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لهذه «السيبة»؟ ملاذا تركت
كتبنا مرارا وتكرارا يف هذا الركن عن مواقع التوصل االجتماعي،
السلطات األمنية واالدارية
موضوع األرض ،وحذرنا ،أكثرمن مرة ،من توثق العتداءات بالرضب و
هؤالء يتجولون بسيارات
استمرار غض الطرف و التعامل بالالمباالة الجرح عرب استعمال الحجارة
رباعية الدفع دون حسيب
مع هذا املشكل الذي يكرب مثل كرة الثلج كلما و»املقالع» وكل أنواع األسلحة
و ال رقيب ،ويف املقابل تقوم
تدحرجت ،وطالبنا أكثر من م ّرة باإلصغاء البيضاء وسيارات رباعية
باستنطاق أبناء املنطقة؟ هل
اىل نبض الشارع الذي ما فتئ يدق ناقوس الدفع ،وعىل مرمى من أعني
هي صدفة ان تهدأ األوضاع
الخطر مطالبا بإلغاء املراسيم والقوانني السلطات األمنية املحلية،
بني الطلبة االنفصاليني و
املجحفة التي يتم بموجبها نزع األرايض من التي نستغرب تلكؤها ،حتى
الطلبة االمازيغ يف الجامعات
السكان األصليني وضمها للمجال الغابوي ،و ال نقول انحيازها ،يف توقيف
املغربية يف حني تبدأ هجومات
كم من مرة ثار املواطنون يف رصخة واحدة املعتدين والتدخل لحماية
الرعاة الصحراويني عىل
لقول ال لسياسة استيطان الحلوف من طرف الساكنة املحلية وممتلكاتها،
االمازيغ يف سوس؟ أهي
املندوبية السامية للمياه والغابات يف األرايض وإيقاف املهاجمني واملعتدين
أكديم ءيزيك جديدة يف
التي توارثوها هم األبناء/البنات عن اآلباء و ومحاسبتهم ،الستتباب األمن
أمينة ابن الشيخ
سوس؟ هي فقط أسئلة من
األجداد ،إال أنه ،ولألسف ،تعاملت و ال زالت يف هذه املناطق ،وحماية
بني العرشات من األسئلة
تتعامل ،الدولة والحكومات املتعاقبة منذ األفراد واملمتلكات ،كل هذا
أراقتنا فطرحناها و ننتظر
االستقالل مع هذا املطلب باستخفاف و يدفعنا لدق ناقوس الخطر إزاء
لها أجوبة وتوضيحات من
استهتار وبسياسة «كم من حاجة قضيناها ما يجري وطرح أسئلة ال بد
الجهات املعنية.
برتكها» ،رغم احتجاجات الشارع و مطالب منها و هي :من له املصلحة يف
«أكال» اذن هو قنبلة موقوتة
املواطنني و التوصيات الصادرة عن األمم ما يحدث يف سوس؟ من يحرك
سوف تحرق الجميع إذا
املتحدة التي تويص باحرتام حق ملكية الخيوط من وراء الستار؟ من
ما انفجرت ،الن «أكال» و
املواطنني ألراضيهم هذا الحق الذي كرسه يدفع بـ»ال ُّرحل» ان كانوا
«القبيلة» خط أحمر عند
فعال رحل و رعاة إىل تنفيذ
الدستور املغربي لسنة .2011
االمازيغ لذا عىل الدولة تحمل
ان ما تتبعناه من احداث وهجومات هجوماتهم واعتداءاتهم عىل
مسؤولياتها ،والتدخل لوضع
واعتداءات عىل ساكنة «أربعاء السيحل» الساكنة بوجه مكشوف دون
حد لسياسة نزع األرايض
بإقليم تيزنيت ما هو اال نموذج ،ملا يقع من خوف او وجل؟ من يحميهم؟
استباحة ممتلكات الناس من طرف «الرعاة من يتغاىض عىل ما يقرتفونه من اعتداءات من القبائل ووقف استباحة ممتلكاتهم
ال ُّرحل» ،وما شاهدناه يف «فيدوهات» مصورة عىل املواطنني؟ وملاذا تكتفي السلطات املحلية ومحاصيلهم الزراعية من طرف الخنزير
و رسائل صوتية نرشها أبناء املنطقة عىل بلعب دور الحكم بدل التدخل لوضع حد الربي وتارة أخرى من طرف الرعاة الرحل

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

«ابن الشيخ» تراسل «صديقي» لتغيري «املغرب
العريب» من شوارع وأزقة الرباط

راسلت أمينة ابن الشيخ ،اإلعالمية األمازيغية
ورئيسة فرع املغرب للتجمع العاملي األمازيغي،
السيد محمد صديقي ،عمدة مدينة الرباط ،مطالبة
«بتغيري جميع أسماء األزقة ،الشوارع و األحياء التي
ال تستحرض هويتنا االمازيغية املشرتكة ،بأسماء
أخرى لشخصيات ،أماكن وأحداث تاريخية ...
تنسجم مع الهوية الوطنية ومع الدستور الجديد،
وكتابتها باللغة األمازيغية وبحرفها األصيل األصيل
تيفيناغ ،يف مساواة تامة مع اللغة العربية».
وأشارت ابن الشيخ يف رسالتها إىل أن «تسمية
«املغرب العربي»
تسمية اقصائية
لألرض املغربية و
للمكون األمازيغي
الجدور
ذو
العريقة يف بلدنا
املغرب» ،مضيفة
أن «التسمية غري
منسجمة ال مع
النص الدستوري
الجديد ،وال مع
املغرب
هوية
وتعدده الثقايف،
و
اللغوي
الجغرايف .حيث أن
الدستور املغربي ينص يف فصله الخامس عىل رسمية
األمازيغية إىل جانب العربية».
واستطردت الفاعلة األمازيغية»:لقد مضت أكثر من
ثماني سنوات عىل التعديالت الدستورية يف املغرب،
وال تزال عدد من الشوارع واألزقة تحمل اسم «املغرب
العربي» ،بالرغم من تنصيص الدستور املغربي لسنة
 ،2011يف ديباجته عىل تعويض مصطلح «املغرب
العربي» بمصطلح «املغرب الكبري».
حري بالذكر أن رئيس التجمع العاملي األمازيغي،
األستاذ رشيد الراخا ،رفع بدوره دعوة قضائية
باملحكمة اإلدارية بالرباط ،ضد و”كالة املغرب
العربي لألنباء” بعد زهاء شهرين من مراسلة مدير
الوكالة الرسمية خليل الهاميش بشأن تغيري اسم
“املغرب العربي” انسجاما ً مع مقتضيات الدستور
الجديد وهوية املغرب.
وأوضح الراخا؛ الذي ينوب عنه املحامي بهيأة
الرباط ،محمد أملو ،أن الوكالة الرسمية ،ال تزال
مستمرة يف استعمال “املغرب العربي” بالرغم من

• املديرة املسؤولة:
أمينة الحاج حماد
أكدورت
ابن الشيخ

تنصيص الدستور املغربي املعدل عىل ترسيم
وإقرار باألمازيغية لغة رسميا للدولة املغربية.
مشريا ً إىل أن “الوكالة” ال تزال تحمل”التسمية
العرقية” التي ال تنسجم ال مع الواقع الدستوري
الجديد وال مع هوية املغرب املتعدد لغويا وثقافيا…؛
وال مع العهود واملواثيق الدولية التي صادق عليها
املغرب”.
وطالب الراخا حينها “بتغيري أو تعديل اسم “الوكالة
الرسمية” بما يتناسب ومضامني الدستور ويحرتم
هوية البالد ورسمية اللغة األمازيغية كما نص عىل
ذلك الفصل  5من
الدستور”.
املحكمة اإلدارية
قد بثت يف موضوع
الدعوى يوم 18
املايض،
يونيو
وأصدرت حكمها
االبتدائي والقايض
بعدم قبول طلب
الدعوى التي تقدم
بها األستاذ رشيد
الراخا ضد كل من
املغرب
«وكالة
لألنباء»
العربي
ورئيس الحكومة
ووزير الثقافة واالتصال والوكيل العام القضائي
للمملكة ،من أجل تغيري اسم املؤسسة اإلعالمية
الرسمية.
وق ّرر رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،استئناف
الدعوة القضائية ،ويستعد ملبارشة اإلجراءات
مبارشة بعد الحصول عىل نسخة الحكم .وتمنى
الراخا أن «تعيد محكمة االستئناف اإلدارية األمور
إىل نصابها ،وذلك بإلغاء الحكم االبتدائي و إسقاط
«املغربي العربي» من الوكالة الرسمية.
ويطالب التجمع العاملي األمازيغي ،كافة أعضائه
وعضواته يف مختلف مناطق املغرب ،وكافة
الجمعيات واإلطارات والفعاليات األمازيغية ،بأخذ
املبادرة ،كل يف جهته ،ومراسلة رؤساء البلديات
والجماعات والجهات من أجل تغيري أسماء الشوارع
واألحياء التي تحمل التسمية «العنرصية» وتتناقض
مع الدستور املغربي ،يف املرحلة األوىل ،والتحرك
إىل القضاء يف املرحلة الثانية يف حالة رفض تغيري
وإسقاط «املغرب العربي» من شوارع وأزقة املغرب.
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الذين يبعدون سنوات ضوئية عن قيم
«ترحالت» و«تايسا».
عىل األمازيغ ،لكسب رهان التنمية والتقدم
وتطوير الذات واملناطق ،الكف عن سياسة
التخوين والرضب تحت الحزام وطعن
بعضهم البعض من الخلف ،وتحريض
بعضهم عىل البعض االخر ،وتوزيع التهم هنا
وصكوك الغفران هناك ،واصطياد الهفوات
لبعضهم انتصارا للبعض االخر ،يف الوقت الذي
تقوم فيه جهات أخرى برسقة األرض والثروة
و تزوير الهوية و التاريخ و تفريغ الروح
االمازيغية من كل قيم تيموزغا ،يف تشجيع
تام لثقافة االبتذال و الذل ،لكرس ما تبقى
من عزة النفس .عىل االمازيغ العمل كل من
موقعه وكل باسرتاتيجياته وخططه ،فالغاية
يف النهاية واحدة ،وإن اختلفت الطرق والسبل،
فالغاية هي « اإلنسان ،األرض ،اللغة».
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
Wanna tut tifikct ismaql dar iDarn nns
Gar bnadm zund azru tDRt fllas iqqlbk
iDR fllak iqqlbk
Wanna tut tifikct ismaql dar iⴹarn
nns
Gar bnadm zund azru tⴹⵕt fllas
iqqlbk iⴹⵕ fllak iqqlbk

«االبن البار» لـ «تافراوت» الدكتور حسن السيوطي
ضمن ضحايا فاجعة الطائرة اإلثيوبية

مواطنان مغربيان ضمن
الطائرة التابعة للخطوط الجوية
اإلثيوبية التي تحطمت صباح
يوم األحد  10مارس  ،2019يف
طريقها إىل العاصمة الكينية
نريوبي ،والتي كانت تقل 149
راكبا وطاقما من  8أفراد ،وهو
الحادث املأساوي الذي أودى
بحياة جميع الركاب.
ومبارشة بعد ورود األنباء التي
كانت تحدتث عن وجود مغربيني
ضمن ضحايا الحادث ،تأكد رحيل
الدكتور حسن السيوطي ،ابن
منطقة تافراوت وأحد املؤسسني
األوائل والرئيس األول التحاد
الجمعيات التنموية ألملن ،والذي
كان من املقرر أن يمثل جامعة
الحسن الثاني بالدار البيضاء ،يف
ندوة دولية حول البيئة بالعاصمة الكينية نريوبي.
إضافة إىل املدير الجهوي لكتابة الدولة املكلفة
بالتنمية املستدامة بجهة درعة تافياللت« ،شهاب بن
أحمد».
ويعترب املرحوم الدكتور حسن السيوطي ،من
الباحثني املغاربة األوائل الذين حصلوا عىل الدكتوراه
يف الفيزياء النووية من فرنسا منذ حوايل  35سنة
واشتغل بعد ذلك يف مركز املعمورة ويف التدريس
والبحث العلمي بجامعة الحسن الثاني بالدار
البيضاء ،وهو أيضا عضو يف الوكالة الدولية للطاقة
النووية ،ورئيس شعبة الفيزياء بعني الشق ،وناشط
يف صفوف الحركة األمازيغية.
ونعى عبد الله غازي ،الربملاني ورئيس املجلس اإلقليم
لتزنيت ،الدكتور السيوطي .وقال بأن «الفقيد عرف
عليه انخراطه امللتزم يف العمل الجمعوي وحبه ملسقط
رأسه حيث كان رئيسا مؤسسا ً إلحدى أوائل الشبكات
الجمعوية بمنطقة تفراوت نهاية سنة  ( 1997إتحاد
الجمعيات التنموية ألملن) وكان كذلك من املؤسسني
للفضاء الجمعوي بالرباط».
بدورها ،قالت اإلعالمية األمازيغية ،ومديرة جريدة
«العالم األمازيغي» ،أمينة ابن الشيخ ،إنها تلقت
بأىس وحزن عميقني خرب وفاة الصديق بمثابة األخ،
الدكتور حسن السيوطي يف حادثة الطائرة بني إثيوبيا
و كينيا مساء البارحة األحد  10مارس» .مشرية إىل
أن «الدكتور حسن السيوطي من املغاربة األوائل
الذين حصلوا عىل الدكتور يف الفيزياء النووية منذ

• اإلخراج الفني:
رشيدة إمرزيك
• ملف الصحافة:
* اإليداع القانوني:
2001/0008
* الرتقيم الدويل1114-1476 :
* رقم اللجنة الثنائية للصحافة املكتوبة
أ.م.ش 06-046
• اإلدارة والتحرير:
 5زنقة دكار الشقة  7املحيط  -الرباط
Tél/Fax: 05 37 72 72 83

E-mail:
amadalamazigh@yahoo.fr

الثمانينات و مؤسس العمل
الجمعوي بتافراوت رئيس اتحاد
جمعيات أملن له الفضل الكبري
يف استقطاب عدة مشاريع
اجتماعية و تنموية للمنطقة،
كان مرشحا رحم الله ملنصب
عميد كلية العلوم بالدار البيضاء».
وأردفت الفاعلة األمازيغية  »:ملا
أراد والد املرحوم ،الدكتور حسن
السيوطي ،تسجيله يف دفرت الحالة
املدنية ،بتافراوت ،بعد االستقالل،
بالضبط سنة  ،1956توجه اىل
والدي الحاج حماد أوكدورت
الذي كان آنذاك قائدا عىل قبائل
تافراوت و النواحي ، ،فسأله عن
االسم العائيل ،فأجاب والد املرحوم
بأنه ال يعرف ،فأمره والدي
آنذاك باختيار اسم السيوطي
تيمنا بالعالم جالل الدين السيوطي و سماه حسن
السيوطي.
ونعت ابن الشيخ الدكتور السيوطي ،وعربت عن
تعازيها الحارة ومواساتها باسم عائلة الحاج احمد
أوكدورت ابن الشيخ ،لعائلة السيوطي ،زوجته و
ابنته و ابنه محمد أمني و إخوته عبد الله و حماد و
زينا و عائشة.»..
بدوره ،نعى الفاعل الجمعوي ،الحسني الحسني،
الدكتور حسن السيوطي ،وصافا إياه بـ» االبن البار
ألملن  /تافراوت « .وقال »:صدمة وذهول كبري بسبب
هذا الخرب املفجع  ..فقد تويف األخ والصديق د .حسن
السيوطي يف حادثة سقوط طائرة بني إثيوبيا وكينيا
يومه األحد  10مارس  .. 2019ال حول وال قوة إال بالله
 ..إن العني لتدمع وإنا لفراقك أخي حسن ملحزنون».
وأضاف الحسيني»:آخر مكاملة كانت بيني وبينه منذ
شهر ونصف تقريبا  ..ملا أخربني أنه مرشح لعمادة
كلية العلوم بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
وكان كله حيوية للظفر بهذا املنصب . .كما تجمعني
به عضوية املرصد األمازيغي للحقوق والحريات..
كما أنه كان الرئيس املؤسس التحاد جمعيات أملن
والفضاء الجمعوي بالرباط ..رحمك الله وغفر لك
وأسكنك فسيح جنانه ..وأمد أهلك وذويك الصرب
والسلوان  ..وإنا لله وإنا إليه راجعون ..وتعازينا
الحارة لجميع أفراد أرسته وعائلته وأصدقائه ..
وعزاؤنا واحد يف هذا املصاب الجلل».
*منترص إثري
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يعترب اإلحتفاء باملرأة األمازيغية بشكل خاص واملغربية بصفة عامة ،من األعراف اليت دأبت عليها جريدة «العامل األمازيغي» منذ نشأهتا ،بتخصيص ملف خاص حول املرأة ،وتسليط
الضوء على ما حتقق هلا حقوقيا واقتصاديا واجتماعيا ،وكذا للتعريف مبجهودات النساء ،وما يضطلعن به من أدوار استثنائية يف صنع تاريخ بلداهنن وجمتمعاهتن.
وارتأينا ضمن هذا امللف اشراك الطرفني يف اإلدالء برأيهم يف ماهية اإلحتفاء بالعيد األممي للمرأة ،وإبراز اجلوانب اإلجيابية والسلبية وتقييم مستوى الوفاء بالتزامات الفاعلني جتاه
قضية املرأة.

 8مارس  ..وجهة نظر نسائية

يعود االحتفال بـيوم املرأة العاملي إىل سنة  ،1908عندما خرجت
آالف النساء يف شوارع مدينة نيويورك بالواليات املتحدة لالحتجاج
عىل الظروف الال إنسانية التي كن يجربن عىل العمل تحتها.
ورغم تدخل الرشطة بوحشية لتفريقهن ،فإن املسرية نجحت يف دفع
املسؤولني إىل طرح مشاكلهن عىل جداول األعمال اليومية ،وعىل إثره
أقر الثامن من مارس كل سنة يوما عامليا لالحتفاء باملرأة.
ومنذ ذلك الحني إىل يومنا هذا ،ظل يوم  8مارس يلهب كل الفاعلني
عىل اختالف ثقافتهم ولغتهم عرب العالم ،واجماعهم عىل أهمية
صاحبة هذا اليوم يف يومها السنوي.
ورغم وجود مجموعة من القضايا الخالفية ،إال أن هذه املناسبة ال
ترتك أي مجال لالختالف ،خصوصا عىل مواقع التواصل
االجتماعي بمختلف منصاته ،فـ  8مارس استطاع أن
يوحد معظم رواد هذه املواقع بإقرارهم بمكانة املرأة يف
املجتمع واآلرسة والثناء والشكر الجزيل لها.
بل حتى محرك البحث العاملي (غوغل) لم تفته الفرصة
بتذكري كل من يلج العالم االفرتايض بتهنئة املرأة بيومها
العاملي ،وإظهار العرفان والتقدير ملا قدمته للمجتمع
وللحياة نفسها.
وبدورنا فتحنا صفحات الجريدة يف وجه مجموعة من
النساء النشيطات ضمن مجموعة عىل موقع التوصل
االجتماعي والتي تحمل اسم“ ”La superbeوالتي خلقت
من أجل النساء املميزات ،وحظيت باهتمام النساء
املغربيات عرب العالم عىل اختالف ثقافتهن ومستواهن
االجتماعي واالقتصادي ،ليقولن رأيهن بهذه املناسبة.
فاطمة الزهراء نور ،قالت يف تدوينتها« :كامرأة امازيغية
حرة ،اقول إنه ال يهمني هذا اليوم يف يشء وال يلبث أن
يكون سوى شعارا كغريه من الشعارات ،التي ترفعها
جهات عىل حساب جهات لكي تبني عن مودتها واحتفائها باملرأة
وما تضمره يشء اخرا»
وأضافت« :ال يوم عاملي يعنيني مادام يف القرى والجبال فتيات
يركضن وراء املجهول ،حافيات االقدام يغتالهن الجهل والعادات
ويطمسهن املعتقد ،و ال احتفال وال احتفاء ،مادام املجتمع ذكوريا،
ال ينظر إال عند حدود اخمص القدمني ،فحني ينزع الستار وترفع
الكلفة عن هؤالء الصغريات املهضومات فقط حينها سأقول مرحبا

بكل يوم عيد».
من جهتها اعتربت ،بهيجة بليدي ،من وجهة نظرها « :اليوم العاملي
للمرأة فرصة يل ألتمتع بقليل من الحرية بعيدا عن البيت واألبناء
والزوج ،وأجدها حرية من نوع آخر ،أنىس فيها أني زوجة وأم وربة
بيت ،فأقيض غالبية هذا اليوم خارج البيت رفقة صديقة ،نمرح معا،
بكل ما يف الكلمة من معاني ،مما يجعلني أعيش ساعات لنفيس
فقط».
وأردفت« :كلماتي اختزال ملا أعانيه وتعانيه غالبية النساء املغربيات
من ضغط وهموم لحملهن ثقل بيوتهن فوق أكتافهن ،وكل ما أتمناه
هو ،أن ال تمر بناتي بما مررت منه ،وأن يحيني حياة طيبة ،ويا ليث

الذكور يتعلمون معنى الرجولة ،ومعنى قوله صل الله عليه وسلم:
«خريكم خريكم ألهله».
من جهة أخرى ،اعتربت سامية زايدي ،اليوم العاملي للمرأة بمثابة
«نوع من االعرتاف بالجميل لهذه السيدة املكافحة والصبورة والتي
ال يسمح لها بالتفوه بكلمة «ال» ،وما عليها إال الصرب والطاعة
والتحمل فوق طاقتها ،سواء كانت موظفة أو ربة بيت ،والتي من
املفروض أن تكرم كل يوم ،بل وكل لحظة».

الشاعرة األمازيغية نور أعراب:

أرى نوراحلياة بالبصرية والقلب

* مرحبا بك نور بداية نود ان
نقربك اكرث من قراء جريدة العالم
االمازيغي .من تكون الاشعرة نور
اعراب ؟

** نور اعراب شاعرة امازيغية
ريفية إخرتت الشعر االمازيغي من
اجل الدفاع عن الثقافة االمازيغية
ولدت بقبيلة اكزناين خبابة افزارن
لم ألتحق باملدرسة و لم أدرس ولكن
درست يف مدرسة الحياة حيث كونت
نفيس بنفيس ولدي غرية كبرية
عىل األرض واالمازيغية و االنسان
االمازيغي واللغة االمازيغية.

* مىت بدأ احلس الشعري لديك ولماذا اخرتت
الشعر للدفاع عن االمازيغية؟

** تعرفت وأنا يف املرحلة األوىل من عمري
عىل الشعر االمازيغي حيث كنت بدأت بكتابة
الشعر يف سن مبكرة ،رغم أنني أرى نورالحياة
بالبصرية والقلب وأنا كفيفة تلقيت تكوينا ذاتي
من خالل إستماعي لإلذاعة األمازيغية ،وصقل
املوهبة الشعرية عرب التواصل مع الشعراء
األمازيغ واالستماع لشعرهم ونصائحهم و يف
سنة  2017كانت البداية الحقيقية حيث أصدرت
ديوانا شعريا ،رصخة الصمت وهذا الديوان الذي
نرشته جمعية ثاومات للثقافة والتنمية بأزالف،
وحيض بالتقديم للدكتور عبد املطلب الزيزاوي،
أستاذ اللغة األمازيغية بجامعة “ابن زهر”
بأكادير ،وحصلت عىل الجائزة الوطنية للثقافة
األمازيغية برسم سنة  ،2017صنف الشعر
األمازيغي ،التي يمنحها املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية بمناسبة تخليده الذكرى  17لخطاب
أجدير.
* هل ميكن القول ان هذه كانت بداية مسريتك
االبداعية؟

** ربما كانت البداية ولكن كانت يل مجموعة
من القصائد هنا و هناك من قبل ولكن عندما

تلقيت مساعدة معنوية
من الشاعر الكبري الوسطاني
حكيم الذي يعود له الفضل يف
انتاجي ديوان رصخة الصمت
وشاركت يف عدت حوارات
وبرامج إذاعية ،وشاركت
بقراءات شعرية يف عدد من
املحافل الشعرية والنسائية
االول كان بازالف كأول
مشاركتي وتليها مشاركتي
بإبن طيب  ...وأمسيات عديدة
بالناظور و بالريف عامة ،وبعد
إصداري “رصخة الصمت”،
قمت بتوقيعه باملركب الثقايف بالناظور ،بمبادرة
من جمعية “أمزيان” ،ثم قمت بإعادة توقيع
ديواني يف لقاء أدبي نظمته جمعية ثاومات
للثقافة والتنمية بدار الشباب كاسيطا.
* بعد اصدار ديوانك االول هل ميكن ان حتدثيننا
عن ماشريعك المستقبلية يف هذا المجال ؟

ووجهت سامية تحياتها لكل امرأة وبالخصوص املرأة املغربية
القروية املهمشة والنكرة داخل مجتمعها وبلدها ،حسب تعبريها.
سعيدة قوبع ترى أنه « :الحرج يف خلق يوم عاملي للمرأة للتذكري
بوجودها ،فاملرأة يف نظري ال تطالب بأشياء خيالية هي تتمنى من
الرجل أن يحرتمها قبل أن يحبها ،وأن يخاف الله فيها فال يظلمها،
وال تنتظر من املجتمع سوى التشجيع واالعرتاف بها و بما تقوم به
من عمل و تضحية».
وقالت قوبع يف تدوينتها «املرأة أجمل وأعظم ما خلق الله وال يجب
يف نظري املطالبة باملساواة مع الرجل ،ألننا نتفوق عليه يف العديد من
األشياء ،فالرجل ال يمكنه أن يكون مساويا للمرأة ،ألنه ال يستطيع
أن يحمل يف أحشائه إنسانا ،و ال يستطيع الوالدة التي خصت بها
املرأة أو األنثى بصفة خاصة ،ليس ضعفا فيها ،إنما لقدرتها عىل
التحمل أكثر من الرجل ،لهذا أنا شخصيا ال أطالب باملساواة».
فاطمة املودن أكدت أن« :املرأة ال تحتاج اىل يوم عاملي واحد حتى
نحتفل بها....املرأة جديرة بالتكريم والحفاوة يف أي وقت وحني».
وترى املودن يف تدوينتها أن «وضعية املرأة املغربية عىل الخصوص
«يشفي العديان كيفما تنقولو بالدارجة» ،مشرية إىل أن «وضعها
مازال لم يربح مكانه بسبب األمية املتفشية يف أوساط النساء
والفقر والتهميش والهشاشة ،بل اكثر من ذلك فوضعها يف تراجع
مستمر بسبب احتكار الرجل لجل الوسائل الكفيلة بتقدم املرأة يف
قطاع السياسة واالقتصاد واملجتمع املدني»
وأضافت« :مجتمعنا ذكوري بامتياز ،وهذا لوحده سبب كايف
إلبقاء املرأة يف خانة حريم «اليس السيد» الذي ال يرى أي مصلحة
يف أن تحصل املرأة عىل حقوقها التي خولتها لها الرشائع السماوية
والوضعية».
سعيدة صنهاجي ترى أن االحتفال بعيد املرأة ال معنى له« :املرأة
ال حقوق لها وحتى يف ذلك اليوم تمارس روتينها اليومي ،سواء يف
املنزل أو خارج البيت ،وإن ذهبت متأخرة للعمل يخصم ذلك اليوم
من راتبها ،أو يوبخها رب العمل ،وتعود يف املساء لتكملة مهامها
العائلية واملنزلية ويكون يوم كسائر األيام وتسمع عن عيد املرأة يف
التلفزيون وهي ال نصيب لها منه ،غري أنها كامرأة تسمع أنها يحتفل
اآلخرون بعيدها  ،فتحياتي لكل النساء وللمرأة املغربية بالخصوص،
وأرفع لهن قبعتي احرتاما و تقديرا».
* إمرزيك.ر

الفاعلة اجلمعوية سعاد قشوح:

العمل اجلمعوي يساهم يف توعية املرأة األمازيغية
* أستاذة سعاد يف رأيك ماهو
موقع المرأة األمازيغية يف احتفاالت
اليوم العالمي للمرأة ؟ وما رأيك يف
ختصيص يوم واحد فقط لإلحتفال
هبا؟

** املرأة االمازيغية هي النمودج
الناجح للمرأة ،فاملرأة املغربية
استطاعت أن تخطو خطوات
واسعة وبثبات يف طريق إثبات
نفسها بحرية ،وأن تنتقل من
وضعية اإلهمال والدونية إىل
املشاركة الفعالة يف جميع املجاالت.
فاملرأة االمازيغية خاضت معارك
كثرية ومزدوجة؛ أولها معركة الحرية والتحرر،
وثانيا معركة إثبات الذات من خالل املحافظة عىل
هويتها وشخصيتها ،كما حافظت عىل ثقافتها
األمازيغية ،وهدا يتجىل لنا يف اللغة والحيل وعدد
من التقاليد والعادات الجميلة ،كما استطاعت
بنضالها أن تحظى بمكانة مرشفة تليق بها.
أما بخصوص تخصيص يوم واحد لإلحتفال فأنا
اقولها دائما ،املرأة يجب ان يحتفى بها طول السنة،
ساعة بساعة ،يوم بيوم ،و شهر بشهر.

** خالل التجربة االوىل التي مررت بها تعلمت
الكثري ,ولدي الرغبة يف تعلم املزيد حيث ان
الشاعر او الفنان دائما يسعى اىل ان يصدر
دواوين اخرى افضل من االوىل لذلك وجدتني
* باعتبارك متخصصة يف المجال اجلمعوي ،كيف
بصدد العمل عىل ديوان اخر جديد يحمل
يف نظرك ياسهم العمل اجلمعوي يف توعية المرأة
مجموعة من االفكار التي احاول ان اشتغل
األمازيغية مبا يدور يف حميطها؟
عليها ,واتمنى من الله ان يوفقني وان يرق
املتلقي او القارئ املتعطش لإلبداعات الشعرية ** أكيد أن للعمل الجمعوي دور مهم يف توعية
املرأة املغربية بصفة عامة واألمازيغية بصفة
الريفية خاصة واالمازيغية عامة.
خاصة ،وذلك من خالل عمل كل جمعية وأهدافها.
* كلمة أخرية
** ختاما أشكر جريدة العالم االمازيغي عىل العمل الجمعوي يساهم يف التوعية والتحسيس
هذا اللقاء ,وأحييكم بحرارة عىل العمل الجبار والدفاع عن الحقوق اإلنسانية للنساء ،إما عرب
الذي تقومون به من أجل تسليط الضوء عىل حمالت تحسيسية ،أو لقاءات تواصلية مع النساء
من خالل تأطري النساء وتوجيههن وتوعيتهن
الشعراء واملبدعني
هم فعال بحاجة اىل مثل هذه االلتفاتة االعالمية .قانونيا ،إضافة إىل تعليمهن بعض الحرف
* حاورها عصام ويز لتمكينهن من اإلندماج اإلجتماعي ،وكذلك عرب
انجاز مشاريع تنموية لفائدة النساء.
* أستاذة سعاد كيف تقرأين واقع المرأة العاملة
وماهي أهم اإل كراهات اليت تعاين مهنا؟

** املرأة العاملة مازالت تعاني
مشاكل كثرية وخاصة يف القطاع
الخاص والقطاع الغري املهيكل.
هناك تمييز وحيف وعنف وتعنيف
سواء خارج املنزل أو داخله،
فأحيانا نجد العديد من النساء
العامالت ،وعندنا نماذج وحاالت
كثرية لنساء يشتغلن طول اليوم
خارج املنزل وعند حصولها عىل
أجرها يأخده الزوج ليفعل به ما
يشاء ،وغالب األحيان ال يرصفه من
أجل بيته أو أبنائه.
وهناك نماذج أيضا لحاالت النساء
العامالت يف مجال الفراولة يف اسبانيا ،وما يعانينه
من عنف وتعنيف وأحيانا اغتصابات أو محاولة
اغتصاب الخ...
واالكراهات التي تعاني منها هاته النساء أولها،
كما الحظنا يف جمعيتنا ،أن بعض النساء ليس
لهن إثبات أو دالئل ملموسة قد تساعدنا يف تتبع
الحاالت لكي يعاقب الجاني ،فإن تحدثنا مثال عن
التحرش بالنساء يف عملهن فحدث وال حرج ،وإذا
تجرأت إمرأة وتحدثت عن هذا فهي مطرودة بما
أنها ال إثبات عىل ذلك ،وعندما تطرد يعني تمنع
من حقوقها.
إذا تكلمنا عن وضعية املرأة يف معابر الدل كـ
«سبتة» و «مليلية» وخاصة «سبتة» فالسؤال الذي
يطرح دائما هو كيف يمكن أن نساعد النساء يف
معانتهن ،نجد أن الجواب هو إغالق املعابر يف وجه
النساء ..
ولكن ماذا بعد؟ ماذا ستفعله هؤالء النسوة؟ ..كيف
يمكن لهن أن تحصلن عىل حقوقهن؟ وماذا يمكن
لنا كجمعيات املجتمع املدني أن نقدم لهن وكيف
نساعدهن؟
فهناك اسئلة كثرية تطرح وال نجد لها جواب.
* إمرزيك.ر
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الفنانة واإلعالمية يسرى طارق يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

حضور املرآة األمازيغية يف األعمال اإلبداعية حمتشم وصورهتا يف االنتاجات منطية
االحتفال احلقيقي باملرأة املغربية هو متكينها من حقها يف التعليم وحتريرها من أغالل العادات واألفكار السيئة
* يسرى طارق مرحبا بك
على صفحات جريدة «العالم
األمازيغي» ،بداية وبمناسبة
اليوم العالمي للمرأة ما رأيك
في اإلحتفال بهذا اليوم؟ و
ماهي رسالتك للمرأة خاصة
األمازيغية بهذه المناسبة؟
** أوال أنا مع ثقافة االحتفال ،ومن
الجيد أن نحتفل ،فأنا احتفل بنفيس
يوميا ،فحني استيقظ صباحا وأشعر
برغبة يف التعلم واالطالع ،وأصبو لتحقيق
جميع أحالمي ،فكل ذلك بالنسبة يل
احتفال.
واالحتفال باملرأة ال يجب أن يرتبط
بخلفية معينة ،فاملشكل يف تخليد الثمن
من مارس ،هو انه ال يتم االحتفاء
باملرأة كإنسان ،فكل فرد يحتفي بها
عىل طريقته الخاصة ،فهناك من يحتفي
بها باعتبارها وسيلة لإلنجاب وكونها
ضامن الستمرار البرشية ،وهناك من
يحتفي بها لكونها تسهر عىل خدمته،
بمعنى كل واحد يحتفي بها عىل اساس
ما تقدمه له.
املحتفون باملرأة يجب ان يعوا أوال أنهم
يحتفلون بها عىل أساس أنها إنسان قبل
كل يشء ،حينها فقط نكون فعال خدمنا
قضية املرأة ،أما أن يقترص االحتفال بها
يف يوم واحد وتوزيع الورود عليها ،فهو
مجرد عادة ال تخدم املرأة يف يشء.
فاالهتمام الحقيقي باملرأة املغربية
بصفة عامة هو تمكينها من التدريس
وتحريرها من أغالل العادات والتقاليد
ومن األفكار السيئة ،التي غرقت فيها،
وأن تعي قيمتها كإنسانة ،بتلقينها
تعليم صحيح وتكوين جيد وكفى من
انتاج أجيال سطحية ،فالشعوب ارتقت
بمفهوم االنسانية إىل أبعد الحدود ،ونحن
الزلنا حائرين بني هل هذا رجل أم امرأة،
وحبييس اختالفات جسدية طبيعية ال
معنى لها .وبرصاحة حلمي أن أرى كل
نساء املغرب ورجاله واعيني وقادرين
عىل التحليل.
* يسرى طارق الفنانة ،كيف
ترين واقع المرأة األمازيغية
الفنانة ،وكيف تقييمين
التجربة النسائية األمازيغية،
سواء في السينما أو
التلفزيون؟
** كما تعلمني ،فاملرأة عموما
بمفهومها الكوني ،البعيد عن حرصها
يف الجسد أو يف مختلف التعريفات ،التي
يقدمها كل شخص عىل حسب خلفيته
الثقافية ،فاملرأة بمفهومها الكوني
تشكل سمة يف اإلبداع اإلنساني بصفة
عامة .كما أن “تيمة” املرأة يف اإلبداع
اإلنساني ،تعترب قيمة رمزية دالة عىل
العديد من التمثالت.
وحني نتحدث عن صورة املرآة األمازيغية
يف األعمال اإلبداعية وبصفة عامة،
فإن حضورها محتشم جدا ،ففي الفن
التشكييل دائما ما يتم تصوير املرأة عىل
أنها وسيلة فلكلورية للرتفيه وللتأثيث،
ويتم التغايض عن استحضار وجودها
اإلنساني ،وكقيمة رمزية حاملة لدالالت
كونية كبرية.
وحتى يف اإلنتاجات التلفزيونية ،التي
اشاهدها أخريا ،ماتزال صورة املرأة
األمازيغية يف االنتاجات املغربية ،نمطية
وتعكس صورة غري حقيقية عن املرأة
األمازيغية ،هذه األمازيغية التي تنتمي
لوعاء حضاري عريق جدا ،ومتشبعة
بالقيم اإلنسانية النبيلة املتمثلة يف
سعيها لفرض وجودها والتشبث
بحريتها واستقالليتها ،وقدرتها عىل
العطاء وعىل الحب ،ناهيك عن كونها
حاملة للتاريخ ومحافظة عىل الذاكرة،
ألن التاريخ والذاكرة هما اللذان يحققان
لنا هويتنا ،إىل جانب أبعاد أخرى كاللغة
واألرض.
إذن هذا الدور املحوري والكوني
اإلنساني املحض للمرأة األمازيغية ،الذي
لعبته من أجل الحفاظ عىل التاريخ

والحضارة ،ال ينعكس يف االعمال الفنية
التي نشاهدها ،بل يتم تقديمها كإنسانة
ضعيفة ومظلومة ومقهورة واملغلوبة
عىل أمرها.
وأتأسف عىل الذين يساهمون يف تقديم
املرأة األمازيغية عىل هذه الصورة ،مع
العلم أن البعض منهم هم ممن يدعون
الدفاع عن القضية األمازيغية والهوية
األمازيغية ،فهم يرتكبون جريمة فكرية
يف حق املرأة األمازيغية.
* في نظرك يسرى هلى هذه
الصورة النمطية هي التي
تحد المرأة من دخول المجال
الفني بشكل عام ،خاصة
في المجتمعات األمازيغية
المحافظة؟
** نعم ولألسف ،فحني نتحدث عن
حضور املرأة يف السينما املغربية،
وخاصة املرأة األمازيغية التي تنحدر من
أوساط محافظة ،فإن الحديث يكون
جد محتشما نظرا لتقاليد املجتمع ،فمن
تجربتي الخاصة كممثلة ذات موهبة يف
هذا املجال منذ صغري ،تعرضت للقمع
من طرف املجتمع ،الذي انتمي اليه
بسبب هذه املوهبة ،ولكنني تحديت
كل العوائق واستطعت أن أفرض ذاتي
كإنسانة وكفنانة ،رغم افتقار الريف
للبنيات التحتية ومعاهد التكوين يف عدة
مجاالت وليس يف امليدان الفني واإلعالمي
فقط.
فحني نتحدث عن صورة املرأة األمازيغية
يف السينما املغربية والدراما الوطنية
او يف األعمال اإلبداعية بشكل عام،
فهذا موضوع يجب تعميق البحث
فيها ،السيما وأننا أمام مجال إبداعي
يرتبط بشكل أو بآخر بطبيعة التمثالت
والتصورات املتداولة عن هذا الكائن الذي
الزال لم ينل حقه الطبيعي وسط مجتمع
ذكوري.
والسؤال الذي يجب أن يطرح ،هو
ماهي األسباب التي تجعل املسؤولني
عىل اإلنتاجات الفنية ،سواء مخرجني
او منتجني ،بل حتى املمثلة التي تهرول
للمشاركة يف مثل هذه األعمال ،أن يقبلوا
بأدوار تحط من صورة املرأة ،وتكرس
صور نمطية عنها.
ففي رأيي ،يستلزم هذا بحثا علميا
سوسيولوجيا ،يعتمد عىل آليات علمية
ومعرفية للوقوف عىل مكامن الخلل.
ومن خالل تجربتي أرى ،أنه أحيانا نحن
األمازيغ نكون أعداء أنفسنا فنحتقر
ونرفض أنفسنا ،يف الوقت الذي ننادي
فيه بالدفاع عن األمازيغية يف اطار
ديمقراطي يمنحها بعدا انسانيا كونيا،
كي تصبح ثقافة وحضارة تنافس بها
الحضارات اإلنسانية العاملية ،نكون
نحن العائق األول أمام ذلك ،سواء امرأة
أو رجل.،
إن من يحمل العقلية الذكورية ،التي
تيسء للمرأة كإنسانة ،ليست لدى الرجال
فقط ،بل لألسف نجدها لدى أغلب النساء
اللواتي يكرسن هذه العقلية تجاه املرأة
نفسها ،بل أكثر من ذلك يصبحن مثل
حارسات املعابد ،ويريدن جعلنا نحن
األمازيغيات كاألصنام.
* يسرى ،يعرض اآلن فيلم
«دقات القدر» في المهرجان
الوطني للفيلم بطنجة حدثينا
عن دورك في هذا الفيلم؟ وما
هي القيمة الرمزية للمرأة في
الفيلم؟
** « دقات القدر» ،حلم راودني منذ
كنت طفلة ،يف فرتة املراهقة ،كنت أحلم
أن أشارك يف عمل يقدم الثقافة الريفية
يف اطار يحرتم معايري الجمال واملعايري
اإلستيتيقية والذي يقدم الثقافة الريفية
بعيدا عن تقديمها يف اطار stéréotypes
بكونها ثقافة بئيسة ،تضم فقط البكاء
والشكوى والدم ،وكيف يمكننا تقديم
ثقافتنا بأنها ثقافة تنبض بالحياة،
ويجب االنفتاح عليها ،وبأننا مثل البرش
فنحن قادرون عىل الحب والشعور

باملأساة واملعاناة ،ولكن أيضا لنكون
أحرارا ،وأن نحب ونواجه وأن نتمرد.
فهذا املرشوع كان فكرتي باألساس،
فالفيلم مقتبس من رواية محمد اليونيس
«مع السمفونية الخامسة» ،وهو فيلم
مطول ،أحداثه تؤثث ملرحلة مهمة من
التاريخ املعارص للمغرب ،وهي حرب
الريف ،التي دارت رحاها ما بني 1921
و 1926وهي املرحلة التي تم فيها قصف
الريف بالغازات السامة.
إذن الهدف ،يف ظل اإلمكانيات املادية التي
توفرت لنا ،كان هو تقديم هذا الحدث
التاريخي للمشاهد واملتلقي املغربي
بطريقة محرتمة وذكية .قصة الفيلم
تدور بني امرأتني ،األوىل أمازيغية ريفية،
تواجه سلطة العادات والتقاليد ،التي
فرضها عليها املجتمع ،هذه التقاليد،
التي اقول عنها دائما ،بأنها غريبة
عن املجتمع األمازيغي الحقيقي ،الذي
يكرس نفسه دائما للحرية واالنفتاح
و «تويزا» أي التعاون .وهناك تقاليد
دخيلة تبناها املجتمع األمازيغي لألسف،
وأصبحت تثقل املرأة ،بحيث نجد أنها
أصبحت ظاملة يف حق املرأة أكثر من
الرجل.
فشخصية «توضا» يف فيلم دقات القدر
كانت تقاوم التقاليد ،ويف نفس الوقت
تقاوم رفض زوجها لها كامرأة بسبب
مرضه ،بعد أن شارك يف املقاومة الريفية
تحت قيادة املرحوم املجاهد الكبري
موالي محند عبد الكريم الخطابي ،ويف
هذه الفرتة أصبح سكان الريف يصابون
بأمراض يجهلونها آنذاك وهي ما يعرف
اآلن بمرض الرسطان ،وذلك بسبب
تأثريات الغازات السامة ،التي استعملت
يف حرب الريف.
فشخصية «توضا» كانت تتأرجح ما بني
هذه التقاليد التي كانت تؤثر حتى عىل
زوجها بحكم مرضه وعىل فراش املوت،
بحيث أن تقاليد املنطقة تقر بتزويج
الزوجة ألخ الزوج بعد وفاته ،وهنا نجد
أن املرأة أصبحت يشء يورث مثل املتاع،
وليس لها حق االختيار.
يف الجانب األخر ،قصة امرأة إسبانية
شابة تواجه سلطة الدين ،وتنحدر من
أرسة أرستقراطية ،وأبوها جنرال وكان
هو الطيار الذي ساهم يف رمي الريف
بالغازات السامة ،و أصيب هو كذلك
باملرض وتويف به.
وبعد وفاة والدها يتم أخذها للكنيسة

كي تصبح راهبة ،يف الوقت الذي كانت
فيه عاشقة لعزف البيانو ،فتجد نفسها
تواجه سلطة الدين .وهنا نرى أن املرأتني
توحدهما املعاناة ،فمهما اختلفت
اإليديولوجيات وأسباب الحرب ،تبقى
املعاناة توحد اإلنسانية.
* ماهي الرسالة التي يهدف
فيلم «دقات القدر» ايصالها
إلى الجمهور ؟
** أوال شكرا عىل هذا السؤال ،واقول
إن الرسائل يأتي بها االنبياء والرسل،
والنتائج من مسؤولية السياسيني ألن
الشعب اختارهم لذلك ،واملبدع هدفه
تحفيز الناس عىل إعمال العقل وطرح

التساؤالت.
فالهدف األسايس من الفيلم هو تحفيز
الناس عىل التساؤل ،وحضور السؤال
أصبح رضوريا لتحفيز األجيال الصاعدة
عىل التصالح مع تاريخه واالطالع عليه،
وطرح تساؤالت حول حرب الريف ومتى
وقعت وماهي أسبابها وتطورتها وأخري
ارهاصاتها.
لكل هذا أقول ،بأن دور اإلبداع هو تحفيز
املشاهدين عىل ثقافة السؤال والنقد
واالنفتاح عىل ثقافة الجمال ،وتطوير
معارفهم ،فنحن يف مرحلة نحتاج فيها
إىل معرفة تاريخنا وتصالحنا معه ،وال
نحسم بكون تاريخ منطقة معينة يعني
فقط املنتمني لها ،بل بالعكس علينا أن
نعي بأن تاريخ أي منطقة من املناطق
املغربية هو تاريخ لكل املغاربة ويعني
جميع املغاربة من الشمال إىل الجنوب.
* في الختام ماهي كلمة
يسرى طارق لجمهورها وماهي
انتظارتها؟
** برصاحة ،كإنسانة وبكل صدق
أتمنى أن أصل إىل اليوم الذي أجد فيه
كل املغاربة متعلمني ،وأخذوا حقهم من
التعليم الحق ،وتكوين معريف حقيقي
يجعلهم منفتحني عىل القيم اإلنسانية
الحقيقية النبيلة ،وقيم التسامح والنقد
والتعايش املشرتك ،كي يستطيع الفرد
وسط املجتمع أن يمتلك االستقاللية ويف
نفس الوقت أن يتصالح مع املجتمع،
وتفادي وقوع صدام مابني الفرد
واملجتمع ،وأن نصل فعال إىل مجتمع
حقيقي يندمج فيه الجميع.
كما أدعو إىل االهتمام باملرأة ،ثم املرأة
ثم املرأة املغربية ليس كونها امرأة ،بل
كون التاريخ ظلمها وأعطى فرصا اكثر
للرجل ،لهذا نجد وضع الرجل أحسن
من وضع املرأة ،ليس لكون املرأة أقل
كثافة ،بل بسبب ظلم التاريخ لها ألنه
لم يمنحها الفرصة للربوز ،لهذا علينا
أن نحاول أن نلغي هذا التأخري الحاصل
بتكوين املرأة املغربية تكوينا حقيقيا،
لكي نصل إىل مستوى يمكننا الحديث
عن املرأة كإنسانة بالدرجة األوىل.
* حاورتها رشيدة إمرزيك

تكرمي املرأة الرياضية يف احتفاالت العيد االممي
تكرمي سلمى بناين رئيسة جامعة الرياضية الوتريية
تم يوم الجمعة 8 ،مارس ،2019
تكریم رئیسة جامعة الریاضات
الوتیریة سلمى بناني إىل جانب عدة
فعالیات نسائیة من بینھن اإلعالمیة
زكیة بلقس ،وسیدة األعمال
وفاء اإلسماعیيل ،واملغنیة أمیمة
القرایري ،والنقابیة حسناء غامر،
والربملانیة سعاد زخنیني ،ورئیسة
جمعیة جسور األمل.
وجاء ذلك يف إطار احتفالیة نسائیة
بمناسبة الیوم العاملي للمرة،
نظمتها شبكة املقاھي الثقافیة باملغرب برشاكة مع مقھى ومطعم “باباروتي” املجاور
ملاكدونالد بالرباط.
وتعترب ھذه االحتفالیة ثاني نشاط ثقايف-فني ضمن املقاھي الثقافیة ،املنظم بعد لقاء
االفتتاح األسبوع املايض مع الفنان املقتدر عبد القادر مطاع ،ویسھر عىل ھذه التجربة
سمیر سلیمان.
ويف نفس اإلطار تعتزم الجامعة امللكية املغربية للرياضات الوثريية ،الرشاقة البدنية،
الهيب هوب واألساليب املماثلة تخليذ اليوم العاملي للمرأة برشاكة مع عمالة إقليم
السمارة والتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية ،وبتنسيق وتعاون مع املديرية
اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالسمارة والهيئة املغربية للمساعدات الصحية
واإلسعافات األولية ،وتنظيم نهاية أسبوع رياضية وطبية يومي  16و  17مارس 2019
بالقاعة املغطاة ملدينة السمارة.
فعاليات هذه التظاهرة الرياضية املختارة التي أُعدت خصيصا لنساء مدينة السمارة،
يف اطار اهتمام الجامعة بالصحة النفسية والبدنية للمرأة ،وسريتكز برنامجها عىل
مجموعة من الورشات الطبية وحصص خاصة يف رياضات األيروبيك والفيتنس،
إضافة إىل ندوة تحسيسية لتوعوية النساء بمخـاطر السمنة وتداعـياتها الصحيـة
والنفسيـة ،وستختتم هذه التظاهرة بمسرية ميش رياضية تحت شعــار «من أجل
راحة بدنية وذهنية» تحمل بني طياتها قيم الصداقة والتضامن.
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جيب تغري املوروث الثقايف واملناهج التعليمية
اليت حتد من إمكانية املرأة

طاملا كان موقفي من الكتابة
يف الجرائد واملواقع يشوبه بعض
االلتباس والقلق ،فال أجدني كثرية
الحماس للكتابة ،لكن سأجرب
هذه املرة التفاعل مع صديقة يل
حول نظرتي وموقفي من الثامن
من مارس أي اليوم العاملي للمرأة.
اليوم العاملي للمرأة هو يوم لتكريم
املرأة وتعزيز حقوقها سعيا
لتحقيق املساواة بني الجنسني،
فاملرأة عضو أسايس وفاعل يف
املجتمع واالعرتاف بعملها وقدراتها
دليل عىل احرتام املجتمع الذي
يقدر إنجازاتها يف شتى املجاالت
االقتصادية والسياسية والثقافية
واالجتماعية.
فاملرأة هي الجدة ،األم ،األخت،
األسرية
والحبيبة،
الرفيقة
والشهيدة ،هي الزوجة والصديقة
حافظة الوجود إىل األبد ،ورفيقة
الدرب يف الحياة ،هي املقاتلة
واملناضلة والثائرة والشاعرة
والسياسية.
هي املرأة  ..مهما تعددت أدوارها
فهي بطبيعتها تجمع كل الصفات
فهي مزيج من الصرب والرقة
والحنان والحب واالحساس
والطاقة والغرية والجمال واالنوثة
والكربياء والطيبة املتواضعة ،وهي
أيضا القوة الجبارة التي تحمي
عشها ووطنها.
رغم ما حققته املرأة يف بلدان يف
مستوانا من مكاسب ،إال أن املرأة
يف املغرب تبقى مظلومة جدا
عىل صعيد حقوقها االساسية يف
املساواة والتحوالت االجتماعية يف
مجتمع ذكوري بامتياز تغلب فيه
السطوة للرجال ،نتيجة الثقافة
السائدة ذات املرجعية الدينية
والعادات املتوارثة ،فالرجل املغربي
محور الكون واملرأة تدور يف فلكه.
أعتقد أن ما تحتاجه املرأة
ا ْليَ ْو َم يف مجتمعنا هو املزيد من
النضال إلثبات حقوقها وأن تعمل
الجمعيات النسوية لكي تتوقف
املنظومة القانونية واملجتمعية
والثقافية والسياسية واالقتصادية
عن تهميش املرأة وتبخيسها ،وأن
تناضل من أجل العيش الكريم
لألرس املهمشة التي تعيلها نساء
أرامل أو وحيدات مع أطفالهن يف
ظروف غري إنسانية ،وأن تعمل
عىل تغيري الصورة النمطية للمرأة
ككائن عادي ،ضعيف يصفها
املتزمتون بناقصة عقل ودين.
العديد من الرجال غري األسوياء
ينظرون اىل جسد املرأة يف الشارع
وداخل االدارة كيشء قابل

لالستغالل والترصف فيه ولو
نظريا ،والحوادث اليومية يف التهجم
والهجوم عىل املرأة تبدو أكثر
تأثريا من الخطابات والشعارات
يف وسائل االعالم ولدى الجمهور
إلبداء التعاطف مع الضحايا وهو
أمر يبدو معكوسا لألسف ،لذلك
أعتقد أنه عىل البعض من يدعون
االهتمام بتغيري واقع املرأة يف
املجتمع املغربي  ،أن يبدؤا بأنفسهم
والتوقف عن التحرش ومضايقة
النساء يف الشارع وأماكن العمل
والدراسة ،والنظر لها فقط كجسد
قابل لإلنتهاك وقتما استفاقت
غرائزهم ..فإحداث التغيري العميق
والسري نحو املواطنة الحقيقية،
ينعكس عىل الجميع بما فيهم
املرأة.
من أكرب التحديات التي تواجهها
املرأة يف مجتمعنا هي:

نظرة المرأة لذاتها
وكيف ترى نفسها؟

من خالل تجربتي وقناعاتي أدوّن
هذه املالحظات :عىل املرأة املغربية
ان تقتنع بأنها إنسان كامل األهلية،
كامل الحقوق لكي تتمكن من
الحفاظ عىل مكتسباتها وأن تحقق
املزيد ،فنظرة املرأة لنفسها تمثل
عائقا يف الكثري من املجتمعات خاصة
العربية ،فاملرأة عندما ال تقدر نفسها
وال تقدر دورها املجتمعي ،حتى لو
كانت هناك قوانني تنصفها ،نظرتها
لذاتها التي تتأثر يف الغالب باملحيط
الثقايف املهيمن ،هي من تفشل
إمكانية التطبيق األمثل والصحيح
لهذه القوانني .بحيث ايمكن ألي
إصالح ان يتم بدون أن تدرك املرأة
حجم قوتها وحجم إمكانيتها
وطموحاتها ،تقديرها لذاتها ولدورها
يف الحياة واملجتمع بحيث ال إصالح
دون أن تفهم املرأة حقيقة دورها
وحقيقة وضعها.

• الموروث الثقافي
والمنهج التعليمي
يجب تغري املوروث الثقايف واملناهج
التعليمية التي تحد من إمكانية املرأة
وتنظر إليها بنظرة سلبية بحيث
تعطي صورة نمطية عن دور املرأة،
الذي يقترص عىل أن تغسل وتنظف
وتطبخ وترعى األبناء والرجل يعمل
ويكد ويشقى يف سبيل األرسة،
عىل املناهج التعليمية أن تساعد
يف تحسني صورة املرأة نحو املرأة
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املشاركة واملساهمة بدورها املتكافئ
داخل املجتمع.

• الرفع من نسبة
التمدرس لدى الفتيات:
تبلغ نسبة األمية بني النساء أرقاما
مرعبة ،خاصة يف األرياف والبوادي،
فتعليم املرأة يزيدها انفتاحا وثقة
يف نفسها ،بل يكسبها جرأة .وما
نالحظه اليوم يف وسائل التواصل
الحديثة من تحد للفتيات للقيم ،ومن
اساليب ردود افعالهن تجاه الفتيان
ومن تفوقهن يف التحصيل الدرايس
ومن اكتساح النساء لوظائف
واعمال كانت حكرا عىل الرجل خري
دليل عىل تغري الصورة النمطية
للمرأة .ولتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية وجب العمل باستمرار
عىل تحقيق التكافؤ الكامل بني
الرجال والنساء يف جميع املجاالت
وخاصة يف مجايل حقوق اإلنسان
وحقوق املواطنة.

اإلسهام في صنع
•
ُ
القرار وممارسة السلطة

وصول املرأة إىل مواقع صنع القرار
تعترب من أهم التحديات التي واجهت
املرأة يف العالم خاصة يف املجتمعات
العربية ،ويمكن القول أن إدماج املرأة
يف الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،ال يرتبط فقط بفتح
باب مشاركتها وولوجها إىل الربملان
واملجالس واألحزاب والنقابات بقدر
ما يرتبط بتمكينها الفعيل من
اتخاذ القرار وهو ما يصطدم بدوره
بعدد من اإلكراهات التي تعوق هذه
املشاركة.

• التحديات القانونية:
• اهتم املرشع املغربي بحقوق
املرأة يف جميع الدساتري منذ دستور
سنة  1962إىل دستور  ،2011وقد
عمل املغرب جاهدا عىل القيام
بإصالحات جوهرية عىل مستوى
البنية القانونية بهدف مالءمتها مع
الترشيعات الدولية من جهة ،وإيالء
املرأة العناية التي تخصها .بالرغم
من دلك الزالت املرأة تعاني يف مختلف
الدول العربية من وطأة قوانني
مجحفة بحقها ،ويبقى أهم مكسب
للمرأة املغربية يف العهد الجديد هو
إصالح قانون األرسة ،وصدور مدونة
األحوال الشخصية .ورغم انها لم
تلبي طموحات النساء املغربيات.

حنان اصدور *
فإنها بحاجة اىل مراجعة عميقة
من أجل فتح الباب أمام االجتهاد
لكي تتم املساواة الفعلية والكاملة
للمرأة مع نظريها الرجل ألنهما
معا يقومان برشاكة لبناء حياتهم
والنهوض بوطنهم.

• المرأة واإلعالم:
بالرغم من مجهودات النقابة الوطنية
للصحافة املغربية واقرتاحاتها للعمل
عىل تحسني صورة املرأة يف اإلعالم من
خالل مقاربة النوع االجتماعي يبقى
حضور املرأة اإلعالمية يف مجالها
يعاني من خلل قائم يف سلم املساواة
بني الرجال والنساء ألن حظوظ
الصحفيات واإلعالميات للوصول إىل
مراكز القرار أقل بكثري من تلك التي
توفر للصحافيني واإلعالميني الرجال.
كما أن وضعية املرأة يف اإلعالم تعرف
عدة عوائق يمكن ربطها « بهيمنة
النظرة الرجولية» التي تشكل عائقا
اساسيا لتطور املهنة يف غياب
إسرتاتيجية واضحة يف هذا املجال؛
وأيضا غياب أوراش عمل من أجل
بلورة آليات علمية تجعل من مؤسسة
النوع االجتماعي واقعا معاشا يف
العمل اليومي ،كما أن ظروف العمل
بالنسبة للمرأة اإلعالمية تختلف من
قطاع إىل آخر.
عىل العموم لم تعد املرأة املغربية
سجينة وسطها الضيق والفضل
الرئييس يعود اىل انفتاح املجتمع عىل
محيطه وتأثره بما يجري يف العالم
وتطور أدواته يف التنشئة االجتماعية،
الحقوقية
الحركات
وتنامي
تجسدت
التي
والديمقراطية
يف نضاالت الحركات النسائية،
وحضورها بشكل مكثف يف مختلف
هيئات املجتمع املدني.
بمناسبة ثامن مارس تحية إجالل
للمرأة املغربية املكافحة الصبورة
الرائدة والقائدة والقدوة لألجيال.
* ناشطة يف النقابة الوطنية
للصحافة املغربية

ملاذا االحتفال بالثامن من مارس إن مل نعترف بتضحيات املرأة القروية

إن الحديث عن املرأة يطرح العديد
من اإلشكاالت ،باعتبارها العنرص
الفعال يف الرتبية ،باإلضافة إىل الدور
األسايس الذي تلعبه يف جميع املجاالت
األخرى كاالقتصاد والسياسة ،...وهذا
ال ينسينا بأن الواقع الذي تعيشه
املرأة يف املجتمعات ناتج عن التخلف
والتمثالت السائدة داخلها.
فاملجتمع ينظر للمرأة كأداة ووسيلة
للمتعة ،ووظيفتها هي القيام باألعمال
املنزلية ،وال ينظر إليها ككيان إنساني.
فهل يمكن الحديث عن حقوق اإلنسان
مادام هناك مرجعيات ال تؤمن
باستقرار املرأة ؟
يجب علينا أن نساعد املرأة القروية
يف أن تلعب الدور الرئييس يف الحياة
املجتمعية ،رغم كل إكراهات
والصعوبات التي تجعلها تقايس يف
حياتها اليومية دون تمتعها بحقوقها
الكاملة ،وهذا راجع باألساس إىل
اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي
والثقايف الجغرايف ،إضافة إىل أنها
تقوم باألعمال الشاقة التي هي من
اختصاص الرجل ،كما أنها محرومة

توفر أعداد كافية من
من حقوقها يف مجاالت
اطر التعليم ،يعد من
عدة كالتعليم والرتفيه
احد أسباب انقطاع
الصحة...
الفتاة القروية عن
معاناة املرأة القروية تبدأ
التمدرس ،باإلضافة إىل
من الطفولة.
بعد املدرسة ،وغياب تام
فالعديد من األطفال
لوسائل النقل ،..ورغم
يف العالم القروي
الواقع املؤسف الذي
طفولة
يعيشون
تعيشه املرأة القروية
مهمشة ومقصيون من
يف صمت ،إال أن نسبة
حقوقهم ،ال يتلقون
النساء القرويات اللواتي
الرعاية الالزمة ،مما
يشاركن يف األعمال
يؤدي بهم إىل الحرمان
الفالحية حسب للمكتب
من الرتبية والتعليم
* زهر أيت حلسن*
لالستثمار
الجهوي
والصحة ،...كما أن
الفالحي تتجاوز 80%
الفتاة القروية تعاني
بشكل أسايس من عدم ولوجها أكثر من  55%منهن ال يتعدى عمرهن
للمدرسة بسب الفقر والتهميش 40سنة .
وكذلك القيود املفروضة عىل حركتها .نفس الدراسة بينت مشاركة املرأة
والحواجز الثقافية واملجتمعية التي يف عدة أنشطة ،حيث بلغ وقت
تمنعها ،كذلك الفقر الذي يعد من بني عملها اليومي بني  50%من العمل
الحواجز الرئيسية التي تمنع ولوج املنزيل %19،العمل املتعلق برتبية
املاشية  21%،العمل يف الحقول10% ،
الفتاة القروية إىل املدرسة.
إن غياب البنيات التحتية وسوء العمل يف الصناعة التقليدية.
تدبري املرافق العمومية ،وكذلك عدم وتقوم املرأة القروية بعد أعمال خارج

البيت ،بمساعدة الرجل يف املجال
الفالحي ،من خالل الحصاد ونقل
املنتوجات من املزارع إىل البيت ،وجمع
التبن وإدخال املحصول إيل البيوت،
إضافة إىل جمع الحشائش واألعشاب
لتغذية الحيوانات أو ادخارها لفصل
الشتاء.
كما تتكلف املرأة بجلب املاء الالزم
للمنزل من البرئ عىل ظهرها ...وغسل
املالبس يف النهر ،وجمع الحطب للطهي
والتدفئة يف فصل الشتاء ،وهلم ماجرا
من األمور التي جعلت املرأة القروية
تعاني يف صمت رهيب بعيدا عن
أعني الجمعيات واملنظمات النسائية
التي تنظم لقاءات يف قاعات مكيفة
بمناسبة الثامن مارس من كل سنة،
وكأن هذا اليوم مخصص لنساء املدن
فقط ،وال يرسى عىل نساء القرى !
فما جدوى من االحتفال بالثامن
مارس ما دمنا غري متساويات يف
الحقوق والوجبات ؟وملاذا االحتفال إن
لم نعرتف بتضحيات املرأة القروية ؟
* طالبة بجامعة القايض عياض
بمراكش
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الواحد عىل طول السنة
املرتبط بالنساء ،كما
لو أن هذا اليوم كاف
للتسليط الضوء عىل
قضايا املرأة ومعاناتها
والحديث عن طموحاتها
وآمالها وانتظاراتها ،إىل
درجة أن بعض الحركات
النسائية ،تماهت مع
هذه املوجة التي تعصف
رشيدة إمرزيك
بالنساء يف كل عام.
بجعل هذا اليوم مجرد 8
مارس مجرد يوم الحتفاالت سطحية ويوم تجاري
بامتياز ال يسلط الضوء بشكل أعمق عىل الوضع
املرير لها.
كما يعترب هذا اليوم فرصة لبعض الجمعيات
النسائية لجعل املرأة ضحية ،وكائن ضعيف ال
يستطيع لحاله سبيال.
فقد أطلقت إحدى الجمعيات النسائية دعوة لجعل
 8مارس يوم إرضاب وطني للنساء عن العمل وعن
أشغال البيت ،واستغربت من أبعاد ودوافع هذه
الدعوة ،وما مدى تأثريها عىل الوضع البئيس الذي
تعيشه النساء .أكيد أن إرضاب املرأة عن العمل
والعمل املنزيل ليوم واحد لن يغري من وضعها شيئا،
ألنها تعود يف اليوم املوايل لروتينها وقدرها املحتوم.
ودعوة النساء لإلرضاب عن العمل املنزيل ترسخ
فكرة نمطية لدى املرأة ،باعتقادها ان أصل املشكل
هو الرجل ،وان معركتها األبدية هي ضد الرجل،
وليس ضد التخلف االجتماعي املتفيش يف مجتمعنا
والذي وقع الرجل نفسه ضحية له.
يف تقديري ،قضية املرأة أبعد وأرحب من ذلك ،إن
قضيتها يف حاجة إىل آلية جديدة تنقلها من وضعها
التقليدي ،الذي يكرس فكرة كون الرجل هو رس
تعاستها ،هذه اآللية قد تكون هي اإلطار االجتماعي
والقانوني واالسرتاتيجي أيضا ،الذي يستطيع قلب
املوازن لصالحها.
ترتفع كل سنة أصوات نسائية ،تطالب املرأة بإعالن
العصيان ضد الرجل ،عىل أساس أنه وحده املسؤول
عن ما تعانيه من قهر وتهميش وتفقري ودونية،
مع العلم أن خالص وتحرر املرأة غري مرتبط بإعالن
العصيان أو الرفض املطلق للعمل املنزيل وغري املنزيل
أو التخلص من الحمل ومن اإلنجاب ،ألن واقع املرأة
تكثيف ملايض وتاريخ ،فيه من املثبطات ما ال يعد
وال يحىص ،بما يعنى أن أوضاع النساء يف الوقت
الراهن مؤرش واضح عن درجة التخلف والفئوية
التي رافقت صريورة املرأة منذ وجودها إىل اآلن.
املرأة يف كل الثقافات تعاني األمرين ،تعاني لكونها
امرأة أي «أنثى» ،وتقايس من جهة أخرى ما يقاسيه
الرجل من قهر سيايس واجتماعي واقتصادي.
إن املطالبة بمساواة املرأة مع الرجل ليست كافية،
بل يجب الذهاب إىل أبعد من ذلك ،ألن املنطق يقتيض
تحرير املرأة والرجل معا يف مجتمع يستعبدهما معا،
باعتبارهما معا ضحية عقليات وتقاليد متخلفة.
إن املرأة املغربية قطعت أشواطا وحققت انتصارات
يف مسريتها النضالية ضد مجموعة من القوانني
التي تكرس دونيتها ،إال أن قضيتها ستبقى رسمدية
وأبدية ،مادامت العقليات ظلت عىل ماهي عليها،
وقد قال الفقيه املغربي محمد املهدي الحجوي
يف كتابه «املرأة بني الرشع والقانون» ...« :لم تزل
قضية املرأة تشغل حديث األندية ،وتذهب بأقالم
الكتاب والشعراء ،هذا ينترص ال طالقها من كل قيد،
وذاك ينادي بتقييدها من األرجل واأليدي ،واألخر يديل
بأفكار تحاول التعديل ،وغريه يأتي بأخر ال تزيد يف
الطني إال التبليل ..،وهي من مشكالت املجتمع التي
تقاذفتها األقالم وتطاحنت حولها العقول ويثار
فيها كل يوم جديد ،وال تقول إال هل من مزيد...
والحق أنها مشكلة من املشاكل اإلنسانية».
وإلحداث تغيري يف وضعية النساء خصوصا باملغرب،
يجب تمكينهن اقتصاديا وإرشاكهن يف السياسة
التنموية للبالد ،وتمكينها من السلطة االقتصادية
وهي الوسيلة الوحيدة لتغيري وضعيتها وتغيري
نظرة املجتمع إليها.
حال املرأة يقول ،إن تحريرها وتحررها الحقيقيني
هو التحرر االقتصادي والتحرر من سلطوية
املجتمع ،ألن كلما كانت املرأة قوية اقتصاديا ،اي
تملك سلطة املال ،كلما فرضت احرتامها عىل كل
رجل يف حياتها ومحيطها.
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يف اليوم العاملي للمرأة

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حيتفي بأربع نساء كرسن حياهتن خلدمة الثقافة واملجتمع

بمناسبة اليوم العاملي للمرأة ،نظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
يوم الجمعة 08 ،مارس  ،2019بمقره بالرباط ،حفال تكريميا
تحت شعار»التغيري االجتماعي من خالل املرأة ومعها» ،احتفى
من خالله بعدد من الفعاليات النسائية اللواتي لهن إسهام وازن يف
العمل الثقايف واالجتماعي.
وقد اعتال منصة هذا الحفل التكريمي الذي يأتي يف إطار االهتمام
الذي يوليه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية للمرأة املغربية ،أربع
نساء بصمن مسارهن بالتفاني والعمل الدؤوب واملستمر ألجل
الدفاع عن قضية املرأة ،ويتعلق األمر بكل من عائشة الشنا ،فاطمة
املريني الوهابي ،فاطمة شقريي ،وفاطمة صديقي.
ويف كلمته االفتتاحية لهذا الحفل أكد عميد املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،أحمد بوكوس ،عىل أهمية هذا التكريم ،الذي يعكس
انخراط املعهد يف قضايا املجتمع وانفتاحه عىل مكوناته
وعىل ما يعتمل به من تحوالت.

تهدد باستمرار االستقرار واألمن االجتماعيني باملغرب ،محذرة
من «الحقد» الذي يكرب عند هؤالء األطفال ضد مجتمع يلفظهم
ويرفض تمكينهم من حقوقهم.
ومن جانبها أكدت فاطمة املريني الوهابي ،طبيبة العيون التي
كرست حياتها لخدمة األشخاص املعاقني ،عىل أن التطور الحاصل
عىل مستوى التحسيس بقضايا األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة مازال ضعيفا وال يرقى إىل مستوى انتظارات واحتياجات
هذه الرشيحة من املجتمع.
ومع ذلك فإن هذه الطبيبة ،صاحبة مؤلفي «مغرب املعاقني بني
املعاناة والطموح» (أول دراسة شاملة حول وضعية اإلعاقة
باملغرب وهو مؤلف مشرتك مع الباحث يف علم االجتماع محمد
حمادي بكويش) و»احكي يل قصتك :اإلعاقة ،الشجاعة للحديث

عنها» (مؤلف مشرتك مع محمد حمادي بكويش) ،ال تستسلم
لليأس أو ترتك الحرسة تنتقص حماستها وحيويتها وطاقتها
الكبرية ،التي تكرسها لفئة املعاقني ،فهي منهم (تعرضت لشلل
األطفال) ،وتعرف جيدا حقيقة معاناتهم خاصة حينما يقرتن
العجز العضوي بالفقر.
ومن ضمن املكرمات أيضا ابنة تافراوت ،الدكتورة فاطمة شقريي،
الطبيبة املختصة يف طب النساء والوالدة ،التي كرست مهنتها كما
عملها ألجل التوعية والتحسيس بقضايا املرأة.
ببساطتها وعفويتها ،تلتقي هذه الطبيبة ،التي تقدم برامج
تحسيسية عرب التلفزيون واإلذاعة األمازيغيتني ،متتبعيها لتنقل
إليهم بعضا من قناعاتها حول رضورة تكثيف الجهود لجعل املرأة
يف صلب التغيري وجعلها رائدته وقائدته إىل جانب الرجل يف أفق بلوغ
مجتمع املساواة واإلنصاف والكرامة ألفراده .
إىل جانب فاطمة صديقي ،الباحثة األكاديمية وأستاذة
اللغويات بجامعة فاس ،التي تُرشف عىل تنظيم ،لقاءات
دولية نصف سنوية حول النساء يف البحر األبيض املتوسط،
بلغت دورتها الثامنة يف ماي  ،2018من خالل مركز ISIS
للمرأة والتنمية .وتتناول هذه املنتديات قضايا املرأة وطنيا
وإقليميا ودوليا ،كما أن ذات املركز يُنظم أوراش عمل
ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن املحافل ،والتي تهدف
إىل تعزيز املساواة بني الجنسني.

وأعرب بوكوس عن سعادته بوجود هؤالء املكرمات ،
موضحا أن اختيارهن جاء بناء عىل اقرتاح من فريق
الباحثني داخل املعهد ،والذين ينتمون إىل مركز الدراسات
السوسولوجية واألنثروبولجية ،الذي يشتغل عىل بعض
ً
االجتماعية والثقافية وبالذات موقع املرأة
محاور التحوالت
فضال عن محور يهم عمل النساء يف مجال التعاونيات.
وعرف هذا الحفل عرض رشيط فيديو لتسليط الضوء
عىل مسار املناضلة عائشة الشنا ونضالها لصالح قضية
األمهات العازبات وأطفالهن ،قبل أن تلقي خطابا مؤثرا
عادت فيه إىل بعض اللحظات الرئيسية التي ميزت مسريتها
وأغنت رحلتها التطوعية التي استمرت لـ 59عاما.

وتشتغل صديقي أكاديميا عىل موضوعات النساء
األمازيغيات وخاصة منهن القرويات ،ولها مجموعة من
اإلنتاجات األكاديمية يف املجال ،آخرها مؤلف «الخطابات
النسوية املغربية».
* كمال الوسطاني

وشددت الشنا عىل أن األطفال نتاج العالقات خارج إطار
الزواج وغري املعرتف بهم قانونيا يشكلون «قنبلة موقوتة»

حرضت املرأة الجزائرية
بقوة يوم الجمعة  08مارس
يف احتجاجات ضد ترشح
الرئيس املنتهية والياته،
عبد العزيز بوتفليقة للمرة
الخامسة عىل التوايل ،والتي
تزامنت مع إحياء اليوم
العاملي للمرأة ،والتي عرفت
مشاركة نساء كثريات من
من مختلف األعمار.

اإلحتجاجات باجلزائر  ..حضور قوي للمرأة
بني النساء اللواتي شاركن يف رسم
الخطط وتنفيذها ،وكانت قائدة
جمعية النساء الجزائريات حتى
االستقالل.

وحظيت بوحريد "حسب نفس
املوقع" بالتقدير وحازت عىل العديد
من الجوائز واألوسمةُ ،
وسمي أحد
أحياء العاصمة العراقية بغداد
باسمها (حي جميلة) ،كما أنها
تعترب "أيقونة" النساء املغاربيات
والعربيات الثائرات.

جمعة أرادها شباب الجزائر
للمرأة
اعرتاف
وقفة
الجزائرية وابراز دورها يف
الحراك السيايس منذ حرب
التحرير ،وتم تقديم وردة لكل
النساء اللواتي خرجن ليقولن
"ال للعهدة الخامسة".
وأبرز ناشطون حضور املرأة
الجزائرية ،من كافة الفئات العمرية ،يف تظاهرات
الجمعة  8مارس وأطلقوا عليها "جمعة املرأة"،
وأشاروا إىل خروج النساء يف تجمعات راقية
"تعكس شجاعتهن ووطنيتهن" ،وبادلوهن
التهنئة بعيدهن موجهني لهن الشكر عىل دورهن،
فالنساء يف رأيهم "شقائق الرجال وحفيدات
البطالت".
يف التظاهرة السابقة ،يف األول من مارس الحايل،
صنعت املناضلة الجزائرية جميلة بوحريد ،التي
لعبت دورا ً بارزا ً يف مقاومة االستعمار الفرنيس،
الحدث بمشاركتها يف التظاهرة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي
ومشاركون يف التظاهرات صورا ً ومقاطع فيديو
لبوحريد ،البالغة من العمر  83عاماً ،تسري مع
املتظاهرين يف شوارع العاصمة محاطة بالعديد
من محبيها الذين يعتربونها رمزاً.
وتعترب بوحريد ،حسب موقع " انديبوندون عربية"
من أيقونات حرب التحرير ،إذ قررت االنضمام إىل
صفوف جبهة التحرير الوطني ،عقب اندالع الثورة
وهي يف العرشين من عمرها .كما كانت يف قسم
التظاهرات الجزائرية ،وأول امرأة تشارك يف زرع
القنابل يف طريق االستعمار الفرنيس .وكانت من

كما شاركت أيضا يف مسرية الجمعة
املناضلة لويزة إيغيل أحريز ،التي
ّ
السن
عىل الرغم من تقدمها يف
شاركت "يف املسرية ضد العهدة
الخامسة, ،اكدت ملوقع" انديبوندون
عربية" أنه يجب أن نبدأ من الصفر
ونعطي الشعب الكلمة" ،بعدما
كانت قد أعلنت سحب دعمها للمرشح
إىل االنتخابات الرئاسية عيل غديري،
وهو جنرال متقاعد.
وتعتقد أحريز أن الوالية الخامسة
لبوتفليقة "خيانة للشهداء" ،الذين
ضحوا من أجل تحرير الجزائر ،بالنظر
إىل الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة
التي تدهورت بشكل ملحوظ ،غري أن
"محيطه يرص عىل ترشيحه واملغامرة
به ،والدفع بالبالد نحو املجهول"،
بحسب رأيها.
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املرأة والتنمية وإشكاالت ضعف املشاركة

الثامن من مارس من كل سنة يستوقفنا كل مرة ليسائلنا ويطالبنا
بحصيلة اعمالنا ومنجزاتنا ،حكومات وفاعلني ،وتقييم مستوى
الوفاء بالتزاماتنا تجاه قضايا املساواة ،ونبذ كل اشكال التمييز ضد
املرأة .املناسبة فرض كما يقال ،املغرب كغريه من الديمقراطيات
الناشئة خطى من زمن ليس باليسري بشكل إيجابي نوعا ما نحو إقرار
املساواة بني الجنسني وإن كان ما ذلك مازال محتشما وال يرقى اىل
مستوى تطلعات لحركات النسائية والجمعيات الحقوقية .مما يجعل
هذه املساءلة مرشوعية وذات راهنية قصوى ليس فقط عىل املستوى
الوطني واملحيل بل وحتى عىل املستوى الدويل ،باعتبارها آفة مجتمعية
عابرة للقارات ،وظاهرة ذات بعد عاملي ،ليست مقترصة عىل ثقافة أو
دين أو بلد بعينه ،أو عىل فئة خاصة من النساء بمجتمع ما.
غالبا ما يتم ربط مسالة وضعية املرأة يف املجتمعات املختلفة
بإشكاالت ثقافية او دينية او خصوصيات محلية(أعراف ،تقاليد
وعادات ).. ،إلضفاء نوع من الرشعية املجتمعية واملرشوعية عىل كل
اشكال التهميش التي تطال املرأة يف كل مناحي الحياة العامة .وهو
ما يستثمر لتربير ضعف مشاركة النساء يف سريورات التنمية املحلية
والحياة السياسية واالقتصادية والثقافية...الخ.
ولعل من أهم تجلياته وتمظهراته السلبية ،والتي تشكل رضبا من
رضوب العنف ضد النساء وأحد املعيقات التي تحول دون تحقيق
املساواة والتنمية عىل حد سواء .فإذا كانت فكرة املساواة تحيل إىل
كون جميع البرش يتمتعون بحقوق طبيعية أساسية ولدوا معها وال
يمكن ألي أحد سلبها أو انتقاصها ألي اعتبار ،فإنه يف املقابل تعترب
التنمية يف معناها الشمويل وسيلة وهدفا ال يمكن
أن تتحقق دون مشاركة حقيقية وفعلية للمرأة يف
مختلف امليادين السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية،
الثقافية ،والتي تبقى مرشوطة بالحفاظ عىل
حقوقها ،وتفعيل دورها يف بناء املجتمع إسوة بباقي
مكونات املجتمع .ومن أهم مظاهر استمرار املعاملة
السيئة للنساء ،يمكن أن نرصد ماييل عىل سبيل املثل
ال الحرص:
 -1استمرار تعنيف المرأة وتحقير مكانتها،
إن ما تعيشه العديد من النساء اليوم من عنف
داخل األرسة ،ويف العمل واألماكن العامة يعرف
تزايدا مستمرا ،بشكل مقلق خالل السنوات األخرية،
ويتخذ أبعادا خطرية فهو لم يعد يشكل فقط تهديدا
للسالمة الجسدية والنفسية للمرأة ،بل أصبح
يدمر البناء األرسي واملجتمعي ،يف وقت لم يعد فيه
السياق الدويل وال الوطني دستوريا وسياسيا يسمح
باستمرار ممارسة العنف ضد املرأة.
فحسب آخر تقرير ملكتب األمم املتحدة للمرأة
باملغرب ،خالل نوفمرب  ،2016فقد بلغ عدد النساء
املغربيات التي تعرضن للتعنيف والتحرش باألماكن
العامة 2.4 ،مليون امرأة مغربية .وحسب التقرير
السنوي األول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء ،سجلت  38ألفا
و 318حالة عنف ضد النساء يف  ،2014أن هذه الحاالت تتوزع عىل 14
ألفا و 400حالة «عنف نفيس» و 8743حالة «عنف جسدي» و1770
حالة ضمن «عنف القانوني» و 12ألفا و 561حالة «عنف اقتصادي»
و 844حالة عنف الجنيس .وأضاف التقرير أن أكثر من  80%من
النساء املعنفات ترتاوح أعمارهن ما بني  19و 48سنة ،وأن أكثر من
 46%من النساء اللواتي تعرضن ملختلف أشكال العنف متزوجات ،وما
يقارب  25%أرامل ،وأكثر من  50%ليس لهن سكن مستقل و23%
تعشن بشكل مستقل.
هذه األرقام وأخرى دليل قاطع عىل درجة تفاقم العنف ضد النساء
والفتيات وتحوله إىل ظاهرة مجتمعية واسعة االنتشار ،وتتطلب ان

نرفع درجة القلق الن الظاهرة صارت مشكال بنيويا ،حيث أصبح
العنف يشكل تمظهرا جليا لعالقات غري متساوية بني الرجال والنساء
وآلية لفرض الهيمنة عىل املرأة تجعلها ،وتشمل بشكل متزايد كافة
الفضاءات االجتماعية ؛ كاملنزل والفضاء العام وفضاءات العمل
وصوال إىل الفضاء االلكرتوني...الخ.
كما يتم تسجيل اتساع دائرة مرتكبي العنف حيث يتوزعون بني
الغرباء واألهل واألزواج والخطاب وأصحاب الوالية وزمالء وأرباب
العمل ومكلفني بالرعاية والتعليم وأشخاص افرتاضيني...الخ
 -2ضعف الضمانات القانونية:
ال يخفى علينا أن املغرب قد حقق مؤخرا تقدما هاما يف مجال مكافحة
ظاهرة العنف ضد املرأة .استنادا عىل مقتضيات الدستور الجديد
للمملكة املغربية لسنة  ،2011الذي نص يف ديباجته عىل حظر كافة
أشكال التمييز ،وعىل الحق يف السالمة الجسدية واملعنوية لألفراد وأكد
الفصل  22عىل عدم جواز املساس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي
شخص يف أي ظرف ومن قبل أي جهة ،كانت خاصة أو عامة ،إضافة
إىل إقرار الفصل  19مبدأ املناصفة من خالل التنصيص عىل إحداث
هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
حيث ركز اإلصالح الجزئي للقانون الجنائي لسنة  2002عىل املواد التي
تهم النساء واألطفال ،ويتجىل ذلك يف تبني ظروف التشديد وعقوبات
ثقيلة يف حاالت العنف الزوجي واالغتصاب ،كما تم تجريم التحرش
الجنيس يف قانون الشغل من خالل تعريفه بأنه شطط يف استعمال

السلطة.
أن انجازات املغرب يف هذا املجال وإن كانت من األهمية بمكان ،بحاجة
إىل املزيد من التعزيز ،خاصة فيما يتعلق بدعم ولوج املرأة إىل العدالة،
والحد من اإلفالت من العقاب ملرتكبي جرائم العنف ،ووضع سياسة
وقائية .كما ينبغي أيضا العمل بشكل خاص عىل تطوير األنماط
السلوكية لفئة الرجال والشباب للحد من ظاهرة العنف ضد النساء،
وأخريا ،البد من تحقيق املساواة بني الجنسني .ببلورة واعتماد مرشوع
قانون شامل للعنف ضد النساء والفتيات ال سيما أن حرص هذه
املعضلة االجتماعية تعرتضه العديد من الصعوبات.،

 -3اعالم يكرس الصور
النمطية:
رغم التطورت التي عرفها
املجال اإلعالمي املغربي يف اطار
تطوير املنظومة اإلعالمية
ومواءمتها مع االتفاقيات
الدولية ذات الصلة بتحسني
صورة املرأة يف االعالم ،من
خالل التوقيع واملصادقة عىل
عبد اهلل بادو
العديد االتفاقيات والقوانني
املؤطرة له وطنيا ودوليا ،إال
أنه يبقى حتى يومنا هذا غـري منصـف يف تناوله لقضايـا املرأة ،و
قارص عن تقديــم صــورة إيجابيــة تعكــس األدوار الحقيقيــة
والطالئعية التــي تضطلــع بهــا النساء يف مجتمعنا ،وكذا التطور
التي عرفته النساء كفاعالت أساسيات يف التغيري ويف التنمية .
ولألسف ضل اإلعالم املغربي يكرس ،خاصة يف املواد اإلشهارية
واإلعالنات ،إساءات للمرأة ومواد تتضمن إيحاءات و صور نمطية
لصيقة باألدوار الكالسيكية للنساء يف مجتمعات تقليدية قد تكون يف
بعض األحيان متجاوزة  ،كما تتضمن يف بعض األحيان صور سلبية
تك ّرس دونيتها وقد ترشعن للعنف أو التمييز املبني عىل الجنس.
دون الحديث عن مستوى مشاركة وحضور النساء يف الربامج سواء
عىل املستوى النوعي او الكمي ،فاملالحظ أن استضافة النساء يف
الربامج التلفزية واإلذاعية تنحرص يف الغالب عىل الربامج
املتعلقة بشؤون املرأة (الطبخ ،االرسة وتربية االطفال،
الديكور ،التزيني ،املكياج ،املوضة...الخ) وال يتم إدراج
النساء بشكل كاف يف الربامج العامة والقضايا السياسية
واالقتصادية والثقافية ،حيت إن اإلعالم ال يستضيف
عموما الخربات النسائية ويكتفي يف أغلب األحيان
بالتعامل مع خرباء رجال يف شتى امليادين .فعىل سبيل املثال
وحسـب التقاريـر الصـادرة عـن الهيئـة العليـا لالتصال
السـمعي البصـري لم تتعدى نسبة مشاركة الشـخصيات
العموميـة النسـائية فـي النشـرات اإلخبارية فـي
مجموع وسـائل االتصال السـمعي البصـري  11.93يف
املائة سـنة  ،2016مقابـل  10.05باملائـة سـنة ،2015
و  5باملائـة سـنة  .2013وبالنسبة لتبؤ مناصب القيادة
يف الحقل اإلعالمي ،فأبرزت الدراسة أن الرجال يشغلون
 73يف املائة من املناصب اإلعالمية العليا ( ،صندوق األمم
املتحدة اإلنمائي للمرأة).
هذه فقط بعض املجاالت التي تبني وبشكل صارخ ضعف
الدولة واملجتمع يف التعاطي مع قضية اعمال مبدأ املساواة
واستئصال كل اشكال التمييز ضد املرأة ،مما يجعلنا
بعيدين كل البعد عن بناء وتكريس مجتمع املساواة ودولة
املواطنة املتساوية للجميع .إن الوعـي برضورة النهوض
بالقوق اإلنسانية للنساء والنهوض واالرتقاء بمكانتها
يف املجتمع لـن يتأتى ،إال عن طريق تملك مختلف األطراف املعنية
لثقافة مبنية عىل الحقوق اإلنسانية للنساء يف منظورها الشمويل
التي جاءت به املواثيق الدولية التي يعد املغرب طرفا فيها ،للعمـل معا
عـىل تعزيـز الوعـي السـليم بـدور املرأة ومكانتها الحقة يف املجتمع
بعيدا عن الكليشهات والتنميط املفيض للتمييز وهدر الحقوق .األمر
الذي لن يتحقق نتيجـة جهـد فـردي تقـوم بـه جهـة دون أخـرى
ولن يتأتى إال بالتكوين والتحسيس وانخراط فعيل ملختلف الفاعلني
يف وضع سياسات عمومية منصفة وعادلة لتحقيق املساواة الكاملة
وانصاف املرأة من خالل االرتقاء بمكانتها يف املجتمع لتتبوأ املكانية
التي تليق بها.

النساء بإقليم تارودانت ..
متميزات ورائدات وذوي كفاءات يف التسيري واإلنتاج والتنمية الشاملة

رغم كل أجواء العرصنة والحداثة والتكنولوجيا
أرصت املرأة بإقليم تارودانت عىل الحفاظ عىل
هويتها وأصالتها وحشمتها ووقارها والسعي
بشكل ثوري إىل إثبات وجودها ،والقطع مع
الصورة النمطية امللتصقة بها يف مجتمع ذكوري
تسيطر عىل أفكاره نظرة دونية لها وإىل منجزاتها
ودورها يف املجتمع.
ويف هذا اإلطار ساهمت املرأة بإقليم تارودانت جنبا
إىل جنب مع الرجل يف التنمية الشاملة ،ولعبت أدوا ًرا
قيادية  ،فكانت رائدة يف جميع املجاالت االجتماعية
منها والثقافية والسياسية واالقتصادية والفنية
وحتى املقاوالت ،وتحدت سطوة املجتمع الذكوري
الذي ال يؤمن أغلبه بأن للمرأة دورا إنسانيا و
اجتماعيا و فكريا وثقايف أكرب من دورها الطبيعي
يف الرتبية واإلنجاب.
وفرضت املرأة بإقليم تارودانت شخصيتها و
وجودها بشكل قوي يف مجاالت كانت حكرا عىل
الرجال ،وتقلدت مناصب بمجلس النواب ومجلس
الجهة وكمستشارات ونائبات لرؤساء الجماعات
وكفاعالت أساسيات يف مجاالت حقوقية وجمعوية
سواء يف املجال الحرضي او القروي.
لكن املفرح جدا هو الثورة الحقيقية التي أعلنتها
املراة القروية بتارودانت والتي كانت إىل وقت قريب
تعيش كل ظروف القمع واإلضطهاد من طرف
الرجل ومن طرف املجتمع ككل نتيجة معتقدات
رجعية زائفة متعصبة.

حيث
ا نخر طت
بهذا
املرأة
ذو
اإلقليم
لطبيعة
ا
ا لقر و ية
والفالحية و
بشكل رسيع
مبارش
و
العملية
يف
اإلنتاجية عرب
ا لتعا و نيا ت
و ا لجمعيا ت
ا ملتعد د ة ،
كجمعيا ت
إنتاج أركان
و ا لز عفر ا ن
و ا لز يتو ن
و ا لحو ا مض
و ا لز ر ا بي . .
دون ان التنىس دورها الرئييس يف رعاية األرسة
والحفاظ عىل تماسكها ،عىل الرغم من التهميش
والتمييز الذي تعانيه.
وعىل الرغم من هذه اإلنجازات الكبرية التي حققتها
املرأة بإقليم تارودانت ،فإنها ولألسف ال تزال تعاني
من التحرش والعنف والتمييز والتهميش واإلقصاء

داخل الفضاءات الجمعوية و األحزاب السياسية
والجماعات املنتخبة ،ويلزمها بعض الصرب والوقت
لتفرض ذاتها بشكل كبري داخل املجتمع ومكوناته
ألنها تملك القدرة عىل العمل وجودته ،وتملك الذكاء
والنظرة الثاقبة لألمور والتميز والكفاءة الالزمة يف
التسري واإلنتاج والتنمية الشاملة.
* محمد جمال الدين

جيب أن ننتقل من التغين
االفتراضي حبقوق املرأة إىل
التعامل معها كمعطى واقعي
قال عبد النارص
الصحايف
الكواي
العلم
بجريدة
بمناسبة اليوم العاملي
للمرأة بأنه يضم
صوته «للرأي القائل
إن االحتفاء باملرأة ال
ينبغي أن يظل ره َ
ني
يوم يتيم سنوياً».
مؤكدا بأن «للمناسبة
رمزيتها ،لكن يجب
أن ننتقل من التغني
االفرتايض بحقوق
املرأة إىل التعامل معها كمعطى واقعي يفرض نفسه
بحكم متغريات شتى».
وأكد الكواي يف ترصيح لـ «العالم األمازيغي»« ،بأن
مجموعة من النساء الرائدات يف مجاالت عدة ،يشهدن
بوقوف رجل هو األب أو األخ أو الزوج أو غريهم وراء
جزء غري يسري ممّ ا حققنه من نجاحات.»..
مضيفا أن «مثل هذه الشهادات ال تنفي واقعا مأساويا
يعيشه فريق من نون النسوة بسبب رجال ربما ال
يقيمون لهذه الصفة وزنا ،فالرجل الحَ ُّق ال يظلم امرأة
وال يهضم حقوقها مهما اختلفت الذرائع !».
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Algérie : perspectives du mouvement populaire

Dans la légitime euphorie et
le bel enthousiasme qui caractérisent un mouvement populaire,
quelque soit le pays et l’époque, il
est de la plus haute importance de
ne pas perdre de vue et de rappeler
ce que les espérances de l’action
contiennent de positif mais, également, de négatif.

à renoncer à sa domination. L’oligarchie a toujours préféré entraîner
le pays dans l’apocalypse, plutôt que
d’accepter de se voir éliminée par
un mouvement populaire. Qu’on le
déplore ou pas, ainsi est malheureusement l’histoire humaine.

Rappelons-nous ce qu’avait écrit un militant
totalement dédié au mouvement populaire,
durant la Commune de Paris de 1871. Je cite
de mémoire : celui qui présente au peuple des
promesses illusoires est aussi criminel que le
géographe qui dresse des cartes erronées aux
navigateurs.
Pour s’en tenir mouvement populaire qui a surgi
en Algérie (comme d’ailleurs pour d’autres, par
exemple le mouvement français des « Gilets
jaunes »), on constate des critiques très pertinentes du système, mais elles ne vont pas jusqu’à
des propositions claires, concrètes, praticables.
On lit également des revendications concernant
des solutions, mais elles sont tellement générales qu’elles manquent de prospective pratique.
Par exemple, réclamer la démocratie, la liberté,
l’égalité, une Assemblée constituante, etc., soit !
Mais comment, concrètement, les réaliser ? À ce
sujet, on parle de réunion des partis politiques
dits d’opposition pour parvenir à un front commun consensuel. Mais la représentativité populaire de ces partis est trop inconsistante pour la
tenir en considération. Le candidat Ali Ghediri
propose une « rupture », sans préciser son contenu concret de manière suffisante ; il déclare
s’appuyer sur le peuple, sans indiquer de quelle
manière concrète. Ce qui en fait plutôt la figure
de l’habituel « Sauveur ». L’histoire montre où ce
genre de processus mène.
On avance, aussi, le recours à des élections réellement transparentes et démocratiques. Mais
suffisent-elles ?… En effet, pour que ces élections satisfassent réellement les intérêts du
peuple, il est nécessaire que les électeurs sachent
avec suffisamment de précision quels sont les
enjeux et les solutions réels. Ce qui implique des
informations et des débats les plus larges, clairs,
démocratiques dans tout le territoire national.
Donc du temps. Qui en est capable ?
Les propositions les plus concrètes furent formulées par le général à la retraite Hocine Benhadid (1)
À ma connaissance, une seule voix, celle du
P.S.T. (Parti Socialiste des Travailleurs) s’est
élevée pour proposer clairement, en employant
l’expression exacte « auto-organisation » du
peuple (2), ce qui me paraît la solution la plus
en mesure de garantir la concrétisation des
revendications légitimes de ce peuple. Cependant, la déclaration du P.S.T. n’indique pas,
au-delà du juste principe proclamé, la méthode
concrète pour réaliser cette auto-organisation
du peuple. Pour ma part, je m’étais efforcé à
fournir quelques propositions concrètes (3). Il
me semble utile d’ajouter d’autres réflexions.

Mais tout mouvement populaire
présente des carences.
En premier lieu, la récupération
(détournement) du mouvement populaire au profit d’une caste (ou oligarchie) nouvelle, quelle soit ou non
liée à des intérêts étrangers impérialistes. Bien entendu, les membres
de cette dernière sont les plus virulents critiques de l’oligarchie régnante, d’une part, et, d’autre part,
promettent monts et merveilles au
peuple, en lui garantissant de faire
son bonheur, parce que ces « sauveurs » possèdent la connaissance
et l’expérience pour réaliser ce bonheur du peuple.
Ajoutons à ce phénomène un autre fait. Le
peuple, pour être dominé, est toujours soumis à
un conditionnement continuel et systématique.
Il consiste à lui faire croire, de la part de l’oligarchie qui le domine (ou qui vise à la remplacer), qu’il est totalement incapable d’auto-gérer
ses propres affaires, sans préciser que tout est
conçu par l’oligarchie dominante (ou celle qui
vise à la remplacer) pour le mettre et le maintenir dans une ignorance telle qu’effectivement,
ce peuple, dans sa grande majorité, finit par être
convaincu qu’il a absolument besoin de « bergers
», de « guides », de «maîtres», d’«experts » pour
lui montrer comment réaliser son propre bonheur.
Évidemment, le peuple est dépourvu de diplômes
universitaires et de savoir social spécialisé. Cependant, les uns oublient, par bonne foi, d’autres
occultent, par calcul, ce fait : un exploité est le
mieux placé pour savoir ce qui lui est contraire
et ce qui lui est favorable.
Par conséquent, tout « expert » qui, prétendant «
connaître », n’accorde pas la parole à un exploité
parce qu’il se croit mieux capable de savoir quel
est l’intérêt d’un exploité, cet expert est un manipulateur, quelque soit sa supposée bonne intention. L’exemple le plus funeste et le plus calamiteux fut et reste le marxiste. Dans les efforts
modernes d’émancipation sociale, l’idéologie de
Marx fut, selon l’expression de Proudhon, « le
ténia du socialisme ». La pratique historique lui
a malheureusement donné raison. Comme toujours, et selon le proverbe populaire, il s’agit de
se prémunir de ses « amis » ; ils sont plus difficiles à discerner et à combattre que les ennemis.
On pourrait objecter : mais comment expliquer
l’ascendant que le marxisme eut et continue (un
peu moins) à avoir sur les mouvements d’émancipation sociale ?… Mon hypothèse est la suivante : c’est parce que la mentalité autoritaire
demeure encore prépondérante au sein des
peuples. J’y reviendrai dans une autre contribution.
Dans ce cas, l’histoire humaine l’a montré à qui
est capable de la voir sans lunettes idéologiques
préconçues : le mouvement populaire ne sera
qu’un moyen (levier, occasion) opportuniste
pour une oligarchie nouvelle de remplacer la
précédente. Bien entendu, quelques améliorations concrètes dans la vie sociale du peuple
pourraient se voir réalisées, mais la base même
du système social demeure intacte : l’existence
d’un peuple géré par une oligarchie qui en tire
ses privilèges, et cela par la perpétuation d’un
système social constitué de détenteurs (privés ou
étatiques) de moyens de production, d’une part,
et, d’autre part, de citoyens réduits à vendre
leur force (physique ou intellectuelle) de travail
aux conditions fixées par l’oligarchie dominante
nouvelle.
Autre carence du mouvement populaire : le
risque d’être étouffé par une répression institutionnelle adéquate.

Forces
Elle se manifeste par une expression libre, spontanée et auto-organisée. Nul besoin de chef
charismatique, de leader politique « génial »,
d’intellectuel « savant », de « révolutionnaire
professionnel ».
Un autre aspect de la force du mouvement populaire s’exprime par son aspect égalitaire et
solidaire. Les citoyens et citoyennes en action
proviennent de toutes les classes ou catégories
sociales souffrant d’exploitation économique,
assurée par la domination politique. Ainsi, on
y trouve le chômeur, le travailleur manuel, le
petit employé, l’étudiant, l’enseignant, jusqu’à
une partie de la moyenne bourgeoisie, vieux et
jeunes, hommes et femmes.
Enfin, la force du mouvement populaire est dans
sa consistance. Elle est telle qu’elle fait trembler l’oligarchie qui domine ce peuple, au point
que cette dernière menace d’employer l’ultime
recours : la répression, pouvant aller jusqu’à
son expression extrême. L’humanité ne présente
aucun cas d’oligarchie qui, devant un mouvement populaire puissant et résolu, a consenti

Faiblesses

Organisation et autorité.

Les militants les plus riches d’expérience pratique et de conscience théoriques sont unanimes,
partout dans le monde, à faire une constatation :
tous les mouvements populaires surgis dans l’histoire humaine ont échoué à cause de carences internes au mouvement, à savoir une organisation
inadéquate et une autorité insuffisante.
En effet, les mouvements populaires nés de manière spontanée, parce que soucieux d’égalité, de
liberté et de solidarité, ont tendance à répugner
à l’existence, en leur sein, d’une forme d’organisation et d’un exercice d’autorité. Les citoyens et
citoyennes craignent, et parfois constatent, que
cette organisation devienne rapidement autoritaire, créant une forme inédite de domination
entre une caste de chefs décidant et dictant ce
qu’il faut faire à une majorité réduite à exécuter. Ce phénomène est une tendance observable
partout.
Cependant, sans organisation adéquate, aucun mouvement populaire ne peut concrétiser
ses buts. Et sans disposer d’une autorité pour
concrétiser ses revendications, aucun mouvement populaire ne peut réussir.
Tout mouvement populaire exige donc une
organisation et une forme d’autorité qui correspondent à ses caractéristiques : autonomie,
égalité, liberté, solidarité. À ce sujet, les expériences historiques montrent les difficultés et
l’extrême complexité. Le problème est celui-ci
: il s’agit d’affronter positivement l’adversaire,
lequel dispose d’une organisation et d’une autorité hiérarchiques qui ont leur efficacité, en matière de domination sociale. Il s’agit donc pour le
mouvement populaire d’opposer à ces organisation et autorité, hiérarchiques parce que dominatrices, des formes d’organisation et d’autorité
conformes aux aspirations populaires, à savoir
égalitaires, libres et solidaires.
En l’absence de cela, l’histoire enseigne : tout
mouvement populaire échoue et finit par être
récupéré par une oligarchie nouvelle, peut-être
moins dominatrice mais, cependant, toujours
exploiteuse. Ce fut le cas de l’oligarchie féodale
qui a remplacé celle esclavagiste, de l’oligarchie
capitaliste qui a remplacé celle féodale, de l’oligarchie étatiste « socialiste » (ou « communiste »
qui a remplace celle capitaliste privée.
Depuis l’apparition du marxisme, le problème
le plus grave semble résider dans un fait. Les
marxistes, qui se déclarent les plus sensibles et
conscients des revendications populaires, ont le
fatal défaut de toutes les castes autoritaires : au
nom de leur savoir, prétendre assurer le bonheur
du peuple sans sa participation directe, en se
limitant à lui demander d’approuver leurs décisions puis de les exécuter. Là encore, l’histoire
sociale a montré que le peuple ne fait que changer de caste dominatrice.
Évitons un malentendu. Pour le mouvement populaire, il ne s’agit pas de rejeter par principe
toute aide, toute proposition, toute contribution venant de personnes se présentant comme
au service des intérêts du peuple, encore moins

de les ignorer ou les dénigrer. Le peuple a besoin de toutes les solidarités et de toutes les
connaissances possibles. L’unique risque à éviter
comme la peste c’est, pour le peuple, de perdre
le contrôle absolu et total de son mouvement, en
le délégant à des représentants qui ne font pas
partie de lui (parce que pas exploités économiquement), et qui, donc, risquent de récupérer
le mouvement en leur faveur et au détriment du
peuple.
L’exemple le plus funeste fut celui-ci : suite au
mouvement populaire en Russie, lequel surprit
le parti bolchevique, y compris son chef Lénine, ce dernier s’empressa de proclamer «Tout
le pouvoir aux soviets ». Puis la réalité montra
qu’en fait Lénine et son parti n’ont pas fait autre
chose que chevaucher le mouvement pour parvenir à en prendre les commandes. Une fois Lénine et son parti parvenus à se stade, les soviets
furent transformés, par la répression militaire,
en simples annexes de l’oligarchie nouvelle au
pouvoir. L’appellation du pays comme « soviétique » fut une totale imposture, la première de
la série, jusqu’à arriver à la République algérienne « démocratique et populaire », qui, depuis sa création, n’a rien de démocratique ni de
populaire.
C’est dire, en conclusion, qu’en présence d’un
mouvement populaire, l’euphorie n’est pas de
mise à moins d’être conscient des enjeux, des
espoirs et des risques en présence. Par conséquent, après avoir chanter victoire, parce que
le peuple a osé manifester publiquement et en
bon ordre, il reste à contribuer à la réalisation
concrète de ses revendications légitimes. Ce but
exige organisation et autorité efficaces, capables
de garantir au mouvement populaire ses aspects
autonome, libre, égalitaire et solidaire. Très difficile action, mais la seule à fournir des garanties sérieuses de possible victoire du mouvement
populaire.
Le mérite de surgissement d’un puissant mouvement populaire, c’est de faciliter la prise de
conscience et l’exercice pratique de l’auto-organisation citoyenne libre, égalitaire et solidaire.
C’est à cette action que le peuple et ses vrais
partisans devraient s’atteler le plus rapidement
et le plus largement possible. C’est l’unique
garantie pour éviter au mouvement populaire
d’être récupéré par une quelconque caste, pour
lui permettre de se maintenir, de se consolider,
de s’élargir, de parvenir réellement à la concrétisation de ses légitimes objectifs pour, enfin,
créer une société humaine sans exploitation
économique, donc sans domination politique, ni
conditionnement idéologique.
* Kaddour Naïmi
Email : kad-n@email.com
L’ensemble des contributions précédentes
est ici:
http://kadour-naimi.over-blog.com/
Source : http://www.lematindalgerie.com
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Entretien exclusif avec Salima El Koulali
Mlle Salima El Koulali est titulaire d’un Doctorat en Lettres et Sciences Humaines.
Actuellement elle exerce comme chercheur à l’IRCAM, au centre de traduction. Elle
maitrise l’espagnole, l’arabe, le français et bien sur sa langue maternelle amazighe.
Très active, elle a participé à différents colloques et a, à son actif, plusieurs
traductions d’œuvre littéraires vers l’amazighe.
* Pour entamer notre
entretien, je vous
demande de vous présentez
aux lecteurs de le Journal
"le monde amazigh", qui est
Salima EL KOULALI ?
** Je m’appelle Salima
EL KOULALI, je suis née à
Zegangan, une municipalité très connue de la ville
de Nador. J’ai grandi dans
une famille amazirophone.
En relation avec mon parcours académique, j’ai suivi
mes études lycéennes dans
la même ville où j’ai obtenu mon baccalauréat en
lettres modernes, et après
à la faculté des lettres et
des sciences humaines Dhar
El Mehrez-Fès, j’ai eu ma
licence en études hispaniques, spécialité linguistique. En poursuivant une
formation de deux ans à
l’école supérieure roi Fahd
de traduction à Tanger, j’ai
obtenu mon diplôme de
traductrice rédactionnelle dans le
domaine de la traduction juridique.
Actuellement je suis titulaire d’un
doctorat en traduction, obtenu à la
faculté des lettres et des sciences
humaines Fès-Sais, et je suis chercheur à l’Institut Royal de la Culture
Amazighe à Rabat.
* Vous exercez au centre de la
traduction, de la documentation,
de l’édition et de la communication
à l’IRCAM, pourquoi avoir choisi
cette institution ?
** J’ai choisi cette institution car
avant d’être une institution publique
c’est un lieu de recherche ou chaque
jour on apprend plus de choses. Elle
réunit des chercheurs de différentes
disciplines pour avoir une culture et
une langue amazighes globales qui
répondent aux aspirations de tout
les marocains. On peut affirmer que
l’IRCAM est une institution interdisciplinaire qui vise à promouvoir
la langue et la culture amazighes.
Et la traduction comme domaine
d’étude et de recherche a une place
importante dans l’institut.
* Parlez-nous de votre thèse de
traduction : quel est son sujet et
ses motivations ?
** Ma thèse intitulée « le conte
amazighe : collecte, classement et
traduction », porte sur la traduction du conte amazighe, en particulier le rifain, elle est inscrite dans le
cadre de la traduction littéraire. J’ai
fait un travail sur le terrain pour la
collecte des contes qui sont classés
selon des différents domaines, et je
les ai traduits vers l’arabe en analysant et décrivant les techniques et la
théorie de la traduction suivies. J’ai
intégré la transcription en caractère
tifinaghe dans la version originale
des contes pour garder son authen-
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BMCE EuroServices
innove pour élargir
ses solutions
de transfert d’argent

et qu’au niveau de mon centre
on contribue à la formation des
traducteurs amazighes, et nous
sommes satisfaits de les voir continuer la tâche qui a été entamée au
sein de l’IRCAM ; plusieurs institutions traduisent vers l’amazighe
en s’appuyant le personnel formé
par l’IRCAM.
* Que peut apporter la
traduction pour la langue
amazighe ?

ticité amazighe. Ce qui m’a motivé à
choisir ce thème c’est sa relation avec
notre identité et histoire puisque les
contes reflètent l’image et la mentalité de l’homme amazighe. En
outre, j’ai pu retrouver un lexique
amazighe riche qu’on a oublié vu le
développement tant de la langue que
de la vie. Et c’est grâce aux travaux
de terrain qu’on peut acquérir une
langue correcte et authentique.
* En quoi consistent vos actions
au sein de l’IRCAM ? Quelle est
votre contribution à la promotion
de l’amazighe, en matière de
traduction ?
** Dès mon intégration au sein de
l’IRCAM j’ai contribué pour laisser
mon empreinte dans ma spécialité,
et promouvoir la langue amazighe ;
j’ai commencé par la traduction des
contes qui peuvent servir comme
supports pédagogiques pour faciliter l’apprentissage de la langue : j’ai
quatre publications dans le domaine
de la traduction littéraire, à savoir
: tinfussin n imzyann(contes pour
les enfants), Tasddit (la parure),
tinfusin zg wayda agravlan (contes
du patrimoine mondiale), ufrinn n
tmdyazin n Pablo Neruda (extraits
de poèmes choisis de Pablo Neruda).
Actuellement je me suis focalisée sur
la traduction juridique pour enrichir
les domaines de recherche en matière de la traduction vers la langue
amazighe ; j’ai traduit le code des
libertés publiques qui sera publiée
prochainement en deux parties vu
le volume des actes ; la traduction
spécialisée et le manque qu’il y a au
niveau des dictionnaires juridiques
amazighes me motivent beaucoup.
Sans oublier que j’ai d’autres publications réalisées dans des colloques nationaux et internationaux,

** La traduction est un moyen pour
faire communiquer les cultures
à travers la langue. Découvrir la
langue de l’autre est égale à la
connaissance de sa mentalité, sa
culture et son idéologie, et cela
s’applique aussi quand on traduit
de la langue amazighe à une autre
langue ou vice-versa. A travers la
traduction la langue amazighe sera
plus diffusée à l’échelle nationale
et internationale, en particulier
quand on fait un bon choix des sujets à traduire.
* Quels sont vos projets d’avenir ?
** Mes projets consistent à poursuivre le travail qu’on a entamé au
sein de mon centre, c'est-à-dire
traduire des textes juridiques, et
je commencerai prochainement la
traduction des textes de la loi relative aux énergies renouvelables au
Maroc, en plus d’autres activités de
rayonnement, pour l’année 2019.
* votre dernier mot.
** J’espère que la langue amazighe
atteigne ses objectifs, qu’il soit promulguée et présentée dans tous les
domaines comme il a été prévu dans
les textes de la loi organique, et que
les recherches soient multipliées
afin de la sauvegarder. On rappelle
nos chers lecteurs que les peuples
les plus modernes font recours aux
moyens matériels, logistiques et humaines pour sauver leurs langues de
l’extinction car ils sont fiers d’elles,
et de notre part nous sommes chanceux d’avoir une langue qui a survécu pendant des millénaires, c’est
pour ça que les idéologies qui sont
contre l’officialisation et l’insertion
de la langue amazighe dans la vie
publique doivent être changées.
L’amazighe est un héritage de nos
ancêtres que nous ne pouvons pas
négliger ou nier, il fait partie de
notre identité marocaine.
* Propos recueillis par :
Moha Moukhlis

Dans le cadre des offres exclusives que propose
BMCE EuroServices à ses clients, en termes de
solutions innovantes de transfert d’argent; la
banque a mis en place un site transactionnel
destiné aux clients souhaitant effectuer leurs
opérations bancaires à distance.
Pour couvrir davantage les besoins de sa clientèle, le site transactionnel www.bmce-euroservices.com a été lancé en exclusivité, pour
permettre le transfert d’argent en ligne par
carte bancaire. Une application mobile BMCE
Euroservices sera également disponible sur
Android et IOS pour un accès plus rapide et
pratique.
Réservé exclusivement aux clients BMCE EuroServices, détenteurs d’une carte bancaire en
cours de validité, ce nouveau service offre plusieurs avantages :
- Accessible à tout moment via le site et l’application mobile
- Rapide ; entre 24h et 48h pour l’exécution
du paiement en ligne
- Transparence des opérations avec suivi et
accès à l’historique des transferts d’argent
- Sécurité et confidentialité des données personnelles des clients
Par ailleurs, dans le but d’être plus proche de
ses clients, BES poursuit son développement
en Europe et ouvre la 13ème agence en France,
dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ainsi, avec ses 34 agences dans 6 pays (France,
Italie, Espagne, Allemagne, Belgique et Pays
Bas), ses 34 desks Crédit Mutuel-CIC en
France et plus de 200 collaborateurs, BMCE
Euroservices se positionne en tant que banque
de référence des MRE en Europe.
Consciente de l’importance de la qualité de
service et de la compétitivité des solutions de
transfert, BMCE EuroServices continue de diversifier ses canaux de transfert pour se rapprocher davantage de sa diaspora et répondre
efficacement à tous ses besoins tout en étant
de plus en plus proche.

www.bmcebank.ma

6

إبداع

tirra

Mars 2019 - Numero 218

www.amadalamazigh.press.ma

ⵎⴰⵕⵚ 2969 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 218

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ "ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ" ⴷ ⵙⵓⵎⵉⵢⵢⴰ ⵉⵍⵃⴰⴷⴷⵉⵡⵉ,

ⵛⵡⵉⵔⴷ ⴷ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜ ⵜⵢⴰⵍⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵍⵙⴰⵜ

ⴷ ⵖⵔⵓⴷ ⴷⴰ ⴷⵏⵃⴰⵎ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴳⵍ,
ⵜⴰⵏⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵜ.
ⵉ ⴷⵉⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⴷⵅⵜ ⵏⵉⵎ ⵓⵔⴰⴳⴳⵎⴰ ⵍⴰⵡⴰ 6
?ⵍⴰⴹⴰⵎⵓ ⵏ ⵏⵖⵉⵣⴰⵎⵉ

?ⴱⵉⵔⵖⵎⵍ ⵏ
ⵏ ⵡⴰⵏⵉ ⵉⵏⵔⴰⵡⴰ ** ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003
ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵔⵖⵙⵓ ⴼⵅ ⵏⵔⵡⵉⵙⵢⵉ ⵔⵉⴷⵊⴰ
ⵉⵏⵏ ⵙⵙⴰⵡ ⴳⵣ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ,
ⴷⴰⵄ ⴰⵛⴰⵎ ⴰⵙⵓⵯⴳⴳⵙⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ ⵄⴷⵓⵏ 16
ⵓⵣⵣⵔⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎ ⵔⴰⵖ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⴹⵉⵡⵉⵜ ⵔⴰⵡ
ⵏⵚⵉⵕⴹⵉ ⵔⴰⵖ ⵔⴰⴽⴰⴷⴷⵉ ⴰⵢⴰⵏⴰⵎ ⴰ ⵜⴰⵡⴹ,
ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵔⵛⵉⵜ ⴰⴷⴷⴱⵜ ⴼⵅⵉ ⵏⴰⵍⵍⴰⵎⵏⵙⵉ
ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ.
ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵉ ⵔⵓⵜⵙⵓⴷⴰ ⴰⵛⵓⵢ 2011
ⵏ ⵔⴰⵖⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⵖⴰⵎⴰⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵜ,
ⵔⴰⵖ ⵓⴱ ⴹⵉⵡⵉⵏ ⵔⴰⵡ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ,
ⵉⴷ ⴽⴰⵏⵡⴰ ⵔⵡⵉⵙⵙⵜ ⴼⵅ ⴰⵖⵓⵜ ⵉ ⵏⵙⴰⵜⵜⵡⵉ
ⵏ ⵙⴰⵯⴳⴳⵙⵓ ⴳⴷ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⴰⵜⴰⵎⵙⴰ( 2003
2011 ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⴰⵔ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ).
ⵜⵢⴰⵍⵜⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵉ ⴷⵉⵍⴰⵡⵜ ⵛⵎⴰⵎ *
?ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜ
ⵏ ⵍⵀⵎⵙⵓ ⵔⴰⵖ ⵏⵇⵇⵉ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⴰⵛⵛⵡⵉⵜ
ⵜⵢⴰⵍⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴷⴷⴰⵎⴰⵜ ⵙ ⵔⵓⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵏⵙⵓⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ.
ⵎⵍⵏⵉⵜ ⵉⴷ ⴹⵡⴰⵜ ⴰ ⵙⵅⵏ ⴰⵔⴰⵎ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜ
ⵙⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⵉ ⴰⵎⵓⵏ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ...
ⵉ ⴷⵎⵍⵙⵏ ⵜⴰ ⵖⵏⵏ ⵜⵔⴰⴷⵓⵜ ⵉⴷ ⵙⵏⵏ ⵏⴰⵛⵎⴰ ⵛⵡⵏ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ ⴰ ⵅⴰⵙ ⵏⴰⵔⵉ . . .
ⵜⵉⴱⴰⵔⵖⵎⴰⵜ ⵍⵎⵏⵉⵜ ⵉⴷ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⴷⵎⵍⵙⴰ
ⵔⴰⴼⴹⵢ ⵔⴰⵖ ⵉ ⵏⴷⵉⵔⴱⵉ ⵛⵛⵉⵜ ⵜⵍⵙⵔⴰⵜ
ⵙⵏⵏ ⵏⴷⴰⵎⵍⵏⵉⵢ ⵉ ⴹⵡⵉⵙⵙⵉ ⴷⴰ ⴰⵎⵓⵃ ⴷⴰⵎⵍⵙⵓ
ⴰⵙⵅⵎⵉⵜ ⵓⵣⵣⵢ ⵏⵙⵢⴰ ⴷⴰ ⵜⵢⴰⵍⵜⵓⵜ ⴷ ⴰⵏⵙⵓⵜ
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵏⴷⴰⵎⵍⵏⵉ ⵙⵢⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰⵡⵜ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⴷⵎⵍⵙⴰ
ⵜⵢⴰⵍⵜⵓⵜ ⵏⵙⵅ ⴷⴰ ⵏⴰⵊⵊⵜⵉ ⵏⵜⵉ ⴰⵜⵜⵏ ⵏⵙⵏ ⵔⴰⵎⵉ
ⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵙⵏ.

ⴰⴷ ⵙⵏⵜⵉⵖ ⴰⵡⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⴼ :
ⵏⴳⴳ ⴷⴰ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵍⵙⴰⵜ- ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ/
ⵙ ⵏⵉⵏⵔⴰ ⴷⴰ ⵙⵓⵏⵎⵡ ⵉ ⵏⴻⵏⵓⵎ ⴷⴰ ⵙⵓⴼ ⴳⴷ ⵙⵓⴼ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ.
ⵙⵏⵏ ⵔⴰⵎⵎⵣⵜ ⵙ ⵓⵕⵕⴼⵉ ⴷⴰ ⵎⵉⵔⵖⵓ ⵏⵓⵎⴰ -
ⵃⵓⵎⴰ ⴰ ⵜⵓⵄⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴼⵅ ⵉⵎⵙⵓⵜ ⴰⵊⴷⵢ ⵔⴰⵖ ⵉⵡ ⴰⵔⵔⴰⵎ 5 ⵎⴰⵄⵍⵉⴽ ⵓⵔ ⵜⴳⵉⴷ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ -
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵜ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⵣⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ.
?ⴷⵉⵜⵙⵜ ⴰⵖ ⵉⵔⵓⵡⴰⵜ ⵏⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⵔⴰⵎⵎⵣⵜ ⴼⵅ ’ⵖⵉⵣⴰⵎⴰ ⵍⴹⴰⵎⴰ‘ ⵉ ⵓⵏⵉ ⵉⴷⴰⵇⴰ
ⵎⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⴷⵊⵉⵖ ⴷ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ.
ⴷ ⵖⵉⵔⵉ ⴷⴰ ⵖⵕⴰⴹⵅⵉ ⵉⵔⵉ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜ
ⵉⵏⴰⵟⵚⵡⴰ ⵍⴰⵎⴰⴽ * ⵉⵙⵡⴰⵍ ⴷⵉⴷⵙ:
ⵖⵔⴰⴼⴹ ⵉⵔⵉ ⵖⵉⵏ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⴼⵍⵙⴰⴼⴰ,

“العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية
تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة
األمازيغية ،وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها ،وكذلك ألساتذة
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وعىل الراغبني يف التوصل بأعداد جريدة “العالم األمازيغي” كل شهر إرسال طلب االشرتاك
املجاني إىل عنوان الجريدة (جريدة العالم األمازيغي ،رقم  05زنقة دكار الشقة / 07حي
املحطيط 10040الرباط /الهاتف والفاكس /0537727283 :الربيد اإللكرتونيamadalama� :
.)zigh@yahoo.fr
هذا ويجب أن يتضمن طلب االشرتاك املجاني يف الجريدة معلومات املرسل:
 االسم الكامل: العنوان: الربيد اإللكرتوني:-ورقم الهاتف:
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الربيد اإللكرتونيamadalamazigh@yahoo.fr :
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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".

tamazivt inu

دروس
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Oqba d Imnvan idlisn
Kud itddu oqba vrs almmas n tmdint, d ar
tÅuduyn middn g tsugin. D ar t itÄfar mucc
buyvrdayn. Ikka mucc isrs alln vas xf ict n
tvawsa, vas ad igmr avrda yannay, nvd ad itc
ca yufa. Ibbi kraÄ yilan zg mayd ibbi oqba,
d ntta lla yssara g tsugin d tvmrin n dart d
awd ibdduzn d idvar vr ikccim xf dist.
Itccur wazzar n mucc awrav s wakal, allig iga
axnanas mvar tssirid bab ns kigan.
Kkan middn s tazdgi nsn d wudmawn nsn izgÅavn
ar tddun, nvd lla tmcucudn xf ifaddn nvd ilvan
nsn xf tama ubrid. D ntta yiwi oqba ad ibbi
yan udvar abaraw, imnaggar d yan urgaz awssar
d yat tmïïuï igan taorrimt ar t msvuyan
gr asn- ar rgmn d ar svuyun d ar sflilliwn s
ivirr nsn g ignna s uyn asn tuca. Ikccm oqba
vr trbiot tamçyant middn ad yannay max
allig llan imnvan ad.
Ntta gulan d bulis ad bÄun gr asn, tumç
as yat tmvart tawssart ivir I junaïan,
trim tsnned xf yan umoraÄ d yiri ad
yisin yini:”I max allig mspraqn gr asn ?”.
Ulin ikmumac udm d ifassn n tmvart ad
d awd itrsawn imvban. Tpqqa tmvart g
oqba dat I mava as trar s wawal açurar
abpbap:” hat kkan middn ad sin ar tmmatn
gr asn kigan isgÅasn ayad, xf idlisn illan
g tmsdlist usqqimu. D ikka urgaz ad
ar itwpa ligan zg ma ur iplin g idlisn
iommr vas s twllafin n pççuÄi d tamssi. D ntta lla yurzzu ad igr idlisn ad
aha isvustn. Uma nttat ar ar as tqqar
vas s”byuritan imcqqi”.
Isqsa oqba: “I max id is tra nttat ad tqra
idlisn nna?”.
Inna idj urgaz avzaf immaln g idis tili tama ns
yat trbat tamçyant, ar itÄsa s tufra:” waxa,
ur id imcis. Hat lla yas ttalin s idlisn ur
igin yan. D nttat lla yas ttalin idamn zg kigan
idlisn illan g tmdlist g illa uzilal gr tmvart
d urgaz”.
Ar zigs tetter trbat tamçyant ar as tnzzv
ivir:” ibba… ibba… mayd igan azilal?”.
Irar urgaz:” ar tayÄ a ylli tasa inu, am uylli
nniv, lla turzzu torrimt ad twgrn idlisn nna g
illa wuçu d usnupyu vr brra n tmsdlist, tavul
tmsdlist ad tssav idlisn mi tra nttat ad
ilin digs”.
G uzmz nna ayd krfn ibulisiyn wiss ar itmmatn
s tiyffarin art n nzvn g ubrid. Yusi oqba ixf
innxsi ad yini:”iqn yumç tn bulis xf imnvan art
gin gr asn?”.
tÄsa tmvart tawssart d ar ttini:”arap, ur
ayn!... hat umçn tn bulis iddv ur ucin taçïïaï
n tmsdlist. D uzrf lla yttini is ila I ku yan
ad ifk taçïïaï idlisn, yiri tn nvd ur tn iri”.
Irar urgaz isndn xf ifaddn ns:”maca s uyad
ur tnni illi ad tddu vr tmsdlist”. Da ykkes

tafllawt zg yan uvri n tadffut tawrllayt
tamqrant g tlla tzÅavt d tmllalt, da yfkit
I yllis.
Tnna tmvart tawssart d nttat lla ur tri ad
twatc tadfut:” bdda a yargaz ad! Is ur iggi
wutci unnli mayd iplan Ii yllik ugar I wutci
uoddis?”.
Irar urgaz g udvar:” mayd trid ad tinid
s wawal nm?”, tdda yllis tetccur ioban ns s
tdfut.
Trar tmvart s tassast:” zg mayd izrin kkan
tt virx kigan n tmsdlas tixatarin, mi nviy ad
digs namu-tkka tetwassn s”tmsdlas ussamu”.
D kkan imltan ar frrun ku asgÅas. D ur ikki
awd yan ar isvuyyun zigs, iddv ur ar frrun
imltav vas I “tmsdlist ussamu” asn d yusan.

D kkan tt tmsdlas ussamu ar tmnzavn tt gr asnn
xf imltavn, s tmssumant ar tgann add awin tt
idlisn iplan d awd imswuran ihyyan, d izmaz
d idvar ivudan- d kkan yits digsn tt ar tgan
tt”assiwÄ s umya” I wamaç I ydlisn d tfki
I wiss ittuqran.
Kkan middn ar frrun mnid I wnna ttasin , iddv
virsn tga tmltavt n tmsdlist yan waddur axatar”. Tavul I wawal:” aha tzwir tadfut!”.
Day twrllily ad tannay oqba, pma ad tini:” dart
uynna ayd inna usqqimu imsdiwar is tla tmsdlist yan waddur axatar, s mi ur ili ad twadj
g ifassn I wnn iran ca ad digs tg. Da ysbdda
usqqimu s mayd akkan ayt tçïïaï ,”tamsdlist
tasnbaï taxatart”. Tavul “tmsdlist tasnbaï
taxatart”, tla advar ns g ugdud, aha ar twiri,
iddv ur tli atig, s ur da ufrrum middn xf
idlisn mc tn ran.d pma ad twag twuri inbdadn I
“tmsdlas n tamut”, isnumma usqqimu kraÄ inbdadn g “tamsdlist tasnbaï taxatart”, dart
I yan uzmz imççiyn,rglen tt” tmsdlas n tamut”
tigurin nsnn”.
Irar oqba :”iga usqqimu tamsdlist s umya?
Maca vallv is tnnid is ila xf kruci ad ifk taçïïaï n tmsdlist?”.

“ stit aynna, maca nmyar ad nttini I mayd itga
usqqimu is ur igi amya, mvar da yakkan middn
digs, hat yat tvawsa n tmdint!”. Tnna ayad s yan
ugrÄ s taÄsa.
Ibdda mnid as urgaz avzaf:”timdlas n tamut?
Ur djin slliv I wyad!”.
Trar tmvart tawssart s tassast:” yih,
hat arap, iddv tlla ” tmsdlist tasnbaï
taxatart”zg kigan aya, s ur djin tvalled ca bla
nttat”.
Issiwl urgaz d ntta lla ysmuttuy ifaddn ns
vr dat:” dvi, bdda da! Is da tkkad taçïïaï
n tmsdlas ?mc gan imsdiwar yat twuri iplan,
ila I middn ad frun”.
Tbdda tmvart tawssart tssuf alln ns g ti
wrgaz avzaf ibddan xf ifaddn ns, tini:”mata
watig tla, mc tavul vr bssif?”.
Inna urgaz:” ur issin awd yan mayd iplan
virs! Yits ur viyn ad frun. Hat ssn
middn icwan is lla skwan idlisn umya yan
ugdud adrfan. D tçïïuaÄin lla ttebÄu
açaça, ds ila I ku yan ad ifru amur ns. S
ugar uyn iqqn ad bddan invdimn xf tugawin
wiyaÄ!”.
Trar tmvart tawssart:” hat llan dvi
infraravn ugar I mayd izrin. Wiss
imyarr xf twuri igÅudin d wiss ur
da yakkan taçïïaï lla talvn g wiyaÄ. Mata
tnumi tga tvawsa ya, ma vr tlla tnbaï ugar
vrs asqqimu imsdiwar? Yan zg ismunn
isrtan virs kigan n tzddayin, uma amata g
irgzn lla tfdda twuri ns mc trgl “tmsdlist tasnbaï taxatart”?.
Irar urgaz tarbat ns vr ffir as, da ymrurd
vr dat, issiwl s tassast:” mata wanawn n tmsdlisin trid? Is trid tamsdlist n tamut, ad
tmall d vr yits g ugdud?”.
Tsvuy tmvart, llig tmall zg wudm ns:”hat ur
tviyd ad tkkd idis I tudmawin!is trid
imsÄsan g usqqimu pma ad ttalvn nvd ad ak gin
tudmawin?”.
Irar urgaz d ntta lla ytrara zigs tamvart
tawssart, allig tdda ad tbÄu:” mayd igan dignv imsÄsi? Mc ur trid aya, I max allig ur
tddid ibrdan nm zg kulumbu?!”.
Tarar vifs twssart, llig itt twat s snat n
tita aflla yixf umoraÄ:” a yamxib arssuÄ!
Hat kkiv ar akkav I “tmsdlist tasnbaï taxatart”, trid kgin dat mayd twarud!”.
Ntta ar tmsvuyan sin gr asn, d ar tru trbat
tamçyant, idda idj digsn ar inzzv iÄarr ns
add ivr I bulis- I tiklt yaÄ- da ynnsrurm
junaïan zg tama nsn, da yrwl zg udvar ar yurzzu
vas annirs d ufra g “tmsdlist tasnbaï taxatart” inmalan.
* SAOID BAJJI (Isul)
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Mme Amina Ibnou-Cheikh demande au Président de Conseil
de la vile de Rabat de changer les noms des avenues et
des rues qui porte le nom « Maghreb arabe ».
Mme. Amina Ibnou-Cheikh, présidente déléguée
pour le Maroc de l’Assemblée Mondiale Amazighe et
directrice du mensuel « Le Monde Amazigh », vient
d’adresser un courrier certifié au Président du Conseil
de la ville de Rabat, lui demandant de substituer les
noms des avenues et des rues qui porte le nom de « Maghreb arabe » par celui de « Grand Maghreb », en respectant le texte constitutionnel.
Dans cette lettre, Ibnou-Cheikh précise que : « plus de
sept années se sont passées après les réformes constitutionnelles au Maroc et plusieurs avenues et rues continuent de porter le nom de « Maghreb arabe », bien que la
Constitution marocaine de 2011, stipule dans son préambule de changer la dénomination « Maghreb arabe »
par « Grand Maghreb ».
Et du fait que la dénomination « Maghreb arabe » exclut la composante amazighe qui a des racines profondes
dans notre pays ; du fait que cette dénomination n’est
pas en cohérence avec la nouvelle constitution et ni avec
l’identité marocaine et la pluralité culturelle et linguistique du pays; et du fait que la constitution marocaine
consacre dans son article 5 le caractère officiel de la
langue amazighe à côté de l’arabe ; nous vous demandons
de changer tous les noms de rues, avenues et quartiers
qui n’invoquent pas notre identité amazighe commune,
par d’autres noms qui sont en cohérence avec l’identité
nationale et la nouvelle Constitution, en les écrivant, à
côté de la langue arabe, en langue amazighe et en caractères tifinaghes. ». Elle prévient au Président du

Conseil de la ville de Rabat qu’n cas de réponse
négative, elle sera amené à saisir la justice.
De ce fait, l’Assemblée Mondiale Amazighe a pris la
décision après la réunion de son Conseil Confédéral
tenu le samedi 2 mars dernier de relancer la continuité de sa campagne concernant le changement de
l’appellation « Maghreb arabe », en reconduisant
son procès contre l’agence officielle la MAP et le
gouvernement marocain au tribunal administratif
en appel, par l'intermédiaire de maître Mohamed
ALMOU.
L’internationale amazighe, l’ AMA demande à ses associations adhérentes et aux autres ONG amazighes
de s’impliquer dans cette campagne en interpellant
les collectivités rurales et urbaines. Pour cela, elle
invite les associations (ou même à titre individuel en
tant que citoyenne et citoyen) d’engager des procédures judiciaires contre les présidents des mairies
urbaines et des communes rurales qui s’opposent à
se conformer avec l’actuel Constitution et qui s’obstinent à maintenir les rues avec l’appellation discriminatoire du « Maghreb arabe ». Ainsi, l’AMA les
propose d’envoyer premièrement une lettre avec un
accusé de réception à l’exemple de celle qu’ IbnouCheikh vient d’envoyer au président de Conseil de
la ville de Rabat (copie de lettre est en PJ). Puis
attendre deux mois, et s’il n y a aucune réponse à
leurs courriers, alors ils ont tout le droit d'intenter
un procès.

Algérie : « Pouvoir dégage ! »

L’Algérie est à la croisée des chemins.
Le pouvoir en place ne va pas pouvoir prolonger Bouteflika, pour un 5ème mandat,
sans heurts. Depuis 20 ans, Bouteflika est
l’homme de paille de généraux qui ont pris
le pouvoir à la suite d’un véritable putsch
militaire. Depuis 20 ans les clans auxquels
ils appartiennent se partagent les richesses
du pays au détriment d’une population de
plus en plus pauvre. La rente pétrolière
dilapidée, il ne restera plus grand chose
au peuple algérien. Pourtant, ces rapaces
tiennent à spolier le pays jusqu’au bout,
en présentant un président très malade
et incapable d’assurer quoi que ce soit à
la tête de l’Etat – sauf les intérêts de certaines castes militaires et aujourd’hui de
leurs héritiers.
Depuis 20 ans, ce pouvoir a vidé l’espace
politique de toute opposition crédible, à
coup de pots de vin et de pressions. Depuis
20 ans, les démocrates du pays sont harcelés par tous les moyens possibles. Parmi
elles et eux, les syndicalistes autonomes
du Snapap (Confédération Générale Autonome des Travailleurs et Travailleuses
en Algérie) peuvent en témoigner : licenciements abusifs, écoutes, filatures, pressions, arrestations, procès sans fin, tentative d’assassinat déguisée en accident,
rien ne leur a été épargné. Les blogueurs
un peu trop subversifs sont eux aussi embarqués par les services de sécurité et victimes de peines de prison après des procès
de pure façade. Cela fait des années que
la pression monte dans le pays, le 5ème
mandat du président Bouteflika est l’excès de trop. Les appels à manifester se sont
répandus à toute vitesse sur les réseaux
sociaux que ne peut contrôler le pouvoir…
et la population a répondu à l’appel.
Le vendredi 22 février, des centaines de
milliers de personnes sont sorties dans
la rue pour manifester leur colère et leur

volonté d’un changement démocratique.
« Bezzaf/C’est trop
! » scande le peuple
algérien dans de nombreuses villes : Annaba, Setif, Alger, Tiaret, Relizane, Bordj
Manaiel, Bougâa, Mechdellah, Boumerdes,
Bejaia, Djelfa, Ain El
Beida, Bouira, Oran.
Les marches ont été
pacifiques mais les
manifestant-es et ont
été copieusement arrosé-es de gaz et par
des canons à eau. La
police a procédé à de
nombreuses arrestations, à fait prononcer
des
condamnations
immédiates par une
justice aux ordres,
embarquant même des
avocats, intellectuels
et des membres de la
société civile.
Mardi 26, les lycéennes et étudiant-es sont
également sortis des
facs pour protester ; à
Alger ou à Tizi Ouzou la
police a fermé les accès
aux universités, bloquant à l’intérieur et
à l’extérieur étudiantes et professeurs. Les
jours suivants, ce sont
les journalistes qui se sont rassemblé-es
pour dénoncer les directives du pouvoir
leur interdisant de rendre compte des manifestations. Le 22, les chaînes algériennes
n’ont rien diffusé des mobilisations mas-

travailleuses, au niveau national, à rejoindre le peuple lors de
la marche du Vendredi 1 Mars
2019 car il s’agit de notre pays
et de notre avenir pour crier fort
notre refus du cinquième mandat
et pour exiger la rupture avec un
régime honni ».
Le Réseau syndical international
de solidarité et de luttes apporte
tout son soutien aux algériens
et algériennes qui demandent
la démocratie en Algérie. Nous
exprimons, en particulier, notre
solidarité à nos camarades de la
CGATA que nous savons actifs et
actives dans ce moment, comme
ils et elles l’ont toujours été pour
défendre les droits et les libertés
dans le pays. Toute notre solidarité et nos vœux de réussite pour
la mobilisation du 1er mars !
Nous demandons au pouvoir
français de ne pas soutenir cette
parodie d’élections qui va se dérouler dans quelques semaines
et de cesser de faire semblant,
comme tous ses prédécesseurs,
que rien ne se passe en Algérie.
Il ne s’agit plus simplement
d’écarter Bouteflika aujourd’hui,
il s’agit de changer le système
Que la lutte du peuple algérien
soit victorieuse !
Démocratie pour l’Algérie !

sives partout dans le pays. Les avocats se
mobilisent aussi, avec des marches et des
rassemblements dans les villes du pays, le
27 et le 28.
La CGATA, dans un communiqué en date
du 27, « appelle tous les travailleurs et

Source : https://entreleslignesentrelesmots.blog/2019/03/01/algerie-pouvoir-degage/
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comment l'union Européénne
contribue à la radicalisation des jeunes au maroc?

Honorables eurodéputés(es)
Objet : Etes-vous au courant de la contribution de l'Union
Européenne à la régression des langues autochtones et à la
radicalisation des jeunes au Maroc?

Mesdames et messieurs les eurodéputés(es)
Comme elle a souligné la Directrice générale de l’UNESCO,
Mme. Audrey Azoulay, à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, le 21 février dernier :
«une langue est bien plus qu’un moyen de communication
: c’est la condition même de notre humanité. En elle se
sédimentent nos valeurs, nos croyances, notre identité.
Grâce à elle se transmettent nos expériences, nos traditions et nos savoirs ».
Mais malheureusement, vos gouvernements européens et
l’Union Européenne, au lieu de promouvoir ces langues maternelles dans nos pays d’Afrique du Nord, ils contribuent
à leurs régressions et, par la suite, ils renforcent la radicalisation des jeunes et la prolifération des réseaux du salafisme violent. Comment est-ce possible cela, sachant
que l’objectif primordial de vos aides européennes à
la coopération c’est de contribuer efficacement à la
démocratisation de nos pays sud-méditerranéens?
Actuellement, tout le monde se préoccupe sérieusement de ces jeunes djihadistes, dont leur majorité
sont d’origine nord-africaine, qui se sont engagés
dans les massacres ignobles et inhumains des civils
de la Syrie et d’Irak au sein des rangs de Daech, et
qui commencent à y retourner chez eux, au sein de vos
différents pays européens. Vos polices française, allemande, hollandaise, belge, espagnole et autres sont
toutes en alerte maximum et à l’affût des profils de
ces jeunes qui se sont rentrés, - et qui continuent à le
faire – au sein de leurs banlieues de vos grandes villes
européennes, après que les forces arabo-kurdes des
Forces Démocratiques Syriennes (FDS) et leurs combattants de l’Unité de Protection du Peuple (YPG) essaient
de réduire leur dernier territoire !
Une chose est évidente, la grande majorité de ces jeunes
terroristes islamistes, -comme le cas de Mohamed Merrah ou comme ceux qui se sont impliqués dans les tristes
attentats de Madrid du 11 mars 2004, de Paris du 13 novembre 2015, de Bruxelles du 22 mars 2016, de Berlin du
19 décembre 2016, de Barcelone du 17 et 18 août 2017
ou encore, et plus récemment, celui de Strasbourg du 11
décembre commis par Chérif Chekatt et les assassins des
jeunes touristes scandinaves (la danoise Vesterager Jespersen et la norvégienne Maren Ueland, à Imlil, près de sommet de Toubkal le 17 décembre dernier)-, ont été séduits
par les thèses radicales de l’islamisme politique parce qu’ils
souffrent tous, au fond, d’un problème de « crise d’identité», provoqué par un profond déracinement culturel envers
lequel les états européens ni les états nord-africains ne se
sont pas penchés une fois pour toute à apporter d’efficaces
et réalistes solutions (https://amamazigh.org/2017/04/
lettre-de-lama-a-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-a-propos-de-lavenir-de-leurope/).
Prenant l’exemple concret du Maroc, qui est le pays le plus
gâté de Maghreb de la part de la Commission européenne,
et qui jouis d’un « statut avancé » avec l’Union Européenne,
et qui de ce fait bénéficie de mannes financières fort importantes. Depuis qu’il est lié à l’Union Européenne, par
un accord d’association en 2000 et jusqu’à maintenant, le
Maroc vient de se classer à la position de 123 sur 189 selon
l’Indice de Développement Humain du PNUD (IDH). Fortement pénalisé par le secteur de l’éducation, de l’alphabétisation des adultes et de la santé. Or, précisément c’est
dans ces secteurs où l’UE a plus investi. Dans le domaine de
la santé elle a dépensé en dix ans plus de 2,2 milliards de
dirhams et dans celui de l’éducation plus de 2 milliards DH.
Par rapport au secteur de l’alphabétisation des adultes
que l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme
(ANLCA) assure, la délégation de l’Union européenne au

Royaume du Maroc a généreusement contribué au programme d'appui à la stratégie nationale d'alphabétisation
dans sa première phase (2008-2015) avec 27 M€, dans
la deuxième (2011-2018) avec 35 M€ et dans la dernière
phase en 2018 avec 50 M€, soit un total de 112 Millions
d’Euros (eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr/42243/
Alphab%C3%A9tisation). Et voilà que M. Driss Jettou,
président de la Cour des Comptes et ancien premier ministre, ouvre une enquête de malversations au sein de l’ANLCA. Le pire, selon les révélations du quotidien « Al Akhbar
» du 28 février 2019, le directeur d’ANLCA, assuré par M.
Abdessamih Mahmoud, a été nommé d’une façon illégale
par l’ancien président de gouvernement, l’islamiste Abdelillah Benkiran, et il a doublé le nombre des associations
qui bénéficient de ces programmes à 2400 associations assurant l’alphabétisation des adultes, et surtout des femmes
rurales, des femmes des petites villes et des quartiers périphériques de grandes villes. Selon ce quotidien, un grand
nombre de ces associations ont des relations étroites avec

le Mouvement Unité et Réforme (MUR), qui constitue l’aile
idéologique des frères musulmans du Parti Justice et Développement (PJD). Ce dernier parti, à la tête de l’actuel gouvernement, exploite explicitement vos précieuses aides à la
coopération non pas pour lutter contre l’analphabétisme,
sinon pour diffuser plus amplement leurs thèses salafistes,
et de déraciner encore plus les populations autochtones
du Maroc, en atteste le nombre de jeunes filles et femmes
rurales qui se voilent à la suite de suivre ses cours d’alphabétisation. Pire, certains manuels utilisés et financés par
l’argent des contribuables européens diffusent par exemple
ceci : « Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les
« Associateurs » iront au feu de l’Enfer, pour y demeurer
éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires
» (Réf. : Alqiraâ min ajl altamkin, minhaj ataqwin al asasi
lilkibar, kitab almuta3alim, Direction de la Lutte contre
l’Analphabétisme, Rabat 2011).
Déjà M. Driss Jettou a déjà mis à nu les dysfonctionnements, les détournements et les malversations que l’ancien
ministre de l’Education Nationale, M. Ahmed Akhchichene
avait commis, et le voici, au lieu d’être trainé devant les
tribunaux, entrain de diriger une des régions les plus importantes du Maroc ! (www.courdescomptes.ma/upload/
MoDUle_3/File_3_613.pdf). Ce dernier a le grand mérite
de stopper la généralisation de l’enseignement de la langue
maternelle et autochtone des millions de citoyennes et citoyens Amazighs. Et les gouvernements, surgit à la suite de
la réforme constitutionnelle de 2011, dirigés les islamistes
de PJD, réfractaires à reconnaître le calendrier et l’histoire
des Amazighs, essaient à tout prix de bloquer, depuis plus de
huit années, la sortie des lois de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue autochtone du Maroc qu’est l’amazigh. Ils bloquent la généralisation de son enseignement,
son introduction dans les administrations…Et essaient
d’ignorer volontairement et efficacement les recommandations de l’UNESCO de l’importance de la langue maternelle
( https://youtu.be/dE_wHSfsyhc ).

C’est ainsi que les dons des pays européens, les budgets des
28 dédiés à la coopération des pays du sud, ne s’accompagnent pas vraiment de résultats positifs, n’améliorent
plus le développement humain, ni renforcent guère « la
transition démocratique » des pays nord-africains ! Au
contraire, ils contribuent à plus d’islamisation idéologique,
à plus d’instabilité sociale, et à plus de flux migratoires ! Et
en plus de cela, ils contribuent à la disparition des langues
amazighes
(www.lematindz.net/news/23421-les-langues-amazighes-en-voie-de-disparition-i.html) !
Tout cela revient en grande partie à la faillite du système
éducatif marocain, basé sur « la politique d’arabisation »,
qui continue à exclure les langues maternelles et autochtones. Au lieu de généraliser l’enseignement de celles-ci
et qu’elles soient à la base des manuels pédagogiques des
six millions d’élèves des écoles publics et de l’alphabétisation de quelques millions d’adultes, comme le préconise le
brésilien Paolo Freire et le recommande les instances des
Nations Unies dont l’UNESCO, l’Etat marocain continue à
maintenir cette rétrograde politique idéologique «
d’arabisation », qui véhicule des valeurs en contradiction totale avec les valeurs autochtones amazighes.
De même, le ministère des Marocains Résidents à
l’Etranger (MRE), continue à envoyer de nouveaux
professeurs en Europe pour enseigner, uniquement,
la langue arabe. Le ministère des affaires islamiques
fait la même chose en envoyant des imams arabophones et à faire comme si la langue amazighe ne
faisait pas partie de l’identité plurielle des marocains et qu’elle n’est pas capable de véhiculer l’enseignement religieux, dont le rite malékite, le plus
modéré des interprétations islamiques a été diffusé
un peu partout grâce aux imams amazighs… Ce qui
a pour conséquence l’exportation de la politique de
déracinement culturel et linguistique des marocains
en Europe et la continuité à l’approfondissement de
leur crise identitaire (https://amamazigh.org/2017/11/
lama-interpelle-lunesco-sur-limportance-de-la-languematernelle-dans-la-resolution-de-la-problematique-deleducation-au-maroc-et-dans-les-pays-de-tamazgha/
). Les jeunes enfants européens d’origine amazighe, par
exemple, mal intégrés à l’école du pays d’accueil, qui ignore
tout de leur langue, de leur identité, de leur histoire, et de
leur civilisation, en leur imposant une autre langue qu’est
l’enseignement de la langue arabe classique, arrivent à devenir des jeunes sans identité claire ; ils ne savent plus s’ils
sont « Européens », ou « Arabes » , ou « Amazighs ». Des
jeunes perdus, rebelles qui terminent dans leur plus grande
majorité dans les milieux de la délinquance, et où une toute
petite minorité devient la cible des prédicateurs salafistes
au sein des prisons européennes !!!
En définitive, la solution à la crise identitaire des jeunes
nord-africains et des jeunes européens d’origine maghrébine, et par extension à la réussite des programmes de
l’alphabétisation des adultes en Afrique du Nord, existe bel
et bien, et cela réside essentiellement dans l’enseignement
des langues autochtones et maternelles. Comme elle l’a souligné Mme. Audrey Azoulay, en cette année 2019, déclarée
en étant l’Année internationale des langues des peuples
autochtones : « l’objectif de développement durable 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
l’UNESCO, nos partenaires et les acteurs de l’éducation,
à reconnaître et à réaliser les droits des peuples autochtones».
Veuillez agréer, Mesdames et messieurs les eurodéputés(es),
l’assurance de notre considération fort distinguée.
Rachid RAHA,
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe
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صورة املرأة والنوع االجتماعي يف النص األسطغرايف «العريب»*
كتاب رحلة إبن بطوطة منوذجا

كيف تبدو صورة المرأة االمازيغية في كتابات الرحالة؟ وخصوصا منهم المسلمون؛ سؤال يتبادر إلى الذهن عند كل لحظة من لحظات التفكير واالشتغال الذهني
بموضوعات المرآة باعتبارها الموضوع المجسد والمكثف الحقيقي للصور الذهنية المترجمة بطبيعة الحالة لخلفيات الكتاب الذين يدونون وقائع وأخبار رحالتهم
وتنقالتهم بين األمم والشعوب .وفي هذا اإلطار فابن بطوطة ال يشكل استثناءا بل هو نموذج الرحالة الذي وقف غير ما مرة مندهشا بل مصدوما مما تتلقاه أعينه
من صور اجتماعية تعكس عمق االختالف بين ما ألفه في مجتمعه األصلي وما يراه من حقائق ثابتة على األرض أو بتعبير أدق في الفضاء الثقافي الذي إنتقل اليه.
عىل مر العصور اعترب آدب الرحلة من بني االجناس
األدبية األكثر ترجمة لرهانات الفكر وطرق اشتغاله
بل هو ديوان الكتاب وامني رسهم وحافظ قناعاتهم
الفكرية والدينية والثقافية ،ومن هنا تكمن أهميته
وقيمته بحيث أنه يسمح لنا بالتعرف عىل ردود
فعل الذات تجاه االخر املختلف ،وهكذا فقد مكنتنا
عىل سبيل املثال كتب الرحالة أو السفراء املغاربة
إىل أوروبا من التعرف عىل مجتمع أوروبي يف غاية
االختالف مع نظريه املغربي كمجتمع أصيل للرحالة
أو السفري وبتعبري أدق اكتشفنا تصورا ذهنيا ينطلق
من مركزية دينية وثقافية أصدرت الكثري من ردود
الفعل تجاه االخر املختلف معه ثقافيا؛ ردود فعل
اتسمت يف عمومها بالرفض والتشنج واستنكار
لظواهر حياتية عادية بل تعترب بمثابة البديهي لذى
االخر الذي استنكر عليه رحلتنا سلوكهم وصنفه يف
خانة املرفوض بل الحرام الذي ال يجب اتيانه؟؟.
إذا كان هذا حال رحالتنا إىل أوروبا ،فكيف كان
حالهم عند زيارة إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها
مجاال يدخل يف نطاق املجاالت اإلسالمية والذي
يختلف عن املجال األوروبي ذو الثقافة املسيحية؟
وهل يشكل ابن بطوطة امتدادا لنظرائه الذين انتقلوا
إىل أوروبا فيما بعد؟ وماهي اهم ردود أفعاله يف
صحراء صنهاجة؟ وكيف تعامل ابن بطوطة مع
املنظومة الثقافية لسكان مدينة مسوفة ووالتة
وخاصة النساء؟ وما هو موقفه من عادات وتقاليد
املجتمع الصنهاجي؟ قبل اإلجابة عن مختلف هذه
األسئلة ارتأينا أن نضع القارئ يف سياق حياة ابن
بطوطة وكتابه وكيف انتقل إىل الصحراء وماذا كان
يفعل هنالك.

 -1-حياته:

هو محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي ،املعروف بابن
بطوطة ولد بمدينة طنجة  1304وتويف سنة 1377
وهذا يعني أنه عارص دولة بني مرين يف املغرب وهو
رحالة وإخباري أمازيغي من قبيلة لواتة ،لقب بأمري
الرحالني ،وله كتاب يف ذلك سماه «بتحفة النظار يف
غرائب االمصار» وضمنها أخبار األمم والشعوب التي
زارها ،وقد كان خروجه األول من طنجة سنة 1325
ميالدية ،وقد جاب بأسفاره وتنقالته ربوع املغرب
ومرص والحبشة والشام والحجاز والعراق وبالد
فارس واليمن والهند والصني إىل أن وصل بالد الثثار
وتخوم إفريقيا.

 -2-كتابه:

جرت العادة عىل تسمية كتابه برحلة ابن بطوطة
وهذا فقط اسم شهرة اما عنوان كتابه فهو «تحفة
النظار يف غرائب االمصار» وهو عبارة عن كتاب يف
آدب الرحلة وتتقاطع كثريا مع املصادر التاريخية
نظرا الحتوائها عىل العديد من أخبار األمم واالقوام
والبلدان التي زارها ابن بطوطة طيلة مدة رحلته التي
ارشنا إىل بعض األماكن التي زارها وكتب عنها وعىل
العموم توجد منها الكثري من النسخ والطبعات ومن
املعروف أن بطوطة امىل روايته عىل ابن جزي محمد
بن احمد بن احمد فكتبها سنة  1356ميالدية وتظم
عالوة عىل مقدمة ابن جزي  16عرش فصال بدءا
من مرص والشام مرورا بالحجاز والعراق وفارس
وسواحل البحر األحمر واملحيط الهندي والخليج
واسيا الصغرى وبالد االوزبيك ورشق أوروبا واسيا
الوسطى وطريق دلهي ومدينة دلهي إىل ان وصل إىل
الصني ورجوعه إىل املغرب وزيارة االندلس والسودان
الذي يهمنا يف هذه املقالة.

 - 3-رحلته إىل بالد السودان

املقصود ببالد السودان هن هو شمال دولة مايل
اوجزء من دولة النيجر وأجزاء من صحراء الجزائر
لحالية فكما هو معروف انطلقت رحلة رحالتنا من
سبة يف اتجاه ايوالتن يف صحراء صنهاجة وكان لزاما
عليه ان يتوقف يف سال قبل ان يتوجه إىل مراكش ثم
العودة مرة أخرى إىل مدينة سال ومنها توجه رأسا
إىل مدينة سجلماسة بعد ان مر بمكناس ،ففي
سجلماسة انطلق ابن بطوطة يف رحلته بعد ان
اشرتى الجمال وعلفها ملدة أربعة اشهر ،تم سافر «يف
غرة شهر الله املحرم سنة ثالث وخمسني ،يف رفقة
مقدمها أبو محمد يندكان املسويف»  .هذا األخري
ستقع له مع رحالتنا قصة يف غاية الطرافة كما
سنرى فيما بعد ،قصة تدخل يف صميم ما اوردناه
سابقا وتدخل فيما يمكن ان نصنفه ضمن ردود
الفعل املتشنجة والرافضة لترصفات االخر املختلف
ثقافيا وسلوكيا ،وخصوصا فيما يتعلق بعالقات
الرجال بالنساء التي ستصدمته كثريا كما سنبني ذلك

فيما بعد .وبعد الوصول اىل مدينة تغازى التي وصف
بيوتها املبنية بأحجار امللح لم يرتدد صاحبنا يف قدف
هذه املدينة وسكانها بأبشع النعوت وقال عنها أنها
مدينة حقرية وجميع أرجاءها مليئة بالدباب ووصف
مياهها بالزعق وهذا ما جعله يمكث فيها عرشة أيام
فقط قضاها يف جهد كما جاء يف كتابه.

 -4ثنائية األسود واألبيض:النوع االجتماعي وحتمية االصطدام
بعد سفر دام لشهرين كاملني وصل ابن بطوطة
وقافلته إىل اوالتن ،وبعد ان حط رحاله يف رحبة
توجه هو والتجار االخرين إىل سقيفة نائب املدينة
واملعروف لدى اوالتن بالفربا الذي عمد إىل مخاطبهم
باستعمال ترجمان بعد مثلوا بني يديه وهذا السلوك
اثار حفيظة رحالتنا وجعله يندم عىل الذهاب إىل بالد
صنهاجة بل اعترب ذلك عنرصية صادرة من انسان
أسود ضد االنسان األبيض ،وهنا نجد ان ابن بطوطة
احس بنوع من الحيف والغبن وهو الذي الف مجتمع
يستعبد فيها االنسان األبيظ اخاه األسود وعندا وقع
العكس امامه وهو الذي كان يمني نفسه باشياء
أخرى خلف ذلك صدمة كبرية جعلته يحس باملهانة
والضعف ،هذا الضعف واملهانة ستفرس لنا الكثري
من املواقف التي صدرت عنه فيما بعد وهو يكتشف
مجتمع ايزناكن عن قرب .وأول ردود الفعل هذه هي
ما صدر منه عقب انتهاء زيارته لبيت مرشف اوالتن
ويسمى «منشاجو» هذا األخري استدعى القافلة إىل
بيته غري ان صاحبنا فضل عدم تلبية دعوته ولكن
إرصار أصحابه عىل رضورة ان يصاحبهم معهم
جعله يقبل عىل مضض مرافقتهم ،وكم كان نذمه
شديدا بعد انتهاءها حيث تولد لديه سخط من
نوع «الضيافة ،وهي جريش أنيل مخلوطا بيسري
عسل ولبن ،قد وضعوه يف نصف قرعة صريوه شبه
الجفنة ،فرشب الحارضون وانرصفوا .فقلت لهم:
«ألهذا دعانا األسود»  ))imyar urgaz zzrudاشتد
حنق صاحبنا عىل اوالتن واعترب «ان ال خري يرجى
منهم ومن ترصفاتهم» خصوصا عندما علم ان تلك
الضيافة هي احسن وارفع ما عندهم وقد سمع ذلك
من عند التجار االخرين الذين احتجوا عىل االمر بنوع
من االستنكار املبطن عىل «الضيافة الكبرية عندهم»
وعندها قرر مغادرة املنطقة مع وفد حجاجها
املتوجه إىل الحجاز غري انه عدل عن ذلك وقرر بدل
ذلك البحث عن ملكهم.

 -5أبيسية ابن بطوطة «املدينية» أمام أميسيةصنهاجية الصحراوية
بعد ان قرر ابن بطوطة عدم مغادرة صحراء صنهاجة
جراء ما لقيه فيما بعد من االكرام والضيافة املمتازة
منهم مكث لديهم وطال به املقال إىل ان بلغ خمسون
يوما وهي مدة كافية بالنسبة إىل صاحبنا للتعرف
عىل البنية الداخلية ملجتمع ايموهاغ او الطوارق
كما جرت العادة عىل تسميتهم ،سوف يواصل
رحالتنا رحلته ومغامراته يف صحراء صنهاجة
وبمواصلة رحلته ومكوته هنالك سوف يصطدم
باختالف مجتمع ايزناكن مع مجتمعه األصيل شمال
الصحراء وبالضبط مجتمع البحر األبيض املتوسط
بخصوصياته ومنظوماته االجتماعية املختلفة فما
يتعلق بدور املرأة يف ذلك املجتمع والعادات والتقاليد
املرتبطة باملرأة الصنهاجية ،وبغية التقرب إىل هده
املسالة اكثر سوف نورد هذا النص لرحالتنا وهو
باملناسبة نص يختزل مواقف كثرية البن بطوطة
وتخص العديد منها مواقفه من املرأة ومن املجتمع
الصنهاجي بصفة عامة وهنا سنورد النص كامال
عىل ان نعمل عىل تحليله فيما بعد .يقول ابن
بطوطة« :وبلدة إيوالتن شديدة الحر ،وفيها يسري
نخيالت يزرعون يف ظاللها البطيخ .وماؤهم من
احساء بها ،ولحم الضأن كثري بها .وأكثر السكان
بها من مسوفة ،ولنسائها الجمال الفائق ،وهن
أعظم شانا من الرجال .وشان هؤالء القوم عجيب،
وامرهم غريب .فأما رجالهم فال غري لديهم ،وال
ينتسب أحدهم إىل بيته بل ينتسب لخاله .وال يرث
الرجل اال أبناء أخته دون بنيه ،وذلك يشء ما رأيته
يف الدنيا اال عند كفار بالد املليبار من الهنود .وأما
هؤالء فهم مسلمون ،محافظون عىل الصلوات وتعلم
الفقه وحفظ القرآن .وأما نساؤهم فال يحتشمن من
الرجال وال يحتجبن مع موضبتهن عىل الصلوات.
ومن أراد التزوج منهن تزوج ،لكنهن ال يسافرن

مع الزوج ،ولو أرادت إحداهن ذلك ملنعها أهلها.
والنساء هنالك يكون لهن األصدقاء واالصحاب من
الرجال األجانب ،وكذلك للرجال صواحب من النساء
االجنبيات ويدخل أحدهم داره فيجد امرأته ومعها
صاحبها فال ينكر ذلك .دخلت يوما عىل يإوالتن بعد
اذن يف الدخول فوجدت عنده امرأة صغرية السن
بديعة الحسن .فلما رأيتها وأردت الرجوع فضحكت
مني ولم يدركها الخجل ،وقال يل القايض« :ملا ترجع؟
إنها صاحبتي»؟ فعجبت من شأنهما ،فإنه من
الفقهاء الحجاج وأخربت أنه استأذن السلطان يف
الحج يف ذلك العام مع صاحبته ،ال أدري أهي هذه
أم ال ،فلم يأذن له» .يحدث هذا بعد أن أحسن أهل
مسوفة إىل رحالتنا وأكرموا متواه كما اعرتف هو
بذلك يف كتاب رحلته ،ولكن عىل ما يبدو فاملسألة
أكرب من الضيافة فمهما بلغت من العلو والرفاه فلم
تستطع ان تجعل صاحبنا يتخىل عن نقد املجتمع
الصنهاجي انطالقا من مرجعياته الثقافية املؤطرة
بقراءة فقهية معينة لتعاليم الرشيعة اإلسالمية
فيما يخص املرأة عىل وجه التحديد هنا فما يبدو هو
عني الحقيقة يف مجتمع ما ال يمكن أن يكون كذلك
يف كل املجتمعات اإلنسانية ،من ناحية أخرى يتبني
من خالل نص ابن بطوطة حجم التكييف الذكي
الذي قام به مجتمع الصحراء للتعاليم اإلسالمية
مع العادات والتقاليد السائدة يف الصحراء الكربى
قبل اإلسالم اليها ،فاملركزية الثقافية والدينية التي
انطلق منه ابن بطوطة هي التي حالت دونه ودون
فهم عميق لعالقات النساء يف املجتمع الصنهاجي.
وقد اعترب املؤرخ الفذ السيد الحسني أوسكان ذلك
من بني أربع عادات توضح حرية املرأة الصنهاجية
ومنها سفور نساء املسوفيات وعدم االحتجاب
واالحتشام من الرجال مع مواظبتهن عىل الصلوات
كعادة أوىل.
أما العادة الثانية هي عادة االختالط بني الجنسني
اذ تربط النساء عالقات صداقة مع الرجال من خارج
دائرة دوي املحارم املحددة رشعا .ويفعل الرجال
نفس اليشء ومع نساء املدينة .أما بخصوص العادة
الثالثة هي أن مكان إقامة الزوجني يكون عند أقارب
الزوجة .ويف حالة ما إذا كان الزوج غريبا عن قبيلة
الزوجة فإنها ال تقبل ان ترحل معه خارج املدينة أو
بعيدا عن مضارب القبيلة .والعادة الرابعة تتعلق
بالنسب واالرث اد ال ينتسب األبناء إىل ألبيهم وال
يرثونه وانما ينتسبون إىل لخالم ويرثونه كما ال
يرتبط النسب واالرث لديهم بخط النسب العصبي
من جهة االب بخط النسب الرحمي من جهة االم.
يتضح اذن حجم االختالف بني املجتمع األصيل البن
بطوطة وهو مجتمع ذكوري أبييس يعرف سيطرة
الذكور عىل كل مقالد املجتمع ومفاصله ويشكلون
بالتايل قلبه وعصبه النابض بينما املجتمع الصنهاجي
االمازيغي مازال محتفظا بعاداته وتقاليده األمسية
املوروثة رغم دخوله اإلسالم وممارسة شعائره من
طرف أفراده وجماعاته ،وهذا ما لم يستطع ابن
بطوطة فهمه بل عمل عىل االصطدام معه وانتقاده
ورفض منظومته القيمية التي ترفع من شأن املرأة
وتعطيها حرية يف تدبري شؤونها الحياتية بالطريقة
التي تراها مناسبة لها وألفراد مجتمعها .وهي نفس
املكانة التي كانت عند نساء مجتمع رحالتنا قبل
دخول اإلسالم إىل شمال املغرب ومنه مدن البوغاز
التي ينتمي اليها غري التغيريات الجذرية التي لحقت
بثقافته معاداته القديمة بفعل أسلمة املجتمع نتج
عنها تلك الوضعية التي وجد عليها نساء مجتمعه
ضنا منه أنها كان كذلك من االزل.
وهذا ما سيتضح من قصته مع قائد قافلته التي
أرشنا اليها سابقا ويتعلق االمر بأبي محمد بن
يندوكان املسويف «الذي وجده قاعدا عىل بساط ويف
وسط داره رسير مظلل عليه امرأة معها رجل قاعد،
وهما يتحدثان .فقلت له »:ما هذه املرأة»؟ فقال».
هي زوجتي» .فقلت« :وما الرجل الذي معها»؟
فقال« .هو صاحبها»! فقلت له« :أترىض بهذا وأنت
قد سكنت بالدنا وعرفت أمور الرشع»؟ فقال يل:
«مصاحبة النساء للرجال عندنا عىل خري وحسن
طريقة ،ال تهمة فيها ،ولسن كنساء بالدكم».
فعجبت من رعونته وانرصفت عنه ،فلم أعد اليه
بعدها ،واستدعاني مرات فلم أجبه ».جواب قائد
قافلة ابن بطوطة لم يعجبه لذلك قرر هجرانه وعدم
تلبية دعواته املتكررة؟؟ ادعاءات ابن بطوطة هذه
ووصف لرجال صنهاجة بالرعونة ال تعدو أن تكون
مجرد أحكام قيمة صادرة من عقلية ذكورية ألفت
سيطرة الرجال عىل املجتمع واقصاء املرأة من تسيري
الشأن العام والحكم عليها باالنزواء وراء الجدران.

احلسني بن حممد أوحلسن -بوالزيت*

أنه
كما
قف
مو
متناغم إىل حد بعيد بالتطورات التي بدأ املجتمع
املغربي يعيش عىل ايقاعها يف العهد املريني والتي
سيكون لها ما بعدها عىل الدولة واملجتمع يف ذلك
العرص .وخصوصا اذا علمنا أن محمد بن حسن
الوزان ذهب إىل عكس ما أورده ابن بطوطة عند
حديته عن رجال صنهاجة فليون االفريقي والذي
يحمل مرجعية أخرى رأى هذا املجتمع بمنظار
أخر منظار يختلف كلية عن منظار رحالتنا األول
فنساء صنهاجة حسب الوزان «يتحدثن بظرف
يمددن ايديهن عن طيب خاطر ،وقد يسمحن للرجال
بلثمهن ،لكن تعدي ذلك يؤدي إىل قتال الرجال برضاوة
متناهية ،فهم يف ذلك اعقل من بعضنا ،ال يقبلون
الخدعة يف اعراضهم باي ثمن» يمكن ،أن تنطيل
علينا نحن كباحثني يف حقول العلوم االجتماعية
املعارصة حدث هذا يف القرن الرابع عرش امليالدي يف
تاريخنا ،أن اتخذ رحالة موقف من املرأة واملجتمع
باستعمال قناعات وأفكار تنتمي إىل تراث مبني عىل
نظرة اقصائية إىل املرأة واعتبارها ناقصة «عقل
ودين» فلكم أن تفهموا انطالقا منه أسباب وصولنا
بنسائنا إىل حضيض مستنقع االقصاء والحرمان.
فإىل متى سيستمر نزولنا الرسيع يف سلم الرقي
والنهوض بأوضاع من هي أم وأخت وخالة وزوجة
وجدة؟ ذلك هو السؤال وتلك هي اإلجابة.
اإلحاالت

•العربي هنا تنطبق عىل النص املكتوب وليس عىل كاتب النص فمن
املعروف أن ابن بطوطة أنه أمازيغي ومن قبيلة أمازيغية تدعى لواتة.
 إبن جزي هو محمد بن احمد ابن جزي الكلبي ،شاعر من كتابالدواووين السلطانية ،اندليس ،من اهل غرناطة .استكتبه ابو الحجاج
يوسف االحمر النرصي .ثم انتقل اىل املغرب ،فأقام بفاس عند ملكها
املتوكل عىل الله ابي عنان املريني وتويف فيها عام  858هــ .له كتاب
يف تاريخ غرناطة .أمىل عليه ابن بطوطة رحلته فكتبها سنة  85هــ.
انظر كتاب رحلة ابن بطوطة ص .23
 إيوالتن ،لقد حار جل الباحثني يف تحديد معنى هذه الكلمة فمنهممن أرجعها اىل االصل السوداني الرببري ومنهم احمد مولود بن ولد
أيده الهالل ،فب كتابه من موريتانيا العتيقة :قصور والتة وودان
وتيشيت وشنقيط كما أورد يف الصفحة  83من كتابه هذا ان املصادر
العربية انفردت دون غريها بذكر هذه الحارضة باسم ايواالتن ،اال أن
أيا منهم تلك املصادر لم يقدم تأويال لتلك التسمية .ومن جهته يرى
محمد حجي ومحمد االخرض يف تحقيقهما لكتاب ليون االفريقي ان
هذه املفردة تطلق عىل بطن من بطون مسوفة التي كانت تضطلع
بدور ريادي وكبري يف تجارة القوافل وتمارس ما جرى االصطالح عليه
مغربيا بتزطاطت ومنها اشتق اسم مدينة سطات املغربية ،الحسني
بوالزيت بترصف ،للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع اىل كتاب وصف
افريقيا للحسن الوزان الفايس ،ترجمة محمد حجي ومحمد االخرض،
بريوت لبنان  1983ج  2ص  161االحالة عدد  .05ومن جهتنا نرى
أن هذه الكلمة ال تعدو أن تكون كلمة أمازيغية وقد تعني قطعة من
الخبز أي أن اشتقاقها حاء من كلمة «تاوالت» ،ويزداد احتمال صحة
ذلك ما اورده ابن بطوطة من كون مأكلهم كان من أنيل الذي سبقت
االشارة اليه .ومن الناحية اللغوية تنحدر من الجدر االمازيغي iwala
 ; walaأي انتسب إىل شخص أو غريه وهذا ليس غريبا خصوصا ادا
علمنا أنهم كاموا تابعني مللك دو برشة سوداء وال يتكلم بلسانه.
 سجلماسة ،مدينة مغربية توجد يف الجنوب الرشقي من اململكةاملغربية ،اشتهرت بتجارتها ورواجها االقتصادي الكبري وكانت صلة
وصل بني افريقيا جنوب الصحراء وأقاليم املغرب ،هذه املدينة اختفت
منذ أزمنة كثرية وحلت محلها مدينة الريصاني حاليا.
 ابو محمد يندكان املسويف ،نسبة اىل قبيلة مسوفة وهي قبيلةصنهاجية ،تعود اىل نفس االورمة الساللية لقبائل كدالة وملتونة
وغريها من قبائل صنهاجة ،وكانت ديار مسوفة تقع اىل الرشق من
منازل ملتونة واىل الغرب من قبائل زناتة بينما كانت منازلها يف الشمال
تصل اىل تينضوف بل تتجاوزها اىل وادي درعة يف حني كانت فروعها
تصل منعطف النيجر جنوبا .اورده الناني ولد الحسني يف كتابه:
صحراء امللثمني ،دراسة لتاريخ موريتانيا وتفاعلها مع محيطها
االقليمي خالل العرص الوسيط من منتصف القرن  2هــ  8امليالدي اىل
نهاية القرن  5هــ  11امليالدي ص  91و92
 أنيل :صنف من الحبوب يشبه الذرة الصغرية وكانوا يصنعون منهالدقيق والخبز .انظر كتاب رحلة ابن بطوطة ،املسماة تحفة النظار يف
غرائب االمصار ،رشح وكتب هوامشه طالل حرب دار الكتب العلمية،
الطبعة الخامسة  2011ص.674
 هذه الجملة باألمازيغية من عندنا ،واوردتها عىل سبيل البسطوالضحك مع راحلتنا تضامنا معه يف محنته تلك.
أيمهاغ ايمشاقن ،وهم فرع من فروع االمازيغي ،ويسكنونالصحراء الكربى وتعثري امازيغيتهم من بني التعابري االمازيغية التي
احتفظت بأصالتها وجودتها ،ويكتبون بأبجدية تيفيناغ العريقة .كما
دأبت نسوة الطوارق عىل تعليم ابناءها الكتابة باألمازيغية.
 الحسني أسكان ،الدولة واملجتمع يف العرص املوحدي518-658 ،هــ 1270-1125 /م منشورات املعهد امللكي للثقافة االمازيغية،
مطبعة املعارف الجديدة الرباط  ،2010ص .210
 نفسه ص .210 نفسه ص .211 نفسه ونفس الصفحة. الحسني إسكان ،مرجع سابق ،ص .214 الحسن بن محمد الوزان الفايس :املعروف بليون االفريقي ،أوردهالحسني أسكان :الدولة واملجتمع يف العرص املوحدي ،مرجع سابق
214
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نساء املغرب :إنصاف أو مساواة … مع وقف التنفيذ

لقد أصبح يوم  8مارس من كل سنة مناسبة
عاملية ملناقشة واستعراض اإلنجازات التي تحققت
لفائدة املرأة وطنيا ودوليا ،ولرصد طموحات النساء
يف املستقبل .وهو فرصة متاحة للتأمل يف التقدم
الحاصل ،مع تجديد الدعوة لتحسني وضعية املرأة
ولترسيع وترية الجهود املبذولة من أجل إنصافها.
وهي كذلك مناسبة للتعريف بمجهود النساء ،وما
يضطلعن به من أدوار استثنائية يف صنع تاريخ
بلدانهن ومجتمعاتهن.
يرفع اليوم العاملي للمرأة هذه السنة شعار ”نطمح
للمساواة ،نبني بذكاء ،نبدع من أجل التغيري”  .ومن
خالل هذا الشعار األممي ،تقرتح األمم املتحدة البحث
عن طرق مبتكرة لتعزيز املساواة بني الجنسني
وتمكني املرأة ،وخاصة يف مجاالت نظم الحماية
االجتماعية ،والولوج إىل الخدمات العامة وتشييد
البنى التحتية املستدامة.
وقد سبق للمنتظم األممي ،وهو يحتفل بعيد املرأة
لسنة 2018أن اختار رفع رهان املناصفة من خالل
شعار “املرأة يف عالم العمل املتغري :تناصف الكوكب
( ) 50/50بحلول عام  .“2030بهدف التعجيل بتفعيل
أهداف التنمية املستدامة يف أفق  ،2030وبالخصوص
الهدف  5الخاص باملساواة بني الجنسني والهدف 4
الخاص بضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل
للجميع.
لكن ،تبني للمنتظم الدويل بأن تحقيق أهداف
التنمية املستدامة الطموحة ( )ODDيتطلب اإلقدام
عىل تحوالت وتغيريًات حقيقية ،وابتكار مناهجً
متكاملة وإبداع حلو ًل جديدة ،خاصة فيما يتعلق
بتعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني جميع النساء
والفتيات ،حيث تشري املؤرشات املتوفرة إىل أن
اإلجراءات الحالية لن تكون كافية لتحقيق املناصفة
بحلول عام  .2030وبالتايل ،فاملقاربات املبتكرة،
القادرة عىل تجاوز الوضع الراهن ،أضحت رضورية
إلزالة العقبات البنيوية وضمان عدم ترك أي امرأة أو
فتاة عىل الهامش.
ويستهدف اليوم الدويل للمرأة للعام  ،2019وفقا
للمحاور ذات األولوية التي حددتها لجنة وضع
املرأة يف دورتها الثالثة والستني ( )CSW63يف مارس
 2019كل املدافعني عن املساواة بني الجنسني واملرأة
املبتكرة ،لكي يوظفوا االبتكار من أجل كرس الحواجز
والتعجيل بالتقدم نحو املساواة بني الجنسني،
وتشجيع االستثمارات يف األنظمة االجتماعية التي
تراعي الفوارق بني الجنسني وتوفري الخدمات وتشييد

البنيات التحتية التي تستجيب الحتياجات النساء
والفتيات ،حتى يتمكن من لعب دور نشيط يف بناء
أنظمة أكثر شمولية.
وعىل الصعيد الوطني ،فبــالرغم من التقدم املحقق
خاصة باعتماد قانون جديد لألرسة منذ سنة ،2004
وتبني قانون مناهضة العنف ضد النساء ومناهضة
التحرش إضافة إىل دينامية وحيوية الهيئات النسائية
الحقوقية يف املجال ،ال تزال النساء املغربيات ضحايا
للعديد من التفاوتات ،وأولها مرتبط باالندماج
يف سوق الشغل ،حيث تسجل املندوبية السامية
للتخطيط تراجع معدل نشاط النساء من % 27,1
سنة  2007إىل  % 22,4سنة .2017
فبخصوص املساواة بني الجنسني ،يصنف املغرب
 %من البلدان التي تسجل أضعف
ضمن 20
مستويات مشاركة املرأة يف سوق الشغل بالعالم،
حيث تشارك أقل من امرأة من بني أربع نساء يف سن
العمل يف النشاط االقتصادي.
فبينما تم تبني إصالحات هامة لإلطار القانوني بغية
ضمان وتأمني املساواة بني الجنسني ،ال تزال املرأة
املغربية تعاني أشكاال هامة من التمييز .فبعض النظر
عن أن النساء ينجزن معظم املهام املنزلية ،فإنهن
يتعرضن أيضا عندما يعملن إىل عدم االستقرار املهني،
وطغيان العمل غري النظامي واألجور املنخفضة
مقارنة مع نظرائهن من الرجال.
ونسجل محدودية الولوج النسائي ملراكز صنع القرار،
حيث يصري وصول املرأة إىل مناصب القيادة يف اإلدارة
العمومية ويف القطاع الخاص مسألة صعبة ومعقدة.
ويعترب تحسني ولوج املرأة ملراكز القرار من أهم
املؤرشاًت الدالة عىل درجة املساواة وتكافؤ الفرص
بني الجنسني وإقرار مبدأ املناصفة وعىل تغري الصورة
النمطية للمرأة.
وبالرغم من أن األهمية الديمغرافية للمرأة داخل
املجتمع املغربي تفرض واقعا يف اتجاه تعزيز حضور
املرأة داخل الحياة العامة والسياسية والثقافية
واالقتصادية … بحكم أنها أبانت عن قدرات وكفاءات
عالية يف مختلف املجاالت ،حتى أنها تتفوق يف الدراسة
والتكوين ويف مجاالت أخرى عىل شقيقها الرجل ،إال
أن عدم مواكبة السياسات العمومية لهاته الطفرة
النوعية ،وعدم مسايرة وانخراط املجتمع يف مسار
تمكني املرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا قد يحول
هذه النعمة الديمغرافية والتنموية إىل نقمة ،إذا لم
نحسن اختيار مكونات بناء مجتمع متماسك ،يعاد
فيه تقسيم األدوار داخل األرسة بشكلها التقليدي

ليصنع للمرأة مكانة رفيعة ومحورية يف بناء التحوالت
الجديدة للمجتمع املغربي.
كما أن عدم استهداف املناطق الهشة ،بما فيه االنتباه
الجدي لوضعية املرأة املغربية يف العالم القروي ويف
املناطق الجبلية ،والتي تتسم بالهشاشة ،قد يعمق
أكثر من التفاوتات االجتماعية واملجالية.
فاملرأة القروية مرتبطة بشكل كبري بالرجل ،ويشهد
مجتمعنا ،مثله مثل املجتمعات التقليدية املحافظة،
مقاومة ذكورية رشسة لتمكني املرأة اقتصاديا
وثقافيا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا .كما يفرض
تقسيم العمل الغري املتكافئ عىل النساء القرويات
القيام بكثري من األنشطة املتعبة واملرهقة .وهو ما
يؤثر عىل وضعيتهن وعىل وضعهن االعتباري ،وال يرتك
لهن وقتا ثالثا خاصا بهن.
كما أن عدم استفادتهن من املوارد املتاحة بشكل
عادل (األرض – فرص التكوين – الرأسمال – اإلرث
– املهارات – …) يضاعف من هشاشتهن ويبقيهن
يف وضع تبعية.
مما يتعني معه وضع آليات لتحسني وضع النساء
القرويات ،وتمكني املرأة من خالل الرتبية والتأطري
والتكوين والتدريب املهني والتطبيب ودعم صحة األم
والطفل بتظافر الجهود بني مصالح الدولة والهيئات
املنتخبة واملجتمع املدني ،مع الحرص الجاد عىل
تسهيل ولوجهن للخدمات العامة (املاء – الكهرباء –
التطهري السائل – الطرق . ).…-
كما يتعني تمكني النساء يف العمل السيايس والتحفيز
عىل الريادة وأن تلعب األحزاب السياسية دورها
يف التأطري السيايس للنساء بدل استغاللهن الظريف
والنفعي الضيق كورقة انتخابية ،ألن منطلق تحقيق
التنمية املستدامة يبدأ بتحقيق التكافؤ الكامل بني
الرجال والنساء عىل مستوى حقوق اإلنسان وحقوق
املواطنة.
ويف أفق ضمان تمتع جميع البنات والبنني والفتيات
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف
وجيّد ،وتجويد املنظومة الرتبوية ،يقتيض الوضع
تشييد مزيد من دور الطالبات وتحسني خدماتها
وتوسيع طاقتها االستيعابية ،وتحفيز القطاع الخاص
واملقاوالت املواطنة عىل االستثمار يف بنيات استقبال
مالئمة لتفتق مواهب الطفلة القروية وتحفيزها عىل
حسن العطاء.
كما يجب ضمان فرص الحصول عىل نوعية جيدة
من الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل
االبتدائي بالعالم القروي حتى يكون أطفالنا جاهزين

املرأة األمازيغية باعتبارها مؤسسة ثقافية

دائما ما كنت أقولها ،وأنا مقتنع بذلك ،فإذا كان هناك من يستحق
وسام حماية األمازيغية من االندثار ،فهي املرأة األمازيغية وبدون منازع.
نعم ،فاملرأة األمازيغية باإلضافة لدورها املحوري يف املجتمع األمازيغي،
دورها البيولوجي يف اإلنجاب ،وتدبري شؤون البيت ،وتربية النشء ،وأدوارها
السوسيواقتصادية ،فقد أدت دورا ثقافيا بكل اقتدار ولن يستطيع أن
يؤديه غريها ،ولن تؤديه حتى املؤسسات بكل إمكاناتها املادية والبرشية،
لن تؤديها املعاهد و ال املتاحف وال الجامعات ...فهي الكائن الذي يستحق
القيمة االعتبارية املثىل يف املجتمع ألنها هي املجتمع نفسه ،وهذا ما تفطن
إليه ايمازيغن منذ غابر األزمان ،فباتوا ينسبون أبناءهم لألم حتى أطلق
عليهم "مجتمع أمييس" .و لم يكن يشعر األمازيغ بأي حرج ،أو عقدة
نقص ،وهم يمنحون نساءهم صالحيات واسعة يف مختلف جوانب الحياة،
فتبوأت الريادة يف املجاالت الدينية و السياسية وحتى العسكرية ،فقد تم
تأليهها(اتخاذها إلهة) يف العصور القديمة (نموذج اإللهة تانيث) كما
ولجت عالم التصوف بقوة(لال ميمونة بالريف ولال تاسماللت بسوس،)...
وانتقلت من قائدة ألرسة إىل قائدة لشعب يف مناسبات عدة ،وتجارب
جمة ،ومنها تجربة امللكة تينهنان التي حكمت شعب التوارك(الطوارق)
بالصحراء الكربى ،وكذا امللكة ديهيا التي حكمت منطقة األوراس الجزائر
حاليا ،وهي نفسها التي قادت جيوشا عمالقة دافعت من خاللها عن
األرض األمازيغية ،فقاومت الجيوش العربية بزعامة حسان بن نعمان
ووحدت االمازيغ حتى استشهدت يف أرض املعركة وقد اشتهرت بسياسة
األرض املحروقة ،ويف هذا الباب أسماء متعددة حملت السالح دفاعا عن
االنتماء لجذور هذه األرض ،منها فظمة نسومر التي تصدت للجيوش
الفرنسية بمنطقة تيزي وزو بالجزائر والتي شكلت قوة عسكرية مكونة
من ألفي امرأة ترافق الرجال يف الحرب ،ورمز املرأة العطاوية عدجوموح،
التي قاتلت املستعمر الفرنيس ببسالة يف معركة بوكافر ،نفس األمر
يتكرر مع املرأة األمازيغية بالريف ،التي انخرطت بكل ثقلها يف الحرب
التحريرية ضد اإلسبان عرشينيات القرن املايض ،حيث قتلت أخت محمد
الحراز ضابطا اسبانيا(لم تذكر املصادر إسمها الحقيقي) ،فيما يشري
املؤرخ اإلسباني خوان باندو يف كتابه-التاريخ الرسي لحرب الريف -إىل
مشاركة الريفيات يف ما أسماه بمذبحة منظمة راح ضحيتها الجنود
اإلسبان .وهذه املكانة املادية التي تبوأتها املرأة األمازيغية ليست غريبة
يف مجتمع لم يكن ينزع أبدا للهيمنة الذكورية ،وفهذا ما يمكن استخالصه
من تسمية املرأة يف األمازيغية بـ «تمغارت» فهذه الكلمة هي مؤنث لـ
«أمغار» التي تعني الزعيم أو سيد القوم ،وهذا يف حد ذاته تكريم رمزي
ومعنوي للعنرص النسوي.
قد يتساءل أحدكم ،ملاذا منحت املرأة األمازيغية "وسام حماية األمازيغية
من الضياع واالندثار"؟
تستحق املرأة األمازيغية هذا الوسام العتبارات متعددة ،أبرز هذه
االعتبارات؛ اعتبارها شكلت منذ األزل وعاء حاضنا للثقافة واللغة
األمازيغني ،بحيث كانت عىل الدوام صمام أمان ،وحاجز صد أمام املوجات
الثقافية الخارجية التي تستهدف الهوية األمازيغية يف وجودها وبمختلف
تجلياتها ،فاملرأة األمازيغية هي أكثر من مجرد فرد يف املجتمع ،بل تعدت

هذا الدور لتتخذ من نفسها مؤسسة اجتماعية وثقافية ،وظيفتها ربط
قنوات ثقافية تنقل القيم والثقافة األمازيغية بني األجيال ،عرب تلقني اللغة
األمازيغة(اللغة األم للمغاربة) للنشء وحمايتها ،وصون الذاكرة الجماعية
للمجتمع من االندثار ،سواء من خالل الحفاظ عىل املوروث األمازيغي
الالمادي عىل غرار الطبخ ،الرقص ،والطقوس االحتفالية والتقاليد
العريقة ،وكذا ما يرتبط بالرتاث الشفهي ،كما هو الشأن بالنسبة
للفنون الغنائية(إزران بالريف ،تماوايت باألطلس،)...الحكايات الشعبية
(تينفاس) أو تلقني حكايات أسطورية مرتبطة بامليثولوجيا األمازيغية.
وأكثر من هذا ،فإن "تمغارث" تعترب خزانا ثقافيا مهما ،بحيث أنها
كرست حياتها لحماية الثقافة عرب اختيارها للمقاومة الثقافية ضد
العوملة وبعض اإلديولوجيات الدخيلة عىل املجتمع والتي تنظر بعني دونية
لكل ما هو أمازيغي أصيل ،أو تعمد تجاهل إدماج البعد األمازيغي يف
التنمية الثقافية و تثمينه من خالل السوق اللغوية والفسيفساء الثقايف
والفني ملجتمعنا ،وذلك بخلفية إديولوجية محضة ،أو تأجيله بمربر وجود
أولويات .وقد أدت األمازيغية ثمنا باهضا جراء هذا التمييز السلبي لها،
خاصة أمام اعتماد دول شمال افريقيا لسياسة التعريب اإلقصائية ،والتي
تختزل اإلرث الوطني فقط فيما له صلة بالوجود العربي.
ويف هذا الباب ،نجد أن املرأة لم تبخل حتى بجسدها الذي اتخذته لوحة
فنية زينتها بالرموز (الوشم) للداللة عىل أصالتها وعمق ثقافتها،
فضمنت بذلك استمرارية الشخصية الثقافية األمازيغية للمنطقة ،وهو
نفس األمر ،الذي حرصت عىل تجسيده يف كل أنشطتها ،خاصة أن املرأة
بشمال افريقيا تتميز بالرباعة واإلتقان يف أعمالها اليدوية والتقليدية،
إذ أنها وظفت رموز الهوية األمازيغية يف نسجها للزرابي ،والصناعة
الخزفية ،والزخارف واأللوان والخصائص التي تميز بها املعمار األمازيغي،
وهي عالمات تحيل عىل تناسق وتكامل إبداعي رائعني.
هذه الخصوصيات التي تتفرد بها املرأة األمازيغية يف لباسها وزينتها،
رقصاتها وأناقتها ،فنونها وإبداعاتها لم تخف اإلعجاب الذي وصل حد
اإلندهاش لدى كثري من األنثربولوجيني واإلثنوغرافيني األجانب ،الدارسني
ملجتمعات شمال افريقيا ،وخاصة باملغرب .هذا اإلعجاب الذي عربت
عنه اإلنجليزية أورسوال كينغسميل هارت يف كتابها "وراء باب الفناء،
الحياة اليومية للنساء الريفيات" ،نفس هذا اإلعجاب تحدث عنه بتفصيل
اإلسباني إيميليو بالنكو إيثاكا يف كتابه الشهري  ،Las danzas rifeñasوهو
ما يؤكده املؤرخ الفرنيس شارل أندري جوليان بقوله" :إن املرأة األمازيغية
يف غالب األحيان فنانة أكثر من الرجل ،فهي التي تزخرف آنية الخزف
أوتنسج الزرابي  ،وزينتها ترسمها عىل جسدها وشما ال يزول" .
وبناء عىل هذا الدور االجتماعي ،والثقايف ،للمرأة يف حفظ واحتضان
الثقافة واللغة األمازيغيني ،فإن ذلك يؤهلها لنيل وسام الثقافة األمازيغية،
ألنها شكلت عىل الدوام نظاما مضادا لألخطار( )Antivirusالتي تهدد
مقومات إرثنا الحضاري ،ولوالها ملا بقيت األمازيغية صامدة تقاوم هذا
الغزو الثقايف العنيف ،الذي يحارصنا من كل الجهات.
هذه فقط إطاللة خفيفة عىل ما سجلته الدراسات التاريخية واألنرتبولوجبة
حول بصمات املرأة الشمال إفريقية عرب تاريخها امليلء بالبطوالت .لكن
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ويسودها االحرتام املتبادل منذ سن مبكرة.
إن الطفرة التي تحققت يف جل البوادي ،من تزويد
بالطاقة الكهربائية ،ال بد أن تستفيد منها املرأة
القروية بالدرجة األوىل من خالل تسهيل املهام
واألدوار املنزلية املنوطة بالنساء ،بتشجيعهن عىل
استخدام آليات وتجهيزات منزلية وأدوات فالحية
ميرسة لإلنتاج الزراعي ولرتبية املوايش ،تدعمها
الدولة واملقاوالت املنتجة ،لكي تتوفر للمرأة القروية
أدنى رشوط العمل املمكن واملسهل للعمل ،وتتفرغ
أكثر لرتبية األبناء ولنفسها .فكثريا ما ترهق ظروف
العمل يف املناطق القروية والجبلية األجساد ونفسية
النساء ،دون اعرتاف كاف بالجهد املبذول.
إن سيناريو التغيري العميق – والنموذج التنموي
املرتقب ،والذي من شأنه أن يجعل املغرب ينخرط يف
تغيري هيكيل لبيئته االقتصادية ،ويف ترسيع مسار
االلتقائية مع دول جنوب أوروبا يف غضون جيل
واحد – يتطلب منا تعديل االسرتاتيجيات والسياسات
العمومية وتكييفها لصالح الرأسمال الالمادي .ويف
مقدمة هذا الجهد التنموي الرضوري يوجد موقع
املرأة املغربية املحوري يف عملية التنمية.
واألكيد أن أيّ تحجيم للدور السيايس واالجتماعي
واالقتصادي والثقايف والبيئي للمرأة هو تحجيم
ألهداف ومبادئ الديمقراطية والتنمية.
فمع املرأة تبدأ الحياة ،ومعها تستمر.
فكل عام ،وأنتن عنوان الحب وسعة الصدر وقوة
التحمل والشجاعة وحسن العطاء.
وكل عام ونساء املغرب والعالم بألف خري.

هذا ال يعني أن املجتمع األمازيغي حافظ عىل
هذه القيم بكاملها وذلك بتغري أنماط الحياة
وتطورها ،ألنه عرف كسائر املجتمعات تحوالت
اجتماعية عميقة ،خاصة مع ظهور -الدولة
الحديثة -التي كبحت املؤسسات التقليدية
القبلية ،وفرضت حياة اجتماعية جديدة تفقد
فيها املرأة دورها القيمي والثقايف ،وهذا يربز
بشكل جيل يف تراجع البوادي بديمغرافيتها *بقلم :رضوان بخرو
وأنماط حياتها وأنشطتها وقيمها وعالقات
أفرادها ،لصالح املدينة التي تعترب مجاال
متحكم فيه وموجه ثقافيا ولغويا وسوسيولوجيا .هذه العوامل كلها
ساهمت يف خلخلة البنية السوسيوثقافية للمجتمعات األمازيغية ،وهو
الوضع الذي فقدت معه املرأة موقعها الريادي يف الحياة السوسيوثقافية
للمجتمع.
من جهة أخرى ،ال يمكن إغفال الصدام الثقايف ،الذي كان تأثريه سلبيا
عىل الدور السوسيولوجي والثقايف للمرأة ،من خالل الغزو الثقايف الذي
تعرضت له مجتمعاتنا ،خاصة أمام ترسب الثقافة الظالمية /املرشقية
عرب شاشات التلفزيون املرشقية التي يقف وراءها تيارين دينيني متطرفني
ومتشددين وهما التيار اإلخواني(ترعاه قطر) والتيار الوهابي (الذي ترعاه
السعودية) ،هذه الثقافة املظلمة التي تكبل املرأة وتحرمها من اإلبداع
واالنخراط النشيط يف الحياة السياسية والفنية واالقتصادية ،وتسجنها يف
قالب ثقايف رسمت له حدودا مسبقة ،ال يسمح للمرأة أن تتجاوزها ،وهي
ال تتعدى ممارسة وظيفتها البيولوجية يف الجنس واإلنجاب.
ولألسف هذا التطرف الديني والعداء للقيم املعارصة والقاتل لقيمنا
الحضارية النبيلة ،أصبحت له جذور حتى يف دول أوربا الغربية التي كانت
مهد الحركات اإلنسية التي اتخذت من اإلنسان محورا لكل إبداعاتها والتي
ستشكل مراكز النهضة األوروبية ،والتي من خاللها(املراكز األوربية)
تأثر أكثر اإلنسان األمازيغي الذي أصبح أكثر تبنيا لهذه الثقافة الجديدة
واملدمرة لقيمنا الحضارية والثقافية ،و التي تتناىف مع كافة القيم الكونية
وحقوق اإلنسان.
وما يمكن تأكيده يف الختام هو تم ّكن املرأة األمازيغية من الحفاظ عىل
الرتاث الثقايف والفني األمازيغي ،وضمان استمراريته ،بالرغم من التحوالت
املجتمعية ،التي فرضت تغري املواقع واألدوار يف حياة يطغى عليها الطابع
العرصي ،باكتساح العوملة والعرصنة كل مناحي الحياة األمازيغية التي
ظلت لقرون مرتبطة بالحياة التقليدية/القروية بأنشطتها ونمط عيشها.
وهذا ما يضع املجتمعات األمازيغية أمام تحدي جديد ،وهو استعادة قيمة
املرأة يف املجتمع واستحضار دورها الريادي يف البناء ،خاصة أن هذا الزمن
يفرتض تعاون وتضافر جهود كل أفراد املجتمع بنسائه ورجاله ،ألن
املجتمع الذي يقيص املرأة من املشاركة الفعلية هو مجتمع أعرج يميش
عىل قدم واحدة ،واألعرج لن يلحق بركب املتقدمني مهما حاول يف زمن
رسيع التحوالت وسيظل يتخبط يف ذيل الشعوب املتخلفة أبد الدهر.
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الراخا :االحتاد األورويب يساهم يف تطرف الشباب املغريب

قال رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،رشيد
الراخا ،إن «الحكومات األوروبية واالتحاد
األوروبي ،يعززون ويساهمون يف تطرف
الشباب املغربي ويف انتشار الشبكات
السلفية املتشدّدة والخاليا املتطرفة .قائال
يف رسالة وجهها للربملانيني األوروبيني،
حول ذات املوضوع « :هل أنتم عىل دراية
بمساهمة االتحاد األوروبي يف تراجع اللغات
األصلية وتطرف الشباب يف املغرب؟»:،كيف
يكون هذا ممكنًا ،مع العلم أن الهدف
األسايس من املساعدات األوروبية للمغرب
هي من أجل املساهمة بفعالية يف إضفاء
الطابع الديمقراطي عىل بلدان جنوب البحر
املتوسط؟».
وذكر الراخا الذي عنون رسالته بـ» كيف
يساهم االتحاد األوروبي يف تطرف الشباب
يف املغرب؟» بترصيحات املديرة العامة
لليونسكو ،أودري أزوالي ،بمناسبة اليوم
العاملي للغة األم ،يوم  21فرباير ،عندما
قالت»:اللغة هي أكثر من وسيلة اتصال:
إنها مصدر انسانيتنا .بها تتقوى قيمنا
ومعتقداتنا وهويتنا ،وعربها ننقل تجاربنا
وتقاليدنا ومعرفتنا».
يتأسف الراخا مضيفا انه «يف الوقت الذي
كان عىل حكوماتكم و االتحاد األوروبي
ان تنهض باللغات االم يف دول شمال
افريقيا عوض ذالك فهي تساهم يف تراجع
هذه اللغات االم بل اكثر من ذاك تساهم
يف تعميق التطرف لدى الشباب و تزايد
السلفيني املتشددين ،ان الهدف األساس من
مساعداتكم هو االنخراط بجدية يف دمقرطة
هذه الدول البحر األبيض املتوسطية»
وأوضح الراخا يف رسالته لألوروبيني« :يف
الوقت الحايل ،الجميع
يشعر بقلق بالغ حيال
الجهاديني
هؤالء
الشباب ،الذين ينتمون
يف أغلبهم ألصول شمال
أفريقية ،والذين شاركوا
ضمن صفوف داعش
يف أعمال القتل الدنيئة
والالإنسانية للمدنيني يف
سوريا والعراق ،والذين
بدأوا االن يف العودة
إىل ديارهم يف بلدانكم
املختلفة.
األوروبية
الرشطة االوربية بمختلف
الفرنسية
جنسياتها
والهولندية
واألملانية
والبلجيكية واإلسبانية
وغريها يف حالة تأهب
قصوى للبحث عن
ملفات تعريف هؤالء
الشباب الذين يعودون اىل
ديارهم ضواحي املدن األوروبية الكربى ،بعد
محارصتهم من طرف القوات الكوردية و
القوات السورية (قوات سوريا الديمقراطية)
ومقاتليهم من وحدة حماية الشعب!».
وأضاف رئيس التجمع العاملي األمازيغي يف
رسالته »:هناك يشء واحد واضح ،الغالبية
العظمى من هؤالء اإلرهابيون اإلسالمويون
الشباب ،مثل حالة محمد مراح ،أو أولئك
الذين تورطوا يف هجمات كل من مدريد يف
 11مارس  ،2004باريس يف  13نوفمرب
 ، 2015بروكسل يف  22مارس  ، 2016برلني
 19ديسمرب  ، 2016برشلونة  17و 18
أغسطس  2017أو أحداث  ،سرتاسبورج
 11ديسمرب التي ارتكبها رشيف شيكات،
والقتل املفجع الذي تعرضت له السائحتان
اإلسكندنافيتان (الدنماركية Vesterager
 Jespersenوالنرويجية مارن أوالند  ،يف
إمليل  ،بالقرب من قمة توبقال يف 17
ديسمرباملايض) – كل مرتكبي هذه االحدات
تم إغراؤهم باألطروحات املتطرفة لإلسالم
السيايس ألنهم جميعً ا يعانون ،من مشكلة
«أزمة الهوية» « ،الناجمة عن اقتالع ثقايف
عميق لم تنجح معه سواء الدول األوروبية
وال دول شمال إفريقيا يف إيجاد حلول فعالة
وواقعية له».
واستطرد »:لنأخذ مثاال ملموسا عىل املغرب،
وهو البلد املدلل يف املنطقة املغاربية من
طرف املفوضية األوروبية ،والذي يتمتع
«بوضع متقدم» مع االتحاد األوروبي ،و من
خالل ذألك يستفيد من مزايا مالية مهمة

رشيد الراخا
جدا و ذالك بموجب اتفاقيات رشاكة منذ
سنة  2000اىل اليوم ،وهذه االتفاقيات تهم
قطاع التعليم ،محو األمية للكبار والصحة،
ويف هذه القطاعات استثمر االتحاد األوروبي
أمواال باهضه ،ففي مجال الصحة أكثر من
 2.2مليار درهم يف عرش سنوات  ،ويف التعليم
أكثر من  2مليار درهم و يف مجال محو
االمية للكبار ب  27مليون أورو يف املرحلة
األوىل و  35مليون أولرو يف املرحلة الثانية
و يف املرحلة األخرية  50مليون أورو أي ما
مجموعه  112مليون أورو» .و مع ذالك ال
زال «املغرب يحتل املرتبة  123من أصل 189
ً
وفقا ملؤرش التنمية البرشية التابع لربنامج
األمم املتحدة اإلنمائي و يف مجال محو
االمية».

ها هو السيد ادريس جطو رئيس املجلس
األعىل للحسابات يقول الراخا» قد فتح
تحقيقا حول االختالسات الواقعة يف الوكالة
الوطنية ملحاربة االمية اال ان األكثر خطورة
فيما اسفرت عنه التحقيقات حسب جريدة
«االخبار» ليوم  28/2/2019هو أن مدير
الوكالة االسيد محمد عبد السميع الذي
عينه ابن كريان خارج املساطر اإلدارية قد
عمل عرب ذات الوكالة عىل مضاعفة عدد
الجمعيات التابعة لحركة التوحيد و اإلصالح
الدرع االيدلوجي الدعوي لحزب العدالة
و التنمية الذي يرتأس الحكومة و الذي
يستغل تلك املساعدات ليس من اجل محاربة
االمية بل من اجل نرش األفكار السلفية و
اقتالع جذور ما تبقى من الشعب األصيل
يف املغرب ،و هذا يظهر بامللموس يف تزايد
مثري لعدد الفتيات و النساء املتحجبات يف
العالم القروي نتيجة متابعة هذه الدروس
(محو االمية) .و األخطر من كل هذا هو ان
هذه الكتب ،املمولة من مساهمات دافعي
الرضائب األوروبيني ،تحمل بني طياتها
أفكارا متشددة م من قبيل « :الكفار و اهل
الكتاب و املرشكني يف النار» املرجع «القراءة
من أجل التمكني ،منهاج التقويم األسايس
للكبار ،كتاب املتعلم مديرية محاربة االمية
الرباط .»2011
و قد سبق للسيد ملجلس السيد ادريس جطو
ان ضبط اختالالت و اختالسات يف وزارة
الرتبية الوطنية تخص الربنامج االستعجايل
يف عهد احمد اخشيشن و عوض ان يكون
امام املحكمة ها هو ذا يرتأس اكرب جهة

يف املغرب ،و للتذكري فهو من عرقل ادراج
اللغة االمازيغية يف التعليم ،لغة املاليني من
املغاربة ،التي أصبحت لغة رسمية بموجب
دستور  2011و التي ال زالت تراوح مكانها
بسبب السياسة االقصائية التي تمارسها
الدولة ضدها ،مما يساهم بشكل مبارش يف
اختفاء اللغة األمازيغية «.
وبالتايل ،تضيف رسالة الراخا  »:فإن تربعات
الدول األوروبية  ،28وميزانياتها املخصصة
للتعاون مع بلدان الجنوب ،ال ترقى يف الواقع
اىل النتائج املرجوة ،كتحسني التنمية البرشية
و تعزيز القليل من «التحول الديمقراطي» يف
دول شمال إفريقيا! بل عىل العكس من ذلك
 ،فهي تساهم يف زيادة أسلمة الدولة ،مما
ينذر بعدم االستقرار االجتماعي ،ما ينتج
عنه زيادة ظاهرة الهجرة !
وأرجع ،رشيد الراخا ،كل ذلك إىل «فشل
نظام التعليم املغربي ،القائم عىل «سياسة
التعريب»  ،التي ال تزال تستبعد اللغات األم
واللغات األصلية ،بدال من تعميم تدريس هذه
اللغات ألزيد من ستة ماليني طالب يف املدارس
العامة ،ومحو األمية لبضعة املاليني من
البالغني ،عىل النحو الذي دعا إليه الربازييل
باولو فريري وتويص به هيئات األمم
املتحدة ،بما فيها اليونسكو ،الدولة املغربية
 ،التي تواصل الحفاظ عىل هذه اإليديولوجي
الرجعية «للتعريب» الذي يتناقض تماما مع
القيم األصلية األمازيغية».
واسرتسل الراخا يف رسالته ،قائال  »:إن وزارة
املغاربة املقيمني بالخارج تواصل إرسال
معلمني جدد إىل أوروبا لتدريس اللغة العربية
فقط» .و»تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية
باليشء نفسه عن طريق إرسال أئمة ناطقني
العربية
باللغة
والتظاهر بأن اللغة
األمازيغية ليست
جزءًا من الهوية
التعددية للمغاربة
وأنها غري قادرة
عىل نقل التعليم
الديني» .بالرغم من
أن االمازيغ هم من
نرش املذهب املالكي
الذي يعترب أكثر
التفسريات اإلسالمية
ً
و»هذا
اعتدال...
لتصدير
نتيجة
االقتالع
سياسة
واللغوي
الثقايف
للمغاربة يف أوروبا
واالستمرار يف تعميق
أزمة الهوية».
وأضاف قائال »:إن
األطفال و الشباب
األوروبيني من أصول أمازيغية ،مدمجون
بشكل يسء يف مدرسة البلد املضيف ،ألنهم
ال يعرفون لغتهم وهويتهم وتاريخهم
وحضارتهم األمازيغية ،بل فرضت عليهم
لغة أخرى ،وهي اللغة العربية الفصحى،
وهذا ما يجعل الشباب بدون هوية واضحة؛
إنهم ال يعرفون ما إذا كانوا «أوروبيني» أو
«عرب» أو «أمازيغ» .شباب ضائع ،متمرد
ينتهي املطاف بأغلبيتهم يف ارتكاب األفعال
الجنحية والجنائية ،و يصبح البعض
ً
هدفا للخطباء السلفيني يف السجون
منهم
األوروبية!»
ولفت رئيس التجمع العاملي األمازيغي،
أنظار الربملانيني األوروبيني اىل ان» حل
أزمة الهوية التي يعاني منها شباب شمال
إفريقيا والشباب األوروبي من أصل مغاربي
بصفة عامة ،هو يف انجاح برامج محو األمية
للكبار يف شمال إفريقيا باللغة االمازيغية
لغتهم األصلية ،وتدريس اللغات األم يف
املدارس .كما «أوضحت ذالك أودري أزوالي
املديرة العامة لليونسكو بمناسبة اعالن
سنة  « 2019السنة الدولية لغات الشعوب
األصلية« :هدف التنمية املستدامة هو عدم
ترك أي شخص خلف الركب و من الرضوري
أن تحصل الشعوب األصلية عىل التعليم
بلغاتها االم ،لهذا السبب  ،يف هذا اليوم الدويل
للغة األم ،أدعو جميع الدول األعضاء يف
اليونسكو ورشكائنا و الفاعلني الرتبويني يف
مجال التعليم إىل االعرتاف بحقوق الشعوب
األصلية وإعمالها «.

رسالة بروكسيل
عاد االعتقال السيايس بقوة،
وبإيقاعات متصاعدة ،لم يغري
سوى الفئة املستهدفة ،التي
انتقلت من مناضيل التنظيمات
الحزبية والنقابية ،نحو جيل
جديد من املعتقلني القادمني
من الحراكات االجتماعية..
هؤالء الرافضون الجدد الذين
خرجوا ليذكروا السلطة أنها
لم تكن عادلة وال منصفة ،وأن
«مصالحتها» كانت مغشوشة
ألنها افتقدت للحقيقة واإلنصاف
وضمانات عدم التكرار ..لم
يكن ثمة انتقال ديمقراطي ،بل
خالد البكاري
عملية تدوير للسلطوية.
ومن قلب هذه املعتقالت سيدعو
رجل إىل مسرية بربوكسيل ،عاصمة االتحاد األوروبي ،رجل ال
تنظيم سيايس له ،وال منرب إعالمي تابع له ،وال هوليدينغ مايل
يوفر له رشاء األتباع واألقنان ومقدمي الخدمة عىل طريقة «كراء
الحنك» ،رجل مسلوب الحرية ..وتكون االستجابة باآلالف..
أال يوجد يف الدولة رشداء عقالء قادرون عىل تفكيك هذه املعادلة؟
حني كان نارص الزفزايف حرا طليقا ،وبمجرد خروج بيان األغلبية
الحكومية املتهم عن باطل لحراك الريف باالنفصال ،لم يمهلهم
حتى  24ساعة ،فخرج بفيديو من وسط الحسيمة يدعو إىل مسرية
هي األضخم يف تاريخ الريف ..هزم نداء الزفزايف مؤامرة دبرت بليل
يف فيال شارع األمريات بطريق زعري ،حيث يقطن املستفيدون
من أرايض خدام الدولة ،فكانت تمثيلية الحراك الشعبي تفوق
بمضاعفات كثرية تمثيلية ستة أحزاب مجتمعة ،يفرتض نظريا
أنها حازت تمثيلية زائري صناديق االقرتاع يف انتخابات لم يكن قد
مر عليها سوى ستة أشهر ،ومن ورائهم «دولة» وزارة الداخلية
بخربائها يف التواصل والتعبئة والضبط.
واليوم ،ومن داخل معتقله يعيد الكرة ،ويدعو إىل مسرية هي
األضخم بدورها يف تاريخ مسريات الجالية بالخارج ،فهل من
متدبر؟
مسرية  16فرباير بربوكسيل يجب أن تكون مناسبة للسلطة لتغيري
شكل تعاطيها مع أزمة الريف ..لم تنفع االعتقاالت ومنع التظاهر
بالريف دونا عن باقي مناطق املغرب ،ولم تجد حمالت التشويه
يف اإلعالم التابع ،يف جعل ريفيي الداخل والخارج ينفضون عن
قادة الحراك املعتقلني ..فقد استجاب ريفيو الخارج لنداء نارص
بما لم يتوقعه أشد الحاملني يف شعب الحراك أو أشد املتشائمني من
خدام السلطوية ،واشتعلت صفحات الريفيني عىل مواقع التواصل
االجتماعي بتبادل صور املسرية فيما يشبه روحا جماعية .ال
يمكن طبعا ،أن نتجاهل أن املسرية كما التعليقات والنقاشات
حولها ،كانت مدموغة بنفس هوياتي يعيل من االنتماء الريفي قبل
أي انتماءات أخرى (وطنية أو أمازيغية أو دينية) ،كانت املطالبة
بإطالق رساح املعتقلني السياسيني (بمن فيهم معتقلو حراك
جرادة) ،وإنصاف املنطقة ،غري منفصلة عن االعتزاز بالهوية
الريفية (لغة ورموزا وثقافة).
وكما كان حراك الريف منطلقا لتناسل حراكات اجتماعية يف
مناطق أخرى ،فقد يكون بدوره مدخال لتحول الحراكات املجالية/
املناطقية /الجهوية مستقبال من غلبة العنوان االجتماعي/
االقتصادي إىل هيمنة الرموز الهوياتية الجهوية املحلية ،ويمكن
تلمس ذلك يف مسرية «أكال» األخرية بالرباط ،وسابقتها بالبيضاء
التي كانت أقرب إىل حراك سويس.
عىل العقل السلطوي أن يستوعب هذه الرسائل املقبلة من الريف،
وأن يستوعب األزمة بما يمنعها من االنفالت نحو ما ال يحمد
عقباه ،فيكفي أن البلد يميش أعرج بسبب مسمار يف حذائه يوجعه
ويقلق راحته أثناء امليش (الصحراء) ،وال يمكن للبلد أن يتحمل
ضمادة عىل رأسه يف الشمال ،فاملظالم قد تقود جزء من الشعب إىل
البحث عن خيارات أكثر راديكالية  ،وواهم من يراهن عىل مجتمع
الدولة بدل دولة املجتمع.
لقد ورث الريف جُ رحَ «بقيوة» زمن حركات بوشتى البغدادي يف
العهد العزيزي ،وورث تجاهل السلطان يوسف لنداءات الخطابي،
مما دفع هذا األخري بعد انكشاف تواطؤ السلطتني املخزنية
واالستعمارية نحو تقرير مصري الكفاح املسلح يف الريف عىل شكل
جمهورية بالشمال ،كما ورث ذكريات قمع بدايات االستقالل
بعد رجوع محمد الخامس من منفاه يف انتفاضة  ،1958وورث
عن سنوات جمر ورصاص الحسن الثاني ذكرى  1984املؤملة،
وال يُستساغ عقال ووطنية ومواطنة أن تُو ّرث املظالم الناتجة عن
الحراك الحايل للمستقبل..
إنها فرصة رغم كل آالمها ،لتشييد ممكنات مصالحة تاريخية
حقيقية بني الريف والدولة ،عىل أساس مداخل :اإلنصاف وجرب
الرضر الجماعي وضمانات عدم التكرار ..ألن ما ُ
سمي باملصالحة
األوىل كانت مدموغة بالغش ،مادام املشاركون فيها من أبناء
املنطقة (العاقني) قد باعوا للدولة وهم أنهم يمثلون الريف ،وما
كانوا سوى صائدي فرص حولتهم ألثرياء أشبه بأغنياء الحرب..
كانوا طالب غنيمة ال حقيقة ..كما أنها فرصة لترسع الدولة
انتقالها الالبد منه من مركزية مغلفة بادعاء جهوية مفرتى
عليها ،نحو جهوية حقيقية منطلقة من الجهات التاريخية
بخصوصياتها اللغوية والثقافية واملجالية…
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مثقفون مغاربة وأجانب ..يف رثاء املؤرخ زكي مبارك

تويف املؤرخ املغربي زكي مبارك يوم  2مارس  2019عن عمر
يناهز  79سنة .وهذه بعض الكلمات التي قيلت فيه يف اإلبان:
 ،1عيل اإلدرييس :املؤرخ املغربي زكي مبارك يعد من الباحثني األوائل
الذين تناولوا موضوع جيش التحرير املغربي والكفاح املسلح يف
املغرب من أجل االستقالل ،واعتماده يف ذلك وثائق جيش التحرير
املغربي ،مما جلب له كثريا من عدم الرضا من قبل الجهات واألحزاب
التي كانت عىل غري وفاق واتفاق مع جيش التحرير املغربي .ومن
بني أهم كتبه “إشكالية االستقالل بني محمد الخامس وعبد الكريم
الخطابي “ ،كما كان من أوائل املؤرخني الذين تناولوا موضوع
االستقالل الناقص للمغرب من أطرافه .وستبقى مجلة “ملفات
املغرب” التي كن يصدرها يف العرشية األخرية من عهد الحسن
الثاني مصدرا ال يستغني عنه الباحثون املدققون يف مسار املغرب
بعد االستقالل بخاصة.
وعىل املستوى املغاربي كان له حضور متميز يف كل من تونس
والجزائر ،وتناول يف كتاب له “أصول األزمة يف العالقات املغربية
الجزائرية” .كما كان منفتحا عىل الجميع ،حتي لو لم ينفتح
البعض عليه .وكان ِيؤمن بأن البحث والحوار املسؤول واحرتام
هوية املجتمع وتعدده الثقايف ،كطريق أسلم إىل تكامل مكونات
املجتمع وتناغمها للسري سويا نحو بناء مستقبل أفضل للجميع.
ولذلك كان ،رحمه الله ،يتصف بصفات التواضع العلمي واألخالقي.
 ،2سعيد الصابر ،األستاذ الباحث زكي مبارك ،رجل وهب حياته
للبحث والتمحيص ،خاصة تاريخ املقاومة.
 ،3عمر أشهبار :أشعر بأن الشمس عىل أطراف النخيل وقد بدأت
تتحرك يف وجداني تأمالت تنذرني بقرب الرحيل” .مقتطف من
تقديم املؤرخ املغربي د .زكي مبارك ملذكراته ،الصادرة عام .2016
تلقيت صباح هذا اليوم بحزن عميق نبأ رحيل الدكتور زكي مبارك
إىل دار البقاء ،وبهذا املصاب الجلل يفقد املغرب أحد أعمدة البحث
التاريخي ،وإنسانا عظيما ،يشهد له كل معارفه بنبل أخالقه،
وغريته عىل تاريخ هذا الوطن .وقد سبق أن التقيت باملرحوم
عدة مرات ،سواء يف منزله بسال أو يف مناسبات أخرى ،وأشهد أنه
كان يتصف بتواضع العلماء ،وكان خدوما لطالب العلم .وستظل
إسهاماته العلمية شاهدة عىل دور هذا الرجل النبيل يف خدمة
قضايا البحث التاريخي ببالدنا.
رحم الله تعاىل ولد باحما.
 ،4نرص الدين اإلدرييس :قامة من القامات العلمية …
 ،5محمد مكي من الجزائر :لبى الباحث زكي مبارك ،استاذ التاريخ

يف جامعة الرباط،
نداء ربه صبيحة يوم
السبت الثاني من
مارس  ،2019وبذلك
تكون الجامعة املغربية
قد فقدت أحد باحثيها
بشغفهم
املعروفني
بالتنقيب يف تاريخ
بالدهم وتاريخ املشرتك
يف منطقتهم املغاربية.
كان رحمة الله عليه
انسانا اجتمعت فيه
كل خصال الطيبة
الفكرية
والنزاهة
والبحث الدؤوب عن
عمق الظواهر ال عن
الشكلية
مظاهرها
 ..وعىل الرغم من
استمراره مشتغال يف
صمت بعيدا عن األضواء
فقد مثل مصدرا ثمينا
بالنسبة للباحثني يف
تاريخ املغرب  ،السيما
وجيش
املقاومة
التحرير ،ملا كان له من رصيد وثائقي وتوثيقي ،والطالعه الواسع
عىل تعقيدات هذه املرحلة ورجاالتها..
تعرفت عىل الفقيد عن قرب ،وخربت مصاحبته يف أكثر من مؤتمر
علمي السيما يف تونس والجزائر ،وملست فيه العالم الجليل واملؤرخ
املدافع عن تاريخ بالده..فالف رحمة عىل روحه وتعازينا الحارة .
 ،6عيل تابليت من الجزائر :الدكتور زكي مبارك مؤرخ مغربي
كبري ،من مدينة سال املغربية .استاذ له باعه يف االنتاج الفكري .يف
التاريخ ،له العديد من املؤلفات حول تاريخ املغرب وعالقة املغرب
بالجزاير كتب العديد من املقاالت حول البطل عبد الكريم الخطابي
 .يكتب بلغتني ع.ف.
درس بفرنسا يف ايكس .شارك يف عدة لقاءات علمية بالجزاير. .
عرفته يف مكناس يف ملتقى تكريمي للمرحوم الدكتور بوستة

بوعرشية .وآخر لقائي به كان يف مؤتمر حول الخطابي بطنجة
عام  2017بمعية االخوة ر عيل االدرييس وعبد السالم الغازي،
وامحمد زنيرب وثلة من األساتذة الباحثني  .وكان يرأس قبل شهر
يناير  2019منتدى محمد بن عبد الكريم الخطابي للفكر والحوار
يف مدينة القنيطرة.
 ،7سعيد الصديقي :كان املؤزخ زكي مبارك يجسد أخالق العلماء،
جامعا بني سعة املعرفة والتواضع وحسن الخلق .التيقت به منذ
أكثر من عقد من الزمان يف العاصمة التونسية وجالسته أليام،
واكتشفت معدنه الرفيع.
ّ
صغي :املؤرخ والزميل الصديق زكي مبارك مؤرخ،
 ،8عمري عاليا
محب لتونس وصديق مؤرخيها .نعم ،غادرنا زكي ذاك الرجل الطيب
الذي كانت ال تفارق االبتسامة وجهه .ترك عديد الكتب والدراسات
الهامة حول تاريخ املغرب وتاريخ املقاومة املشرتكة بني حركات
التحرر يف شمال افريقيا.

تعازي أسرة البحث التارخيي يف الفقيد مؤرخ جيش التحرير زكي مبارك
اجلمعية املغربية للبحث
التارخيي

تلقينا ببالغ األىس وعميق الحزن ،نبأ وفاة األستاذ زكي
مبارك .وبهذه املناسبة األليمة يعرب أعضاء مكتب الجمعية
املغربية للبحث التاريخي عن تعازيهم الحارة ألصدقائه وذويه
ولكل املؤرخني املغاربة وأعضاء الجمعية ،الذين فقدوا بموته
باحثا متميزا ومناضال مستميتا عن أفكاره ،ويدعون له بالرحمة
واملغفرة وأن يسكنه الله فسيح جنانه ويجازيه أحسن الجزاء عىل
ما قدمه للبحث التاريخي املغربي ،وخاصة يف الفرتة املعارصة،
ويدعون ألهله بالصرب والسلوان ،أعرف الفقيد منذ أزيد من
ثالثة عقود ،باحثا منقبا ،مهووسا بالوثيقة ،ومنفتحا ومياال إىل
التجديد ،وخزانا من األفكار واملشاريع الجريئة .مبادرا إىل فتح
املجال للنرش من خالل مجلة املغرب أوربا بالفرنسية ،كما كان من
أوائل من أصدر جريدة أسبوعية خاصة بقضايا التاريخ ،حافلة
بالوثائق والصور واملقاالت املثرية ،وحظيت باهتمام رشيحة
كبرية من الناس ،يف زمن عصيب وصعب ،بكل جرأة وحرية،
كما نذكر صوالته وجوالته يف الندوات ،ويف التوثيق للمقاومني
والبحث عن األرسار والخبايا ،وفتح النقاش .كان رحمه الله
جذوة من الحماس والنشاط ،وشخصية
محبوبة بانفتاحها عىل النقاش واستماتتها
يف الدفاع عن مبادئها وآرائها ،ومحورية يف جل
املنتديات .وقد أسفنا حني ابتيل باملرض الذي
حد من حيويته ،فعانى لسنوات منه ،والذي لم
يفلح يف إطفاء جذوة فكره الوقاد ،لكن الجسم
الذي عانى من وهن السقم ،أخىل بهمة صاحبه
وألقى بسالح املقاومة وأخلد به إىل السكينة
األبدية .أدعو الله سبحانه أن يغدق عليه من
شآبيب رحمته وينعم عليه بعفوه ورضاه وأن
يسكنه جنة الفردوس التي وعد بها عباده
الصالحني ،وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان وإنا
لله وإنا إليه راجعون
عن مكتب الجمعية املغربية للبحث التاريخي

املؤرخ علي اإلدريس

نجم هوى
تويف يومه  2مارس  2019املؤرخ املغربي زكي مبارك بعد مرض
عضال لم ينفع معه دواء .واملؤرخ زكي مبارك من الباحثني
األوائل الذين تناولوا موضوع جيش التحرير املغربي والكفاح
املسلح يف املغرب من أجل االستقالل .ومن أهم كتبه «إشكاليىة
االستقالل بني عبد الكريم الخطابيى ومحمد الخامس» ،وكان
من أوائل املؤرخني الذين تناولوا موضوع االستقالل الناقص
للمغرب من أطرافه .ومن أهم كتبه كذلك كتاب «أصول األزمة
يف العالقات املغربية الجزائرية».
كان عضوا نشطا يف مجموعة البحث يف تاريخ محمد بن
عبد الكريم الخطابي ،ويف الذاكرة املغاربية ،واتخب رئيسا
لـ»منتدى محمد بن عبد الكريم الخطابي للفكر والحوار»منذ
تأسيسه منذ  2013إىل  12يناير  .2019وكان منفتحا عىل
الجميع حتى لو لم ينفتح البعض عليه .وكان رحمه الله
يتصف بالتواضع العلمي الراقي.
رحمه الله رحمة واسعة.و ستبقى أعماله ومؤلفاته شاهدة
عىل عطائه وأخالقه العلمية واإلنسانيته .
يدفن اليوم ،بعد صالة العرص بمسجد رضوان يحي السالم يف
سال ،يف مقربة سيدي بلعباس القريب من مستشفى الرازي يف
مدينة سال.

مجعية ذاكرة الريف

لله ما أخذ وله ما أعطى
ببالغ األىس والحزن ،علمنا يف جمعية ذاكرة الريف ،نبأ
وفاة الدكتور مبارك زكي ،األستاذ الذي خصص الكثري
من وقته لكتابة تاريخ املقاومة وجيش التحرير ،والذي
بذل الكثري من املجهودات للبحث يف الوثائق التاريخية
وتحقيقها والعمل عىل نرشها ضمن مؤلفاته العديدة
ومقاالته املتنوعة ...ولقد كان الفقيد اليس زكي أحد
األعمدة التي ارتكزت عليها جمعية ذاكرة الريف يف
عملها من أجل املساهمة يف إماطة اللثام الذي كان
يلف ذاكرتنا الجماعية ،وسبق للمرحوم أن شارك يف
العديد من امللتقيات والندوات واللقاءات العلمية التي
نظمتها الجمعية بمدينة الحسيمة أو التي شاركت
فيها أو نظمتها بتنسيق مع جمعيات ومؤسسات أخرى
بقنيطرة وسلوان وسال والرباط ...واستفدنا الكثري
من مداخالته وكتاباته ومؤلفاته .واعرتافا بمجهوداته
واجتهاداته وعمله الدؤوب قامت الجمعية بتكريمه
رفقة املؤرخ حسن الفكيكي ضمن أشغال امللتقى الثالث
للذاكرة والتاريخ الذي نظم من قبل الجمعية أواخر شهر
ماي  .2009وال يخفى عىل أحد األخالق الرفيعة التي
كان يتميز بها الفقيد وتعامله املبني عىل
االحرتام مع اآلخرين وتعاونه وتشجيعه
للباحثني ...وبهذه املناسبة األليمة ،نتقدم
باسم جمعية ذاكرة الريف بأحر التعازي
وأصدق املواساة ،إىل أهله وأصدقائه
ومعارفه ...راجني من الله أن يتغمد
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جنانه ،ويلهم أهله الصرب والسلوان يف هذا
املصاب الجلل ،وإنا لله وإنا إليه راجعون
عن جمعية ذاكرة الريف
وسنعود قريبا إن شاء الله بنرش ورقة
عىل صفحة جمعية ذاكرة الريف عىل
الفايسبوك ،تعرف بالرجل وبإسهاماته
ومؤلفاته
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رحيل شيخ املؤرخني الذي دون التاريخ بدماء املقاومة وجيش التحرير

الدكتور زكي مبارك  ...ولد بامحاد اإلنسان الذي اختار يوم وفاته

يف  2مارس اجلاري رحل عنا شيخ املؤرخني الدكتور زكي مبارك ،وهو يوم يصادف  2مارس  ،1956تاريخ توقيع وثيقة اإلستقالل .فهل الصدفة أم القدر ...سيما وأن الراحل عرف بدفاع مستميث عن املقاومة
وجيش التحرير وأعاد إليه اإلعتبار مبؤلفات قد تغطي صفحاهتا كل هذه السنني اليت مرت على استقالل معاهدة إيكس ليبان والذي قال عنه ولد بامحاد «املخدر الذي ناولته فرنسا للمغرب» .أيكون الراحل
اختار يوم وفاته ،لتكتمل قصته اليت دوهنا يف مذكراته «ولد بامحاد» ،وهو الذي وصف نفسه ب «اإلنسان الذي اختار نسبه وتاريخ ومكان والدته»؟
ولد بامحاد ...اإلنسان الذي اختار نسبه وتاريخ
ومكان والدته

ولد بوهوش مبارك إبن ابراهيم الدكتور زكي
مبارك املعروف ب «ولد باحماد» بقرية إذا
أوسمالل بضواحي تيزنيت عام  ،1942وانتقل
مع عائلته إىل كريان ولد مسيك بالدار البيضاء،
ونظرا لفقر عائلته املكونة آنذاك من األب الفقري
ابراهيم واألم عائشة السماللية واألخت البكر.
تكلف به خاله باحماد ،وانتقل من الدار البيضاء
إىل الرباط ،حيث لعب الحظ دورا ملحوظا يف
حياته عندما انتقل من طفولة الرباريك إىل طفولة
الفيالت الراقية بحي حسان ،ولهذا التحول
املفاجئ يف السن الرابع لهذا الطفل آثارا نفسية
عىل تربيته وسلوكه وأخالقه .وهذا الحظ ،ولد
لديه عزيمة ،وأصبحت تنمو يف وجدانه مع
بداية مرحلة الشباب لتتقوى وتصل إىل النضج
يف مرحلة الدراسة الثانوية والجامعية .وهذه
العزيمة هي التي شجعته عىل اإلنخراط يف العمل
الجمعوي والثقايف واإلجتماعي والسيايس ،مكنته
من إثبات وجوده وتحقيق طموحاته ،تجلت يف
تقليده مناصب إدارية عليا داخل الوطن وخارجه.
درس دراسته اإلبتدائية بثانوية موالي يوسف
ثم بمدرسة املعلمني بحي املحيط  ،وعند حصوله
عىل الشهادة الثانوية عمل موظفا بوزارة التعليم
وباملوازاة مع ذلك حصل عىل شهادة الكفاءة يف
الرتجمة ودبلوم اللغة العربية بمعهد الدراسات
العليا املغربية الذي كان يديره آنذاك الباحث شارل
أندري جوليان ،ليشتغل موظفا بكلية اآلداب،
ثم أستاذا بها .ونظرا الهتماماته الثقافية و
الرياضية ،فقد انخرط يف مجموعة من الجمعيات
املؤطرة للمجالني ذاتهما ،كالجمعية املغربية
لرتبية الشبيبة ،الجمعية املغربية للتبادل الدويل،
وجمعية الشباب واملجتمع ،كما ترأس جمعية
الشباب والتقدم املزعجة للسلطات آنذاك.

اإلستقالل» ،بهذه السلسلة التاريخية دخل ولد
باحماد املجال الثقايف والكتابة يف الصحف.
اشتغال الدكتور زكي مبارك عىل موضوع تاريخ
املقاومة وجيش التحرير لم يكن محض صدفة،
بل جاء عن طريق التقائه ببعض املقاومني من
بينهم عبد الله الصنهاجي ،حيث أسس هو
ومجموعة من شباب سوس ،جريدة أسبوعية
تحمل إسم «صوت الجنوب» ،كانت الجريدة
تصدر من مقر حزب الحركة الشعبية ،وقد قال
زكي مبارك يف مذكراته» ولد باحماد» ،أن « الحزب
كان يتحمل نفقات طبعها بدون أن يكون ألعضاء
الحزب أي التزام مع الحزب وال منخرطني».
وكانت فرصة لإلحتكاك مع املقاومني وأعضاء
جيش التحرير والسماع واإلنصات ملا يروونه
عن أيام الكفاح الوطني ومقاومة اإلستعمار
بالسالح ورصاعهم مع قادة األحزاب السياسية،
الذين عملوا عىل تهميشهم .سيما بعد توقيف
الحكومة الوطنية لنشاط جيش التحرير بعد
أن تم اإلعالن عن استقالل البالد .لذلك قرر زكي
مبارك تحضري بحث جامعي حول تاريخ حركات
املقاومة وجيش التحرير وعالقتها باألحزاب
السياسية واألسباب التي أدت إىل تهميش
رجاالتها فظهرت من بني صفوفها معارضة

الدكتور زكي مبارك واملناضل عبد اهلل الصنهاجي
ِيؤسسان حزب العمل أو حزب املقاومني وأبناء البادية
التهميش والحكرة التي كان يعانيها شباب
البادية وأعضاء املقاومة وجيش التحرير عىل
السواء ،قادتهم إىل التفكري يف تأسيس حزب
سيايس ،يتوىل الدفاع عن البادية ونخبتها ويكون
عنارص املقاومة وجيش التحرير أعمدته وعموده
الفقري بحكم انتماء جلهم إىل البوادي املغربية
ويحظون بتقدير واحرتام ساكنتها .يقول ولد
باحماد يف مذكراته» جرت اتصاالت يف هذا الشأن
مع التجار السوسيني ويف طليعتهم الوطني
اإلتحادي أخنوش احماد أولحاج والدكتور رمزي
وصلح املزييل وحسن الزموري ،بعد مباحثات
استغرقت أزيد من سنتني لم يتم التوافق بني
مجموعة التجار السوسيني وعنارص حكومية من
البادية املغربية وبني مجموعة من نخبة البادية
ورجاالت املقاومة وجيش التحرير ،ويف األخري
ارتأت املجموعتان تأسيس كل واحدة حزب لها،
فعملت مع بعض أصدقاء الصنهاجي عىل إقناعه
لزعامة حزب املقاومني وأبناء البادية.»....
يف نونرب  ،1975أسس الدكتور زكي مبارك وعبد
الله الصنهاجي و إبن األمري محمد بن عبد الكريم

دكتوراه حول «حركات املعارضة املنبثقة عن املقاومة
وجيش التحرير»....
واهتام زكي مبارك بالسعي إىل احلط من قيمة «احلركة
الوطنية» ومنعه من العودة إىل جامعة حممد اخلامس
يف عام  ،1969غادر إىل فرنسا إلتمام دراسته
بجامعة إيكس بروفانس ،حيث حصل عىل دبلوم
يف العلوم السياسية عام  1972وبعد ذلك دكتوراه
السلك الثالث يف التاريخ حول موضوع « حركات
املعارضة املنبثقة عن املقاومة وجيش التحرير»
عام  1973من جامعة إيكس بروفانس ،وقد
صادف هذا التاريخ انتفاضة موالي بوعزا يف
األطلس  ،ما جعل البعض يقول أن بحث زكي
مبارك جاء تحت الطلب .عام بعد ذلك ،أي يف
مارس  ،1974ألقى الدكتور زكي مبارك محارضة
عمومية حول تاريخ املقاومة وجيش التحرير،
كانت ردود الفعل متباينة بني املرتاحني لهذه
املبادرة وبني املنتقدين واملناوئني .وقد خصت كل
من جريدة لوبنيون والبيان وجريدة فاس الدكتور
زكي مبارك بمقاالت الذغة متهمة إياه بتزوير
التاريخ والسعي إىل الحط من قيمة «الحركة
الوطنية» ودورها يف معركة التحرير الوطني.
وقد وجد آنذاك صعوبة يف العودة إىل كلية اآلداب
بجامعة محمد الخامس بالرباط ،كما كان ينص
عىل ذلك القرار الوزيري الذي بموجبه إلتحق زكي
مبارك للدراسة يف فرنسا ما بني أكتوبر  1969إىل
أكتوبر  .1973وهو ما جعله يغري اإلطار بالتحاقه
باملعهد الجامعي للبحث العلمي الذي كان يديره
آنذاك الدكتور عبد الهادي التازي ،وساعد هذا
األخري يف إنجاز بحثه حول التاريخ الدبلومايس
للمغرب .وباملعهد تفرغ للقيام بأنشطة ثقافية
وسياسية مستفيدا من املحنة التي عاشها من
أجل اإللتحاق بكلية اآلداب ،ومفادها رضورة
أن يفرض اإلنسان وجوده داخل املجتمع إما
سياسيا أو ثقافيا أو تجاريا ليدافع عن حقوقه
وعن مكانته .وقد بدأ ذلك باملحارضة التى ألقاها
حول تاريخ املقاومة وجيش التحرير وما أحدثته
من ردود أفعال متباينة .هذه املواقف جعلت
الدكتور زكي مبارك ينرش يف جريدة الكواليس
طيلة شهر مارس وأبريل عام  1974سلسلة من
املقاالت تحت عنوان « املقاومة والتاريخ وحزب

سياسية يتزعمها قادة ورؤساء املقاومة
وأعضاء جيش التحرير .اعتمد زكي مبارك يف
ذلك عىل أرشيف ووثائق هذا الجيش ،والذي
سلمه إياه يف صندوقني عبد الله الصنهاجي ،وهو
األرشيف الذي سلمه مؤخرا الدكتور زكي مبارك
لخزانة املكتبة الوطنية بالرباط والذي اعتمد عليه
ملناقشة أطروحته السالفة الذكر .قام الدكتور
زكي مبارك بصفته صحفي بحملة صحفية
للتعريف بقادة جيش التحرير وعىل رأسهم عبد
الله الصنهاجي وبدوره يف معركة التحرير الوطني
وفك الحصار والتهميش املرضوبني عليه .ونرش
بجريدة الكواليس فقرات من أطروحته ووثائق
تنرش ألول مرة ،وردا عليه نرشت جريدة فاس يف
عددها الصادر يوم  6يونيو  ،1974متهمة إياه
«بالدكتور الذي يفصل تاريخ املقاومة عىل قدم
املقام» .حينها نرش الدكتور زكي مبارك مقاال
تحت عنوان «أسد املقاومة عبد الله الصنهاجي
يتكلم ويدعو رجاالت املقاومة وجيش التحرير
للوحدة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم».
حققت هذه الحملة الصحفية الهدف املنتظر
منها ،فتحول بيت الصنهاجي إىل قبلة رجاالت
املقاومة وجيش التحرير يتباحثون يف أوضاعهم
اإلجتماعية ويف تاريخهم .تلك هي اإلجتماعات
التي خلقت نوعا من الثقة بني الدكتور وصفوة
من رجاالت املقاومة وجيش التحرير ،حيث بدؤوا
يقدمون له ما لديهم من وثائق وصور وكتابات
نرشها الدكتور زكي مبارك عىل شكل مذكرات،
ك» مذكرات املقاوم الحسني الزعري حول خاليا
املقاومة بالرباط ،ومذكرات الرسجان عبد السالم
الذهبي حول جيش التحرير بمنطقة أكنول»....

الخطابي إدريس حزب العمل ،حيث أسندت
زعامته إىل املناضل عبد الله الصنهاجي وتوىل
إدريس الخطابي مسؤولية إدارة جريدة املغربي
الصادرة باسم الحزب .إال أن استقالة إدريس
الخطابي من الحزب والصعوبات املالية واإلعالمية
التي واجهها ،ستعصف بالحزب يف بدايته .سيما
بعد الحملة اإلعالمية التي قادتها جريدة املغربي
باسم حزب العمل ضد الحزب التقدمي الذي كان
يتزعمه أخنوش احماد أولحاج وبعض الوزراء
من سوس .وتصدى الدكتور زكي مبارك لفكرة
اندماج الحزبني ،ورفض منصب كاتب الدولة
يف الشبيبة والرياضة الذي اقرتحه عليه رئيس
الحكومة آنذاك أحمد عصمان.

على خلفية رفض عبد اهلل الصنهاجي زيارته للقدايف،
الدكتور زكي مبارك يستقيل من حزب العمل
رسعان ما ظهر يف الحزب تياران ،تيار زكي وتيار
الصنهاجي ،وذلك بعد رفض الصنهاجي حضور
زكي صحبة حدو عبد الرحمان ملؤتمر طرابلس
املنعقد بتاريخ  5دجنرب  ،1977سيما بعد توجيه
الصنهاجي لرسالة إىل الديوان امللكي يتربأ من
اإلثنني ،كما وجه رسالة إىل السفارة الليبية
بالرباط يعلمها بعدم تمثلية زكي وحدو للحزب يف
هذا املؤتمر ويجب توقيف مشاركتهما .وهو األمر
الذي دفع بالدكتور زكي مبارك ،أيام بعد عودته
من ليبيا ،إىل تقديم استقالته من حزب العمل.
عن الزيارة التي قام بها الدكتور زكي مبارك
إىل ليبيا ،كتب يف مذكراته « ولد باحماد» يقول
حول النقاش الذي دار بينه وبني العقيد أنه « :
من املوضوعات التي اهتم بها العقيد القدايف:

الحالة السياسية يف املغرب ،عقيدة حزب العمل
وبرنامجه ،الحركة األمازيغية ،اإلنقالبات
األخرية هل كانت لديها توجهات أمازيغية ودور
الفرنسيني والحركة الصهيونية يف تشجيعها،
النزاع املغربي الجزائري وقضية الصحراء».
ويف نهاية الحديث أهداه العقيد القدايف ساعة
تتوسطها صورته وكتاب القدايف» رسول
الصحراء».

عودة الدكتور زكي مبارك إىل عامل الفكر والبحث العلمي
عاد من جديد الدكتور زكي مبارك للنقاشات
الفكرية وساهم يف تأسيس منتدى الفكر والحوار
والجمعيات الشبابية التي ستفتح له آفاقا
مستقبلية ،حيث ربط عالقات مع أطر مسرية
لوزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الثقافة ،ليعني
مديرا لديوان كاتب الدولة يف الشبيبة والرياضة
عبد اللطيف السماليل عام  ،1982بعد ذلك مديرا
للعالقات العامة واإلعالم والصحافة بإدارة
األلعاب التاسعة للبحر األبيض املتوسط التي
احتضنها املغرب يف شتنرب .1983
لم توقف التعيينات الرسمية الدكتور زكي مبارك
عن إتمام دراسته يف سلك الدكتوراه ،ففي 29
دجنرب  1987نال شهادة دكتوراه الدولة من
جامعة إيكس بروفانس بفرنسا يف موضوع
«املغرب من املقاومة للتدخل السلمي اإلستعماري
إىل حركة التحرير الوطني(.»)1960 1860-
وكان الدكتور زكي مبارك قد تقدم بعنوان
ألطروحته « دور اإلستعمار الفرنيس واإلسباني يف
حفاظ األرسة العلوية عىل امللك يف املغرب من سنة
 1860إىل سنة  ،»1960إال أن مدير مركز البحوث
والدراسات عن مجتمعات البحر األبيض املتوسط
بمدينة إيكس رفض هذا العنوان واضطر زكي إىل
تعديله.
ألف الدكتور زكي مبارك عديد من املؤلفات
باللغتني العربية والفرنسية ،حيث عالج بكل
جرأة يف كتابه باللغة العربية موضوع» محمد
الخامس وبن عبد الكريم الخطابي وإشكالية
استقالل املغرب» ،وكتب عن أحداث الريف ما بني
 1958و ،1959معتمدا يف ذلك عىل استجوابات
أجراها حول املوضوع مع قائد انتفاضة الريف
محمد الحاج سالم أمزيان .كما استطاع أن يقدم
معطيات ووثائق حول مرحلة املقاومة يف مجلة
كان يديرها «ملفات من تاريخ املغرب» .كما
عالج موضوع حفظ الذاكرة الجماعية بإصداره
لكتاب «املغرب والبحر األبيض املتوسط»،
وكتاب «املغرب واملقاومة من  1830إىل ،»1930
باإلشرتاك مع األستاذ ميمون الرشقي .كما
أصل لألزمة املغربية الجزائرية يف كتاب»أصول
األزمة يف العالقات املغربية الجزائرية» .و كتب
عدة مقاالت يف مجالت علمية مغربية ومغاربية
وأجنبية ،وحارض يف عدة ندوات ،وأطر العديد من
األبحاث واألطروحات الجامعية .كما حصل عىل
شواهد تقديرية وأقيمت عىل رشفه تكريمات
عرفانا لكفاءته الفكرية والعلمية .وكانت جريدة
العالم األمازيغي قد قامت بتكريم شيخ املؤرخني
باملغرب زكي مبارك يوم  23فرباير  ،2014اعرتافا
بكتاباته وأبحاثه العلمية املتميزة ،سيما وأن
الراحل قد شارك يف عديد من ندواتها وكتب بها
مقاالت وأجرى معها استجوابات حول قضية
اغتيال عباس ملساعدي والجهة املسؤولة عن
اغتياله .وهو الذي كتب التاريخ بدماء املقاومة
وجيش التحرير .اختار الدكتور زكي مبارك تاريخ
كتابة مذكراته يف فرباير  ،2014بعد عودته من
نيويورك حيث أجريت له عملية جراحية وقال
حينها «شعرت بأن الشمس عىل أطراف النخيل
وقد بدأت تتحرك يف وجداني تأمالت تنذرني بقرب
الرحيل ،»...وأسماها ( ولد باحماد -اإلنسان الذي
اختار نسبه وتاريخ ومكان والدته) .فها هو كما
توقع يرحل عنا يف صمت يف الثاني مارس الذي
يصادف تاريخ توقيع معاهدة اإلستقالل يف 2
مارس  ،1956وكأنه اختار يوم وفاته..
* اعداد سعيد باجي
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أكد املحلل السياسي والكاتب الكوردي ،بري رستم ،إن «األمازيغ والكورد أصحاب قضية ووطن حمروم ومقسم بني عدد من الدول الغاصبة» ،مشريا إىل «ضرورة التكاتف وتقدمي الدعم لآلخر حيث من حق أبناء شعبينا نيل حريته
حاوره واستقالله السياسي» .وقال املثقف الكوردي يف حوار حصري مع «العامل األمازيغي» ،إن «األمازيغ يقفون موقفًا مساندًا وداعمًا للقضية الكردية وهو موقف حيظى باحترام وتقدير من قبل شعبنا مبختلف تياراهتا وأحزاهبا السياسية» ،مربزا
منتصر أنه « موقف طبيعي نظرًا لواقع شعبينا حيث التماثل يف الكثري من املفاصل األساسية يف احلالتني ،كما أن املوقف الكردي عمومًا هو موقف أخوي داعم لقضايا الشعب األمازيغي ،كوننا نعاين من سياسات نفسها حيث التهميش واإلقصاء والتنكيل
إثري واحلروب واملجازر ضد شعبينا وبالتايل فمن الطبيعي ،بل الواجب أن تتكاتف الشعوب املستضعفة لنيل حريتها أسو ًة بشعوب املنطقة والعامل ومنهم الشعبني الكردي واألمازيغي».
واستطرد»:إنين وجدت عدد من أوجه التشابه ،بل التطابق يف واقعي القضيتني أو التجربتني ،تارخييًا حضاريًا وواقعًا سياسيًا راهنًا» ،مشددا على أن «احلوار الفكري والثقايف يشكل أهم اجلسور اليت ميكن عربها عبور املسافات والتالقي مع
اآلخر ،وأعتقد هذا الذي تقومون به هو جزء من مشروع فكري وثقايف ميكن أن يشكل مع روافد أخرى جدوالً معرفيًا للتالقي واحلوار والتعاطف خاص ًة ،وكما نوهنا؛ بأن واقع شعبينا حتت التقسيم واالحتالل املتعدد األقطاب والثقافات جيعلنا
يف خندق واحد».

الكاتب واملحلل السياسي الكوردي بري رستم لـ»العامل األمازيغي»:

األمازيغ والكورد أصحاب قضية ووطن حمروم ومقسم بني عدد من الدول
تعرفون نفسكم لقراء «العالم
*كيف ِّ
األمازيغي»؟
** إنني وقبل البدء بالتعريف عن نفيس للشعب
األمازيغي ،دعني أوجه تحية محبة ووفاء لهذه األمة
التي حرمت نتيجة سياسات استعمارية دولية من
حقوقها الوطنية ولألسف ..مع كل التمنيات بأن تنال
مع كل الشعوب املقهورة ومنهم شعبنا الكردي حقوقها
الوطنية خالل املرحلة القادمة وذلك بفضل نضاالت
وتضحيات أبنائها ..واآلن لنأتي لسؤالكم واإلجابة عليه،
ربما من أصعب األسئلة بحياة املرء هو أن يقوم بتقديم
نفسه لآلخرين ورغم ذلك سأحاول قدر اإلمكان ومن
دون إطالة در ًء للملل والدخول يف التفاصيل التي تطول
الحديث فيه؛ إنني بري رستم تولد 1963م من قرية يف
أقىص الشمال الغربي من روجآفاي كردستان (الشمال
الغربي من سوريا) تسمى «شيخ جقليل» وهي
تابعة إلقليم عفرين الذي يحتله تركيا مع امليليشيات
اإلسالمية الراديكالية منذ آذار املايض وإنني أقيم حاليا ً
يف سويرسا منذ أواخر عام  2013وذلك بعد أن قضيت
معظم حياتي بني بلدتي جنديرس وحلب .درست
املراحل الثالث يف مدارس جنديرس إىل أن نلت الثانوية
العامة من ثانويتها وذلك يف عامي  1981/1982بعدها
التحقت بجامعة حلب كلية الهندسة امليكانيكية ..
لكنني ويف السنة الرابعة اضطرت عىل مغادرة مقاعد
الدراسة بسبب بعض الضغوطات وكذلك الهتماماتي
األدبية وانشغايل بالسياسة.
مارست العمل السيايس منذ شبابي وكنت قد تعرفت
عىل العمل الحزبي منذ طفولتي حيث نشأت يف ذاك
الوسط الحزبي والسيايس؛ كون الوالد كان عضوا ً يف
الحزب الديمقراطي الكردي يف سوريا (البارتي) وذلك
منذ نهاية الستينيات من القرن املايض وبالتايل فقد
عرفت السياسة واالنتماء القومي مبكرا ً  ..تعرضت
ونتيجة عميل ونشاطي األدبي والسيايس للكثري من
الضغوطات واملالحقات واالستدعاءات األمنية وكذلك
للتوقيف والسجن ولعدد من املرات وعىل األخص بعد
انتسابي للحزب الديمقراطي الكردي يف سوريا (البارتي)
وانتخابي يف املؤتمر العارش للحزب عام 2007م كعضو
احتياط يف اللجنة املركزية ثم كعضو أسايس بعد عام
2010م وباألخص تلك املرحلة التي عملت بها مع قوى
«إعالن دمشق» كممثل لـ(البارتي) و»الجبهة الكردية»
يف اإلعالن وذلك عن مدينة حلب وريفها وكذلك لكوني
أحد أعضاء املجلس الوطني لقوى إعالن دمشق يف
ً
ً
ومتابعة من الفروع
مالحقة
تلك املرحلة كانت األكثر
األمنية واالستدعاء والتوقيف مما أجربت عام 2008م
ملغادرة البلد واالستقرار يف إقليم كردستان ملدة عام
ونصف وذلك قبل أن أعتقل وأسجن يف عام  2009ومن
ثم املغادرة واالستقرار يف سويرسا كما أسلفت سابقاً.
عرفني الوسط الثقايف واألدبي مع بدايات التسعينيات
ً
وبداية
وذلك عىل الرغم من اهتماماتي األدبية املبكرة
كانت مع القصة القصرية وباللغة العربية ..إىل أن كان
تعاريف يف منتصف الثمانينات عىل مجموعة «كوما
خاني» لألدب والثقافة بحلب وحينها بدأت الكتابة
باللغة الكردية وقد نرشت أعمايل القصصية يف العديد
من الدوريات الكردية والكردستانية ،داخل وخارج
اإلقليم الغربي من كردستان (سوريا)  ..ومع بدايات
النت واملواقع الكردية كان يل حضوري يف معظم املواقع
ً
وخاصة مع انتقايل من كتابة األدب
الكردية والعربية
إىل املقالة السياسية وذلك منذ بدايات األلفية الجديدة.
كنت عضو اللجنة التحضريية واإلرشاف عىل عدد من
املهرجانات الشعرية وكذلك ترأست «كوما خاني» لألدب
والثقافة يف الفرتة األخرية من نشاطها وأيضا ً شاركت يف
عدد من املؤتمرات الثقافية والسياسية ،إن كان داخل أو
خارج البلد مثل؛ لبنان ،تركيا ،إقليم كردستان (العراق)
وبالتايل كان يل _وما زال_ حضوري اإلعالمي يف الكثري
من الفضائيات الكردستانية والعربية واإلعالم املقروء
واملدون عىل النت واملواقع الكردية وكذلك يف العديد من
الجرائد واملجالت الكردية والتي تهتم بالثقافة واألدب
ً
وخاصة باملرحلة
والقراءات السياسية بشكل أوسع
الثانية من نشاطي الثقايف والفكري .وصدر يل لآلن بني
كتاب ورقي وإلكرتوني وبني األدب والسياسة والفكر
وباللغتني الكردية والعربية ،ثالث وعرشون كتابا ً

وهناك عدد من املشاريع الثقافية التي أعمل عليها
حالياً.
* كيف تنظرون للواقع الكوردي عموم ًا في
خضم كل المتغيرات الجارية في المنطقة؟
أعتقد إن القضية الكردية باتت يف واقع أفضل منذ بدء
األلفية الجديدة حيث لو قارنا بني واقع شعبنا خالل كل
املراحل املاضية ،لوجدنا بأنه تعرض لسياسات التهميش
واإللحاق والصهر والعدوان وأرتكب يف كردستان العديد
ً
وخاصة من قبل
من املجازر والويالت بحق شعبنا
الحكومات الحديثة التي تشكلت بعد انهيار الدولة
العثمانية التي كانت هي األخرى قد حرمت شعوبنا من
الكثري من حقوقها الثقافية اللغوية ،لكن لم تكن تسلك
كما هذه الحكومات القومية العنرصية سياسة «األرض
املحروقة» مع املكونات املجتمعية املتمايزة ثقافيا ً
لغويا ً أو ما يعرف األثنولغوية ،أما تلك الحكومات التي
جاءت بعد انهيار الدولة العثمانية من تركيا الكمالية إىل
نظام حكومات البعث وباألخص نظام «صدام حسني»
بالعراق ،فقد ارتكبت بحق شعبنا أفظع الجرائم واملآيس
منها عىل سبيل الذكر؛ املجازر التي ارتكبت بعد ثورة
شيخ سعيد  1925ومجازر ديرسم  1937ومؤخرا ً
ضد ثورة شعبنا من قبل الدولة الرتكية وميليشياتها
يف عفرين وكذلك جرائم النظام العراقي و»األنفال»
و»هلبجة» عام  1988والتي راحت فيها بحدود مائتي
ألف ضحية من أبناء وبنات شعبنا وذلك تحت رؤية
العالم وصمتهم املشني ،ناهيكم عن سياسات
التمييز العرقي والتغيري الديموغرايف والسجون
واالعتقاالت واألحكام الجائرة ضد أبناء هذا
الشعب يف كل من سوريا وإيران ،يعني سلسلة
طويلة من املجازر واإلبادات ..ولذلك وعندما
نقارن وضعنا اليوم بما
كان عليه فنقول؛ بأن
واقعنا أفضل بكثري،
بل ال يقارن بما كان
عليه منذ سنوات ال تزيد
عن عقدين من الزمن
وذلك منذ إسقاط نظام
صدام عام  2003وطرح
مرشوع الرشق األوسط
الجديد.

يحظى باحرتام وتقدير من قبل شعبنا بمختلف تياراتها
وأحزابها السياسية ..وباملناسبة هو املوقف الطبيعي
نظرا ً لواقع شعبينا حيث التماثل يف الكثري من املفاصل
األساسية يف الحالتني ،كما أن املوقف الكردي عموما ً هو
موقف أخوي داعم لقضايا الشعب األمازيغي ،كوننا
نعاني من سياسات نفسها حيث التهميش واإلقصاء
والتنكيل والحروب واملجازر ضد شعبينا وبالتايل فمن
الطبيعي ،بل الواجب أن تتكاتف الشعوب املستضعفة
لنيل حريتها أسو ًة بشعوب املنطقة والعالم ومنهم
الشعبني الكردي واألمازيغي.
*ما هي أبرز نقاط التالقي والتشابه بين
الكورد واألمازيغ ؟
أشكرك ..هذا السؤال سوف يخفف عبأ السؤال السابق
وذلك عندما أوضح لألخوة واألصدقاء األمازيغ؛ بأنني
أحاول وبقدر ما يسمح يل الوقت ،بأن أتابع قضايا
الشعوب املستضعفة والتي تتشابه مع قضايا شعبي
وعىل رأسها القضية األمازيغية وباملناسبة يرشفني
صداقة كل األخوة الذي يتواصلون معي عرب صفحات
التواصل االجتماعي والتي باتت منافذ ممكنة لإلطالل
عىل حدائق اآلخرين ..وبخصوص السؤال ومن خالل
متابعتي لكل من قضيتي شعبينا يمكنني القول؛ بأنني
وجدت عدد من أوجه التشابه ،بل التطابق يف واقعي
القضيتني أو التجربتني ،تاريخيا ً حضاريا ً وواقعا ً
سياسيا ً راهنا ً ودعني أعددها يف عدد من النقاط ولو
بعجالة:
 إن شعبينا تعدادهما باملاليني وما زاال محرومنيمن كيان وطني سيايس يضم أبنائها.
 بل إننا نخضع كأمازيغ وكرد إىل احتاللمتعدد الرؤوس والدول والثقافات حيث الكرد
يخضعون الحتالل تركي،
عربي ،فاريس وكذلك
فإن األخوة األمازيغ
يخضعون الحتالل ليبي،
تونيس ،مغربي ،جزائري،
موريتاني ،نيجريي ،مايل
 ..وآخرين ولألسف؛ أي
وكما وصفتها يف كتاب
يل بعنوان «كردستان
مستعبدة دولية» ،فهكذا
يبدو إن الكرد واألمازيع
واقعون تحت االستعمار
أو باألحرى االستعباد
الدويل ،كما قلت قبل قليل.
 كذلك فإننا نشرتكأو عىل األقل -الغالبيةالغزوات
ونتيجة
اإلسالمية ،خضعنا للدين
اإلسالمي عىل مذهب
أهل السنة والجماعة مع
وجود طوائف ومذاهب
وأديان أخرى داخل
مجتمعينا.
 أيضا ً وبخصوص اللغة،فإن واقعنا الثقايف الحضاري يسجل مرة أخرى
واقعا ً متشابها ً حيث وكما األمازيغية ً
لغة تمازج
ثقايف بني أكثر من جغرافيا وحضارة بحيث تعترب
لغة أفروأسيوية ،فإن الكردية تعترب هي األخرى
نتاج تداخل وتمازج حضاري هندوأوربي.
 أما من الجانب االجتماعي؛ فإن مجتمعيناونتيجة سياسات الحكومات الغاصبة بقي واقعا ً
اجتماعيا ً قبليا ً رعويا ً وزراعيا ً مؤخرا ً ولم تتمدن
إال يف بعض املناطق وخالل السنوات األخرية وذلك
نتيجة الثورة التقنية وحاجة املجتمعات والدولة
لذاك التمدن الجزئي.
 ثم ما لفت انتباهي هي قضية أخرى قد تبدوللبعض هامشية وثانوية ولكنني أعتربها إحدى
أهم الخاصيات املتعلقة بسلوكيات اإلنسان املقهور
وأقصد قضية التنفيس عن املشاعر والضغوطات
النفسية من خالل سلوك اجتماعي يمكن أن يعترب

“

وجدت عددا من أوجه
التشابه ،بل التطابق
يف واقعي القضيتني
أو التجربتني ،تارخييًا
حضاريًا وواقعًا سياسيًا
راهنًا

كيف
*
تنظرون إلى
مو ا قف
ا أل ما ز يغ
من القضية
الكوردية؟
يؤسفني القول بأنني
لست متابعا ً بدرجة
كبرية لهذا الجانب من
القضية وذلك النشغايل
الكبري بقضايا شعبي
وهذه أعتربها واحدة
عىل نفيس وأمل أن أرمم
هذه الفجوة مستقبالً وربما تكون هذه فرصة
حقيقية يل شخصيا ً للتقرب أكثر من القضية
األمازيغية والتي أعتربها واحدة من أهم وأعقد
القضايا الوطنية والتي يجب حلها وإنصاف
األخوة األمازيغ من خالل تحقيق أماني وطموحات هذا
الشعب العريق يف حياة حرة كريمة وذلك من خالل اآللية
السياسية التي يقرها ويتفق عليها الشعب األمازيغي
نفسه وليس وفق مفهوم الدول التي تحتل جغرافية
األمة األمازيغية ،طبعا ً إقراري بضعفي يف هذا الجانب ال
يعني بأنني غري متابع للواقع السيايس للشعب األمازيغي
وما يعاني من تهميش وإنكار للوجود والحقوق ،لكنني
لست بذاك اإلملام الكبري الذي يجعلني أقول وبوضوح
وجلية موقف التيارات السياسية لألخوة األمازيغ ،أما
بخصوص املزاج العام والرؤية الكلية ،فإنني عىل دراية
تامة ومتابعة ال بأس بها؛ بأن األخوة األمازيغ يقفون
موقفا ً مساندا ً وداعما ً للقضية الكردية وهو موقف

”

ميزة هذه املجتمعات التي تتعرض لسياسات
القهر والظلم واالحتالل من قبل اآلخرين وتمنع
من ممارسة حياتها الطبيعية –شعوبا ً وأفراداً-
وبالتايل فهي تلجأ إىل إيجاد بدائل وسبل تخفف
من ذاك الواقع املرير من جهة وكذلك تنقل ثقافة
اآلباء لألبناء كوسيلة معرفية ثقافية وللتوضيح
نقول؛ بأن الكرد ونتيجة واقع االحتالل الطويل
وحرمان الكرد من التعلم ونقل ثقافة اآلباء عن
طريق التدوين ،فقد أبتكر شعبنا امللحمة الغنائية،
بل الغناء والرقص عموما ً أصبحت ميزة ثقافية
كردية ،تقرأ من خالله التاريخ الكردي ومعاركه
وحروبه وسري أبطالها وحتى تتعرف من خالل
تلك األغاني عىل جغرافية كردستان ولهجاتها
وثقافاتها وقبائلها ..بمعنى؛ أن الغناء الكردي هو
الوعاء الثقايف ملجتمعنا عموما ً ويبدو أن قضية
اإلنشاد والغناء عند الشعب األمازيغي وكذلك
«الضحك» ليس باملعنى الدارج والساذج ،بل باملعنى
الثقايف والتي يف جزء منها السخرية من الواقع
لدرجة «أصبحت فن القول الشفهي القديم و
الكتابة الحديثة سواء لدى األمازيغيني» هو اآلخر
يشكل الوعاء الثقايف لهذا الشعب العريق وذلك
نتيجة حرمانهم -كما الكرد -من ممارسة ثقافتهم
يف إطار اللغة التدوينية.
باملحصلة ما يجمعنا هو الكثري ،لكن األهم بقناعتي
إننا أصحاب قضية ووطن محروم ومقسم بني عدد
من الدول الغاصبة وعلينا بالتايل التكاتف وتقديم الدعم
لآلخر حيث من حق أبناء شعبينا نيل حريته واستقالله
السيايس.
*في نظركم ما هي السبل الممكنة
والناجعة لتطوير عالقة الشعبين ؟
بكل تأكيد إن قضية الحوار الفكري والثقايف يشكل أهم
الجسور التي يمكن عربها عبور املسافات والتالقي مع
اآلخر وأعتقد هذا الذي تقومون به هو جزء من مرشوع
فكري وثقايف يمكن أن يشكل مع روافد أخرى جدوال ً
ً
خاصة وكما نوهنا؛
معرفيا ً للتالقي والحوار والتعاطف
بأن واقع شعبينا تحت التقسيم واالحتالل املتعدد
األقطاب والثقافات يجعلنا يف خندق واحد وبالتايل فإن
الجانب الحيس الشعوري وكذلك الثقايف واألخالقي يدفع
شعبينا العتبار اآلخر رشيكا ً يف املعاناة ولذلك نأمل من
مثقفي الشعبني وكذلك حركاتنا السياسية والتي تعترب
جزء من الوعاء الفكري والثقايف العام لشعوبها ،بمد
جسور التواصل وااللتقاء واعتقد وبحسب إطالعي
هناك الكثري من الفعاليات واملبادرات ،لكن ليست
بالحجم والدور املطلوب وهنا يمكن إلقليم كردستان أن
يلعب دورا ً رياديا ً ملا يملك من إمكانيات وظروف يؤهله
إىل لعب دور وساحة لتالقي نشطاء ومثقفي ومفكري
الطرفني ،كما أن اإلعالم بات سهالً ومتداوال ً بيد الجميع
مع صفحات التواصل االجتماعي واملواقع اإلخبارية
بحيث تصبح هي األخرى ساحات للحوار وتبادل الرؤى
واألفكار وبالتايل التعرف أكثر عىل اآلخر.
* تتمة الحوار يف العدد القادم
يتناول فيه الكاتب واملحلل السيايس الكوردي الواقع
السيايس للقضية الكوردية.
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الفنان والكاتب حممد فارسي ل ـ «العامل األمازيغي»:

إرغام أساتذة متخصصني باألمازيغية بتدريس مواد أخرى ليست
بسابقة من نوعها بل هي إشكالية رافقت تدريس األمازيغية منذ
بدايتها

* أستاذ محمد تشتغلون أستاذا للغة األمازيغية ،هل
يمكن أن تنقل لنا شيئا من هذه التجربة؟
** نعم ،أشتغل أستاذا ملادة اللغة األمازيغية ،فرض عيل التعاقد ،ولجت
مركز التكوين سنة  2018و تلقيت تكوينا ملدة ستة أشهر بالناضور،
تعد تجربة استفدت منها الكثري رغم شقائها و باملقابل أتيحت يل
الفرصة أن أطلع عىل واقع مادة اللغة األمازيغية التي ال ينفصل واقعها
بالتأكيد عن جميع املواد ،إال أننا عندما نقول أن مادة اللغة األمازيغية
تعيش نقصا أكثر من املواد األخرى ليس من زاوية االنفصال و إضفاء
طابع االستثناء اإلجباري حولها ،ألنه من غري املمكن أن نتحدث عن
تكوين بأستاذين مؤطرين الذين نشكرهم أوال عىل ما بذلوه من
جهد معنا و لم يبخلوا عنا بيشء،
نجدهم يجمعون بني مواد عدة عددها
ثمانية ،باإلضافة لنقص يف املعدات
الديداكتيكية و أهمها الكتاب املدريس
ناهيك عن املعدات األخرى.
بعد اجتياز امتحان التأهيل الرتبوي،
التحقت إىل املؤسسة التعليمية ،و
تحملت مسؤولية القسم ،اصطدمت
و مجموعة من األستاذة مع أشياء
أخرى لم تكن يف الحسبان ،و يمكن أن
نختزلها يف النقاط التالية :
 -1إرغام أساتذة متخصصنيباألمازيغية بتدريس مواد أخرى
إرغام أساتذة متخصصني باألمازيغية
بتدريس مواد أخرى ليست بسابقة
من نوعها بل هي إشكالية رافقت
تدريس األمازيغية منذ بدايتها و لهذا
نعيشها يف بداية هذا املوسم الدرايس
مع مديرية (تنغري) ،حيث بشكل
إداري و مسؤول من طرف املديرية
تمت مراسلة أساتذة كتابيا من أجل تدريس مادة العربية و الفرنسية،
هذا الخرق السافر غري املبني عىل أي أساس قانوني بل يخرتق أسمى
ترسانة قانونية يف البلد ،دستور  ،2011باإلضافة للمذكرات الوزارية
الصادرة بهذا الشأن ثم الرؤية اإلسرتاتيجية  ،2015-2030فما يدل
هذا إال عن عدم املعرفة الكاملة بتسيري مديرية و عدم اإلطالع عىل ما
يصدره القانون اتجاه مادة األمازيغية ،و هذا اإلجتهاد ال ينتظر أن
يصدر من طرف مؤسسة من املفروض أن تكون حال و ليس مشكال.
 -2مقررات لم تتغري منذ بداية تدريس األمازيغية مع ضعفمضمونها ،و غياب األمازيغية يف املبادرة السنوية (مليون محفظة)
منذ بداية تدريس األمازيغية سنة  2003-2004وصدور أول مقرر
درايس من خالله ستدرس األمازيغية يف املدرسة املغربية لم يتغري،
و كأن الواقع املغربي األمازيغي لم يتغري ،و بمعرفتنا بأن املقررات
الدراسية نابعة من واقع املتعلم ،ولهذا يجب مواكبة التغريات التي
تطرأ عىل الواقع لرتجمتها بشكل تربوي يف املقرر الدرايس ،باإلضافة
إىل مضمونه الذي يحتوى عىل بعض النصوص التاريخية و املوروثات
الثقافية و الحضارية األمازيغية املحتشمة كتقديم رموز يف املقاومة
املسلحة و املمالك األمازيغية يف صورة قزمية ،و ما نالحظه فقط إنجاز
ترجمة لنصوص عربية تتحدث عن مواضيع أمازيغية ،كما أن منهجية
تدريس األمازيغية داخل الفصل الدرايس باالعتماد عىل املراحل و
تقسيم الوحدات املدرج يف الكتب املدرسية يفتقر للرؤية اإلسرتاتيجية
و للتخطيط الديداكتيكي للتعلمات املراد إرساؤه أفقيا و عموديا عىل
طول السنة الدراسية ،و هذا املقرر ال يعدو أن يكون نسخة مطابقة
ملنهجية تدريس اللغة العربية بالرغم من اختالف اللغتني منهجيا و
تركيبيا ،و ال ننىس أيضا بأن الكتاب األمازيغي خاصة tamazight inu
الذي يصل ثمنه إىل  32درهم هو تكريس لسياسية (اليل ما عندوش ما
يقراش) أو بصيغة أخرى تكريس لسياسة طبقية ،من خاللها تجعل
األمازيغية يف متناول أبناء الطبقات املتوسطة ،أما أبناء الشعب الفقري
ال يمكن لهم أن يغطوا تكاليف جميع املقررات الدراسية إضافة إىل
كتاب األمازيغية ،هذا املنطق يف التعامل ال يزيد لألمازيغية إال رجوعا
للوراء .و هذا الثمن يجعل من األمازيغية و كأنها ولدت يف القصور...
لكن األمازيغية ولدها الفالح يف أعايل الجبال ،و ال يمكن أن يأتي اليوم
أن ترمى يف مزادات املطابع و دور النرش ،لتتحول إىل غرض تجاري.
و ما يمكن القول هنا أن تدريس األمازيغية حق لجميع أبناء الشعب
املغربي الفقري منه و الغني.
وبالعودة إىل املبادرة السنوية (مليون محفظة) ،نجد إقصاء كتاب
األمازيغية بشكل مبارش ،مما يجعل األرس بعد أن التقطت أنفاسها
يف جزء كبري من العبء االقتصادي من أجل دخول أبنائها إىل املوسم
الدرايس الجديد ،لم يسعفها الحظ مع كتاب األمازيغية ،و السؤال
يبقى لليوم يطرح نفسه ،ملاذا لم يدرج كتاب األمازيغية يف مبادرة
مليون محفظة؟
 -3عدم توفر حجرة مستقلة ألستاذ (ة) األمازيغيةإن أو حائط يصطدم به أستاذ األمازيغية إثر دخوله للمؤسسة هو
عدم توفر حجرة مستقلة لألمازيغية ،إذ يتحول األستاذ إثرها إىل ناقلة
ينتقل من قسم ألخر  ،و نجد أن أغلب األساتذة يخصصون نصف
ساعة لكل فوج ،و بهذا ال يمكن له أن يصوغ استعمال زمان وفق
رؤيته ،مما يفرض عليه أن ينتقل بني األقسام كل نصف ساعة لتغطية
جميع األفواج ،و هذه الصيغة تؤثر عىل مردودية األستاذ و نفسيته،
و كذلك تؤثر سلبا عىل املتعلم الصغري ،إذ ال يعقل أن يتم تدريس حصة
كاملة يف حيز زمني ضيق جدا (نصف ساعة) ،و يطلب من املتعلم أن
يستوعب أو يندمج يف املادة.
 -4غياب مفتش متخصص يف مادة اللغة األمازيغية ،و إدارة غريمقتنعة بتدريس األمازيغية
إشكال املفتش الرتبوي املتخصص يف األمازيغية غري املوجود يشكل

عرس ا كبريا عىل األستاذ مما يجعله
دائما وحيدا يف الساحة الرتبوية ،و
ال يجد موجها يف مسريته العملية،
و يجعله أيضا دائم اإلجتهاد يف
مسائل هو يف غنى عنه ،و ما تكتفي
به املديرية هو تكليف أحد املفتشني يف الفرنسية أو العربية لتحمل
مسؤولية مادة األمازيغية ،ليجد األستاذ نفسه يف وضعية أستاذ و
مرتجم يف نفس الوقت أثناء الزيارات ،ألن القليل من املفتشني الرتبويني
الذي تلقوا دورات تكوينية يف األمازيغية و اجتهدوا لسد هذا الفراغ ،لكن
هذه الخطة ال يمكن أن تستمر عىل هذا الحال ،ألنه إن لم يكن هناك
مفتشني تربويني متخصصني يف األمازيغية يمكن أن
تربمج األمازيغية يف مباريات لولوج سلك التفتيش
التي أقصيت منها لسنني عدة ،وتحل املشكلة نسبيا،
لكن الغريب يف األمر ال نجد أي ترصيح من الجهات
املسؤولة حول هذا اإلقصاء .و نجد أيضا يف الشق
األخر ،األطر اإلدارية التي ال تحاول أن تجتهد من
أجل إرساء ثوابت تعليم األمازيغية ،إذ يرون إليها
بأنها تشوش عىل السري العادي للمؤسسة ،و بهذا
يحاولون بكل الطرق إلبعادها عن مؤسستهم ،و كأن
األمازيغية عبء عليهم .
* بصفتكم رئيسا لجمعية مدرسي اللغة األمازيغية
بإقليم الدريوش ،هل تجدون أن تدريس
األمازيغية يسير في المسار الصحيح ،خصوصا و أن
الجهات الوصية تتعامل بشكل ضبابي مع الملف؟
صحيح ،أتحمل املسؤولية التنظيمية يف جمعية
مدريس اللغة األمازيغية بإقليم الدريوش بصفتي
رئيسا لها إىل جانب رفاقي األساتذة الذين يعود لهم
الشكر واالمتنان لعقالنيتهم يف العمل ،وتحملهم
املسؤولية يف إنجاح األنشطة التي تخوض فيها
الجمعية.
بالنسبة لتعامل الجهات الوصية عىل قطاع التعليم ،بشكل ضبابي
أو غري ضبابي ،فهو واضح ألنه ال يمكن أن نفصل املديرية اإلقليمية
للدريوش عن السياسة الوطنية املمنهجة مع ملف األمازيغية بشكل
عام ،إال أننا يف الجمعية نعرف مدى صالحياتنا يف الرتافع عىل األمازيغية،
وال يمكن لنا أن نخوض يف مسائل ال يؤطرها قانون جمعيات املجتمع
املدني ،لكن بفضل النقاش الهادئ والعقالني الذي يسود طريقة
اشتغالنا يف الجمعية بتعدد الرؤى وتقريبها ،كان أول نشاط خضنا فيه
باسم الجمعية بعدما توصلنا بالوصل القانوني ،هو عقد لقاء شبابي
حول واقع التعليم بإقليم الدريوش بدعوة جميع الفعاليات النقابية،
من أجل تقديم مقرتح الجمعية الذي ينص عن إمكانية إصدار مذكرة
تنص عىل تكليف أساتذة تخصص مزدوج و الحاصلني عىل إجازة يف
الدراسات األمازيغية من أجل تويل مهمة تدريس األمازيغية قصد تعميم
مادة اللغة األمازيغية أفقيا و ملا ال عموديا ،وهذه تجربة استلهمناها
من املديرية اإلقليمية للحسيمة والتي خاضت فيها هذا املوسم ،وكانت
تجربة جد مثمرة ،ونتمنى أن تجد آذانا صاغية يف مديريتنا ،و لن نكف
عن طرق جميع األبواب من أجل املساهمة يف إنجاح ورش تدريس
األمازيغية وتطويره ،وأيضا من أجل ضبط مساره الصحيح.
* كيف يؤثر نظام التدريس بالعقدة على سيرورة تدريس
اللغة األمازيغية ،وعلى المنظومة التعليمية بشكل عام؟
كما تعلمون ،فملف األساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد ،هو ملف
شائك ،تورطت فيه الحكومة الحالية ،كما تورطت يف ملفات عدة،
وال أرى أنه يبرش بخري عىل عدة مستويات ،أهمها ،تزايد االحتجاجات
واإلرضابات كما عشناها هذا املوسم ،والتي تعرب عن مدى فشل هذا
املخطط الذي يرضب املدرسة العمومية املغربية ،وصورة األستاذ
ويرضب يف مجانية التعليم ،باإلضافة للمستوى السيايس الذي سيكون
له تأثري بالغ عىل الساحة السياسية.
أما تأثريه عىل تدريس اللغة األمازيغية ،فأنا أرى هذا املخطط ،كما
يقول املثل العربي «زاد الطني بلة’’ ،ألن تدريس األمازيغية كان يسري
بشكل بطيء كما كنا نراه يف األمس ،واليوم يف ظل هذه األزمة الخانقة
ال تنفك إىل أن تنفجر ،تم تأجيل ملف األمازيغية ألن ملف التعاقد عىل
صفيح ساخن ،وهذا نعلمه تاريخيا ،بأن ملف األمازيغية يؤجل بخلق
ملفات أخرى أكثر أسبقية ،وهذه سياسية احرتفت فيها الحكومة
وأضحى كل يشء واضحا ،وبالخصوص أننا عندما نتحدث عن ملف
األمازيغية ،فإننا نتحدث عن ملف سيايس محض.
يف البداية كنا نرى بأن الحزب الذي يقود الحكومة حاليا ،هو حزب
يحارب األمازيغية وال يمكن أن نرى منه خريا يف هذا املستوى نظرا
للفكر األصويل الذي يؤطره والذي ال يقبل االختالف ،مقدسا للغة
العربية نظرا ملرجعيته اإلسالمية ،والذي يتربأ منه اإلسالم كرباءة الذئب
من دم يوسف ،لكن اليوم وما نعيشه من فضائح أخالقية وسياسية
معه ،لم نعد نراهم خصوما بما تحمله الكلمة من معنى ،كاملقارعة
الفكرية والعلمية من أجل دحض أطروحاتهم اإلقصائية ،بل نجدهم
اليوم فقط مجموعة من األفراد الذين امتهنوا السياسة فقط للتسلق
الطبقي ،فال همها اللغة العربية أو اإلسالم أو يشء آخر ،بل إن وجدوا يف
األمازيغية مصلحة اقتصادية معينة لحملوها عىل ظهورهم.
* لو لم تكونو أستاذا للغة األمازيغية ،أي مادة تفضلون
تدريسها؟
يف الحقيقة ،منذ أن ولجت شعبة الدراسات األمازيغية ،كان طموحي
األول أن أشتغل أستاذا للغة األمازيغية ،وتوفقت يف ذلك ،أما إن لم أكن
أستاذا للغة األمازيغية ،فإنه سيكون من املفروض عيل أن أدرس اللغة
العربية أو الفرنسية ،وبما أنني أطمح ألكتب بالفرنسية ،فإنني أفضل
أن أدرس مادة اللغة الفرنسية.
* حاوره كمال الوسطاني
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أمثال أمازيغية

« Uccen agarⵟiⵟ , iyexs ucce» ⵟnen ammarra adeyerin di garⵟa
«Uccen agarṭiṭ , iyexs uccenen ammarra adeye» rin di garṭaṭ
يف تأملنا لهذا املثل الشائع بالريف الكبري ،نستطيع القول أنه ينطبق عىل كل
شخص يصدر عنه سلوك موسوم بطابع يحط من شأنه ،لألذية يف طبعه.
وبدل أن يقيِّم نفسه بشكل قيِّم وشامل لتغيري ما بنفسه من سوء ،تجده غري
متوان عن حَ بك الحيل املاكرة لجلب األذى لغريه من أهل عشريته حتى يصبح
الجميع مثله يف السوء ويبدو الكل واحد ،رش البلية تجمعهم .كما أنه دليل
عىل الصحبة السيئة.
وقصة هذا املثل هي كالتايل:
يُحكى أنه كان هناك يف قرية نائية ذئب من أرشس خلق الله ،يقتل ويذبِّح
الغنم بالجملة حني يجد الطريق سالكة أمامه نحوها ،مما يكلف هذه القرية
التي ابتليت بهذا الذئب الخبيث خسارة فادحة يف أرواح ماشيتها ال تقدر
بثمن .إنه يصبح ويميس عىل اقتفاء أثرها؛ يشم رائحتها ويتتبعها من مكان
إىل مكان ويالحقها حتى يعثر عليها ،فحيثما وجدها يهاجمها و يطلق العنان
لرشاهته يف األكل سواء يف الحظائر ليال أو يف املراعي نهارا ،وباألخص يف
األماكن التي تنكفئ فيه هذه البهائم للبحث عن الكأل فرادى و جماعات .مما
يجعله العدو اللدود رقم واحد لذوو املاشية يف هذه القرية .وإن شئتم قلتم
:عداوتهم له ال ترجى سالمتها .كان البحث جاري عنه يف كل مكان ،ألن الكل
هنا يف هذه القرية ضجر منه وبه و الكل يشكو رضره وما يقدر عليه أحد !
لقد حول حياة الرعاة و مربوا األغنام يف هذه القرية إىل جحيم ال يطاق،
حكاياتهم معه تسيل الدموع ملدى وحشيته التي يستحق بها عن جدارة
لقب» الجائحة» التي تأتي عىل األخرض واليابس .ألنه لم يكن يكتفي فقط
بمأل بطنه بما لذ وطاب من حُ مالن وشياه ..بل كان يف كثري من الحاالت يرتك
ضحاياه تنزف حتى تهمد أو ممزقة إربا ..مما يكشف عن وحشية كبرية.
عجبا ،رشاكهم يفلت منها بأعجوبة واألحابيل التي تنصب له ال تجدي نفعا،
إنه يعرف كيف يتجنب الوقوع فيها رغم التعاون القائم يف هذا اإلطار بني
أهايل القرية كل وفق قدرته وامكاناته .وهم عىل هذه الحال أمدا طويال.
كان الضجر قد أخذ باألهايل أكثر من أي وقت مىض ،عجزا منهم عن اإليقاع
به ،متمنني وقوع املعجزة حينقرر أحد القرويني قوي الشكيمة أخذ املبادرة
لفعل يشء يف سبيل التخلص من هذا الذئب الخبيث بأي طريقة ووفق قدرته
وامكاناته مهما كانت التكلفة لعله يأتي الخالص من هذه «الجائحة» عىل
يده.
فجاء اليوم الذي ُ
ضبط فيه الذئب متلبسا من قبل القروي الذي ترصد وكمن
له وهو يرتبص بقطيع غنمه يتتبع آثرها منحني عىل األرض ،وكان يمد
جسمه بحركة بطيئة و موزونة متخذا وضعية االنقضاض .كان القروي
يطل عليه من موضعمرتفع مستخفيا قريبا من موضع الذئب الذي كان يف
أسفله يمنِّي نفسه بوجبة شهية من ما يظهر له من القطيع أنها ستكون
فريسته السهلة ،ها هو يرنو إىل فريسته شيئا فشيئا يف انتظار أن يهاجم
عليها بكل ما اوتي من قوة يف اللحظة املناسبة.
فبينما هو كذلك ،فلم يكد يهاجم حتى باغثه القروي فأهوى عليه برضبة
ُ
َّ
ره،فق َّد ذيله من األصل .صاح الذئب أملا صيحة
مؤخ
قوية بفأسقاطعةعىل
مداوية وصل صداها إىل كل أرجاء القرية واندفع يهرول مذعورا هاربا عىل
وجهه نحو وجهة مجهولة يستغيث وال من مغيث إنه يف عذاب أليم فلم يكن
يتوقع مثل هذه الرضبة التي نجا منها بأعجوبة ألنه كان متنبها جدا وكانت
ساكنة القرية تريد هذا الذئب الخطري حيا أو ميِّتا ،ورغم أن الرضبة لم تصب
الهدفاملنشود الذي يحقق مراد القرويني ،حالفه الحظ ألنه لم تودي الرضبة
بحياته،إال أنها عرت سوءته.
ومنذ ذلك اليوم صار هذا الذئب عاريا بال ذيل ،وبعد ذلك أصبح محط استهزاء
ومحال للضحك ومسخرة لكل الذئابالذين يعلمون حاله ،وبعضهم رثى له.
هذه الشوهة التي اصبحت عالمة فارقة تميِّزه عن ما سواه من ذئاب
القطيع ،بدأت تثري قلقه وعدم رضاه القبول بهذا الوضع الجديد الذي هو
فيه اآلن؛ إنه أصبح يحس بالدونية أمام من يسخرون منه يف زمرته وحتى
أمام من يرمقونه بإشفاق .ما العمل إذن ؟يتساءل الذئب يف رسه ،من أجل
جرب الرضر لنفسه.
ومنذ ذلك الحني ،أخذ الذئب يعد الخطط الجهنمية لالنتقام؛ وبني االضطرار
و االختيار ،بني الحلول املمكنة التي يمكن أن يلتجأ إليه للخروج من هذا
الرضر الذي لحق به جراء الرضبة التي تلقاها من القروي ،خطر بباله فكرة
شيطانية بخلفية حاقدة ،مفادها االنتقام من رفاقه الذين يسخرون من
عيبه ألن هذا األمر يعذبه ويؤرقه .يريد أن يج ِّردهم من أذنابهم عن بكرة
أبيهم.
وبعد زمان ،وبينما كان هذا الذئب مع قطيع من بنو فصيلته ،وقد أصابهم
الجوع الشديد ،وبينما هم يبحثون هنا وهناك عن يشء يرد عنهم غائلة
الجوع يف برية خالية ليس فيها إال شجرة املشمش مغروسة تقفوحيدة
شامخة وقد أينعت ثمراتها ،ومع أن الذئب ،كما هو معلوم ،كان يبحث عن
حيلة تمكنه من االنتقام لنفسه رسيعا ،وها هي اآلن متاحة له .فالتفت
الذئب اىل القطيع ملا تراءت له الشجرة املشمشوقال لهم :هل أدلكم عىل ما
سيخلصكم من الجوع الذي أنتم فيه معرش الذئاب؟
الجوع لم يرتكهم يتشاورون ،فانطلق بهم نحو الشجرة ،وهو يُظهر لهم
أنه يريد أن يخلصهم من هذا الجوع الذي هم فيه ،وملا انتهى القطيع اىل تلك
الشجرة املعلومة وجدوها عالية ومثقلة بثمرات املشمش ،التفت اليهم وقال
لهم :ما أحىل ثمراتها و أطيبها ،وليتنا نصل إليها ،وهو يحاول أن يشد الذئاب
إىل ثمارها التي بدت مغرية للجميع تبعه القطيع املتضور جوعا بالنظرات
و هناك رأوا بأم أعينهم النعيم بعينه ،فاكهة شهية ناضجة لكنها بعيدة كل
البعد عنهم وتخيلوا أنهم يأكلونها أكال.
وبنية مبيّته أوهم رفاقه يف القطيع بحيلة استطاع أن يقنعهم بقبول
لف أذنابهم يف أصل الشجرة لهزها لكي تسقط منها تلك الثمرات التي
ال يستطيعون االرتقاء إليها .فربطت الذئاب أذنابها كما أمرهم .لو كانوا
يعلمون ما يف نفسه من مكر و خديعة « ..لكن جهلوا ،وكم يف الجهل من
رضر» فعملوا ،بال اعرتاض ،بنصيحته واثقني فيه ثقة عمياء ،بل اغرتوا
بقوتهم  ،التي كانت وباال عليهم وجالبا للرش لهم .وملا جذب الذئاب وهم
مشدودون بأذنابهم اىل الجذع املعلومة لتهتز الشجرة ،تقطعت اذنابهم
فصاروا كلهم مبتوري األذناب من أصلها .وهكذا وجدوا أنفسهم ضحية
للذئب املاكر من بني جلدتهم.
ومن هنا هذا املثل القائل:
« » Uccen agarṭiṭ , iyexs uccenen ammarra adeyerin di garṭaṭ
* بقلم :عبد الكريم بن شيكار
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