطنة» ،وكذلك من أبرز ما ميز األيام الثقافية
للحركة الثقافية األمازيغية ،حلقيات مركزية
تحت موضوع «االنتقال الديمقراطي بني النص
والواقع» و أخرى بموضوع «البني االجتماعية
اليمازيغن من هدم الروح الديمقراطية للقبيلة إىل
جعلها آلية تحكمية « ،إضافة إىل حلقية مركزية
بعنوان «الحركة الثقافية األمازيغية :نقاش يف

مفهوم املواطنة والتحرر» ومائدة مستديرة حول
موضوع « استقراء «عقالنية تدبري املوارد يف العرف
األمازيغي» ،لتختتم «اإلمسيا» أيام «الشهيد»
السبن  31مارس بأمسية فنية ملتزمة ،كما تخللت
أيام الحركة الثقافية األمازيغية بموقع «الشهيد»،
رواق للكتب ،ملصقات ،وموسيقى ملتزمة.
وأشار املكون الطالبي األمازيغي إىل محاوالت
التضييق عىل أنشطة الحركة من طرف إدارات
الكليات ،ما «يشري إىل استمرار جيوب املقاومة التي
تعيق أي مصالحة مع الذات والذاكرة التاريخية
للمغاربة وإيمازيغن عموما .فبعد الترصيحات
العنرصية ﻷحد اﻷساتذة يف كلية الحقوق سيتفاجأ
مناضيل الحركة بترصيح لعميد نفس الكلية حينما
اعترب اﻷساتذة املؤطرين للندوة الحقوقية (أحمد
أرحموش ،محمد أملو ،عبد الرحمان الرايض) بأنهم
مصدر تشويش عىل اﻹستقرار الوطني».
وأضاف املصدر »:يف خضم النقاشات املطروحة عىل
مدار األسبوع الثقايف تم التأكيد عىل أن املخزن مهما
حاول تجميل املشهد السيايس والواقع االجتماعي ،ال
يمكن أن يخفي املالمح البارزة للتسلط واﻹستبداد،
فما تم تسويقه حول «اﻹنصاف واملصالحة» لم
يستطع محو الجروح التي أحدثها املخزن ،ما دامت
البواعث التي بموجبها تتم التصفيات واﻹنتهاكات
مستمرة يف تحريك املشهد السيايس .ولن تسطيع
كذلك سياسة الهبات والصدقات أن تغطي عىل
مظاهر اﻹنفراد بموارد الوطن وغري قادرة عىل
تحقيق الكرامة والعادلة اﻹجتماعية .ومن تم فعىل

كل الفاعلني أفرادا وتنظيمات الراغبني يف تشييد
رصح ديمقراطي حقيقي ،أن يكونوا يف مستوى
تحديات املرحلة ».يورد البيان
الحركة الثقافية األمازيغية بمراكش ندّدت
بـ»التضييق عىل أنشطة الحركة الثقافية
األمازيغية من طرف إدارات كليات جامعة القايض
عياض» ،وكذا بـ»الترصيحات املهينة و املشينة يف
حق األساتذة املحارضين الذين استضافتهم الحركة
الثقافية األمازيغية من طرف عميد كلية الحقوق».
وجدّدت التأكيد عىل أن ما وصفته بـ»ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻤﻟﺨﺰﻧﻲ» هو من يتحمل مسؤولية ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬيد
عمر ﺧﺎﻟق»إزم» ،مؤكدة يف ذات السياق عىل رضورة
ﺇﻃﻼﻕ ﺮﺳﺍﺡ ﻣﻌﺘﻘﻲﻠ الحراك االجتماعي ومن بينهم
معتقيل الحركة الثقافية األمازيغية ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺘﻘﻲﻠ
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺮﺷﻁ».
وشدّد املكون الطالبي األمازيغي عىل « رضورة
اإلسهام الجدي و املسؤول يف االنتفاضات و
االحتجاجات الشعبية املنادية بالكرامة و العدالة
االجتماعية» ،مجدّدا تضامنه مع «عائالت ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء
ﻭﺍﻤﻟﻌﺘﻘﻠﻦﻴ السياسيني ،و كافة االنتفاضات
الشعبية» ،مندّدا يف ذات السياق بما وصفه
بـ»األحكام ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ حق املعتقلني
السياسيني ،و قمع ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،وكذا
بـ» سياسة ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﺮﻴ ﺍﻤﻟﻤﻨﻬﺠﺔ ،وسياسة
ﺍﻟﺘﻬﺠﺮﻴ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﺰﻉ ﺃﺭﺍﻲﺿ ﻲﻓ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ» .يورد بيان الحركة الثقافية األمازيغية.
* م.إ

احلركة الثقافية األمازيغية
تستعد أليامها التنويرية بتطوان
أعلنت الحركة الثقافية
األمازيغية – موقع تيطاوين،
أنها مقبلة عىل تنظيم أيام ثقافية
إشعاعية تنويرية بمختلف كليات
جامعة عبد املالك السعدي بتطوان
ومرتيل ،وذلك أيام 25 ،24 ،23 :و26
أبريل .2018
وأضا بالغ الحركة الثقافية
األمازيغية ،أن األيام الثقافية سيتم
تنظيمها وفق شعار وبرنامج
سيعلن عنهما الحقا.

احلركة الثقافية األمازيغية
ختتتم أيامها الثقافية بوجدة
نظمت الحركة الثقافية
األمازيغية موقع وجدة ،من  03إىل
 07أبريل  ،2018أياما ثقافية تنويرية
إشعاعية تحت شعار ‘’التشبث
بفلسفة القيم اإلنسانية لدى الحركات
اإلجتماعية ،منطلق للقطع مع واقع
القمع واإلستبداد وبناء دولة املؤسسات
وحقوق اإلنسان».
وقد تخللت هذه األيام معرض للكتب،
الفتات ،موسيقى ملتزمة ،ومجموعة
من الحلقيات الفكرية من داخل
الكليات الثالث والحي الجامعي،
وكان موعد الجماهري الطالبية من
داخل كلية األداب مع مائدة مستديرة
تحت عنوان «دور املثقف يف الحراك
اإلجتماعي باملغرب» ،وكذا يوم األربعاء
يف كلية العلوم مع رشيط فيديو حول «
الغازات السامة بالريف « وليال بالحي
الجامعي كان موعد الجماهري الطالبية
مع ندوة بعنوان «املشهد السيايس
الراهن باملغرب» من تأطري كل من
األستاذ خالد البكاري والخريج أحمد
بوعويوش.
يوم الخميس التئمت الجماهري الطالبية
يف حلقية مركزية بكلية الحقوق حول
واقع الفعل اإلحتجاجي باملغرب ،وليال
بالحي الجامعي تم إستقبال املعتقل
السيايس «عادل املوساوي» حيث تطرق
يف مداخلته إىل املعاناة التي عاشها من
داخل (السجن املحيل) بالحسيمة.
أما يوم الجمعة فقد كان املوعد مع
حلقية نقاش بعنوان «الفكر اليساري
يف الحراك اإلجتماعي» وليال بالحي
الجامعي إلتفت الجماهري الطالبية
حول تظاهرة حاشدة احتجاجا و
تنديدا باإلقصاء و التهميش الذي
يطال إيمازيغن و كذا إستمرار إعتقال
مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية،
وأيضا تضامنا مع كل اإلنتفاضات
الشعبية (حراك الريف ،جرادة،
إميرض )...وكل الشعوب التواقة إىل
االنعتاق و التحرر.
وأسدل الستار عن االيام الثقافية
بأمسية فنية ملتزمة شاركت فيها
مجموعة من فرق الغناء امللتزم وقد
تخللت هذه االمسية فقرات شعرية و
مرسحيات هادفة .
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Le Président Othman BENJELLOUN :
« L’avenir des classes moyennes : c’est sur le continent africain»
Le Président Othman BENJELLOUN, PDG de BMCE Bank Of Africa,
dans son allocution, a affirmé que : 1. Vous avez eu l’occasion, en début de
cette conférence d’écouter l’Administrateur Directeur Général M. Brahim
Benjelloun-Touimi et l’ensemble des Directeurs Généraux du Groupe,
vous présenter les performances de la Banque au terme de l’exercice 2017
avec des évolutions depuis la fin du dernier Plan Stratégique 2012-2015.
Vous aurez relevé que le bilan est globalement positif, notamment, par
rapport au cœur de notre métier bancaire qui se porte correctement. Le
Résultat Net Social de BMCE Bank Of Africa, progresse à deux chiffres et
s’établit à 1,5 Milliard de DH, soit une progression de +12,3% par rapport
à l’année précédente. A l’international, des évolutions contrastées ont été
enregistrées qui ont bridé la progression du Résultat Net Part du Groupe
qui s’établit au même niveau que 2016, soit 2 Milliards de DH.
J’ai choisi pour ces propos conclusifs, d’évoquer le cadre plus global dans
lequel des Groupes internationaux comme le nôtre évoluent c’est-à-dire,
au-delà du cadre macroéconomique, évoquer le contexte politique national, régional et international. Pour ce faire, il nous faut savoir identifier
des constantes dans ces
contextes, comme on découvrirait des perles rares.
Ils nous donnent la vraie
lecture des évènements qui
ne sont pas toujours aisément accessibles à l’opinion
publique. Je compte en
faire le cœur de mes messages qui, s’éloigneront des
strictes préoccupations financières, même si cellesci sont légitimes, dans une
conférence comme celle-ci.
Vous avez pris l’habitude,
je l’espère, de considérer
que le Groupe BMCE Bank
Of Africa communique en
toute transparence et aussi
exhaustivement qu’il lui est
possible de faire. L’occasion, aujourd’hui, est donc opportune pour vous faire part de mes convictions.
Parmi les constantes à considérer lorsque l’on réfléchit au présent et à
l’avenir de notre pays, il y a une évidence : le Groupe auquel vous portez
votre intérêt, aujourd’hui, fait partie d’un secteur bancaire qui est cité, à
l’image de son pays, comme une référence de bonne gouvernance, de résilience et de solidité, de transparence et d’engagements dans l’accompagnement et le succès des différents chantiers structurants menés au Maroc. Le secteur bancaire et financier marocain n’est pas seul dans ce rôle :
il y a également des Groupes puissants qui inscrivent leurs actions dans les
priorités nationales, qui sont en quête de l’intérêt ultime du pays, il y en
a plusieurs mais je n’en citerai qu’un : l’Office Chérifien des Phosphates,
l’OCP qui fut créé en 1933 et dont la stratégie internationale porte, en
elle, les valeurs et les intérêts du Maroc. Une deuxième constante, à garder précieusement comme autre clé de lecture, est que notre pays est une
nation d’histoire millénaire, de culture et de confluences multiples, qui
dispose, d’institutions solides, portés par une vision et par le leadership de
notre Auguste Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une troisième
constante, parmi ces fameuses perles que je vous invite à toujours garder
en tête, est que ce pays est un havre de stabilité et de liberté, dont les
libertés économiques, et ce grâce, notamment, à l’existence d’une institution suprême. 4 Cette institution suprême, c’est la Monarchie qui fédère
l’ensemble de son peuple, rayonne à l’extérieur des frontières et permet,
précisément, de garder le Maroc sur le chemin de l’ouverture et de la
modernité. Notre action s’inscrit essentiellement dans ce sillage, dans un
environnement qui, quelles que soient les péripéties conjoncturelles que
nous pouvons traverser, est foncièrement porteur de prospérité et fondateur, pour nous, d’optimisme parce qu’il se nourrit de la richesse de notre
passé et permet de se projeter, avec confiance, dans l’avenir.
Regardons, autour de nous, la région du Maghreb qui peine tant à parler, ne serait – ce qu’économiquement, d’une voix harmonisée. Ce n’est
pas faute des efforts menés par notre pays, par son Chef, ses gouvernants
et même de par sa société civile. Regardons la Méditerranée, malmenée
par l’instabilité et les conflits au Moyen-Orient. Les lueurs d’espérance

tardent à pointer à l’horizon. Regardons au Nord de la Méditerranée,
une Europe malade, guettée par le populisme dont le salut ne pourra
venir que d’une plus grande intégration, face à des montées des nationalismes et des protectionnismes. Regardons notre continent l’Afrique ! Oui,
l’Afrique ! Elle n’est pas ‘’une’’ ; elle est hétérogène. Les situations y sont
contrastées en termes de dotations de ressources naturelles, en capital social et en ressources humaines. Nous sommes bien conscients que ce sont
des Afriques et non pas une seule Afrique. Pourtant, notre action en tant
que Groupe privé, parie sur ce continent car il enregistre des réalisations
économiques remarquables, depuis maintenant plus de deux décennies :
- L’avenir des classes moyennes : c’est sur ce continent, - L’avenir de la
consommation s’y trouve : le Digital, le Mobile, les Nouvelles Technologies ; ce continent en sera le laboratoire d’essais, d’expérimentations et
de succès. - La population de l’Afrique est aujourd’hui en 2018 de près de
1 Milliard 270 Millions d’habitants, elle sera de plus de 2 Milliards 500
Millions en 2050 et entre 4 et 5 Milliards de consommateurs en 2100,
soit plus de 40% de la population mondiale. - L’avenir de l’ensemble de la
Planète est tributaire d’une
stabilité en Afrique pour
éviter que les migrations,
ne viennent fragiliser dangereusement les économies
et les sociétés plus prospères en Afrique du Nord et
au nord de la Méditerranée,
notamment. Oui l’Afrique
! Parce que des projets
transnationaux d’infrastructures, physiques, logistiques, matériels et immatériels, attendent d’être
menés. Oui l’Afrique ! Parce
que des pays comme le Maroc sont naturellement une
terre d’investissements et
d’échanges, qui croit dans
la coopération Intra-Africaine. En effet, le Maroc,
grâce à son Souverain, en est le chantre, en même temps que pourvoyeur de
réalisations concrètes, dans tous les domaines, économiques, sociaux, humanitaires, sécuritaires et spirituels. Oui l’Afrique ! Parce qu’une grande
puissance économique, sans doute désormais la première au monde s’y
intéresse de plus en plus et qu’elle y est devenue le premier partenaire
commercial et le premier investisseur. C’est ce grand géant qu’est la Chine
! Oui la Chine ! Aujourd’hui Un Milliard 500 Millions d’habitants, demain
dans 50 ans, dans 100 ans, quelle sera alors la population de la Chine
? Je vous laisse l’imaginer… La Chine sera incontestablement une Puissance Planétaire ! Vous mesurez alors à leur juste valeur, pourquoi nous
nous associons à ce projet monumental et emblématique qu’est « la Cité
Mohammed VI Tanger Tech », prévue d’être une cité industrielle, ville
entière, moderne et futuriste, écologique et connectée, en même temps
que résidentielle, une Cité qui sera édifiée sur 2150 Hectares qui, avec un
investissement de 11 Milliards de Dollars sur 10 à 12 ans, devrait pouvoir
créer plus de 100.000 emplois dans une dizaine de secteurs industriels
et de services. Dans dix à douze ans, la Cité Mohammed VI Tanger Tech
abritera plus de 300.000 habitants. Vous pouvez alors entrevoir, les perspectives de développement de l’implantation de notre Groupe en Chine,
à présent que le Royaume du Maroc figure sur l’itinéraire de la Route de
la Soie. En effet, après notre implantation à Pékin en 2000, nous nous
apprêtons à ouvrir avant la fin de cette année « BMCE Bank International
Shanghai ». Elle aura vocation, au-delà des métiers traditionnels d’une
banque universelle, à accompagner et apporter du conseil aux clients
marocains et africains souhaitant investir en Chine et aux clients et entreprises chinoises désirant investir au Maroc et en Afrique. Oui la Chine ! …
Je voudrais conclure par une ultime composante de ma profession de foi
: Notre responsabilité à nous tous, quelles que soient les positions et les
rôles que nous occupons, est essentielle, afin de faire perdurer cet environnement de stabilité et ce havre de paix que représente le Maroc.
Œuvrons ensemble afin que soit fructifié davantage, ce bien commun,
ce capital physique et immatériel le plus précieux qui soit : notre Cher
pays.».

BMCE Bank remporte le prix « Best MENA
Premium Solution» by MASTERCARD
BMCE Bank s’est vue décernée le prestigieux prix
‘Best Mena Premium Solution’ lors de la cérémonie
‘Mena Leaderschip Forum’ organisée par MASTERCARD à Paris en mars dernier, pour primer les meilleures stratégies commerciales monétiques.
Ainsi, BMCE Bank, seule banque marocaine à avoir
remporté un prix lors de cet évènement, a été récompensée pour son succès à fournir des services Premium
à tous les segments de sa clientèle Retail, Banque Privée, Banque participative, PME et Corporate.

Grâce aux efforts déployés par la
banque, cette stratégie PREMIUM
vient renforcer le positionnement
de BMCE Bank en tant que banque
connectée à son environnement
pour offrir le meilleur des services et le meilleur de la technologie pour la meilleure expérience
client.

ACTUALITES
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BMCE Bank of Africa
a obtenu de nombreuses
certifications et
distinctions en 2017

Le staff de groupe BMCE Bank of Africa a présenté ses
performances commerciales et financières au titre de
l’année 2017, le lundi 2 avril dernier, caractérisées par
un exercice assez soutenue de +12,3% du Résultat Net
de BMCE Bank et un Résultat Net Part du Groupe stable
après une année 2016 exceptionnelle en termes d’opérations de marché PNB porté par les activités de banque
commerciale, en hausse de +6,4%,grâce aux progressions
de la marge d’intérêt (+5%) et des commissions (+14%.
Bank Of Africa, 2ème contributeur au résultat consolidé, affiche une croissance de +13% de son RNPG et le
rayonnement à l’international renforcé avec l’ouverture en
cours de la première succursale d’une banque marocaine
à Shanghai que Mr. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général Exécutif du Groupe, a souligné
dans son allocution, en affirmant que : « le Maroc figurant
désormais sur l’itinéraire de la ‘’Route de la Soie’’ , avec un
large programme de développement d’infrastructures, de
services et d’échanges entre la Chine et près de soixantedix pays . Le Groupe a connu une bonne tenue du Core
business comme en témoignent : - La progression du PNB
issu de l’activité commerciale de +6,4% en consolidé - Le
poids significatif des marges d’intérêts et de commissions
à hauteur de 90,5% dans le PNB consolidé du Groupe.
Forte volonté de rationalisation des coûts d’exploitation
avec une décélération continue depuis 2014 du rythme de
croissance des Charges Générales d’Exploitation, passant
de +9% à +5% en 2017. Hausse de +2% du Total Bilan
consolidé, passant de 306 milliards DH à 313 milliards DH
à fin décembre 2017.
Mr. Brahim Benjelloun-Touimi, a souligné que : « l’engagement résolu depuis plus de 20 ans en faveur de son
environnement, de ses clients, de l’entreprenariat, qui vaut
à notre Institution une reconnaissance nationale et internationale à travers l’obtention de nombre de certifications
et distinctions.
-BMCE Bank of Africa désignée, pour la 8ème fois, depuis
l'année 2000, « Best Bank in Morocco - Banque Marocaine
de l'Année » par le prestigieux Magazine The Banker Croupe de presse britannique Financial Times.
-Certification Top Employeur au Maroc par « Top Employers Institute », organisme international de certification de l'excellence des conditions de travail proposées par
les employeurs à leurs salariés.
-Première banque au Maroc certifiée OHSAS 18001 pour
la prévention des risques Santé, Sécurité et Bien-être au
travail par le Bureau Veritas.
-Obtention du prix « Elu Service Client 2018 » et une nette
amélioration du taux de satisfaction des clients qui atteint
94% en 2017 versus 81 % en 2016.
- Prix « 2017 Sustainable Energy Gold Award » décerné
par la BERD dans le cadre de sa 26ème Réunion Annuelle
et de son Business Forum, sous la thématique « Cibler la
Croissance Verte et Inclusive ».
-« Most Active Partner in Morocco » par la BERD dans le
cadre de son programme d'aide aux échanges commerciaux.
- BMCE Bank est « Top Performer RSE » par l'agence de
notation extra financière Vigeo Eiris pour la 4ème année
consécutive - domaine «Environnement».
-Le Croupe a été intégré au palmarès 'Emerging Market
70' de Vigeo Eiris,
dédié aux pays émergents, consacrant les meilleures pratiques RSE.
- BMCE Bank Of Africa, a été primée pour la 3ème année
consécutive aux Arabia CSR Awards 2016.
- BMCE Bank est la 1ore Banque dans la région certifiée
ISO 50001 pour son Système de Management de l'Energie.
- Elle est également la 1ère Banque marocaine et 2ème en
Afrique à obtenir la distinction HEQ - High Environmental Quality - Cerway International Certification, pour le
nouveau siège BMCE Bank Of Africa Academy. ». Il conclut
que : « le Groupe BMCE Bank of Africa tire son succès et
sa stature de la vision panafricaine de son Président, bâtie
sur un modèle de développement créateur de richesse et
de synergies, nourrie de fortes valeurs partagées par l'ensemble des 14 842 collaborateurs issus de 32 pays de par le
monde et au service de près de 6 millions clients à travers
un réseau de plus de 1 600 points de vente. ».

EDITIONS AMAZIGH
BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2017
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ssi Milki lli hra
tiwi tmttanda t idrus
willi issnn atig n
twuriwin lli iskr urgaz ad, g iswirn
iggutn,yiws bdda i tmsmunin, lli immaghn
xf izrfan n tmazight, nttan ad yuran tiktit
lli ittwaskarn f izrfan n tmazight lli
iqqan ad sisn tamZ tnbaDt g tmnDawt n 2011,
ifka ay d iggutn n tifawin f iDahirn lli
izdin d wakal lli ittwakkasn i iqqbiln,
issn ayd ittuwskarn g ugns n tnbaDt ad
izrin xf ad tkks ikaln i iqqbiln s kra n iDahirn
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kkan tt inn zrin tn,
imil urrin dagh
sisn wid...
ssi lmilki iggr i kra n tgghawsiwin
immra ad asnt iggr yan yaDn.
iqqan ad imun aylli yura, iffgh d acku
iga tifawin i tarwa n wass ad willi d
tilli iran ad d ilal wass n tdimukrasit,
d izrfan n ufgan.
tamlla n bab n ignwan fllak a ...ma rad inigh
ma d yufn tugtt n irgazn.
* Akinad mohamad
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ASUTAR ZI TAYRI

A tayri yaⵕⴹben!
Sudem ayi d ijjen usudem,
Ad tt ssenⴹweⵖ di tuⵕut
Ad zzays ⵚefⴹeⵖ ⵟⵟⵕam;
Ad tt wardiⵖ i yⵕelliyen
Ad tt wardiⵖ i ysemⵖan,
Ad tt wardiⵖ i tmeⵟⵟut
Ad tekkar zeg unudem,
Ad tt wardiⵖ i waydud
Ad zzays issird udem,
Ad zzays ⵃadiⵖ ajenna
I tayyut ad teⵕⵃem;
Ad zzays sesweⵖ tammurt
I nnewwac ad iyem,
Ad zzays ssirdeⵖ uⵕ
Yuyⵕen ⵖar usitem,
Asitem d anessis
Zi tmurt i d yuyem.
Ad zzays ⵚefⴹeⵖ timedji
I ⵕefnar i yareqqen,
Ad zzays farneⵖ zzman
Zi turja imezzqen;
Turja n iqubbaniyyen
Di tadjest iⵃedqen,
Ad zzays arxuⵖ iseⵖwan
I wⵚuⵕif nneⵖ i yeqqnen.
Aaa tayri yaⵕⴹben!
Sudem ayi d di tuⵕut
Ad tt ⵥⵥuⵖ;
Ad tt ssemⵖareⵖ
APmAd Balaj
Ad tt tedweⵕ d taseklut,
igan tarslt tanxfant n ufrag xf Taseklut n tewlafin
tuydjit n tfruxt.
D waⵥⵕi n tudart.
* Etudiant Chercheur au Master de
* ⵏⵓⵕ ⴰⵄⵕⴰⴱ
Langue et Culture Amazighe

Tamvart tamazivt d uval agdudan amaziv.
Tazdayt ngr açⵟⵟa d uydj .
Kigan d imsnafgan d imrzutn ar
ukan sul snubbucn v usntl n tmvart
tamazivt. Slawan akⴽⵯmad iⵥlin s
umiyn d uval agdudan. Aval agdudan
iga t uswingm anamun; ig uswingm ann
imran aylli kullu ismunn timyurin
d tiyat... nkⴽⵯni nsti ad narm fad
nsawl xf uval anamun lli izdin ngr
uⵥⵟⵟa d tuydjit.
Mad igan tazdayt n uⵥⵟⵟa d uydji
v uval agdudan v dar imazivn,
slawan akⴽⵯv usammr d iⵥlmⴹ n
lmvrib? Iv ilkm wawtay n tfruxt
sa ar tam n isgⴳⵯasn; ar tzzray v
kigan n tfrkiwin; v tizwiri ar
tt ssiridnt tmvarin amr ntt f a
tkcm iymassn n uⵥⵟⵟa. Ar tt ilmma kkatnt v tvrdin nns inint as ayg
winm uzzal; ig win iwis n middn
uⵟⵟib... anamk lli nn vid watsnt
tmvarin iga t ad tg tuydjit n
tfruxt amm uzzal; ig ubjⴹiⴹ n

urgaz amm uⵟⵟib. Tifrkt ad ar
as tininnt; tifrkt n uqqn.
Awtas n uqqn ad ad tvama tfruxt
ad tqqn; fad ad ur yiⵥⴹiⵕ awd
yan vmknna ira ig t ad isbiqqi
tuydjit nns. S mad iⵥlin s uval
agdudan ad; d vmk lli ttvalnt
tmvarin ar as dav katnt tivrdin nns s yan uqmlil tizi nna tra
tfruxt ann tigmmi n urgaz nns. ininnt
ddav vmklli nannt v tizwiri;
macc tiklit ad s yan wanaw umamk
yaⴹnin. Ukan utntt ilmma v tⴽⵯrmin
nns ininnt ad ig winnm uⵟⵟib ig win
iwis n middn uzzal. Anamk vid
iga mgal n unamk amzwaru. Lli igan
ad tg tuydjit amm uⵟⵟib; ig
ubjⴹiⴹ nns ntta uzzal; Tifrkt ad
tga tifrkt n unnuⵕⵥm.
Vmk ad ad iga uval agdudan v
dar tmvart tamazivt v usammr
d iⵥlmⴹ n lmvrib. aval nttan ad
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Anagif s ils amaziv s udalif ⵏⵏⵙ tfinav
Ar awn snilv tirra ddv igan asÏÏa isman adawin
d usda ,isman mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin nna ugmv zi
mnnaw n isglalafn nv imawaln d u-nna zzrv zg ivmisn nv tisvunin ittmukkuln s udalis amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq
tirra nu .ar imal d ubrimal ivudan i ils d udalis amaziv.
Arzaf

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

-hat nekka nga inemlalayn mriddi usdarray
afëⴰⵏÃⵉÃ ayd av iglin ad neg imedgagarn.
-heyya mec ur navul s udm nnev ademsan han ca n
ufuley(L’indépendance) ur illi g tmazirt nnev.
-maca ad div ur nettu is illa udm amedgagar
zi tizwiri lliv lumn g tneddam maca ur izur
anect n wi-n unemlalay iddev ggudin iyetman vif
tinddam(Les villes),iddev kkan imezdav n iyetman
ugern wi-n tneddam.
-tevçand.hat ur igi uswingm anemlalay xas wi-n «
kaël maëks »d injelz » d « linin »d « stalin »d
« truteski » d wi-yyaÄ maca iga wi-n imazivn d
itsen igdudn yaÄn nna ur issin tayla tusligt n imassen n ufars zi bisemdi.
-id tellid d wi-dda ikkatn ad israr afuley i
tmazirt.
-nniv ac yad kud ur ifiv cigan n ismunn n ubrid ur
yad igi unezwum inu xas ad afv mayd tsettav ,ad
ur dderv g umalu nnec, ad ur tteggav xas tiximmut (Personne sans valeur)dat medden.tezgelm
tamelda(L’occasion) kud tpufm asdarray aha ur
trarm asunaÄ nnun ademsan.mer tesmanm ay-nna tebÄam
n igran nev ujman adyali imyaway usunaÄ anemlalay d
umedgagar g tmazirt nnev ard ittugley udm ddev
ad iselfeg inil nnes.
-man imc dda nettegga ?hat ca izzenza iger nnes
ca ismuttey timaryin nnes s uqariÄ alley myallan
medden .izunkes(Etre difficile) ad tekkesd i wa aynna isva s idrimn nnes.idda ukud lliv .ttun medden
mayd ikkan .uggar n kramra(30)n usegÅas ay-a as iffev usdarray tamazirt.mayd icttin udm ademsan
lli ikka vuë nnev ?iorrimn d ihuntern n uzmez ddev
ur as d-uwin acpal(Ne pas se rendre compte).
-han asdarray ur issenfil xas asvenudm(Le
masque) nnes .iffev tamazirt zi tifluyt nnes mar
ad çaë s yuvul zi tcenbit nnes s uçamië n usaÄif.
han uwank nnev ar iqqaë i ibeëëaniyn ad ilin imassen n
ufars g tmazirt nnev s tfada isrirriyn (Faciliter)
isenfar(Les projets).ar ten ittepawal ad ssetresn
imassen n umukn(Le fait de fabriquer),ad ur tãennakn i
uwank attayn n semmus n isegÅasn nev uggar taf ad
afin içelfaën amm nec ma g ttawevn i uvëum.
-ad av yawey ëebbi g usidd nnes .ikka ixub av
waÄu nsul s dvi ittel awn waÄu.medden bÄan vif mennaw n iderba(Sentiers qui ne sont pas clairs).ur yad man
vif yan usuvad(L’objectif).ad av yarey ëebbi .
Tekcem iyyu nnes s tayjayin isuln yusin icttiÄn
izegÅavn n ugejder (La lamentation):
-irvud ac ëebbi alley teffevd avezzu .
-hat ur ta t i kcimv.
-tesikkid i afus.valv is ur sar teçrid içençaën n tafuyt.
-ur giv ma xef itteqqen ca allen inu.
Tsers aÄaÄ nnes ddaw tiÏ nnes :
-han tiÏ nna as ar allav vif c ad ur tturard d uwank
han ad ac isÄeëvl allen.bÄu d wawal.
-hat ur ssenkirv tafullust vif tiglay nnes.
-xaë ac ad ttenmilid iwetta n uwank.ddu iberdan
nnec.han afus n uwank ivezzif.han idicl nnes wi-n wuzzal.
-nniv am hat ur dmiv ad av tazqquët(Le piège) nnes .
-mer tannayd mayd yavn ul inu ur sar tenmilid iwetta
n uwank.ar ittefeëfiÄ wul inu alley valv is ira ad
yafru beëëa n ucbu nu.awd wawal ur iri ad iffev
zi upeëjiÄ inu.ar ttepmimiÄv(Trembler)alley valv
id tigira n tudert inu.
-xas nnirs(Rassure toi), ddiv ad pÄuv ivf inu uggar
n uy-nna izrin.u-nna iqqes ubenkal ad iksuÄ izikr.tanna ikkan vif ugayyu ar teccicey(Sensibliser).ur igi
unezwum inu xas ad afv ca n twuri akæ matta nettat.
-ha-yyi ddiv ad ssemerv i watay d ca n
uëaxsis(Pain sans levure)adyali inva c laç.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
-ur ikki i umya zi tifawt n ëebbi.
-awd avujjer(Le petit déjeuner) ur t i tvejjird
.kud wwetv anfa d ic ur c ufiv g tiliclewt nnec.
-u-nna iran tizi(Le col de la montagne) inzy(Se lever
tôt) imci lliv nnan imezwura lliv.
-valv is tufid ca n twuri.
-ufiv t maca ca ur t xëiÄv.ddiv ad uruv tibratin
i iregmmayn maca awd yan ur i ifri tivëaÄ inu.aha
ufiv-n ivf ger waxbacn (Les griffes)n « ibevlasn ».
-is teskerd ca n usevtiy(Le crime).
-ur sevtiv .ur wettisv asevtey(La criminalité).
-is ar ttecbubuÄn (Arrêter)iresevtayn(Les gens qui
ne sont pas criminels) ?
-tteyaÏfev vif u-nna ur bukv(Avoir l’intention).xas
adj t ukan ad tgen.
-mayd av igan ?irvudav ëebbi alley teffevd
aracib(Le piège).
Innemzeg(Intervenir) « sekku » :
-ad asn isrirey ëebbi tudert nsen ayd ttinid
ukan .hat ikæar ubrid nsen s itnan.
Teoayn anwal .tfel « baddu »isdr ivf nnes.ar
iseksiw zi ddaw wallen udm n ibba nnes ikernuncn(Se
rider) s ioenkrifn(Les complications).tasarut tella g
taÄÄeveët(La bourse) nnes.mec ur as iëÄil tadeggart hat ur sar issedkil agayyu nnes.ur ittuyaqqil ad imry tikccit(La poche)amm inegga nnes.
han mecta n yuk izzenza igr nev asmen (Le lot)bac ad
isev akamis (Le contrat)n uzirew(L’emploi).max ad
ur immecty.u-nna ur ittebendagn (S’aventurier)ur inni
ad ig xas yan n ugudey n uksum ur isufirn i umya.isvilel ibba nnes lli iverbzen far ad yady ifadden
nnes.deffir itsen ilexta n ususm isawl umvaë :
-i mecta as da neÏÏun imezwagn s beëëa?
-ku akamis d utig nnes.ku abervaz d mayd itetter.
-ar mecta ?
-illa bu sin igendadn(Les millions) nev cëaÄ nev kuç
d uggar.
-hat ddiv s tneddarma aha tterv aëaÄil maca ur
ta iffiv.
Izemummey « baddu »s unevmis :
-ad ac t id rarv s ukfad (Avec multiplication)adday nÄuv.
-netter i ëebbi avlas d uÄlas(Au sens de calme).
Tsers « obica » iswi n uëaxsis d uzatim n taddant d tzuÄa yusin tajjerinat d mennaw n uzawn n usmmev (Le verre).inmala ten « baddu » s uvrat(L’appétit).
isuy avëum g uzatim.ar izzeruy s tegmimin n watay.iccur ids ibba nnes atay.tercq as i « baddu
»iddev ivts umvaë ad yanf dat as imi n taÄÄevët.
itteyanf as upersi d uxdil.ar ikkat alley ar ittegerrao aha isfÄ imi nnes day ibedd :
-ddiv ad ssarav vif inevmisn n ibervazn .
-snubbec mezyan .xaë ac ad ttavd ca n umda ur ilin
abuÄ(Le fond).
-xas ad ur tessevlafd agujil vif imeÏÏawn .
Ilula usirm g wallen nnes.ila asuvad.ur yuwi
boit(Ne pas faire attention) g uzeglal.ur içëi amya
alley imyafa d ids dat as.inÄew as wul aha yav tasa
nnes.yucy s wuçuv nnes iëva ,ar ittenyuddu(Circuler)
g içevëan nnes s ururd(Rapidement).idma t ger
ivaliwn nnes tudy admr nnes ar vif s talla,ar
tesniriz,ar as tetter ad t issexned(Excuser).
mmeslavn ivaëiwn nsen .imun d tnila nnes.ur çaë
s imgulley.ipry yat tevmammayt n tisvrrayin
issefriqqisn(Refléter) asidd d unil.ikk tama
nnes.tesmuvr allen nnes dis.izri t g ibenvë aha
yusy yat itteddun dat as.izri t terdb(Se baigner) g imeÏÏi n ubeytl.yucy zi twargit illiv t
yumç yan usmun s ufus nnes g wayr nnes :
-id cey ay-ddev ?
-nec s udm inu.
-manza c ?
-ha-yyi tama n uzeglal.mani c ?
-ha-yyi amm cey ar ttedduv tawada n upyuÄ.
-ar nettejgugul ger ugezÄn d tipiÏ.ur yad ngi
igezÄan wala nga ipyaÄ.
-tedda tmazirt nnev iddev tebÄa.tarwa nnes
tzelleo.ca iÏfaë iming ca iÏfaë ataram.ca iga
zi iming aåum d ulamas(Le centre) n twargit nnes.
iga iming vuë s amedya n usenflel g ucnay(Le fait de
chanter),uçawan d tsekla d tçuëi akæ mayd tga.cra
iga zi utaram aåum n mayd igan udm n tudert.idrus
mayd icbbern g wabuÄ n tmazirt.
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-ttusavn itsen iferdasn n ugdud nnev s
uslekmen(L’auto-humiliation)d usxitr n ubeëëaniy.
-ur illi usafar n uy-a xas ad nessufv mayd illan g
wabuÄ n udalis nnev.
-matta udalis.
-amaziv ayd igan adasil n udalis.yuccel ad nessetres ageëwel adelsan.ad nessidr adalis amaziv ad t nejjenjm i tuttut(L’oubli) d usitm (La marginalisation).
-tumçd abrid ivezzifn .medden n uzmz ddev ur
ar ttemukkuln xas s uvëum.ur yad uwin boit g mayd
kkusan zeg imezwura.
-da tsawald s içiëi (La théorie ) n umezdav n tneddamt
ittiviln is asuty nnes ur t igi xas ugdil ameÃkan(
Le petit écran) isawaln s ils afëanÃiÃ nev asbaniy
nev anegliziy ven aoëab.mer terzifd(Visiter) idurar n ufazaz ameççeyan d unammas d umeqëan ad ttisild i wul n tmazirt isul idder.idurar ddev nna
ur ikcim ugdil ameÃkan cigan suln psan adalis nsen
asnemdan(Authentique) .iddev idrus mayd ikecmn
averbaz(L’école) ger imezdav nnes.idrus mayd
ittusavn s usseoëeb nev ufeënÃeÃ.suln imezdav
ur issin xas ils nsen asnemdan igan ils amaziv.tamazirt hat ur tgi xas tinddam nna gisnt ttisild
i ils isman amaziv d uoëab d ufëanÃiÃ d usbaniy d wi-yyaÄ .idurar n ufazaz gan tabaynut nna mi
tella tsarut ger ifassen n imenbaÄn .mec nla tsarut
ddev ger ifassen nnev ad neëçm i tifluyt nnes dat
akæ imezdav n tmazirt nnev ad tesrar tmazirt nnev
tirsal nnes.ad tnupyu(Exceller) s tmitar nnes inezzevn allen n utaram(L’occident) d iming(L’orient).adday
nessusn s udalis nnev s akæ iniln nnes ad tbedd
tmazirt nnev vif iÄaën nnes ad tesbuvlu udm nnes
ard teg aåum n tarwa nnes,ad ur tack ger tnila d
ta-yyaÄ,ad nemsafaÄ d tizi n ticka.,day nesrar
ivfawn nnev nna neffev aha ur is nuci.
-is trid ad i tinid is qa ad tesbuvlu tmazirt
nnev ivf nnes adday tessidr adalis nnes ?
iZemummey « idir » s urkay (Largement) :
-cammla(Exactement)ay-nnav ayd riv ad iniv.
-id ad gzuv is arudzm n umarin ademsan illa g usidr n udalis amaziv ?
-riv ad iniv is yuf ad imyaway usbuvlu adelsan d udemsan.riv ad iniv is asbuvlu n tmazirt
ittusfada(Etre condionné) s usbuvlu n tmazivt.riv
ad iniv is ur nettuyaqqil ad nesbuvlu adensir
adelsan.adday da isawal idsi (Pour l’organisation)
amunan nev wi-n tenbaÏ awal nna da ittegzu ugdud hat
ad isbuvlu tamazirt.s umedya mecta n yuk iddev
ur issin xas ils amaziv ur ar ittemmeãaraf d
tneddarma ittemsawaÄn d usevlaÄ (pour le client)nnes
s ils afëanÃiÃ nev aoëab ignan s ufëanÃiÃ.mecta
n yuk ur da ittisin inevmisn n uwank iddev ar as
ttufkan s ils ur igin wi-nnes.
-mecta n yuk ur yad igi anezwum nnes xas ad yaf mayd
iggar g uxdil nnes.id ils nnes hat ur dis t yiwi.
ils nnes ur igi xas aseknaf isselcamn utci s uxdil nnes.kuyuk ar ittesuÄ i tuvëift nnes ad tnew.
-mayd av izwarn id tumast(L’essence) nnev mid axdil nnev ?
-axdil ayd av izwarn.ma s ittebdad ca mec ur
yufi ad yawev ?
-heyya ad yawev ca meqqaë gelmn(Décrire) t wi-yyaÄ
s userdun nev s uvyul.
-uhu.yuccel ad idder ca s urafis nnes n ufgan.
-i mec trid ad tged afgan iqqen ad tilid awal nnec.
-hat awd umudar ila awal nnes d accen afgan.
-heyya ur ittuyaqqil ufgan ad idder s udalis
nnes.
-ku afgan ila t.
-hayya ur ittuyaqqil ad t ipbibÄ.
-mec ur t isdiddey laç s temtant.
-meqqaë ur itci ufgan xas avëum aquëaë aha izzeri t s waman iÄulley ad imukl s ils d udalis nnes.
hat ur id xas s uvëum as ittedder cra amm aylli inna umazan oessu umasip.tudert ur telli xas g
uxdil tella awd g twengimt.
-ur ac nniv uhu.maca s umarin ddev a g nella ar tettun
medden ad muklen s udalis nsen.
-xas da ttivild.
*avazaf mupmmad
** isul
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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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Le militantisme Amazigh
et les réactions inutiles
Ces derniers temps, on
remarque que les réactions des militants Amazighs sont focalisées sur
les réactions de l’autrui et
qui ont fait couler beaucoup d’encre au sein du
mouvement culturel Amazigh tout en oubliant que
le sentier est encore long
et même épineux ...De ce
fait, il serait obligatoire
de ne pas trop gaspiller
les énergies dans les discussions qui semblent être aussi banales
et inutiles.
La quasi-totalité des militants croient,
parfois et malheureusement, qu’ils se
trouvent dans la triste obligation de
réagir face aux discours d’une catégorie
connue déjà comme étant ennemie de la
raison et de la rationalité... Les partisans de cette manière de faire (répondre
à toute personne) consolident leur point
de vue par beaucoup de preuves .D’un
côté, ils voient que la nécessité de réagir face à eux est primordiale vu qu’on
souffre encore, au sein de la société, de
l’ignorance et de l’inconscience identitaire d’où le devoir d’éclaircir les idées
fausses. En outre, on répond afin de
prouver le contraire. D’un autre côté,
selon eux, rester immobiles devant le
processus des évènements sur la scène
nationale laisse et donne l’opportunité
aux autres idées et ceci touchera ,peutêtre, à la sensibilité des Amazighs.
Paradoxalement, nombreux sont ceux
qui cherchent des citations, par ci par
là, où on essaie de montrer ou d’affirmer
que le Maroc est, par exemple, Amazigh !!!! ou d’autres qui illustrent l’aveu
miraculeux de certaines personnalités
célèbres à propos de leur origine Amazighe !!!! ....
Je pense qu’il s’avère important de s’arrêter-là afin de poser un certain nombre
de questions dans l’objectif d’éclair-

cir les effets néfastes
et désastreux qu’engendrent de telles réactions sur notre honorable
Cause. Ainsi, peut-on
dire que nous nous trouvons d’une situation de
faiblesse ou d’illégitimité
jusqu’au fait d’attendre
les affirmations de « certains » pour rendre notre
militantisme légal ???A ce
degré-là nous n’avons pas
de principes solides pour
être une proie facile aux provocations
de quelques créatures qui disparaîtront
un jour, sans doute, dans l’anonymat et
l’oubli si on croit à la règle logique qui
dit que : les personnes changent et disparaissent tandis que les phénomènes se
répètent ??? Faut-il qu’on prend l’initiative de faire une publicité bien réussie à
des êtres qui cherchent une célébrité et
une réputation ???
A cet égard, une autre question épineuse
mérite d’être posée : Notre Histoire et
civilisation ancestrales semblent –elles
aussi ruinées pour courir derrière les citations des uns et des autres comme seuls
moyens qui rendront notre existence légitime ???
Bref, je me trouve contrariée à dire
qu’une certaine frénésie nous touche devant les réactions des opposants ( si j’ose
dire ça ) car ,tout simplement , on perd
la totalité de l’énergie dont on a besoin à
long terme. Autrement dit, au lieu de se
concentrer sur l’avenir et la création de
nouvelles méthodologies du travail qui
garantiront le progrès et l’évolution, on
perd le temps, trop précieux, à discuter
les banalités qui ne mènent à rien ....
Ne s’agit-il pas d’une ineptie de donner
une marge d’importance à ce genre de
discussions alors qu’on peut tirer profit
dela citation célèbre qui dit que : « La
caravane passe et les chiens aboient... » ?
* Elmouddene khadija

←

routes, hôpitaux, écoles, usines, etc. Ces
des régions dénudées ou le désespoir règne
en maître. Avant il y avait l’échappatoire de
l’immigration vers l’Eldorado Européen, aujourd’hui ce continent est devenu une vraie
forteresse. Dans un sens les Amazighs sont des
« immigrés » chez eux. Certains pensent que
dans ce pays, on s’occupe mieux des immigrés
africains que des « immigrés nationaux » de la
pauvreté.
Quand il neige, les régions amazighes deviennent un désert blanc ou la mort lente et
atroce guette à tous moments les pauvres habitants. Ces Marocains, qui sont apparemment
que Marocains par nationalité sont marginalisés et comme ils ont pas l’habitude de tendre
la main pour demander l’aide ou l’aumône, ils
meurent glorieusement dans leur dignité.
L’état marocain en 2001 avait reconnu la
culture amazighe, c’étais un acte courageux
et généreux, à la suite l’Institut Royal de la
Culture Amazigh –IRCAM – fut crée. Depuis
sa création, cet organisme n’a pas avancé la
vie des Amazighs d’un centimètre ni changé
leur devenir et image ternie par le racisme
national et les stéréotypes locaux. Aujourd’hui
cet organisme, toujours, tenu par des individus qui font le dos rond à l’establishment, est
devenu une coquille vide et une institution
qui sert ces membres fonctionnaires plus que
le grand public : a self perpetuating institution. Il serait judicieux d’utiliser les milliards
de centimes de cet institut dans le développement des régions amazighes au lieu d’une institution bureaucratique sans valeur aucune.
Pour développer le monde amazigh dans son
intégralité, il est impératif d’opter pour une
stratégie qui s’articule autour des axes suivants, un sorte de Plan Marshall :
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L’Assemblée Mondiale Amazighe
réitère sa condamnation de l’invasion turque
des régions kurdes et salue la solidarité du
président français Emmanuel Macron
La région d’Ifrine et les autres régions kurdes au
nord de la Syrie, subissent, depuis le mois de janvier,
les attaques militaires dévastatrices menées par le
régime turc et des milices terroristes armées ainsi que
des milices de l’opposition syrienne affidées à Ankara.
L’opinion publique internationale et la communauté
internationale se taisent face aux crimes perpétrés par
le régime turc et les milices terroristes armées contre
le peuple kurde : assassinats, spoliation, vol et destructions systématiques dans les régions kurdes. Ce qui
provoque des vagues de déplacement des civils, particulièrement les enfants, les femmes, les malades et les
personnes âgées. Fait qui augure d’une catastrophe humanitaire à joindre aux crimes historiques commis par
les régimes hostiles au droit du peuple kurde à la liberté
et à l’existence sur leurs terres ancestrales. C’est le cas
du régime turc qui perpétue ses crimes et ses ambitions
expansionnistes et le
régime irakien ainsi que
les régimes arabistes,
ottomans et perses.
Tout le monde sait que
l’invasion du régime
fasciste turc constitue
une continuation de sa
politique de soutien aux
organisations terroristes
et des milices fanatiques.
Régime qui n’a pas digéré la victoire des forces kurdes
contre l’organisation terroriste « Daech » à Raqqa. Victoire qui a permis d’asseoir la paix et la stabilité des
régions kurdes. Ce régime, dès lors a cherché des motifs
fictifs pour attaquer le peuple kurde, pour certainement, offrir un refuge pour les organisations terroristes
de la région. Le but étant de les exploiter dans le cadre
de sa politique expansionniste, basée sur la terre brulée.
En se fondant sur ces boucheries humaines perpétrées
par le régime turc à l’encontre du peuple kurde frère,
l’Assemblée Mondiale Amazighe réitère :
•Sa dénonciation et son indignation contre l’attaque
militaire que mènent le régime turc et ses milices terroristes contre les régions kurdes au Kurdistan syrien,
•Appelle les Nations-Unies et l’Union-Européenne
ainsi que la communauté internationale et les organisations de droit internationales pour qu’elles interviennent urgemment pour arrêter et dénoncer les
crimes du régime turc contre les kurdes et l’amener à

- Création de « Provinces de Montagnes » avec
un budget conséquent ;
- Développement de l’infrastructure de base :
- Développement du système des enseignements ;
- Alphabétisation ;
- Créations d’usines de proximité ;
- Développement de l’éco-tourisme ;
- Favoriser l’investissement par des motivations économiques ;
- Délocaliser des industries du Triangle d’Or
vers le monde amazigh ; etc.
La stabilité politique c’est d’abord la cohésion
sociale et la justice économique. Les Marocains de toutes les régions du pays doivent se
sentir tous égaux et fiers d’appartenir à leur
pays. Malheureusement, les Amazighs sont
lésés dans leurs droits primordiaux, ils sentent
que d’autres profitent plus des richesses nationales et que eux, par contre, sont marginalisés par oubli ou négligence ou par sentiment
de vengeance et acte de punition. Si rien n’est
fait à la longue, ils vont surement se révolter et
rien ne pourra les arrêter, à ce moment.
Disons que les Amazighs ont été seulement
oublié et faisons tout pour mettre fin, une fois
pour toute, à cet oubli pour permettre au génie
marocain de s’exprimer librement.
Aujourd’hui, les vrais Lions de l’Atlas sont
ses enfants qui posent pour une photo dans
la neige avant d’aller dans des écoles qui sont
sous-équipées et pas chauffés, pour préparer
l’avenir de leur pays qu’ils aiment de tout leur
cœur bien que celui-ci les a malheureusement
oublié.
*Papier présenté à la 9ème Assemblée Générale des Amazighs du Monde, Marrakech,
Maroc ; 16-18 février 2018
Notes de fin de texte :

respecter les principes des droits de l’homme.
•Appelle les organisations humanitaires et de secours
internationaux pour intervenir dans les régions kurdes
pour aider les civils qui fuient le terrorisme orchestré
par le régime d’Erdogan, en vue de fournir une aide
et assurer les besoins humanitaires primaires, à l’extérieur et au sein des régions occupées.
•Loue le rapport émanant du Haut-Commissariat des
Nations-Unies des droits de l’hommerelayant les accusations de destructions massives, d’assassinats et
de nombreuses autres graves violations des droits de
l’homme commises dans le Sud-Est de la Turquie entre
juillet 2015 et décembre 2016. Rapport qui traite des
réformes exceptionnelles qui ont permis aux autorités turques, suite au putsch raté, et qui a conduit à
un relâchement au niveau de la situation des droits
de l’homme. Et la prolongation de l’état d’exception
en Turquie a conduit la
violation des droits de
plusieurs
personnes.
(www.ohchr.org/FR/
NewsEvents/ Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
21342&LangID=F)
•Appelle l’organisation
des Nations-Unies à ouvrir une enquête quant
aux crimes du régime turc
dans les régions kurdes au nord de la Syrie.
•Salue les positions récentes de solidarité du président
français Emmanuel Macron , qui a exprimé son inquiétude quant à l’attaque menée par le régime turc sur
la région d’Ifrine, et a aussi exprimé sa disposition à
envoyer des forces françaises à « Manbij » pour appuyer
les forces kurdes contre les milices terroristes.
•Appelle les gouvernements européens à soutenir
l’action du président français et à dénoncer l’attaque
turque contre les kurdes.
•Appelle le monde libre à boycotter le régime turc
politiquement et économiquement et considère que
les rapports économiques avec ce régime contribuent à
l’exil et au génocide du peuple kurde.
Affirme, de nouveau, son soutien au peuple kurde frère
quant à son projet de liberté et de libération démocratique.
Signé : Rachid RAHA,
Président de l’ Assemblée Mondiale Amazighe

« Moulay Hassan », dans Michel Abitbol, Histoire du Maroc,
Paris, Perrin, 2009 [détail de l’édition], p. 359-383)
Fin du chapitre « Le premier choc européen (1856-1878)
» (p. 359-366) et introduction du chapitre « L'engrenage
(1878-1894 » (p. 367-369, suivie des sous-chapitres « La
conférence de Madrid (18 mai-3 juillet 1880) et le retour
de la France sur la scène marocaine » (p. 369-373), « Algérie-Maroc-Sahara : le début du grignotage territorial » (p.
373-380) et « Le Maroc à la mort de Moulay Hassan : le
temps des incertitudes » (p. 380-383).
Henri de La Martinière, « Moulaï-el-Hassan », Revue des
deux Mondes, Paris, septembre 1894 (2e quinzaine), p.
398-436 (lire en ligne [archive])
Gabriel Veyre, Dans l'intimité du Sultan, Paris, Librairie
universelle, 1905, 277 p.
Réédition illustrée : Gabriel Veyre (préf. Mostafa Bouaziz),
Dans l'intimité du Sultan : Au Maroc (1901-1905), Casablanca, Afrique Orient, 2009, 251 p.
Bernard Lugan, « Le règne de Moulay Abd el-Aziz (18941908) », dans Histoire du Maroc : Des origines à nos
jours, Ellipses, 2011, 403 p. (ISBN 9782729863524 et
2729863524,OCLC 703208491), p. 219-233
Dunn, Ross E. "Bu Himara's European Connexion: The
Commercial Relations of a Moroccan Warlord", The Journal
of African History, Vol. 21, No. 2 (1980), pp. 235-253
Le Glay Maurice. La Mort du Rogui. Editions Payot, Paris
(consulted 7th edition, 1927).
Gustave Wolfrom, Le Maroc : ce qu'il faut en connaître. Ouvrage suivi d'un compte rendu de la conférence d'Algésiras,
Paris : A. Challamel, 1906. [1] [archive]
« Moulay Hafid », dans Charles-André Julien, Le Maroc
face aux impérialismes : 1415-1956, Jaguar, 2011 (1re
éd. 1978), 549 p. (ISBN 9782869504219 et 2869504217,
OCLC 758774279,présentation en ligne [archive]), p. 7071, 73-90, 95, 144, 152-153, 207, 230 et 294.
Mohamed Hassan Ouazzani, Le Protectorat, crime de lèsenation : Le Cas du Maroc, Fès, Fondation Mohamed Hassan
Ouazzani, 1992, 128 p. (OCLC 40234710, présentation en
ligne [archive]).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat_
fran%C3%A7ais_au_Maroc
« Le protectorat français au MarocN 2 (en arabe : حماية
فرنسا يف املغرب, Ḥimāyat Faransā fi-l-Maḡrib) est le
régime de tutellequi fut exercé par la France dans l'Empire
chérifien.
Mis en place par le traité franco-marocain conclu à Fès, le
30 mars 1912, entre la Troisième République française et
Moulay Abd El Hafid2, éphémère sultan marocain, il était
officiellement nommé Protectorat français dans l'Empire
chérifien dans le traité de Fès, publié quelques mois après
dans le premier bulletin officiel du pays, qui avait pour en-

tête : « Empire chérifien : Protectorat de la République
française au Maroc »2. La fin de ce protectorat, dont l'arrivée fut annoncée au Maroc par le sultan Sidi Mohammed
ben Youssef — futur roi Mohammed V — lors de son discours du trône du 18 novembre 19553 (date retenue pour
la Fête nationale de l'indépendance), fut actée avec la Quatrième République française le 2 mars 19563.
Parallèlement, fut instauré un protectorat espagnol au MarocN 2 à compter du 27 novembre 1912, sur la base d'une
convention franco-espagnole, et le retour à la souveraineté
du Maroc fut officiellement reconnu par l'Espagne près d'un
mois après la France, le 7 avril 1956. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_guerre_
du_Maroc
La Troisième guerre du Maroc aussi appelé , « pacification3
» du Maroc, campagne du Maroc4 ou guerre du Maroc, est
une guerre coloniale militaire et politique française amorcée sous la responsabilité de Hubert Lyautey, alors général,
pendant le règne de Moulay Abdelaziz. Elle vise à combattre
les résistances marocaines à l'établissement du protectorat
français au Maroc. Les premiers incidents adviennent dès
1907, mais la campagne française de pacification débute
en 1911. Elle s'est poursuivie jusqu'en 19341,5 (bataille
de Bougafer, dernier bastion de la rébellion dans le Haut
Atlas). Selon d'autres sources[Lesquelles ?], la campagne
s'est terminée en 1937.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Bougafer
F. Berger, Moha ou Hammou le zaiani, un royaume berbère
contemporain au Maroc, édition de L'Atlas, Marrakech,
1929
Michal Peyron, « Résistances para-nationales chez les
Aït Sokhman et Aït Yafelman dans le Haut Atlas marocain
(1929-1933) » [archive], 20 janvier 2013
Assou oubaslam Le Hero des Ait-Atta » [archive], sur Blog
Ait Chaker, 2 mai 2009
https://www.rifonline.net/Contribution-Le-Rif-enmode-revolte-Dr-Mohamed-Chtatou-Premiere-Partie_
a1707.html
https://www.rifonline.net/Contribution-Le-Rif-enmode-revolte-Dr-Mohamed-Chtatou-Deuxieme-Partie_
a1721.html
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international
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Le monde amazigh,
l'éternel oublié du développement au Maroc
A l’arrivée du Sultan Hassan I au pouvoir (16 septembre 1873
– 7 juin 1894), le Maroc en tant que puissance régionale et
ancien empire africain était dans de mauvais draps : révoltes
successives de la périphérie qui se sentait délaisser par le pouvoir et léser dans ses droits fondamentaux, d’où la fracture du
pays en deux parties : bled as-siba et bled al-makhzen et la
naissance de deux Maroc. Bled al-makhzan se composait des
régions côtières enrichies par le commerce maritime avec
l’Europe et les plaines fertiles, grenier du pays et même de
l’Europe, à un certain temps, tandis que bled as-siba c’étais
généralement les montagnes, les plateaux et les régions désertiques habitées par le peuple amazigh, autochtone et libre mais
appauvri par l’ingratitude de la géographie et le manque d’intérêt des politiciens et décideurs.

Traité de Fès du 30 mars 1912 établissant le Protectorat français du Maroc.
Le mot « protectorat » savamment choisi par cette puissance
coloniale avait pour sens de protéger les sultans successifs
contre la siba des amazighs et sauver par conséquence les richesses de bled al-makhzen et se les accaparer en contrepartie. Pour apaiser les populations musulmanes qui s’insurgèrent
contre les Français à Fès, en solidarité avec les Amazighs, les
Français ont contraint Moulay Abdelhafid à abdiquer le 12
aout 1912 en faveur de Moulay Youssef et à s’exiler en France.
Maroc Utile, Maroc inutile
Les Français en s’installant au Maroc avait pour intérêt de profiter au maximum des richesses du pays donc ils occupèrent très
vite bled al-Makhzen qu’ils appela Maroc Utile et procédèrent
graduellement à soumettre le pays amazigh (Maroc Inutile)
par l’usage de la force, entreprise militaire qu’ils appelèrent
dans le langage colonial la Pacification ou plutôt la Troisième
Guerre du Maroc (1912-1934) sous la houlette de Lyautey.

vembre 1914 puis la guerre
du Rif contre la république
d’Ibn Abdelkrim al-Khattabi
(1921-1926) et la glorieuse
victoire d’Anoual (1921)
contre les forces espagnoles
puis la bataille de Bougafer
du 13 au 28 février 1933 ou
DR MOHAMED CHTATOU*
la France a déployé 83 000
soldats pour faire face aux
tribus amazighes des Ait Atta sous le commandement d’Assou
Ouabaslam avec seulement 12 000 combattants tribaux.
Après la pacification, le monde amazigh marocain ne bénéficiera guerre des mêmes infrastructures que le Maroc utile,
seuls quelques lycées, routes de montagne et bureaux de l’autorité territoriale et bien sur beaucoup de casernes militaires.
Par contre, dans le Maroc utile, il y avait des hôpitaux, des
gares, des voies ferroviaires, des usines, des périmètres d’irrigation, des barrages, etc.
Pour les Français le Maroc inutile, était un monde de
musée qu’il fallait préserver loin de la modernisation et
la modernité pour le plaisir des yeux et le bonheur de
l’exotisme. En effet, alors que le Maroc utile se développait à la vitesse de la lumière, le monde amazigh sombrait dans l’ignorance et la précarité, pour servir, durant
la Deuxième Guerre Mondiale, de vivier pour des soldats braves et aguerris pour défendre la France coloniale
contre l’Allemagne nazie et servir, plus tard, de bras
forts pour la reconstruction du pays et de son économie.
Aujourd’hui, ils sont considérés, plutôt, comme un fardeau social et économique et un pool pour le terrorisme
et l’extrémisme.

Le Maroc dans la tourmente
La siba du monde amazigh était, toutefois, complexe et ressemblait plutôt à un fédéralisme forcé et voulu par les amazighs
pour se prendre en charge au vu de l’insouciance du pouvoir
central. Ainsi les tribus se gouvernaient par ellesmêmes par un système de gouvernance démocratique
incarné par la responsabilité collégiale du conseil élut
des ait rab’in qui à son tour élut le chef amghar. Le
conseil gouvernait la tribu par un amalgame du droit
coutumier azref et de la chari’a simplifiée. Le bled assiba ne coupait pas tous les ponts avec le pouvoir central, il se refusait de payer les taxes mais considérait
le sultan comme amir al-mu’minin « Commandeur des
Croyants » et ainsi le sermon du vendredi khoutbat aljoumou’a était prononcée en son nom.
Le Sultan Hassan I, à cause de la siba du pays amazigh
a passé presque tout son règne sur son cheval allant de
région en région pour la collecte des taxes et l’affirmation de son pouvoir sur le terrain. Il mourut sur son
Le Maroc du désespoir
cheval lors de l’une de ses périples régionaux. Son enAprès l’indépendance en 1956, les gouvernements suctourage tut sa mort, pour éviter les problèmes jusqu’au
cessifs n’ont rien entrepris pour le développement du
retour à la capitale Fès ou fut proclamé le jeune MouMaroc amazigh a part le développement de l’adminislay Abdelaziz sultan du Maroc.
tration territoriale pour mieux contrôler et pacifier cette
Moulay Abdelaziz, adolescent au vu de son âge (16
partie du pays qui s’insurgea en 1958 dans le Rif contre
ans) et fils gâté de Moulay Hassan laissa son grand vil’oubli, la négligence et la marginalisation et fut sauzir et régent Ba Hmad régner à sa place tandis que lui
vagement réprimée par le pouvoir central par 30 000
il s’adonna au plaisirs de la Campagnie de son harem,
soldats des Forces Armées Royales -FAR-, sous le comles sports, les fêtes galantes et des jeux au palais. Des
mandement du prince héritier, du temps, feu Moulay
agents commerciaux accoururent de tous les coins des
Hassan et futur roi Hassan II.
globe pour lui vendre des jouets : mini-trains, appaMeurtrie, la jeunesse rifaine pris le chemin de l’immireils photos, téléphones et pendules dont il affectiongration à la recherche d’un gagne-pain et de la reconnait beaucoup et collectait avec avidité. Ses achats
naissance et du respect, beaucoup ne reviendront plus
ruinèrent le Maroc et l’endettèrent davantage. Ruiné
jamais mais enverront l’équivalent de 5 milliards d’Euros
financièrement, politiquement et militairement, les Carte de 1912 ; le protectorat français au Maroc est indiqué en par an, sommes qui arrivent dans des villes comme Alhotribus d’Oujda et de Tétouan se rebellent et s’allient à
ceima, Nador, Driouch, Tizi Oussli, Aknoul, etc. pour alvert clair et les colonies françaises en vert foncé.
Bou Hmara (1860-1903) le 13 mai 1904 pour détrôler le jour suivant développer le Maroc du Triangle d’Or
ner ce sultan-enfant. Il fait appel à la France qui attendait
(Maroc utile anciennement). Lorsque les Amazighs ont voulu
impatiemment sur la touche cette opportunité pour étendre son Conquête française du Maroc
créer des banques régionales pour se prendre en main, l’état
contrôle, à partir de l’est, sur le Maroc impérial.
leur refusa cette demande. Aujourd’hui, les banques traditionSon incapacité à gouverner entraina successivement la Crise Période 1901-1909
nelles sont dans les mains des Arabes et surtout de la bourgeoimarocaine de 1905 (Crise de Tanger). Moulay Abdelaziz, se Ksar el Azoudj (1903) • Crises marocaines (1905-1911) • sie andalouse de Fès et les banques participatives, fraichement
sentant faible, surtout après la mort de son grand vizir Ba Hmad Crise de Tanger (1905) • Conférence d'Algésiras (1906) • Ra- crées, dans les mains des gens du Moyen Orient ou autres.
en 1900, demanda à l’Europe la convocation d’une conférence vin-du-Loup (1909)
Las d’attendre Godot, les Amazighs se sont révoltés à Alhoceiinternationale sur le Maroc (1er avril 1905) pour sauver sa Période 1910-1913
ma : le Hirak du Rif, pour demander, à qui de droit, de s’ocpeau. La Conférence d’Algéciras (Traité d’Algéciras) de juillet Coup d'Agadir (1911) • Sidi Bou Othmane (1912) • Traité de cuper d’eux, mais leur soulèvement pacifique fut récompensé
1906 confia à la France et l’Espagne l’avenir du Maroc. Lyau- Fès (1912) • Protectorat français au Maroc (1912) •Protecto- par la matraque au lieu d’appliquer la politique clairvoyante
tey occupa Oujda en 1907 et en 1908, 6 000 soldats français rat espagnol au Maroc (1912)
du feu Hassan II vis-à-vis des Sahraouis : "la patrie est miséaux ordres du Général Drude débarquent à Casablanca après Période 1914-1916
ricordieuse et clémente " , ان الوطن غفور رحيمAinsi, au lieu
un intense bombardement de la ville qui fut plusieurs dizaines Guerre des Zayans (1914-1921) • Elhri (1914)
d’opter pour la réconciliation nationale et essayer de remédier
de morts parmi la population, et lentement et sûrement le Ma- Période 1921-1926
aux maux du monde amazigh, le gouvernement s’installe dans
roc tomba dans l’escarcelle de la France coloniale.
Guerre du Rif (1921-1926) • Anoual (1921) • Al Hoceima la dialectique de la punition, qui verra dans l’avenir d’autres
Moulay Abdelhafid (5 janvier 1908 – 12 août 1912), frère (1925)
soulèvements, peut être, plus violents et difficiles à mater.
de Moulay Abdelaziz, poussé par les oulémas de Fès à réagir à Période 1930-1944
Aujourd’hui ils sont assurément pacifiques comme le Hirak du
l’assaut chrétien de dar al-Islam, détrôna ce dernier et se fait Dahir berbère (1930) • Mouvement national marocain (1930) Rif, celui de la soif de Zagora et le Hirak des mineurs de Jerada.
sacrer sultan, mais la France avait déjà pris pied au Maroc et • Tazizaoute (1932) • Bougafer (1933) • Manifeste de l'indé- Pour un développement équitable au Maroc
la Commanderie des Croyants était discréditée, d’ores et déjà. pendance (1944)
Il va sans le dire, qu’aujourd’hui, le Maroc est effectivement
Sur ce, les Amazighs descendirent de leur montagne pour saudeux Maroc malheureusement : le Maroc du Désespoir et le
ver le Maroc et Fès fut assiégée . A son tour, Moulay Abdelha- Il y avait parmi les grands faits d’armes des Amazighs contre Maroc du Triangle d’Or (triangle qui commence à Layoune, va
fid fut appel à la France, déjà établie au Maroc, qui s’empressa l’occupation française d’abord la résistance des Zayanes avec vers Tanger puis Fès), donc c’est un pays qui navigue à deux
d’envoyer le général Monier à la tête 23 000 soldats français, leur chef Mouha Ou Hammou Zayani contre l'occupation fran- vitesses inégales.
le siège fut desserré et Moulay Abdelhafid contraint à signer le çaise et leur éclatante victoire dans la bataille d'Elhri le 13 no- Dans le Maroc du Désespoir, il y a pas d’infrastructures :

←

09

أخبــار

ⵏⵙⵉⵎⵖⵏⵉ

www.amadalamazigh.press.ma

أبريل  - 2018العدد 207
ⴰⴱⵔⵉⵍ 2968 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 207

عبد الواحد بنصر مكتشف “إنسان إغود”
يع ّين مديرا للمعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث

أوضح الوزير املنتدب
املكلف بالعالقات مع
الربملان واملجتمع املدني
الناطق الرسمي باسم
مصطفى
الحكومة،
الخلفي ،اليوم الخميس،
 12أبريل  ،2012أنه تم
تعيني الدكتور والباحث
األنثربولوجي عبد الواحد
بنرص ،مديرا للمعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث.
وأضاف يف بالغ تاله عقب انعقاد املجلس األسبوعي
للحكومة ،أن املجلس الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة
سعد الدين العثماني ،صادق عىل مقرتح تعيينات يف
مناصب عليا ،طبقا ألحكام الفصل  92من الدستور،
ضمنها املصادقة عىل تعيني عبد الواحد بنرص خلفا لعمار
أكراز عىل رأس املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث التابع
لقطاع الثقافة ،بوزارة الثقافة واالتصال.
وقد اشتغل الدكتور عبد الواحد بنرص أستاذا مؤهال من
الدرجة األوىل باملعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث ،ومديرا
مساعدا بنفس املؤسسة ،قبل أن يبهر العالم ،بقيادته
فريقا دوليا ،رفقة زميله جان جاك يوبالن عن معهد

ماكس بالنك لألنرتبولوجيا املتطورة بأملانيا ،الكتشاف
بقايا عظام أقدم إنسان عاقل ،مرفوقة بأدوات حجرية
ومستحثات حيوانية بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية
(جهة مراكش – تانسيفت).
وقد لقي هذا االكتشاف ،الذي يعود تاريخه إىل  315ألف
سنة ،اهتماما كبريا من طرف الباحثني الدوليني والصحافة
العاملية ،وذلك بعدما كانت أقدم بقايا معروفة لجنس
“هومو سيبيانس” قد اكتشفت يف موقع إثيوبي يعرف
باسم “أومو كبيش” ،وتعود إىل نحو  195ألف سنة.
ويعترب املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث مؤسسة وطنية
تابعة لوزارة الثقافة ،تم إحداثها بمقتىض مرسوم وزاري
صادر يف  31يناير  ،1985ونرش بالجريدة الرسمية عدد
 3776بتاريخ  31مارس .1985
وبناء عىل املادة الثانية من املرسوم السالف الذكر ،يقوم
املعهد بتكوين أطر يف علوم اآلثار والرتاث وبجميع عمليات
البحث امليداني وبالنرش ،وحتى يتسنى تحقيق هذه األهداف
وإنجازها ،يجند املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث كافة
الطاقات املتوفرة لديه ،من أطر إدارية وأساتذة وباحثني.
ويضم املعهد قسمني اثنني :القسم األول خاص بالتعليم
والتكوين ،والقسم الثاني خاص بالبحث .يتألف قسم
التكوين من سبع شعب هي :شعبة آثار ما قبل التاريخ،

شعبة آثار ما قبل العهد اإلسالمي ،شعبة اآلثار
اإلسالمية ،شعبة األنرتوبولوجيا ،شعبة التحافة ،وشعبة
املعالم التاريخية واملواقع.
ويسعى املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث من خالل
برامجه الدراسية إىل تكوين الطلبة تكوينا نظريا وتطبيقا،
حيث يشتمل التعليم النظري عىل دروس عامة يف ميادين
التاريخ والجغرافيا واللغات واألركيولوجيا واألنرتوبولوجيا
الخ… أما التداريب فتعتمد باألساس عىل األعمال التطبيقية
داخل أقسام الدروس وعىل األبحاث امليدانية السنوية
املتوجة عند نهايتها بتقارير كتابية.
وتحتوي خزانة املعهد عىل حوايل  17.790مرجعا و931
عنوانا للدوريات املتخصصة .ويستفيد من خدمات هذه
الخزانة الباحثون والطلبة سواء التابعون للمعهد أو
ملختلف املؤسسات واملراكز الجامعية عىل الصعيد الوطني،
كما ترشف الخزانة عىل عملية املطبوعات والنرشات التي
يصدرها املعهد نذكر منها عىل الخصوص «النرشة األثرية
املغربية» .
وقد قام املعهد منذ نشأته سنة  1986بتكوين مجموعة
مهمة من األطر املختصة يف مختلف امليادين املرتبطة بعلوم
اآلثار والرتاث.

«حكيم» حراك الريف حممد جلول :احلكم الذايت هو احلل ملشكل الدميقراطية والتنمية باملغرب

قال املعتقل عىل خلفية الحراك الشعبي بالريف ،محمد
جلول إن «الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو غريها ،هو حل
ملشكل الديمقراطية والتنمية يف املغرب كما هو حل لقضية
الصحراء».
وأضاف جلول أثناء االستماع إليه يوم أمس أمام القايض
عىل الطرايش بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء»:أنا ال
أخاف من قول موقفي الذي قلته أمامك مهما كان الحكم،
أو العقوبة ،وال يخيفني الحكم الذاتي ،فهو أرقى شكل
للتدبري الديمقراطي ،وإرشاك الساكنة يف تقرير وتسيري
شؤونهم املحلية والجهوية».
وما أن واجهه القايض عيل الطرايش ،باملحرض الخاص
بتفريغ املكاملة الهاتفية التي جمعته باملعتقل «البشري
شعيب» عىل خلفية أحداث مارس  2012ببني بوعياش،
واملحكوم عليه بـ  12سنة سجنا نافذا ،مشريا إىل أن هذا
األخري (البشري) اتصل بجلول وأخربه أن ريفيني سيعقدون
لقاء يف مدريد للمطالبة بالحكم الذاتي ،حتى ر ّد عليه جلول
بالقول« :لهم الحق يف املطالبة بذلك وبما يشاؤون».
وأجاب جلول عىل هذه املكاملة التي اعتمدتها املحكمة
ضمن حجج اإلدانة ،قائالً حسب موقع»األول»« :أتبنى
طرحا خاصا بي ،وهو مفهوم الوحدة الوطنية الذي هو
أشمل وأوسع مما يسمى بالوحدة الرتابية ،حيث أن الوحدة
الوطنية ،تقوم عىل أساس اتحاد جميع الجهات بتعدد
ثقافتها ومورثوها التاريخي ،وليست وحدة الرتاب فقط».

وتساءل جلول يف معرض كلمه املوجه للقايض عيل
الطرايش ،حسب ما أوردته املحامية وعضو هيأة الدفاع
أسماء الوديع عن «ظروف و أسباب تغيري التهم املوجهة
له و كيف أصبحت من الجرائم الخطرية التي تقود لحبل
املشنقة بعد أن كانت جنحا بسيط»من حقي أن أعرف
السبب يقول جلول ،ثم يتابع «هل تعرفون أنني غادرت
السجن يوم  12/4/2017و بعد أربعني يوما من ذلك تم
اعتقايل  ،فكيف أكون يف هذه املدة الوجيزة قد شاركت يف
التحضري للمؤامرة؟ متى بدا التحضري لذلك هل بعد خروجي
من السجن أم قبل ذلك و أثناء وجودي وراء القضبان؟»
وأضاف جلول حسب ذات املصدر »:ابدي بعض املالحظات
حول ملف القضية و ما وقع فيه من تغيري حيث أنني
استطعت تفنيد كل التهم التي وجهت إيل و مع ذلك دون
قايض التحقيق استنتاجاته التي تفيد أن هناك من األدلة
ما يبثث تورط املتابع بهذه الجرائم ،و ذلك دون اإلشارة إىل
أقوايل و مالحظاتي علما بان مثويل أمامه لم يتجاوز ساعة
زمن رغم خطورة التهم «!
واستطرد حكيم حراك الريف يف كالمه «كنت قررت أن تلتزم
الصمت لئال أتحول إىل متهم ادفع عني التهم و لكني قلت
مع نفيس ملاذا أضطر للدفاع عن نفيس ابحث عن األدلة التي
تربئني ،وملاذا أقوم بكل هذا املجهود و يف النهاية ستصدر
املحكمة حكمها القايس دون اعتبار لترصيحاتي كما فعل
بي من قبل قايض التحقيق ،و الفرقة الوطنية  ...بعد أن

العمال الفالحون بسوس وعربات املوت
ما مسؤولية أصحاب الضيعات الفالحية بسوس

بعد أيام فقط عىل نكبة الخميس
األسواد والتي وقعت عىل مستوى
الطريق الرابط بني جماعتي بيوكرى
وايت عمرية والتي ذهب ضحيتها 9
أشخاص من بينهم إمرأتان وإصابة
أكثر من  7أشخاص بجروح متفاوتة
الخطورة يوم الخميس  29مارس
املايض ،وقعت صباح يوم األربعاء
 4أبريل الحايل  ،حادثة سري جديدة
بايمي مقورن وكانت ضحاياها
عامالت فالحيات دفعتهن الحاجة إىل
ركوب عربات املوت .
وما هو مؤسف هو أن عائالت هؤالء
الضحايا ال يستفدن من أي تأمني عىل
الحوادث ،اعتبارا لكون الشاحنات
التي تقلهم تخضع لنظام تآمني خاص
بالفالحة.
ما يفرض عىل املسؤلني عىل القطاع
توفري وسائل نقل أمنة تقل هؤالء إىل
مقر عملهم لحمايتم من الحزادث
املتكررة بهذه الجهو أوال ،وحماية
حقوق ذويهم ان وقع لهم مكروه
ثانيا.
هؤالء العمال الذين يعيشون أوضاع
اجتماعية مأسوية تدس عىل كرامتهم
وحقوقهم يدفعون ثمن لقمة العيش
والتي أصبحت مُرة ،الربملاني الحسني
أزوكاغ عن حزب اإلستقالل سبق له
أن أثار يف سؤال له ،لنجيب بوليف ،يف
شهر فرباير املايض بقبة الربملان قضية
العمال الزراعيني واستهل سؤاله
«بكون بعض األقاليم بسوس تتميز
بتمركز العديد من الضيعات الفالحية
الكبرية ومحطات التلفيف التي تمنح
فرصا الحتواء اليد العاملة الفالحية
من خالل توفريها لفرص عمل عديدة
بمختلف املواسم الفالحية ،غري أن

أوضاع هذه الفئة تسائلنا جميعا
وتستلزم علينا القيام بأكثر من وقفة
عىل صعيد مجموعة من املستويات
منها» حسب تعبريه.
واضاف ازوكاغ بأن الظروف املهينة
والالإنسانية التي يتم من خاللها
نقل هؤالء العمال والعامالت من وإىل
مقرات العمل بالضيعات الفالحية
ومحطات التلفيف ،التستجيب ألبسط
املقومات والرشوط التي تحفظ
سالمتهم من جهة وتضمن آدميتهم
من جهة ثانية.
وأكد يف سؤاله عىل أن «تكرار الحوادث
املميتة وبالعرشات املرتبطة بطريقة
النقل والتي يستعمل من خاللها
شاحنات و»بيكوبات» أقل ما يقال
عنها أنها عربات للموت تفتقد ألبسط
رشوط النقل السليم»
وأشار إىل أن هذه اآلليات أو العربات
–عىل عالتها املتعددة« -تضطرار
لنقل هؤالء العمال والعامالت أحيانا
لفوجني مختلفني بالرغم من طول
املسافة املقطوعة وحالة الطرق
بالعالم القروي املهرتئة يف أحيان
كثرية ،نظرا للعدد الكبري للعامالت
والعمال املشتغلني بشكل مبارش
أو غري مبارش يف هذا القطاع غري
املهيكل بهذه األقاليم والتي تشكل
النساء والديموغرافية الشابة قاعدته
األساسية».
تسأل النائب الربملاني حول واقع هذه
الرشيحة املهنية واإلجراءات والتدابري
التي ستتخذوها الحكومة يف أفق
تحسني أوضاع نقلها وتنقلها وتقنني
هذا النقل وأنسنته.
وشدد الحسني ازوكاغ عىل أنه «ال يجب
علينا لوم السائقني الصغار وتقديمهم

كأكباش فداء ،بل ما يجب فعله هو
محاسبة املسؤولني وعدم إفالتهم من
العقاب ،فالرشكات التي تعيش عىل
حساب األمن البيئي واملائي للمنطقة،
وعىل حساب حياة هؤالء العمال ،هي
التي يتوجب عليها توفري وسائل النقل
وظروف أمينة إلشتغالهم»
وأجاب محمد نجيب بوليف ،الوزير
املنتدب املكلف بالنقل ،بكون «الحكومة
وتقديرا ملا يقوم به العمال والعامالت
يف املجال القروي من دور اسايس يف
التنمية املجالية والتنمية االقتصادية
واإلهتمام بهم من قبل الحكومة ،هي
التي جعلت الحكومة الحالية تعمل
عىل إجراءات مجموعة من اإلجراءات
املرتبطة بنقلهم داخل املجال القروي
وألول مرة يف تاريخ بالدنا ،سيتم
تنظيم مجال نقل املستخدمني من
الرجال والنساء بالعالم القروي ،بحيث
هناك قرار فيم يخص العربات التي
ستقلهم وهناك دفرت تحمالت الذي
نحن بصدد انجازه».
وأكيد وككل مرة فالحكومة يف واد
والشعب يف واد أخر ،وكل السياسات
العمومية مجرد حرب عىل ورق
ومجرد شعارات تذهب مع الريح
ويبقى املواطن البسيط هو من يدفع
ثمن استهتار الحكومات بأرواحهم
وأوضاعهم اإلجتماعية واإلقتصادية.
وأكيد أن جهة سوس كعاصمة
فالحية للمغرب تشهد يوميا هذه
الحوادث املأسوية بسبب الوضعية
املهرتئة للطرقات ما يخلف وراءه
يوميا يتامى وأرامل وقتىل ينضافون
إىل الئحة ضحيا النقل الرسي والغري
القانوني للعمال والعامالت بالضيعات
		
الفالحية.

نالوا ثقتي ثم فعلوا
ما أرادوا «.
وقال جلول حسب
عضو هيأة الدفاع
دائما ،الوديع »:فعال
للشارع
خرجت
للمطالبة بحقوق
عادلة و مرشوعة
 ،فإذا بدا للمحكمة
أن تعاقبني عىل
ذلك فلتفعل و لكن
اعتقل معي عدد من
الشباب ال عالقة لهم
باالحتجاجات و كان
ذنبهم الوحيد أنهم
كانوا يمرون بنفس
الطريق التي كان يمر منها رجال األمن فأصدرت املحكمة
بالحسيمة أحكاما قاسية و جائرة ضدهم».
هذا ،وكان القايض عيل الطريش كان قد ق ّرر تأجيل أشغال
جلسة محاكمة معتقيل حراك الريف املرحلني إىل الدار
البيضاء ،إىل زوال اليوم الثالثاء ،بعد وقوع مشادة كالمية
حادة بني الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن املعتقلني.

املهرجان الدويل “للسينما
والبحر” يفتح أبواب املشاركة يف
دورته اخلامسة

تنظم جمعية املهرجان الدويل للسينما والبحر معية
رشكائها الدورة الخامسة للمهرجان الدويل للسينما
والبحر بمرياللفت وسيدي إفني خالل الفرتة املمتدة ما
بني  27و 30شتنرب .2018
وأعلنت إدارة املهرجان ،يف بالغ رسمي توصلت “العالم
األمازيغي” بنسخة منه ،عن افتتاح باب املشاركة يف
وجه املخرجني ومبدعي األفالم القصرية للتباري عىل
جوائز املهرجان.
وحددت إدارة املهرجان رشوط املشاركة يف أن تتناول
األفالم املرشحة للجائزة مواضيع البيئة واملجال
والبحر ،وأن يكون إنتاج الفيلم بني سنتي 2016
و ،2018وأن تكون مدة الفيلم محصورة بني  7دقائق
و 30دقيقة ،مع إجبارية حضور املخرج لتقديم الفيلم
أو من ينوب عنه.
وترسل األفالم املشاركة يف قرص مدمج أو عرب الويب
مرفقة بنبذة عن املخرج وصورته وملخص وملصق
للفيلم ،يف أجل أقصاه  01يوليوز ،إىل العنوان التايل:
إدارة املهرجان الدويل للسينما والبحر ،الجماعة
القروية ملريالفت ،أو الربيد اإللكرتوني 2018info.
 ficm@gmail.com / yubaoub@gmail.comأو
الواتساب.0661491300 0660839005- :

املعهد امللكي يكرم روح
الفقيد ابراهيم أخياط يف
الذكرى األربعينية لرحيله
نظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
مساء يوم الجمعة  30مارس ،2018
يوما دراسيا تكريميا لروح الفقيد
ابراهيم أخياط وذلك بحضور ابنيه
ياسني وتوفيرتي أخياط ،إىل جانب
عدد من املهتمني والباحثني يف القضية
األمازيغية وأصدقاء املرحوم.
التكريم الذي أرشف عىل تسيري أشغاله
السيد أحمد بوكوس ،عميد املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،عرف يف بدايته كلمة
مؤثرة للسيد ياسني أخياط ،نجل الفقيد
ابراهيم أخياط ،وتم تسليمه درع التكريم
رفقة أخته توفيرتي ،قبل أن يتم االنتقال
إىل عروض حول حياة الفقيد وعمقه
الثقايف والهوياتي وقيمه اإلنسانية ،قام
بتقديمها كل من األساتذة الحسني أيت
باحسني وفاطمة بوخريص ،والصايف
مومن عيل والحسني مجاهد الكاتب
العام للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
ويف كلمته االفتتاحية قال أحمد بوكوس،
إن رحيل ابراهيم أخياط“ ،خسارة
للحركة الثقافية األمازيغية وللوطن
ككل” ،معتربا إياه “الشخص الذي
يتميز بقوة إيمانه بالقضية التي يدافع
عنها ،الذي يعمل بشكل مفعم بالحيوية
واالجتهاد”.
وأشاد بوكوس ،بالدور الكبري الذي لعبه
أخياط يف مرحلة املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،بحيث كان ضمن الفريق
الذي عينه صاحب الجاللة يف مجلس
إدارة املعهد ،مؤكدا أن أخياط “كانت له
مواقف شجاعة داخل املجلس ،إذ يعرب
عن رأيه بكل وضوح ،وكان ينتقد انتقادا
بناء ويتفاعل مع هذه املؤسسة تفاعال
ايجابيا.
ويف ترصيح لألستاذ الحسني مجاهد،
خص به جريدة “العالم األمازيغي” قال
أن هذا التكريم املخصص للراحل ابراهيم
أخياط ،يأتي كاعرتاف من املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية بالجميل الذي أسداه
هذا الرجل للقضية األمازيغية.
وأضاف املجاهد أن األستاذ إبراهيم
استطاع ومعه ثلة من الشباب األمازيغي
االندياح وبقوة يف مسار النضال من
أجل األمازيغية واالعرتاف بحقوقها
فوق أرضها ،وكانت البداية تأسيس
أول إطار مدني هو “الجمعية املغربية
للبحث والتبادل الثقايف” سنة ،1967
والتي سطرت مالحم وتضحيات وجهود
فكرية وثقافية كان لها األثر الطيب
يف تمليك املجتمع ملشعل النضال من
أجل األمازيغية وهو ما أثمر االعرتاف
برسمية األمازيغية يف ستور “ .2001هذا
املكسب املهم لم يكن منحة من أحد؛ بل
كان ثمرة جهود وتضحيات جيل من رواد
العمل األمازيغي”.
ويعترب ابراهيم أخياط هرما من
أهرامات النضال األمازيغي ،الذي دافع
عن الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية
بنفس تعددي وبعمق وطني وبرؤية
اسرتاتيجية ،فكانت لكلمته ورسالته
النضالية التي أطلقها من خالل عمله
الجمعوي الكثيف وديناميته الغزيرة
األثر البليغ والصدى البعيد.
أخياط الذي وافته املنية يوم األربعاء،
 7فرباير  ،2018رحل تاركا وراءه
بصمة املناضل الذي نذر كل حياته لهم
القضية األمازيغية ،ككاتب وكجمعوي،
مناضال ومناظرا استطاع املرحوم أن
يسجل اسمه بفخر يف سجل النضال من
أجل إقرار الحقوق اللغوية والثقافية
لألمازيغية.
وقد ولد ابراهيم أخياط يف جماعة أيت
باها قرب أكادير ،وانتقل يف سن مبكرة
إىل العاصمة حيث تابع دراسته من
التعليم االبتدائي إىل التعليم الجامعي،
ليعود مرة أخرى إىل مدينته ويؤسس
بها “جمعية الجامعة الصيفية” سنة
 1979ويرأس لجنتها التنظيمية حتى
عام .1991
أصدر املرحوم مجموعته الشعرية األوىل
بعنوان “تابرات” (الرسالة) باألمازيغية
عام  ،1992إىل جانب مجموعة من
األعمال السياسية والتاريخية؛ من
بينها“ :ملاذا األمازيغية؟” سنة ،1994
و”رجاالت العمل األمازيغي :الراحلون
منهم” سنة  ،2004و”األمازيغية هويتنا
الوطنية” سنة  ،2007و”النهضة
األمازيغية كما عشت ميالدها وتطوّرها”
سنة  2012والذي اشتمل عىل سريته
الذاتية عىل مدى عقود.
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حله.
اخلصاص للتنمية اليت تعىن باخلدمات اإلجتماعية
 اجتهد املرحوم يف وضع مشروع حول القانون املرحوم احلسني امللكي ولد باالخصاص أقليم سيدي  -حاضر يف العديد من اجلمعيات واملنظماتمن أشرس املدافعني عن امللفات املرتبطة مبحاكمات
املنظم للمجلس الوطين للغات والثقافة املغربية فتح واإلنسانية باملنطقة.
األمازيغية واحلقوقية ،والنسائية بكونه من أشهر
أفين
املناضلني األمازيغ بدءا مبحاكمة أزايكو ،حماكمة
هبا نقاش عام يف صفوف النشطاء األمازيغ وكل املهتمني  -ساهم مباله اخلاص يف عدة أعمال اجتماعية
املدافعني عن املرأة.
 التحق هبيئة املحامني بالرباط يفوإنسانية ،كما كان من الداعمني لعدة مجعيات أمازيغية تيليلي مث احلزب الدميقراطي األمازيغي
 كان له الفضل يف إعادة فتح النقاش يف مدونة بشؤن اللغات والثقافة املغربية.07/02/1985
 كان من اشهر املدافعني عن عبداهلل البقايل مديرماديا ومعنويا.
 من أول من وضع مسودة القانون التنظيمياألسرة خاصة الفصل  49املتعلق باحلقوق املالية
 عضو سابق يف جملس هيأة املحامني بالرباطجريدة العلم يف دعور رفعتها وزارة الداخلية ضده.
 عمل على دعم فتح أول مقر جلمعية تاماينوتلألمازيغية.
للمرأة.
 منذ  1999عكف على البحث يف األعراف من املدافعني عن معتقلي حراك الريف. من أشهر املتخصصني يف األراضي الساللية واراضي  -له عدة إسهامات ومقاالت يف عدة مواضيع قانونية بالرباطاألمازيغية خاصة يف نظام «الكد والسعاية» وألف
 دافع بشراسة عن احلزب الدميقراطي األمازيغي  -تويف رمحه اهلل يوم  2ابريل  2018بالرباطاجلموع ،وله كتاب يف هذا املوضوع حتت عنوان ”أراضي منشورة على صفحات جريدة العلم.
يف هذا املوضوع كتاب حتت عنوان ”نظام الكد
سنة  2007يف دعوى رفعتها وزارة الداخلية من أجل ودفن مبقربة الشهداء
 ترأس عدة مجعيات أمازيغية خاصة مجعيةاجلماعات الساللية،ومجاعات القبائل”يف جزأين.
والسعاية،من احلقوق املالية للمرأة” يف جزأين.

رحيل احلسني امللكي

من أكثر املدافعني عن العرف االمازيغي و املرأة املغربية بشراسة
اسئلة تطرح بذهني كيف
ذلك وملاذا هل وقع خلل
ما ،هل ...
اكيد ان وفاته أثرت
يف الكثريين ألن
معارفه وأحبائه
كثر ،فهو صديق
الجميع ،لهذا
قمنا يف «العالم
ا ألما ز يغي »
با ستقا ء
بعض من
ا لشها د ا ت
لبعض
ا صد قا ئه
و معا ر فه
من
وكل
أحبوه من
أو
بعيد
قريب.

“

رشيدة إمرزيك؛

برحيل األستاذ الحسني امللكي يكون أحد املدافعني
عن الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية قد رحل ،و
األستاذ امللكي من املتخصصني يف حق الكد والسعاية
«تمازالت» والذي يساوي بني املرأة والرجل يف اإلرث..
برحيل ملكي يرحل عنا فقيها يف القانون العريف،
فاألستاذ الحسني امللكي قام بالنبش يف مجال األرايض
الساللية والجموع وترك لنا مراجع يف هذا املجال.
ملكي عرفته منذ  15سنة ولكن احتكاكي به أكثر كان
عندما كنت طالبة بكلية الحقوق بالرباط ،وكان اكرب
سند يل يف مجموعة من البحوث قمت بها آنذاك ولطاملا،
أعجبت بدقته يف تحليل النصوص القانونية واستنباط
خفاياها ،أستاذ امللكي كان نعم الرجل ،انسان ذو
اخالق عالية وسعة صدر كبرية يحب الجميع.
حتى هذه اللحظة مازلت ال أصدق وفاته ،فقد زرناه
أنا وزوجي عزيز اجهبيل ساعتني قبل الوفاة ،ووجدناه
يف حالة أحسن مما كان عليها قبل ،كان ممدودا عىل
رسير بغطاء أبيض ويرتدي سرتة بيضاء والنور يلف
وجهه ،وقلت يف نفيس الحمد لله وجهه يبدو منريا
وأكيد انه سيتحسن وحني نعود اليه مرة اخرى سيكون
يف أفضل حال ،رغم أنه لم يكن يقدر عىل الكالم ،إال
أننا تكلمنا معه باإلشارات ،ودعونا له بالشفاء وبادلنا
بابتسامته املعهودة ولكنها كانت ممزوجة بيشء من
األلم.
وبعد ساعتني أو أقل يأتينا الخرب كالصاعقة ،من
أمينة ابن الشيخ التي كانت آنذاك يف زيارة له ،الحسني
امللكي يف ذمة الله« ،تاميورت» ،كانت تبلغني الخرب
بصعوبة والدموع ال ترتك لها املجال للكالم ،برصاحة يف
تلك اللحظة احسست بأن هذا الكون يدور حويل ،عدة

احلسني امللكي ،مناضل غيور ،دافع بشرسة عن احلقوق اللغوية و
الثقافية االمازيغية
قالت أمينة ابن الشيخ مديرة جريدة «العالم األمازيغي»
وإحدى الصديقات املقربات للمرحوم يف شهادتها ،إن
األقدار شاءت أن يرحل عنا األستاذ الحسني امللكي يف
«هذا اليوم  2أبريل والذي يصادف يوم عيد ميالدي» .
وأضافت أنها تعرفت عليه منذ سنة  ، 1994حني
كانت تتابع تدريبها يف مهنة املحاماة بمكتبه
بالرباط ،وأشادت بأنه كان «ذاك االستاذ الذي ال
يتساهل وال يقبل مني أدنى خطأ او سهو يف تحرير
مقال او مذكرة ،و كان ذالك االخ الذي ال يبخل عيل
قط بإسداء النصيحة كما كان ذالك االخ الذي يحرص
عىل تشجيعي و مساندتي بل مساعدتي يف كل خطوة
اخطوها بعد امتهاني مهنة الصحافة» ،مضيفة «كيف
ال و هو املناضل الغيور و املدافع الرشس عن الحقوق
اللغوية و الثقافية االمازيغية وهو من وضع مرشوع
متكامل حول القانون التنظيمي ألجرأة رسمية اللغة
األمازيغية».
وأكدت أنه كان فقيها يف القوانني املرتبطة بأرايض
الجموع و الساللية حق الشقاء و كل ما يرتبط
باألعراف األمازيغية.
لن انساك استاذي رحمك الله.
شراع من أشرعة سفينة الدفاع
األستاذ الحسني امللكي« ،رشاع آخر من أرشعة سفينة
الدفاع عن الحق والعدل يسقط أمام أمواج الوطن

الهادرة» هذا ما افتتح به العدواي الحنفي شهادته،
مستطردا الراحل الحسني امللكي« ،محام ورجل
استثنائي بكل املقاييس يرحل عنا اليوم» و «محام
وباحث مجد مجتهد ومناضل مؤمن بكل قضايا
االنسان والوطن».
وقال العدوي املحامي بهيئة الدارالبيضاء أن
املرحوم هو «أخ وصديق وزميل عرفته بداية سنوات
التسعينات من القرن املايض رجال منسجما مع ذاته
اختار املحاماة رسالة ومهنة ومارسها بصدق وقناعة
ومبدأ».
وأضاف هو «محام اصطف اىل جانب جميع القضايا
الحقوقية العادلة والتي كانت اىل عهد قريب طابو
يتفاداه حتى من سبقوه وتوغلوا وخربوا دهاليز
الدينامية املطلبية والحقوقية ،وميزته أنه كان خبري
ترافع حقوقي مسطري شكال وموضوعا».
وأكد أنه من «تبنى الحقوق الثقافية واللغوية
والهوياتية ودافع عنها ومأسس مسطريا للرتافع
عنها ،كما تبنى أقىص حاالت الدفاع عن الحق يف
املحاكمة العادلة وعن الحق يف التوزيع العادل للثروة
والقيم».
الحسني امللكي «ترافع واجتهد وأفتى بحس ورصيد
أكاديمي و علمي نادر يف جل القضايا العادلة للوطن»
يضيف العدوي ،إنه املحامي «اإلنسان» .

منارة مهنية
قال عزيز رويبح املحامي بهيئة الرباط يف شهادته
إن «املوت يختطف منا مرة اخرى زميال عزيزا أحب
املحاماة و اَهلها حبا يكاد يكون صوفيا يوجه يعلم
يشجع بتواضع الكبار حديثه همومه أوقاته اماله
...كل شئ يف الزميل االستاذ حسني ملكي ينبض عشقا
و التصاقا روحيا باملهنة»....
وأضاف لقد «زرته مساء البارحة كان سعيدا بنجاح
العملية ضحكنا و تواطننا بكلمات وطرائف من اجل
اختالس لحظة فرح من عمق السواد و املرض ....
وأنا أودعه قبلت يده وًجبينه شكرته  ...انتابني حزن
غريب أخفيته بتحريف الكالم عن صلب الكالم ...اىل ان
جاءني الخرب .»....
ويختم رويبح شهادته بقوله «ستبقى يا دا الحسني يف
القلب و الذاكرة و سيبقى اسمك مغروسا يف كالمنا و
وأحاديثنا و ندواتنا و لقاءاتنا .....لن ننساك أبدا و اىل
اللقاء هناك حيث ستقيم روحك الطاهرة ..و انا لله و
انا اليه راجعون .».....
فكرو عطاء و نبل
بدورها عائشة الحيان محامية بهيئة الرباط ،قالت يف
شهادتها «غادرنا اليوم اىل دار البقاء االستاذ الحسني
امللكي زميل مميز تعلمنا عىل يده أصول املهنة  ،غرس
فينا حب املعرفة والبحث و لم يبخل قط علينا بالنصح
و التوجيه  ،كان مكتبه مزارة لكل من يبحث عن مرجع
او اجتهاد أو نصيحة ،كان سندا لنا يف املهنة كما يف
العمل الجمعوي ،فقد ساهم معنا يف جمعية اتحاد

وفاة احلسني امللكي جمدد القانون العريف باملغرب

لقد تويف الحسني امللكي يومه  2أبريل  ،2018وشاءت
األقدار أن أزوره باملصحة التي فارق فيها الحياة بالرباط،قبيل
وفاته بساعتني فقط ،وبوفاة هذه الشخصية فقدالشعب
ً
املعروفة يف األعراف األمازيغية
صاحب نظرية الكد والسعاية،
باسم Tamazzaltأو ، Tighradوتعرف يف الدارجة املغربية
تحت اسم “جرية ““ Jryaوالتي خصص لها من حياته ليايل وأيام  ،ابتداء من
سنة 1999ليؤلف يف هذه النظرية القانونيةاملوروثة عن أجداد وجدات سكان
شمال افريقيا األقدمني ،كتابا طبعه عىل نفقته يف جزأين ،تحت عنوان”نظام
الكد والسعاية،من الحقوق املالية للمرأة” ليصبح بهذا الكتاب صاحب نظرية
قانونية ،برز بها ضد من يسعون اىل منع القوانني العرفية،ومن يجرتون
ويكرسون القوانني الدينية،والقوانني املستوردة من فرنساوالرشق األوسط….
وكان هذا الكتاب بداية لتجديد الدراسات القانونية حول العرف األمازيغي،
الذي شنت عليه األحزاب التقليدية ،والسلطات املخزنية وبعض الفقهاء حربا،
انطلقت مماسموه بالظهري “الرببري”ابتداء من سنة ،1930وبلغت أسوأ
درجاتها بصدور قوانني ماسمي باملغربة والتوحيد والتعريب للقضاء سنة
.1965
وقىض (( امللكي)) بكرس امليم جزءا آخر من حياته وهو يحارض يف منتديات
الجمعيات الثقافية ،ومنظمات الحركة النسائية،يرشح ويدافع عن نظريته
القانونية ،ويتصل بالصحافة واملجتمع املدني كلما سنحت له الفرصة،
حتى اشتهر يف األوساط القانونية من محامني وقضاة ،وقاضيات ،بكتابه
الذي أصبح مرجعا ،وجعل صاحبه يدخل بتواضع وصمت وهدوء يف صف
علماء النظرية القانونية الذين لن ينساهم التا ريخ،وترك بعده رصيدا من
املحارضات،واملداخالت وتسجيالت يف التلفزة واإلذاعة،تتطلب أن يبادرالناس اىل

جمعها لكي التضيع….
.وجوهر هذه النظرية استوحت منه اإلصالحات التي فرضتها الحركة النسائية
املغربية يف قوانني األرسة الفصل املتعلق بحق الزوجة يف اقتسام املال املكتسب
أثناء مدة الزواج بعد طالق الزوج أو وفاته ولو سجل املال يف اسم الزوج وحده.
وبعد شهرة كتاب الكد والسعاية ،وتضلع مؤلفه يف الحقوق العرفية الف كتابا
ثانيا تحت اسم”أرايض الجماعات الساللية،وجماعات القبائل”يف جزأين،
طبعهما عىل نفقته ،وهذا الكتاب جعل هذا الفقيد منظرا بارزا ،وخبريا يف حقوق
وأنظمة هذا النوع من األرايض،وهو املحرك الفكري واملناضل املتواضع الذي
يعمل يف الظل،واليتهافت عىل الشهرة واملصالح الضيقة،قام بمواكبة وتنوير
الحراك الشعبي الشامل يف املغرب،حول أرايض الجماعات الساللية،وأرايض
القبائل،وبذلك فقد فيه الشعب عاملا يف القانون ،المثيل له،يف جو طبخ قوانني
نزع األرايض،واالستيالء عىل ثروات الشعب،من طرف النافذين،ووجود أطراف
تزعم أنها تحتكر الترشيع ومعرفة علوم القانون وهي التعدوا أن تكون ممن
يجهل القانون العريف،ويجرت نظريات الغري،والينطلق من الثرات القانوني
للشعب.
واجتهد املرحوم يف وضع وثائق حول القانون املنظم للمجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية فتح بهانقاش عام يف صفوف النشطاء األمازيغ وكل املهتمني
بشؤن اللغات والثقافة املغربية اقتبس منه الكثريون،وتحمل مشاق التنقالت
والقاء العروض يف أماكن متعددة حوله،ونفس الشئ أنجزه يف محارضاته

العمل النسائي يف العديد من املحاكم النسائية الرمزية
بمرافعاته العميقة سواء حول» االرايض الساللية أو»
الكد و السعاية «  ،كما ال ننىس إسهاماته يف مجال
الحقوق اللغوية و الثقافية األمازيغية».
وأضافت إن «محام بحجم االستاذ امللكي يف فكره و
عطائه و نبل أخالقه قد ال يعيده الزمن ،فلرتقد روحه
بسالم و كل العزاء ألرسته الصغرية و الكبرية .»...

«متازالت» واحلق يف األرض
قال الفاعل الجمعوي عبدالواحد درويش «كنا يف
الطريق لزيارته يف املصحة ،فإذا بالخرب الفاجعة ينزل
علينا كالصاعقة  :لقد تويف األستاذ الحسني امللكي»..
وأضاف لم يكتب لنا أن نودعه »..واستطرد يف شهادته
«الزلت أتذكر مرافعته الشهرية أثناء محاكمة معتقيل
جمعية «تيليليل» بالراشيدية /إمتغرن ،سنة ،1994
تذكرت هذه املرافعة وأنا أستمع ملداخلته ،يوم  18يونيو
 ،2017خالل ندوة حول حراك الريف نظمتها جريدة
«العالم األمازيغي» بنادي الصحافة بالرباط.»...
وأكد درويش أن الحسني امللكي له عدة مساهمات
عززت الرصيد الحقوقي املغربي بمرجعيات أمازيغية
أصيلة تمتد جذورها يف عمق التاريخ.»..
وأوضح أن «مضامني الفصل  49من مدونة األرسة
كانت من صياغة األستاذ ملكي .الذي تناول حق
الكد والسعاية «تمازالت» الذي يعطي للمرأة حقها يف
التمتع بحقوقها واقتسام الثروة الزوجية وفق معايري
املناصفة» مضيفا « هذا هو العرف األمازيغي األصيل
الذي كتب يف شأنه األستاذ امللكي كتابا مرجعيا.»...
وأشاد بأن األستاذ الحسني امللكي قام بحفريات
قانونية يف مجال األرايض الساللية  /أرايض الجموع
وكتب كتابا مرجعيا يف القانون العريف..و كان فقيها
قانونيا يف مجال القانون العريف ..وبامتياز »..رحم الله
الفقيه القانوني واملناضل الحقوقي األمازيغي األستاذ
الحسني امللكي..
تعازي ومواساتي لعائلة الفقيد وللحركة األمازيغية
والحقوقية باملغرب يف فقدان هذا الهرم..
هرم من أهرامات املحاماة
ويف شهادة لألستاذ ناطق ،محام بهيئة الرباط ،قال
بأن املرحوم األستاذ امللكي كان رجل كلمة واجتهاد
وعلم.
وأَضاف يف شهادته بأن املرحوم كان يشتغل يف صمت
وحني يتكلم ،يتكلم بالحكمة وكان يحب الخري للمهنة.
الحسني امللكي لطاملا كان غيورا عىل االمازيغية ويف
نفس الوقت كان يتقن العربية وأرسارها بشكل جيد.
وأضاف املرحوم كان محبوبا من قبل الجميع يحبه
أصدقاؤه ويهابه اعداؤه.
وختم األستاذ ناطق كلمته بقوله «إن املرحوم الحسني
امللكي يعترب هرما من أهرام املحاماة باملغرب قل
نضريه».
وتأسف عىل وفاته بقوله «لقد خرسنا حقا مرجعا
قانونيا ال يعىل عليه انتهى الكالم» .رحمه الله.

ومقاالته حول مرشوع القانون التنظيمي لألمازيغية
الذي ينص عليه دستور سنة ،2011كما داوم لعدة سنوات
عىل نرش أبحاث قانونية يف جريدة العلم….
ومن جانب آخر قىض الحسني امللكي جزءا من حياته
بالعمل الجمعوي يف قيادة جمعية الخصاص للتنمية،وهي
جمعية أنجزت كثريا من الخدمات االجتماعية واإلنسانية رصف عليها جزء امن
ماله الخاص الذي اكتسبه من مهنته يف املحاماة ،كما كان دائما رغم معاناته
الكثرية مع مرض الضيقة التي كان يواجها بقوة اإلرادة والصرب الجميل يتنقل
اىل موقع الجمعية يف سوس بسبب إيمانه العميق بالتنمية املحلية للجماعة
السكانية التي ينتمي اليها،رغم مشاغله الثقافية واملهنية،واشتغاله لعدة
سنوات كعضو يف مجلس هيأة املحامني بالرباط،عمل فيه كمبدع لإلصالحات
املهنية،وتقديم مشاريع الرقي بمستوى املهنة والحفاظ عىل حسن سريها،كما
عمل عىل دعم فتح أول مقر لجمعية تاماينوت بالرباط،وساهم يف كثري من
أنشطتها لعدة سنوات ،اىل جانب أصدقاء وصديقات أتمنى أن يحتفظوا جميعا
بذكرياته ،والوفاء لتاريخه.
كما كان املرحوم مشاركا بصفته كمحام يف الدفاع يف ملفات املحاكمات
السياسية ،عىل سبيل التطوع ملناهضة الظلم والتعسف،وكان نموذجا مهنيا
لإللتزام بتطبيق القانون،وتوثيق املحاكمات،وعشنا معه تجربة دفاعية التنيس
يف دعوى وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي األمازيغي سنة 2007
وإلزالت مذكراته تكون وثائق قانونية هامة،وأخريا كتبنا هده الكلمات ،من
أجل الوفاء لهذا الرجل الذي عرفنا عنه الخري الكثري،وعزاء لعائلته الصغرية
والكبرية،ونتمنى أن يشارك غرينا يف تخليد ذكراه.
* أحمد الدغرني
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موكب جنائزي مهيب يرافق “احلسني امللكي” إىل مثواه األخري
شيعت يوم الثالثاء 3 ،أبريل  ،2018يف جو مهيب ،جنازة املحامي األمازيغي الراحل
“الحسني امللكي” ،حيث ووري جثمانه الثرى بمقربة الشهداء بالرباط ،وسط
حشود غفرية من املواطنني.
وعرفت الجنازة ،حضور وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان مصطفى الرميد ،إىل
جانب قامات حقوقية وقضائية كبرية من محامني وقضاة ومدافعني عن القضية
األمازيغية ،وفاعالت يف مجال قضية املرأة ،فضال عن عدد مهم من الجمعويني
والسياسيني والنقابيني وكذا املواطنني من أصدقاء ومعارف الراحل امللكي.
ومرت الجنازة يف أجواء من الحزن عىل فقدان واحد من أهرامات الساحة الحقوقية
باملغرب.

احلسني امللكي :مالك للمعرفة وملك للجميع

تويف املرحوم املحام االستاذ الحسني امللكي بمدينة
الرباط يوم  2ابريل  2018ودفن جثمانه يف مقربة
الشهداء يوم  3ابريل بعد صالة العرص.
كان يس الحسني قيد حياته انسانا استثنائيا بكل ما
تحمل الكلمة من معنى .كان رجال عاملا يف القانون
وتفقه فيه إىل أبعد الحدود ،حتى وإن ال توجد حدودا
للعلم واملعرفة .شخصيا تعرفت عىل االستاذ املرحوم
بعد قدومي إىل الرباط منذ سنة  2006يف لقاءات خاصة
وندوات ثقافية متفرقة ،وتوطدت املعرفة أكثر بعد منع
الحزب الديموقراطي االمازبغي املغربي ،حيث كثرت
لقاءاتنا تقريبا كل أسبوع ،وتحمس كثريا للدفاع عن
الحزب يف املحكمة ورضورة إعداد ملف قانوني وترافعي
محكم ومضبوط ضد دعوى وزارة الداخلية إلبطال وحل
الحزب.
كان املرحوم االستاذ الحسني امللكي عضوا بارزا ضمن
هيأة الدفاع عن الحزب االمازيغي التي تتكون من 12
محاميا ومحامية .وتقدم االستاذ امللكي بثالث مذكرات
وهي :
– مذكرة جوابية الثارة دفوع شكلية أولية ( الفصل 49
من قانون املسطرة املدنية )  ،سجلت بمحرض جلسة 17
يناير .2008
– طلب ادخال الغري يف الدعوى (الفصل  103من قانون
املسطرة املدنية  ،جلسة  17يناير  .2008املطلوب ادخاله
يف الدعوى  :املعهد امللكي للثقافة االمازيغية يف شخص
ممثله القانوني عميده.
مذكرة جوابية/أولية يف موضوع الدعوى مسجلة يفمحرض جلسة  13مارس .2008
وساهم االستاذ امللكي كذلك بمعية اساتذة آخرين يف
مذكرات تعقيبية لفائدة الحزب الديموقراطي االمازيغي
املغربي ضد السيد وزير الداخلية الذي كان ينوب عنه
االستاذ عبدالجليل التهامي الوزاني .
االستاذ الحسني امللكي ،بالرغم من أنه يعرف ان املحاكمة
سياسية رصفة إال أنه اجتهد وتحمس كثريا لكي تكون
املعركة القانونية لصالح الحزب االمازيغي داخل املحكمة
ويبني مدى بطالن دعوى وزارة الداخلية .
وقد جمع املرحوم كل أوراق وسندات ملف محاكمة
الحزب الديموقراطي االمازيغي من مذكرات االساتذة
ومرافعاتهم ودعوى وزارة الداخلية …يف ملف /كتاب
سماه املرحوم “قضية الحزب الديموقراطي االمازيغي
املغربي يف مواجهة  :دعوى التمييز العرقي والعنرصي
” وهو كتاب ضخم ضم أزيد من  300صفحة وسلمه
االستاذ الحسني امللكي المغار الحزب االستاذ احمد
الدغرني .
حقيقة بذل املرحوم الحسني امللكي مجهودا كبريا جدا
وانجز عمال توثيقيا صعبا وشاقا استغرق فيه وقتا
طويال وأجهد فيه كل طاقاته .وذلك لجمع ملف الرتافع

لصالح الحزب االمازيغي ضد دعوى وزارة الداخلية،
وكان يدرك االستاذ املرحوم تمام االدراك أنها دعوى فيها
الكثري من التمييز والحيف والظلم..
كان يدافع عن حق الحزب يف الوجود بكل تواضع ويف
صمت ولم يفعل ذلك حبا يف منصب أو تموقع أو تسلق.
يشتغل بهدوء وبجد قل نظريه.
هكذا إذن تعرفنا عىل االستاذ يس الحسني وتعرف علينا
هو كذلك ،وتوالت لقاءاتنا وجلساتنا بمعية صديقه
االستاذ أحمد الدغرني ،عادة ما نجلس يف املقاهي
املجاورة ملنزله بزنقة مايل بحي املحيط..ونتناقش قضايا
كثرية و االمور املستجدة وغري املستجدة….
لالستاذ امللكي الحسني فلسفة خاصة يف الحياة وسلوك
خاص يف التعامل ،وطريقة شيقة يف الحديث .استفدت
منه أشياء كثرية جدا ،استمرت صداقتنا بعد محاكمة
الحزب ،ففي كل مرة نلتقي فيها البد أن يسألني عن
الحزب االمازيغي ومصريه…
االستاذ امللكي قاد معركة قانونية هادئة حول سياسات
نزع ارايض القبائل واملجموعات السكانية ،وكان الدليل
القانوني الوحيد تقريبا الذي ال يبخل يف نرش مقاالت
واجتهادات قانونية لتنوير عموم املواطنني يف كيفية
تقديم التعرضات القانونية ضد مساطر التحديد امللك
الغابوي ويف هذا السياق قمت باستجواب تلفزي سنة
 2012معه يف مكتبه بحي ديور الجامع بشارع الحسن
الثاني بالرباط ضمن برنامج مبعوث خاص يف حلقة
خصصت ملا يسمى بتحديد امللك الغابوي ،وكان هو الذي
شجعني عىل تناول هذا املوضوع ،و قمت بتصوير الحلقة
يف منطقة آيت باعمران النها كانت تعيش رصاعا بني
املياه والغابات والساكنة املحلية حول مسألة التحديد.
وقد تحدث االستاذ املرحوم للربنامج عن القوانني التي
يتم بها التحديد باعتبارها قوانني استعمارية وعن
امكانية التعرض ومسطرتها … .الخ…
وعند نهاية تسجيل الترصيح .قال يل االستاذ ” ايس
رايزري غاياد يل س نيغ ” اجبته ” لوقتنا رايزري الربنامج
راداكت نيغ اوستاذ اوكان تزرت “ .وفعال جل االفكار
التي قالها االستاذ يف ترصيحه شاهدها وسمعها أثناء
بث الربنامج ،حيث كانت تلك االفكار والترصيحات
التي تنتقد إدارة املياه والغابات غري مسبوقة يف االعالم
العمومي آنذاك.
امللكي الحسني يتميز بذكاء نادر ويؤمن بالتدرج
واالنفتاح والتعامل مع الجميع ،ويستمع للجميع..
بغض النظر عن املواقف املسبقة ،والتموقعات الحزبية
وااليديولوجية  ،ينرش مقاالته القانونية واجتهاداته عىل
جريدة العلم ،بحكم صداقاته الكثرية مع اساتذة يف حزب
االستقالل ،يؤمن بالقضية االمازيغية ومتشبث بروح
االرض واالنتماء إىل املحيل بقبيلة الخصاص ،فهو يشكل
يف الحقيقة حلقة ضمن سلسلة علماء سوس..سيمتهم

ووري الثرى جثمان األستاذ الحسني امللكي ،املحامي بهيئة الرباط،
بعد عرص الثالثاء  3أبريل  2018يف مقربة الشهداء بالرباط ،وذلك إثر
أزمة قلبية أملت به السبت  31مارس  ،2018لينقل إىل مصحة ،حيث
أجريت له عملية جراحية ،إال أنه فارق الحياة بعد زوال االثنني  2أبريل
.2018
لحد كتابة هذه األسطر مازالت أتوهم أن صديقي األستاذ الحسني
امللكي مازال يعيش بني ظهرانينا ،وأترقب أن نجلس كاملعتاد بمقهى
حي املحيط بالعاصمة اإلدارية ،نرتشف قهوة ونخوض يف مواضيع ال
تخلو أبدا من فائدة ،حيث كنا قد جلسنا مساء الجمعة  30مارس 2018
بمقهانا املعتادة...
تعرفت عىل الفقيد عرب هذه الصفحة املتخصصة يف القانون من
جريدة «العلم» «املجتمع والقانون» قبل أن أتوىل مسؤوليتها ،وذلك
منذ التسعينيات ،حيث خضنا «معارك» إبان مناقشة بعض مشاريع
القوانني ،كمسودة قانون املسطرة الجنائية ،إىل درجة كان له الفضل يف
"إسقاط" عدد من مواد مرشوع هذا القانون ،والتي حرصها (املواد) يف
"شبكة عنكبوتية" كشف فيها تعدد اإلحالة عىل نفس القانون وقوانني
أخرى ،مما يستحيل معها حتى عىل املتخصصني تتبع خيوطها ،وأعد
لذلك مؤلفا مازال شاهدا عىل هذه املحطة ،لكنه لم يُنرش عىل غرار
مؤلفات أخرى ،منها ما هو جاهز ،وآخر يحتاج "لرتوشات".
توطت عالقتنا أيضا بحكم حضوري ملؤتمرات جمعيات هيئات املحامني
باملغرب وجميع لقاءاتها عىل امتداد سنوات خلت ،وبحكم "تخصيص" يف
جريدة "العلم" بمواكبة تغطية ما يروج داخل قاعات جلسات املحاكم،
وتتبع أنشطة وزارة العدل ،ولقاءات املحامني ،وغريهم من الفاعلني يف
منظومة العدالة ،حيث لم أعد أشتغل خارج هذا املجال منذ  ،1996وذلك
بعد االنتهاء من تغطية محاكمة مجموعة "اليخلويف ومن معه" أمام
ابتدائية سال ،إثر "تفجريات" حملة التطهري لسنة .1995
وقد كان البعض  -ممن يعتقدون أنهم حاذقني – أن األستاذ الحسني
امللكي ينتمي إىل حزب االستقالل بدعوى أنه يكتب يف جريدة "العلم"
بشكل مستمر ،مما يؤكد عىل "أمية" كبري وقلة الرتبية ،وسوء ظن يف
حق رجل غري منتمي ،وهو صديق كل األطياف ،إال من استثنى نفسه....
علما أن االنتماء إىل حزب ،أو نقابة ،أو جمعية ليس عيبا ،أو سبة ،أو

العلم الغزير والتواضع الكبري.
لم يأبه بصالونات الرباط ولم تستهويه مظاهرها وال
االحياء البورجوازية للعاصمة  .و شاءت االقدار والصدف
أن نكون جريان املرحوم يس الحسني نتقاسم معه نفس
العمارة يف ملتقى زنقة فاطمة الفهرية مع زنقة مايل من
سنة  2010إىل  2012تقريبا
معروف داخل أوساط املحاميني يف الرباط بالجدية
واالجتهاد والحنكة املهنية إىل حد أن محاميي الرباط
يتوجسون من إسم الحسني امللكي حتى ال يكون موكال
مرافعا لصالح الطرف اآلخر ،يف قضية من القضايا
املعروضة يف املحاكم ،النهم يعرفون اجتهاداته القانونية
ودقته يف قراءة النصوص وامللفات املعروضة ،قارئ
متبرص ومجتهد مؤول ….
لم يكتف االستاذ بعمله كمحامي داخل املحاكم فقط،
وإنما جعل نفسه شمعة تحرتق من أجل ايصال املعرفة
القانونية والقضائية والعرفية لعموم الناس ،إنه يمارس
مهمة املتنورين  .أخرج نصوص العرف االمازيغي من
االندثار والنسيان واختار قضية الحقوق املالية للمرأة
كما هي منصوص عليها يف عرف تامزالت واخرجها
ونرشها يف جزأين تحت عنوان الكد والسعاية لكي
يستفيد منها املجتمع ويقدم بها اجابات الشكاليات
قانونية عويصة كقضية املرأة ،وقد استفاد من
اجتهادات االستاذ امللكي املجتمع والدولة عىل حد سواء.
ألم يكن هذا رجال تنويريا.؟
كذلك فعل االستاذ يف قضية الحقوق الجماعية لالرايض
الساللية ألف فيها عدة أجزاء ،تضم مجهود جبار ونفس
توثيقي هائل يف جمع وتصنيف وترتيب النصوص
واالحكام ودراستها .يقوم بتلك االجتهادات ويطبع تلك
املؤلفات من ماله الخاص ألنه يعرف جيدا أن اغتصاب
االرايض ونزع ملكيتها يتم عن طريق القانون والتالعب
به… .وبذلك يتطوع االستاذ املرحوم يف جعل املعرفة
القانونية واملسطرية يف متناول الجميع.
يف جنازة املرحوم الحسني امللكي مىش االمازيغي بجانب
القومي العربي والعلماني بجانب االسالمي واملتحزب
بجانب غري املتحزب …االستاذ بجانب التاجر املناضل
بجانب املثقف والفقيه …مشا وراء جثمانه جمهور غفري
من النخبة واملحامني واملحاميات واملناضلني واملناضالت
من شتى الحساسيات االيديلوجية والفكرية….
هو املرحوم االستاذ الحسني امللكي كان يشتغل يف صمت
ويف الظل وكسب قلوب واحرتام الجميع.
قبل شهور عىل وفاته اقرتح عيل االستاذ انجاز حلقة
تلفزية حول موضوع التحفيظ العقاري ،وقبلت اقرتاحه
…ونرجو أن ننجز ذلك االقرتاح يف مستقبل االيام وفاء
للعهد وروح استاذنا الجليل املرحوم يس الحسني امللكي
رحمه الله.

األستاذ احلسني امللكي
ليس فقدا للمحاماة فقط

جريمة ،لكن الزاوية التي أتحدث منها عن هذه الطينة من البرش ،الذين
هم كنكرة من ذوي الضغائن وقلوبهم مرىض وووو
وقد خلفت عالقاتنا بالنسبة للبعض ممن يف نفوسهم "إن" غموضا ولبسا
لغاية يومه ،وهي عالقة لم تزدد إال رسوخا وامتدت منذ التسعينيات إىل
غاية يوم واحد قبل إصابته بأزمة قلبية ودخوله للمصحة ،ألنها عالقة
كانت خارج أي طمع ،أو تزلف ،أو مصلحة ،بل كانت إنسانية ،ألن ما كان
لله دام واستمر ،وما كان لغريه انقرض ،بانقراض املصلحة.
يعد األستاذ الحسني امللكي "شيخا" ،وفقيها ،بمفهوم الباحث املتخصص،
ا ُملتَّسم بحاسة غري عادية يف قراءة وفهم النصوص القانونية واألحكام
والقرارات القضائية عىل خالف آخرين ممن يعتربون أنفسهم متخصصني
وباحثني وأصحاب مراكز للبحث والدراسة ،حيث كان يتم اللجوء إليه يف
إعداد مشاريع القوانني ،وتفتيت وتفكيك كلمتها وسطورها وفقراتها،
ويتخذ املبادرة إلثارة إشكاالت قد تبدو معاكسة ملوجة التيارات ،حتى
لو كانت األمواج عاتية ،وال يتوانى يف الصدح بقراءته الخاصة ملا يعرض
عليه ،وذلك بلباقة وكياسة حينما يطلب منه رأي.
وهنا تكمن أيضا قوة فقيدنا ،الذي ربما قد تختلف معه ،لكنك تحرتمه
لقدرته عىل قول "ال" حينما يستلزم ذلك ،إذ كثريا ما " ريَّبَ " /هدم
"حفلة" قراءة مرشوع قانون ...وال يتصور حضوره لندوة ،أو مؤتمر
دون أخذ الكلمة ،وإبداء وجهة نظره يف املوضوع املطروح للنقاش.
إن األستاذ امللكي صارم يف قول «ال» حينما يتعلق األمر بوجهة نظر علمية
وبحثية ،لكنه قد يجاملك يف غري هذا املوضع عىل حساب صحته ووقته،
لكي يبقى " املاء جاريا " ،ألنه ال يؤمن بمقص قطع العالقة ....إال يف
الحاالت القصوى ،حيث يفضل االبتعاد عن البعض بأخذ مسافات إىل أن
يتضح الخيط األبيض من األسود.

ع .بوشطارت

هذا املصاب اجللل هو خسارة
لقطاع العدل بأكمله وملهنة
املحاماة يف كافة أرجاء الوطن

وأنا أشارك اليوم يف مؤتمر مراكش الدويل للعدالة،
تلقيت بعميق التأثر وبالغ األىس والحرسة ،النبأ املحزن
لوفاة املشمول بعفو الله ورضاه ،زميلنا األستاذ محمد
الحسني امللكي ،املحامي بهيئة الرباط عىل إثر أزمة
قلبية أملت به يوم اإلثنني  2أبريل . 2018
وبهذه املناسبة األليمة أعرب ألرسة الفقيد املهنية،
ولكل أقاربه وذويه ،وأصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا
وخالص عبارات مواساتنا مقدرين فداحة الرزء يف
رحيل أحد رجاالت سوس ومنطقة األخصاص بإقليم
سيدي افني املخلصني ،الذين نذروا حياتهم لخدمة
الثقافة األمازيغية وحقوق اإلنسان بكل تفان وإخالص
ونكران ذات.
إن هذا املصاب الجلل هو خسارة لقطاع العدل بأكمله
وملهنة املحاماة يف كافة أرجاء الوطن ،لكون املهنة فقدت
برحيل األستاذ امللكي أحد أعمدتها وفقهائها املتمكنني
وأحد مراجعها الثابتة يف مساطر الكد والسعاية
وتنظيم العالقات املالية بني الزوجني يف املغرب و دراسة
أرايض الجماعات الساللية والقوانني التنظيمية لتفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية دراسة قانونية وتقنية
دقيقة ،حيث كانت للفقيد معرفة موسوعية تميزت
بغزارة اإلنتاج الفكري والحس التواصيل.
كما خرست بالدنا مناضال جمعويا كان من أوائل
املناضلني من أجل الحقوق اللغوية والثقافية
األمازيغية ،وكان فاعال مدنيا نشيطا ضمن جمعية
األخصاص للتنمية ،وكان حقوقيا ذا تجربة جمعوية
واسعة جامعة لألداء املهني امللتزم وللعطاء املدني
الغني ،الذي ميزه من بني أقرانه كمحامي عضوي
ملتصق باألرض وبهموم اإلنسان املغربي.
وكان رحمه الله ذا قلب واسع ومبادئ وطنية راسخة،
يعترب قدوة يف حضوره ووزنه وثقله .وال أزال أذكر
 ونحن نحتفل اليوم بالذكرى العرشين لتأسيسجمعية باني لدعم املؤسسات الصحية بتيزنيت  -التي
كان لها الفضل يف تشييد مركز لتصفية الدم بتيزنيت
بمستشفى الحسن األول ،بجانب مشاريع تنموية
أخرى ،ولن أنىس حضوره الوازن بجانبنا يف سنة ،1998
ونحن نؤسس لجمعية باني لدعم املؤسسات الصحية
بتيزنيت ،حيث تنقل رحمه الله بأريحية وبسعة صدر
من الرباط إىل تيزنيت ،وأبى إال أن يرتاءس الجمع العام
التأسييس للجمعية ويساهم بفكره وعطاءه يف أشغال
اللجنة التحضريية دعما منه لقيم التضامن والتآزر
والتطوع والسخاء األخالقي.
وإننا إذ نستحرض بهذه املناسبة املحزنة ،هذا الرصيد
املهني واإلنساني ،وما كان يتميز به الفقيد ،من حنكة
مهنية وخصال إنسانية عالية .نحيي فيه ،رحمه الله،
وفاءه للمثل العليا ،ووطنيته وسمو أخالقه .ونرجو
من العيل القدير أن يويف الفقيد الكبري أحسن الجزاء،
عىل ما أسدى لوطنه من خدمات جليلة ،وأن يتقبله يف
عداد الصالحني من عباده ،ويشمله بمغفرته ورضوانه،
ويسكنه فسيح جنانه.
وإذ نشاطر ،أقارب الفقيد ،أحزانهم يف هذا املصاب
األليم ،الذي ال راد لقضاء الله فيه ،نسأل الله عز وجل
أن يلهم أرسته املهنية وأقرباءه وذويه جميل الصرب
وحسن العزاء .وإنا لله وإنا إليه راجعون.

* عبد اللطيف أعمو
مستشار برملاني

كما تجد الفقيد سباقا يف إثارة قضايا معينة ،كمسألتي " الكد
والسعاية " والتي كان له السبق فيها ،عىل غرار قضايا األحكام املالية
للمجلس األعىل للحسابات ...إضافة إىل دعوته لرضورة التمييز بني
مفهومي السلطة القضائية الواردة يف دستور ...2011
وهو السبق الذي تجده حينما يطلب منه املؤازرة يف ملفات حرية الرأي
والتعبري ،التي كان آخرها حضوره رفقة عدة أساتذة محامني يف محاكمة
جريدة " العلم " يف شخص مديرها الزميل عبد الله البقايل ،إبان تقديم وزير
الداخلية شكاية يف املوضوع ،حيث كان شديد الحرص عىل توصله بطلب
تكليفه بمهمة الدفاع ،ألنه ال يؤمن بالتطوع واملؤازرة بدون تكليف يف
املحاماة ،عىل غرار رفضه توزيع ملفات حوادث الشغل ،أو حوادث السري
من قبل بعض هيئات املحامني ،ألن يف ذلك مساس بحقوق املتقاضني
وحريتهم يف االختيار ،كما هو الشأن أيضا يف مسألة االقتطاعات املالية
التي تقوم بها هيئات املحامني من أموال زبناء دفاعهم ،ألنها جهة ال
عالقة لها بالزبون ،وال صفة ،أو أحقية لها يف عملية االقتطاع ،مما
يستلزم تدخل النيابة العامة يف ظل السلطة القضائية الجديدة ،إلرجاع
األمور إىل نصابها دفاعا عن املجتمع واألمن القضائي.
ومرة أخرى كان الفقيد نجما يف محاكمة جريدة "العلم " باملحكمة
االبتدائية يف الرباط بحكم كفاءته املهنية التي أثارت إعجاب الحارضين
من غري املختصني واملهنيني ،والتي يستمدها من تدقيقه يف «الفواصل
والنقط» وحرصه عىل القراءة ،وحب التعلم ،والبحث ،واعتماد األرشفة
والتوثيق وتقديم املذكرات الكتابية املعززة باملرافعات الشفاهية...
من هنا استمد األستاذ امللكي قوة بصمته ،املطبوعة بالرتيث ،والصرب،
وإعطاء الحيز الزمني مجاله ،مع حبه الكبري للمحاماة ،التي فقدت اليوم
أحد أعمدتها الكبار ،علما أنه كان شديد التمييز بني املحاماة كرصح
ورسالة ،وبني املحامي كسلوك ،عىل غرار باقي املهن ،بما يف ذلك مجال
الصحافة املوجود فيه الصالح والطالح.
تغمد الله روح الفقيد ،زمييل وصديقي األستاذ الحسني امللكي ،بواسع
رحمته وأسكنه فسيح جنانه مع النبيئني والصديقني والصالحني وحسن
أولئك رفيقا ،وألهم زوجته وأرسته الصغرية الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

* عبد الله الرشقاوي  -صحايف جريدة «العلم»
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الطوارق جيتمعون يف
“تاهقارت” ضواحي مدينة متنراست

عقد
الطوارق ،أول
أمس السبت17 ،
مارس ،2018
تجمعا هو األول
من نوعه يف بلدة
تاهقارت الواقعة
يف املدخل الشمايل
ملدينة تمنراست.
واعتربت صحيفة
أن
“ليبريتي”
الخطوة
هذه
تحمل الكثري من الدالالت ،عىل
اعتبار أنها تعكس الفشل الذريع
ألولئك الذين حاولوا ،بمنطقة
الهقار أو انطالقا من الجزائر
العاصمة ،وأد مبادرة األمينوكال
“زعيم قبائل الطوارق” ،بما يف
ذلك التشكيك يف “مرشوعيته”
كممثل لجماعته.
وذكرة أن هذه املحاولة لخنق
دعوته إىل تنظيم تظاهرة للطوارق
شكلت إشارة واضحة عىل الرغبة
يف وضع حد لهذا النوع من
التنظيم املتوارث ،ليس من أجل
استبداله بنمط للتدبري املحيل،

ولكن من أجل تمكني “قيادا”
جددا من التوفر عىل سلطات
كاملة بمنطقة يمكن االغتناء
فيها بشتى الطرق ،بما يف ذلك عرب
مراقبة بعض أنواع التهريب.
والحظت الصحيفة ،يف افتتاحيتها
بعنوان “هذا اإلنذار القادم من
الهقار” ،أنها املرة األوىل ،منذ نيل
البالد استقاللها ،التي يعرب فيها
الطوارق بشكل علني عن وجود
نوايا لالستحواذ التام عىل السلطة
املحلية ،والذي قد يمر  ،بالرضورة،
عرب إقصاء أعيان املنطقة.

جامعة غرداية حتتضن “ملتقى األدب األمازيغي” يف اجلنوب اجلزائري
ينظم مخترب الرتاث الثقايف واللغوي واألدبي بالجنوب الجزائري وفرقة
البحث يف الرتاث واألدب بالجنوب الجزائري بجامعة غرداية ،مؤتمرا وطنيا
حول موضوع “األدب األمازيغي يف الجنوب الجزائري ،أعالمه وقضاياه
املوضوعية والفنية” ،وذلك يومي  26 25-أفريل  2018بمدينة تغردايت
جنوب-غرب الجزائر.
ويهدف امللتقى ،حسب األرضية التي أعدتها اللجنة العلمية ،إىل التعريف
باألدب األمازيغي ،باعتباره جزءا ً من الهوية الوطنية الجزائرية ،ورافدا ً
خصبا ً للبحث أمام طلبتنا يف مرحلة الليسانس واملاسرت والدكتوراه ،ودفع
الباحثني إىل مزيد من التنقيب يف تخصص األدب الجزائري األمازيغي
بالجنوب الكبري ،والتعرف عىل التنوع اللهجي األمازيغي من أجل استخراج
خصائصه ومميزاته الفنية واملوضوعية ،وإفادة األجيال الالحقة به.
كما يسعى امللتقى إىل خدمة الرتاث الوطني من خالل األنموذج املحيل
والتعريف بالدراسات الرائدة يف األدب األمازيغي بالجنوب الجزائري،
وتسليط الضوء عىل املنتج األدبي األمازيغي جمعا ً وتعريفا ً وترجمة وتوثيقا ً
ونرشاً ،وكذا تجميع الطاقات البحثية املشتغلة بالرتاث األمازيغي الجزائري
من باحثني ومؤلفني ومبدعني ،قصد تثمني جهودهم وتعزيز التنسيق
بينهم ،وربط أوارص الصلة والتعاون بني مخابر البحث والفرق واملراكز ذات
االهتمام املشرتك وطنياً ،يف إطار اسرتاتيجية شاملة للعناية بالرتاث الوطني،
واالستثمار فيه من أجل تنميته ونرشه.
واعتربت أرضية امللتقى ،األدب األمازيغي جزءا ً أساسيا ً من اإلرث الالمادي
وعنرصا ً مكونا ً ألشكال املعرفة اإلنسانية التي تُعنى باملظاهر الثقافية
والحضارية لسكان أقطار شمال إفريقيا منذ القدم وتربطها قواسم
مشرتكة ،ويشمل األدب األمازيغي كل الفنون النثرية والشعرية والرتاث
املتواتر عرب العصور؛ كما يتميز بثرائه وتنوعه بني أدب وأهازيج وموسيقى
وفنون شعبية وقصص وحكايات وأمثال… ما يزال معظمه تتناقله األلسن
ٍ
ّ
وأنماط سلوكية متميزة فردية وجماعية.
وتجسده العقول بمهارات إبداعية
والجزائر باعتبارها جزءا ً رئيسيا ً ومكونا ً هاما ً ألقطار املغرب الكبري تزخر
بدورها بمثل هذا الرتاث العريق ،إذ تع ّد اللغة األمازيغية يف الجزائر واملتميزة
بلهجاتها املحلية املتنوعة (القبائلية والشاوية والتارقية واملزابية والشلحية

ليبيا تبدأ رمسيا يف كتابة لوحات
الطرق باللغة األمازيغية

رشعت سلطات مدينة زوارة
يف لیبیا رسمیا يف كتابة أسماء
الشوارع والطرق باللغة األمازيغیة
العريق
األمازيغي
بالحرف
تیفیناغ ،الذي طاملا حاربه نظام
معمر القدايف سابقا.
وتھدف ھذه املبادرة إىل كتابة
أسماء جمیع الشوارع ولوحات
الطرق باللغة األمازيغیة بالحروف
األمازيغیة تیفیناغ ،وستشمل
التغییرات أيضا أسماء املدن و
ا لقر ى ،
وا لوجھا ت
ا لسیا حیة ،
بما يف ذلك
ا ملو ا قع
ا لتا ر يخیة
و ا لطبیعیة
عرب زوارة
لیبیا
و
بأكملھا يف
املستقبل.
وجاء هذا القرار بعدما أصدرت
بلدية زوارة قرارا يشرتط أن تكون
الكتابة عىل الالفتات ولوحات
الدعاية واإلعالن داخل مدينة زوارة،
أن تكون باللغة االمازيغية ،ويمكن
استخدام أي لغة أخرى إىل جانب
اللغة االمازيغية.
واعترب حافظ بن سايس عميد بلدية
زوارة ،لـ «بوابة إفريقيا اإلخبارية»
أن هذا القرار الصادر عن بلدية
زوارة والعمل به داخل البلدية «نحن
نعلم جميعا بان مدينة زواره مدينة
أمازيغية فالبد أن تكون معاملها
االمازيغية بارزة حتى تنضح
للجميع وخاصة للمسافر أو املقيم،
وهذا القرار ذو طباع محىل بمعنى
تأكيد لهوية املدينة ،وهذا القرار
جاء نتيجة طلب مؤسسات املجتمع
املدني بزوارة وربما جاء متأخر
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بعض اليشء ،حيث كنا ننتظر
يف مخرجات لجنة صياغة الدستور
والتي قاطعناها منذ البداية لكونها
لم تعرتف بحقوقنا منذ البداية وكان
لنا أمل يتم تعديل املادة ( ) 30من
اإلعالن الدستوري حتى نتمكن من
الدخول ىف هذه اللجنة ولكن لألسف
لم يحدث هذا بعد ،ونحن ننتظر
الدستور الجديد لعله ينصفنا ونكون
جميعا تحت قوانينه».
وأشار بن سايس إىل أن «هذا القرار
الذي تم
ا تخا ذ ه
من قبل
بلد ية
زواره
ليس
با لقر ا ر
ا لصعب
أو الكبري
و إ نما
هو فقط
لتنظيم
اإلعالنات داخل نطاق البلدية وكما
أسلفت الذكر ،التعريف بثقافة
املدينة لكل زائر أو سائح أو مسافر،
ولم ولن نمنع احد باستخدام أي لغة
أخرى يف ذلك ،فنحن نحاول ونسعى
أن نربز ثقافتنا لغرينا التي طمست
لعقود ،وهذا القرار دليل أن ليبيا بلد
تجمعه عدة ثقافات وعدة مكونات
وهذا اعتقد أنه فخر لكل الليبيني
أن تكون ليبيا زاخرة بهذا التنوع
وبهذه الثقافات ،وهذا هو صبغة
القرار يعنى إلظهار الهوية والثقافة
االمازيغية وال يمكن أن يستخدم
ليشء آخر» عىل ح ّد قوله.

وتعد أبجدية تیفیناغ األمازيغة
أول وأقدم أبجدية ظھرت يف لیبیا،
وتعترب نظام الكتابة التقلیدي
للشعب األمازيغي يف شمال أفريقیا
منذ ما قبل املیالد حتى الیوم.

“أموال أمقران” ..أكرب معجم أمازيغي
للباحث املستقل عبد احلفيظ إيدرس

أصدرت املحافظة السامية لألمازيغية مؤلفا جديدا إلثراء املكتبة األمازيغية،
ويتعلق األمر بـ«معجم كبري فرنيس-أمازيغي” لعبد الحفيظ ايدرس.
ويعد املعجم الكبري الفرنيس-األمازيغي للباحث املستقل عبد الحفيظ ايدرس إثراءا
للمعجم الذي أصدره سنة  2003بالتعاون مع رابح مادي.
ويعترب املعجم الذي يضم  65.000كلمة ،موردا لغويا ومصطلحيا ثمينا يف سياق تعد
فيه اللغة األمازيغية ،لغة رسمية منذ املصادقة عىل الدستور الجديد لسنة ،2016
حارضة أكثر فأكثر عىل مستوى مؤسسات الدولة .ولذا توجب إعداد معجم ثري ودقيق
لتسهيل الرتجمة وتحقيق هدف ادراج اللغة األمازيغية يف املؤسسات.
املعجم ثمرة عدة سنوات من الجهد والبحث الذي ساهم ضمنه عبد الحفيظ ايدرس
مع عدد كبري من الباحثني من املجال اللغوي األمازيغي ،السيما املختص يف اللسانيات
ياسني زيدان من قسم اللغة االمازيغية يف جامعة تيزي وزو ،لجمع أكرب عدد ممكن
من الكلمات الثابت استعمالها يف مسقط رأسه بمنطقة القبائل .وإىل جانب عدد كبري
من املصطلحات اللغوية الثابت استعمالها التي تم جمعها ميدانيا ،يرتكز املعجم عىل
مراجع وقواميس تشمل تقريبا كافة اللهجات األمازيغية الرئيسية (السيما الشاوية
والقبائلية والريفية والشلحية والتوارقية وغريها).

“إمرجين ن تليلي” ترمجة أمازيغية
ملذكرات أحد أبرز رواد الثورة اجلزائرية

أصدرت املحافظة السامية لألمازيغية بالجزائر،
بتعاون مع دار النرش “رافار” ،ترجمة باللغة
األمازيغية لكتاب “أسلحة الحرية” ،وهي مذكرات
ملحمد بوداود ،أحد رواد جيش التحرير الوطني ،املدعو
يس منصور ،املسؤول عن قسم العتاد والتسليح
بمنطقة الغرب بوزارة التسليح واالتصاالت العامة.
و يعالج كتاب “أسلحة الحرية” أو “إمريجن ن تلييل”
حقبة هامة من تاريخ الثورة الجزائرية ،السيما تلك
املتعلقة بتزويد املجاهدين باألسلحة.
و عد ترجمة تاكفاريناس نايت شعبان واضحة
وسلسة الستعماله مصطلحات ال تلجأ يف أي حال
من األحوال إىل األلفاظ الجديدة.
و يف  165صفحة التي يضمها كتاب مذكرات يس
منصور ،يتعرف القارئ عىل بطوالت جديدة من صنع
رجال تركوا بصمة خالدة يف تاريخ املكافحة الجزائرية.
ويتضمن الكتاب صورا تشهد عىل فرتة كانت حقا أليمة ولكن تميزت بالعمل الدؤوب
والقناعة الراسخة.

أوحيىي :مشروع أكادميية اللغة األمازيغية سيعرض قريبا على جملس الوزراء

كشف الوزير األول ،أحمد أويحيى ،يوم السبت 14
أبريل  ،2018بالجزائر العاصمة ،أن املرشوع التمهيدي
للقانون العضوي املتعلق بإنشاء األكاديمية الجزائرية
للغة األمازيغية ستتم دراسته خالل األيام القادمة يف
مجلس الوزراء قبل عرضه عىل الربملان خالل السدايس
األول من السنة الجارية.
وأكد أويحيى خالل ندوة صحفية ،أن املرشوع التمهيدي
للقانون العضوي املتعلق بهذه األكاديمية سيدرس يف
مجلس الوزراء املرتقب خالل األيام القادمة قبل تقديمه
للربملان خالل السدايس األول من السنة الجارية.

و ا لقو ر ا ر ية
والشنوية…) أحد
مكونات الهوية
وقناة
الوطنية
أساسية للتواصل
حوار
ووسيلة
تساعد عىل تفعيله
حيثياته
وفهم
وتجلية أشكاله
عليه
بالحفاظ
وتوريثه لألجيال
القادمة.
ولبحث هذا اإلرث
الحضاري املتج ّذر
تأتي الدراسات
األكاديمية الحديثة
الضوء
لتسلط
عىل هذا التخصص للتعرف عليه وفق املناهج العلمية من جوانب متعددة
وتصنيفه والتعريف به ضمن املنظومة الثقافية املتكاملة للهوية الجزائرية،
مع محاولة إبراز مكونات الثقافة األمازيغية بالجنوب الجزائري وتسليط
الضوء عىل التنوع الثقايف األمازيغي وأعالمه وقضاياه؛ والذي تمتد رقعته
الجنوبية بني الجلفة واألغواط والبيض… شمال الصحراء إىل بشار وتندوف
غرباً ،ومن غرداية إىل ورقلة وتقرت ووادي سوف وأريغ وبسكرة رشقاً ،ومن
أدرار إىل جانت وإليزي وتمنغست بأقىص الجنوب الجزائري…
وألجل التعرف أكثر عىل خصائص ومميزات األدب الجزائري األمازيغي
يف أنماطه الثقافية والفكرية واألدبية واالجتماعية… سطر لهذا امللتقى
مجموعة من األهداف واملحاور آملني تحقيقها والتوصل لوضع أوىل اللبنات
لهذا التخصص العلمي واألكاديمي املتميز يف الجنوب الجزائري.

وبعد التذكري برتقية اللغة األمازيغية إىل لغة وطنية
ورسمية خالل التعديل الدستوري لسنة  ،2016جدد
الوزير األول التزام الدولة بتطوير الثقافة األمازيغية بما
يقوي أكثر اللحمة الوطنية.
وأوضح يف هذا الصدد ،أن مرشوع إنشاء األكاديمية
الجزائرية للغة األمازيغية يسري عىل النحو الصحيح،
كما هو شأن بالنسبة لتعميم تعليم األمازيغية التي
تمس حاليا  38والية ،مشريا إىل رضورة ترك هذا العمل
للخرباء .وقد استكملت الحكومة إعداد املرشوع التمهيدي
للقانون العضوي املتعلق باألكاديمية الجزائرية للغة

األمازيغية.
ويحدد هذا النص مهام
وتشكيلة وتنظيم وسري
هذا الهيئة املؤسسة
بموجب املادة  4من
الدستور التي تنص عىل
أن تمازيغت هي كذلك
لغة وطنية ورسمية

بن غربيت..
ليس هناك أي استفتاء على
تعميم تدريس األمازيغية
ألهنا لغة رمسية

قالت وزيرة الرتبية الوطنية الجزائرية،
نورية بن غربيت ،إن وزارتها «لم تقم
بأي استفتاء من أجل تعميم تدريس اللغة
األمازيغية ،ألنها لغة وطنية ورسمية تم
الرشوع يف تدريسها منذ سنة .»1995
وأشارت بن غربيت إىل أن «أن قطاع الرتبية
الوطنية يف الجزائر مستهدف واإلشاعات لن
تخدم القطاع وال املجتمع» ،حسب ما وردته
«النهار الجزائرية» ،مشرية عىل هامش
الندوة الوطنية لإلطارات ،أن «الحديث وفرض
اإلشاعات عن اللغة األمازيغية أمر مؤسف».
وأكد الوزيرة الجزائرية أنه « سيتم فتح مناصب
لألساتذة من أجل تدريس اللغة األمازيغية حيث
أنها هي الوحيدة غري املؤطرة» .مفيدة بأن أي
«معلومة ال توجد عىل البوابة الرسمية للوزارة
فتدخل يف إطار اإلشاعة وهي ال تخدم الرتبية
واملجتمع».

 10روايات باللغة
األمازيغية ضمن جائزة
“حممد ديب” الروائية
باجلزائر

أعلنت الجمعية الثقافية “الدار الكبرية” عن
ّ
املرشحة لجائزة محمد
القائمة الطويلة للروايات
ديب للرواية (دورة .)2018
وبلغ عدد األعمال الروائية املشاركة يف اللغة
األمازيغية  10روايات ،مقالبل  18رواية
مرشحة باللغة العربية ،و 32رواية مكتوبة
باللغة الفرنسية ،سيتم عرضها ،كلها ،عىل
لجنة التحكيم للنظر يف مدى مطابقتها لرشوط
املسابقة.
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه جمعية “الدار الكبرية”
تأسست بتلمسان (غرب الجزائر) سنة ،2001
احتفاء بتجربة الروائي محمد ديب (1920-
 ،)2003ابن مدينة تلمسان ،وتقدي ًرا للرتاث
األدبي الحافل الذي تركه لألجيال ،عىل غرار
“الدار الكبرية” ( ،)1952و”الحريق” (،)1954
و”النول” (.)1957
وتحتفظ الجمعية بمجموعة من الوثائق ذات
ً
فضل عن اقتنائها
العالقة باألدب املغاربي،
العديد من املؤلفات النقدية.
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“

حاوره
في تعلقيه على الهجوم التركي المستمر على المناطق الكوردية بشمال غرب سوريا ،وباألخص على منطقة عفرين ،قال الناشط السياسي الكوردي ،منال حسكو إن «تركيا تحتل الجزء األكبر من كورديستان ،لذلك تعلم بأن أي انجاز
منتصر كوردي و في أي جزء سوف ينعكس على الوضع في الداخل التركي» ،مستنكرا «الهجوم التركي المدعم بمليشيات المعارضة السورية المسلحة على المناطق الكوردية».
إثري و أشار حسكو في حوار مع «العالم األمازيغي» إلى أن «ذهنية النظام السوري و المعارضة معاً ال تختلف كثيراً عندما يتعلق األمر بحقوق الشعب الكوردي» ،مؤكد على أن عامل «االستقرار و الديمقراطية في الشرق األوسط مرتبط بقيام دولة
كوردستان».
وحول المواقف األمريكية المتذبذبة من القضية الكوردية عموما ،أشار السياسي الكوردي إلى أن «السياسة األمريكية في العالم تسير من طرف شركات البترول و السالح ،و منطقة الشرق األوسط ارض خصبة لتلك المصالح» معتبر أن «الصراع
العربي اإليراني تحت حجة المحور الشيعي السني ،و الصراع العربي اإلسرائيلي يدفع حكام المنطقة إلى عقد صفقات بمليارات الدوالرات مع أمريكا» ،يورد المتحدث ،مبرزا في حواره أن الكورد يدركون» المواقف األمريكية».

”

الناشط السياسي الكوردي منال حسكو لـ «العامل األمازيغي»:

عامل االستقرار و الدميقراطية يف الشرق األوسط
مرتبط بقيام دولة كوردستان

**من يكون أستاذ منال وكيف تريد أن
تقدم نفسك لقراء «العالم األمازيغي»؟
*بداية شكرا لجريدة «العالم األمازيغي» إلتاحة هذه
الفرصة ،منال حسكو كوردي بال وطن  ،مهاجر
ألكثر من ثالثني عاما ،مقيم يف مملكة السويد ،ناشط
سيايس ،من مدينة القامشيل الكوردية التي تقع يف
الجزء املحتل من سوريا.
** حدثنا قليال عن األحداث الجارية في
منطقة عفرين؟
*الكل يعلم بأن سوريا ساحة حرب مفتوحة للجميع،
لذلك ليس هناك يشء اسمه سيادة وطنية لسوريا،
و تركيا قد رصحت وألكثر من مرة بأنها لن تسمح
لعنارص الـ» ب ك ك» و منظومتها عىل حدودها
تحت حجة حماية أمنها القومي ،ونحن نعلم بأن
تركيا هي محتلة للجزء األكرب من كوردستان،
وهي تعلم بأن أي انجاز كوردي و يف أي جزء سوف
ينعكس عىل الوضع داخل تركيا ،أيضا لم تقرأ
الـ» ب ك ك « املشهد السيايس بشكل جيد و كانت
تعتقد بأن روسيا أو أمريكا لن تسمح لرتكيا بشن
هجوم عليها و أعطاء مربر لذلك الهجوم من خالل
رفع صور زعيمها عبدالله أوجالن السجني يف
تركي فكان الشعب يف مدينة عفرين هم الضحية.
** وكيف تنظرون للهجوم التركي
مدعما بمليشيات المعارضة السورية؟
*بخصوص الهجوم الرتكي و مليشيات املعارضة،
وجهة نظري الذي اعتربه وجهة نظر أغلبية
الشعب الكوردي مدان بكل املقاييس ،ولكن
فلننظر إىل الوضع من زاوية أخرى ،املعارضة
تعترب الـ» ب ك ك»و منظومتها جزء من النظام،
وهم يف حالة حرب مع النظام يف دمشق.
** كيف تنظرون ككورد للمواقف
الدولية من هذا الهجوم التركي؟
*التاريخ علمنا أن املواقف ال تبنى عىل حسن
النواية ،بل هي مصالح و نحن الكورد كنا و مازلنا
ضحية تلك املصالح ،ويأتي الهجوم الرتكي عىل
عفرين نتيجة تلك املصالح .
** هل نستطيع القول بأن الهجوم
التركي على الكورد جاء بعد االتفاقيات

والتقارب بين تركيا وروسيا؟
*بكل تأكيد لوال التفاهم الرويس الرتكي و اإليراني
واألمريكي إىل حد ما ملا جازفت تركي بهذا العمل،
حيث أن مدينة عفرين كانت تحت الحماية الروسية.
** وبماذا تفسرون المواقف األمريكية
المتذبذبة من القضية الكوردية؟
*السياسة األمريكية يف العالم تسري من طرف
رشكات البرتول و السالح ،و منطقة الرشق األوسط
ارض خصبة لتلك املصالح ،الرصاع العربي اإليراني
تحت حجة املحور الشيعي السني ،و الرصاع العربي

اإلرسائييل يدفع حكام املنطقة إىل عقد صفقات
بمليارات الدوالرات مع أمريكا ،املوقع الجغرايف
لكوردستان حيث تقع بني املحور الشيعي السني
هو عامل أسايس بأن يكون سياسات الدول ضد قيام
الدولة الكوردية ،ألن عامل االستقرار و الديمقراطية
يف الرشق األوسط مرتبط بقيام دولة كوردستان ،لهذا
نستطيع القول بأننا ندرك املوقف األمريكي.
**بعد كل هذه األحداث المتسرعة
والمتصارعة في ما يتعلق بالقضية
الكوردية بدءا باالستفتاء وما تاله وصوال
للهجوم واحتالل عفرين ،فهل يمكن
الحديث عن خيانة الشعب الكوردي من
طرف العالم؟
*من ما ال شك فيه أن االستفتاء كان اكرب
إنجاز يف التاريخ الكوردي و هو يعني من
الناحية القانونية بأن الشعب الكوردي قد
صوت لصالح ذلك ،أما بخصوص خيانة
العالم نعم وبكل أسف املصالح دوما فوق
املبادئ و القيم األخالقية.
** وكيف تنظرون لتعامل النظام
والمعارضة السورية معا مع هذا
الهجوم؟
*مع العلم نحن ك شعب كوردي و منذ
الخمسينيات من القرن املايض كنا و
مازلنا ضد أنظمة الحكم يف دمشق ،و هذه
املعارضة قد تشكلت بعد  ،2011و مع
هذا انضمت القوة السياسية الكوردية
و األكثرية من أبناء الشعب الكوردي إىل
جانب املعارضة .و لكن و مع هذا نرى
بان ذهنية النظام و املعارضة ال تختلف
كثريا ً عندما يتعلق األمر بحقوق الشعب
الكوردي.
**هل تبخر حلم إقامة إدارة ذاتية
للكورد في سوريا؟
*مرشوع اإلدارة الذاتية املعلن من طرف
الـ»ب ك ك» و منظومتها «اي ب ي د»
هو باألصل مرشوع ولد ميتا ،أما الحقوق
القومية للشعب الكوردي هو الضمان

”
الشعبان األمازيغي والكوردي أصحاب

قضية عادلة و يعيشان نفس المعاناة

”
تركيا تحتل الجزء األكبر من كوردستان
و تعلم أن أي انجاز كوردي في أي جزء
سوف ينعكس على الوضع داخلها

”
السياسة األمريكية في العالم تسير من
طرف شركات البترول و السالح

إلنجاح أي عملية سياسية يف كامل سوريا ،ومن دون
ذالك ال يمكن الحديث عن أي تسوية سياسية كاملة.
** كيف تنظرون للعالقات االمازيغية
الكوردية ؟
* من دون أدنى شكل هناك الكثري من العوامل
املشرتكة بني الشعب الكوردي و األمازيغي بالرغم من
البعد الجغرايف ،حيث الكثري من العادات و التقاليد ،و
أهم يش هو أننا نحن الشعبان لنا تاريخ طويل مع
املحتل و الكل يعلم بأننا أصحاب قضية عادلة و نعيش
نفس املعاناة ،و من خالل متابعتي شاهدت الكثري من
املثقفني األمازيغ إىل جانب القضية الكوردية ،فأتمنى
أن تتطور هذه العالقة بني الشعبني إىل أفضل و أرقى
املستويات
** هل يمكن لهذه العالقات أن تتطور أكثر
لما يخدم الشعبين معا؟
* و من دون أدنى شك كل هذا يتوقف علينا نحن
السياسيني و الكتاب و الصحفيني ،كما أتمنى أن
يكون يف املستقبل أنشطة وعىل كل املستويات بني
أبناء الشعبني.
حرة لكم للشعب األمازيغي عبر
كلمة
**
ّ
منبر «العالم األمازيغي»؟
*يف الختام ،أتمنى للشعب األمازيغي كل الخري و
الربكة وأن يحصل عىل كامل حقوقه عىل أراضه
التاريخي ،األمازيغ شعب قديم و عريق لهذا لهم
الحق يف الحرية و العيش الكريم ،كما اشكر العالم
األمازيغي عىل هذا الحوار.

التجمع العاملي األمازيغي جيدد إدانته للغزو التركي للمناطق الكوردية و ُيشيد مبواقف ماكرون

عرب التجمع العاملي األمازيغي عن إدانته وشجبه للهجوم العسكري
الغاشم الذي يقوده النظام الرتكي واملليشيات اإلرهابية املوالية له عىل
املناطق الكوردية بكوردستان سوريا.
ودعا التجمع يف بيان صادر عنه ،األمم املتحدة واإلتحاد األوربي
واملجتمع الدويل والتنظيمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف
وفضح مجازر النظام الرتكي يف حق الكورد وحثه عىل احرتام مبادئ
القانون الدويل  ،وذلك عىل إثر ما تتعرض له منطقة عفرين وباقي
املناطق الكوردية يف شمال سوريا ،منذ يناير املايض ،من هجوم عسكري
عدواني غاشم يقودوه النظام الرتكي وعدد من املليشيات اإلرهابية
املسلحة ومليشيات املعارضة السورية املوالية ألنقرة ،وسط صمت
مطبق للرأي العام العاملي وللمنتظم الدويل حيال ما يقرتفه النظام
الرتكي واملليشيات اإلرهابية املسلحة من جرائم بشعة يندى لها جبني
اإلنسانية يف حق الشعب الكوردي ،من التقتيل والنهب والسلب والرسقة
والتخريب والتدمري املمنهج للمناطق الكوردية ،ممّ ا تسبب ويتسبب
يوميا ،حسب ذات البيان ،يف موجة الهجرة والنزوح للمدنيني ،خاصة
األطفال والنساء والشيوخ واملرىض ..ما ينذر بكارثة إنسانية تنضاف
لسلسلة الجرائم التاريخية التي اقرتفتها األنظمة املعادية لحق الشعب
الكوردي يف الحرية والوجود يف أراضيه التاريخية ،كالنظام الرتكي
املستمر يف جرائمه واحتالله وأطماعه التوسعية ،والنظام العراقي
وباقي األنظمة العروبية والعثمانية والفارسية.
وأضاف ذات البيان بأن «الغزو الرتكي الغاشم للنظام الرتكي الفايش
يعد امتدادا ً لسياسته املكشوفة يف دعم التنظيمات اإلرهابية واملليشيات

املتشدّدة ،وبالتايل لم يهدأ له بال منذ أن قامت القوات الكوردية بدحر
التنظيم اإلرهابي البشع املسمى «داعش» من معقله بالرقة ،وإعادة
األمن واألمان واالستقرار للمناطق الكوردية ،لهذا ،منذ ذلك الحني وهو
يبحث ويخلق ذرائع وهمية للهجوم عىل الشعب الكوردي والغاية من
هجوم الغاشم بال شك هو توفري مالذا أمينا للتنظيمات اإلرهابية يف
للمنطقة ،ودعمها بغية استعمالها كما يفعل دائما يف أطماعه التوسعية
واالحتالل املبني عىل سياسة األرض املحروقة».
ودعا البيان املنظمات اإلنسانية واإلغاثة الدولية إىل التدخل يف املناطق
الكوردية املنكوبة ملساعدة املدنيني الفارين من جحيم اإلرهاب الذي
يقوده نظام أردوغان وتقديم اإلغاثة وتأمني االحتياجات اإلنسانية

األولية للنازحني داخل وخارج املناطق املحتلة.
وأشاد بالتقرير الصادر عن مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ،والذي تحدث عن أن الصالحيات االستثنائية التي منحت إىل
السلطات الرتكية عقب االنقالب الفاشل كان من نتيجتها ـ»تاليش حكم
القانون والرتاجع املستمر لوضع حقوق اإلنسان» ،وأن «التمديد املنتظم
لحالة الطوارئ يف تركيا أدى إىل انتهاكات خطرية لحقوق مئات آالف
األشخاص»،
ودعا مفوضية األمم املتحدة إىل تقيص الحقائق يف جرائم النظام الرتكي
يف املناطق الكوردية بشمال سوريا
و أشاد باملواقف األخرية للرئيس الفرنيس ،مانويل ماكرون الذي عرب
عن قلقه ازاء الهجوم الذي يشنه النظام الرتكي عىل منطقة عفرين،
كما عرب عن استعداده إلرسال القوات الفرنسية لـ»منبيج» لدعم القوات
الكوردية يف مواجهة املليشيات اإلرهابية،
ودعا باقي الحكومات األوربية للحذو حدو الرئيس الفرنيس وإدانة
الهجوم الرتكي الغاشم عىل الكورد
ودعا العالم الحر ملقاطعة النظام الرتكي سياسيا واقتصاديا
ومحارصته ،ويعترب التعامل االقتصادي معه مساهمة يف تقتيل وتهجري
الشعب الكوردي
وأكد من جديد وقوفه إىل جانب الشعب الكوردي الشقيق يف دفاعه
املرشوع عن الحرية والتحرر والديمقراطية.
* رشيد الراخا رئيس التجمع العاملي األمازيغي
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الفنانة املغربية لطيفة أحرار :

أمثل الثقافة األمازيغية حىت لو شاركت
بالعربية

قالت املمثلة والفنانة املغربية ،لطيفة
أحرار ،إنها تمثل الثقافة األمازيغية
يف أعمالها الفنية “حتى لو شاركت
بالعربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية…”.
واعتربت يف ترصيح لـ”العالم األمازيغي”
عىل هامش املهرجان السينمائي
األمازيغي “تافسوت للسينما األمازيغية
املغاربية” الجاري بتافراوت ،أن “الصورة
هي األبلغ يف السينما”.
وحول واقع السينما األمازيغية ،قالت
أحرار إن “الصورة هي األبلغ يف السينما
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من اللغة”؛ أما اللغة املنطوقة ،تضيف،
سواء كانت أمازيغية أو عربية أو
فرنسية… تبقى ثانوية” ،لكن “عندما
تجد املكون والثقافية األمازيغية حارضة
بقوة يف السينما من خالل الشخوص،
من خالل الدراما والكلمة ،تشعر بالفرح
ألن الشخصيات األمازيغية ساهمت يف
بناء تاريخ البرشية وليس فقط تاريخ
األمازيغ”.
وشددت أحرار عىل رضورة العمل عىل
“السينما األمازيغية بعمق” ،مشرية يف
ذات السياق إىل أنها “سعيدة بتصوير
فيلم وثائقي عىل أحيدوس ومع ناطقني
باألمازيغية ،واالستعداد لعرضه يف
مهرجانات عاملية باألمازيغية”.
من جهة أخرى ،أشارت لطيفة أحرار يف
حديثها ل”العالم األمازيغي” إىل رضورة
املساواة الكاملة بني االمازيغية والعربية
كما جاء يف الدستور ،مؤكدة عىل أن
“يكون لألمازيغية حضورا قويا وليس
فقط فلكلوريا ،حضور قوي يعطيها
قيمتها كما يعطيها للعربية” تورد ذات
املتحدثة.
* منترص إثري -تافراوت

املمثلة األمازيغية زاهية الزهري:

الفنان األمازيغي “مناضل” وهناك من يقصد هتميش
السينما األمازيغية

وصفت الفنانة واملمثلة األمازيغية،
زاهية الزهري ،الفنان األمازيغي
ب”املناضل” ألنه عىل حد قولها “يناضل
يف سبيل إيصال الفن والسينما األمازيغية
والحفاظ عليها والسعي لتطويرها رغم
كل ما يتجرعه من معاناة ،وأبرزها غياب
فرص الشغل واملساواة بني األعمال
األمازيغية والناطقة بالدارجة املغربية”.
وأوضحت الزاهية ل”العالم األمازيغي”
عىل هامش املهرجان السينمائي
األمازيغي ،تافسوت للسينما األمازيغية
املغاربية بتافراوت ،أن “الفنان األمازيغي
غالبا ما يمارس الفن والتمثيل كهواية،
ألنه ال يستطيع أن يعيش به كمهنة؛
وباألخص الفنانني الذين ال يملكون أي
شغل آخر غري الفن والتمثيل” ،مشرية إىل
أن “هؤالء يعانون معاناة حقيقية؛ نظرا ً
لغياب فرص الشغل؛ حتى وإن اشتغلوا
يف عمل فني بسيط يشتغلون مرة واحدة يف السنة”.
وأضافت املمثلة األمازيغية؛ والتي شاركت يف بطولة
العرشات من األفالم األمازيغية وحتى يف األفالم الناطقة
“بالدارجة” ،وحضيت بتكريم يف أكثر من مهرجان ،أن
“السينما األمازيغية وصلت إىل مرحلة البأس بها ،ألنها
بدأت كطفل صغري وتكرب رويداً ،رويداً ،لكنها غري كافية
وغري مقنعة لنا كممثلني والفنانني الذين يشتغلون يف الفن

أمازيغيات يربزن األدوار الريادية للمرأة األمازيغية يف األدب
والفن والنضال احلقوقي

أكدت أمينة ابن الشيخ ،رئيسة التجمع العاملي
األمازيغي باملغرب ،ومديرة جريدة العالم األمازيغي،
أن املرأة األمازيغية عادت لتحتل مكانتها الحقيقية
يف املجتمع ،بعدما أبانت عن قوتها يف قيادة الحركات
االحتجاجية باملناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا
كالريف وجرادة وإميرض ،وكذا نضاالت النساء
السالليات من أجل انتزاع حقهن يف أرايض الجموع.
وقالت ابن الشيخ ،في ندوة حول “ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ” نظمتها ﺟﻤﻌﻴﺔ “ﺃﻣﻮﺩ” للثقافة ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ  18ﻣﺎﺭﺱ
 ،2018ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ثرﻳﺎ ﺍﻟﺴﻘﺎﻁ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ
البيضاء ،أن جزءا كبيرا من املسؤولية يف تدني وضعية
حقوق املرأة يتحملها الرجل باعتباره رشيكا للمرأة يف
كل املجاالت.
وتحدثت ابن الشيخ عن جينات القوة والشجاعة التي
تتوارثها املرأة األمازيغية عن جداتها اللواتي حضني
بمكانة كبرية يف املجتمعات األمازيغية القديمة “حيث
كانت الجدات يف األرس األمازيغية القديمة هي من توكل
إليها إدارة شؤون األرسة ،وتملك مفاتيح خزائن املؤونة،
مؤكدة عىل رضورة استحضار ذلك التاريخ املرشف
للمرأة االمازيغية وأخذ الدروس منه خصوصا عند
وضع القوانني واملخططات التنموية والتصورات العامة
للنهوض بأوضاع املرأة“ ،وكذلك إدراج هذا التاريخ يف
املناهج التعليمية”.
ووجهت ابن الشيخ انتقادا للصورة النمطية التي يروجها
اإلعالم املغربي عن املرأة ،واتقدت النساء الربملانيات،
وقالت أنهن ال يأثرن بشكل إيجابي يف سن القوانني التي
تخدم قضية املرأة ،بل أكثر من ذالك ،تضيف ابن الشيخ
“نجد هذه املرأة الربملانية وزميلتها املستشارة ال تحرض
حتى يف مناسبات املناقشة والتصويت عىل مشاريع
القوانني ،املقرتحة لصالح وضعيتها ،املعروضة عىل
السلطة الترشيعية”.
من جهتها تطرقت الكاتبة والشاعرة األمازيغية ،خديجة
إيكن ،لدور املرأة األمازيغية يف حفظ األدب األمازيغي

ونقله عرب األجيال من خالل الحكي والرسد الشفهي،
واصفة إياها بشهرزاد األدب األمازيغي ،وقالت أنه
لوالها ملا استطاع أحد منا كتابة ولو رواية واحدة باللغة
األمازيغية.
وأضافت خديجة إيكن ،الحائزة مؤخرا عىل الجائزة األوىل
يف صنف اإلبداع األدبي بالسودان ،أن األدب األمازيغي
املكتوب بالعربية أو بالفرنسية ليس أدبا عربيا وال
فرنسيا “كما كان يدعي ذلك أعداء األمازيغية” ،بل هو
أدب أمازيغي ،مستدلة يف ذلك برواية “يف الطفولة” للكاتبة
األمازيغية ليىل أبو زيد ،التي كان النقاد املغاربة ،إىل حد
قريب ،يصنفونها “كأول رواية مغربية تكتبها امرأة”.
وأكدت أن املرأة األمازيغية اهتمت بنظم الشعر منذ األزل
“فتغنت به يف شتى املناسبات ونسجت قصائد شعرية
رائعة يف جميع األغراض الشعرية ،إال أن هذا الشعر
تطغى عليه الشفوية كباقي اآلداب األمازيغية وقد
جمع بعض الباحثني االمازيغ واألجانب أبياتا وقصائد
رائعة” .مضيفة أن كان عىل األدب األمازيغي النسوي
املكتوب االنتظار حتى نهاية القرن العرشين ،حيث بدأت
بعض األقالم النسائية يف الظهور وكتبت قصائد شعرية
نسائية يف العديد من الجرائد األمازيغية ،وقامت الشاعرة
األمازيغية عائشة بوسنينة بإصدار ديوان “عاذ أخفي
ترزود” بالناظور سنة .1998
ويف ختام الندوة تم تكريم بعض الوجوه النسائية البارزة،
إىل جانب اإلعالمية األمازيغية أمينة ابن الشيخ ،والكاتبة
خديجة إيكن ،والفنانة التشكيلية حبيبة حوايس ،كما
تم تقديم مجموعة من الفقرات املوسيقية والغنائية،
بمشاركة فرقة “ترابوت فاميليا” ،ساسبو وسالكي،
ميسرت إيكس وبودويل ،أرتوف بوميرص سيفاو ،أمازيغ
فيون ،حفيظة تماورت ،حبيبة حوايس ،ومجموعة
أحواش “أعواد تزنيت” ،تنشيط فاطمة بوركيبة وزيري
أوبريك ،إضافة إىل معرض األكسسوارات األمازيغية ملحند
عشار.
* كمال الوسطاني

األمازيغي”.
وزادت املتحدثة ،يف حديتها ل”العالم
األمازيغي” كل “األعمال الفنية ،هي
أعمال مغربية ،لكن املستغرب له ،هو
أن األفالم الناطقة “بالدارجة” ال تعد
وال تحىص وتحظى بدعم أكثر وأكرب يف
حني نجد غياب أي دعم لألفالم الناطقة
باألمازيغية” ،وأردفت قائلة”:رصحة
أشعر باألىس ،ألننا ننتظر ثالثة سنوات
وأكثر لكي نشاهد فيلم سينمائي
أمازيغي واحد هو الذي يستفيد من
الدعم ،بالرغم من أن املخرجني واملنتجني
األمازيغيني يدفعون أعمالهم السينمائية
والفنية للجهات املعنية”؛ رصاحة “أشعر
أن هناك من يريد عن قصد تهميش
السينما األمازيغية” عىل حد قولها.
“نحن أيضا لدينا الحق الكامل يف متابعة
ومشاهدات األعمال الفنية األمازيغية
وأن تحظى هي األخرى بالدعم الكايف شأنها شأن األعمال
الفنية الناطقة بالعربية” تقول زاهية الزهري؛ وتضيف ”:
الشعب األمازيغي يف املغرب أكثر من الناطقني بالدرجة،
وهو أيضا ً يدفع الرضائب ويؤدي واجبته كاملة ،فمن حقه
أن يشاهد ويتابع األعمال األمازيغية يف اإلعالم العمومي”
تورد املتحدثة.
* منترص إثري -تافراوت

مبناسبة عشر سنوات على تأسيسها
شبكة الصانعات التقليديات تعقد مؤمتر النساء
احلرفيات األفريقيات ومعرض دار املعلمة 2018
تنظم شبكة الصانعات التقليديات
مؤتمر النساء الحرفيات االفريقيات
ومعرض دار املعلمة وذلك بمناسبة
عرش سنوات عىل تأسيسها ،بمدينة
الدار البيضاء مابني  26اىل 30
يونيو  2018تحت شعار« :الحقوق
االقتصادية للنساء نحو االنجاز وتعزيز
الرأسمال الحريف النسائي»
وذكر بالغ توصلنا بنسخة منه،
أنه ومنذ تأسيس شبكة الصانعات
التقليديات باملغرب دار املعلمة يف 30
مايو  2008يف مدينة مراكش ،وتحت
الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو امللكي
االمرية لال مريم  ،كان عدد الصانعات
املنخرطات بلغ  120صانعة تقليدية من
مختلف مناطق املغرب.
أكد البالغ أنه وبعد مرور  10سنوات ،بلغ
عدد الصانعات التقليديات  3000سيدة
يمثلن  12جهة من املغرب ويستعدن
األن لالحتفاء بهاته املناسبة بتنظيم
مؤتمر النساء الحرفيات االفريقيات
ومعرض دار املعلمة .2018
ووأشار البالغ إىل أن املؤتمر سيكون
فرصة لتقييم نداء العيون الذي اعلن
عنه يف ديسمرب  2013وذلك لتأسيس
شبكة الصانعات التقليديات إلفريقيا،
وهو االعالن املوقع من قبل  12دولة
افريقية.
وتقول السيدة فوزية طالوت املكنايس،
الرئيسة املنتدبة لشبكة دار املعلمة يف
ذات البالغ ،أن «التجربة التي اكتسبناها
يف امليدان خالل عرش سنوات االخرية
وعرب  12جهة املكونة للمملكة ،جعلتنا
مؤهلني للخوض يف موضوع لم يتم
التطرق له من قبل ،وهو الحقوق
االقتصادية للنساء الحرفيات».
ويضيف ذات البالغ «عىل الرغم من
العمل املبهر واإلبداعات الرائعة التي
تحققها الصانعات التقليديات فهن
بدون صوت وبدون حقوق اقتصادية
وظهورهن الباهت يجعلهن تحت
رحمة الوسطاء الذين يعتربن املستفيد
االول من هاته الطاقات االقتصادية».
وأكد البالغ عىل أن هذه الشبكة التي
كانت تهدف يف بدايتها اىل تعزيز
الوضعية االقتصادية للنساء صاحبات

املقاوالت املونو وامليكرو والسيما
الصانعات التقليديات ،وكذلك محاربة
الهشاشة ،قد بلغت ذروة نضجها اآلن
ويمكنها ان تواكب قضية الحقوق
االقتصادية لهاته الفئة التي تشكل
ثالث ماليني سيدة يف املغرب.
وأردف «سوف تقوم  200صانعة
تقليدية مغربية بعرض ازيد من
 1500منتوج بني :الزرابي ،والطرز
واألثاث املنزلية والفخار والنسيج
واملجوهرات والزيوت االساسية اىل
غري ذلك وسوف يقربنا ممثلو الدول
االفريقية االثني عرش مثل السنغال
وساحل العاج والكامرون وغينيا بيساو
ومايل وبوتسوانا وغريها من خربتهم
التقليدية بينما تشارك بعض دول
امريكا الالتينية مثل كولومبيا وبوليفيا
والربازيل يف هذا الحدث اضافة اىل ممثيل
الواليات املتحدة االمريكية».
أضاف البالغ أن مؤتمر شبكة الصانعات
التقليديات يف املغرب – دار املعلمة،
يعتمد عىل الصعيد الوطني عىل دعم
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي،
والوزارة املنتدبة لدى الحكومة املكلفة
بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدني
واملكتب الرشيف للفوسفاط وحرف
املغرب.
وعىل الصعيد الدويل ،فإن هذا الحدث
مدعم من البنك الدويل للنساء Women’s
 ،World Bankingالدراسات العاملية
للقيادة (الواليات املتحدة االمريكية)
،)Global Studies Leadership (USA
الف سيدة من اجل السالم (سويرسا)
وااليسيسكو (املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة).
وأشار البالغ إىل أن هذا الحدث يعد
بالعديد من املفاجآت عىل مستوى
النقاش وكذلك املعرض الذي سيساهم
يف تنمية الوعي بالثروات التي تتوفر
عليها النساء املغربيات سواء من
الشمال أو الجنوب أو الرشق أو الغرب.
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“أدرار والسينما” يسلط الضوء على السينما األمازيغية بتافراوت

باحثون «جيلدون» السينما األمازيغية ..وبرداوز :السينما األمازيغية حتتاج لـ «النضال»
أسدل الستار مساء السبت  14أبريل الجاري ،عىل فعاليات الدورة الثانية
من مهرجان “تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية” املنظم بتافراوت ،إقليم
تزنيت ،عىل مدى أربعة أيام ،بتتويج الفيلم السينمائي “أدور” الذي يتناول قصة
مقاومة زايد أحماد ضد املستعمر الفرنيس بالجنوب الرشقي ،ملخرجه أحمد
بايدو ،بالجائزة الكربى للمهرجان ،فيما نال املمثل عبد اللطيف عاطيف جائزة
أحسن ممثل عن دوره يف الفيلم ذاته.
وعادت جائزة أحسن سيناريو للفيلم األمازيغي بالريف “مني تعنيت” ملخرجه
أحمد بوزكو ،فيما عادت جائزة التنويه لفيلم “قمشيش” ملخرجه أحمد نتاما؛
أما جائزة أحسن ممثلة فقد عادت لنجمة السينما األمازيغية؛ الفنانة واملمثلة
الزاهية الزاهري عن دورها يف فيلم «أبراي» للمخرج الحسني الطاهريي”.
كما حظيت يف األمسية الختامية للمهرجان؛ كل من املمثلة مازيليا ابتسام
عبايس من الريف ،والفنانة لطيفة أحرار من األطلس والدكتور أحمد أمل من
سوس بتكريم من إدارة املهرجان الذي سهرت عىل تنظيمه جمعية “أناروز
للتنمية والتواصل الثقايف” ،فيما تعذر عىل املمثل والفنان محمد أباعمران
“بوتفوناست” الحضور ألسباب صحية.
واختتمت مجموعة “إزنزارن الشامخ” األمسية الختامية للمهرجان والذي
استمر عىل مدى أيام  14 ،13 ،12و  15أبريل  ،2018وشهدت مشاركة العرشات
من الوجوه الفنية املعروفة واملألوفة لدى الجمهور
األمازيغي ،إضافة إىل عدد من املهتمني والفاعلني
الجمعويني باملنطقة ،بإحياء سهرة فنية يف ساحة
محمد السادس وسط مدينة تافروات.
وأكد كمال الشهمات ،رئيس الجمعية ومدير مهرجان
تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية ،يف ترصيح
ل”العالم األمازيغي” أن “الغاية والهدف األسمى من
املهرجان هو االنفتاح عىل األمازيغية بشكل عام؛ عىل
املستوى الوطني وباألخص عىل مناطق سوس واألطلس
والريف؛ عرب مشاركة أفالم أمازيغية والتباري عىل
جوائز املسابقة” ،كما أننا يف هذه الدورة يضيف املتحدث
“ارتأينا تكريم عدد من الشخصيات من هذه املنطقة
كأحمد أمل ابن املنطقة ولطيفة أحرار من األطلس
وابتسام عبايس من الريف؛ إضافة إىل محمد أبعمران
الشهري ب “بوتفوناست” ابن سوس” ،والذي تعذر عليه
الحضور ألسباب صحية.
وأضاف الشهمات أن جمعية أناروز للتنمية والتواصل
الثقايف “تسعى إىل وضع املهرجان السينمائي األمازيغي “تافسوت للسينما
األمازيغية” يف سكة املهرجانات الوطنية والدولية؛ عىل أن “ننفتح عىل
املهرجانات والسينما األمازيغية يف كل أقطاب شمال أفريقيا عىل أساس أن
نتبادل التجارب فيما بيننا” .يورد املتحدث
وحول اختيار مدينة تافراوت لتنظيم املهرجان السينمائي األمازيغي؛ أشار مدير
املهرجان إىل أن “املدينة تشهد انقراض األفالم األمازيغية واختفائها ،ونظرا
ملوقعها اإلسرتاتيجي وبعدها القروي ،نسعى من خالل املهرجان التسويق
لهذه املدينة عىل أساس جلب املخرجني واملنتجني قصد التسويق لهذه املنطقة
والتعريف بها إعالميا”.
من جانبه ،أكد املحفوظ جايل ،نائب رئيس جمعية أناروز للتنمية والتواصل
الثقايف؛ وعضو إدارة املهرجان أن هدف مهرجان “تافسوت” هو تقريب السينما
والفن السابع إىل “أدرار” ومن ساكنة البادية؛ كما أنه يسعى يضيف املحفوظ
إىل”جلب املستثمرين يف مجال السينما والفن عموما للتعرف عىل املنطقة وملا ال
االستثمار يف هذا الفن الذي له رسالة نبيلة”.
وأوضح املتحدث يف ترصيح ل”العالم األمازيغي” عىل هامش الندوة الصحافية؛
االفتتاحية للمهرجان ،أن منطقة تافراوت لها مؤهالت ثقافية وتراث ومجال
جغرايف مناسب جدا لإلنتاج السينمائي والفني ،لذلك هدفنا هو استقطاب هؤالء
والتعريف بالفن السابع”.
وبخصوص الدورة الثانية من املهرجان ،أشار عضو إدارته إىل مجموعة من
األنشطة التي عرفته أطواره؛ مشيدا بالحضور القوي لإلعالميني واملمثلني
والفنانة األمازيغ.
بدوره ،قال املنسق اإلعالمي للمهرجان ،محمد قاسمي إن “الغاية من املهرجان،
هو تسويق املنطقة كوجهة سينمائية ،ألنها تتوفر عىل مؤهالت تضاهي
املناطق املعروفة بالسينما عىل الصعيد الوطني” ،و كذا ” جعل املهرجان ملقتى
سنوي للمثلني والفنانني األمازيغ “.
وأشار قاسمي إىل أن الدورة الثانية عرفت تحسنا ملحوظا بشهادة املشاركني
وعامة الضيوف؛ رغم اإلكراهات املادية والبعد الذي يمنع العديد من املمثلني
والفنانني من الحضور” ،مربزا أن الدورة الثانية من املهرجان عرفت ” تنظيم
مسابقة خاصة للهواة يف فن التصوير وعرض أفالم قصرية ومن خاللها ستعلن
اللجنة عن الرشيط الفائز بالجائزة”.

وحول غياب األفالم االمازيغية املغاربية عن املهرجان؛ أوضح خالد عقييل،
عضو إدارة املهرجان يف ردّه عن سؤال “العالم األمازيغي” أن “الهدف الذي
سطره املهرجان منذ اليوم األول ويسعى الوصول إليه هو السينما املغاربية؛
عرب مشاركة أفالم أمازيغية من الجزائر وتونس ومرص ..إال أن اإلكراهات املادية
ال تزال تمنعنا من الوصول إىل هذا الهدف املنشود”.
وأكد عقييل أن “هناك عمل والتخطيط من أجل الوصول إىل إرشاك األفالم
األمازيغية من مختلف بلدان املغرب الكبري.

*باحثون جيلدون السينما األمازيغية…

صورة سوداء ،قاتمة تلك التي رسمها عدد من األساتذة الباحثني عىل واقع
السينما األمازيغية ،إذ اعتربوا يف مداخالت لهم بندوة وطنية حول موضوع
 ”:بداية السينما األمازيغية باملغرب :أعمال وأعالم” ضمن أشغال املهرجان
السينمائي األمازيغي “تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية” ،أن السينما
األمازيغية تتهم بإنتاج “الركاكة واإلسفاف واإلهانة والرداءة” ،ووصل البعض
إىل قول أن” السينما األمازيغية لم تتغري منذ التسعينيات”.
واعترب املخرج واألستاذ الباحث ،مسعود بوكرن“ ،أن السينما األمازيغية ال تزال
يف بدايتها ،رغم مرور أزيد من ربع قرن عىل انطالقتها ،مشريا إىل أنه ال يمكن
أن “نطور الجهاز السينمائي
ونحن نهدمه بأيدينا ،ونرسم
عليه صورة سيئة من
خالل ما ننتجه من األفالم
األمازيغية”.
وقام الباحث بوكرن الذي
تناول يف مداخلته ” منعطف
السينما األمازيغية بني
مرحلتي التأسيس والنمو”،
برسد كرنولوجي ملراحل
التأسيس ونمو السينما
واملشاكل
األمازيغية
واإلكراهات التي تعرتض
تطوير اإلنتاجات األمازيغية؛
مشدّدا عىل “أننا نحتاج
لتقييم األرضية التي يمكن
أن نبني عليها رصح السينما
األمازيغية”.
وتساءل األستاذ الباحث يف الثرات بأكادير ،عما اذا كانت السينما األمازيغية،
قدمت شيئا لألمازيغية وللغة األمازيغية وللقضية األمازيغية” ،مطالبا ً بتغيري
إسم “السينما األمازيغية” إىل “اإلنتاجات األمازيغية” للخروج من متاهة
االشكال الذي يطرحه هذا االسم .ألننا وإىل حدود اليوم ال نتوفر عىل أكثر من
ثمانية أفالم سينمائية أمازيغية الناطقة بأمازيغية سوس وأمازيغية الريف”.
كما تساءل املتحدث عن إقصاء األعمال واألفالم األمازيغية؛ قائال  ”:أزيد من
 370فيلم مدعم من املركز السينمائي املغربي ،كم من األفالم األمازيغية بني
هذه األفالم؟” ،و “كم هي األعمال األمازيغية التي عربت الحدود؟ وما قدمته
لألمازيغية؟ ،وما هي الحمولة الفكرية والثقافية التي تحملها هذه السينما”،
موضحا ً أن السينما األمازيغية ” تتهم بالركاكة واإلسفاف”؛ وترسم صورة
“سيئة عن األفالم األمازيغية”.
بدوره ،قال املحفوظ أبو الجوف ،أستاذ اإلعالم والصحافة بأكادير ،إن “السينما
األمازيغية لم تتطور ولم تتغري وبقيت حبيسة التسعينيات” ،مربزا يف انتقاده
القوي للسينما واملمثلني األمازيغ أن “البعض ييسء لألفالم األمازيغية والسينما
األمازيغية” ،مطالبا ً إياهم “بالتوقف عن انتاج األفالم”.
وزاد املحفوظ أن “بعض األفالم األمازيغية نشعر معها بالبكاء وليس الضحك
وال يسعنا إال ان نقول ال حول وال قوة اال بالله” ،عىل حد قوله ،مشريا إىل أن
“املنتجني يملكون األموال ،لكنهم يبحثون عن الربح أكثر من البحث عن تطوير
السينما األمازيغية”.
وأضاف املتحدث الذي تناول يف مداخلته  ”:الجانب التقني ألفالم مرحلة بداية
السينما األمازيغية”؛ أن “املنتج األمازيغي يبحث عن القرى واملدارش التي
تستطيع أن توفر له الحد األدنى للربح ،دون أي قراءة أو معرفة مسبقة باملكان
وهل يتوافق وسيناريو الفيلم”.
من جانبه ،تناول الدكتور ،فؤاد أزروال يف مداخلة له ،موضوع  ”:بداية السينما
األمازيغية بالريف”؛ مشريا ً إىل أن السينما األمازيغية بالريف وليد مبارش للمرسح
االمازيغي” ،مربزا ً أن “السينما بالريف وصلها صدى نجاح تجربة الفيديوهات
يف سوس” ،وتأثرت ببداية “السينما األمازيغية بالقبايل الجزائرية”.
وأضاف أزروال ،أن السينما األمازيغية بالريف “ساهمت فيها الجمعيات
األمازيغية بشكل أسايس” ،مضيفا “أن األفالم األمازيغية تتخذ السينما

“أدور” يتوج باجلائزة الكربى ملهرجان “إسين ن ورغ” الدويل للفيلم األمازيغي

أسدل الستار مساء الجمعة  6أبريل ،2018
عىل الدورة الحادية عرشة ملهرجان إسني ن
ورغ الدويل للفيلم األمازيغي بتتوبج فیلم
“ ”Addurملخرجه “أحمد بایدو” بالجائزة
الكربى ،بعد خمسة أیام من التنافس والتباري
عىل جوائز املھرجان.
املهرجان الذي نظم برشاكة مع املجلس
الجماعي ملدينة أكادير واملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،وبدعم من مجلس جهة سوس
ماسة ،استطاع جذب حزمة من األفالم (54
فيلما) غطت مختلف األجناس السينمائية
ما بني الفيلم الطويل ،القصري ،الوثائقي
والفيديو؛ فضال عن مشاركة السينما
الربتغالية عرب فيلموغرافيا باذخة ضمن خانة
“سينما اآلخر”.
بعد نقاشات ومداوالت خلصت لجان تحكيم
املهرجان إىل توزيع جوائز املهرجان البالغة
قيمته ا  50,000درهم ،حيث فاز فيلم «�sé
 » …quence Uneللمخرج “نو الدين قباييل”

بجائزة ايدر يحيى بأحسن
فيلم قصري ،ونوهت اللجنة
بكل من فيلم «Situation
 » problèmeللمخرج “يوسف
الكتابي”؛ فيلم « » Human
للمخرج “عصام تاشيت”؛
وفيلم «  » Lmujaللمخرج
“عمر بلقاسمي”.
وضمن صنف فيلم الفيديو تم
منح جائزة أحسن دور رجايل
للممثل “حسن أجواو” عن
دوره يف فيلم « MIN TE3NID
» ،فيما فازت املمثلة “دنيا لحمودي نوميديا”
بجائزة أحسن دور نسائي عن دورها يف فيلم
«  ،» MIN TE3NIDكما آلت جائزة أحسن
سيناريو للكاتب والسيناريست ”بنعيىس
املستريي” عن سيناريو فيلم «MIN TE3NID
» ،أما جائزة أحسن إخراج ،فنالها املخرج
“محمد بوزاكو” عن فيلمه «MIN TE3NID

».
وبالنسبة للفيلم الوثائقي
التحكيم
لجنة
نوهت
بفيل«م«�Caravane to the fu
 »tureللمخرجة الفرنسية-
اليابانية“  “�ALISSA DES
 ،”COTES-TOYOSAKIفيما
ظفر فيلم « Une journée
 » au soleilللمخرج “أرزقي
ميرتف” بجائزة أحسن فيلم
وثائقي.
ومنحت لجنة تحكيم الفيلم
الطويل جائزة أحسن دور رجايل للممثل “عبد
اللطيف عاطف” عن دوره يف فيلم « ،» Addur
ضمن صنف الفيلم الطويل ،فيما فازت املمثلة
«  » Laetitia eidoبجائزة أحسن دور نسائي
عن دورها يف فيلم «فاضمة ن سومر» ،كما
آلت جائزة أحسن سيناريو لـ”محمد بوزاكو”
عن سيناريو فيلم « .» Iperita

واإلنتاجات األمازيغية ،إيديولوجية للدفاع عن الهوية األمازيغية” .وزاد
قائال  ”:نجد يف الثالثة األفالم السينمائية التي أنتجتها السينما بالريف ،تناول
موضوع املقاومة وتمجيدها ،كما تتناول محور الرتاث والعودة للمايض ،أي
العودة إىل الجذور” .عىل حد قوله.
وأبرز الباحث يف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،أن “مستوى التكوين
األكاديمي باإلضافة اىل اإلنتماء والنضال داخل الجمعيات األمازيغية ،ساهم
بشكل كبري يف اإلرتقاء وإضفاء نوع من الحرفية عىل السينما بالريف”.
وشدّد الباحث؛ فؤاد أزروال عىل رضورة “انتاج صورة سينمائية أمازيغية بدل
الصورة النمطية واإلنتاجات النمطية التي يروج لها حول الثقافة األمازيغية”.
الدكتور ،عمر إدثنني ،الباحث يف الثقافة األمازيغية بمراكش ،قام من جانبه،
بالتأريخ لتفاصيل وتأثري املهرجانات األمازيغية عىل السينما األمازيغية .وقال
إن ” الفيلم األمازيغي يحمل حمولة أنثروبولوجية ورسالة التوعية بالذات
والهوية االمازيغية”؛ لذلك يضيف املتحدث الذي تناول موضوع ”:مساهمة
املهرجانات السينمائية يف إشعاع الفيلم األمازيغي باملغرب”“ ،لم نشاهد فيلما ً
أمازيغيا واحدا ً يف اإلعالم العمومي خالل مدة أربعني سنة”.
وأضاف الباحث األمازيغي يف معرض مداخلته أن “أول فيلم أمازيغي شاهدناه
يف اإلعالم العمومي؛ بالضبط يف القناة األوىل ،كان سنة  ،2006″وإىل حدود هذا
التاريخ ” لم يشارك أي فيلم أمازيغي يف أي مهرجان؛ إضافة إىل حرمانه من
التوزيع والعرض يف القاعات السينمائية” .يورد إدثنني
وزاد املتحدث أن “املهرجانات ساهمت يف إشعاعه إضافة إىل الفضل الذي
يعود للجمعيات األمازيغية واملعهد امللكي الذي دافع عن القضية األمازيغية”،
مشريا ً يف ذات السياق إىل أن ” املهرجانات كانت فرصة للقاء النقاد واملخرجني
واملنتجني واملمثلني األمازيغيني ،ومن خاللها تكون فرصة للنقاشات لتطوير
السينما واألفالم األمازيغية “.
كما كانت املهرجانات ،يضيف الباحث األمازيغي؛ فرصة للمخرجني املبتدئني
إلنتاج األفالم القصرية وتوثيق الذاكرة للسينما األمازيغية؛ إضافة إىل مساهمتها
يف تصدير األفالم األمازيغية للخارج”.
أما األستاذ الباحث يف السينما األمازيغية ،عيل أوبالل؛ فقد قام يف معرض
مداخلته“ ،بمقاربة سوسيولوجية للفيلم األمازيغي :قراءة يف بعض أفالم
مرحلة البداية” ،وتطرق املتدخل إىل أي حد “يستطيع املبدع األمازيغي أن يجعل
فيلما ً أمازيغيا ً وثيقة تاريخية اجتماعية؛ يمكن أن يعتمد عليها الباحثون
مستقبال يف أبحاثهم كشهادة”.
وتطرق أوبالل إىل ثالثة أفالم أمازيغية تاريخية؛ “تجربة إموران” و”تجربة
اللة تعالت” إضافة إىل “تمغارت ؤرغ” .وقال بأنه وجد ان البعد السوسيولوجي
حارض بقوة يف مجموعة من األفالم األمازيغية؛ رغم أنه لم يكن بشكل واعي
من طرف املخرجني والسيناريست” .لكن كباحثني ،يضيف أوبالل ،نجد الجانب
السوسيولوجي واألنثربولوجي حارض بامتياز يف جل هذه األفالم األمازيغية”.

برداوز ..السينما األمازيغية حتتاج
“للنضال” ال “الشكاوى والتباكي”

من جانبه ،قال الفنان واملمثل األمازيغي
املعروف ،الحسني برداوز إن “اإلنتاجات
السينما األمازيغية ،تحتاج اليوم إىل النضال،
وليس للشكاوى والتباكي” ،حسب قوله؛
مردفا ً يف ترصيح ل”العالم األمازيغي” عىل
هامش املهرجان السينمائي األمازيغي
“تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية”
بتافراوت ،أن ”:التباكي يربهن عىل الضعف
واإلذالل ،وهذا ليس من شيمنا”.
وأكد “شيخ السينما األمازيغية” أن “زرع
اليأس يف الشباب الصاعد يف سماء الثمتيل
األمازيغي لن يفيد الفن األمازيغي عامة يف
يشء” ،مشدّدا عىل رضورة “زرع الروح النضالية والتضحية يف حاميل مشعل
السينما األمازيغية” ،بدل من “البكاء”.عىل حد قوله
وقارن الحسني برداوز بني اإلنتاج األمازيغي بني السبعينيات وبني اليوم ،مربزا ً
أن” اإلنتاج األمازيغي اليوم ،أحسن بكثري من املايض ،ويف تطور ملحوظ و
مستمر”؛ قائال  ”:أنا سعيد بحمل الشباب اليوم مشعل السينما األمازيغية،
مشعل املرسح ومشعل القضية األمازيغية؛ يعني القضية لن تتوقف “.
وحول واقع الفنّان األمازيغي ،قال الفنان برداوز الذي شارك يف العرشات
من األفالم واملسلسالت األمازيغية وكذا الناطقة “بالدارجة” ،إنه “ال يختلف
عن واقع الفنّان املغربي عموماً” ،مشريا ً إىل أن “واقع الفنان املغربي ضعيف
ويحتاج للكثري”.
* منترص إثري
تافراوت

“اهلوان” يتوج جبائزة النخلة الذهبية
للمهرجان الدويل للسينما بتنغري

توج فيلم “الهوان” ملخرجه
محمد القول Mohamed el
 ،qaoulمن مدينة ورزازات،
مساء يوم السبت  14أبريل
 ،2018بجائزة “النخلة
الذهبية” الخاصة بمسابقة
جهة درعة تافياللت ،ملهرجان
تنغري الدويل للسينما.
فيما عادت جائزة لجنة
التحكيم لفيلم “وطن” ملخرجه
يوسف فياليل من مدينة
ميدلت ،وأحرز املخرج عبد الرحمن العبدي
من تنغري عىل جائزة أحسن سيناريو عن
فيلمه “اليتيم.”Orphan name /
أما بالنسبة لألفالم الفائزة يف املسابقة
الدولية ،عادت جائزة املضايق الذهبية

لفيلم “البنفسجية” ملخرجه
العراقي باقر الربيعي ،وجائزة
أحسن سيناريو لفيلم “صوت
الصمت” للمخرج بوبكر
سليمان من الجزائر ،فيما
توج بجائزة لجنة التحكيم
املخرج املرصي حسن صالح
وني عن فيلمه “كل الطرق
تؤدي إىل روما” ،وحصل عىل
جائزة تنويه لجنة التحكيم
فيلم “الطوق االبيض”
للمخرج حنني جابر من فلسطني.
وتم باملناسبة تكريم السينما السينغالية
من خالل فيلم “ ”DEM DEMملخرجه
“ ”Pape Bouname Lopyمن السينغال.

Alvu asdram
Tiyufa n 2017

bmcebank.ma

TIYUFA N 2017 MI YAWSN TT TGURIWIN TIRASALIN UBANK
Tiyufa timddukma : apbubÄ i Tiyufa ubank xf issiÄinn n
tdusi uburz n trbiot
tmqaccut:
asdus
I
wuçu
idrimn s isikkamn n tguriwin
Tbdda tyafut tazddagt ili n trbiot g
usgÅas 2017 g sin imlyarr udrham, dart tirasalin

i tyufa tuçligin ur mi ytwalls, lli
Astrir zg sin iynunn I tyafut tazddagt s
ytuzmmin g twuri ugdz g usgÅas 2016.
yili n +12,3% pma ad tgula vr 1,5 umlyar udrham.
asÅudi i ysakkamn d iburuzn d upbubÄ xf
Astrir I tnbdut tazddagt ubank s yili n
tamut i tguriwin timaÄlanin g tyafut +1,2% g tingiri n dujambir 2017. D
tazddagt ili n trbiot dg tnbdut ittusbdda issgmi unzziv ad s ussavul ur
tazddagt ubank n trbiot s am 40% d 48% yat illin I tyufa tuçligin n tguriwin ugdz
dart tayÄ, aynna isdusn asays amaÄlan d ittuzmmin g usgÅas n 2016.
usÅaw n trbiot, as yucan ad tg tarbiot
Astrir ivudan I tama iyddatn s yili n +11%
tis snat g usays afriqi g tilit wacal.
d tama xf idrimn s yili n +5% ar tingiri n
Alay tga tnbdut tazddagt ubank s am +3% dujambir 2017.
pma ad yawÄ 13,4 umlyar udrham.
anbaÄ g irçan imatutn I wssulv s uggafy
Taguri ivudan I twuri ubank tarasalt, am awttaw g +3,7%, igan aswir issgmi anadda
zg 10 isggwasn, ayad ayd itzggan assay
uylli d iddan g uya:
ubank s tsrtit ns tanamant tamswurut.
- aggafy tga tnbdut tazddagt ubank d
ikkan tawuri n tsbbabt s yili n +6,4% Igula unzziv ussulv ar 58,3% s tnimi ubank
amvrabi
I
tsbbabt
n
brra
xf
xf ussiÄn amddukmu.
uswir(amzwaru) isnuccugn idusn izdin s usnam
- tiçiyt itwassn I tmiwa n tyufa d n trbiot, (tis snat)atamma g ustrir I tratsa
idrimn g tnbdut tazddagt ubank n tmqucca( +37 n tmqaccut g lmavrib g sin
isggwasn), d (tis kraÄ) tiggi I ysnfarr
amddukmu I trbiot g iwtta n 90,5%.
imsnamn izdin s ussulv iran asdus n tnbdut.
Tayri idusn I wsggzdu irçan ussulv d
tiçiyt itamman zg usgÅas n 2014, I tukt Ibddi tga tnbdut ussulv s yili n -0;5% pma
ad tgula 2,7 umlyar udrham.
usgmi irçan imatutn ussulv, pma ad tmmuty
zg +9% vr +5% g 2017.
Ugguz iga watig irçan xf issiÄn n
tmqaccut s yili n -25% pma ad tgula ar
Tadusi tamswurant I trbiot ubank 612 umlyun udrham mnid I 812 udrham g 2016.
amvrabi I tsbbabt n brra, yuhenn ugar s
urççum I wsnfar usvudi akutwal I wnzziv Assily I tdusi unbdu itwaggn s walay
ussulv xf kraÄ isgÅasn, iviyn ad tsrs amatar g ussavul I tuçligin timirrac s
asnuccg I wsggzdu irçan, d uzrab yili n +42%, pma ad igula 544 umlyun udrham
g usgÅas n 2017.
issgmi n tnbdut tazddagt ubank.
Astrir isrusn imatutn I wbank s yili n
Alay watign izggil s yili n +11% g usgÅas
+6,4% mnid I +5% I yigr bla assiÄn I wbank
2017, pma ad tgula 1,8 umlyar udrham g amvrabi I tsbbabt n brra, pma ad tgula
usays urssa iga wazzal imrwasn ur 143 umlyar udrham, ayad ayd issilin amur
ittufrun.
ubank s +16 n tmqqit wuçu pma ad tgula ar
Tamssumant itamman I wmyawas I yili 15,09% g usgÅas n 2017.
wuçlign arracn, pma ad tddu zg 54% g 2015
vr 60% g 2016 d 63,5% g 2017.

s umlyun udrham

+2,9%
tanbdut tazddagt ubank

12 990

13 368

2016

2017

tbdda
tayafut tazddagt ili n
trbiot

2 036

2 036

2016

2017

+2%
amuggu amatu

305 923

313 344

2016

2017

inzzivn I tayafut n trbiot
g tingiri n Dujambir 2017 s udvar

Alay iga umuggu amddukmu s yili n +2%, pma
ad immuty zg 306 umlyar udrham g tingiri
n dujambir 2016 ar 313 umlyar udrham g
tingiri n dujambir 2017.

Asnm I taqrabt idrimn n trbiot s uggafy
iyddatn uçlign imddukma s yili n +4,7% pma
ad tgula 24,7 umlyar udrham.

issiÄinn imddukma I
trbiot BMCE Bank

4%

7%
lmavrib
32%

61%

tayafut tazddagt ili n trbiot

afriqya
urubba

44%

52%

tanbdut tazddagt ubank

