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يقال «إن كنت يف املغرب فال
تستغرب» فأكيد أن قمة اإلستغراب
بل أن قمة البؤس الفكري والنفاق
اإليديولوجي
والعمى
السيايس
واالزدواجية يف الخطاب ،هو أن تجد
وزير التعليم وهو من حزب الحركة
الشعبية ،الحزب الذي يتشدق بدفاعه
عن الليربالية ،ينظر مللف التعليم
بشعارات ديماغوجية تدغدغ املشاعر
وتلعب عىل أوتار العاطفة ويف املقابل
تجد أبناءه يتلقون تعليمهم يف البعثة
الفرنسية مقابل إقصاء أبناء الشعب
ممّ ن ال يملكون ما يدبرون به حتى
تعليمهم العمومي ،من تعلم اللغات
األجنبية ودراسة العلوم باللغات
كالفرنسية واإلنجليزية ومسايرة
ما وصل إليه العالم اليوم من علوم
وتكنولوجيا ،انه منتهى الظلم والحقد
ومعادة األجيال الصاعدة من أبناء
وبنات املغرب.
ألم يحن الوقت بعد أن نرصخ بصوت
مرتفع ونعرتف بأن سياسة تعريب
التعليم واإلدارة التي اتى بها حزب
االستقالل منذ ستينيات القرن املايض،
لم تعد صالحة يف القرن الحايل ،بالرغم

إال اغرتاب هوياتي ويعمق لديهم
ازمة الهوية.
مع أن مساهمات أبناء الجالية،
وأغلبهم أمازيغ ،يف االقتصاد الوطني،
يفوق عدد مداخيل االتفاقيات املوقعة
بني املغرب واالتحاد األوربي يف مثل هذه
الربامج.
إن سياسة تعريب التعليم هي من
ساهمت يف فشل املنظومة التعليمية
بكل جزئياتها ،واملراتب املتدنية التي
يرتبع عليها املغرب يف سالليم التنمية
والصحة والتعليم واالقتصاد لخري دليل
عىل فشل هذه السياسات ،واالستمرار
يف نفس املخطط يعد جريمة بل
ومؤامرة يراد منها دق اخر مسمار
يف نعش املنظومة التعليمية يف بالدنا
لألسف.

وعالقة بنفس املوضوع
من استمرار إرصار أمينه
نجد وزيرا اخر وهو
العام السيد نزار بركة،
السيد عبد الكريم بن
الذي خرب املؤسسات
عتيق ،الوزير املنتدب
واالقتصادية
اإلدارية
املكلف باملغاربة املقيمني
وتلقى تعليمه وفق
وشؤون
بالخارج
التعليمية
املناهج
الهجرة ،املحسوب عىل
الفرنسية وتلقى دراساته
والحداثة
االشرتاكية
باملعاهد
الجامعية
واليسار هذه املرة ،ال
األجنبية،
والجامعات
يختلف عن سابقيه ألنهم
عىل اعتبار تدريس
ببساطة كلهم من أحزاب
العلوم التطبيقية باللغات
نهلت ومازالت تنهل
«جريمة»
األجنبية
أمينة ابن الشيخ
من نفس املرجعيات
يف مقابل حرسه هو
االحاديية
االقصائية
وباقي مناضيل األحزاب
ذلك أن وزارته تعمل
السياسية ،التي تساند
عىل تعريب ما تبقى من
تجريم تعلم املواد العلمية
أبناء الشعب يف املهجر،
األجنبية،
باللغات
عرب اقسام تدريس اللغة
نساءا ورجاال عىل ان
العربية ألبناء الجالية وقديما قال الحكيم األمازيغي:
يتابع ابناؤهم دراستهم
Wanna itcan taghamt nns
و عرب دروس ما يسمى
الفرنسية،
باملدارس
Yiddr i walln nns
بمحو األمية للكبار يف
ألبنائهم من الجيل الثاني
إقصاء تام لألمازيغية
االمريكية،
وبالبعثات
Wanna itcan tavamt nns
التي استقرت مؤخرا باملغرب بمباركة من لغات التدريس التي يتلقاها هؤالء،
Yiddr i walln nns
من هذه العائالت ،ألبنائهم من الجيل إال أن الرتكيز عىل اللغة العربية كلغة
وحيدة لربط هؤالء بالوطن ال يزيدهم
الثالث.

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

ملاذا ال يقبل األمازيغ أن يكون هلم حاكم أمازيغي؟
غالبا ما يطرح السؤال :ملاذا كان األمازيغ ،عرب التاريخ ،يقبلون أن يسودهم
حاكم غري أمازيغي؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال البد من االستناد إىل نظرية
االنقسامية البن خلدون ،هذه النظرية التي لم تجد طريقها سوى يف سنوات
الخمسينات والستينات مع مجموعة من الباحثني.
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد أن أغلب الباحثني يف علم االجتماع قبل هذه الفرتة،
كانوا يعتمدون يف دراساتهم ملجتمعات شمال إفريقيا عىل املنظور املاركيس،
الذي يعتمد يف تحليله عىل وجود طبقات اجتماعية ،إال أن هذا التحليل املاركيس
ال يناسب مجتمعات شمال إفريقيا ،وال املجتمعات اإلسالمية بصفة عامة.
فالتحليل املاركيس مناسب أكثر لدراسة املجتمعات األوروبية التي عرفت ثورات
صناعية ،أدت إىل خلق طبقات بورجوازية ،وأخرى عاملة ،ما أدى إىل ظهور
نقابات وتنظيمات سياسية مدافعة عن طبقات دون أخرى ،وبالتايل فإن هذا
التحليل غري مناسب تماما لتحليل تطور املجتمعات يف شمال إفريقيا والعالم
اإلسالمي ،ألن هذه املجتمعات غالبا ما تنبني عىل أساس القبيلة.
ويف املقابل كان البن خلدون الفضل يف وضع دراسة مهمة ملجتمعات وقبائل
شمال إفريقيا ،ليفرس أسباب اندثار إمرباطوريات أمازيغية كربى ،لتخلفها دول
وإمرباطوريات أخرى ،حيث إنه عاش خالل الفرتة املوحدية التي كانت خلفا
لإلمرباطورية املرابطية ،لتسقط بدورها عىل يد املرينيني.
وحسب نظرية ابن خلدون ،فإن كل هذه الدول والحضارات التي تعاقبت عىل
حكم شمال إفريقيا خالل القرون الوسطى ،كانت تنبني عىل العصبية القبلية،
حيث تقوم قبيلة قوية بتوحيد بقية القبائل من حولها ،مشكلة بذلك نواة لدولة
جديدة ،يكون فيها الحكم ألفراد القبيلة التي قادت الثورة ،فيتحولون مع تعاقب
األجيال إىل حكام مستبدين رسعان ما تندلع الثورات ضدهم ،لينتقل الحكم
لقبيلة أخرى ،أو كونفدرالية من القبائل ،وهكذا فإن دورة حياة الدولة عند ابن
خلدون تمر بثالث مراحل :مرحلة التأسيس ومرحلة القوة واالزدهار ،ثم مرحلة
الضعف واالنهيار ،خالل مدة ال تتجاوز ثالث أو أربع أجيال.
هذه النظرية التي وضعها ابن خلدون ،تطورت بفضل علم األنرتوبولوجيا إىل
نظرية االنقسامية ،ويعترب العالم األنرتوبولوجي الربيطاني ايفانز بريتشارد من
أه ّم الباحثني يف هذه النظرية ،من خالل ما قدمه من دراسات عن قبيلة النوير
يف السودان ،فوجد أنه رغم الرصاع الدائم بني قبائل السودان ،كما هو الشأن
بالنسبة لجميع القبائل يف شمال إفريقيا ،فإن أغلب هذه القبائل ال تندثر وال
تختفي من الوجود بالرغم من هزيمتها.
ويفرس بريتشارد ذلك بوجود تحالفات بني القبائل ،حيث أن القبيلة املهزومة
غالبا ما تستعني بالقبائل من حولها لتحافظ عىل بقائها واستمرارها يف الوجود،
وهو نفس التفسري الذي يمكن أن نعطيه للتحالفات بني القبائل األمازيغية من
أجل إسقاط قبيلة مستبدة بالسلطة ،أو نرصة لقبيلة مستضعفة ،وهو نابع من
قيمة املساواة التي آمن بها األمازيغ عرب تاريخهم العريق.
نفس املنطق يمكن أن يفرس لنا أيضا ملاذا يقبل األمازيغ أن يحكمهم أجنبي ،عىل
أن يكون الحاكم منتميا إلحدى القبائل املشكلة للكونفدرالية أو الدولة ،وبالتايل
فإن هذا الرصاع القبيل االنقسامي لدى األمازيغ عرب التاريخ ،هو ما يجعلهم
بمنأى عىل أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.
ولنا يف تاريخنا العديد من األمثلة عىل ذلك ،فمثال عندما جاءت امللكة الفينيقية
إليسا ديدون ،بعدما قتلت زوجها ،إىل شمال إفريقيا ،وأسست اإلمراطورية
القرطاجية ،التفت من حولها القبائل األمازيغية ،وخلقوا حضارة مهمة ،امتد
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حكمها حتى السواحل اإلسبانية،
وأنجبت القائد العسكري هانيبال،
الذي حارب الرومان يف بالدهم.
وكذلك منطقة الريف شمال املغرب،
التي كانت سباقة إىل اعتناق الديانة
اإلسالمية ونرشها ،وتأسست بها أول
إمارة إسالمية بمنطقة النكور وهي
إمارة بنو صالح ،يف الوقت الذي كانت
تعرف فيه قبائل الريف رصاعات
فيما بينها ،ليأتي بعد ذلك موالي
ادريس الذي أسس الدولة اإلدريسية
بمساعدة قبائل أوربة األمازيغية.
ودائما يف إطار نظرية العصبية
القبلية البن خلدون ،نجد أن بعض
كونفدراليات القبائل األمازيغية،
بالرغم من قبولها تولية حاكم
أمازيغي عليها ،إال أن ذلك يتم
برشط أال يكون ذلك الحاكم منتميا
إلحدى القبائل املشكلة للكونفدرالية،
باستثناء بعض الحاالت التي يتنكر
فيها الحاكم ألصله األمازيغي،
وينسب نفسه لعائلة مرشقية
رشيفة.
وكمثال عىل ذلك ما حدث خالل
سنوات الخمسينات من القرن
املايض ،عندما قامت قبائل الريف
من الناظور وإكزناين بتولية القائد
األمازيغي ،عباس ملساعدي ابن
منطقة أيت عطا ،رئيسا لجيش
التحرير ،ويفرس ذلك بكون هذا
األخري ال ينتمي إلحدى قبائل الريف،
وبالتايل لن يكون محط نزاع بني هذه
القبائل ،باإلضافة طبعا إىل شخصيته
القيادية وحنكته النضالية الفريدة
من نوعها.
ومن أمثلة ذلك أيضا اختيار قبائل
مصمودة للسلطان املوحدي عبد
املومن بن عيل خليفة ملؤسس الدولة املوحدية املهدي بن تومرت ،وذلك نظرا
لكونه ال ينتمي إىل أي من هذه القبائل ،وإنما قدم إىل مراكش بمعية املهدي بن
تومرت من منطقة بجاية األمازيغية الجزائرية ،عندما كان عائدا من الرشق
األوسط بعدما تلقى هناك دروسا يف الرشيعة اإلسالمية.
وكمثال عىل الحالة الثانية من السالطني األمازيغ الذين تمكنو من الوصول إىل
السلطة باجتهاداتهم الشخصية ،ولكن ذلك ال يتم إال بعد تنكرهم لقبيلتهم
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وأصولهم األمازيغية ،واالنتساب للساللة
النبوية ،نجد مؤسس الدولة املوحدية بنفسه
الذي ادعى بعد عودته من املرشق أنه من
ساللة عيل بن أبي طالب ،وأنه اإلمام املهدي
املنتظر.
وكذلك األمري محمد بن عبد الكريم الخطابي،
الذي استطاع أن يوحد قبائل الريف شمال
املغرب ضد املستعمرين اإلسباني والفرنيس،
وأبان عن حنكة سياسية يف التدبري
الديمقراطي لشؤون القبائل الريفية ،بعد
تأسيسه للجمهورية الريفية سنة ،1921
فنجد من املؤرخني من ذهبوا إىل أنه هو أيضا
نسب أصوله إىل الرشق.
نستنتج إذن أن نظرية ابن خلدون التي شكلت
أساس نظرية االنقسامية ،هي األكثر دقة
وعلمية يف تفسري هذا السلوك املتمثل يف رفض
األمازيغ لسيادة حاكم ينتمي إىل قبيلة من
القبائل املشكلة للدولة ،وقد تبنى هذه النظرية
الكثري من العلماء األنكلوساكسونيني ،بما يف
ذلك دافيد مونتغومري هارت ،الذي أنجز
أحسن دراسة عىل قبيلة أيث ورياغل يف
الريف املغربي ،وكذلك إرنست غيلنر بحثا
ضخما حول بنيات األطلس الكبري ،وقال بأن
االنقسامية أساس السلطة والدين يف املجتمع
املغربي.
كما تمكننا هذه النظرية أيضا من فهم
السياسات الحالية لدول شمال إفريقيا ،فلو
أخذنا مثال الرصاعات القائمة بني األحزاب
املغربية ،ال يمكن أن نجد لها تفسريا إال
بالعودة إىل هذه النظرية ،إذ ال يمكن بتاتا أن
نتحدث عن رصاع طبقي بني هذه األحزاب،
خاصة إذا استحرضنا طبيعة التحالفات
التي تأسسها فيما بينها ،بل تنجدها تنبني
يف أساسها عىل منطق العصبية القبلية الذي
تحث عنه ابن خلدون.
وبالتايل فإن جميع التحليالت املاركسية التي
أنجزها املؤرخون واألنرتبولوجيون وعلماء
االجتماع عىل مجتمعات شمال إفريقيا أو إفريقيا بأكملها أو العالم اإلسالمي،
فهي غري مناسبة ،وال يمكن فهم الرصاعات القائمة يف هذه املجتمعات إال
بالعودة لفكر ابن خلدون ،ونظرية االنقسامية التي طورها األنرتبولوجيون
األنكلوساكسونيون.
*رشيد الراخا
رئيس مؤسسة دافيد مونتغومري هارت للدراسات األمازيغية
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بالرغم من تطمينات رئيس احلكومة ،سعد الدين العثماين خالل جلسة املساءلة الشهرية األخرية بالربملان ،وصدور بالغ من اإلدارة العامة للضرائب ،وتصرحيات وزير الصناعة واالستثمار
والتجارة واالقتصاد الرقمي ،موالي حفيظ العلمي ،كون التجار واملهنيون غري معنيون باإلصالح الضرييب الذي أثار الكثري من الردود ،خصوصا املادة  145من املدونة العامة للضرائب ،املتعلقة
بفاتورة املعامالت التجارية ،واليت تلزم التجار العمل بالفاتورة اإللكترونية ،إال أن التجار واملهنيون نفذوا إضرابا عاما يف خمتلف املدن املغربية ،ومشل اإلضراب خمتلف املدن واألقاليم املغربية.
وطالبوا بإلغاء أو تعديل الفقرة الثالثة يف املادة  145من املدونة العامة للضرائب ،واليت تنص على “أنه جيب على اخلاضعني للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات
حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلومايت» .وعربوا عن رفضهم هلذه اإلجراءات احلكومية وطالبوا باملقابل بقانون حيميهم ويوفر هلم احلماية القانونية.
ويف هذا الصدد ،تناولت «العامل األمازيغي» يف ملفها الشهري إشكالية التجار واملهنيني باإلضافة إىل توضيحات املسؤولني احلكوميني.

التجار واملهنييون يربكون حكومة العثماين
خيوض التجار املغاربة احتجاجات ملا يزيد عن شهر ،بسبب رفضهم إجراءات ضريبية مشددة شرعت احلكومة يف تفعيلها مع مطلع السنة اجلارية ،تتعلق بنظام الفوترة اإللكترونية ،واشتراط التعريف الضرييب املوحد للمقاولة يف املعامالت التجارية ،وكذا
اإلجراءات اجلمركية املرتبطة باملراقبة ،كما جيب على اخلاضعني للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبائنهم فواتري أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلومايت وفق سلسلة متصلة» .وقال رئيس االحتاد العام ملقاوالت
املغرب «صالح الدين مزوار» معلقا على القرار بأن األنشطة االقتصادية غري املهيكلة والنتائج السلبية للتهريب هتدد استمرارية املقاوالت وتنافسية االقتصاد الوطين ،مضيفا أن تفعيل العمل بنظام التعريف املوحد للمقاولة يكتسي أمهية كربى يف ما يتعلق بتحديث
االقتصاد وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح .مما يقودنا اىل طرح تساؤالت حول مدى مالئمة هذا القانون ،للتجار الصغار وجديته واملستهدفني احلقيقيني منه؟

إعداد حممد املسري
غضب التجار يشل احلركة التجارية بعدد
من املن املغربية
انطلقت الرشارة األوىل لغضب التجار
واحتجاجاتهم ،من األسواق الرئيسية كالدار
البيضاء وإنزكان التي توقفت بهما الحركة
التجارية ،مما أحدث ارتباكا يف تزويد املواطنني
بالسلع ،وارتفاع األسعار ،األمر الذي استنفر
املصالح املسؤولية ،خاصة بعد أن شلت الحركة
التجارية من جديد يف كل من فاس ،تمارة ،سال،
القنيطرة ،مما دفع وزير االقتصاد واملالية
«محمد بنشعبون» اىل الترصيح بأن التجار
والحرفيني الذين يخضعون للنظام الجزايف غري
ملزمني جبائيا بتسليم الفواتري ،ألن القانون
الرضيبي ال يلزمهم بذلك لكونهم معفيني من
مسك املحاسبة ،غري أنه يف نفس الوقت ،اعترب
رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب السيد صالح
الدين مزوار ،أن املقاولة ال تتحمل أية مسؤولية
مالية أو محاسباتية يف حال عدم تضمن الفاتورة
للتعريف املوحد للمقاولة الخاص بالزبون ،وأنه
ال يحق ألي كان أن يطالب بها أو يفرضها يف
معامالته التجارية مع زبنائه ألن القانون ال
يسمح بذلك يف غياب النص التنظيمي الذي
يحدد كيفيات تطبيق األحكام الخاص بها ،ومع
تشبث التجار برفضهم لنظام الفوترة الرقمية
سارعت الحكومة اىل التحذير من استغالل امللف
لحسابات سياسية وقالت أن الهدف من هذه
اإلجراءات محاربة التهرب الرضيبي ،وفرض
مزيد من الضبط عىل قطاع األعمال.

حوار هش يؤجل مطالب املتضررين

انخرطت الهيئات املهنية املمثلة للتجار ،يف عقدت
لقاءات مطولة مع املديرية العامة للرضائب،

عموما ،غري معنيني بالفوترة اإللكرتونية،
وال يرسي عليهم أيضا التعريف املوحد
للمقاولة ،مع إعفائهم من تضمينه يف
فواتريهم عند البيع ،أو الرشاء ،مع التأكيد
عىل أنه لن يتم الرشوع يف تفعيل املادة 154
إال بعد إعداد النص التنظيمي الذي سيحدد
كيفيات تطبيقها ،غري أن التجار اعتربوا
أن هذا االتفاق أجَّ ل فقط تطبيق التدابري
الجديدة ،وذلك من خالل التزام وزارة املالية
بتأخري إصدار النصوص التطبيقية ،يف حني
أن مطالبهم تتجه إىل إلغائها بشكل تام.

مكانة قطاع التجارة الداخلية أوجتارة
القرب

تعد التجارة الداخلية قطاعا اسرتاتيجيا
لالقتصاد الوطني ،ويعرف هذا األخري
تحوالت عميقة نتيجة املناخ الدويل الجديد
املطبوع بالليربالية وحرية التجارة،
خاصة بعد توقيع اتفاقيات التبادل الحر
مع اإلتحاد األوروبي والواليات املتحدة
األمريكية ،حيت أصبح املغرب يتجه نحو
الرسعة والربح من االقتصاد ،واكب هذا
األمر مستجدات يف املجال القانوني كمدون
الشغل واملحاكم التجارية وقانون املنافسة
وحرية األسعار ،وانسجاما مع هذا التوجه
سعت الدولة اىل إطالق مشاريع تنموية تهدف
إرشاك التاجر وتنظيم نشاطه ،علما أن قطاع
التجارة الداخلية يشغل حوايل  %13من السكان
النشيطني املشتغلني ،ويعد ثاني مشغل بــ 1,4
مليون شخص ،ورابع مساهم يف الناتج الداخيل
الخام بقيمة مضافة يف  2010تعادل  73مليار
درهم ورقم معامالت سنوي يفوق  350مليار
درهم ،حسب إحصائيات وزارة املالية.
كما ان التجار الصغار يعدون رافد مهما من
روافد التنمية االقتصادية ،انطالقا من مساهمته
الفعالة يف خلق العديد من فرص الشغل.

املالية لسنة  ،2014حيث انترشت فرق الجمارك
والجبايات يف الطرق ،وقامت بتوقيف عدد كبري
من الشاحنات املحملة بالسلع وحجزها ،والتي ال
يحمل سائقوها فاتورة للبضائع املحملة ،اليشء
الذي خلق ارتباكا ً كبريا ً يف الحركة التجارية
بالبالد ،كما أن كل املزودين يطالبون التجار
الصغار بالرقم التعريفي املوحد للمقاولة قبل
ان تجمد هده املادة ،واشتكى كثري من املهنيني
والتجار من عدم تمكنهم من إجراء معامالت،
بسبب تخوف عمالئهم من اإلجراءات الجديدة،
إضافة إىل عدم تمكن كثري من التجار واملهنيني
الصغار من تحصيل أموالهم الناتجة عن عمليات
سابقة ،بسبب طلب العمالء لفواتري إلكرتونية،
ومما زاد من تخوف املهنيني أن مصلحة الرضائب
قد تلجئ اىل البنك القتطاع الرضائب املبارشة من
حساباتهم التجارية.

منوذج احلكومة لتطوير جتارة
القرب

وإدارة الجمارك والرضائب غري املبارشة ،وانتهت
جولة املفاوضات بتوقيع محرض اتفاق نص
عىل وقف جميع اإلجراءات املرتبطة بالفوترة
اإللكرتونية ،دن أن تلغى املادة املعنية من مدونة
الرضائب ،أو إلغاء هذه املادة القانونية بنص
قانوني ،واتفق األطراف عىل أن صغار التجار،
الخاضعني للنظام الجزايف ،أو تجارة القرب

اجراءات مند البداية

منذ األيام األوىل انطلقت يد الجبايات للبحث
عن مدخل لها من جيوب صغار التجار ،خاصة
بعد توسيع صالحيات أعوان الجمارك لتمتد إىل
الطرقات ،عوض النقط الحدودية حسب قانون

سبق للحكومة املغربية أن أطلقت مخطط
رواج  ،2008-2012الهادف اىل عرصنة
قطاع التجارة الداخلية ،ويتمحور
املخطط حول فاعلني رئيسيني وهما
املستهلك والتجار ،األول من خالل تمكينه
من منتجات متنوعة بسعر وجودة
مناسبني ،والثاني (التاجر) بمواكبته
لرفع تحدي تحديث وتطوير تجارته،
ويف سبيل ذالك تمت تعبئة صندوق رواج
بغالف مايل يقدر بنحو  900مليون درهم
حسب وزارة املالية.
املخطط الذي لم يكن واضحا مند
انطالقه ،رافق تطبيقه اختالالت بسبب
عدم االخد بعني االعتبار خصوصيات
املجال الذي تنشأ فيه محالت تجارة
القرب (الساكنة ،املنطقة ،مخطط
التعمري )....وبسبب الخروقات التي
شابت صفقات تجهيز محالت تجارية ودكاكني
ويتعلق األمر بتالعبات يف فواتري التجهيزات
والتالعب بمعايري الجودة وخرق رشوط
الصفقات ،كما توصلت مصالح التفتيش التابعة
لوزارتي املالية والتجارة والصناعة بعد استياء
عدد من التجار ورفضهم االنخراط يف برامج
الدعم عقب التوصل بتجهيزات اغلبها مستوردة

من الصني بأسعار بخسة وتقل قيمتها عن مبلغ
مساهمتهم (سبعة األلف درهم ) والتي توصلت
اىل إختالالت يف توزيع مبلغ  25ألف درهم الذي
خصص لدعم تجار القرب ،وخروقات يف التدبري
املايل واختالالت يف تفويت صفقات ملقاوالت
التجهيز ومكاتب دراسات واستشارة تورط فيها
مسؤولني ومستفيدين
صعوبات أخرى متعددة تواجه تجار القرب يف
ضل غياب تخطيط تجاري ،يراعي الوضعية
الهشة للتجار الصغار ،وبدو تنزيل التغطية
الصحية املوجهة إىل أزيد من مليون من تاجر
القرب ،مع مراعاة التوزيع الجغرايف لألنشطة
التجارية الذي يفتقد اىل االنسجام ،فحسب تقرير
لوزارة املالية تتواجد بالدار البيضاء وحدها 71
نقطة بيع لكل  1000مواطن مقابل  27نقطة
بيع كمعدل وطني ،ناهيك عن التطور الكبري
لألسواق املمتازة يف السنوات املاضية ،والذي بات
يشكل هاجسا للتجار الصغار ،بسبب املنافسة
الكبرية لها ،مع العلم أن الرأسمال املروج ال
يتجاوز متوسطه  3آالف درهم ,إذ يقل عن ألف
درهم لدى  45يف املائة ،وعن  500درهم لدى
 22يف املائة ،ويتداول  18يف املائة منهم رأسماال
يفوق أربعة آالف درهم.
ولتجاوز العثرات وسد الثغرات أطلقت
الحكومة مرشوع «حانوتي» الذي يدخل يف
نطاق مخطط «رواج» والهدف هو األخر إىل
حماية التجار الصغار املستقلني من خالل دعم
تطوير نشاطهم ومالءمته مع تغريات أنماط
االستهالك ،وتحصينهم ضد املخاطر الناتجة،
ويرمي املرشوع زيادة عدد املحالت التجارية من
 850ألف سنة  2007إىل  980ألف يف سنة ،2020
ورفع حجم مبيعاته من  7،54مليار درهم إىل
 101مليار درهم» ،هذا املرشوع الذي تحول اىل
فضيحة يؤكد من جديد املنحى العام املكرس يف
بالدنا ،بعد أن ترضر التجار الصغار من قروض
«حانوتي» مما جعلهم يتخبطون يف الديون
املرتاكمة واملشاكل املتعددة جراء الترصفات
الالمسؤولة للقائمني عىل املرشوع الذي عرف
فشال ذريعا ،قذف باملستفيدين منه إىل اليأس
وانسداد األفق بعد رصف القروض.
* املراجع
 دليل التاجر غرفة الصناعة والتجارةوالخدمات -اكادير
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مراكش :مهنيو وجتار يرفضون اإلجراءات الضريبية
ويضعون احلكومة يف فوهة املدفع

املادة ..145املديرية العامة للضرائب توضح واملهنيون يرفضون والعثماين يتدخل
*منترص إثري
عرب عدد من التجار واملهنيني والجمعيات املهنية بجهة مراكش
عن رفضهم لإلجراءات الرضيبية التي حملها قانون املالية لسنة
 ،2019خصوصا املادة  145من القانون الرضيبي .مطالبني
الحكومة بالعدول عن هذه الخطوة؛ والعمل عىل املقاربة التشاركية
بني مختلف املعنيني إليجاد حلول مناسبة ل”هذه اإلجراءات التي
تهدد األمن الغدائي للمغاربة”.
وعرب املتدخلون ،خالل املناظرة الجهوية التي نظمتها فعاليات
املناظرة الجهوية حول املادة  145من مدونة الرضائب؛ والتي
عرفت مشاركة املديرية الجهوية للرضائب؛ واملديرية الجهوية
للجمارك ،وفعاليات مهنية ،مساء الجمعة  08فرباير الجاري؛
بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مراكش ،عن رفضهم
لإلجراءات الحكومية الرامية إللزام مختلف األنشطة التجارية
بإصدار فواتري بنظام إلكرتوني من أجل زيادة الحصيلة الرضيبية.
ورغم أن رئيس الحكومة ،سعد الدين العثماني ،كان قد أعلن عن
إيقاف اإلجراءات الرضيبية التي أثارت عاصفة من االحتجاجات
واإلرضابات؛ إال أن التجار واملهنيني بجهة مراكش؛ بسطوا أمام
املديرة الجهوية للرضائب ،واملدير الجهوي للجمارك؛ املشاكل التي
تواجههم وتهدد تجارتهم و”تدفع بهم إىل اإلفالس بسبب نظام
الفوترة واإلجراءات الرضيبية الجديدة”.
وأشار املتدخلون إىل أن تنزيل هذه اإلجراءات والتدابري الرضيبية
والتي تهم اعتماد الفواتري القانونية يف جل املعامالت التجارية ،من
شأنه أن يهدد األمن والسلم االجتماعي .وذهب بعض املتدخلني إىل
حد املطالبة بقوانني تحمي التجار الصغار وتدافع عن مصالحهم
باعتبارهم الرشيحة األكثر ترضرا من كل هذه اإلجراءات
الحكومية.
ورغم أن املديرة الجهوية للرضائب جدّدت تأكيدها بأن التجار
الصغار غري معنيني باإلجراءات األخرية ،ما داموا يخضعون
لنظام الترصيح الرضيبي الجزايف ،إال أن املتدخلني استمروا يف جلد
الحكومة ،مطالبني بتعديل أو إلغاء املادة  145من مدونة الرضائب
املتعلقة بالفوترة اإللكرتونية واإلجراءات املصاحبة لها واملادة 181
من مدونة الجمارك.
وتنص اإلجراءات املدرجة يف املادة  145من املدونة العامة للرضائب،
ضمن الفقرة الثالثة عىل “أنه يجب عىل الخاضعني للرضيبة أن
يسلموا للمشرتين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية
مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام
معلوماتي وفق سلسلة متصلة” ،وهو ما يرفضه التجار واملهنيني.
وتطرق املشاركون يف “مناظرة مراكش الجهوية” إىل األحكام
الجديدة الخاصة بالربنامج املعلوماتي للفوترة التي لم تدخل بعد
حيز التنفيذ والتي لن يتم تطبيقها إال بعد صدور النص التنظيمي،
مشريين إىل أن هذا الربنامج يهم فقط املهنيني الذين يخضعون
لنظام املحاسبة وال يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين
يخضعون للنظام الجزايف.
وأشاروا إىل أن تطبيق الربنامج املعلوماتي للفوترة سيعتمد عىل

مقاربة تشاركية هادفة إىل إيجاد حلول آنية وناجعة ،ومنهجية
يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات املهنية والتدرج حسب
طبيعة كل نشاط تجاري .مؤكدين أنه سيتم إعداد النص التنظيمي
حسب أنشطة كل قطاع نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري مع
رضورة أخذ بعني االعتبار طبيعة كل نشاط عىل حدة واإلكراهات

املرتبطة به.
ويف ما يخص املراقبة الجمركية ،أكد املدير الجهوي للجمارك بجهة
مراكش ،عز العرب الرحماني عىل اعتبار «البون» أو «الفاتورة»
أو أي وثيقة تقوم مقامها ،تتضمن تاريخ العملية ،اسم وعنوان
البائع وكذا املشرتي ونوع وكمية البضاعة كوسيلة إلثبات الحيازة
للسلع املنقولة عرب الشاحنات داخل الرتاب الوطني مع اعتماد
تدابري مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع
مهنيي القطاع.

نقابة تطالب بوقف «االعتداءات» املسلطة على التجار
واملهنيني
قال املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار واملهنيني إنه يتابع
عن كتب مجريات األحداث والتطورات األخرية التي تعرفها الساحة
والتي تتجىل يف حجز السلع والبضائع ألصحابها سواء باملحالت
التجارية أو عرب الطرقات ،وما تاله من وقفات احتجاجية للتجار
وإغالق ملحالتهم بعدد من املدن.
وأضاف بالغ للنقابة الوطنية للتجار واملهنيني أنه «استشعر
خطورة الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة ويف مقدمتها تنزيل

بعض اإلجراءات والتدابري الرضيبية التي تهم اعتماد الفواتري
القانونية يف جل املعامالت التجارية ،وما خلفه هذا اإلجراء من
إرباك وقلق للنشاط التجاري دون أن تقوم الجهات املعنية باتخاذ
التدابري الالزمة لفتح حوار ونقاش مع املعنيني».

وأضاف البالغ أنه «يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة
تخفيف الضغط الرضيبي عىل املهنيني مراعاة للظرفية االقتصادية
واالجتماعية الصعبة ،واألخذ كذلك بمجمل التعديالت الرضيبية
التي تقدمت بها النقابة نراها قد زادت من معاناة هذه الرشيحة
من املجتمع ،وأجهزت عليها بزيادات رضيبية مهولة كما هو
الحال بالنسبة للمساهمة األدنى وغريها».
وطالبت النقابة بوقف كل «االعتداءات املسلطة عىل التجار
واملهنيني من طرف املصالح الرضيبية والجمركية ورفضها لبعض
التدابري واإلجراءات الرضيبية املنصوص عليها يف قانون املالية لسنة
 ».2019مؤكدا عىل رضورة « فتح باب الحوار الجدي واملسؤول
يف أقرب اآلجال الحتواء خطورة املمارسات غري الصائبة للجهات
املسؤولة مع مطالبته بإرشاك التنظيمات املهنية يف تنزيل التدابري
الرضيبية الجديدة واعتماد مبدأ التدرج كأساس لتنفيذها».

* جتار يطالبون بنظام ضرييب خاص بالتاجر
طالب تجار ومهنيون يمثلون مختلف الجمعيات املهنية وغرف
التجارة ،خالل اجتماع تواصيل نظمته جامعة الغرف املغربية
للتجارة والصناعة والخدمات مع الجمعيات والنقابات األكثر
تمثيلية للتجار واملهنيني بالرباط ،يوم األربعاء 06فرباير الجاري،
بمراجعة الترشيعات التجارية والرتسانة القانونية املنظمة لقطاع
التجارة باملغرب.
وعرب املتدخلون ،عن رفضهم التام لإلجراءات الجديدة التي نص
عليها الفصل  145يف قانون املالية لسنة  ،2019واملتعلقة بالفاتورة
االلكرتونية و اإلجراءات األخرى املصاحبة لها» ،مطالبني بإلغاء
اإلجراءات املدرجة يف املادة  145من املدونة العامة للرضائب ،ضمن
الفقرة الثالثة والتي تنص عىل «أنه يجب عىل الخاضعني للرضيبة
أن يسلموا للمشرتين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية
مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام
معلوماتي وفق سلسلة متصلة» ،بنص قانوني وترشيعي.
وأكد مهنيو قطاع التجارة أنه ال يمكن تطبيق نظام الفوترة عىل
قطاع غري مهيكل وغري منظم ،داعني إىل اعتماد إجراءات مواكبة
لتنزيل القوانني ذات الصلة بالقطاع وإرساء «نظام رضيبي خاص
بالتاجر» .كما أكدوا عىل رضورة اعتماد املقاربة التشاركية يف
إعداد مشاريع القوانني املرتبطة بتنظيم قطاع التجارة ،وتفعيل
دور املهنيني بالقطاع».
وأكد رئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات،
عمر مورو ،يف ترصيح لوكالة املغرب الرسمية ،أن هذا اللقاء
التواصيل الذي يجمع رؤساء الغرف املهنية من كل جهات اململكة
مع جمعيات مهنية من نقابات ومنظمات ،يندرج يف إطار مواصلة
اللقاءات الجهوية وسلسلة اللقاءات الرامية إىل مناقشة أهم
اإلشكاليات التي يعرفها القطاع ،السيما املادة  145من قانون
الجمارك املتعلقة بتطبيق نظام الفوترة عىل التجار واملهنيني.
وأضاف أنه ال يمكن تنزيل املادة  145بدون دراسات ميدانية،
السيما يف قطاع غري مهيكل ،معتربا أن «توحيد صفوف التجار،
وإلغاء املادة  145والتأكيد عىل رضورة إخراج القوانني التنظيمية
التي تنظم القطاع من أهم خالصات هذا اللقاء».
كما تم االتفاق ،يضيف مورو ،عىل مواصلة هذا النقاش بشكل
عميق وموسع لحلحلة الصعوبات واالكراهات التي تواجه القطاع
يف إطار مناظرة وطنية حول التجارة  ،وكذا استمرار ودورية هذه
اللقاءات مع املهنيني.
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*املديرية العامة للضرائب
توضح:
نظام الفوترة ال يهم التجار

أكدت املديرية العامة للرضائب أن
القراءات والتفسريات حول النظام
الرضيبي املتعلق بالفوترة ،والتي
تداولتها بعض املنابر اإلعالمية« ،ال
أساس لها من الصحة» كما أنها «تعكس
فهما خاطئا ملضمون املقتضيات
الجديدة التي جاء بها قانون املالية لسنة
.»2019
وأوضحت املديرية التابعة لوزارة
االقتصاد واملالية ،يف بيان توضيحي،
أن بعض املنابر اإلعالمية تداولت
العديد من التأويالت والتفسريات حول
النظام الرضيبي املتعلق بالفوترة،
والتي «ال أساس لها من الصحة كما
أنها أثارت مخاوف غري مربرة لدى
األوساط املهنية» .مضيفة أن «القراءات
والتفسريات املتعلقة باملقتضيات
الجديدة التي جاء بها قانون املالية لسنة
 2018تعكس فهما خاطئا ملضمون هذه
املقتضيات».
و أوضح املصدر ذاته أن «األحكام
الجديدة الخاصة بالربنامج املعلوماتي
للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ
ولن يتم تطبيقها إال بعد صدور النص
التنظيمي» ،مشريا إىل أن «هذا الربنامج
يهم فقط املهنيني الذين يخضعون
لنظام املحاسبة وال يهم بتاتا التجار
ومقدمي الخدمات الذين يخضعون
للنظام الجزايف».
وأكدت املديرية العامة للرضائب،
أن «النص التنظيمي سيتم إعداده
حسب أنشطة كل قطاع» ،واستطردت
»:ونظرا لخصوصية كل نشاط تجاري
ورضورة أخذ طبيعة كل نشاط عىل حدة
واإلكراهات املرتبطة به ،بعني االعتبار،
فإن كيفيات تطبيق الربنامج املعلوماتي
للفوترة سيتم يف شأنها ،االعتماد عىل
مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها
التنسيق والتشاور مع الجمعيات
املهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط
تجاري».
وخلصت املديرية إىل أنه «سيتم قريبا
عقد لقاءات مع الجمعيات املهنية
ومختلف التمثيليات املهنية لتنوريهم
حول هذا املوضوع وتقديم كافة
التوضيحات ،قصد رفع اللبس الحاصل
يف فهم مضمون املقتضيات املتعلقة
بالربنامج املعلوماتي للفوترة».

التجار واملهنيون يواصلون إضراباهتم
نفذ التجار واملهنيون املغاربة إرضابا
عاما يف مختلف املدن املغربية ،احتجاجا
عىل الرضيبة التي فرضتها حكومة
العثماني مطلع العام الجاري .وشمل
اإلرضاب كل املحالت واملؤسسات
التجارية واملخابز التي تتبع النقابة
الوطنية للتجار واملهنيني.
وتطالب النقابات والجمعيات املمثلة
للتجار بإلغاء املادة  145من املدونة
العامة للرضائب ،املتعلقة بفاتورة
املعامالت التجارية ،والتي تلزم التجار
العمل بالفاتورة اإللكرتونية.
ويف ترصيح للكاتب اإلقليمي للنقابة
الوطنية للتجار واملهنيني بالرباط،
أشوط عيىس ،قال أن اإلرضاب كان
ناجحا بنسبة مائة باملائة ،مشريا إىل
خطوات نضالية قادمة يف حالة إذا لم
تستجب الحكومة ملطالب التجار بإلغاء
الفصل  145من القانون الرضيبي
الواضح يف فقرته الثالثة بأن نظام
الفوترة اإلليكرتوني سيطبق عىل جميع
الخاضعني للرضيبة.
وأعلن املكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية
للتجار واملهنيني بالرباط ،رفضه
السياسة الرضيبية الجديدة املجحفة
يف حق التجار واملهنيني يف القانون املايل
 ،2019وتعامل الحكومة مع التجار
واملهنيني كوعاء رضيبي وليس كفئة
فاعلة يف املنظومة االقتصادية باإلضافة
إىل دورها االجتماعي يف املجتمع ،وكذا
كل الحلول الرتقيعية والتمويهية
وسياسة الهروب إىل األمام التي تنهجها
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الحكومة يف انتظارها الفرصة لإلجهاز
عىل القطاع.
واستنكر البيان خطاب التضليل الذي
لجأت اليه الحكومة لتمويه التجار
واملهنيني وتشتيت وحدتهم ،وسوء
التدبري واتخاذ القرارات األحادية من
طرف الحكومة والوزارة الوصية عىل
القطاع ،وكذا أسلوب التعامل مع التجار
يف مصادرة سلعهم وإرغامهم عىل أداء
ذعائر وهمية .
وطالب املكتب اإلقليمي لنقابة التجار
الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتوقيف
مسطرة تطبيق هذا القانون الرضيبي
“املشؤوم” ،وبرضورة تسطري برنامج
استعجايل يهدف إىل تأهيل القطاع عىل
املدى املتوسط وذلك بإرشاك الفاعلني،
وترسيم القوانني املنظمة للمساحات
التجارية الكربى لوقف انتشارها وعملها
العشوائي ،واستكمال الحوار لإلفراج
عن القوانني املنظمة للتغطية الصحية
وتقاعد التجار .معلنني اعتزازهم بنجاح
اإلرضاب العام الذي نظمه التجار بتزيت
وأكادير وإنزكان-أيت ملول وبيوكرى
وتارودانت وبمختلف األقاليم بتوافق
كل التنظيمات املهنية رافعة شعار
“مصلحة التاجر فوق كل إعتبار”.

التجار واملهنيون بالرباط
يعتزون بنجاح اإلضراب ويرفضون
الفصل 145

ّ
عب املكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية
للتجار و املهنيني بالرباط ،عن اعتزازه
بـ”بنجاح اإلرضاب العام للتجار
واملهنيني يف مختلف األقاليم” ،مشريا
إىل أن ” املكتب اإلقليمي بالرباط خاض
بمعية كافة التجار واملهنيني إرضابا عاما
يوم  17يناير املايض ،كخطوة إنذارية،
تمكن من خاللها التجار واملهنيني من
شل الحركة االقتصادية باإلقليم كتعبري
عىل وحدة صفهم واستعدادهم لخوض
أشكال تصعيدية مستقبال”.
وأكد بالغ صادر عن مكتب الرباط للنقابة
الوطنية للتجار واملهنيني ،عن رفضه
للفصل  145من القانون الرضيبي جملة
وتفصيال” ،مطالبا بـ”إلغائها كأرضية
لتدشني أوراش الحوار وسبل تأهيل
القطاع بتضافر جهود كل الجهات
املتدخلة يف القطاع والتنظيمات املهنية
الفاعلة”.
وأشار إىل رفض النقابة لـ”السياسة
الرضيبية الجديدة املتمثلة يف تعامل
الحكومة مع التجار واملهنيني كوعاء
رضيبي” ،مطالبا “الحكومة بتلبية
مطالب التجار ووقف سياستها الرامية
إىل تشتيت وحدة القطاع من خالل
هجومها عىل التجار الكبار واملتوسطني
ورضورة تأهيلهم وفق برنامج متدرج
يراعي املوازنة ،وبإصالح رضيبي يراعي
الظرفية االقتصادية” .وفق تعبري البالغ
البالغ الصادر بعد اجتماع املجلس
اإلقليمي للرباط يوم  26يناير 2019
الجاري ،أكد أن “مرشوع قانون مالية
 2019يحمل سياسة رضيبية مجحفة
وهي التي أفاضت الكأس ودفعت التجار
واملهنيني إىل التعبري عن رفضهم لها من
خالل خوض إرضابات عامة يف أغلب
األقاليم”.
وناشد بالغ النقابة الحكومة للخروج
من حالة الرتقب إىل التجاوب مع
مطالب التجار كفئة فاعلة يف املنظومة
االقتصادية لتجاوز األزمة والتغلب عىل
الظرفية الصعبة للبالد” ،مؤكدا عزمه
عىل “تنفيذ كل الخطوات االحتجاجية
املقررة واملرشوعة تفاعال مع نضاالت
التجار واملهنيني محليا ووطنيا واملتمثلة
يف تنفيذ إرضاب عام موحد”.
وشدّد املكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية
للتجار واملهنيني بالرباط عىل رضورة
“اإلفراج عن قانون التغطية الصحية
والتقاعد الخاص بالتجار واملهنيني”،
كما شدّد عىل رضورة “ترسيم القوانني
املنظمة للمساحات التجارية الكربى”،
مشيدا يف ذات السياق بـ”يقظة كافة
التنظيمات املهنية من خالل توافقها عىل
املصلحة العليا وهي الدفاع عن الحقوق
العادلة واملرشوعة للتجار واملهنيني”.

مطهر :ال ميكن وقف تنفيذ مواد
قانون املالية إال عرب قانون مايل
قال موالي املصطفى مطهر عضو
غرفة التجارة لجهة مراكش أسفي ،إن
«ملف التجار بشكل عام يحتاج لدراسة
أعمق وحوار شامل مع كافة الرشكاء
بعيدا عن قانون املالية» ،مشريا إىل أن
«التجار مستعدون لالنخراط بشكل
جدي يف املنظومة الجبائية» ،وأضاف
«نحن نعاني الكثري من اإلكراهات
املتعلقة بما يعيشه القطاع التجاري،
ولذلك من الواجب عىل الحكومة
واإلدارة استحضار هذا القطاع أثناء
الترشيع وفق مقاربة تشاركية قبلية».
وأضاف مطهر وهو عضو غرفة
التجارة لجهة مراكش أسفي ،أن
« األعطاب الترشيعية ال يمكن
حلها بالحوار ،ألن الدستور واضح
والحكومة هي سلطة تنفيذية وال تملك
حق الترشيع الذي هو من اختصاص
الربملان ،ومن هنا يجيب عىل الحكومة
أن تكن واضحة مع التجار واالنتباه إىل
الترصيحات التي بدو أن الغرض منها
هو تلطيف األجواء وربح الوقت».
وأردف املتحدث »:من غري املعقول
أن من يجلس يف مكتب مكيف يقرر
قوانني بعيدة عن الواقع لقطاع معييش
يعترب الركيزة األساسية لالقتصاد
الوطني وثاني مشغل ب 1.6مليون
منصب شغل رغم كونه الحلقة األخرية
والصغرية واألضعف» .وفق تعبريه

وبخصوص املحرض املوقع بني
التنسيقيات ونقابات التجار واملديرية
العامة للرضائب واملديرية العامة
للجمارك ،أوضح موال املصطفى أن «
ال وزن له من الناحية القانوية ،ألنه
ال يمكن وقف تنفيذ مواد قانون املالية
إال عرب قانون مايل تعدييل يصادق عليه
يف الربملان» ،مشريا إىل أن «االقرتاحات
الواجب تعديلها يف مدونة الرضائب هي
املواد  20و  82التي تلزم التجار بتقديم
بيان تفصييل للمعامالت التجارية
للزبناء ،بما فيها تفاصيل املعلومات
الرضيبية ،واملادة  145الخاصة
بالفوترة اإللكرتونية».
وأكد عضو الغرفة التجارية
لجهة مراكش،بخصوص مدونة
الجمارك ،أنه «يجب تعديل املواد
24و25و26و38و 42التي تحدد نطاق
وطرق اشتغال الجمارك يف مراقبة
ومحاربة التهريب» ،مربزا أن «النموذج
التنموي الجديد يجب أن يقوم عىل
هيكلة االقتصاد الوطني بمنح الحقوق
للتجار من تغطية صحية واجتماعية
ومنح الغرف املهنية اختصاصات
واسعة لكي تكون قوة اقرتاحية وتتخذ
القرارات يف كل ما هو تجاري».
وقال املتحدث إن «احتجاجات التجار
فضحت املستور يف مواجهة من يريد
الركوب عليها وتوظيفها سياسيا»،

مضيفا «قبل مطالب الحكومة لهؤالء
التجار بأداء الواجبات والزيادات يف
الرضائب يجب عليها أن توفر لهم
بعضا من حقوقهم األساسية» .مربزا
أن «هذا التاجر يشتغل ما يفوق 16
ساعة يوميا يف ظروف رغم كونهم
يجسدون البعد التضامني».
وحمّ ل موالي املصطفى مطهر،
املسؤولية الكاملة ملا وصفه بـ»
الزوبعة التي أثارتها املادة  145من
القانون املايل» ،للحكومة «ألنها لم
تسلك مسطرة الحوار مع التجار
وممثليهم اللذين تفاجئوا بالقرار،
وهو اليشء الذي جعلهم يتكتلون مما
فرض عىل الحكومة لعد دور أإلطفائي
ودعوتهم إىل الحوار قصد الوصول إىل
اتفاق» .عىل حد قوله .مشريا ً إىل أن هذه
املادة التي أثرت الجدل «فهي ليست
وليدة اللحظة بل هي امتدادا لقانون
املالية لسنة .»2014

مجال لطفي« :األسواق التركية» هتدد «الب ّقالة» باإلفالس
ّ
«بقال»
حم ّل جمال لطفي وهو
بمدينة مراكش ،مسؤولية ما وصل
إليه التجار واملهنيني من احتجاجات
وإرضابات ،إىل الحكومة والغرفة املهنية،
ألنه «عندما تخرج قوانني مجحفة يف حق
التجار ،فالغرف والحكومة من يتحمل
مسؤولياتها» ،مضيفا أن «القانون خرج
للوجود وطبق عىل التجار واملهنيني
والجهات املسؤولة لم تتحرك إال بعد
دخولنا يف اإلرضابات واالحتجاجات ،هذا
غري منطقي» عىل حد قوله
ّ
والبقالة
وأوضح لطفي أن التجار الصغار
معنيون بقانون املالية الجديد ،مشريا
إىل أن «تطمينات الحكومة غري واقعية»،
مطالبا يف ذات السياق «بقانون خاص يحمي التجار
الصغار من هذه الرضائب املجحفة ،إذا كانت الحكومة
جادة يف ترصيحاتها» ،وعاب لطفى عىل الحكومة تأخريها
يف رشح مضامني هذه القوانني للتجار واملهنيني ،مضيفا
أن «حتى بعد خروج الحكومة للحوار مع املعنيني ،ذهبت
للجلوس مع ما يسمى بالنقابات األكثر تمثيلية» ،مشريا
إىل أن «هناك اآلالف من التجار واملهنيني ال تمثلهم هذه
النقابات وهم منضوين تحت لواء الجمعيات املهنية» .كما

عاب عىل الغرفة املهنية إقصاء البقالة
والتجار الصغار من نقاشاتها ولقاءاتها.
واتهم جمال لطفي الحكومة بتسهيل
اإلجراءات لألسواق الكربى ،خصوصا
األسواق الرتكية ،ودعمها وتسهيل دخولها
لألحياء واألزقة ،ونحن «الذين يعملون يف
هذه املهنة ولسنوات ونؤدي الرضائب وكل
واجباتنا لم نرى أي دعم من الحكومة»
يورد املتحدث.
وأضاف أن التجار الصغار والتجار
بالتقسيط وبالجملة مهددين باإلفالس
بسبب هذا «االكتساح الرتكي» للمدن
املغربية ،ألننا «نجد األثمنة يف األسواق
الرتكية أقل من األثمنة عند التاجر بالجملة،
وال ندري كيف يتم الحصول عىل السلع بهذه األثمنة».
وعرب لطفي عن رفض التجار واملهنيني ملحتوى و مضمون
اإلجراءات الجديدة التي نص عليها الفصل  145بخصوص
الفاتورة االلكرتونية ،و اإلجراءات األخرى املصاحبة لها،
مطالبا بمراجعة الترشيعات التجارية والرتسانة القانونية
املنظمة لهذا القطاع.

أمحد إهنشي :اإلجراءات احلكومية لن تزيد الوضع إال تفاقما وتأزما
عب أحمد إهنيش ،وهو ّ
ّ
بقال بمدينة
سال ،عن تخوف البقالة والتجار الصغار
من اإلجراءات الجديدة للحكومة،
خاصة الفقرة الثالثة يف املادة  145من
املدونة العامة للرضائب ،والتي تنص
عىل “أنه يجب عىل الخاضعني للرضيبة
أن يسلموا للمشرتين منهم أو لزبنائهم
فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة
مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو
مطبوعة بنظام معلوماتي".
وقال إهنيش يف ترصيح لـ"العالم
األمازيغي" إن التجار الصغار والبقالة
يرفضون هذه اإلجراءات الحكومية
واملتعلقة بفرض إجراءات رضيبية
تتعلق بنظام الفوترة اإللكرتونية،
واشرتاط التعريف الرضيبي املوحد
للمقاولة يف املعامالت التجارية ،وكذا اإلجراءات الجمركية
املرتبطة باملراقبة ،مشريا إىل أن القرارات الحكومية "لن
تزيد الوضع إال تفاقما وتأزما ،وسوف تزيد من معاناة
هذه الفئة" ،موضحا يف ذات السياق ،أن "التجار الصغار
مهددون باإلفالس يف حالة تطبيق هذه اإلجراءات التي أتى

بها قانون املالية لسنة ."2019
وطالب أحمد إهنيش بمراعاة الوضعية
االقتصادية واالجتماعية لهذه الرشيحة.
كما طالب بـ"إيجاد الحلول املناسبة
عرب سلك املقاربة التشاركية بني املعنيني
والحكومة وكافة املسؤولني وحماية
هذه الرشيحة الهامة من اإلفالس
بسبب اإلجراءات الرضيبية " .مضيفا
بأن "اإلرضابات واالحتجاجات التي
قام بها التجار واملهنيني طوال األسابيع
املاضية ،تأتي من أجل دق ناقوس
الخطر والدفع بالجهات الحكومية
للرتاجع عن إجراءاتها ".
وبالرغم من تطمينات رئيس الحكومة،
سعد الدين العثماني خالل جلسة
املساءلة الشهرية األخرية بالربملان،
وصدور بالغ من اإلدارة العامة للرضائب ،كونهم غري
معنيني باإلصالح الرضيبي ،إال أن أهنيش يطالب بإلغاء
أو تعديل الفقرة الثالثة من املادة  145للمدونة العامة
للرضائب ،أو إصدار قانون خاصة بحماية هذه الفئة من
هذه اإلجراءات.
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موالي حفيظ العلمي:
جتار القرب غري مطالبني بتقدمي التعريف
املوحد للمقاولة يف إطار معامالهتم التجارية

أكد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي ،موالي حفيظ العلمي،
أن تجار القرب غري مطالبني بتقديم
التعريف املوحد للمقاولة يف إطار معامالتهم
التجارية ،مشريا إىل أن إشكالية الفوترة
اإللكرتونية غري مطروحة بالنظر إىل أن
املرسوم املحدد لرشوط تطبيقها لم يخرج
بعد إىل حيز الوجود.
وخلص اجتماع عقده الوزير ،موالي حفيظ
العلمي ،األربعاء  17يناير املايض بالرباط،
مع ممثيل مهنيي قطاع التجارة ،إىل اتفاق
األطراف عىل عدم تطبيق التدابري الجديدة
املتعلقة بالفوترة اإللكرتونية إال بعد اعتماد
النصوص التنظيمية املتعلقة بها والتي
سيتم إعدادها يف إطار مقاربة تشاركية مع
الهيئات املهنية ،كما تم االتفاق عىل التعريف
املوحد للمقاولة ،الذي يهم فقط الرشكات
التي تعتمد نظاما محاسباتيا.
وأوضح بالغ للوزارة أن االجتماع ،الذي
جرى مع جامعة الغرف املغربية للتجارة
والصناعة ،ورؤساء غرف التجارة والصناعة
والخدمات ،والنقابات املمثلة للتجار
وجمعيات مهنية ،بحضور املدير العام
للرضائب واملدير العام للجمارك والرضائب
غري املبارشة ،ومدير تنسيق
الشؤون االقتصادية بوزارة
الداخلية ،أفىض اىل أن التعريف
املوحد للمقاولة يهم فقط
الرشكات التي تعتمد نظاما
محاسباتيا ،مضيفا أن الرشكات
وتجار الجملة ونصف الجملة
غري ملزمني بطلب التعريف
املوحد للمقاولة من املشرتين
منهم.
كما توصل اللقاء إىل اعتماد البون
أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم
مقامها ،تتضمن تاريخ العملية
التجارية ،اسم وعنوان البائع،
وكذا املشرتي ونوع وكميات
البضاعة ،وذلك إلثبات حيازة
السلع املنقولة أمام مراقبي
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الجمارك والرضائب غري املبارشة.
وكشف البالغ كذلك عن تنظيم
مناظرة وطنية حول التجارة خالل
شهر أبريل  ،2019لفتح املجال لكل
هيئات التجار لعرض مشاكلهم
وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع
وإعداد مقرتحات تتعلق باإلصالح
الرضيبي الذي سيتم مناقشته خالل
املناظرة الوطنية الخاصة باإلصالح
الجبائي املقررة يف شهر ماي .2019
كما شدد اللقاء عىل تقوية دور
غرف التجارة والصناعة والخدمات
من خالل تعزيز حضور ومساهمة
الهيئات واملنظمات املمثلة للتجار
واملهنيني يف الربامج التنموية.
وأشار البالغ أيضا إىل التزام غرف
التجارة والصناعة والخدمات
والجمعيات والنقابات املهنية بتبليغ
كافة التجار بالنقاط املتفق عليها
خالل االجتماع.
وذكر املصدر ذاته أن وزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي كان
قد أبرز يف بداية اللقاء أهمية قطاع التجارة
يف االقتصاد الوطني ،باعتباره أول م ّ
ُشغل
يف الوسط الحرضي ،ويمثل  8يف املائة من
الناتج الداخيل الوطني بقيمة مضافة تصل
إىل  84,3مليار درهم.
وأكد أن الهيئات املهنية املمثلة للتجار كانت
وستظل دوما رشيكا أساسيا للوزارة ،وهي
مدعوة للمساهمة بمقرتحاتها يف بلورة
اسرتاتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة
والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات
االجتماعية واالقتصادية التي تواجهه،
ومواكبة االحتياجات املتنامية للمستهلكني.
كما شدد الوزير عىل أن االجتماع التي دعت
إليه الوزارة الوصية بعد االحتجاجات التي
شهدها القطاع يتوخى التحاور والتشاور
بني اإلدارة ومهنيي القطاع قصد تبديد
سوء الفهم والتوافق حول تنزيل التدابري
الرضيبية والجمركية املتعلقة بالفوترة
االلكرتونية ،والتعريف املوحد للمقاولة،
واملراقبة الجمركية.

العثماين يوقف اإلجراءات احلكومية ويؤكد أن
التجار الصغار غري معنيني بالفوترة

أعلن سعد الدين العثماني،
عقب
الحكومة،
رئيس
االحتجاجات واإلرضابات التي
دخل فيها التجار واملهنيني ،عن
إيقاف اإلجراءات األخرية التي
أثارت ردود فعل يف عدد من
املدن ،إىل حني التواصل املبارش
بني القطاعات الحكومية املعنية
وكافة األطراف املمثلة لهذه
الفئة ،من أجل الوقوف عىل
حقيقة الصعوبات والبحث عىل
الحلول املناسبة لها.
وأكد العثماني ،أنه يتابع املوضوع
شخصيا وعن كثب مع وزير
االقتصاد واملالية ووزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد
الرقمي ووزير الداخلية ،مؤكدا
أن عىل أتم االستعداد للتدخل
وإليجاد الحل املناسب «ألي
تجاوز غري مقبول».
وذكر رئيس الحكومة ،أنه توصل بمذكرات من جمعيات
ومنظمات ونقابات مهنية ،مؤكدا استعداده لـ»دراسة
كافة املقرتحات للوصول إىل حلول متوازنة تراعي مصلحة
التجار واملقاوالت واالقتصاد الوطني ،عرب حوار رصيح
وبناء» .و جدد رئيس الحكومة تأكيده بأن التجار الصغار،
غري معنيني باإلجراءات األخرية ،ما داموا يخضعون لنظام
الترصيح الرضيبي الجزايف».
وأشار رئيس الحكومة إىل االجتماع الذي تم بني اإلدارة
العامة للرضائب وإدارة الجمارك والرضائب غري املبارشة
مع ممثيل التجار ملناقشة جميع املواضيع ومعالجة كل
اإلشكاالت يف هذا الباب« ،نريد أن نقف عىل الرضر والعمل
عىل إيجاد الحلول املناسبة».
كما جدد رئيس الحكومة تأكيده بأن التجار أصحاب
الدكاكني واملحلبات ،وغريهم من التجار الصغار ،غري
معنيني باإلجراءات األخرية ،ما داموا يخضعون لنظام
الترصيح الرضيبي الجزايف ،مشددا عىل أن كثريا مما
يروج يف بعض املواقع وبشبكات التواصل االجتماعي
«أخبار غري صحيحة ومضخمة ،كما أننا نويل اهتماما
كبريا للتجار واملهنيني ،لدورهم الكبري وألنهم عصب
االقتصاد الوطني».
ويف ذات السياق ،أكد سعد الدين العثماني ،يف معرض
جوابه يوم الثالثاء  12فرباير الجاري يف جلسة األسئلة
املتعلقة
الشهرية
العامة
بالسياسة
والحكامة ،أنه تم
اجتماعات
«عقد
تشاورية للقطاعات
الحكومية املعنية مع
ممثيل التجار واملهنيني
كافة
ملناقشة
املرتبطة
املواضيع
بهذا املوضوع ،وإيجاد
الحلول املستعجلة
عليها
واملتوافق
فيما يخص التنزيل
للتدابري
السليم
الرضيبية واإلجراءات
الجمركية».
العثماني
وأوضح

أن الحكومة»،واعية بأهمية دعم املقاولة املغربية
بكافة أصنافها ،بما فيها املقاوالت املتوسطة والصغرية
والصغرية جدا ،والرفع من تنافسيتها وتعزيز دورها يف
املنظومة االقتصادية الوطنية باعتبارها رافعة أساسية
لخلق االستثمار املنتج وإنتاج الثروة وتوفري فرص
الشغل».
وأشار رئيس الحكومة يف معرض كالمه ،إىل أن «القطاع
التجاري يعترب حلقة وصل بني املنتج واملستهلك ،ويساهم
يف تموين مختلف املدن والقرى املغربية ويف ترويج
املنتوجات إضافة إىل الخدمات املتنوعة التي يوفرها
للمستهلك « .مضيفا أن «قطاع التجارة يعد من أهم
القطاعات يف النسيج االقتصادي الوطني باعتباره مصدرا
أساسيا لتوفري فرص الشغل لرشيحة هامة من املواطنات
واملواطنني ،فضال عن الدور الهام الذي يقوم به التجار يف
الرواج التجاري ودعم دينامية االقتصاد».
وأبرز العثماني أن «قطاع التجارة الداخلية يحتل الرتبة
الرابعة عىل مستوى خلق الثروات ،حيث بلغت مساهمة
القطاع يف الناتج الداخيل الخام  8باملائة ،وذلك بقيمة
مضافة بلغت  84مليار درهم يف سنة  .2017كما يحتل
املرتبة الثانية من حيث عدد مناصب الشغل عىل الصعيد
الوطني ،كما أن القطاع هو أول مشغل باملجال الحرضي
( 1,16مليون شخص ،أي  21,4%من الساكنة النشيطة
باملدن».
وجدّد العثماني تأكيده عىل أن «صغار التجار والحرفيني
واملهنيني الخاضعني للرضيبة وفق النظام الجزايف غري
معنيني بالفوترة اإللكرتونية ال تهم سوى األشخاص
امللزمني بمسك املحاسبة واللذين يؤدون الرضيبة عىل
الحصيلة الخاضعة للرضيبة املحددة بناء عىل هذه
املحاسبة».
من جهة أخرى ،أكد سعد الدين العثماني أن حكومته
تسري باتجاه تفعيل نظام التغطية الصحية والتقاعد
الخاص بالتجار واملهنيني خالل سنة  2019الجارية.
مشريا إىل أن «الحكومة عملت عىل إصدار املراسيم العامة
املتعلقة بهذه اإلجراء ،كما وقعت عىل أربعة مراسيم
أخرى».
وأضاف رئيس الحكومة ،يف كلمة له بمناسبة تخليد الذكرى
األربعني لتأسيس النقابة الوطنية للتجار واملهنيني ،أن
تطبيق هذا «النظام يستدعي إجراء مشاورات مع الفئات
املعنية والهيئات املنظمة للتجار واملهنيني ،من أجل تحديد
كيفيات تطبيق التغطية الصحية الخاصة بهذه الفئة».

مالحظة حول أزمة التجار والقوة التنبؤية للنظرية

انطالقا من سنة  ،2016اقرتحت فكرة مفادها أن أزمة تجار
القرب (البقالة) يف مغرب اليوم ناتجة عن عاملني اثنني :أولهما
غزو الفضاءات الكربى ملجال التجارة بالتقسيط ،وثانيها تهريب
الپيجيدي لرشكة بيم التابعة للمنظمة الدولية التابعة لفتح الله
كولن زعيم الحركة التي قيل بأنها قادت االنقالب ضد أردوڭان.
بينت من خالل عرض مفصل قدمته أمام تجار القرب يف املغرب
والجمعيات املمثلة لهم كانت قد نظمته إحدى الجمعيات املحلية
يف مدينة مراكش ــ بينت أن تجارة القرب هي يف طريقها إىل أزمة
كربى سميها ب”الزلزال” .كما بينت أن السبب األعمق لهذا الزلزال
القادم أن النموذج التجاري الذي تنبني عليها تجارة القرب فقد
تنافسيته بشكل تام يف ظل مد الفضاءات الكربى وفضاءات “الهارد
ديسكاونت” التي استعارتها «بيم» من بعض الرشكات األملانية.
اقرتحت أيضا أن الحل لتفادي هذا الزلزال هو تضامن البقالة من
أجل التأسيس لنموذج بديل ينبني عىل استدخال فكرة االبتكار يف
تقليص املصاريف ،وتحسني جودة املنتوجات (بتطوير رشاكات
مع الصانعني واملمولني) ،وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة.
اقرتحت أيضا أن نموذج القرب الجديد ينبغي أن ينبني عىل فكرة

الجمع بني نموذج التعاونية ونموذج “ستارت آپ”.
لم أكتف باقرتاحات نظرية ،بل مولت من مايل الخاص أربعة
أوراش يف إطار جمعيات مدنية جمعت تجار القرب بمدينتي إيمي
ن تانوت و آيت أورير ،واستقدمت خرباء ليساعدوا بقالة املدينتني
عىل تحويل هذا النموذج التجاري إىل حقيقة ملموسة.
لكن حدث بالضبط ما كنت أتوقعه :وهو أن الجهات التي تخاف
من هذا النموذج التجاري الجديد سخرت أعوانها وخدامها إلبعاد
التجار عن هذا املرشوع الذي كان سيعطي مثاال جيدا عن نموذج
كان سيجنب تجارة القرب املصري الكئيب الذي وصلته اآلن .
أزمة البقال ليست أزمة “رضائب” بل أزمة نموذج اقتصادي يف
طريقه إىل االنقراض بسبب عدم قدرته عىل منافسة أخطبوط
الفضاءات الكربى ،املحلية منها والوافدة.
ألن الرميد ال يفكر إال يف مصلحة دكانه السيايس ،وأخنوش ال يفكر
إىل يف نجاح مشاريعه ،فإنهما لن يستطيعا رؤية املشكلة الحقيقية
ّ
إليبقالن.
إن قوة الرؤية وقيمتها النظرية رهينة دائما بقدرتها التنبؤية:

ذبحت فكرة النموذج التجاري الجديد
لتجارة القرب التي اقرتحناها عىل إبقالن
ففضلوا أن يبقوا خارج التاريخ بسبب
فهمهم الخاطئ ألزمتهم ومشكلتهم
الجوهرية .لكن تحقق ما تنبأنا به وهو
تحول تجارة القرب إىل بؤرة زلزالية ها
عبد الله الحلوي
هي ذي قد بدأت ترتجم إىل أزمة سياسية
حادة.
وذُبحت فكرة الحزب األمازيغي التي كنا قد دعونا فيها لالنطالق
من تحقيق أسباب ما سميناه ب”الجاذبية السياسية” ،فلم يُسمع
كالمنا ،وحوربنا بمستوى غريب من العنف .ولكن تحقق ما تنبأنا
به هو إفشال املخزن لهذا املرشوع بسبب عدم توفر هذا املرشوع
عىل مقتضيات “الجاذبية السياسية”.
إن قوة الرؤية وقيمتها النظرية رهينة دائما بقدرتها التنبؤية..
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مسرية األمازيغ بالرباط ..تطالب حبق الساكنة يف األرض والثروة

شهدت العاصمة الرباط ،زوال يوم األحد 17
فرباير  ،2019مسرية ضخمة ملواطنني قدموا من
مختلف مناطق املغرب ،للدفاع عن حق الساكنة
يف األرض والثروة ،والتصدي لسياسة نزع األرايض
والرعي الجائر.
انطلقت املسرية االحتجاجية ،التي دعت لها تنسيقية
“أكال” للدفاع عن حق الساكنة والثروة ،من ساحة
باب الحد ،وسط العاصمة الرباط ،يف اتجاه شارع
محمد الخامس ،حتى مقر الربملان.
وقالت التنسيقية أن «تنظيم املسرية يف هذا اليوم 17
فرباير  2019بالرباط ،جاءت لتأكيد و إثارة إنتباه
الرأي العام الوطني واملنتظم الدويل و كافة شعوب
العالم ،ملعاناة الشعب املغربي يف جميع مناطقه
شماال وجنوبا ورشقا وغربا ،وخاصة املناطق التي
مازالت محافظة عىل هويتها االمازيغية هي تأكيد
عىل تشبتهم بمطالب املسرية الجماهريية ليوم
 25نونرب  2018بالدارالبيضاء ،وعىل رأسها حل
املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ملمارساتها األحادية الخارجة عن القانون» .
ورفع املتظاهرون ،شعارات تطالب بحق الساكنة يف
األرض والثروة ،وبإرجاع األرايض التي تم انتزاعها
منهم ،وإسقاط الظهائر االستعمارية ،ووقف تنفيذ
قانون املراعي.
كما طالب املحتجون ،بوضع حد لـ”الرتامي عىل
أرايض األهايل من مناطق سوس ماسة والصويرة
وغريها ،وتنامي الرعي الجائر عىل الرغم من
تمليكهم تلك األرايض أبا عن جد”.
وهددت التنسيقية ،بتنظيم مسرية ضخمة شهر
غشت املقبل ،بمدينة أكادير ،مبارشة بعد االحتفال

بعيد األضحى ،وذلك يف حالة االستمرار يف نهج
“سياسة اآلذان الصماء”.
وطالب بيان أصدرته تنسيقية “أكال” يف ختام
التظاهرة ،باإلفراج الفوري والالمرشوط عن كافة
معتقيل األرض و الكرامة ومعتقيل الرأي يف جميع
مناطق البالد “وعىل رأسهم معتقيل حراك األرض

بتارودانت وأيت بها ،وكل معتقيل الحراكات
الحتجاجية السلمية ببالدنا”.
وسجلت التنسيقية تضامنها الالمرشوط مع التجار
يف معاناتهم ،ونددت بابتزازهم “ملأل الصناديق
الفارغة التي استنزفت بسبب سياسات الفساد و
اإلستبداد”.
ودعت جميع اإلطارات الحرة وعموم املواطنني
إىل مواصلة النضال واالحتجاج حتى تحقيق كل
املطالب العادلة واملرشوعة ،مسجلة تقديرها لجميع
التنظيمات الجمعوية والحقوقية واملهنية التي
ساندت “هذه املسرية السلمية”.
وندد ذات البيان بصمت األحزاب السياسية و
بعض التنظيمات الحقوقية“ ،إزاء ما يتعرض له

جاءت «استمرارا للمحطات
النضالية السلمية التي
قررت تنسيقية أكال للدفاع
عن حق الساكنة يف األرض
و الثروة خوضها ،من أجل
اسرتجاع أرايض الساكنة
األصلية بوطننا ،وضمان
حقها يف ثرواتها طبقا ملا
تضمنه لها حقوق املواطنة
الحقيقية ،و املواثيق و
العهود الدولية التي صادقت
عليها الدولة املغربية ،و
كذا لرفع التهميش املمنهج

السكان األصليون يف بلدنا
من تهميش و تفقري و سلب
األرايض و الثروات”.
وأعلنت تنسيقية أكال
تشبثها بكل مطالب بيان 25
نونرب  2018بالدارالبيضاء،
داعية الدولة املغربية لفتح
حوار جدي حول هذه
املطالب“ ،عوض االلتفاف
عليها بحوارات بروتوكولية،
وفرض سياسة األمر الواقع
املدعومة باملقاربة األمنية،
التي ال ولن تكون حال
لقضيتنا ولقضايا الشعب
املغربي”.
وأكدت التنسيقية مطالبتها
املنتظم الدويل لحماية حقوق
السكان يف األرض والثروة والهوية ،والضغط عىل
الدولة املغربية لتنفيذ التزاماتها يف هذا الصدد.
وأعلنت عزمها عىل خوض جميع األشكال النضالية
من أجل الحصول عىل الحقوق املرشوعة يف أرايض
األجداد وثروات البالد.
وأشارت ديباجة بيان التنسيقية إىل أن هذه املسرية

ضد شعبنا عىل جميع
املستويات :ثقافيا و
اقتصاديا و تنمويا
وحقوقيا…».
وأضافت أنه «وبعدما
أبان النظام املخزني
عن تعنته و إرصاره
كما العادة عىل
اقتالع جدور الهوية
األصلية
االمازيغية
لشعب املغربي ،عن
طريق تجريده من أراضيه و السطو عىل ثروات
مناطقه ،و تفقريها و تهميشها و عزل الساكنة
األصلية عن أرايض أجدادها ،يف نهج واضح يرمي
إىل تهجريها قرسا من قبائلها و محيطها الجغرايف،
عرب إستعمال سياسة حرمان الساكنة من أبسط
ظروف الحياة الكريمة ،و تسييج أراضيها وجعلها
محميات غابوية ،و كذا التضييق عليها و محاولة
خنقها يف مصادر أرزاقها ،مما يضطرهذه الساكنة
للهجرة نحو املدن الكربى ،حيث يعمد حاليا إىل إثقال
كاهلها بأعباء رضيبية يتم ترشيعها صوريا يف
غياب أية مقاربة تشاركية أو إستشارية حقيقية،
تشارك فيها كل اإلطراف التي يتم إخضاعها لهذه
الرضائب».
وأكدت ورقة التنسيقية عىل أن «املخزن يحاول
اليوم سلب أرايض القبائل االمازيغية عرب مرسحيات
مفضوحة ،بمشاركة أحزاب سياسية ،و جمعيات
التمثل الساكنة أسست لرشعنة سلب أراضيها
وتتخذ كطرف مدني ملعاقبة األفراد و القبائل
الرافضة لتجريدها من أراضيها ،هذه األرايض التي
تشكل الركيزة األساسية لتحصني الهوية و الذات
و الشخصية االمازيغية ،كما يقوم املخزن كذالك
بخلق لوبيات و أعيان يروجون لرضورة حل توافقي
بني السكان و الجهات الرسمية ،إلعطاء الرشعية

للقوانني التي يمررها داخل مؤسساته ،وهي قوانني
التي تروم يف النهاية إىل سلب األرايض و نهب ثرواث
القبائل و تفويتها إىل مشايخ البرتودوالر ،وتفرض
عىل الساكنة بالرتهيب و اإلعتقاالت».
كما سجلت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة
يف األرض و الثروة« ،استمرار املخزن يف سياسته
االقصائية والرامية إىل تنزيل خطته املرشعنة
بقوانني مرفوضة وغري دستورية ومن ضمنها
قانون املراعي  ،113/13لسلب أرايض السكان
األصليني ونهب ثرواتهم الطبيعية و املعدنية
وتشجيع عصابات الرعاة الرحل وتحفيزهم عىل
العنف والهجوم عىل ممتلكات الساكنة ،و تفريخ
املناطق األهلة بالخنزير الربي و الزواحف السامة
لتغيري طبيعة تلك األرايض ،وتزكية الطابع الغابوي
الذي يفرضه عليها املخزن بكل الوسائل؟».
وأكدت عىل أن «سياسة املخزن و أذياله ممن
يرتبعون عىل مناصب املسؤوليات لم تتوقف عن
تفقري الشعب و تهجريه ،و تعريضه للجهل و
االستبالد ،بل يصاحب ذالك سياسة إغراق البالد
ودون توقف يف الهوة السحيقة لالقرتاض من البنوك
واملؤسسات الدولية ،وهو ما يرهن رقاب األجيال
املقبلة لشعب بالديون الثقيلة ،يف ظل استنزاف
الثروات دون تحقق التنمية الحقيقية و املتساوية
بني املناطق و الجهات».
و حيت التنسيقية «الجيل الجديد من الشباب
املناضل ( داخل البالد و بديار املهجر ) الذين تسلموا
مشعل الدفاع عن حق شعبنا يف أرضه و ثرواته،
وحقه يف الحفاظ عىل هويته االمازيغية رغم ما
يكلفه ذالك من تضحيات و معانات و قمع و سجن
و تهميش و ترهيب ،و نسجل تقديرنا ملجهودات كل
تنسيقيات أكال بأوروبا و كندا و الواليات املتحدة
األمريكية ،من أجل التعريف بمطالبنا املرشوعة
وملساندتها لنضاالت أهاليهم يف كل املناطق
املترضرة».

مسرية األرض بالرباط هي مسرية مندجمة مع حراك مستمر

نظم جمهور كثري من أفراد الشعب
مسرية احتجاجية بالرباط يوم 17
فرباير  ،2019تستحق من كل املفكرين
والكتاب والباحثني والصحافة أن يركزوا
عليها اهتمامهم ،ويعطوها القيمة التي
تستحقها ،وعىل املشاركني واملنظمني
لها من النساء والرجال أن يتكلموا مع
الشعب ،ويوضحوا كتابة وبالصوت
والصورة مواقفهم لكي يطمنئ الشعب
عىل مصالحه ومستقبل أوالده وبناته
مما سيحدث نتيجة هذه املسريات ،
وتدخل هذه املقالة يف هذا اإلطار،ونبدأ
باقرتاح بعض خصائص وصفات هذه
املسرية وفوائدها كما ييل:
أوال :هي مسرية ثانية وليست األوىل،
وأعني أنها تدخل ضمن مسلسل بدأ
بمسرية  25نونرب  ،2018التي وقعت
بمدينة الدار البيضاء ،وسبق يل أن نرشت
عنها مقاال خاصا بها ،وأيضا تدخل
ضمن مسلسل االحتجاجات األخرى
مثل التي جرت تحت اسم حراك الريف
سنة  ،2016وحراك جرادة سنة ،2018
وحراك إيميرض « »imidhrالذي استمر
قبل ذلك لعدة سنوات ،ونقصد بهذه
الخاصية األوىل أن نستخلص أنها مسرية
لها سوابق وجذور تاريخية ،البد من
أخذها بعني اإلعتبار ،وعىل كل من يدرك
تاريخ هذا النوع من النضال أن يساهم
يف تدوينه.
ثانيا :إنها مسرية من نوع جديد لم
يعرفه تاريخ الحكم املخزني خالل فرتة
 ،1956-2016ألنها مسرية تجري حول
األرض ،وما فوقها من األشجار والنبات

والحيوان واإلنسان ،والبيئة ،وما تحتها
من الثروات املعدنية واملائية ،وبذلك
يمكن وصفها كنتيجة بأنها مسرية
واقعية ،وليست إيديولوجية ،والدينية،
وال رشقية ،بل هي من صميم سكان
البلد املنحدرين من البوادي ،والغابات ،
واملدن والقبائل ،والطبقات االجتماعية
التي ال تمثلها مؤسسات الدولة املخزنية
من األحزاب ،وال الحكومة ،وال الربملان
والتعرب عنها االنتخابات املاضية التي
جرت بالبلد وخرجت من تحت ضغوط
التهميش واملنع من الحقوق السياسية
واإلقتصادية ...
ثالثا :إنها مسرية حرة لم تنظمها األحزاب
املخزنية ،وال النقابات العمالية أو املهنية،
ولم تنظمها السلطات الحاكمة ،بل هي
من تنظيم نخبة من الشباب والشيوخ،
والنساء والرجال الذين تربوا يف صفوف
النضال األمازيغي ،ويف صفوف بعض
أجنحة اليسار يف الجامعات واملعاهد،
ويف صفوف فئات املعطلني عن العمل،
ولذلك قاطعتها وسائل اإلعالم املمولة
من السلطة والتابعة لألحزاب ،وعملت
عىل طمسها وتشويهها وأخريا هي نتاج
اإلستفادة من تقنيات التواصل عن طريق
األنرتنيت ...
رابعا :إنها مسرية سلمية ،ترشف
املجتمع ،وتسجل موقفا إيجابيا لسلطات
األمن والقضاء بالرباط التي لم تمنعها،
ولم تمنح الفرصة للبلطجية ملضايقة
صفوف املسرية ،واملعنى السلمي
للمسرية يعطي الدليل امللموس عىل عدم
جدوى التنظيمات التي تسلك أساليب

العنف ،والخوف ،والكذب ،وأحيانا نرش
اإلرهاب والقلق يف مجتمع يؤمن بالتغيري
عن طريق السلم وحرية التعبري ،ومن
بداية املسرية ونهايتها تحت قيادة
املتطوعني الذين أرشفوا عليها بدون إنزال
أمني يمكن تجاوز وعالج أمراض االنعزال
والحزن ،واليأس من السياسة يف مجتمع
الحرمان من الحرية .
خامسا :إنها مسرية سياسية ،تؤطرها
شعارات سياسية مثل :أكال ،Akal
التي تعني األرض ،أوال  Awalالتي تعني
الكالم ،أفكان  Afganالتي تعني اإلنسان،
وتتطلب هذه الكلمات الثالثة من كل
الشعب أن يفكر فيها كشعارات تعني
أن يحب اإلنسان أرضه ولغته ،واإلنسان
الذي يسكن هذه االرض ،بدون ميز وال
عنرصية عرقية أو دينية أوطبقية...
واملرحلة التي نعيش فيها تقتيض أن يعرف
الناس نوع سياسة الذين نظموا هذه
املسرية ،ويعرفوا معنى اختالف سياسة
املسرية عن سياسة الدولة املخزنية ،كما
يؤطرها شخصيات من النساء والرجال
عانت من القمع السيايس ،وتدربت عىل
الشجاعة ،والصرب املرير عىل االعتقاالت
والسجون والفقر ،ولها سياسة البد
من معرفة أسسها وبرامجها وتجاربها
التنظيمية وزعمائها...
سادسا :هي مسرية مندمجة مع حراك
مستمر ،وليس منقطعا كما يظن الذين
يتمنون نهايته ،واستمراره ثابت من
تعميمه بوفود مختلف مناطق البالد،
ووقوعه يف املناطق الهامشية منذ البداية،
وتحوله إىل الدار البيضاء ،ثم الرباط ،ومن

كونه يستمد وجوده من التطوع النضايل،
ليس مأجورا وال مموال من الخارج ،فقد
شارك يف مسرية الرباط يوم  17فرباير
مهاجرون من البلد إىل فرنسا وبلجيكا
وهوالندا ...وشاركت وفود القبائل الكربى
والصغرى ،من كل مناطق البالد ،وحملت
ألول مرة الفتات باسم القبائل وليس
وفق التقسيم اإلداري للسلطة املخزنية،
وشارك املسنون إىل حد قرابة مائة عام،
وشارك األطفال الصغار ،وامتألت األمكنة
ببائعي األعالم والشارات األمازيغية
والكتب بأثمان مناسبة (العلم األمازيغي
ب10دراهم)...
سابعا :أثبتت املسرية وجود شباب
وشابات اكتسبوا خربة تنظيمية يف تسيري
الحراك بالشوارع ،واستعمال تقنيات
الخطابة السياسية ،وقيادة الجمهور
الكثري ،وإقناعه باالستماع واإلنضباط،

واحرتام املسؤولني واملنظمني ،وتجهيز
املسرية بالالفتات واإلعالم ،والرايات
واملطالب الشعبية ووجود مشاعر
الحماس والتعاطف بني املتظاهرين،
وهي تجربة قل نظريها يف مسريات أخرى
للغري.
ثامنا:أثبتت املسرية فشل السياسة
املخزنية يف تدبري التفاوض مع مكونات
الشعب حول األرض والثروات املعدنية،
والغابوية،واملائية ،وإرشاك ممثيل
الجمهور يف تدبري الحكم ،وتوسيع
التباعد بني الدولة والشعب ،ولذلك يطرح
كثري من املشاركني يف املسرية حاجتهم
إىل تنظيمات سياسية جديدة تستطيع
تمثيلهم يف أجهزة الحكم ،بعد فشل
األحزاب التي تدعي التمثيلية.
* بقلم أحمد الدغرني
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Message de Mme Audrey Azoulay,
Lettre ouverte au Président de la Sous-commission des
Droits de l’Homme du Parlement Européen à propos de la grave Directrice générale de l’UNESCO,
à l’occasion
situation des droits de l’Homme au Royaume du Maroc
A son excellence
M. Pier Antonio PANZERI
Président de la Souscommission des Droits de
l’Homme du Parlement Européen
Objet : Rappel de la promesse de votre visite à la
région du Rif et le silence
incompréhensible à propos
de la grave situation des
droits humains au Royaume
du Maroc
Excellence,
Laissez-moi vous rappeler de nouveau que lors de
notre rencontre au sein de
votre bureau au Parlement
européen, que vous avez eu
l’amabilité de nous recevoir le mardi 27 juin 2017,
vous nous avez manifesté
votre désir et votre volonté
de visiter le Maroc et de
vous déplacer en personne
à la région du Rif, qui fût et
qui est toujours le théâtre
de flagrants violations des
droits humains.
Nous vous informons que la
Rapporteuse Spéciale des
Nations Unies sur les formes
contemporaines de racisme,
la discrimination raciale,
la xénophobie et formes
connexes
d’intolérance,
Mme Tendayi Achiume,
était en visite au Maroc, et
elle a eu le privilège de rencontrer plusieurs ONG de
défense des droits humains
dont la nôtre. Elle nous avait
reçus au siège de la délégation de l’ONU à Rabat le 14
décembre dernier où on lui
a offert en mains un rapport
(voir la copie en PJ), qui
aborde les flagrantes violations des droits humains
dans la région du Grand Rif
marocain en ces termes :
«Malheureusement, les autorités marocaines, au lieu
de respecter les recommandations de l’ONU et améliorer la situation des droits de
l’homme, au sein des différentes régions du Maroc,
s’est obstiné à continuer à
violer les droits de l’homme
les plus élémentaires des
populations
amazighes,
comme en atteste l’approche
sécuritaire, caractérisé par
une sévère répression des
jeunes amazighs du « Mouvement populaire du Rif »
des provinces de la région
du Rif. Des jeunes qui revendiquaient des infrastructures, des hôpitaux, des
universités se sont retrouvés
condamnés à vingt ans de
prison, sous la fausse et prétexte accusation de séparatisme.
Avec grand étonnement, afin
de répondre aux revendications légitimes d’ordre économiques, sociales, culturels et environnementales
des jeunes rifains, l’Etat
marocain a fait usage de la

de la Journée internationale
de la langue maternelle

répression aveugle et de
la violence disproportionnée, contre des milliers
de citoyennes et citoyens
qui sont sortis pacifiquement pour protester dans
la ville d’ Al-Hoceima et
dans d’autres villes et villages du Rif. Après une
campagne d’arrestations
arbitraires menée sans
respect pour la loi ni pour
les chartes internationales
des droits de l’homme (dénoncés à l’époque même
par le Conseil National
des Droits Humains ), et
en chassant sans aucune
justification les journalistes
étrangers, l’Etat a orchestré
des campagnes médiatiques
pour diaboliser et discréditer les manifestants dans
le Rif et dans les autres régions du pays. Il a procédé
à l’arrestation du leader de
la protestation, Nacer Zafzafi et plus de 500 activistes
de la contestation populaire dans le Rif. Des peines
allant de 20 ans de prison
ferme à un an de prison avec
sursis ont été prononcées,
prononcées le 26 juin dernier par la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de
Casablanca à l’encontre des
accusés dans les événements
d’Al Hoceima, en avançant
plusieurs chefs d’inculpation, comme « atteinte à la
sécurité intérieure de l’État
», « tentatives de sabotage,

taires amazighs et des drapeaux de la république de
Rif qu’avait créée le grand
révolutionnaire Mohamed
Abdelkrim El Khattabi dans
les années vingt, et qui fait
partie désormais du patrimoine historique de tous les
citoyennes et citoyens marocains, et que l’Etat marocain
devrait en assumer dans sa
politique de réconciliation
avec son histoire sociale et
populaire. ».
Du fait que, selon les
membres de sa famille, la
santé de Zefzafi s’est détérioré dernièrement et que
la nouvelle présidente du
Conseil National des Droits
de l’Homme (CNDH),Mme.
Amina Bouyach, affirme le
contraire en déclarant que
« l’état de santé de Nasser
Zefzafi ne suscite aucune
inquiétude », nous aimerions bien vous redemander

de meurtre et de pillage », «
réception de fonds, de donations et d’autres moyens matériels destinés à mener et à
financer une activité de propagande à même d’attenter
à l’unité et la souveraineté
du Royaume », « d’ébranler la loyauté des citoyens
envers l’État marocain et les
institutions nationales », «
la participation à l’organisation d’une manifestation
non autorisée » et « la tenue
de rassemblements publics
sans autorisation »…Alors
que leur tort et la raison
profonde de ces accusations
raciales et de séparatisme de
la part d’un pouvoir qui se
croit « Arabe » à l’encontre
des populations autochtones
amazighes c’est le fait que
les manifestants brandissaient des drapeaux identi-

à votre Excellence d’accomplir votre promesse afin de
nous rendre visite sur le
terrain et ce en pro de nous
éclaircir les choses. Oui, il
serait très judicieux que
vous programmez le plutôt
possible la dite visite et ce
afin de rencontrer les responsables gouvernementaux
et les acteurs des ONG des
droits humains, comme elle
vient de le faire merveilleusement Mme. Achiume,
et auparavant Mme. Navi
PILLAY, précédente HautCommissaire des Droits Humains de l’ONU.
Récemment, Mme. Federica
MOGHERINI, Haute Représentante de l’Union Européenne pour les affaires
étrangères et la politique
de sécurité et Vice-Présidente de la Commission

européenne, était en visite
éclair au Maroc le 17 janvier, et elle a eu même une
rencontre avec le chef de
l’Etat, le roi Mohamed VI,
mais elle a malheureusement exclu toute rencontre
avec la société civile et exclu
toute référence à la question
des droits humains dont la
situation des prisonniers des
mouvements populaire du
Rif, de Jrada, de Immeder,
… se détériorent chaque
jour.
Et cela en dépit de savoir
que l’Union Européenne
est liée à l’État marocain
par un «accord d’association». Un accord entré en
vigueur depuis le 1er mars
2000, et « un statut avancé
» signé le 13 octobre 2008,
témoignant de la volonté
affirmée du royaume du
Maroc de se rapprocher de
l’Union européenne et qui
tend vers une convergence
réelle, institutionnelle avec
l’UE, prônant une action
dans la coresponsabilité et
la codécision pour un partenariat multidimensionnel.
Un statut renforcé par les
négociations pour un Accord
de libre-échange complet et
approfondi (ALECA) à partir du 1er mars 2013.
Mais laissez-moi vous rappeler et souligner de nouveau que cet historique
accord d’association entre
l’Union Européenne et le
Royaume du Maroc ont pour
objectifs essentiels, notamment, la promotion effective
de la démocratie et le respect des droits de l’Homme,
comme le stipule le passage
ci-après : « Le respect des
principes démocratiques
et droits fondamentaux de
l’Homme, tels qu’énoncés
dans la déclaration universelle des droits de l’Homme,
inspire les politiques internes et internationales de
la communauté et du Maroc
et constitue un élément essentiel du présent accord».
En étant à votre disposition,
veuillez agréer, Excellence
Pier Antonio PANZENI, nos
salutations fort distinguées

« Notre langue se répand en lamentations parce que
ses propres enfants l’abandonnent, la laissant seule
avec son lourd fardeau. » (Useyno Gey Cosaan (Sénégal), traduit du wolof).
Pour l’UNESCO, chaque langue maternelle mérite
d’être connue, reconnue et valorisée davantage dans
toutes les sphères de la vie publique. Ce n’est pas toujours
le cas. Une langue maternelle n’a pas nécessairement le
statut de langue nationale, de langue officielle ou de
langue d’enseignement. C’est une situation qui peut
contribuer à la dévalorisation de la langue maternelle
et à sa disparition sur le long terme.
En cette vingtième édition de la Journée internationale
de la langue maternelle, il est important de rappeler que
toutes les langues maternelles comptent et qu’elles sont
essentielles pour construire la paix et soutenir le développement durable.
La langue maternelle est essentielle pour l’alphabétisation car elle facilite l’acquisition des compétences de base
de la lecture, de l’écriture et du calcul dans les premières
années de scolarisation. Ces compétences sont les fondations du développement personnel. La langue maternelle est également une expression unique de notre
diversité créatrice, une identité et une source de savoir et
d’innovation.
Il nous reste beaucoup à faire. La langue d’enseignement est rarement la langue maternelle des apprenants
et des apprenantes dans les premières années de scolarisation. Selon l’UNESCO, « environ 40 % des habitants du monde n’ont pas accès à l’instruction dans une
langue qu’ils parlent ou comprennent». Cette situation
perdure malgré des études montrant que la maîtrise de la
langue maternelle facilite l’apprentissage et l’apprentissage d’autres langues.
Les peuples autochtones ont toujours exprimé leur souhait
d’avoir un enseignement dans leurs langues, comme stipulé dans la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones. 2019 étant l’Année internationale des langues des peuples autochtones, cette
Journée de la langue maternelle est placée sous le thème
des langues autochtones comme facteur de développement, de paix et de réconciliation.
Les peuples autochtones représentent environ 370 millions d’individus et parlent la majorité des quelque 7 000
langues vivantes. Jusqu’aujourd’hui, ils sont nombreux à
souffrir de marginalisation et de discrimination, d’extrême
pauvreté, et de violations des droits humains.
L’Objectif de développement durable 4 étant de «ne
laisser personne de côté », il est essentiel que les peuples
autochtones aient accès à une éducation dans leurs langues.
C’est pourquoi, en cette Journée internationale de la
langue maternelle, j’invite tous les États membres de
Rachid RAHA, l’UNESCO, nos partenaires et les acteurs de l’éduPrésident de l’Assemblée cation, à reconnaître et à réaliser les droits des peuples
Mondiale Amazighe. autochtones.
*Paris 21 février 2019
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nants qui s’activent dans le domaine migratoire , issus
du domaine universitaire et de la société civile » , une
exigence est alors à remplir .
Faisons en sorte que cette démarche d’exclusion soit vite
corrigée afin d’impliquer dans l’intérêt national et celui
des migrant-es , toutes les bonnes volontés et compétences nationales du domaine existant au Maroc et parmi
la communauté des citoyens marocains établis à l’étranger , en y incluant également de notre point de vue , les
syndicats marocains les plus représentatifs ou présents
concrètement sur ce terrain comme l’ODT, ainsi qu’à titre
d’exemple le milieu des journalistes dont certains sont
d’ailleurs regroupés depuis décembre dernier dans une
ONG intitulée le Réseau marocain des journalistes des
migrations ( RMJM) .
La mobilisation de toutes les énergies est en effet une exigence de l’heure compte tenu des divers enjeux du dossier
multidimensionnel de la migration et des responsabilités
du Maroc en la matière , non seulement au plan national
, mais aussi à l’échelle continentale avec la responsabilisation du Maroc par l’Union Africaine et son leadership
acquis au plus haut niveau de l’Etat en ce domaine à travers l’Agenda Africain sur la Migration , qui constitue un
apport majeur du Royaume du Maroc à l’Union Africaine .
Relevons à ce propos ce que préconise l’Agenda Africain
sur la Migration au point 57 :
« les stratégies nationales africaines sur la migration
doivent répondre à une approche par gouvernementale et
pan- sociétale qui associe l’ensemble du gouvernement
et de la société, en impliquant non seulement la participation de tous les ministères concernés, les collectivités
locales, mais également de la société civile et du secteur
privé,des diasporas , des institutions nationales des droits
de l’Homme , des milieux universitaires et des autres acteurs agissant dans le domaine de la migration » .
Ce sont d’ailleurs visiblement ces considérations qui ont
été déterminantes dans l’expression de cette volonté politique réformatrice d’une institution au plan
migratoire , dans l’objectif par ailleurs de ne
pas se faire distancer par des initiatives dans
ce domaine d’autres départements ou institutions . Comment en effet , dans le cadre de
l’engagement du Maroc dans la gouvernance
migratoire en Afrique et la désignation du Souverain comme «Leader du continent africain
dans le domaine migratoire » , voir prochainement domicilier à Rabat l’Observatoire Africain
des Migrations , sous l’égide de l’UA , dont le
projet de loi numéro 01-19 portant approbation de l’accord de siège Maroc-UA conclu le 10
décembre 2018 à Marrakech a été adopté en
Conseil de gouvernement à Rabat le 24 janvier
2019 , puis au Conseil des ministres du 7 février
2019 à Marrakech et ne pas disposer soi même ,
au Maroc , d’un véritable observatoire national
de la migration , opérationnel et de qualité !?
Ces réalisations sont indispensables pour que le Maroc
puisse concrétiser sa volonté de faire partie des acteurs
centraux du débat international sur les migrations .
III – QUID DU DOSSIER MRE ?
Même avec un retard de plusieurs et longues années ,
la réunion de l’Observatoire du 17 janvier 2019 est par
conséquent à saluer, mais une plus grande ouverture sur
les chercheurs et la société civile sur des bases objectives
et bannissant le sectarisme , nous paraît nécessaire .
Selon nous , une autre question capitale mérite d’être soulevée dans ces réflexions soumises au débat public pour
l’action. Selon ses attributions et les décisions prises lors
de cette importante réunion ,
l’Observatoire National de la Migration , n’est concerné que par l’immigration
étrangère au Maroc et partiellement , l’émigration des
nationaux vers l’extérieur , principalement sous sa forme
irrégulière . Or le dossier migratoire au Maroc , ses politiques migratoires et tous les travaux d’analyse , de quantification et de prospective qu’elles supposent préalablement , concernent aussi le vaste dossier multidimensionnel
de près de six millions de Marocains résidant à l’étranger .
Un outil pour la migration dans sa globalité
Dés lors , si comme l’affirme le communiqué issu de la
réunion de l’Observatoire , « les participants ont mis l’accent sur la nécessité de faire de l’Observatoire national
de la migration un outil de réflexion et une plate-forme
de propositions pour appuyer et enrichir les travaux de
l’Observatoire africain sur la migration en élaborant des
recherches , des études thématiques et des monographies
qui visent notamment à améliorer les données qualitatives
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et quantitatives sur la migration continentale , à diffuser
les bonnes pratiques et à améliorer la gouvernance migratoire continentale au bénéfice des migrants et des pays »,
une exigence incontournable s’impose de notre point de
vue . Celle d’une part , de ne pas occulter le dossier MRE
ou le dégrader en termes de priorité , d’autre part de ne
pas dupliquer les observatoires sur la migration , en cantonnant chacun dans un domaine déterminé , au lieu de le
faire dans le cadre d’une démarche globale , cohérente et
intégrée .
À notre sens , l’observatoire national requis , qui serait le
correspondant national ou point focal pour le Maroc de
l’Observatoire Africain pour la Migration , devrait être de
manière concrète un observatoire national de toutes les
formes de migrations internationales touchant le Maroc ,
incluant par conséquent non seulement les étrangers au
Maroc et l’immigration étrangère vers le Maroc , mais également l’émigration vers l’extérieur (aussi bien celle des
étrangers que celle des Marocains ) et la communauté marocaine résidant à l’étranger , avec notamment ce que nous
n’avons pas encore , un agenda national de la recherche en
migration sur tous ces aspects .
Arguments non pertinents
On objectera que l’observatoire marocain va être le correspondant d’un observatoire AFRICAIN de la migration au
niveau de l’UA et que la migration en Afrique est d’abord
intra-africaine , ce qui est exact , même si des divergences
existent sur le nombre précis . Si certaines études et déclarations chiffrent jusqu’à 80% les migrants africains en
Afrique même , on constate déjà sur ce plan , que 20%
de l’émigration africaine s’opère en dehors du continent .
Mais selon des estimations pour 2017 de la Division de la
population des Nations Unies , la proportion des Africains
à l’extérieur du continent est bien plus importante .
D’après ces données , le nombre de migrants intra-africains était de 19 218 090 en 2017 et celui des migrants

africains à l’extérieur du continent de 16 912 788 , soit un
total de 36 130 878 . En termes de proportions , la migration africaine dans le reste du monde a constitué 46,81%
du total de la migration africaine . À la même période
et pour ne prendre que les destinations principales , le
nombre d’Africains en Europe était de 9 322 904 , 1 997
020 aux États-Unis d’Amérique , 573 848 au Canada .
Relevons ici l’importance particulière notamment de
l’émigration des compétences africaines , qui constitue un
gâchis pour l’Afrique . L’UA elle-même a créé une sixième
« région » , celle de la diaspora africaine présente en dehors du continent . Selon l’Agenda Africain sur la Migration , « l’accentuation de la fuite des cerveaux , fait perdre
à l’Afrique jusqu’à 10% de sa main d’œuvre qualifiée » .
Sur la même thématique , Sa Majesté le Roi Mohammed
VI soulignait ce qui suit dans son discours d’Abidjan du 28
novembre 2017 , lors du Sommet Union Africaine -Union
Européenne : « il n’est pas acceptable que tant sur les
bancs des écoles prestigieuses que dans les entreprises du
continent, les meilleurs talents africains soient l’objet de
convoitises européennes, au mépris de l’investissement de
leur pays d’origine en terme de formation , l’hémorragie
des cerveaux qui s’en suit est déplorable » . À l’heure où
les pays de l’OCDE en particulier , poursuivent intensément la recherche notamment de compétences africaines,
ce diagnostic constitue une sonnette d’alarme devant amener l’UA ( et le Maroc également ) , à réagir plus vigoureusement .
Pour ce qui est du Maroc , la proportion de l’émigration
extra-continentale est bien plus importante . Si les Marocains sont relativement très peu nombreux dans le reste de
l’Afrique , leur présence est au moins à 80% en Europe,
sans compter l’Amérique du Nord et bien d’autres pays
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dans le monde . De plus , depuis le début de ce siècle , le
Maroc est talonné par l’Union européenne pour signer un
accord général de réadmission concernant non seulement
les «irréguliers » marocains présents dans l’UE, mais aussi
les «irréguliers » d’autres nationalités , principalement de
pays subsahariens qui auraient transité par le Maroc . Sur
ce point , le refus du Maroc de signer cet accord est toujours de rigueur , en dépit de multiples pressions et chantages de l’UE et de nombreux pays membres .
Ne serait ce que pour les éléments précités , sans compter
l’ampleur de l’émigration africaine irrégulière vers l’Europe ( avec ses drames non seulement en Méditerranée et
préalablement dans le désert) et notamment la dimension
mineurs non accompagnés , l’Observatoire Africain de la
Migration ( et ses correspondants) , se doit de prendre en
considération la migration africaine extra-continentale .
Les autres « observatoires » marocains
L’Observatoire National des Migrations relevant à Rabat
de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (INAU) ne
s’occupe que des migrations purement internes , tandis que le Haut Commissariat au Plan (HCP) , à travers
notamment le CERED ( Centre d’études et de recherche
sur la démographie) , ne peut être assimilé réellement à
un observatoire national des migrations internationales ,
même si , de manière épisodique , des enquêtes en la matière sont menées ou des livrés-rapports réalisés .
Sachant de surcroît qu’un observatoire des migrations
n’est pas une simple banque de données statistiques , nécessitant seulement des statisticiens-démographes , mais
ses missions sont multidimensionnelles , à l’image du caractère multisectoriel , multidisciplinaire et transversal du
fait migratoire , aussi bien au niveau de la nature même de
ce fait qu’au plan des déterminants de la migration et de
ses implications et conséquences .
Dés lors , une réflexion serait à mener et des décisions à
prendre dans cette perspective dans tous les domaines
précités , d’autant plus que l’Observatoire de la Communauté Marocaine Résidant à l’Etranger ( OCMRE)
domicilié à la Fondation Hassan II pour les Marocains
résidant à l’étranger et présenté comme un « outil
d’analyse et d’aide à la décision » dans le cadre des
politiques marocaines en direction des MRE , ne joue
pas véritablement ce rôle .
Le chef du gouvernement qui préside notamment la
commission interministérielle chargée des MRE et
des affaires de la migration ( qui ne se réunit pas de
manière régulière , ayant « zappé » à titre d’exemple
les réunions de décembre 2017 et décembre 2018) ,
est expressément et vivement interpelé sur tout ce qui
précède pour impulser les réformes et les ajustements
nécessaires .
Les MRE , un dossier stratégique d’intérêt national
Encore une fois et encore , pour relever le défi de
la réussite de sa gestion du domaine migratoire en
Afrique , le Maroc doit d’abord réussir la gestion nationale de ce dossier , y compris à propos des citoyens marocains établis à l’étranger , évalués à près de six millions
de personnes . Cela suppose en particulier que le vaste
domaine des citoyens marocains établis à l’étranger ne soit
pas mis au second rang , voir même oublié .
Cette occultation est d’ailleurs à noter dans les contributions des diverses formations politiques , voir même du
gouvernement concernant le nouveau modèle de développement multidimensionnel du Maroc . De même , la
persistance du déni de l’absence de vision stratégique
concernant les MRE est maintenue dans le nouveau site du
département chargé des MRE et des affaires de la migration qui publie le texte d’une soi-disante stratégie nationale globale , cohérente et intégrée au profit des MRE .
Dans la même démarche trompeuse , une activité récente
à Agadir de la Direction de la Coopération , des études et
de la coordination intersectorielle relevant de ce département , parle de la territorialisation de la Stratégie Nationale pour les MRE (SNMRE) ( !!!) dans la région de Souss
Massa , alors que cette stratégie nationale est toujours
inexistante , malgré l’interpellation pressante du discours
royal du 30 juillet 2015 , qui a rappelé au gouvernement
la nécessité de disposer de cette stratégie nationale . Dēs
lors , on ne peut que déplorer l’obstination de certains à
opter pour une logique de déni . Quel gâchis de temps ,
de moyens ainsi que d’espérances et sans reddition des
comptes par les responsables !!!
*Universitaire à Rabat , chercheur en migration
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Tudrt I rif….tudrt I ymazivn.
www.amadalamazigh.press.ma

IgÅudi wawal, xf mayd ijran g rif, awal
igan win tidt d wnna ur t igin? IgÅudi
wawal, aylli gÅudin imawn it ittinin, aylli
gÅudin wis ur imsasan d wis ur agits
imsasn.
Amata g imvrabiyn yiwi xf mayd ttinin imassn n tatdyulujit lmxzn , d nttat
ayd innan is d llan ifassn ubrrani fir i
tgrawla n rif, allig
ukzn mind is d tffv
bulizaryu Änin d tsga
tanafllat n tmazirt,
allig tzla n tadyulujit
ad, i ymvrabiyn tugt
uswngm, s ur da ttasin awal in g tvawsa
yad, ar ttawin vas xf
mayd tra tnbadt ad
tt tssiwÄ i ymvrabiyn. Ayad n tafat mi
tra trbiot tanbbadt
ad tini, isul ad ijru
mc ur ijri, iddv wnna itturar s wafa
isul ad tt avn tiqqad ns. D wnna uvn tiqqad
ur day as itkks uzmul, mvar issrwi
isafarn n mayd igan tujit.
Rif am tmizar imazivn, d imazivn s ixf
nsn, manig mctgn ad run s uxub nsn, lla d tfvn
tt zzalat, ad asn gin ïaraqa , ad inin tt
is d ikka uyad bra n tmazirt. Tampqranit ikkan d isul I tmizar ur imunn d ufus
I zzalat ad, ayd igan isfÄawn I tvwavt n
rif d mayd igan am ntta. Ur nenni ad nttu is

إبداع

tirra

drn imazivn g uxub waÄu, ar ttasin wiyaÄ
g inbbaÄn mayd igan winsn, zg islman n rif
d sus ar wuzzaln usmmr d yitgl n fazaz.
Kigan n tmukrisin izdin s wakal d waman
d tudrt imazivn, g mayd igan tanila, sya
vr dat, ur nnin ad susmn I wyad, iddv yat
tudrt ayd illa, ur illi wugar, mc ran ad
drn g mayd içill, uma axub , ur illi mayt
iran, amuggu isgÅasn
ayd llan g upzaz, ayd
llan g tmpranit, ur
isul mayd izrin, axub
d lmut ict n tavma
ag d usan. Axub ayd
igan tavwavt, ur d
tkki tvwavt I rif,
a bla aplig ns, tamara
g llan middn ns, irifiyn qran, ur qran g
skwilat lmxzn, qran g
tudrt nsn, isfan tawngimt nsn, ad isinn is
ur illi kra yaÄ, bla ad inin uhu I tmpqranit , I tmuzdrt, I ymakarn iyddatn nsn,
I mayd ittidir xf tudrt nsn . isul ad
nkrn imazivn g tsggiwin yaⴹ, mc tdda s
imci. Rif ur igi, d middn ns, vas tidt
I tudrt nv. “Ad nili nvd ur nttili”. D wnna
isrrmn xf tadyulujit taxndallast, isul
ad t alin icalixn nna xf isrm.
Tudrt I rif….tudrt I ymazivn.
*saoid bajji

“العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية
تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة
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COURS DE TAMAZIGHT

Chaque mois,
"le
Monde
Amazigh"
vous livre des
cours de langue
amazighe que
le ministre de
l'éducation
nationale
avez élaboré,
comme outils
pédagogiques
sous
forme
d'un manuel

intitulé

"tamazight

inu".
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OQBA D Umuggu ibkkaÄn
Dart I mayd yuki OQBA s tumrt llig yufa
asmun, idda ar issara g tsugin n tmdint, d
ntta inhatta g uswngm. Ifafad yan uzmz, ar
yurzzu ad yisin is yusi anzgum I mag illa,
nvd ur inni add yavul askka ns.
Yufa g ubrid idj urgaz abulisi imqqur
zigs imip d ntta iqqim xf yan usggawr
avzaf ar ittqra tavmist. Idduhda OQBA
llig yannay lksut tarasalt apbcan yumsn s
tazdgi, d ufrdi asfaqqas; maca tisfras wudm uorrim tudja OQBA ad yavul ad
yilwa– ikka inhatta ubulusi g tvuri n tvmist. Isksu OQBA g tirra imqqur” msasan imsdiwar xf uïïurq I ypffafn iffvn
xf uzrf!”.
Isvuy OQBA s udduhda”aïïurq I ypffafn?”.
Yusi ubulisi alln ns vr OQBA.
Yini OQBA :” surfi iyi, ur nniv ak sprqiv,
maca ur ufiv ad annayv tirra timqranin. Is
iga uyad vas azggal n tirra xf ? ».
Irar ubulisi s uvuyi:” waxa, adj av ad nannay!
Iga usqqimu imsdiwar aïïurq I wn itwafn
lla ytpffaf azzar bla azrf!hm… ur igi
azggal n tirra. Ma ur d yusin g uya?”.
Isqsa OQBA s ticwi:” is ur icqqa uya
imip vas xf trçi uzrf ad imççiyn?”.
Irar vis ubulisi:” arap, hat iga uïïurq
ayd igan azggal amqran xf izrfan akw- bla ma
va nrar awnul is iga azggal amçyan I wzrf”.
Isuff OQBA alln, yini:”iqqn ur djin teïïurqm ca yidj vas mc ibbi azzar bla azrf?”.
Da yini ubulisi, d ntta lla yttas afrdi
ns, yini:”yih ad ng aynna; mvar idrus mayd
ittawÄn dinna”.
“max?”.
Inna urgaz s usttul:” waxa, tlla vr ku abkkaÄ tzrft ns d ar tmuttuy xf mayd iga
ubkkaÄ. D ar tmvur ku manig ur iri walli
tt igan. S umdya, mc ira ca yidj ad ibbi
azzar bla azrf, dinna lla yakka tafgurt. Maca
mc ur iri, nvd ur tri, ad ifk tafgurt d
itamma ar itbbi azzar brra uzrf dinnav
lla ytwamaç upffaf ad irçan azrf itwagg
g tbniqt, d awd ibddi dat wamaç lla yssiliy tafgurt ugar xf bab ns”. Day zwiv
wudm ns yini:” d wn iffvn zg uzrf iviy ad
itwawt s ugari. D ku mayd tuli tzbut, ku
mayd tuli tfgurt vifs itwaggan”.
Ismmuvy t wawal ad I OQBA , yini” iwa ku
tafgurt taxatart tlla dart I wzrf, tga
tt tnivi? D iqqn tanbaï itggin ibkkaÄn
yugr tad lla tn nqqan- ibkkaÄn icqqan am tnivi d warruz!”.
Irar ubulisi:” arap, hat lla ysnuccug uzrf
tudrt tuçligt d tin tsbbabt; llan imiÄn n
tmsmunin timsmajjalin ikkatn xf imltav ns

s izrfan nna, injjar d imsujgn d ixrrazn d
imssiÄn d imswan d imstann… ak nsn ur da
ttirin infraravn”.
Isqsa OQBA:” I makkay ikkat vifsn
uzrf?”.
“hat ibÄa wankt izrfan xf ca idrusn, iviyn
ad ig imltavn n tmsunt.
D uyad lla ynqqa ammnzav ur imsasan, d itkkin
ibrraniyn yusin iswngimn imaynutn, nvd pman
asn ixfawn nvd cwayt imqqur nvd lla ttamçn

tivraä idrusn. Am ummnzav ad ur iplin lla
ytrça tiwuriwin nv ivudan”.
Iqqim OQBA ur yukiz, yini:” I mays ikkat
uzrf xf imssulvn?”.
Irar ubulisi:”ih, ayad ayd ttini tvmist
dad”. Da yavul altu ar itqra ca zg tvmist”
hat lla yakka uzrf amaçn I tnmhalin s tviy ad
twt xf imssulvn pma ur ttasin ma ur iplin”.
D itamma ar ikkat idmarr ns s udduro:” d
nkkin lla kkatv ad sbddav amaçn ad”.
Isqsa OQBA ad yisin:” is gan wamaçn ca
yçill?”.
Iprq ubulisi da ysigÅz tavmist ns:”
stit ur ssinv. Nkkin lla tgav ayn ytwinan.
nkkin lla kkatv ad sbddav amaçn ad, d yits n

tikkal lla yi ytwina ad rçv amaçn ad ».
« iwa mayd inmn ? ».
Yusi ubulisi ivirr ns : » tararit xf usqsi ya dur tgi tinu. Asqqimu imsdiwar
ayd ittinin mani aki rarv afrdi ».
Ntta yannay ammuvy wul d wudm n OQBA , ar
ittg ubulisi tamssumant ad t isnnirs g
inna : »ad ur ttasi açaça. Idrus manig nïïuruq. Idrus mayd iviyn ad yini uhu, d nkni
lla ntga tizmmar ad munn middn d wawal usqqimu. D idrus mayd nttavul vr tfgurt am
ta, d awd umqran inu, fsyan stwar, lla yas
ittini”afrdi amaffar””.
Inna OQBA d ntta igra alln vrs afrdi s
upraq:” is djin twtd s ufrdi nk?”.
Isqsa ubulisi:” I wn irçan azrf?”. D tafssi ufus inzv d afrdi ns zg titar, d ar as
isska afus xf uqmu asmmaÄ, yini:” vas ict
n sfrt”.da yrçm advar uqrïas, d ar isksu
jaj n tjobut, d yavul ad tt irgl, d ar itannay
afrdi as d yusan” iga crmiÄ iplan qap g
tgzirt ad”.
Isqsa OQBA :” milmi ar ayiss tgid tawuri?”.
Irar ubulisi g upraq:” ur d yusi isqsi
yad, hat kkiv asgÅas gwa twuri, d ur nniv
ad iss gv tawuri ar assa… tkka yat twssart tpuyÄ, d ar tkkaÄ tarbiot ustutty
igudar s umoraÄ, d nttat ar ttini ad trar
taddart mi tnna tga tins, ha! Mata wawal ad
anfrarav!”.
Ar ikkat wul n OQBA . da yktid taddart
tamllalt tazddagt d tmvart tamimunt, ar
isvuyun xf wukus as itwagn I wydda ns.
Ar ittini is tga tins. Istamma ubulisi
awal ad yini:”giv tamssumant ad sbddav.
Iwind warratn akw mayd illan-iffv uzrf s
va twakks taddart pma ad ibiru udvar I
“wurtu n biss twid I wgdud”.
Ar ikkat OQBA vas ad isqsa:” mayd ijran?”.
“ ar urzzuv ad as ssikzv, is tviy ad ifsus uçaça uzrf vifs mc agid yi tmun s
tanççi. Maca ar viri tzigzil ar ittini ad
fvev aydda ns! Waxa, iga uyad is ur tri ad
tt amçv. Iwa annay tamssi n tmïïuï ad!”.
Inxsi OQBA “yih, mata tamssi yad!”.
Ibdda umsawal. D ystamma ubulisi tivri
g unnirs, uma OQBA ibdda ifsta ar itturar s izra s iÄarr ns . yavul OQBA ismun
ixf ns isqsa:” is iviy ca ad isv afrdi
am wink?”.
Ibrrm ubulisi tifrt n tvmist irar:” ur
izri uyad. Hat ad yav ma ur iplin ca”.
* SAOID BAJJI (Isul)
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ritaire et celle des frontières du Maroc , la perception de
la migration , la lutte contre les discriminations raciales
, la xénophobie et l’intolérance , les relations MarocAfrique . D’autres thématiques pourraient éventuellement
être ajoutées , comme de notre point de vue , une réflexion
stratégique pour le Maroc sur les enjeux des financements
extérieurs dans le domaine migratoire , la question de la
réadmission et ses enjeux .
Bien entendu , si l’observatoire s’ouvre aussi au dossier
MRE , comme on le verra dans le troisième volet , bien des
thématiques pourraient être à l’ordre du jour . De manière
générale , si l’on veut que l’observatoire joue objectivement
son rôle , il ne devrait y avoir aucun tabou , aucun sujet
interdit . Tous les sujets doivent être mis sur la table et discutés dans le respect de l’indépendance d’esprit .
Enfin des promesses de retrouvailles à l’horizon fin février
2019 ont été faites pour décider d’une feuille de route à
court et à moyen terme avec ses aspects organisationnels ,
compte tenu des enjeux et défis migratoires pour le Maroc .
...Des regrets
Mais s’agissant des invitations à la réunion proprement dite
de l’Observatoire , on regrettera beaucoup l’ouverture très
partielle et limitative sur les chercheurs en migration , voir
même la pratique d’une dose de sectarisme et d’esprit de
mise à l’écart et d’exclusion à l’encontre de ceux qui ont
réclamé depuis des années , dans le cadre du débat public
constructif et responsable , la nécessaire dynamisation de
l’Observatoire et sa (re)structuration avec une implication
ouverte , transparente et pluraliste des milieux universitaires , de la société civile interne au Maroc et de la société
civile MRE .
Le plaidoyer mené par l’auteur de ces lignes présentait la
nécessité de l’observatoire notamment comme espace
de réflexion , d’étude et de recherche , de collecte et
d’élaboration de données statistiques , de déligitimation des préjugés et des stéréotypes liés à la migration
, comme espace de concertation , d’échange voir de
médiation pour les aspects concernant en particulier
l’immigration étrangère au Maroc , tout en insistant
pour sa prise en compte des MRE également . Voici ce
que nous écrivions à ce sujet dans le journal « L’Opinion » du 24 mars 2016 :
«L’observatoire national de la migration , créé en
2004 et dépendant jusqu’à maintenant du ministère
de l’intérieur, nous paraît cet espace adéquat(…) Le
fait qu’il dépende de ce département , ne constitue
nullement à notre sens, un obstacle, dans la mesure
où la nouvelle politique migratoire du Maroc , lancée
à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en
septembre 2013, est basée sur le respect des droits de
l’Homme qui s’imposent à tous » .
La question qui se pose est celle de savoir si ces acteurs sur
les noms desquels une croix a été mise lors de la rencontre
du 17 Janvier 2019, doivent être «punis » parce que , s’ils
ont notamment depuis très longtemps appuyé la résistance
officielle du Maroc à ne pas signer l’accord général de réadmission UE-Maroc , ils se sont au même moment , élevés
contre certaines tentatives de jouer au rôle de gendarme
, avec notamment l’acceptation par le gouvernement des
«refoulements à chaud » pratiqués par le voisin ibérique .
Ou bien s’ils se sont félicités du refus du gouvernement
d’accepter les « centres de rétention » de migrants , des
centres de traitement des demandeurs d’asile en haute mer
ou des centres de « débarquement régional » qui sont en
fait des centres de détention des migrants interceptés en
Méditerranée , ils ont néanmoins montré le laxisme du département de tutelle des collectivités locales dont certaines
ont lancé des projets de centres dits « d’accueil » des migrants , allant à l’encontre de la position officielle du Maroc
, moyennant une coopération financière externe .
Ou alors s’ils ont défendu avec conviction la Nouvelle Politique Migratoire du Maroc , ayant fait l’objet d’une initiative royale humaniste , globale et solidaire à l’automne
2013 , avec une approche basée sur les droits humains et
deux campagnes de régularisations avec comme objectifs
l’insertion harmonieuse des immigrés , ils ont au même
moment , critiqué la lenteur de sa traduction sur le terrain
par le gouvernement , en particulier au plan juridique , le
processus législatif n’ayant nullement encore abouti pour
l’essentiel ( loi sur l’asile et refonte de la loi 02-03) et surtout la démarche sécuritaire qui a pris le dessus à certains
moments comme en été 2018 de manière excessive , violente et disproportionnée .
Ceci dans le cadre d’une «gestion du territoire » inacceptable de déplacements forcés des migrants du Nord vers le
Sud et à l’intérieur , où on a fait plus la guerre aux migrants
que lutter contre les mafias de passeurs , risquant de remettre en cause la politique rénovée du Maroc dans le do-
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maine de l’immigration étrangère et la crédibilité acquise
en la matière au niveau africain en particulier et à l’échelle
internationale en général .
Témoignage de la Rapporteuse spéciale de
l’ONU
C’est ainsi qu’à l’issue de sa visite officielle au Maroc du
13 au 21 décembre 2018 à l’invitation du gouvernement
marocain , la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes
contemporaines de racisme , de discrimination raciale , de
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée , Tendayl
Achium , a livré à la presse quelques points de son rapport
préliminaire .
Dans sa Déclaration de fin de mission , reproduite par ailleurs en date du 23 décembre 2018 , elle reconnaît certes
qu, « en matière de politique nationale, le Maroc a fait
preuve d’un engagement louable en faveur des droits de
l’homme des migrants et des réfugiés » . Mais elle ajoute
que « des défis importants persistent dans le Royaume, où
il reste beaucoup à faire pour protéger les migrants et les
réfugiés contre la discrimination et l’intolérance » .
Elle précise par ailleurs que « dans le nord du Maroc, les
migrants font face à des restrictions sévères en matière de
liberté de circulation ces derniers mois, les efforts dans
le domaine de l’immigration et du maintien de l’ordre
ont donné lieu à des violation des droits de l’homme des
migrants en situation régulière et irrégulière, visant tout
particulièrement des Africains noirs subsahariens . Dans
le nord du pays , j’ai obtenu des informations crédibles au
sujet de cas de harcèlement, d’arrestations et de détentions arbitraires et de réinstallations forcées de migrants,
ainsi qu’un usage excessif de la force à leur encontre , et
ce parfois qu’il soit en situation régulière ou irrégulière,

après que les forces de l’ordre aient eu recours au profilage
racial . Par exemple , des expulsions forcées de migrants
noirs subsahariens survenues en août 2018 dans des quartiers de Tanger, ont entraîné la destruction de leurs biens
et leurs déplacements, y compris des migrants réguliers ,
des femmes enceintes et des enfants ».
Ces déplacements contraints ont des conséquences fâcheuses : « la réinstallation forcée des migrants noirs subsahariens en situation irrégulière et dans certains cas , de
demandeurs d’asile, du nord vers le sud, semble avoir pour
conséquence de créer de facto des régions de confinement
de migrants qui ne feront que devenir de plus en plus volatiles. Ces déplacements donnent lieu à des violations des
droits de l’homme subies par ces migrants dans les régions
du sud où ils sont transférés ».
Dès lors , la Rapporteuse spéciale de l’ONU tire la sonnette
d’alarme : « je suis profondément préoccupée par les violations sérieuses des droits de l’homme perpétrées contre des
migrants et des réfugiés noirs subsahariens dans le Nord et
j’exhorte le Maroc à prendre des mesures pour mettre fin
à ces violations ». Elle y revient dans ses recommandations
provisoires aux autorités marocaines , en exhortant cellesci à : « éliminer toutes les pratiques de profilage racial et
toutes les autres pratiques discriminatoires en matière
d’immigration, y compris les déplacements forcés, les
arrestations et les détentions arbitraires, le confinement
régional et le recours excessif à la force contre des Africains
noirs subsahariens » .
Dans le communiqué relatif à la réunion de l’Observatoire
du 17 janvier 2019 , il est dit qu’au cours des travaux , il a
été procédé également à l’examen des moyens permettant de
« répondre aux recommandations préliminaires de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies » , mais sans fournir
aucune précision ni sur les arguments fournis en réponse à
ses observations et critiques , ni sur ses recommandations .

ACTUALITES
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Dérobades du CNDH
Comparons sur le même sujet ce que disait Driss El Yazami
qui était alors encore président du Conseil national des
droits de l’homme (CNDH) , institution consultative chargée fondamentalement de promouvoir et de défendre les
droits humains . Reprenons cet échange paru dans « LesEco.
ma » du 30 octobre 2018 où ce responsable institutionnel
refuse de nommer les choses par leur nom et de prendre ses
responsabilités en qualifiant les faits de violence contre les
migrants et la violation de leurs droits comme de simples
«allégations de non respect de ces droits » , autrement dit
, des non-faits non vérifiés ou de simples supputations .
Relevons par ailleurs comment il esquive de prendre ses
responsabilités , à travers la reproduction d’une partie de
l’échange :
« Question : Des migrants sont toujours dans des commissariats de Nador et à Tanger. Est-ce que ces arrestations se
font dans le respect des lois marocaines?
Réponse : Notre Commission régionale Tanger-Tétouan
-Al Hoceima est en train de rassembler le maximum d’éléments sur ce sujet. Maintenant , il faut accepter qu’une
institution nationale des droits de l’homme ne soit ni un
journal ni une O.N.G.
Question : Je vous demande votre avis en tant que CCDH. .
Réponse : Vous me posez une question sur un fait d’actualité alors que notre démarche est de ne pas publier de communiqués. Nous travaillons sur la base de rapports . C’est
notre manière de procéder et il faut l’accepter (…)
Question : Quand ce rapport sera-t-il rendu public ?
Réponse: il sera publié quand nous disposerons d’assez
d’éléments sur ce sujet »
Depuis cette date , le CCDH n’a nullement donné son point
de vue …
Pour une culture des bonnes pratiques
En liaison avec la manière dont la liste d’invitation à
la rencontre de la mi-janvier a été établie , insistons
fortement sur les éléments suivants . Le débat démocratique responsable et pluraliste doit être accepté
par tous les gestionnaires du dossier migratoire , et la
liberté de pensée et d’expression doit être respectée
sans procéder à des mises à l’écart arbitraires et à des
exclusions de chercheurs dont le seul tort est celui de
formuler des propositions concrètes et d’exercer , avec
d’autres , le rôle de lanceur d’alerte dans le domaine
migratoire et à pratiquer à leur encontre un « droit
de véto » relatif à la participation aux institutions publiques , lorsque les critères objectifs de cette implication sont réunis .
De notre part, il ne s’agit ici ni d’une position victimaire , ni d’une demande d’aumône , de charité ou
d’octroi d’un quelconque privilège . On a le droit de
revendiquer ses droits et de les avoir , moyennant bien
entendu des devoirs à remplir , ce que nous assumons totalement . On ne peut baisser les bras , subir passivement
ces comportements sans réagir pour ne pas sombrer dans
le fatalisme ou la désespérance . Il s’agit au contraire de «
tailler dans la montagne du désespoir une pierre d’éspérance» (Martin Luther King) . On ne peut fouler aux pieds
la liberté académique et l’engagement citoyen responsable
. Le Maroc appartient à tous ses citoyens .
Espérons donc que les concernés rompent radicalement
avec des comportements nuisibles en vigueur , et qu’au
lieu d’adopter une démarche vindicative et rancunière ,
ils tirent les enseignements dans la perspective d’instaurer
une culture de bonnes pratiques en matière de gestion du
dossier migratoire . On ne peut s’ouvrir et pratiquer l’inclusion avec une conception fermée et d’autoritarisme . L’exclusion n’est pas , par définition , une réponse participative
et d’ouverture que l’on proclame vouloir suivre .
À ceux qui nous reprochent de nous mêler de ce qui ne nous
regarde pas , en disant en quelque sorte «dkhoul souk rassak », c’est-à-dire « occupe-toi de tes oignons » , et à ceux
qui nous conseillent de manière « bienveillante » de nous
éloigner de ce domaine sensible en disant : « ne fais pas le
bien , il ne t’arrivera rien » , on leur répondra : les affaires
et la cause des migrants, qu’ils soient nationaux à l’extérieur ou immigrés au Maroc , sont les affaires et la cause
de tous les citoyens et nullement un domaine réservé à certaines administrations !
Nécessaire cohérence .
Dans cet esprit , si comme le dit le communiqué publié à
l’issue de la rencontre de la mi-janvier 2019 , on veut réellement mener des actions « pour renforcer les acquis démocratiques du Maroc , sa pluralité culturelle , sa richesse
culturelle , consolider la culture des droits de l’Homme
en général et des migrants en particulier » , et si on veut
concrètement « fédérer les efforts des différents interve-
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DES QUESTIONS A PROPOS DE L'Observatoire National
de la Migration AU Maroc

I – RÉTROSPECTIVE
Le décret n° 2-04-751 portant création de l’Observatoire
National de la Migration , date en effet du 27 décembre
2004 . Il est intéressant de revenir vers ce texte pour déceler la vision sur la gestion migratoire prévalant à l’époque ,
neuf ans avant la Nouvelle Politique Migratoire du Maroc .
L’institution a pour mission la participation à l’élaboration
d’une stratégie nationale dans le domaine migratoire . Il
s’agit ici en fait principalement de la migration irrégulière
, « illégale » ou clandestine , que ce soit celle des nationaux
( émigration vers l’étranger) ou bien et surtout celle des
étrangers vers le Maroc, ou vers l’extérieur (fondamentalement celle des Subsahariens vers l’Europe via le Maroc
en tant que pays de transit ) .
Cette gouvernance des flux migratoires irréguliers , à fondements sécuritaires , se déclinait en plusieurs piliers :
-institutionnel ( mise en place de la direction de la migration et de la surveillance dés frontières , observatoire ) en
tant que structures à même de rationaliser les méthode de
travail et d’affiner les outils d’analyse et de prospective ;
-opérationnel et logistique ( démarche de proximité et de
prévention pour le démantèlement des réseaux de trafiquants d’êtres humains ) ;
-législatif avec l’adoption de la loi 02-03 ( toujours en vigueur) sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc ,
l’émigration et l’immigration irrégulières , sous la pression
de l’UE . Cette loi se caractérise par une tonalité excessive
de la dimension sécuritaire et répressive , étant destinée
à doter les autorités concernées d’un instrument juridique
permettant une gestion autoritaire, répressive , musclée
et foncièrement sécuritaire de tout ce qui se rapporte aux
migrations
Pour bien comprendre en effet le contexte politique et
régional, ainsi que les motivations profondes de cette loi,
il faudrait revenir à la note de présentation qui accompagnait le projet préparé par la Direction des affaires générales du ministère marocain de l’intérieur. L’aveu était
explicitement énoncé et reconnu . Il s’agit de « permettre
au Maroc d’assumer pleinement ses engagements envers
ses partenaires notamment en matière de lutte commune
( !!!) contre la migration clandestine transfrontalière, dans
sa double composante nationale et étrangère ».

Soumission à l’UE
Ce cadre général était déjà rappelé le 24 février 1999
par le ministre de l’intérieur de l’époque, Driss Basri, qui
s’adressait ainsi à une délégation de parlementaires français comme le relève le journal « L’opinion » du 28 février
1999 : «L’objectif principal pour le Maroc consiste à être
partie prenante de la politique européenne d’immigration
consécutive à l’instauration de l’espace Schengen. Le Maroc est en effet conscient de la communauté des valeurs des
deux parties et des intérêts mutuels à défendre. Au niveau
méditerranéen, nous sommes par notre situation géographique et nos liens économiques, culturels et sociaux ,
partenaires à part entière de la sécurité européenne... La
défense de l’espace européen ne peut être efficace que si le
Maroc y apporte sa contribution » .
Le dépôt par le gouvernement au parlement le 5 février

2003 du projet de loi , au même moment qu’un projet de
loi de lutte contre le terrorisme , nous avait amené à éditer en mars 2003 , alors que le texte était encore en débat
au parlement , un livre intitulé : « Le Maroc non africain ,
gendarme de l’Europe ? Alerte au projet de loi n° 02-03
relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc , à
l’émigration et l’immigration irrégulières ! » .
C’est fin 2014 , dans la lignée de la Nouvelle Politique
Migratoire du Maroc , qui a entrepris une coupure nette
avec la démarche précédente , que la Stratégie Nationale
en matière d’immigration et d’asile (SNIA) conçue dans
une démarche humaniste , a été adoptée par le Conseil de
gouvernement , prévoyant notamment la mise en place d’un
observatoire national relatif à la migration…
Mais depuis cette date , le gouvernement ne s’est jamais
préoccupé d’avoir un observatoire fonctionnel , soit en opérationnalisant celui domicilié au département de l’Intérieur, en l’adaptant à la SNIA avec les réformes nécessaires
intégrant la démarche de grande ouverture de la Nouvelle
Politique Migratoire du Maroc, soit en trouvant une autre
formule pour sortir , sur ce plan , de l’immobilisme .

la présidence ( le ministre de l’Intérieur ou bien son représentant ), une assemblée générale, des commissions techniques (ou thématiques) et un secrétariat.
L’assemblée générale est présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant et ne comprend que quatre autres
ministres (Justice , Affaires étrangères et coopération,
Finances et privatisation, Emploi et formation professionnelle). Il y a également l’Administration de la Défense
nationale, le Haut-Commissariat au plan , l’Inspection de
la Marine royale, l’État major de la gendarmerie royale, la
direction générale de la sûreté nationale, le directeur général des douanes et des impôts indirects, les inspecteurs
généraux des forces auxiliaires.
De par ses attributions , le président peut inviter ou associer à l’assemblée générale des personnalités choisies en
fonction de leurs compétences et de l’intérêt porté aux
questions de la migration . Tout comme il peut missionner
des experts pour mener des études relatives aux questions
retenues par l’assemblée générale. Une grande latitude
était par conséquent donnée pour une démarche inclusive ,
mais elle n’a pas été suivie durant toute cette période . En
d’autres termes , on a promis et prévu beaucoup . On ne fit
pas grand-chose .
Au niveau du fonctionnement , l’assemblée générale de
l’observatoire est convoquée par le président chaque fois
que la nécessité se fait sentir et au moins chaque trimestre.
Des commissions techniques peuvent être créés par l’assemblée générale ayant pour tâche de donner leur avis sur
les question qui leur sont posées par l’AG.
Celle-ci peut débattre sur toute affaire concernant l’observatoire. Elle élabore le programme d’activité de l’observatoire, les rapports périodiques et approuve le rapport
annuel . Lui sont soumis également pour adoption , les rapports d’activité , des avis ou recommandations .
Le secrétariat est assuré par le directeur de la migration
et de la surveillance des frontières au ministère de l’intérieur . Celui-ci est chargé de la préparation administrative,
technique et matérielle des réunions , à l’instar de celle
ayant eu lieu , sous sa responsabilité , à la mi-janvier de
cette année . Tout comme il coordonne et dynamise les travaux des commissions techniques et archive tous les documents utiles .
Avec ses limites , ce statut permettait déjà à l’Observatoire
National de la Migration de mener des activités , mais l’institution a été non fonctionnelle ou très peu , n’impliquant
pratiquement que les forces de sécurité , dans une optique
purement sécuritaire .Le Maroc a bien entendu , le droit
d’assurer sa souveraineté étatique et l’obligation de veiller
sur ses frontières . La dimension sécuritaire est donc importante à prendre en considération , mais pas de manière
exclusive , en ignorant pratiquement tous les autres aspects
du fait migratoire qui est complexe et multidimensionnel,
nécessitant par conséquent notamment une grande ouverture sur la recherche

Contours de l’Observatoire de 2004
Avec cette précision nécessaire sur la notion de migration ,
renvoyant par conséquent à l’émigration et à l’immigration
irrégulières , le cahier de charge de l’observatoire conçu en
2004 est le suivant :
-proposer au gouvernement les orientations visant la définition et la mise en œuvre d’une politique nationale en
matière de migration ;
–donner un avis sur les projets de textes législatifs , réglementaires ou organisationnels relatifs à la migration ;
–collecter et centraliser les informations relatives à la migration ;
-établir et actualiser la base de données statistiques relatives à la migration ;
-entreprendre des études et mener des projets de recherche concernant les tendances relatives aux flux migratoires ( sous entendu migration irrégulière ou clandestine).
Au niveau de ses structures, l’observatoire est constitué de

II – UNE INITIATIVE LOUABLE,MAIS...
La réunion du 17 Janvier 2019 , ne s’est pas contentée de
regrouper des représentants des diverses forces de sécurité
s’occupant du dossier de l’immigration étrangère au Maroc
et de la surveillance de ses frontières , mais a été conçue
relativement dans un esprit participatif et d’inclusion .
C’est ainsi qu’elle a été ouverte non seulement à d’autres
départements ministériels et institutions concernés par le
fait migratoire , mais aussi à certains universitaires chercheurs en migration et à des ONG de la société civile agissant en totalité ou partiellement dans le domaine migratoire , comme GADEM , ABCDS , OMDH …
D’après des informations qui se recoupent , les travaux de
cette réunion d’écoute et d’échange ont débouché également sur l’établissement de thématiques de recherches à
affecter à des groupes de travail spécialisés . Les décisions
prises concernent notamment la dimension juridique , la
question des mineurs non accompagnés , la question sécu-
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Dernièrement , s’est tenue à Rabat, au siège du ministère de l’Intérieur, une réunion de l’Observatoire National de la Migration
, relevant de la Direction de la
migration et de la surveillance dés
frontières , qui dépend elle-même
de ce département.
Cette réunion a été présidée par
le Wali directeur de l’immigration
et de la surveillance des frontières
*Par Abdelkrim
, avec à ses côtés à la tribune , le
Belguendouz
secrétaire général du ministère
chargé des Marocains résidant à
l’étranger et des affaires de la migration et un représentant d’un autre département .
En tant qu’analyste et observateur assidu de la scène migratoire marocaine dans ses deux volets ( MRE et étrangers
au Maroc) , cette réunion qui avait officiellement pour but
de faire le point sur les évolutions de la question migratoire
au Maroc en 2018, a été pour nous une agréable surprise ,
dans la mesure où elle ne s’est pas faite , sous cette forme,
depuis pratiquement la création de l’observatoire il y’a une
quinzaine d’années , pratiquement au même moment que
la direction de la migration et de la surveillance des frontières .
Nos réflexions qui suivent , seront déclinées en trois volets :
-Rétrospective .
-Une initiative louable , mais …
-Qu’en est-il du dossier MRE ?
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القيم األمازيغية ..طموح مغرب متسامح وآمن

إن منظومة القيم تخرتق وتتعايش مختلف املؤسسات والعالقات االجتماعية،
ويف نفس الوقت تقود وتوجه النشاط االجتماعي ،فالقيم بصفة عامة هي
تفضيالت معيارية جماعية مرتبطة بمشاعر قوية تتعلق بها األشخاص
والجماعات كمُثل عُ ليا مستقرة وتؤدي وظائف علمية" ،إنها تقود وتلهم
وتوجه ،وتنص عىل أحكام وخيارات وأعمال فردية وجماعية"( ،)1كالحرية
والتضامن والوطنية ،املواطنة االنضباط...
ويتم التعبري عن هذه القيم من خالل سلوكات أو ترصفات ومواقف معربة
عن التعلق أو التمسك أو الدفاع عن قيمة من القيم املرجعية السائدة يف
مجتمع ما كالتكفل بالوالدين أو كرم الضيافة ( )Iticc avrumأو الشجاعة
( )Taryastأو شجب سلوك معني سيئ وحاط بقيمة مرجعية لدى جماعة
ما.
مما ال شك فيه أن هناك سلما للقيم السائدة واملفضلة يف كل مرحلة من
مراحل تطور الشعوب والجماعات :فنظام " "Twizaكقيمة سائدة ومرتبطة
باملجال الفالحي والسقي وجمع املحاصيل ،وصيانة شبكة السقي ..قابلة
للتحول إىل أشكال أخرى من التعاون خارج املجال الفالحي.
إن الدينامية االجتماعية والتحوالت السسيوثقافية وتغيري املجال والتفاعل
مع اآلخرين تودي إىل تحول القيم ،وحلول قيم ومؤسسات جديدة محل
املؤسسات القديمة كحلول الدولة والجماعة الرتابية (املحلية) محل
"القبيلة" ،أو "جماعث" ،وبالتايل فإن املؤسسات الجديدة تصاحبها قيم
جديدة وصيغ حديثة للقيم القديمة التي تتقاطع أو تتكامل معها ،من قبيل
الشفافية واملواطنة والتسامح والتعايش والتعدد والتنوع كقيم حديثة.
فالقيم بطبيعتها متوارثة من جيل آلخر وقابلة للتحول إىل أنماط تعبريية
وسلوكية متالئمة مع املعتقدات األخرى السائدة والبيئة الطبيعية ونمط
العيش والثقافة ،هذه املتغريات تعمل عىل ترسيخ القيم أو تحويلها وتجديدها
أو تعويضها ،فالنزوح القروي والهجرة الداخلية أو القارية أو الدولية هي
ظواهر تؤدي عادة إىل إحداث تحول أو إثبات للقيم.
فاملغاربة الذين هاجروا رشقا نحو الجزائر منذ منتصف القرن التاسع عرش،
حملوا معهم قيمهم وخصائصهم املتميزة بالجدية وإتقان العمل واألمانة،
كقيم مطلوبة لدى املعمرين الفرنسيني يف الجزائر ،مما أدى إىل تدفق الهجرة
واإلقامة الدائمة لعقود هناك واملشاركة يف مكافحة االستعمار الفرنيس
"تضامنا" مع األشقاء واإلخوة الجزائريني ،كقيمة متأصلة يف األمازيغ
واملغاربة بصفة عامة .هذه القيمة لم تكن حارضة لدى الجريان ملا عمدوا
سنة  1976إىل اقتالعهم وطرد األرس املغربية املستقرة منذ عقود ومنهم من
ولد ونشأ عىل األرض الجزائرية ،دون مراعاة لقيم الجوار واألخوة والتعايش...
إن منظومة القيم متشابكة ومتداخلة من حيث تنوعها وغناها وتماسكها
لتوفر مناخا مالئما يسوده العيش املشرتك والتسامح واألمن املشرتك لكافة
املغاربة املتميزين بالتعددية وتنوع الروافد الحضارية واللغوية واملرجعيات
العقائدية كما تفصل ذلك الوثيقة الدستورية لسنة  2011يف ديباجتها التي
لها نفس القيمة الدستورية التي للفصول األخرى من الدستور ،وجزءا
أساسيا من هندسته ومضامينه.
إن الحديث عن القيم األمازيغية يستدعي اإلشارة العابرة لبعض الوقائع التي
ميزت الجماعات األمازيغية التي انترشت منذ القدم عىل الضفة الجنوبية
للبحر األبيض املتوسط يف تفاعلها التاريخي مع الشعوب األخرى املحيطة
بالبحر األبيض املتوسط.
هذا البحر الذي شكل فضاءا للتفاعل الحضاري والتجاري واملعريف بني
مختلف الشعوب واألجناس واألديان والتجارب الحضارية ،عرب قرون وأجيال:
من الفنيقيني إىل اليونانيني والرومان والوندال ...وإىل الفتح اإلسالمي لشمال
إفريقيا غربا واألندلس شماال ،والتوغل يف إفريقيا جنوبا ،انطالقا من املغرب...
عرب هذا التفاعل وكيميائه والتعايش والحروب والرصاع ،تظل كل مجموعة
من عنارص هذه الكيمياء التاريخية محافظة عىل كيانها وخصوصياتها
وأخالقياتها و"قيمها" .تساهم هذه القيم يف التفاعل مع اآلخر والقبول به
بالقدر الذي يحافظ عىل استقالليتها ووجودها يف الزمان واملكان...
لقد كان للدارسني من األنرتبلوجيني واإلثنيني واملؤرخني وعلماء االجتماع،
واملهتمني بشعوب ومجتمعات الشمال اإلفريقي دور علمي وتوثيقي يف إبراز
قيم وخصوصيات هذه املجتمعات من خالل كتاباتهم ووثائقهم الستخدامها
ألغراض مختلفة.

كما كان للرحالة املتجولني واالستكشافيني والبعثات الطبية والقنصلية
والتبشريية واملالحظني من خالل التعايش أو املرور العابر دور مهم يف
تقديم معطيات ومالحظات واستنتاجات شاملة لنواحي الحياة السائدة يف
القرون األخرية لدى املغاربة ،كل من موقعه عرب عن قراءته وفهمه للنموذج
االجتماعي والسلوكي والبيئي والقيمي ملا شاهده أو عايشه.
ويف هذا اإلطار نشري عىل سبيل االستشهاد إىل بعض الكتابات واألعمال
"العلمية" الشاهدة عىل املرتكز القيمي األمازيغي املغربي ،دون الدخول يف
تفاصيل هذه املنظومة القيمية وتجلياتها.
إن التبادل التجاري بني الفينيقيني والسكان األصليني للساحل الشمايل
إلفريقيا ،عرب البحر األبيض املتوسط ،للسلع والبضائع عرب آلية "الرتايض"
و"التفاهم الضمني" من غري نقاش تجاري مبارش وال عملة وال نقود يعرب
عن وجود معايري المادية مرتبطة بمنظومة القيم السلوكية وثقة يف الذات،
وحذر يف التعامل مع اآلخر كقيم وتجارب يف التعامل مع اآلخرين.
من خالل صفحات الكتاب القيم الذي أصدره ""Auguste Mouliéras
سنة 1994كأستاذ كريس يف اللغة واألدب العربي يف وهران آنذاك خصوصا يف
الجزء األول تحت عنوان "املغرب املجهول :اكتشاف الريف" ،والكتاب مرتجم
إىل اللغة العربية (.)2
يتضمن هذا املؤلف القيم معطيات ومعلومات ومالحظات واستنتاجات ذات
طبيعة بيئية واجتماعية وأخالقية وسلوكية ،وأمنية دقيقة عن مختلف
القبائل التي استقر فيها مبعوث " "Moulierasإىل منطقة الريف وغريها.
الغريب أن الكاتب " "Moulierasلم يطأ أرض املغرب ،اعتمد فقط عىل
تدوين مخزون ذاكرة " ...مخرب قل نظريه وهو القبائيل محمد بن الطيب
(امللقب بالدريوش) الذي تجول يف ربوع الريف مدة تفوق العرشين سنة (ما
بني  1872و ،)1893حيث سينقل إىل "موليرياس" كل ما عاينه وعايشه من
أحداث ووقائع ،وطبعا فإن هذا القبائيل استطاع أن يوهم أهايل املنطقة بأنه
ريفي مثلهم (.)3
أعمال أخرى مهمة قدمها "اإلثنوغرايف" اإلسباني من أصل إيطايل "Angelo
 ،"Ghirelliالذي أنجز ثالث "مونغرافيات" قيمة عن ثالث قبائل من الريف
بداية من القرن العرشين:
 مونوغرافية قبيلة "بني توزين" الصادرة يف مدريد سنة .1923 مونوغرافية قبيلة "إيبقيون" الصادرة يف مدريد سنة  ،1955وهي مرتجمةإىل العربية (طبعة منقحة).
 مذكرات عن قبيلة "بني يطفت" الصادرة يف مدريد سنة .1956والباحث  Ghirelliمرموق ومؤهل علميا ومنهجيا لتقديم دراسات ميدانية
عن أمازيغ شمال إفريقيا عامة والريف خاصة ،حيث أصدر أعماال أخرى
مهمة يف هذا املجال ،نذكر منها عىل سبيل االطالع لفائدة الباحثني ما ييل:
- El Norte de Marruecos ; contribución al estudio de los origenes
formacion, y evolucion de las poblaciones del Africa septentrional,
Madrid 1926.
 -)1( - Los bereberes, su origen y su pasado, « Africa, Madrid n° 2 1942.التقرير الرتكيبي للبحث الوطني حول القيم 50 ،سنة من التنمية
لقد تناول الباحث "أنجلو كريييل" يف املنوغرافيات التي أصدرها بالتحليل البرشية ،آفاق سنة ( ،2025ص.)9 :
الدقيق والوصف املهني ملجموعة من العنارص واملكونات الطبيعية ( -)2ترجمة د عز الدين الخطابي سنة  2007يف جزئني.
والتضاريسية واملناخية واالجتماعية واالقتصادية واللغوية والتقاليد ( -)3عز الدين الخطابي ،مرتجم املغرب املجهول ،الجزء األول :اكتشاف
والتنظيم السيايس واالجتماعي وأوضاع املرأة لدى املجموعات القبلية التي الريف ،منشورات تيفراز ( ،2007مقدمة املرتجم ص .)10
اختارها كموضوع للدراسة.
وإغناءا لهذه اإلحاطة املخترصة
واملختزلة لبعض العادات والقيم
واملرجعيات بالنسبة لقبائل الريف
تجدر اإلشارة إىل األعمال املختلفة
واملتنوعة التي أصدرها الباحث
املعارص"Fernando
اإلسباني
 "Valderramaالذي عاش يف
إعالن عن إبداء الرغبة يف إجناز مشاريع بالتعاقد
املنطقة الخليفية زهاء  20سنة
(من سنة  1937إىل  )1957كرجل
مجع وتدوين املتون األدبية
تعليم ومسؤول عن شؤون الرتبية
والتعليم والثقافة يف املنطقة ،حيث

آالف املتظاهرين خيرجون يف مسرية من أجل املرأة
واملعتقلني بروكسيل

خرج يوم السبت  16فرباير  ،2019آالف
املتظاهرين من نشطاء الحراك بأوروبا،
يف مسرية احتجاجية حاشدة جابت
شوارع العاصمة البلجيكية بروكسيل
تحت شعار “املرأة الريفية خط احمر”.
وقد قدرت الرشطة البلجيكية عدد
املتظاهرين يف عرشة آالف فيما تحدثت
الصحافة عن أكثر من خمسة عرش ألف
متظاهر ،وهو رقم كبري مقارنة مع
مسريات أخرى تم تنظيمها يف مختلف
بلدان االتحاد األوروبي.
ورفع املشاركون يف هذه املظاهرة
شعارات تطالب بإطالق رساح املعتقلني
عىل خلفية االحتجاجات التي عرفها
الريف ،منذ وفاة محسن فكري ،كما
حملوا الفتات تحمل صور وأسماء
املعتقلني والعقوبات السجنية الصادرة
يف حقهم ،وكذا أعالم الهوية األمازيغية
والريفية..
وتأتي مظاهرة بروكسل ،تلبية لنداء
القائد امليداني لحراك الريف نارص
الزفزايف املحكوم بعرشين سنة سجنا،
يف رسالة وجهها من داخل زنزانته بسجن عكاشة،
دعا فيها كل الريفيني إىل تنظيم مسرية تضامنية
مع املرأة الريفية.
وأشاد نارص الزفزايف بالدور الذي لعبته النساء إبان
الحراك ،منتقدا “االضطهاد” الذي قال إنها تعاني
منه ،رافعا ً شعار “املرأة الريفية خط أحمر”.

قدم العديد من األبحاث والدراسات
وأتقن اللغة العربية واألمازيغية
والفرنسية واإلنجليزية ،مما أهله
ليصبح خبريا دوليا لدى اليونسكو
ومؤسسا لجمعية املسترشقني
اإلسبان ،ومن بني إصداراته التي
تتضمن إقرارا ملنظومة القيم
السائدة يف املنطقة الخليفية،
وموصيا رجال التعليم اإلسبان
باحرتامها وأخذها بعني االعتبار،
نشري إىل كتابه الصادر سنة
بقلم :د أمحد ألباز*
 ،1954تحت عنوان« :مرشد املعلم
االسباني يف املدرسة املغربية»
 ،Manuael de Maestro español en la Escuela Marroquíمربزا تفاصيل
دقيقة عن الحياة االجتماعية ملختلف قبائل الريف وغمارة وجبالة ،من
األلعاب التي ترمز إىل الرتبية عىل اليقظة والتسلية ،واألعياد الدينية والفالحية
واألعراف السائدة يف املنطقة ،مقدما بذلك مرجعا مرشدا لإلسبان القادمني
للمنطقة ملمارسة مهنة التعليم ،لفهم املجتمع والوسط ،واحرتام الضوابط
االجتماعية واألخالقية املحلية.
جدير باإلشارة أيضا إىل األعمال والدراسات القيمة التي أنجزها وأصدرها
الباحث األمريكي "دافيد هارت" عن قبيلة بني ورياغل والقبائل املجاورة،
وذلك بعد املعايشة واالستقرار يف قبيلة بني ورياغل لفرتتني متتاليتني.
يف إقامته الثانية يف بني ورياغل اصطحب معه سيدة كزوجة له لتقيم مع
النساء وتعايشهن يف أدق التفاصيل اليومية لحياة املرأة الريفية ،ومقدمة
وصفا دقيقا لكل ما يشغل املرأة الريفية يف تلك املرحلة ،مربزة تفكريها،
وقيمها وأسلوب ممارستها وتفاعلها إزاء مختلف األدوار واألطوار الحياتية
الفردية والجماعية ،من طقوس املوت والحياة ،والزواج والوالدة والعالقات
األرسية اليومية.
تم توثيق هذه املعطيات بتعاون بني الزوجني "هارت"" :دافيد هارت"
و"أرسوال" ،يف إصدار باللغة اإلنجليزية ترجم فيما بعد للغة اإلسبانية ثم
العربية ،تحت عنوان" :ما وراء فناء الدار".
ونختم هذه املداخلة املركزة وفق الحيز املحدد لها ،بإشارة ولو عابرة إىل
الدراسة الحديثة التي أصدرها الباحث "ريمون جاموس" عن قبائل قلعية
التي أقام فيها مدة  18شهرا منتصف السبعينات من القرن املايض ،كباحث
وتابع للمركز الوطني للبحث العلمي ،وتوج هذه اإلقامة يف أزغنغان بإصدار
علمي يتضمن تحليال اجتماعيا وتنظيميا وفكريا عن قبائل قلعية ،كنموذج
لقبائل الريف الرشقي ،واإلصدار يحمل عنوان ""L’honneur et la Baraka
(لدى إقرعني).

يف إطار برنامج عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية برسم سنة  ،2019يعلن عميد
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن عروض من أجل إبداء الرغبة يف إنجاز مشاريع تدوين
وجمع املتون األدبية األمازيغية يف إطار التعاقد.
يمكن للمعنيني باألمر إبداء الرغبة يف إنجاز املشاريع السالفة الذكر ،بإرسالهم رسالة
خطية إىل عميد املعهد ،مرفقة ببطاقة وصفية للمرشوع ،يمكن سحبها من موقع املعهد www.
 ، ircam.maمع إرسال العمل جاهزا ومكتوبا بحرف تيفناغ  -إيركام حسب القواعد اإلمالئية
املعتمدة من طرف املعهد ،يف نسخة ورقية ونسخة عىل قرص مدمج (.)CD
العنوان:

ترسل املشاريع إىل العنوان أسفله أو تودع لدى مكتب الضبط باملعهد بنفس العنوان.
السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس ،مدينة العرفان ،حي الرياض ،ص .ب  2055الرباط

وكان أحمد الزفزايف ،والد نارص الزفزايف قائد حراك
الريف ،قد دعا ريفيي الدياسبورا للمشاركة يف
مسرية بروكسيل بكثافة.
وقال والد نارص الزفزايف ،عرب رشيط فيديو بثه
عىل صفحته الفيسبوكية ،رفقة زوجته ،إنه قرر
املشاركة يف التظاهرة التي نظمت تحت شعار،
“املرأة الريفية خط أحمر”.
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بوكوس :غياب مشترك ثقايف بني النخب
واملواطنني هو السبب الرئيسي للتخلف

قال عميد املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،أحمد
بوكوس ،إن غياب مشرتك
ثقايف بني النخب الثقافية
واألطر العلمية وبني عموم
املواطنني املغاربة هو السبب
الرئييس للتخلف واملشاكل
التي يعاني منها املجتمع.
وأضاف بوكوس خالل حفل
تقديم إصداره األخري “دراسات
يف الرهانات الثقافية” مساء
أمس السبت  9فرباير ،2019
باملعرض الدويل للنرش والكتاب
بالدار البيضاء ،أنه عىل الرغم
من اإلمكانيات وامليزانيات
الضخمة التي ترصدها
للمخططات
الحكومة
التنموية الهادفة لرفع
التهميش ومحاربة الهشاشة والفقر ،إال أن هذه
املجهودات ال تقدم الكثري من النتائج ،وذلك راجع
لضعف التواصل بني املسؤولني عن تنفيذ هذه
املخططات (املهندس والعالم ورجل السلطة)،
وبني الساكنة املستهدفة ،إما بسبب اللغة
(فرنسية ،عربية منقحة…) ،أو الثقافة املختلفة.
وأشار بوكوس إىل أن اإلفراط يف البحث عن الهوية،
واعتبارها مقدسا ال يتغري ،يعترب أيضا من بني
املعيقات التنموية ببلدنا ،بحيث “أننا نتحدث عن
مايض زاهر ،وما أنجزه أجدادنا ،يف حني أن السوال
األسايس هو ملاذا نحن متخلفون”.
وتحدث بوكوس عن ثالث مستويات ،يأتي يف
إطارها مؤلفه “دراسات يف الرهانات الثقافية”،
أولها املستوى الفردي الشخيص ،والجماعي من
أجل ثقافة مواطنة ،واملستوى الكوني،متسائال
مع الحارضين عن مستقبل الكتاب الورقي،
والجدوى من الكتابة ،وما هي فائدة الثقايف يف
البلدان التي تعاني من الفقر واألمية.
وأشار ذات املتحدث إىل أن كل فصل من الفصول
املكونة لهذا الكتاب مهداة لباحث معني ،منهم

املهدي املنجرة ،فاطمة
املرنييس ،عبد الرحمان
طنكول ،مولود معمري،
عابد
ليفي،
سيمون
الجابري ،املختار السويس،
محمد شفيق ،عيل صدقي
أزايكو ،جاك كوري ،بول
باسكون ،عزيز بالل ،ادريس
الرشايبي…
ومن جهته قال الباحث
والناقد املغربي ،عبد الرحمان
طنكول ،الذي أرشف عىل
تقديم املؤلف ،أن هذا
األخري يستضيف الثقافة
باملغرب ،ويستجيب لقواعد
االستضافة ،ويسائل التنمية
يف مواجهة العوملة ،مشريا إىل
غياب الخطاب اإلديولوجي
لدى الكاتب ،الذي يرتك مسافة للقارئ لبناء رأيه.
وأضاف طنكول أن “الكتاب يواجه الخطاب
الفقهي ويدفعنا لتفكري جديد ،وإعادة النظر يف
التفكري املجتمعي ،وكيف يمكن إنتاج مرشوع
مجتمعي جديد” ،مؤكدا أن الثقافة موضوع صعب
جدا لإلنتاج فيه.
ودعا طنكول الطلبة لطرح أسئلة نظرية نقدية
يف األدب األمازيغي ،والبحث يف األشكال الجديدة
لألدب األمازيغي ،وقضايا تهم الشباب واملجتمع،
من قبيل العالقة مع املخزن والسلطة.
ويأتي هذا الحفل ضمن أنشطة املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية يف دورة هذه السنة للمعرض
الدويل للنرش والكتاب ،وقد عرف رواق املعهد
باملعرض عىل الساعة الثالثة زواال من نفس اليوم،
تنظيم مائدة مستديرة حول إسهامات املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية يف نرش املعرفة التاريخية
والبيئية ،إضافة إىل تقديم عدد من إصدارات مركز
الدراسات التاريخية والبيئية.
* كمال الوسطاني

ما قبل التاريخ القدمي للدار البيضاء يناقش
باملعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث

نظم املعهد الوطني لعلوم
اآلثار والرتاث بالرباط ،يوم
الجمعة  15فرباير  ،2019أوىل
ندواته املتقاطعة مع مركز
“جاك بريك” للدراسات واألبحاث
يف العلوم االجتماعية واإلنسانية
بالرباط ،حول موضوع “عصور
ما قبل التاريخ القديم للدار
البيضاء :حقائق ومفاهيم”.
الباحث
الندوة
وأطر
األركيولوجي الفرنيس ،جون
بول راينال ،الذي يشتغل مديرا
لألبحاث باملركز الوطني للبحث
العلمي ،ومديرا رشفيا للبحث
بجامعة بوردو  ،1قدم خاللها
أهم املحاور التي تضمنها كتابه
الجديد “عصور ما قبل التاريخ
القديم للدار البيضاء :حقائق
ومفاهيم”.
وأكد راينال ،يف مقدمة عرضه
الذي حرضه إىل جانب مدير
املعهد الوطني لعلوم اآلثار
والرتاث ،األستاذ والباحث
األركيولوجي عبد الواحد بنرص،
مدير مركز دراسات الدكتوراه
باملعهد األستاذ حسن ليمان،
ومدير مركز “جاك بريك”
للدراسات و األبحاث يف العلوم
االجتماعية واإلنسانية بالرباط،
وثلة من أساتذه املعهد وطلبة
اإلجازة واملاسرت والدكتوراه،
(أكد) عن األهمية األركيولوجية
ملنطقة الدار البيضاء ،نظرا
للعدد الكبري الذي تتوفر عليه من
الواقع األثرية.
وأضاف راينال أن مؤلفه “عصور
ما قبل التاريخ القديم للدار
البيضاء :حقائق ومفاهيم” هو
ثمرة لسنوات من األبحاث بعدد

من املواقع
األثرية بالدار
ا لبيضا ء ،
إىل
مشريا
أن عرص ما
قبل التاريخ
مجال معقد
للد ر ا سة ،
نظرا النعدام
أية مصادر
مكتوبة.
ذلك
ورغم
يضيف
راينال ،فهو
مجال متعدد
وممتع “أشبه
با ملغا مر ة ،
فيه
نجد
تظافر الجهود
ا ملبذ و لة
بني الفيزيائيني والكيميائيني
واألركيولجيني من أجل القيام
بإعادة تركيب كرونولوجي
مقارن لألحداث”.
وكشف األركيولوجي الفرنيس،
راينال ،أن املليون سنة األخرية
عرفت تقلبات مناخية ،تمثلت يف
ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة،
صاحبه ارتفاع وانخفاض يف مياه
املحيط األطليس ما أدى إىل تكون
طبقات رسوبية ،تشكل مجال
خصبا للبحث األركيولوجي
بمنطقة الدار البيضاء.
وقال إن السبب يف اكتشاف هذه
الكنوز األثرية هو بناء ميناء
الدار البيضاء“ ،حيث أدت أشغال
مقالع األحجار املستعملة يف
تشييد امليناء إىل اكتشاف مواقع
أثرية شكلت مصادر مهمة

للدراسات األركيولوجية”.
وقال راينال إن حفريات بدأت
بعد ذلك بمغارة سيدي عبد
الرحمان ،والتي مكنت من
العثور عىل العديد من املواقع
ومنها مقالع طوما وغريها،
باإلضافة إىل العثور عىل العديد
من األدوات الحجرية وبقايا
اإلنسان القديم وبقايا الحيوانات
القديمة بمختلف فصائلها
املتنوعة.
مشريا إىل أن الدراسات بموقع
سيدي عبد الرحمان أسفرت
عن اكتشاف بقايا إنسان قديم
يرجع تاريخه إىل حوايل  200ألف
سنة والذي تم اكتشافه سنة
.1955
*كمال .و

مجعيتا زايان سويس و العنقاء توزعان معدات طبية على مراكز القرب بإقليم خنيفرة
وستقومان بتهيئ وجتهيز فصلني دراسيني لتعليم األمازيغية حبرفها تيفيناغ وذلك يف أفق توسيع جمال تدريسها
تماشيا مع أهدافها ويف إطار خلق رشاكة فعالة وناجعة،
قامت جمعية زايان سويس التي يتواجد مقرها بسويرسا،
وبتنسيق مع جمعية العنقاء للثقافة والتنمية اإلجتماعية،
بتنظيم الدورة الرابعة أليام التضامن ،وذلك ما بني  6و8
فرباير الجاري بمدينة خنيفرة ،تحت شعار "العمل اإلجتماعي
رهان التنمية بإقليم خنيفرة" ،خاللها تم توزيع مجموعة
من التجهيزات واللوازم الطبية من أجل دعم البنيات التحتية
ملؤسسات الرعاية الصحية وإعادة اإلعتبار لقيم التماسك
اإلجتماعي والتضامني وتنمية املشاركة ومحاربة كل
أشكال اإلقصاء اإلجتماعي ودعم وتعزيز الخدمات الصحية
واإلجتماعية والتعليمية والرتبوية للفئات اإلجتماعية
الهشة .وقد وجهت هذه التجهيزات واللوازم الطبية املتطورة
إىل مستشفيات القرب بمجموعة من املناطق القروية التابعة
إلقليم خنيفرة( أيت اسحاق ،كاف النسور ،القباب ،الربج،
مريرت ،سيدي المني  .).....إىل ذلك ،قام عبد الرحمان عبايس،
رئيس جمعية زايان سويس ،بتقديم رشوحات وتوضيحات
حول عملية اشتغال هذه التجهيزات واللوازم الطبية ،وهي
عبارة عن هبة من املنظمة السويرسية ساكارماطا  ،للوفود
الزائرة ملعرض خاص بهذه اللوازم ،وأوضح أن لجنة طبية
وجمعوية خاصة سترشف عىل عملية توزيع وتركيب هذه
التجهيزات  ،مع إجراء تكوين خاص لألطر الطبية املعنية
التي ستقوم بتشغيلها.
ويف هذا اإلطار ،أكد عبد الرحمان عبايس ،يف ترصيح للجريدة
أن تنظيم جمعيته أليام التضامن بخنيفرة ،يعد محطة
إلعادة النظر يف املقاربات التنموية املحلية ،ومناسبة إلثارة
انتباه املسؤولني والرأي العام إىل قضايا الصحة باإلقليم،
حيث وزعت خاللها معدات طبية لفائدة املراكز الصحية
بالعالم القروي ،بغرض تقريب الخدمة الطبية للساكنة
البعيدة ،وتوزيع كرايس متحركة وعكاكيز لفائدة املرىض
واملعاقني املعوزين.
وتروم هذه العملية تجهيز املراكز الصحية ،ال سيما تلك
املتواجدة بالعالم القروي ،بمعدات طبية كالتشخيص
اإليكوغرايف ،وكذا أجهزة قياس الضغط وغريها ،مع تزايد النمو
الديمغرايف والهجرة القروية التي يعرفها اإلقليم أمام ضعف
بنيات مؤسسات الرعاية الصحية ،مما يساهم يف استفحال
األمراض املزمنة وارتفاع كلفة العالجات الصحية.
إىل ذلك أوضح عبد الرحمان عبايس ،أنه من الناحية القانونية
واللوجستيكية ،ويف إطار الرشكة ،تقوم كل من جمعية

زايان سويس و جمعية العنقاء للثقافة والتنمية اإلجتماعية
بخنيفرة ،باإلشتغال عىل ورشني أساسيني ،يتعلق األمر
بالصحة وبالتعليم( التعليم األويل).
فعىل املستوى الصحي اشتغل الطرفان منذ  ، 2005وذلك
تماشيا مع الدراسة التي قام بها خرباء يف املجال الصحي ،عىل
سد الخصاص يف املستوصفات الصحية باقليم خنيفرة ،حيث
أقدما عىل توزيع تجهيزات طبية و املعدات واملستلزمات الطبية

عىل عدد من املركز الصحية بإقليم خنيفرة وخارجه .وبعدما
تبني للطرفان أن أحسن طريقة لتخفيف الضغط الديمغرايف
عىل املستشفى اإلقليمي هو تجهيز بعض مستشفيات القرب
بالعالم القروي خاصة املعدات املتعلقة بقسم جراحة العظام
وجهاز تخطيط القلب ومستلزمات ومعدات طبية يمكنها أن
تقدم اإلسعافات األولية ألي مريض .وكذا املعدات املتعلقة
بالنساء الحوامل تفاديا لوقوع وفيات يف صفوفهن بسبب
صعوبة التنقل والخصاص باملراكز القروية ،وقد تم ذلك بعد
اجتماعات مسبقة مع رؤساء الجماعات املعنية ،وأطباء
املستوصفات ،حيث تم تحديد الحاجيات التي عىل أساسها تم
اإلشتغال مع الرشكاء املانحني من الخارج لتوفري التجهيزات

وجلبها ،يف الوقت الذي تكلفت الجماعات الرتابية املستهدفة
بنقل املعدات.
أما محمد الفاضيل ،رئيس جمعية العنقاء ،من جهته ،فقد أكد
يف ترصيح للجريدة أن “هدفنا هو توفري معدات وتجهيزات
طبية ،علما أن منطقة خنيفرة تعرف هشاشة اجتماعية،
ونقص يف تقديم الخدمات الصحية ،ونشتغل عىل تحقيق
برنامج موسع حيث ستشمل عملية اإلستهداف كل جماعات
اإلقليم ،بما يف ذلك واومنا ،وحد بوحسوسن ،وموالي
يوعزا ،وسبت أيت رحو ....وذلك يف أفق مواصلة اإلنفتاح
عىل مراكز صحية وطنيا خاصة وأن مراكز بأقاليم وزان
وتارودانت وتيزنيت قد استهدفت مؤخرا يف إطار الطور
األول من الربنامج".
وبما أن الربنامج ذاته ،يتم تنفيذه يف إطار رشاكة مع
املندوبية اإلقليمية للصحة بخنيفرة ،فإن لجمعية العنقاء
واملانحني السويرسيني حق التتبع والتقييم ،عرب زيارات
متتالية للمراكز الصحية التي استفادت من الدعم ،وذلك
يف إطار لجنة صحية مشرتكة.
يف حني يتحدد املحور الثاني يف التعليم األويل وما قبل
مدريس ،والذي تعد بصدده جمعيتا زايان سويس
والعنقاء رائدتان عىل املستوى اإلقليمي .فقد اعتمد منذ
 2005برنامج الجمعيتان عىل التهيئ لنظام بيداغوجي
نموذجي املا قبل مدريس ،وذلك بتنسيق مع املديرية
اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية ،وخاصة يف العالم
القروي ،ويشتمل هذا النظام عىل التأهيل من الدرجة
األوىل ،وإخضاع مجموعة من املربيات وتم إحداث
وتجهيز حوايل  50قسم موزعة عىل إقليم خنيفرة.
عمل الجمعيتان يقترص عىل تهيئ وتجهيز مدارس
نموذجية ،أما املناهج فهي تخضع لوزارة الرتبية الوطنية،
ومحد الفاضيل كرئيس جمعية العنقاء من املطالبني بإدماج
األمازيغية يف املجال التعليم األويل ،وخاصة وأن املناطق التي
يشتغلون عليها كجمعويني أمازيغية اللغة واملنشأ والهوية
بامتياز .أما بالنسبة لعبد الرحمان عبايس ،فقد أكد للجريدة
أن جمعيته زايان سويس منكبة عىل تهيئ وتجهيز فصلني
دراسيني لتعليم األمازيغية بحرفها تيفيناغ وذلك يف أفق توسيع
مجال تدريسها.
*سعيد باجي
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ال بد لكل متتبع للشأن السيايس باملغرب،
وللقضية األمازيغية عىل وجه الخصوص
من الوقوف عند هذه املحطة ،ونحن عىل
مشارف انتهاء السنة الثانية من الوالية
الحكومية الحالية ،من أجل تقييم أدائها،
خاصة فيما يتعلق بتعاطيها مع امللفات
املتعلقة بالقضية األمازيغية.
فإذا كانت الحكومة التي يرأسها الدكتور سعد
الدين العثماني قد جاءت يف سياق سيايس
اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات ،فإن
الحديث عن حصيلتها بعد مرور سنتني عىل
تشكيلها يمثل تقييما مرحليا ملجهود حكومي
وعد بالوفاء بالتزامات معلنة ،وترجمتها إىل
إجراءات عملية وملموسة.
ولتسليط الضوء عن حصيلة سنتني من
عمل حكومة العثماني ،خاصة فيما يتعلق
منها بإجراءات تفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،الذي جاء به دستور  ،2011البد
من تقديم رؤية واضحة عن وضعية اللغة
األمازيغية ،بعد سنتني من املصادقة عىل
الربنامج الحكومي ،الذي وعد بتحقيق الكثري
لألمازيغية.
وال بد من التذكري ،يف هذا الصدد ،باللقاء الذي
جمع عددا من نشطاء الحركة األمازيغية ،بما
فيهم ممثلني عن التجمع العاملي األمازيغي،
بالسيد سعد الدين العثماني يف بيته بمدينة
سال ،غداة تعيينه رئيسا للحكومة املغربية،
وما تم تداوله من مستجدات وقضايا الساحة
السياسية املغربية ،خاصة منها ما يتعلق
بالقضية األمازيغية لغة وثقافة.
وكان اللقاء ،الذي حظره مجموعة من النشطاء
يمثلون عددا من التنظيمات واملؤسسات
األمازيغية ،مناسبة أيضا لتسليط الضوء
عىل مسار مشاريع القوانني التنظيمية ذات
العالقة بالشأن اللغوي والثقايف ،خاصة القانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
والقانون التنظيمي الخاص باملجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية.
وأكد رئيس الحكومة ،آنذاك ،حرصه عىل إرشاك
الجميع يف تدبري مختلف القضايا ،وضمنها
قضية اللغات والثقافة يف املغرب ،التي وإن رشع
املغرب مع التعديالت الدستورية لسنة 2011
يف معالجتها ،إال أن غياب القوانني التنظيمية
الالزمة لبلورة بنود الدستور عىل أرض الواقع،
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تعامل حكومة العثماين مع القضية األمازيغية
نقوشات صخرية لكتابات
أدى إىل تعطيل مجموعة من
علمية تصف بعض الظواهر
األوراش.
الفلكية ،وجدت مكتوبة
إال أنه وبالرغم من كل هذه
يف
"تفيناغ"
بحروف
الوعود ،وما صاحبها من
منقوشات صخرية ضواحي
تفاؤل يف األوساط األمازيغية
مدينة الصويرة.
خاصة ،واملغربية عامة سواء
وكذلك الشأن بالنسبة
السياسية منها أو املدنية،
للتماطل يف تفعيل رسمية
فقد جاءت حصيلة حكومة
األمازيغية ،فقد ولت حكومة
العثماني مخيبة لآلمال ،إذ
عبد اإلله بنكريان ،دون
بعد مرور سنتني من حمل
أن تقدم شيئا لألمازيغية،
الحكومة ،لم تتحقق أي
بل سجلت خالل واليتها
تقدم ملموس بخصوص
تراجعات كبرية ،ليتم بعدها
ملفات القضية األمازيغية،
تعيني سعد الدين العثماني،
باستثناء مبادرات محتشمة
الذي طاملا عرب عن مساندته
تتعلق بتدريس األمازيغية يف
* رشيد الراخا
للقضة األمازيغية ،رئيسا
بعض املعاهد العليا.
للحكومة ،إال أن هذا األخري
وقد ظل الجمود لصيقا
أيضا وبعد مرور سنتني عىل تنصيب حكومته،
مللفات القضية األمازيغية ،وبالتايل أمكن القول
لم يفلح بعد يف إخراج القانون التنظيمي لتفعيل
أن حكومة العثماني كمثيلتها حكومة عبد
الطابع الرسمي لألمازيغية ،وال املجلس الوطني
اإلله بنكيان ،كليهما يفتقدان للرغبة واإلرادة
للغات والثقافة.
السياسية يف تطوير ملف األمازيغية.
وبالعودة إىل الفصل الخامس من الدستور املغربي
ويتجىل ذلك من خالل تعنت حكومة بنكريان
املتعلق برتسيم األمازيغية ،نجد أن الحكومة لو
يف ترسيم السنة األمازيغية ،بالرغم من الحملة
التزمت باملنهجية الدستورية لكان أول القوانني
القوية التي قادها التجمع العاملي األمازيغي
التنظيمية التي ستنكب عىل صياغتها وإخراجها
بهذا الصدد ،وكذلك كان األمر مع سعد الدين
لحيز الوجود هو القانون التنظيمي لتفعيل
العثماني ،الذي نهج سياسة اآلذان الصماء تجاه
الطابع الرسمي لألمازيغية ،نظرا لألولوية التي
هذا املطلب التاريخي للحركة األمازيغية ،بل إنه
حظيت بها األمازيغية يف الدستور ،لكن ما حدث
تجاهل األمر حتى عندما طالب بذلك أزيد من
هو العكس ،فقد ظلت عدد من األطراف تماطل
 130برملاني.
يف صياغة القانون التنظيمي لألمازيغية طيلة
واألخطر من ذلك أن كلتا الحكومتني عرفتا
السبع سنوات املاضية.
تراجعا كبريا عىل مستوى مكتسبات القضية
وحتى عندما تم إخراج هذه القوانني يف نهاية
األمازيغية ،وتمردا عىل قرارات كربى يف مسار
الوالية الحكومية لحكومة عبد اإلله بنكريان،
األمازيغية ،ومثال ذلك ما أقدم عليه الفريق
فقد تم إقصاء كل الرتاكمات التي تحققت يف هذا
النيابي للعدالة والتنمية بإعادة نقاش الحرف
املجال ،بما يف ذلك مرشوع القانون التنظيمي
األمازيغي إىل الواجهة ،بالرغم من أن قضية
للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية الذي
الحرف حسمت بقرار ملكي منذ سنة ،2003
أعدته لجنة ملكية برئاسة ادريس خروز ،مدير
باختيار الحرف األصيل "تيفيناغ" الذي عرف
املكتبة الوطنية للمملكة آنذاك ،وكل مقرتحات
انتشارا واسعا منذ القدم يف مختلف ربوع
التنظيمات والفعاليات األمازيغية ،وتم إخراج
شمال إفريقيا ،بل ويتعدى ذلك إىل اكتشاف

قوانني تنظيمية مشوهة ،هدفها إفشال كل
ما تحقق لألمازيغية وإفراغه من مضمونه،
بما يف ذلك املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
ومسلسل تدريس األمازيغية وإدماجها يف
اإلعالم.
ومن غرائب هذه الحكومة أيضا ،أن رئيسها
سعد الدين العثماني ،الذي كان قد طالب بتغيري
اسم اتحاد املغرب العربي إىل االتحاد املغاربي أو
اتحاد املغرب الكبري ،يف  22فرباير  ،2012عندما
كان وزيرا للخارجية ،يسمح ،هو ووزيره يف
الثقافة ،يف الوقت الذي طالبنا فيه بتغيري اسم
"وكالة املغرب العربي لألنباء" ،باإلبقاء عىل
هذه التسمية التي تتناقض تماما مع الوثيقة
الدستورية.
والغريب أيضا أن الحكومة تمارس العنرصية
ضد السكان األصليني ،بالرغم من أن أغلب
وزرائها واألمناء العامون لألحزاب ،أمازيغ
ناطقني ،إال أنهم يمارسون سياسة تمييزية ضد
األمازيغية واألمازيغ.
وبخصوص الهوية البرصية للفضاء العام
والوثائق الشخصية ،نجد أن عددا من مؤسسات
الدولة تتعمد إقصاء األمازيغية من واجهاتها
أو تقوم بكتابتها بحروف باهتة صغرية،
كما أن األمازيغية تظل مقية من الوثائق
الشخصية للمواطنني ،وذلك بدل االقتداء بالدول
الديمقراطية التي تتسم بتعدد لغاتها مثل
بلجيكا التي تكتب بثالث لغات يف كل وثائقها
الرسمية.
حتى إن املقررة الخاصة املعنية باألشكال
املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي ،تيندايي
أشيومي ،أكدت يف تقريرها األويل الذي أصدرته
عقب زيارتها للمغرب يف دجنرب املايض ،أن
األمازيغ ال زالوا يعانون من التمييز واالستبعاد
"وحتى الصور النمطية العنرصية وما يتصل بها
من تعصب بسبب لغتهم وثقافتهم األمازيغية"،
وقالت إن املغرب نفذ توصية مهمة سبق نرشها
من قبل لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي،
ومع ذلك ،لم يعتمد بعد القانون األسايس الالزم
لتنفيذ هذه الحماية الدستورية" ،ودعت إىل
اعتماد وتنفيذ القانون التنظيمي دون تأخري،
"يجب ضمان املساواة بني جميع املغاربة عىل
النحو املنصوص عليه يف الدستور من الناحية
العملية".
* رئيس التجمع العاملي األمازيغي

على النخبة املثقفة أن تستدرك ما خسرته من قيمة رمزية يف املجتمع

رضورة االهتمام بالوضع االجتماعي للطبقة
املتوسطة للحفاظ عليها ،وذلك للحفاظ عىل
االستقرار االجتماعي ،هي عبارة رائجة بني أوساط
النخبة السياسية املغربية التقليدية أثناء فرتات
اشتداد االحتقان االجتماعي وتصاعد الحركات
االحتجاجية الشعبية.
– شخصيا كلما حاولت هضم هذا الخطاب فإنني ال
أستسيغه ،ألنني أجد فيه تكريسا للطبقية والتمييز
بني مكونات الشعب ،وذلك عندما يتضمن دعوة
رصيحة وبدون مواربة إىل الحفاظ عىل الوضع
الطبقي لرتكيبة املجتمع ،وهو ما يتناقض مع مبادئ
الدولة الديمقراطية واملساواة وإلغاء كل أشكال
التمييز بني مكونات الشعب ،ويف ما يتعلق باالستفادة
من حقوق املواطنة.
– كما ان هذا الخطاب رغم كونه يأتي تحت مظلة
االهتمام باألوضاع اإلجتماعية ملا يسمى بالطبقة
املتوسطة.واملقصود منها أساسا فئة املوظفني
الصغار إىل جانب الفنانني واملبدعني ….الخ،فإنه
اي هذا الخطاب يحمل إهانة كبرية لهذه الفئة
اإلجتماعية ،وذلك عندما ال تكون مسألة االهتمام
بها وتحسني اوضاعها اإلجتماعية غاية يف حد
ذاتها انطالقا من حقوقها املستحقة،وما يوفر لها
رشوط العيش الكريم،والرشوط املواتية ألداء واجبها
املهني بكل أريحية ومن دون اكراهات مادية تعيق
مهمتها،وإنما يتخذ من ذلك وسيلة للحفاظ عىل
تقسيم طبقي يكون الرهان األسايس الذي يقوم عليه
ما يسمى اإلستقرار االجتماعي.
– إن هذا الخطاب ال يخفي نظرته التنشيئية اىل
هذه الفئة اإلجتماعية،انه يحولها إىل موضوع وأداة
للتوظيف واالستعمال قصد الوصول إىل نتائج معينة
تهم املتحكمني يف رسم السياسات العمومية.انه
يوحي بسياسة ميكيافيلية بائدة تنظر اىل الشعب
ليس بمثابة مجموعة من املواطنني يشاركون يف
إتخاذ القرار ويتمتعون بكامل حقوق املواطنة،بما
لهم من حقوق وما عليهم من واجبات،وإنما
كمجموعة من الرعاية،أو قل كقطيع،وتاليا تسويغ
كل اسلوب سيايس لضبطه والتحكم فيه.
– إن ملحة تاريخية رسيعة كافية الستخالص وجود
سياسة تفقريية وتيئيسية تسعى إىل عزل هذه الفئة

وابقائها
اإلجتماعية
بعيدة ومحايدة عن قضايا
املجتمع والذي نتشكل
غالبيته من املحرومني
عن
والكادحني،بعيدة
قضايا العدالة االجتماعية
وتكافؤ الفرص ومحاربة
الفساد والريع السيايس
وا القتصا دي  ،وتحييد ها
عن القيام بدورها يف أداء
رسالتها النبيلة يف توعية
املجتمع والنضال من اجل
دولة ديمقراطية تسودها
الحرية والكرامة والعدالة
االجتماعية.
– خاصة اذا علمنا أن هذه الفئة شكلت النخبة املثقفة
التي لعبت ادوارا طالئعية يف تاريخ النضال الوطني
وساهمت يف توعية املجتمع وتأطريه واستنهاض
الهمم عرب ترسيخ القيم النبيلة،قيم النضال والكفاح
والوطنية،وقيم نكران الذات والتضحية يف سبيل
املصلحة العامة والخري العام،وقيم التضامن والتكافل
املجتمعي وقدمت تضحيات جليلة وجسيمة يف سبيل
هذه املهمة.
– إنها سياسية مضادة إذن سعت اىل الدفع بهذه
الفئة اىل مربع اليأس وتحييدها عن القيام بدورها
املجتمعي الحيوي وعن أداء رسالتها النبيلة،انها
سياسة سعت والزالت تسعى إىل عزلها عن بقية
املجتمع وجعلها طبقة اجتماعية ذات وضع خاص
وانشغاالت خاصة،وإبقائها أسرية وضعها املادي
معلقة بني األمل يف االرتقاء يف السلم اإلجتماعي
والخوف من فقدان ما تعتقده هذه الفئة أنه يشكل
إمتيازا لها عن الطبقة الكادحة واملحرومة،ولكن هذا
األمل يف االرتقاء يف السلم اإلجتماعي يبقى مستحيل
املنال نظرا لسياسة الكوابح املستمرة التي تأخذ
باليرسى ما تقدمه باليمنى،وتبقى هذه الفئة أكثر
قربا من الطبقة املسحوقة تعيش بشكل دائم عىل
األوهام والخوف.
– وعليه فإذا كان من املخجل ان نسمع مثل هذا
الخطاب من أصوات تعترب نفسها مدافعة عن

واملساواة
الديمقراطية
االجتماعية
والعدالة
ومصلحة الشعب …
الخ،فإنه من الخجل كذلك
ان تنساق من يفرتض منها
ان تكون نخبة مثقفة مع
مثل هذه السياسيات التي
تسعى اىل ابقائها أسرية
لوضعها االجتماعي يف
جزيرة معزولة عن قضايا
الشعب ،شغلها الشاغل
تحسني وضعها املادي يف
ظل ما هو قائم من وضع
عام غري عادل،أسرية السلم
والرتبة والزيادة يف االجرة،بعيدة عن هموم الجماهري
والفئات الشعبية املقهورة و املحرومة التي خرجت
من رحمها،بعيدة عن هموم ابناء املنطقة والحي
واملدرش الذي ترعرعت فيها،بل بعيدة حتى عن هموم
العائلة واإلخوان واالخوات الذين يشاركون املرء نفس
البيت- .واالخطر من ذلك بمكان ان ينزاح من يعترب
نفسه او من يفرتض فيه ان يكون مثقفا بسبب
هوس االرتقاء االجتماعي املادي (الخالص الفردي)اىل
درجة التخيل عن كل املبادئ واألخالق ،ويصاب بعمر
القلب وفقدان الضمري ،فيجعل كل وسيلة مرشوعة
للكسب املادي واالرتقاء يف املناصب ،وهذا ما يؤدي
إىل تفيش الفساد االنتهازية والزبونية واملحسوبية
وكل أشكال االنحطاط األخالقي وانهيار العالقات
اإلنسانية القائمة عىل النبل والفضيلة والتكافل
املجتمعي.
– إنه يجهل أنه وقع يف الفخ الذي نصبه له
أولئك الذين يسعون اىل الحفاظ عىل الوضع
القائم الغري العادل،أولئك الذين يستفيدون من
وضع الريع واالمتيازات واالحتكار،يجهل أنهم
تمكنوامنه،استطاعوا أن يفسدوا اخالقه،وجعلوا
منه لعبة واداة لتحقيق مآربهم ومصالحهم وجعلوه
رهينة سياساتهم ومخططاتهم،فال هو حافظ عىل
كرامته ومكانته الرمزية االعتبارية لدى املجتمع الذي
غدا ينظر إليه كمجرد كائن انتهت زي خبزي،ال يهمه
سوى البحث عن مصلحته الشخصية يف ظل ما هو

قائم ،وال هو استطاع أن ينجو بنفسه من دائرة
الفقر والحرمان.
– إن املثقف او من يفرتض فيه ان يكون مثقفا
والذي يعلن الحياد يف زمن الظلم والفساد واالنحطاط
والتفسخ الذي يصيب املجتمع،وال ينخرط يف إصالح
الفساد وعملية التغيري من اجل تكريس الحرية
واملساواة والعدالة االجتماعية،وقيم النبل والفضيلة
وقيم الوطنية ونكران الذات والتكافل املجتمعي.
..الخ،فإن حياده بمثابة مساهمة يف التخريب
والفساد،وذلك النه تخىل عن واجبه ومسؤولياته
يف هذا الصدد،هذا فما بالك باملثقف الذي ينحط اىل
مستوى التخيل عن كل املبادئ واألخالق ،ويتورط
بدوره يف الفساد و االنتهازية،او يسرتزق باملعرفة
والقلم لطمس الحقائق ومنع الناس من الفهم
الصحيح وادراك مكان االعطاب يف تسيري الشأن
العام ،ومكامن املرض التي أصابت او تصيب املجتمع.
– إن النخبة املثقفة عليها أن تتحرر من رشك األوهام
الذي أريد لها أن تقع فيه لتحييدها عن أداء دورها
الحيوي ،ودفعها نحو الزيغ والضالل،عليها ان
تستدرك ما خرسته من قيمة رمزية يف املجتمع،وأن
تدرك جسامة مسؤولياتها،وبأن عىل عاتقها تقع
نهضة املجتمع او انحطاطه،وأن دورها املطلوب ان
تقوم به يف املجتمع ال يقاس بأية قيمة مادية مهما
بلغت،وأنها ال يمكن أن تحقق ذاتها وكرامتها إال عرب
القيام بادوارها و مسؤولياتها- .وهذا ال يتعارض
طبعا مع حقها املرشوع يف املطالبة بتحسني
أوضاعها اإلجتماعية املادية والذي ال يمكن ان
ينازعها حوله احد،ولكن ال يجب أن تنىس أن تحقيق
مرادها يف العيش الكريم ال يمكن ان يتأتى إال يف إطار
تحقق العيش الكريم لكافة مجتمعها،ألنها جزء
من هذا املجتمع و مرتبطة به وبمعاناته وال يمكن
لها ان تعيش معزولة عنه الن ذلك يعني ان يعيش
االنسان معزوال عن مشاكل اهله وابناء حيه وابناء
بلده،لذلك ال يجب ان تكون نضاالتها النقابية نضاال
فئويا معزوال عن قضايا املجتمع وعىل رأسها قضية
الديمقراطية والتنمية الشاملة.
* محمد جلول
معتقل بالسجن املحيل عكاشة – الدار البيضاء
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ليبيا :لقاء جيمع األمازيغ باألمم املتحدة ملناقشة العملية السياسية

استقبلت نائبة
أألممي
املبعوث
إىل ليبيا املكلفة
بالشؤون السياسية،
ستيفاني وليامز ،يوم
األربعاء  06فرباير
2019؛ عددا من
أعضاء املجلس األعىل
لألمازيغ ليبيا ،يف مقر
بعثة األمم املتحدة يف
طرابلس.
وقال بيان للبعثة
األممية يف ليبيا،
نرش يف صفحتها
عىل مواقع التواصل
االجتماعي؛ إن اللقاء
موضوع
ناقش
امللتقى الوطني الجامع املزمع تنظيمه لتسوية
الخالفات يف البالد ،إىل جانب العملية السياسية
يف ليبيا .
حري بالذكر ،أن رئيس التجمع العاملي
األمازيغي ،رشيد الراخا ،سبق وان دعا املمثل
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا،
غسان سالمة ،ومن خالله األمم املتحدة للعمل
عىل اإلرشاك الفعيل لألمازيغ يف املحادثات التي

ترعاها من أجل إيجاد حل توافقي وتشاركي
فعيل للوضع يف ليبيا ما بعد الثورة“ ،بعيدا عن
أي منهج تمييزي أو إقصائي”.
ودعا الراخا يف رسالة وجهها للممثل األممي،
إىل العمل مع جميع مكونات الشعب الليبي،
عىل إصدار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة
فدرالية تسمح للشعب الليبي بتقرير وإدارة
شؤونه بنفسه ويحافظ عىل خصوصياته يف
إطار ديمقراطية تشاركية“ ،كما نؤمن بذلك

يف مقرتح “ميثاق تامزغا”
من أجل كونفدرالية ديمقراطية،
واجتماعية عابرة للحدود،
مبنية عىل الحق يف الحكم الذاتي
للجهات”.
وقال الراخا إن مرشوع الدستور
الجديد الذي أرشف عليه املمثل
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة،
هو دستور إقصائي وعنرصي
ويتناقض مع مهامه كممثل لألمم
املتحدة ويتناقض مع املواثيق
والقوانني الدولية ،ويزكي سيطرة
مكون واحد من فئات الشعب
الليبي وهو املكون العربي عىل
حساب باقي املكونات األخرى،
ويرشعن ملزيد من العنرصية
واالضطهاد واالقصاء وتهميش
الحقوق املرشوعة لألمازيغ والتبو ،وهي
السياسة نفسها التي كان يفرضها النظام
السابق بالحديد والنار ،وبسببها قام األمازيغ
وباقي مكونات الشعب الليبي بالثورة من أجل
التخلص منها ،وبناء ليبيا لكل الليبيني بدون
استثناء وتمييز.

أمازيغ تونس ينادون حبفظ الذاكرة واملصاحلة التارخيية

أكد عدد من املتداخلني
يف ندوة حول “األمازيغية يف
تونس :حفظ الذاكرة واملصالحة
التاريخية” ،نظمت مساء
السبت  26يناير املايض ،بقاعة
محارضات مؤسسة التميم
للبحث العلمي واملعلومات،
بالعاصمة التونسية ،عىل أهمية
مصالحة التونسيني والتونسيات
مع تاريخهم وهويتهم وثقافتهم
األمازيغية األصلية املتجذرة
يف إفريقية الصغرية ،والعمل
عىل إعادة االعتبار لتاريخهم
واالفتخار بأمازيغيتهم”.
وقال أحمد ولهازي إن “إعادة
االعتبار لألمازيغية يكون
باالعتماد عىل الحوار والهدوء
وبأسلوب ديمقراطي وبطرح
فكري بعيدا عن التشنج
واالنفعاالت ،ألن األمازيغية هي
قضية حرية وديمقراطية كما
وضح بأن األمازيغية كذلك ليست
ال مسألة أقلية وال مسألة عرقية
بل هي قضية وطنية وشأن
وطني نرى أنها حلقة مفقودة يف
عملية البناء الديمقراطي السليم
إلرساء ديمقراطية حقيقية يف
تونس”.
وطالب ولهازي باملحافظة
عىل املوروث األمازيغي املادي
والالمادي وتثمينه وتنميته
وتنمية اللغة األمازيغية ونرش
الوعي بالهوية الوطنية املتجذرة
يف األرض التونسية الشمال

افريقية وبث روح االنتماء
الوطني حتى “تكون شخصية
التونيس صلبة ثابتة ال تعرف
الهزات حتى ال يكون شبابنا
فريسة سهلة لهويات أجنبية
مستوردة بديلة وألجندات
مشاريع معادية لتونس” .وفق
تعبريه ،مربزا “أهمية األمازيغية
يف عملية التنمية يف تونس
من ذلك إدراجها يف النهوض
بالسياحة الثقافية واملساهمة يف
الدورة االقتصادية”.
من جانبه ،شدد األستاذ فتحي
بن عمر عىل أن “األمازيغية ال
تخوض معركة إلقصاء اآلخر،
بل تخوض معركة ملزيد تكريس
قيم التسامح وقبول اآلخر وهذا
يشء ايجابي وثراء لهويتنا
الوطنية التونسية مما يزيدها
قوة وصالبة” .واستعرض فتحي
بن عمر بعض ما جاء يف كتابه
“مدخل إىل اللغة االمازيغية
التونسية املعارصة”.
وأبرز األستاذ عيل وسالتي بعض
من مالحم مقاومة التوانسة
لالستعمار الفرنيس والحصول
عىل االستقالل وبناء الدولة
الوطنية التونسية ،وأكد وسالتي
أن املحافظة عىل املكاسب
الوطنية ودعمها وإثرائها وأن
تونس فوق كل اعتبار وال نسمح
ألي احد كان بأن يزايد علينا يف
الوطنية والدفاع عن تونس.
من جهتها ،قالت الناشطة

و ا لفا علة
ا أل ما ز يغية ،
نهى قرين ،إن
“ ا أل ما ز يغية
أعمق
موضوع
من
وأشمل
إثارتها إىل جانب
مواضيع ال عالقة
باألمازيغية
لها
كاألقليات الدينية
واملذهبية ،..مربزة
أنها “قضية شأن
وطني” ،مطالبة يف سياق
مداخلتها بـ” وضع حد لهذا
اللبس لدى الرأي العام التونيس”.
وقامت الناشطة التونسية بتناول
األمازيغية من الجانب الحقوقي،
وقراءة يف قوانني ومناشري منع
األسماء واأللقاب األمازيغية
والذي مازال يطبق إىل اليوم
عىل التونسيني والتونسيات،
إضافة قراءة لتوطئة دستور
 2014وبعض فصوله كالفصل
 39وفصول أخرى ذات العالقة
واالنتماء
الهوية
بمسألة
والثقافة واملواطنة والتساوي يف
الحقوق”.
وعرجت نهى قرين عىل “التغييب
الواضح لألمازيغية والرتكيز
عىل الهوية واالنتماء والثقافة
والحضارة عىل جانب واحد
ونظرة أوحادية تعرب عن أفكار
وإيديولوجيات من قاموا بصياغة
الدستور ،أال وهي الهوية العربية

اإلسالمية فقط ،وهذا ال يمثل
جميع التونسيني والتونسيات
ومن ذلك الفصل أإلقصائي الذي
يدعو إىل ترسيخ الناشئة يف
هويتها العربية اإلسالمية”.
من جانبها ،تناولت الناشطة
هاجر بربانة موضوع “عالقة
اللغة األمازيغية بالدارجة
التونسية” ،وأعطت املتداخلة
مجموعة من األمثلة ملفردات
أمازيغية مستعملة يف الدارجة
التونسية كما تطرقت إىل أسماء
الطوبونيميا األمازيغية يف تونس.
من جهته ،تناول رمضان قديش،
الخبري يف مجال السياحة وعلم
الجغرافيا يف معرض مداخلته،
الحقبة النوميدية يف تونس ،وأبرز
الخبري التونيس “جذور تونس
والتوانسة اللوبية النوميدية
وعدد خصائص حضارتها
ومعاملها ورموزها”.

جالوي :كتابة احلروف األمازيغية ستفصل أمازيغ ليبيا :ترويع وحماصرة
«اجليش العريب» ل ـ «التبو»
فيها األكادميية دون تدخل سياسي
انتهاك صريح للمواثيق الدولية
الرضوري.
رئيس
كشف

ا أل كا د يمية
الجزائرية للغة
األمازيغية ،محمد
مساء
جالوي،
يوم األربعاء06 ،
فرباير  ،2019عن
استرياتجية هيئته
يف مسألة حروف
اللغة
كتابة
األمازيغية.
وقال “جالوي”،
يف ندوة حول
“الثقافة واللغة األمازيغية” بتيزي
وزو“ ،كتابة الحروف األمازيغية
ستفصل فيها األكاديمية علميًا
وأكاديميًا بحتًا دون تدخل سيايس
أو إيديولوجي” ،مضيفا أن ذلك
سيتم بوجود لجان ستقوم بالبحث

ونقلت وكالة األنباء
الجزائرية عىل لسان
“جالوي”“ :أولويتنا
قاموس
إعداد
مرجعي لألمازيغية
خرباء
بقيادة
اللسانيات”.
وأشار “جالوي” إىل
اهتمام األكاديمية
بالجمع
أيضا
امليداني للمعطيات
والحفاظ عىل الرتاث
الالمادي األمازيغي ،فيما نوهت
“ليديا قرشوش” عضو األكاديمية
بوجود “مصطلحات أمازيغية
“وفرية” سواء من اللغة الحالية أو
يف املجاالت املتخصصة التي يمكن
استغاللها”.

قال املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا؛ إن ما “يتعرض
له التبو يف مدينة مرزق والجنوب الليبي من قصف
واعتداء عىل املدنيني من األطفال والشيوخ وترويعهم
ومحارصتهم من قبل ما يسمى بقوات “الجيش
العربي”؛ هو انتهاك رصيح لحقوق اإلنسان التي
أقرتها املواثيق واملعاهدات الدولية ،أهمها املعاهدات
الدولية التي تُعنى بحماية الشعوب األصلية”.
وحمل املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا يف بيان له؛ بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا “املسؤولية القانونية
والجنائية ملا سيرتتب عىل هذه االنتهاكات” .وفق
تعبريه
وأشار ذات املصدر ،إىل أن “االستمرار يف االحتكام إىل
لغة السالح يعقد من األزمة الليبية ،ويهدد مدنية
الدولة ،ويُمهد إىل عسكرة الدولة ،مما يؤدي إىل
تقويض االستقرار واألمن يف ليبيا إىل أجل بعيد”.
وأكد املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا أن “محاربة اإلرهاب
والتطرف هي مسؤولية وطنية واجبة عىل كل
الليبيني”.

قطار مغاريب فائق السرعة
يربط بني املغرب واجلزائر وتونس
كشف املدير العام للرشكة
الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية،
ياسني بن جاب الله عن مرشوع قطار
عايل الرسعة “تي جي يف” ،يضمن
نقل مواطني البلدان املغاربية الثالثة،
ً
انطالقا من املغرب ويمر عرب الجزائر
ليصل إىل تونس.
وقال بن جاب الله ،حسب مصادر
إعالمية جزائرية ،األحد أن الرشكة
سترشع قريبا يف فتح خط لنقل
املسافرين بني دول االتحاد املغاربي
بواسطة قطار عايل الرسعة “تي
جي يف” يف إطار الخطة التي ترمي
الرشكة إىل تجسيدها من خالل عرصنة
وتحديث وصيانة الخطوط الحالية من
أجل بلوغ  12500خط مستغل يف أفق
سنة .2025
وأكد املسؤول الجزائري يف ترصيحات
صحفية لإلذاعة الجزائرية ،أن القطار
املغاربي العايل الرسعة سيمتد عىل
مسافة  4أالف كلم و سيقوم بنقل
املسافرين عرب ثالثة دول مغاربية وهي
تونس والجزائر واملغرب ،حيث انطلقت
الدراسات الخاصة بهذا املرشوع
الضخم كخطوة أوىل ،يف انتظار توضيح
كل التفاصيل املتعلقة به يف املستقبل
القريب.
وقال املتحدث يف ترصيحه أن هذا
املرشوع يدخل ضمن مخطط رشكة
النقل الجزائرية بالسكك الحديدية،
الرامي إىل تحديث وصيانة عتادها
وخطوطها الحالية ،التي خصص لها
مبلغ مليار دينار جزائري لتنفيذها
والرشوع فيها منذ  ، 2014والتي
يستغل منها  ً 4000كلم حاليا فقط،
بهدف استغالل نحو  12500كلم عىل
املستوى الجزائري وكهربتها ووضع
اإلشارات الالزمة وإدخال الهاتف
الالسلكي بما يعني تحديث جميع
الخطوط بصفة كاملة وشاملة يف
غضون .2025وكان آخر خط سكة
حديدية يربط الجزائر باملغرب يمتد
من الحدود الغربية إىل مدينة وجدة،
وقد تم توقيف العمل بهذا الخط سنة
 1995بعد قطع الجزائر عالقاتها
الديبلوماسية مع املغرب.
وكان رؤساء الدول املغاربية الذين
أسسوا اإلتحاد املغاربي سنة 1989
قد وقعوا عىل اتفاق يقيض بفتح خط
سكة حديد ي من تونس إىل املغرب،
باإلضافة إىل ربط الطرق السيارة لثالثة
دول مغاربية فيما بينها ،إضافة إىل
توسيعها لتشمل دوال مغاربي أخرى
كليبيا وموريتانيا ،غري أن الظروف
الجيوسياسية التي عرفتها الدول

املغاربية حالت دون تجسيد هذا
الحلم.
وأعلنت األمانة العامة التحاد عن
مناقصة دولية حول مرشوع القطار
الرسيع  TGVاملغاربي الذي من املفرتض
أن يربط بني البلدان املغاربية الثالثة،
املغرب والجزائر وتونس .وأعلنت عرب
بوابتها الرسمية ،عن إنطالق العرض
الخاص بتعيني مستشار(أو ممثل
رشكة) مكلف بإنجاز الدعاية والرتويج
للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث
بعض مقاطع الخط السككي املغاربي.
كما أبرمت يف وقت سابق عقدا سنة
 2017مع مجمع رشكات (Italyerr-
 )comete- Medevcoبغرض إعداد
دراسة خاصة بجدوى تحديث وتأهيل
بعض مقاطع السكك الحديدية بمبلغ
مليون و 707آالف دوالر .وشملت
الدراسة نحو  2350كيلومرتا ،وتهم
تحديث املقطع السككي من الدار
البيضاء إىل تونس مرورا بالجزائر.
ويتضمن مرشوع القطار املغاربي
الفائق الرسعة ،والذي يتوقع أن يكلف
 3.9مليار دوالر ،تحديث خط السكك
الحديدية بني فاس ووجدة عىل طول
 354كيلومرتا ،وتحديث الخط السككي
بني وجدة (املغرب) والعقيد عباس
(الجزائر) وجندوبة (تونس) ،وتحديث
وتأهيل املقطع السككي بني جندوبة
(تونس) والجديدة (تونس) عىل طول
 150كيلومرتا ،إضافة إىل إحداث خط
جديد للسكك الحديدية بني عنابة
(الجزائر) وجندوبة عىل طول 110
كيلومرتات.
وتجدر اإلشارة إىل أن األمانة العامة
لالتحاد كانت قد قامت يف صيف 2017
ّ
تخص تأهيل وتحديث بعض
بدراسة
مقاطع خط السكك الحديدية للقطار
املغاربي ،حيث عقدت لجنة اإلرشاف
عىل هذه الدراسة اجتماعات بني (24-
 27يوليو  ،)2017خصصت لدراسة
وتقييم العروض الفنية واملالية املقدمة
من لدن مكاتب الدراسات املشاركة يف
املناقصة.
وتتوقع الدراسة أن ينقل القطار
املغاربي عرب املقطع الرابط بني املغرب
والجزائر ،يف أفق عام  2025أزيد من
 36ألف مسافر يوميا  ،وحوايل 22.6
ألف طن من البضائع ،ويف عام 2040
سيتنقل  529ألفا و 941مسافرا،
وستنقل  42ألفا و 945طنا من
البضائع ،يف حني تتحدث توقعات عام
 2065عن تنقل  93ألفا ومئة مسافر
يوميا ونقل  109آالف و 97طنا من
البضائع.

وزارة الربيد تدعم مشروعا بثالثة
ماليري ونصف إلعادة “متزيغ املحيط”
باجلزائر

السامية
املحافظة
أعطت
لألمازيغية ،إشارة انطالق أوىل
نشاطاتها لعام  2019من بجاية،
حيث تم التوقيع عىل اتفاقية مع
مديرية املشاريع واالستثمارات
للوكالة الوطنية للرتويج وتطوير
املتنزهات التكنولوجية.
وحسب ما أوردته جريدة “الرشوق
اليومي” الجزائرية ،فاملرشوع الذي
تموله وزارة الربيد وتكنولوجيات
االتصال ويشمل البوابة اإللكرتونية
لتعليم األمازيغية بمبلغ قدره مليارا
سنيتم ومرشوع آخر للمعجم
اإللكرتوني لألمازيغية بمبلغ قدره
مليار ونصف مليار سنتيم.
املرشوع الذي ترشف عليه املحافظة
يندرج يف إطار الرتكيز عىل تطوير
األمازيغية والعمل عىل إدخالها
يف املحيط عرب مرشوع “مزغنة
املحيط”.
ويف هذا اإلطار انتهت أشغال ورشة
العمل التي تم تنصيبها لرتجمة
البوابة اإللكرتونية لوزارة العدل،
املنظمة من  06إىل  9فرباير ،2019

باملكتبة الرئيسة للمطالعة
العمومية ببجاية ،وقد رفع
املشاركون فيها جملة من التوصيات،
أهمها رضورة تنصيب لجنة مشرتكة
بني املحافظة السامية لألمازيغية
ووزارة العدل وإدراج الرتتيبات
التنظيمية واإلجرائية لاللتحاق
بمهنة املرتجم والرتجمان الرسمي
للمتحصلني عىل الشهادات وذوي
الكفاءات املؤهلة لعمل الرتجمة بني
العربية واألمازيغية واللغات األجنبية،
وذلك تلبية لحاجات اإلدارة واملواطن.
كما أوصت الورشة أيضا بإدراج
املتحصلني عىل الشهادات الجامعية
يف اللغة والثقافة األمازيغية يف
مخطط تسيري املوارد البرشية يف
قطاع العدالة.
ويف ذات اإلطار أقر منشطو الورشة
برضورة إدراج قياس اللغة األمازيغية
يف برنامج التكوين لدى معاهد
التكوين واملدارس الوطنية التابعة
لقطاع العدالة وكذا رضورة تدريس
األمازيغية يف إطار محو األمية وتعليم
الكبار يف املؤسسات العقابية.
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قال األديب والناقد الكوردي ،ريرب هبون ،إن «مواقف األمازيغ جديرة بشكرها وتشجيعها على احلراك النوعي واملؤثر إليصال صوت القضية الكوردية للعامل» ،مشريا أن «جناح القضية الكوردية هو
جناح لألمازيغ وقضيتهم وانتماءهم لتمازغا الوطن الذي لن ينال الصهر الثقايف من بروزه».
وحول سبل تطوير عالقات الشعبني ،أوضح ريرب هبون أن «إحداث لويب مشترك بإمكانه أن حيقق مثار هنضة مهمة ختص قضية االنعتاق والتحرر من ممارسات القوميني ممن يتخذون السطوة التارخيية
العروبية وسيلة للهيمنة على ثقافات األمم العريقة كاألمازيغ والكورد واألقباط والنوب وغريهم» .مضيفا أنه «ميكن تطوير التبادل الثقايف بني الشعبني وكذلك إنشاء مراكز دراسات مشتركة يف أوروبا
وكذلك مشال أفريقيا والشرق األوسط ،هذه املراكز ميكنها أن تعرف الناس على عراقة أصل األمازيغ والكورد ،وميكنها أن تقدم طرائق تنمية العالقة بني الشعبني عرب تعريف اآلخرين إقليميا ودوليًا بعدالة
قضيتهم وأصالة هويتهم».

األديب والناقد الكوردي ريرب هبون لـ «العامل األمازيغي»:

جناح القضية الكوردية هو جناح لألمازيغ وقضيتهم وانتماءهم لتمازغا
أنفسكم

لقراء

تعرفون
*كيف
ِّ
«العالم األمازيغي»؟
** بالبداية تسعدني دعوتكم هذه يف الحوار معي.
ريرب هبون ،أديب وناقد كوردستاني ،مواليد مدينة
منبج –شمال سوريا -غرب كوردستان سوريا،
مؤسس دار تجمع املعرفيني األحرار االلكرتوني،
صدر يل رصخات الضوء شعر ،أطياف ورؤى،
نصوص ودراسات ،جوقات كوردستانية كتاب
مشرتك ،دالالت ما وراء النص يف عوالم الكاتب
السوري محمود الوهب ،دراسات نقدية ،معرفيون
ومعرفيات ،حوارات ،أفكار صاخبة مناظرات ،وكتب
قمت بإعدادها بارين أيقونة الزيتون شعر ملجموعة
شعراء ،عفرين مقاومة العرص مقاالت ملجموعة
كتاب ،التطرف ،مناظرة  ،قراءة يف املشهد السيايس يف
غربي كوردستان ،مناظرة ،ولدي كتب أخرى لم تطبع
بعد مثل الحب وجود والوجود معرفة :فكر ،حول أدب
الكاتب الكوردستاني حليم يوسف ،دراسات نقدية،
ومجموعات شعرية أخرى باللغة الكوردية..
*قراءة وتحليالً كيف تنظرون للواقع
الكوردي عموم ًا في خضم كل المتغيرات
الجارية في المنطقة؟
يف خضم تلك املتغريات املتسارعة نشهد وعيا ً غري
مسبوق بالقضية الكوردية من الشعب وحراكا ً جديرا ً
باألهمية والذكر يف مواجهة قوى التطرف االسالموي
والتصدي ببسالة ملرشوع اإلسالم السيايس املذهبي،
بشقيه السني والشيعي ،وعزما ً ملجتمع علماني
ديمقراطي يقود سفينته الكورد يف كل من جنوب
وغربي كوردستان عرب مرشوعني يتمايزان عن
بعضهما البعض يف الطرح والتوجه مرشوع قومي
راديكايل يتزعمه البارزانيون والذي تتوج يف إعالن
االستفتاء يف خطوة غري مسبوقة ،أربكت القوى
الفاشية املعادية لحقوق وتطلعات الشعب الكوردي
املرشوعة وحقه يف تقرير مصريه ،واملرشوع اآلخر
هو مرشوع ديمقراطي وطني يقوده األوجالنيون
واملسمى باألمة الديمقراطية ومبدأ أخوة الشعوب،
وهو مرشوع وجد فيه املنضوون تحت لواءه بغيتهم
يف مواجهة القوى التكفريية وكذلك القوى الساعية
ملواجهة كل تطلع كوردستاني ،نجد أن كال املرشوعني
عىل اختالف رؤيتهما لحل القضية الكوردية يمسكان
زمام ريادة متصاعدة يف مواجهة اإلرهاب والحد من
التمدد اإليراني الرتكي يف املنطقة ،برأيي ال أجد خالفا
جوهريا ً بني املرشوعني عىل الصعيد االسرتاتيجي
فكالهما طرح كوردستاني بامتياز ورؤية للحل
انطالقا ً من خصوصية الجغرافيا اإلقليمية
ورصاعاتها وتحوالتها ،حيث دمقرطة البالد والتأكيد
عىل حل القضية الكوردية هما القاسم املشرتك لكال
املرشوعني.
*وكيف تنظرون للتحوالت الجارية
والمتسارعة في سورية؟ وما تأثيرها
على القضية الكوردية عامة؟
التحوالت الجارية واملتسارعة تنبأ عن عزم دويل
إقليمي يف حل سيايس لسوريا ،وكذلك مسعى تركي
وإيراني مضاد للحيلولة دون ذلك ،حيث نشهد
توافقا ً روسيا أمريكيا ً عىل رؤية مشرتكة للحل
وتراجعا ً تدريجيا ً لكل من تركيا وإيران ،بمعنى آخر
إقصاءهما عن املشهد السوري ،إذ يعمالن عىل تأجيج
الوضع السوري  ،إذ تعمل إيران عىل توتري املنطقة
عرب تحركاتها التي تستفز ارسائيل وتنذر عىل املدى
غري املنظور لحرب إيرانية إرسائيلية عىل أرايض
لبنان وجنوب سوريا ،وهذا ما تحاول كل من أمريكا
وروسيا عدم تحقيقه ،يف اآلن ذاته تستميت تركيا يف
الحصول عىل املزيد من املكتسبات ومناطق النفوذ
من خالل تحشدها يف محيط منبج وربطها ملناطق
درع الفرات وغصن الزيتون ،ومحاولتها للحصول
عىل تأييد لغزو رشق الفرات  ،والتي باءت محاولتها
تلك بالفشل ،فتطرح خيارات أخرى مجددا ً لتتخذها
ذريعة للتوغل يف شمال سوريا ،تارة بالتودد ألمريكا

عرب مسعاها يف إقامة منطقة آمنة وتارة أخرى تذهب
منحى الجانب الرويس يف تفعيل اتفاقية أضنة ،وكال
املسعيني لم يلقيا أي صدى أو ترحيب ال من الجانب
الرويس وال األمريكي ،إن لذلك تأثريا ً مبارشا ً عىل
القضية الكوردية ،حيث يقوم الكورد وباقي مكونات
منطقة الشمال السوري تحت مظلة مجلس سوريا
الديمقراطية يف سلسلة زيارات لكل من باريس
وموسكو وأخريا ً واشنطن بهدف الحصول عىل
ضمانات بالحفاظ عىل املكتسبات يف شمال سوريا
غربي كوردستان ،وثنيا ً ألمريكا بخصوص رغبتها
يف االنسحاب من سوريا السيما بوجود جيوب وخاليا
نائمة لداعش يف املنطقة.
*وفي خضم هذه التغيرات التي تعرفها
خارطة الشرق األوسط ،حدثنا قليال عن
موقع الكورد منها؟
إن موقع الكورد يف خارطة الرشق األوسط مهم
وحساس ،إذ أن استقرار املنطقة برمتها يعود ملدى
تفهم تلك األنظمة ملسعى الشعب الكوردي ونضاله
املرشوع لتحقيق حرية كوردستان وديمقراطية تلك
النظم بمعنى تغيري أساليب حكمها ونظرتها للكورد
كشعب تاريخي عريق ،وأرض تاريخية تمثل حقيقة
ال يمكن القفز فوقها أو التغايض عنها ،إذ يجب
حلها بشكل سلمي يحفظ للدول وحدتها ويكفل
للكورد حريتهم ،ويصون ثقافتهم وانتماءهم ،لهذا
فإن موقع الكورد يف الرشق األوسط يلزم األنظمة
املحتلة ألراضيها بالتحول الديمقراطي الجوهري،
إذ ال مناص من حل القضية الكوردية بإيجاد صيغ
قانونية مرشوعة كالحكم الذاتي أو النظام الفيدرايل
الالمركزي ،وهكذا يمكن الحفاظ عىل الدول من أن
تتفكك ويحفظ أيضا ً للكورد وجودهم اإلنساني
والثقايف املتمايز عن بقية شعوب املنطقة.
* ما تقييمكم للدور الذي لعبه الكورد
في الثورة السورية؟
لقد لعب الكورد دورا ً مهما ً مقارنة مع املكونات
التي باتت اليوم ألعوبة بيد تركيا (اإلئتالف السوري)
لهيمنتها عىل سوريا وإعادة أمجاد الخالفة
العثمانية ،حيث وجدوا معارضة شوفينية ال تقل
بؤسا ً واستبدادا ً عن النظام القائم ،حيث مارست
املعارضة املناوئة للحكومة الرتكية دورا ً سلبيا ً يف
الحراك الثوري منذ أن انحرفت عن الجادة لتمثل خطا ً
مذهبيا ً تكفرييا ً معاديا ً لقيم العلمانية والديمقراطية
التي كانت أساس انتفاضة السوريني ،فبذلك خرست
تأثريها تدريجيا ً عىل الساحة السورية وباتت مجرد
مطية لرتكيا يف دعم مرشوع اإلسالم السيايس
والتصدي لطموحات الكورد وباقي املكونات من
رسيان وتركمان وعرب وآشور ورشكس يف سوريا
ديمقراطية ال مركزية ،لقد اتجه الكورد بعكس
املعارضة والنظام لسلوك خط وسطي ثالث ،إلقامة
نظام ديمقراطي وحققوا أرضية يمكن البناء عليها
لتكون أنموذجا ً لعموم سوريا ،ال أريد القول أن
هذا النموذج هو املدينة الفاضلة ،إنما يلزمه الكثري
وتحارصه النواقص ،إال أنه واستنادا ً للواقع املأساوي
يف سوريا يمثل أفضل املوجود.
* كيف تابعتم «الخذالن» الدولي إن جاز
التعبير لطموحات الشعب الكوردي في
تقرير مصيره؟
نعم كان للصمت الدويل إزاء احتالل عفرين وتلك
االنتهاكات والتجاوزات التي أحدثت أثرا ً أليما ً عىل
نفسية املجتمع الكوردستاني يف عموم أجزاءه  ،حيث
ال نجد أي تأييد دويل يذكر للشعب الكوردستاني
الذي حارب بالنيابة عن العالم أعتى تنظيم إرهابي
عاملي يتمثل بتنظيم داعش ،فلم نجد تحركا ً مطلوبا ً
إبان سقوط شنكال ،وترك الكورد اإليزيديني يعانون
محنتهم واملجزرة  75تاريخيا ً والتي ارتكبت ملحاولة
إبادة هذا املكون الكوردي العريق واألصيل عىل أرضه
التاريخية ،وكذلك لم نجد ذلك التحرك الكايف إبان
مأساة كوباني ،إال حينما تدمرت املدينة بالكامل
وكادت أن تسقط بيد داعش تماما ً لوال قيام التحالف

والبيشمركة أخريا ً يف التصدي ملحاولة السقوط تلك،
وكذلك نجد أن عفرين ،قبلة كل النازحني ما قبل
سقوطها ما تزال تعاني ويالت هذا السقوط ،حيث
أطلقت الحكومة الرتكية العنان لفلول اإلرهابيني
املرتزقة ملمارسة السلب والنهب والخطف ألهايل
عفرين ،فما زال غالبيتهم يقبعون يف املخيمات تحت
وطأة الربد والفقر والحرمان ،دون أن يحرك ذلك
من ضمري العالم واملجتمع الدويل ،وال ننىس تخيل
العالم عن االستفتاء وخطوة إعالن استقالل إقليم
كوردستان ،األمر الذي خلف ضحايا يف كركوك حينما
قام الحشد الشعبي بإحراق منازل الكورد يف كركوك
والفتك باملئات من الناس ،كل تلك الويالت لم يجعل
املجتمع الدويل يشعر بمسؤولياته حيال مأساة
الشعب الكوردستاني يف جنوب وغربي كوردستان،
ناهيك عن شمالها الذي يعاني الويالت عرب قيام
حكومة أردوغان بتدمري مدينة نصيبني الكوردستانية
بحجة وجود عنارص لحزب العمال الكوردستاني فيها
وكذلك محاولة إغراق مدينة حسكيف الكوردستانية
باملياه كونها مدينة أثرية وغنية باملعالم الحضارية
التي تشهد عراقة حضارة شعب كوردستان ،كما
فعلت الحكومة الرتكية بقصف آثار معبد عني دارة
يف عفرين ،ونجد تلك اإلعدامات امليدانية املتالحقة
لنشطاء الكورد يف رشقي كوردستان بيد الحكومة
اإليرانية وغض النظر عن مأساة األهايل يف منطقة
كرمانشاه الكوردستانية إبان حدوث الهزة األرضية
التي جعلت اآلالف من سكانها بال مأوى ،كل ذلك عىل
مرأى العالم املتحرض.
* وماذا عن الهجوم المستمر للنظام
التركي على المناطق الكوردية؟
النظام الرتكي يعلن عداءه للشعب الكوردستاني يف
كل جزء من أجزاء وطنه جهارا ً نهاراً ،وهو يمثل روح
القومية الفاشية والذي هو ناقوس نهاية لها أيضاً،
حيث ال يمكن لنار الكراهية إال لتحرق وتشتعل يف
أشالء موقديها ،وهذه حقيقة تاريخية لم يعترب منها
هؤالء ،مالم يتم ثني الحكومة الرتكية دوليا ً وردعها
عن ترصفاتها ،فإن تلك املمارسات ستستمر مع كل
أسف ،حيث ال يمكن لإلرادة الكوردية مهما كانت
فوالذية أن تواجه قصف الطائرة بالصدور العارية ،
حيث أننا أمام عدو تاريخي ينفث سم الكراهية يف
جسد شعوبها بمنهجية ال حد لها ،األمر الذي ييش
بحروب وكوارث أهلية ستمتد مجددا ً داخل تركيا
وخارجها.
*ما رأيكم في الفيدرالية التي يتحدث
عنها الكورد في شمال سوريا؟
الفيدرالية يف شمال سوريا هو الحل لألزمة السورية
وهو السبيل إلنقاذ هذا الوطن من خطر التقسيم
والتفتيت الفعيل الذي تتعرض له حالياً ،ودون سوريا
اتحادية فيدرالية ال حل جيل يلوح باألفق ،إذ يعمل
الكورد وباقي املكونات يف شمال سوريا لرسم خارطة
طريق للخروج بسوريا من النفق املظلم ألفق دولة
عرصية ديمقراطية ودستور يحفظ للكورد وكافة
املكونات األخرى حياة كريمة والئقة بالتضحيات
الجسيمة التي أبداها الشعب السوري والكوردي
خاصة يف دحر اإلرهاب العاملي.
*في شأن الكوردي ـ الكوردي ،إلى أي
مدى يمكن أن يشكل الحوار حالً إلزالة
الفجوة بين الكورد فيما بينهما؟
يمكن حل الخالفات الكوردية الكوردية عرب طريقني،
االنفكاك عن أجندات الدول اإلقليمية املعادية للشعب
الكوردي ،وأيضا ً عقد مؤتمر قومي كوردستاني
تشارك فيه كافة القوى الكوردستانية دون إقصاء
أو تمييز ،وتشكيل إدارة مشرتكة واالنفتاح عن
الديمقراطية واالبتعاد عن سياسة التفرد واستعالء
طرف حزبي كوردي عىل طرف آخر ،وباعتقادي
فإن ما يجعل ذلك صعبا ً هو عدم االنفكاك الحقيقي
الجوهري عن تلك األجندات اإلقليمية واملحاولة يف
احتكار املشهد الوطني القومي الكوردستاني ،عىل
حساب إقصاء اآلخر ،والشك أن الحوار الكوردي

الكوردي لن يتحقق بمعزل عن التوافقات الدولية
واإلقليمية والتي تشكل القوى الكوردية جزء منها.
*كيف تنظرون إلى مواقف األمازيغ من
القضية الكوردية؟
أتابع باهتمام تلك الصالت القيّمة بني الشعبني
األمازيغي والكوردي ،إن تطوره يعني إحداث لوبي
مشرتك بإمكانه أن يحقق ثمار نهضة مهمة تخص
قضية االنعتاق والتحرر من ممارسات القوميني ممن
يتخذون السطوة التاريخية العروبية وسيلة للهيمنة
عىل ثقافات األمم العريقة كاألمازيغ والكورد
واألقباط والنوب وغريهم ،إال أن الحراك باتجاه
التأكيد عىل حقيقة األمم املسلوبة عىل صعيد هويتها
مهم للغاية ،يجب أن نمد جسورنا بعمق والتأكيد عىل
وحدة املصري لهذا فأنا أثمن أي جهد أمازيغي كردي
باتجاه التقارب بني األمم املسلوبة  ،لبعثها من جديد
والتأكيد عىل خصوصياتها وهوياتها عرب التحرر من
مركزية «العالم العربي» ،للوصول ملجتمعات تؤمن
بخصوصيتها عىل أرضها التاريخية ،إن مواقف
األمازيغ جديرة بشكرها وتشجيعها عىل الحراك
النوعي واملؤثر إليصال صوت القضية الكوردية
للعالم ،حيث نجاح القضية الكوردية هو نجاح
لألمازيغ وقضيتهم وانتماءهم لتمازغا الوطن الذي
لن ينال الصهر الثقايف من بروزه.
*ما هي أبرز نقاط التالقي والتشابه بين
الكورد واألمازيغ ؟
ثمة تشابه بال شك بني الحالة الكوردية واألمازيغية،
من حيث عراقة االنتماء والجذور ومسعى كال
الشعبني للتحرر القومي ،والخالص من التبعية
والربوز باتجاه ما يذهب ملنحى إبراز الكينونة،
حيث يحاول الكورد تاريخيا ً وعرب مراحل من الربوز
والتحرر واالنعتاق ،إن التبادل الفكري والثقايف بني
الشعوب األصلية يمثل مسارا ً إيجابيا ً وخطوات
ريادية نحو جالء حقيقتها االجتماعية ،التشابه
األكثر بني الشعبني هو عراقة اللغة واالنتماء لألرض
وكذلك نجد تشابها ً يف الزي الشعبي للمرأة األمازيغية
والكوردية.
*في نظركم ما هي السبل الممكنة
والناجعة لتطوير عالقة الشعبين ؟
يمكن تطوير التبادل الثقايف بني الشعبني وكذلك
إنشاء مراكز دراسات مشرتكة يف أوروبا وكذلك
شمال أفريقيا والرشق األوسط ،هذه املراكز يمكنها
أن تعرف الناس عىل عراقة أصل األمازيغ والكورد ،
ويمكنها أن تقدم طرائق تنمية العالقة بني الشعبني
عرب تعريف اآلخرين إقليميا ودوليا ً بعدالة قضيتهم
وأصالة هويتهم.
*مساحة حرة للتعبير عن ما تودون
قوله؟
أخريا ً ال يسعني سوى شكرك عىل إتاحتك املجال
يل ،هذه الفسحة التي تعد بداية إلحداث تقارب
معريف فيما بيني وبني األمازيغ  ،وأثمن جهودك يف
تطوير موقعكم عرب تطوير ثفافة الحوار وهذا ما
نجده ناجعا ً للتصدي ملحاولة الصهر الذي يمارسه
السلطويون ،إن مسعانا اليوم يمكنه أن يعد بذرة
نظيفة يمكن نشدان نموها وازدهارها مع الوقت..
أجد التواصل هنا يف هذا الحوار إيجابيا ً ويمكن
تطويره مع الوقت ليغدو جرسا ً بيننا لتوضيح
االنتماءات املتعددة واآلراء الجديدة.

14

قضايا نسائية

ⵟⵓⵟⵎⵜ ⵏ ⵏⵉⵔⴰⵙⵎⵉⵜ

حاورهتا
رشيدة
إمرزيك

www.amadalamazigh.press.ma

فرباير  - 2019العدد 217
ⴱⵔⴰⵢⵔ- ⵓⵟⵟⵓⵏ- 217- 2969

الفنانة األمازيغية زهرة حسن يف حوار مع «العامل األمازيغي»:
الفنان األمازيغي مسؤول عن إشعاع األغنية األمازيغية  ..وعدد من الفنانني يعانون من غياب الرؤية الفنية

األمازيغية حتتاج خلطة استراتيجية حمكمة من أجل متكني وضعها اإليديولوجي يف املغرب الكبري

** أوال ،زهرة حسن مرحبا بك على
صفحات «العالم األمازيغي» و نود أن
تقدمي نفسك لقراء الجريدة ؟
** أشكركم عىل االستضافة واشكر منربكم الرائد
يف الحديث عن قضايا العالم األمازيغي وإيصال
صوت الهوية والثقافة األمازيغية للمنابر اإلعالمية
والجمهور العاملي.
أنا زهرة حسن؛ فنانة مغربية أمازيغية سوسية.
أسكن بأكادير والدار البيضاء ،كانت نشأتي
الطفولية يف مدينة أكادير ،وتعليمي أيضا بنفس
املدينة .شهادتي الثانوية يف العلوم الفيزيائية،
أما تخصيص الجامعي فكان يف شعبة االقتصاد،
وحصلت عىل دبلومي يف املحاسبة .أعشق الفن
وميويل إليه ،وتعجبني البساطة والتواضع.
** حدثينا عن بدايتك الفنية ؟ وهل
واجهت عقبات في ذلك ؟
** كانت بداية مشواري الفني مذ كنت طفلة يف
املدرسة ،جيث يتم اختياري من بني التالميذ للغناء
يف الحفالت املدرسية ،والجمعيات ،وكذا يف مرحلتي
االعدادية والثانوية ،وكانت عندنا فرقة موسيقية
وكنت لها الصوت الرئييس ،وشاركت بأعمال يف
امللتقيات ونحوها .وهكذا تدرجت
وغنيت يف املخيمات وأدير أنشطتها،
وشاركت يف املهرجانات.
كما كنت دائما أفوز باملراكز
األوىل يف املسابقات الغنائية
التي شاركت فيها .وحظيت
بالدعم من أرستي وبعض
أقربائي كوني أتمتع بصوت
غنائي متميز منذ صغري.
وطيلة مشواري الفني
لم تعرتضني أي عقبات
تستحق الذكر ،ولكنها
ظهرت اآلن ،يف ظل غياب
رشكات انتاج تدعم
األعمال الفنية يف
منطقتي ويف املجال
تحديدا
الفني
فبالكاد تجدها،
لغياب
نظرا
الداعمني يف هذا
املجال.
وعىل العموم
فنان
فأي
يف
يعاني
بداياته الفنية.
و شخصيا
فأهم عقبة
قاتلة تلقيتها يف بداياتي الفنية هي الحسد املستمر
الذي يشوش عىل أي إبداع ظاهر ،عندما ترى نفسك
تستثمر يف وقتك ومالك وتخرج شيئا يستحق
التشجيع إىل الوجود؛ تجد مثال رشكة ال هم لها إال
قتل اإلبداع ،فتزيح عملك من منصة يوتوب بحجة
انتهاك حقوق أنت مالكها الرئييس بعد االستشارة
وأخذ اإلذن من صاحب األمر األول .فالحسد كان
عائقا خطريا ال يزال يطاردني .لكن يبقى اإلبداع
مستمرا يف أفكاره األولية ،والفكرة حية ال تموت.
** عرفك الجمهور أكثر بأغنية (ighagh ur
 ،)tmyartوالتي لقيت نجاحا كبيرا ،كيف
جاءت فكرة إعادة توزيع األغنية ؟ وماهي
القيمة التي أضافتها زهرة حسن لهذه
األغنية؟
** هي فعال أغنية ناجحة من جميع جوانبها.
تنضاف إىل سجالت األغاني األمازيغية العابرة يف
زمن العرصنة بثقلها الفني ،لكنها لألسف الشديد
حوربت من بعض املراهقني من بني ثقافتنا ،مع
أننا استرشنا مع صاحبها األصيل (الحاج أعراب
أتيكي) وأبدى تشجيعه وموافقته الحارة إلعادة
توزيعها بهذا الشكل املعرصن ،وتربطني عالقة
وجدانية بالحاج اعراب منذ الصغر ،واستمر عشقي
له و ألغانيه ،وقد كان يل الرشف بإحياء أغنيته
بشكل جمايل معرصن.
هذه األغنية يشاركني يف تميزها مجموعة كبرية من
أبناء الحوض السويس منذ صغرنا .هذه األغنية مزج
بني أغنية ( )Ighax ur tmyartواالخرى (Mani trit
،)azinكالهما للحاج أعراب .كانت فكرة إحيائها
فكرتي منذ البداية مع املخرج الخاص واملوزع
أيضا.
أما عن قيمتها ،فقد أضفت فيها جوانب جمالية

عديدة ،من خالل الثقافة األمازيغية الظاهرة يف
جميع جوانبها ،يف الفلكور واللمسة الجمالية ويف
اللباس تحديدا .كما قمت بإحياء جانبها الجمايل
والوجداني يف جملتها املوسيقية أيضا.

وصعودها ،ويحتاج تحليل األغاني األمازيغية
إىل جرأة شديدة يف التصدي لها ،ويحتاج إىل
مجهود كبري نظرا للتحويالت واالنتقاالت
املوجودة فيها.
ال ننكر نجاح األغنية االمازيغية نجاحا صوريا
يف مرحلتنا ،كونها استلهمت تلميحاتها كثريا
من الفنانني الكبار واالعالميني واالكادميني
وغريهم ،ما يعني أنها حققت تقدما مقارنة
بسابقها الفني ،لكن تبقى معوقاتها تكمن
يف كيفية االنتاج الفني ،وترك التكاثر الخايل
من اإلبداع والجودة الذي يضعف مستواها
ويجعلها تقترص عىل املحلية فقط .يبقى
املسؤول الرئييس عن اشعاع األغنية األمازيغية
هو الفنان نفسه ،لكن عددا من الفنانني
لألسف يعانون من غياب الرؤية الفنية ،وهذا
عامل مساهم يف تراجعها ،ألنه يقترص عىل
املحلية فقط .ينبغي إعادة النظر من جديد،
والرتكيز عىل الكيف والجودة الفنية املوافقة
لالسلوب العرصي.

** ما هي المعايير التي تحرصين على
توفرها في أعمالك الفنية ؟
** بالنسبة يل كثرة االنتاج ال ألتفت إليها بقدر ما
تهمني جودة العمل كمبدأ أويل ،ثم جمالية األداء
والتصوير مع توزيع يوافق السماع.

** في أي لون غنائي تجد الفنانة
زهرة حسن نفسها ،هل في األمازيغية أم
في لون آخر .
** يف الحقيقة أجد موهبتي الغنائية تتوزع عىل
مختلف األنماط :األمازيغية والعربية ،واألجنبية
أيضا.

** العديد من الفنانين الشباب األمازيغ
صوروا أغانيهم مؤخرا بطريقة الفيديو
كليب .هل ترين أن موجة الفيديو كليب
ستعيد االعتبار لالغنية أألمازيغية
وستساهم في ايصالها إلى العالمية ؟
** نعم ..تعجبني هذه األعمال واملحاوالت الشبابية
كثريا وأدعمها ،رأيت فيها عرصنة وتوزيعا جيدا،
نحن اآلن يف زمن السوشيال ميديا ،وزمن الصوت
والصورة ،تكاد تتفق العقول أن الصوت والصورة
مطلوبان يف أي عمل كان ،وال شك أن مقاطع
الفيديو كليب تساهم يف الرتويج ألي عمل تسويقي.
ويسعدني أن أقول بكل فخر :أنني كنت أول أمازيغية
تظهر هذا االنتاج التصويري الجديد يف الفيديو من
خالل اصدارنا يف اغنية(.)Ighax ur tmyart

* برأيك هل الفن يساهم في ايصال فكرة
معنوية للمجتمع؟ وما مدى تأثير الفنان
في األوضاع االجتماعية والسياسية؟
** نعم ،ال شك أن الفن له سطوته عىل
ا أل سا ليب املجتمعية ،بل يمكن
املفاهيم
ويقلب
أن يغري
ولو لم يكن كذلك؛
أ حيا نا ،
فلن يحظى باهتمام
والنقاد
املحللني
يرصدون
الذي
ومواطن
جوانب
الخلل يف الرسالة
الفنية.
ساهمت
فطاملا
االغنية يف توعية
ورفع
الشعوب
معنوياتهم ،ألن
السماع االنساني
له عالقة وثيقة
بالذوق الرفيع،
جانب
يتمثل
من هذا الذوق
سماع
يف
ا ال غا ني
و ا ستقبا ل
سحرها ..لكن ما ذكرته سابقا مختلف باختالف
الجمهور ونوعيته وميوله الفني .فالجمهور
األمريكي يختلف تماما ويخضع اليديولوجيا الفنان
املحبوب لديه ،ويستطيع أن يساهم يف التغيري
السيايس إذا ما اتسعت شهرته ،أو أراد التمرد عىل
مبدأ مجتمعي معني .يختلف األمر يف املجتمعات
األمازيغية وباقي املجتمعات حول مدى تأثري الفنان
يف األوضاع السياسة أو االجتماعية .أستطيع أن
أقول أن الفنان األمازيغي والرشق أوسطي قد ال
يؤثر يف االوضاع السياسية ،لكن النظر اقترص عندي
يف امكانية تأثريه جزئيا يف املجتمعات؛ عرب إظهار
جانبه اإلنساني يف األعمال الخريية ،واملساعدات
االجتماعية بشكل عام.
** كفنانة أمازيغية؛ كيف ترين وضعية
االغنية األمازيغية ؟ وما مدى مسؤولية
الفنانين األمازيغ في الوضع الذي
تعيشه؟
** األغنية األمازيغية غنية يف جوانبها ومضامينها
وأساليبها األدائية ،ما يعني َّ
أن توفر جيل مبدع
موهوب من الفنانني واجب ،وهم الذين سيظهرون
الجوانب ومختلف األداءات فيها.
فاالغنية االمازيغية استلهمت يف السابق اسماع
الفنانني االجانب مع ضعف امكانيات التسويق
آنذاك ،وهنا أشري إىل سحر األغنية األمازيغية عىل
(الرايسة كييل الفرنسية) مثال .فاألغنية األمازيغية
تتميز بثقل معانيها واختالف صيغها اللحنية.
ومهما كانت عنايتنا برتاجيديا األغنية األمازيغية
فإننا نكتشف يف قديمها ما يوحي بأرسارها
يف الوجدان والفكر ،ال يستكشفها إال املهتمني
والخرباء ،فإن مقامات الغناء تتعدد يف هبوطها

** في العديد من مقاالتك و تدويناتك
تربطين دائما ما بين الثقافة االمازيغية
والعربية ،لماذا ؟ والية اسباب ؟ وهل
ألن األمازيغية في نظرك ال يمكنها ان
تحقق ذاتها في غياب ثقافة أخرى ،أم أن
األمازيغية لوحدها ال يمكنها ان تحقق ما
تطمح له زهرة حسن في مسارها الفني ؟
** أجد َ
نف ِس الغنائي يتمدد يف عدة جوانب
غنائية؛ األمازيغية و «العربية» وحتى األجنبية
أيضا ،بمعنى أن أنماطي الغنائية تربز يف ثقافات
مختلفة ك «العربية» واالمازيغية واالجنبية .أحب
القول أن هديف هو ايصال األمازيغية لقدر كبري
من الناس ،واستعمل لذلك عدة عوامل مساهمة
وفق رؤيتي الفنية ،مُحافظة فوق ذلك عىل هويتي
وثقافتي األمازيغية ،إذ ال يمكن أن تربز الخصائص
واملوضوعات ألغنيتنا االمازيغية من دون االنفتاح
والعرصنة ،لهذا نرى أن تقارب األنماط يساعد
بشكل كبري يف التعريف بثقافة معينة.
لقد حدث يف أزمنة االستعمار الفرنيس انعزال
األغنية األمازيغية ،لهذا لم تتأثر بأي تغيري فرنيس
عىل مضمونها الفني ،رغم تفاني الفرنسيني يف ذلك،
كونهم ترجموا بعض األعمال األمازيغية للفرنسية،
لكن املعاني الثقيلة يف األغنية األمازيغية لم تتضح
لهم لحد اآلن ..ونحن اآلن ال يسعنا سوى
اشاعتها عرب االنفتاح واملزج دون
التنازل عن اعتماداتها األصيلة.
أحاول أن أغوص يف عمق الثقافة
والوجدان ألخرج للمتلقي كيفما
كان انتماؤه بما يحب سماعة
واقربه أكثر من ثقافتي األمازيغية.
تاريخيا؛ الثقافات التي تمارس
االنفتاح تنجح نجاحا غري عادي،
ولنا يف ثقافة األمريكيتني أكرب
مثال ،والثقافة الرتكية ايضا..
بينما نجد ان بعض
الثقافات يف غرب أفريقيا
مثال ترتدد يف أسماعنا
فقط دون معرفة
ألنها
تفاصيلها،
منعزلة بني الغابات
والقرى .قد اثبت هذا
كثري من الفنانني
منهم
العاملني
(فرانش مونتانا)
مثال.
فكرتي؛ أن االنفتاح
عىل األلوان الغنائية
يعزز من سطوة
األمازيغية
الثقافة
بشكل عام ،ومختلف
الغنائية
الجواب
بشكل
األمازيغية
خاص .يرى املالحظ
أن أداءاتي الغنائية
االمازيغية
باللغة

أمزجها بمقامات عربية كمقام السيكا والنهاوند،
مما ساهم من جمالية األداء والتصوير الغنائية يف
اصداراتي وحقق نجاحا وذوقا جيدا .وال حرج أن
نستعري من الثقافات األخرى ما نطعم به ثقافتنا
األمازيغية .مع أنني ال اعتمد هذا دائما بقدر ما
أسعى إىل إظهار ما يخفى عىل الجمهور يف األغنية
األمازيغية ،وأسعى دائما إىل التنويع مع الزخرفة
الفنية يف التيمات الغنائية كلها .فاألغنية األمازيغية
ثرية ثراء فاحشا ما يستوجب أن يتوزع هذا الثراء
ليشمل مناحي الذوق كلها.
** بعيدا عن عالم الفن وقريبا من
السياسة ما رأيك بالوضع الذي تعيشه
األمازيغية حاليا ؟
** الثقافة واللغة األمازيغية لها وزنها املجتمعي
الذي يضعها يف مصاف الثقافات األكثر سيادة يف
العالم .عند إنزال نظريات اإلعرتاف بها واحرتامها
كمبدأ إنساني خصوصا يف مغربنا الكبري؛ نجد أنها
تحتاج لخطة اسرتاتيجية محكمة من أجل تمكني
وضعها االيديولوجي يف املغرب الكبري بشكل عام،
ويف املغرب بشكل خاص .قبل أن ننظر إىل كينونة
املظهر الذي أصبحت فيه األمازيغية حاليا يف
نظري؛ ينبغي أال نرصف النظر عن القادة واالخوة
الرياديني الذين يحملون شارة توصيلها بأسلوب
عقالني تجاوزا للرصاعات الفكرية التي تؤخر
من تقدمها .هذا ما خلصت إليه أثناء مناقشة
موضوع األمازيغية مع إدارتي الفنية .الثقافة
واللغة األمازيغية يشء عظيم ،واألشياء العظيمة
تحتاج إىل تخطيط اسرتاتيجي ينجزه متخصصون
يف التخطيط وريادة املجتمعات.
ما أريد أن أقوله :قبل أن نلوم الوضع الحايل
لهويتنا األمازيغية يجب أن نعود إىل خطتنا
االسرتاتيجية ونرصد نقاط الضعف
والفرصة املتاحة من جديد .أعتقد
أن التغريات املجتمعية لها دورها
يف تغيري مسار االمازيغية يف
املجتمع ،بالتايل نحتاج إىل إعادة
دراسة ايديولوجية للمسار
الجديد .أعتقد أن توفر مجلس
تخطيط جيد يجعلنا نساهم
يف بناء رؤية جديدة نحو
األمازيغية تخلو من أي
نظرة عنرصية أو دونية
لهذه الثقافة العظيمة.
** ماهي مشاريعك
المستقبلية ؟
** أفضل عدم
الحديث عنها ،حتى
تخرج إىل الوجود ،وأدع
ذوق الجمهور يحكم
عليها.
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أمثال أمازيغية

الفنان والكاتب حممد فارسي يف حوار مع «العامل األمازيغي»

ولد الفنان والكاتب األمازيغي حممد فارسي ،وترعرع مبدينة ميضار ،وسط الريف ،حيث درس مرحلته االبتدائية والثانوية ،قبل أن يلتحق
باجلامعة طالبا وباحثا كتب ونشر العديد من األحباث واملقاالت العلمية ،ليعود إىل مسقط رأسه أستاذا للغة األمازيغية ،حيث مت تعيينه مبدرسة
الشهداء جبماعة اتسافت.
باإلضافة إىل مساره األكادميي ،طبع ضيفنا حياته مبسرية فنية زاخرة بالعطاء ،وداعبت أنامله خيوط القيثارة منذ نعومتها ،قبل أن يبدأ رحلة
جديدة يف عامل الترمجة والكتابة اإلبداعية ،حاولنا مالمستها من خالل احلوار التايل:
مرحبا بك أستاذ محمد فارسي الفنان والكاتب على صفحات جريدة
العالم األمازيغي ،بداية ،تحدث لنا عن مسارك و بداية تجربتك في
عالم الفن و الكتابة اإلبداعية.
يف البداية ،أود أن أشكر جريدة العالم األمازيغي ،الجريدة الرائدة يف مجال الصحافة
األمازيغة ،و الشكر لك أيضا أستاذ كمال الوسطاني الصحفي املجتهد ،الذي ال يبخل
عن تسليط األضواء حول االجتهادات التي تنتج من قبل أي ذات أمازيغية مبدعة.
بالنسبة ملساري وتجربتي يف عالم الفن أوال بخصوص املوسيقى األمازيغية ،فقد
رافقتني منذ سنواتي الدراسية الثانوية والجامعية مع الجمعيات األمازيغية بالريف
أو خارجه ،لكن بعد نييل شهادة اإلجازة يف شعبة الدراسات األمازيغية من جامعة
محمد األول بوجدة ،والتحاقي بالكلية املتعددة التخصصات بالناضور الستكمال
دراسات املاسرت «أدب وترجمة» شعبة الدراسات الفرنسية،
غريت نظرتي بسبب تمدريس عىل أستاذة كبار لهم وزن يف
الساحة الثقافية والفكرية األمازيغية والفرنسية ،كاألستاذ
حسن بنعقية واألستاذ الحسني فرحاض ،اللذان كان لهما أثر
بالغ عيل ،يف أن أدخل عالم الكتابة األدبية وخاصة الرواية،
باإلضافة لعالم الرتجمة الذي لم يكن يف الحسبان أن يأتي يوما،
وأن أقتحمه.
بالطبع ،وكما هو معروف ،فمن الصعب عىل طالب باحث تلقى
تكوينا ملدة سنة ونصف يف مجال األدب والرتجمة أن يخوض
هذه املغامرة كما أسميها ،لكن بفضل املبادئ األساسية التي
تلقيتها والتعمق فيها ،والتقنيات التي اكتسبتها ،والتحفيز
أيضا من طرف أساتذة كبار ألن أدخل غمار اإلنتاج الروائي
األدبي والرتجمي ،جعلني شيئا ما أتشجع بكل تواضع ألساهم
بوضع أحد اللبنات يف تأسيس الحقل الرتجمي الذي يعد معطى
جديدا عىل األمازيغية ،ويحتم كذلك عىل كل باحث أن يساهم قدر
املستطاع من أجل إثراء مكتبة اإلنتاجات الرتجمية األمازيغية،
وخاصة أن الرهان اليوم هو استرياد نصوص من ثقافات أخرى
وترجمتها إىل األمازيغية.
*علمنا مؤخرا أنكم بصدد إصدار مؤلف جديد ينضاف للمكتبة
األمازيغية بالريف ،حدثنا عن هذا المؤلف؟
** نعم ،صحيح ،أنا بصدد إصدار عمل مرتجم من اللغة العربية إىل اللغة األمازيغية
يف األسابيع املقبلة ،وهو نص أدبي روائي لألستاذ حسن أوريد ،الذي أصدره سنة
 2014تحت عنوان «سرية حمار» ،والذي عنونته باألمازيغية من خالل عملية
الرتجمة «ⵍⵓⵢⵖⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⵔⴱⴰⵜ».
استغرقت يف هذا العمل مدة ستة أشهر ،وعرضته عىل أستاذي الحسني فرحاض

ملراجعته ،واآلن سيقدم للمطبعة من أجل
الطبع ،وما شدني لالشتغال عىل هذه
الرواية ،املواضيع التي تناولها الكاتب
وبالخصوص موضوع الهوية واالغرتاب
والبحث عن الذات ،باإلضافة للسياسة
والفلسفة والفكر ،بتقديم أطروحات أدبية نقدية لها.
كما نعلم أن أي كاتب ال يمكن أن يأتي ليدخل غمار الكتابة األدبية بدون أن يكون
مستهلكا لنصوص عدة من ثقافات مختلفة ،وهنا أشري إىل التناص األدبي ،الذي
يحيل لنا أن الكاتب قد ضخ دماء الحياة يف أول نص أدبي كتب يف التاريخ للكاتب
أفوالي املعنون بالحمار الذهبي ،والتي تعد األرضية التي انطلق منها األستاذ حسن
أوريد لنسج معالم نص سرية حمار.
وانطالقا من نفيس والقضية األمازيغية التي أحملها عىل عاتقي
من زاويتي الشخصية ،وجدت نفيس أمام واجب حتمي أن
أنقل هذا النص من اللغة العربية إىل اللغة األمازيغية ،لغة األم
التي يرتافع عنها الكاتب بني ثنايا النص ،ووجدت نفيس أمام
مسؤولية أدبية وتاريخية اتجاه هذا النص من أجل إعادته إىل
ذاته اللغوية األصلية ،واملساهمة به لبناء املكتبة األمازيغية
بشكل عام.
*هل هناك أعمال أخرى تشتغل عليها ،وما هي مشاريعك
المستقبلية؟
** نعم ،هناك مشاريع عىل املدى القريب ،أول إصدار يل هو
العمل الرتجمي الذي تحدثنا عليه سالفا ،باإلضافة لعمل روائي
باللغة العربية و الذي أنهيت عمله وسيخرج إىل حيز الوجود يف
أكتوبر املقبل ،باإلضافة كذلك لعمل روائي آخر باللغة األمازيغية،
لم يبق إال القليل لالنتهاء منه ،باإلضافة لعملني مرتجمني من
اللغة الفرنسية إىل اللغة األمازيغية اشتغلت عليهما يف رسالة
املاستري واللذان سينرشان بكل تأكيد العام املقبل ،وهناك أيضا
أعمال عىل املدى البعيد إن توفقت بالوصول لها.
* ختاما نترككم مع كلمة حرة لقراء جريدة العالم األمازيغي.
** يف الحقيقة ،جريدتكم اسم عىل مسمى ،فهي بكل تأكيد تساهم يف إنشاء عالم
إعالمي أمازيغي محض ،وكل الشكر لكم فيما تقدمونه من تسليط أضواء عىل
مبدعني أمازيغيني ،وكذلك استقبالكم بصدر رحب كل املقاالت واملواضيع التي
يبدعها كل أمازيغي مغربي أو من كل بقاع شمال إفريقيا.
كل الشكرا لكم واالمتنان ،أتمنى لكم التوفيق العظيم ،والشكر الجزيل أيضا لك أستاذ
كمال الوسطاني عىل هذه االستضافة.
* حاوره كمال الوسطاني

يف ندوة وطنية باتسافت ..نشطاء وحقوقيون يناقشون عالقة
األمازيغية بالتنمية

أكد املناضل الحقوقي ،فيصل أوسار ،عضو
اللجنة اإلدارية للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان،
والناشط بفرع الجمعية بالحسيمة ،أن األمازيغ
ليسوا بحاجة لالعرتاف أو رد االعتبار لهويتهم
األمازيغية ،ألن ذاكرة إمازيغن حافلة بمحطات العز
والكرامة والنضال( ،بدأ من الرشيف محمد أمزيان،
عبد الكريم الخطابي ،أحداث  ،58/59أحداث
 19يناير املجيدة  ،1984أحداث  1987بإمزورن
واستشهاد التلميذين سعيد ذ فريد ،أحداث زلزال
 1994و ،2004أحداث  20فرباير ،إىل  28أكتوبر
 2016ليلة استشهاد محسن فكري ،وما تالها من
أحداث «حراك الريف» ،كل ذلك يشهد
بالتاريخ الحافل باألحداث إلمازيغن.
وتساءل أوسار ،خالل أشغال الندوة
الوطنية حول “األمازيغية ،املواطنة
والتنمية” ،املنظمة من طرف جمعية
إصوراف يوم األحد املايض ،عن مصري
دسرتة األمازيغية ،التي اعتربها مقوما
أساسيا من مقومات املواطنة ،مستنكرا
تعنت الحكومة املغربية يف جعل رأس
السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة
رسمية ،بالرغم من كل ما شهدته من
تأييد شعبي واعرتافات رسمية بمختلف
ربوع شمال إفريقيا وأوروبا.
ودعا أوسار مختلف الجمعيات
األمازيغية ملواصلة النضال من أجل
تحقيق مزيد من املكتسبات لصالح
اللغة والثقافة األمازيغيتني ،حتى
تصبح يف صدارة التطور املجتمعي يف
مختلف مستوياته السياسية والثقافية
والتنموية والبيئية.
وأكد عىل وجود عالقة وطيدة بني
مفاهيم األمازيغية ،املواطنة والتنمية ،مشريا إىل
أن تنمية اإلنسان األمازيغي ،واملغربي بصفة عامة،
رهينة بتطور مستواه املعييش والسكن والصحة
والتعليم ،داعيا إىل فتح نقاش عمومي حول أسباب
فشل النموذج التنموي املغربي الذي أقرت به أعال
سلطة يف البالد.
وأكد أوسار أن امللف املطلبي الذي سطره أبناء الريف،
بعد مقتل الشهيد محسن فكري ،بمثابة تشخيص

دقيق ملعيقات التنمية بالريف يف جميع تجلياتها،
مشددا أن االعتقاالت التي تعرض لها نشطاء الحراك
لن تزيد أبناء الريف إال تشبثا بمطالبهم وحقهم يف
تنمية حقيقية.
ومن جهته تساءل خالد البكاري ،األستاذ والخبري
يف حركات املقاومة الالعنفية ،عن اإلشكاالت
الحقيقية التي تطرحها الحركة األمازيغية ،ما إذا
كانت هوياتية رصفة ،تسعى إىل تحقيق تراكمات
ومكاسب ،والحسم يف القضية األمازيغية انطالقا من
النظام الحايل ،أم أنها تصطف يف مصاف الحركات
الديمقراطية ،يف مواجهة اإلشكالية األساسية التي

تعيق ال األمازيغية وال قضايا أخرى ،هو مشكل
السلطة والثروة بالدرجة األوىل.
وأضاف البكاري أن الحقوق الثقافية واللغوية
تنتمي للجيل الثالث من حقوق اإلنسان ،مشريا إىل
أن عددا من الجامعات األنكلوسكسونية أصبحت
تتناول اإلشكال الثقايف يف إطار العالقة بني املركز مع
الهامش ،وقال أن معضم الحقوقيني املدافعني عن
الحقوق الثقافية اليوم يف العالم يطرحون اإلشكال

الثقايف انطالقا من نقد البنية النيوليربالية
املهيمنة عىل االقتصاد العاملي الذي يسعى لفرض
أنماط ثقافية معينة ،سواء من ناحية اللغة أو
الثقافة أو الفنون اإلبداعية ،وبالتايل التأثري يف
األنماط االستهالكية لدى املجتمعات والشعوب.
وبالنسبة للقضية األمازيغية ،أكد البكاري أن
موضعتها يف إطار الحقوق الثقافية واللغوية فقط،
يقزمها ،ويجعل املطالبني بها ضمن األقليات املطالبة
يف العالم بحقوقها اللغوية والثقافية يف العالم ،يف
حني يرى الباحث أن األمازيغية هي قاسم مشرتك
لكل املغاربة وكافة شعوب شمال إفريقيا ،بما فيهم
من ال يتحدثون بها ،باعتبار
أن األرض هي املحدد األسايس
للهوية ،معتربا يف ذات السياق أن
املغرب كوحدة إدارية ناتجة عن
النظام االستعماري الفرنيس فور
جالئه سنة  ،1956يضم مجموعة
من الشعوب ،بما فيها الشعب
الريفي والشعب السويس والشعب
الصحراوي…
ودعا البكاري إىل بناء دولة قائمة
عىل جهوية حقيقية مبنية عىل
الحكم الذاتي للجهات مع مراعاة
الخصوصيات الثقافية والتاريخية
لكل جهة ،مؤكدا عىل رضورة
املرور من مصالحة حقيقية بني
املركز والجهات ،وإنصاف املناطق
التي تعرضت لتهميش ممنهج
عىل مدى عقود من الزمن.
وأشار البكاري إىل وجود إشكال
كبري بني األرسة الحاكمة يف
املغرب ومنطقة الريف ،دون
غريها من املناطق املغربية ،مستشهدا يف ذلك بكون
عدد من امللفات التي كانت عالقة تم فتحها خالل
املرحلة االنتقالية التي مهدت ملفهوم العهد الجديد،
باستثناء امللفات املتعلقة بعالقة الريف مع املخزن،
“ظلت عالقة” ،بما يف ذلك أحداث  ،58/59وغريها
من األحداث.
* كمال .و

« Wuy s nakkarit ya çit x ifidjusan» Amacnaw
“وياس ناكَاري ْث يازيط
ْ
خ إفيدجوسن»
مثل مضمون هذا املثل االمازيغي الريفي
البليغ الذي أحدثكم اليوم عنه يف هذا
املقال ،يا سادة يا ك رام ،ينطبق عىل كل
شخص مطبوع عىل الخوف والجبانة ،أي
كل يشء يخوفه «يفزع من الهمس ،ويألم
من اللمس» كما يقال.
يف البدء ال بد من اإلشارة إىل أنه يف مجتمعنا
الريفي ،كما هو معروف ،يشبهون الجبان
غالبا بالدجاجة .وحمل لقب الدجاجة
بالريف بكل ما ترمز إليه الدجاجة من
أوصاف الخوف كالهروب و االختفاء و
االستسالم و التجمد يف مكانها من شدة
الخشية والرهبة التي تشعر بها يف تلك
اللحظة والتي ال تفيدها يف يشء يف مقاومة
املهاجم ،معناه أن صاحب هذا اللقب خواف
بكل معنى الكلمة.
و الشخص الذي يتمتع بمواصفات
كتلك التي ذكرتها حاال يغلب عليه طابع
املسكنة ،والذل ،والهوان يف كل صوره
املمكنة ،يتجنب االحتكاك بمن يتسلط
عليه من األغ راب ،وإن كان ذا قدرة عىل
املقاومة ،ال يحرك ساكنا من أجل إعالء
كلمة حق أو الدفاع عن النفس كحد أدنى،
ف رتاه يخىش الناس كخشية الله أو أشد
خشية.
وهو بهذا الشكل الذي ترونه عليه ال يرتدد
يف الف رار من املواجهة دون أن يبدي أية
مقاومة تذكر ،الف رار حال لكل مشكالته
مهما صغرت ،أو االختباء وراء مربرات
واهية ،تجعله يستنعج يف وجه الذئاب،
فتجده يف نزاعاته مع الخصوم ،وقد
استبد به شعور طاغ بالخوف والقلق من
املجهول ،وانهارت عزيمته تماما تجاههم.
فالشخص الذي ال يحرك ساكنا نتيجة
لجبنه يف ميدان ال رصاع وال يفعل أي
يشء لحماية حقوقه املرشوعة والدفاع
عنها يف هذا املثل الذي بني أيدينا كمثل
الذي ال يقوى عىل تحريك الدجاجة عن
صغارها يف فرتة حضانتها ،بحيث تصبح
هذه الدجاجة يف مثل هذه الحالة بعكس
حاالتها السابقة صامدة يف مواجهة األعداء
تدافع عن صغارها بكل ما اؤتيت من قوة،
فتجدها رغم ضآلة حجمها تبدي مقاومة
رشسة أمام املعتدي عليها وتواجهه
مبارشة باالنقضاض عليه ،وهي مدفوعة
بغريزة األمومة ،حتى تبعده عن صغارها
الذين يملؤون حياتها بهجة وحنانا .إنها
بالنسبة لها ال فرق بني الحياة و املوت ملا
تعقد العزيمة عىل الدفاع عن قرة عينها.
معنى هذا ،أن املثل:
« » Wuy s nakkari t ya ẓit x ifidjusane
يدلل بتلك الصفات التي
Amacenaw
أرشنا إليها أعاله ،عىل أن الشخص الجبان
ليس لديه مثقال ذرة من الشجاعة التي
لدى الدجاجة املدافعة عن صغارها.
لذا ،لم يكتف املجتمع الريفي بتشبيهه
بالدجاجة كما يف املثل السابق إناس «اش
ثنقاب»(انظر العدد  204من جريدة العالم
االمازيغي) بل ،يعترب الدجاجة يف مدافعة
الباغني عىل صغارها ،بمقتىض غريزة
األمومة ،هي أبعد عن تلك الصفة الرديئة
أال وهي رذيلة «الجبن» التي يتسم بها
الشخص هذا شأنه.
هذه هي قصة أو ربما بعض القصة التي
يرويها لنا هذا املثل الشعبي بني أيدينا
« »Wuy s nakkari t ya ẓit x ifidjusane
Amacenaw
وأمر الجبن يطول الحديث عنه ،سببه قد
يكون ذاتيا ولكن ظروف البيئة والرتبية قد
تساهم يف تعميقه إىل أقىص درجات.
ولهذا كله أتمنى أن يكون فيما كتب ت يف
هذه العجالة حول صفة الجبن و املنتمني
إىل حلقته املفرغة يرقى إىل ما يطمح إليه
القارئ الكريم.
* بقلم :عبد الكريم شيكار
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