




املغربي،  العاهل  فيه  أمر  الذي  العرش  خطاب  بعد 
الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  السادس،  محمد  امللك 
العثماني، باقرتاح أسماء جديدة و ذات كفاءة لالستوزار 
يف النسخة الثانية من الحكومة الحالية، بهدف العمل و 
االجتهاد من أجل إخراج املغرب من عنق الزجاجة، نتيجة 
ما يعيشه يف مجاالت عدة، اقتصادية، مالية، اجتماعية، 
مع  التجاوب  يف  العثماني  يرتدد  لم  ذاك  اد  سياسية...، 
امللك واقرتاح ما سماهم بالكفاءات يف حكومته واغلبهم 
مستقلني »تكنوقراط«، و هذا إن دل عىل يشء فانه يدل 
عىل أمر واحد ال رشيك له، و هو ان األحزاب السياسية 
شأنها  من  أطر  و  كفاءات  تقديم  يف  عجزها  عن  ابانت 
املساهمة يف تدبري السياسات العمومية للدولة مما يدل 
بديل  تكوين  و  تأطري  و  استقطاب  يف  قدرتها  عدم  عىل 

عما تم استهالكه لسنني. 
األحزاب  عن  بغريب  ليس  األمر  هذا  الحقيقة،  يف  لكن، 
السيايس  البوليميك  ومن  الشعوبية  من  اتخذت  التي 
متأثرين  النضال،  يف  لها  منهجا  الشفوية  والراديكالية 
ال  نماذج  وكلها  العماري  والياس  كريان  وبن  بشباط 
تشجع بتاتا األطر الشابة من نساء ورجال عىل االنخراط 

يف األحزاب السياسية.
وكان ابن كريان قد )نصح( يف إحدى ترصيحاته، عزيز 
أخنوش بأن يبتعد عن السياسة بحجة أن السيد أخنوش 
»ولد دارهم« بمعنى، حسب ابن كريان، من يكن متخلقا 
السياسة  يمارس  أن  أراد  من  وبأن  للسياسة  يصلح  ال 
وهذا  وغريهم.  ذكرناهم  ما  شاكلة  عىل  يكون  أن  عليه 
للشباب  بالنسبة  السياسة  أن  عىل  انطباعا  يعطي  ما 
السيايس  بالنضال  يؤمنون  للذين  وكل  والشابات 
هو  ما  وكل  والخدع  والنفاق  الكذب  هي  املؤسساتي، 

سيئ وسلبي.
ومع ذلك، فإننا نهنئ السيد العثماني عىل تنصيبه لهذه 
نساء  ألربعة  استوزاره  عىل  أوال  وننوهه  الحكومة 

دولة، مع حفظ  كاتبات  وليس  وزيرات 
حقنا يف املطالبة باملناصفة يف االستوزار 
احرتاما وتفعيال للدستور، كذلك يحسب 
له انه قلص من عدد الوزراء وقلص من 
عدد الوزارات. اال ان اليشء الغري محمود 
الحكومة  هذه  أن  هو  مفهوم  والغري 
يطرح  مما  حكومي،  برنامج  لها  ليس 
أن  يمكن  أي حد  إىل  منها،  كثرية  أسئلة 
ملفات  يف  مكوناتها  بني  االنسجام  يقع 
وزارات  بينها وبني  فيما  تتقاطع  كثرية 

كثرية.
 من الطبيعي ان السيد العثماني كرئيس 
يضمن  أن  عليه  من  هو  الحكومة  لهذه 
ارتدائه  رشيطة  لكن  االنسجام،  هذا 
لجبة رئيس الجميع وليس رئيس »حزب 
أن  عليه  وبالتايل  والتنمية«،  العدالة 
يكون محايدا، منصفا و أال يمارس عىل 
السيايس،  النفاق  اليوم،  بعد  املواطنني 
األحزاب  مع  يكون  األسبوع  بحر 
عسل،  عىل  سمن  للحكومة  املكونة 
الحكم  ومتعة  السلطة  حالوة  فتنسيه 
نهاية  تحل  ان  بمجرد  و  املشاكل  كل 
يبدأ  حزبه  بمناضيل  يلتقي  و  األسبوع 
عليها ) أي مكونات حكومته( بالرتاشق 

بالسباب واالتهامات. 
ستزيد  الخالفات  ان  أجزم  ذالك  ومع 
أثناء هذه الوالية ليس فقط كما أسلفنا 
كل  مدى  عىل  بل  أسبوع  كل  نهاية  يف 

الوالية بسبب عدم وجود برنامج حكومي يلم شمل هذه 
الحكومة. 

اللغة  بعد ترسيم  أول حكومة  الحكومة هي  و ألن هده 

االمازيغية، وادخال القانون التنظيمي 
حيز  االمازيغية  اللغة  ترسيم  ألجراه 
الجريدة  يف  إصداره  بمجرد  التنفيذ، 
الرسمية بتاريخ 26 سبتمرب 2019، و 
حتى ال تشكل قضية االمازيغية عائقا 
ال  حتى  كدالك  و  مكوناتها  النسجام 
برنامج  بغياب  الحكومة  تتحجج هذه 
فاني  باالمازيغية،  يهتم  حكومي 
أحيلها عىل توصيات األمم املتحدة التي 
تقرير  إطار  يف  املغرب  اىل  بها  تقدمت 
املقررة األممية حول التمييز العنرصي 
اعتمده  الذي  باملغرب  االمازيغ  ضد 
يف  بجنيف  االنسان  حقوق  مجلس 
دورته 41 التي امتدت اىل غاية يوليوز 

.2019
أن  للحكومة  يمكن  توصيات  وهي 
تتخذها برنامجا لها، فيما يخص ملف 
األمازيغية ومن بني هذه املجاالت التي 
فيها  قدمت  أن  املتحدة  لألمم  سبق 

توصيات هي ما ييل:
عدد  يف  الزيادة  التعليم:  مجال  يف  ـ 
جودة  من  والرفع  الرتبوية  األطر 
وتعميمه عىل جميع  األمازيغية  تعليم 
املؤسسات،  جميع  ويف  املستويات 
التعليمية  املناهج  تتضمن  ان  عىل 
حقوق  حول  مضامني  االمازيغية 
ونبذ  التمييز  ومحاربة  االنسان 

العنرصية.
مع  الثقايف  التعدد  احرتام  واالعالم:  الثقافة  مجال  يف  ـ 
ضمان مشاركة الناطقني باألمازيغية يف الحياة الثقافية 
وتاريخهم  بعاداتهم  هويتهم  عن  والتعبري  اإلعالم  ويف 

ولغتهم.
ـ يف مجال العدالة: ادراج االمازيغية يف منظومة القضاء 
عدم  بسبب  العدالة  مجال  يف  االمازيغ  معاناة  وقف  مع 
امام  املساواة  بمبدأ  يمس  مما  القضاء  للغة  اتقانهم 

القانون والقضاء وينتهك رشوط املحاكمة العادلة 
ـ يف مجال الترشيع: فتح ورش ترشيعي يستند ملضامني 
الترشيعي  اإلطار  وتصحيح  التمييز  محاربة  اتفاقية 
محاربة  يف  متخصصة  حكومية  خطة  وضع  مع  الحايل 
التمييز العنرصي وانشاء جهاز مؤسساتي متخصص يف 
مكافحة مظاهر التمييز بما يف دالك التمييز عىل أساس 

لغوي.
ـ يف مجال التنمية املجالية: وضع خطط تنموية للمناطق 
املهمشة مع محو الفوارق بني الجهات واملناطق. ووقف 
الهجوم عىل امللكية الخاصة ومنع نزع األرايض للسكان 

والقبائل األمازيغية.
حول  دقيقة  احصائيات  توفري  االجتماعي:  املجال  يف  ـ 

التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
بطبيعة الحال الربنامج الحكومي يف االمازيغية ال يمكن 
املتحدة بل هناك ملفات  حرصه فقط يف توصيات األمم 
واوراش كثرية يجب عىل الحكومة الحالية )بكفاءاتها( 
التكنوقراطية وحنكتها السياسية اال تخالف، يف تدبريها، 
هذا  فوق  عليها  بل  والسياسية،  الدستورية  التزاماتها 
املالية  ميزانياتها  من  تخصص  ان  عليها  يجب  وذاك، 
نسبة مهمة للتمكني من ادراج االمازيغية يف سياساتها 

العمومية يف إطار التمييز االيجابي.

وقديما قال الحكيم األمازيغي: 
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املرتقب  من 
رئيسا  يتسلم  أن 
البنك  “مؤسسة 
للتجارة  املغربي 
عثمان  الخارجية”، 
وليىل بنجلون، جائزة 
ذات  “الشخصيات 
املتبرصة”  الرؤية 
مركز  يمنحها  التي 
األمريكي  األبحاث 
الرشق  “معهد 
يف  وذلك  األوسط”، 
القادم  نونرب   12

بواشنطن،.
“املعهد  واختار 
منح  األمريكي” 
رئييس  إىل  الجائزة 
البنك  مؤسسة 
للتجارة  املغربي 
تقديرا  الخارجية، 
املنجزة،  ألعمالهما 
سنة،   30 مدى  عىل 
مكافحة  مجاالت  يف 
يف  والفقر  األمية 
يف  وخاصة  املغرب 

الوسط القروي. وفق املنظمني.
أو  شخصية  الجائزة  هذه  وتكرم 
منظمة نظري “عملها املتميز والريادي 
يف تعزيز السالم واالستقرار يف منطقة 

الرشق األوسط وشمال إفريقيا”.
)مقره  األمريكي  األبحاث  وأفاد مركز 
أن  اإللكرتوني،  موقعه  يف  واشنطن( 
“عثمان بن جلون وعقيلته قاما سويا 
بإنشاء وتمويل أزيد من 100 مدرسة 
أنحاء  جميع  يف  قروية  جماعاتية 

املغرب”.
أيضا،  تنشط  املؤسسة  أن  وأضاف 
مجاالت  يف  برامجها،  خالل  من 
والثقافة  اللغة  وتعليم  البيئة  حماية 

األمازيغية.
خالل  الجائزة  هذه  تسليم  وسيتم 
املؤتمر  هامش  عىل  سيقام  حفل 
السنوي الثالث والسبعني ملعهد الرشق 

األوسط.
 Middle ويعد “معهد الرشق األوسط 
East Institute -MEI ” الذي تأسس 
سنة 1946، أقدم مؤسسة متخصصة 
الرشق  حول  والبحوث  الدراسات  يف 
ربحية  غري  مؤسسة  وهو  األوسط. 
يف  املختص  الباحث  عام   أسسها 
كايزر  كامپ  جورج  األوسط  الرشق 
كريستيان  السابق  الخارجية  ووزير 

هرتر.
عن  املعرفة  “نرش  املعهد  ويسعى 
وتقوية  أمريكا  يف  األوسط  الرشق 
ِقبل شعوب  املتحدة من  الواليات  فهم 
هذا  ويقدم  املنطقة.”  وحكومات 
العلوم  يف  تحليلية  دراسات  املركز 
فضال  الدولية،  والعالقات  السياسية 
وتعريف  التعليم،  تطوير  خدمات  عن 
الفني  بالتنوع  األمريكي  الجمهور 

والثقايف للمنطقة.

بعد إنشاء ومتويل أزيد من 100 مدرسة 
مجاعاتية قروية وتدريس األمازيغية.. 

يوم مركز أمريكي يكرم عثمان وليلى بنجلون إلفريقيا،  الخارجية  للتجارة  املغربي  البنك  مجموعة  أعلنت 
 ” الجديد  لعرضها  إطالقها  عن  البيضاء،  بالدار  اكتوبر   10 الخميس  
املرأة يف مجال األعمال / Women in Business ” الرامي إىل دعم ومواكبة 

النساء املقاوالت .
ويرتكز هذا العرض، الذي تم إطالقه برشاكة مع البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية )BERD (، وبدعم من االتحاد األوروبي، عىل خط تمويل 
200 مليون درهم، وذلك بغرض تقديم مرافقة شاملة للنساء  يف حدود 

املقاوالت أو مسريات الرشكات .
وجرى، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، إطالق هذا العرض الذي يهدف إىل 
تشجيع النساء املقاوالت باملغرب عرب، عمليات تمويل )عرض منتوجات، 
ومساعدة  )تحسيس،إرشاد  كفاءاتهن  وتطوير  وسلفات(،  خدمات 
تقنية(، والتكوين )ندوات تدريبية(، وتطوير شبكتهن )ندوات الشبكات 

املهنية(.
التنفيذي  العام  املدير  املترصف  التويمي  جلون  بن  إبراهيم  السيد  وأبرز 
 ” عملية  عىل  املستند  العرض،  هذا  أن  باملناسبة،  كلمة  يف  للمجموعة، 
blended finance ”، يعد حال هيكليا يتماىش مع نظام اإلدماج املايل الذي 

اعتمده املغرب، وانخرطت فيه املجموعة بشكل نشيط.
وحسب السيد التويمي، فإن عملية “blended finance ” تكتيس أهمية 
بالغة يف الشق املتعلق بالتمويل واملرافقة والتواصل، مشريا يف الوقت ذاته 
إىل أن عرض ” املرأة يف مجال األعمال “، يمثل جوابا ناجعا باعتباره وسيلة 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .
الفقر،  مكافحة  يف  أيضا  يساهم  العرض  هذا  إن  قال  الصدد،  هذا  ويف 
واملساواة بني الجنسني، والتقليل من عدم املساواة، مضيفا أنه بالنظر إىل 
املجال الواسع لريادة األعمال، فإن هذا العرض الجديد يمكنه املساهمة 

أيضا يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .
العرض  هذا  بشأن  املفتاح  والكلمة  األسايس،  الجانب  أن  أيضا  وأبرز 
السداد،  يف  واملرونة  القروض،  منح  وسهولة  املرونة،  يف  يتمثل  الجديد، 

وكذلك إمكانية تعليق القرض.
وباإلضافة إىل ذلك، أشار السيد بنجلون التويمي إىل أن املجال الذي يغطيه 
هذا العرض واسع، ما دام يستهدف أيضا املقاولني األفراد وكذا املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة والتعاونيات .
واعترب أنه يف إطار هذه املقاربة الشاملة، فإن هذا العرض الجديد يقرتح 
هذا  يف  الفتا  تكوينية،  ودورات  وندوات  خدمات،  وحزمة   ، تمويليا  شقا 
املايل،  اإلدماج  بعملية  رهينا  يظل  التمويالت  مستقبل  أن  إىل  السياق 

والتمويل الذي يكون له أثر.
من جانبها، هنأت سفرية االتحاد األوروبي كلوديا ويدي، مجموعة البنك 
التموييل  العرض  هذا  إطالق  عىل  إلفريقيا،  الخارجية  للتجارة  املغربي 
للبنك   ”WIB ” لربنامج أول رشيك  تعد  املجموعة  أن  إىل  الجديد، مشرية 
األوروبي  االتحاد  فيه  يشارك  الذي   ، والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي 
من خالل برنامج لإلدماج املايل، الذي يتعني تكثيفه خالل األشهر القليلة 
ريادة  املغربية يف مجال  للمرأة  الفعلية  املشاركة  تعزيز  أجل  املقبلة، من 

األعمال .
الجديد  العرض  هذا  يكتسيها  التي  الكبرية  األهمية  عىل  أكدت  أن  وبعد 
بتوفري  يتعلق  األمر  إن  قالت  إلفريقيا،  الخارجية  للتجارة  املغربي  للبنك 
رؤية واضحة لعملية دعم للنساء املقاوالت، وهو ما يؤكد التزام البنك بأن 
يكون فاعال ال محيد عنه يف عملية تعزيز وتوسيع نطاق ريادة األعمال 

التي تستهدف العنرص النسوي .
أمام  تقف  التي  العقبات  تذليل  إىل  يهدف  العرض  هذا  أن  إىل  وأشارت 

مجاالت  يف  لهن  الدعم  توفري  عرب  للنساء،  املوجهة  التمويل  عمليات 
التكوين واالستشارة والتواصل والتوجيه.

تسجل،  النسائية،  املقاوالت  أن  ويدي  السيدة  أبرزت  متصل  سياق  ويف 
الرشكات  أرباح  عن  باملائة   38 بنسبة  تقل  شهرية  أرباحا  املتوسط،  يف 
التي تفرس  العوامل  اململوكة للرجال، متوقفة يف هذا السياق عند بعض 
األنشطة،  قطاع  واختيار  املال،  الرأس  غياب  منها  األداء،  هذا  جزئياً 

واملمارسات التجارية، واملشاكل اإلدارية .
وأشارت إىل أن هذا الحدث يشجع عىل تعزيز النمو املندمج والتنافسية، 
األوروبي،  واالتحاد  املغرب  بني  االسرتاتيجية  للرشاكة  مشرتكة  كأولوية 

وكالتزام جماعي للنهوض بريادة األعمال واالبتكار.
ويف السياق ذاته اعتربت مديرة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية / 
البنك  مجموعة  إطالق  أن  البوري،  فيوه  ألكسندرا  ماري  السيدة  املغرب، 
املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا هذا العرض، يشكل خطوة عملية يف 
مجال تنزيل اسرتاتيجية املجموعة املتعلقة بمواكبة ودعم ريادة األعمال 

النسائية باململكة املغربية .
وتابعت أن األمر يتعلق بمبادرة ” فريدة ” تروم النهوض بريادة األعمال 
النسائية، ومشاركة املرأة يف عالم األعمال، مشرية إىل أن هذه املبادرة تضع 
املقاوالت  تمكني  أجل  من  الرشكاء،  مع  الطويل  املدى  عىل  تعاون  أسس 

التي تديرها النساء من الولوج للخدمات البنكية التي تالئم حاجياتهن.
15 من النساء املقاوالت املنضويات  وباملناسبة جرى تسليم دبلومات ل 
للتجارة  املغربي  )البنك  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  نادي  لواء  تحت 
النسوي  للعنرص  املوجهة  الثانية  بالنسخة  األمر  ويتعلق   .) الخارجية 

بغرض مواكبة النساء من أطر املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
عالية،  مضافة  قيمة  وذات  غنية  عمل،  ورشات   3 تنظم  وباملناسبة 
 Business( التجارية الشخصية بأدوات عملية العالمة  مرتبطة بإشعاع 

Lens ( وباملرافقة البنكية.
يف  النسوي  للعنرص  واالجتماعي  االقتصادي  الدور  منها ألهمية  وإدراكا 
اقتصاد دي أثر إيجابي، تؤكد املجموعة عزمها عىل التقرب من املقاوالت 
واملتوسطة  الصغرى  واملقاوالت  الصغرى  املقاوالت  ومسريات  الفردية، 
النسائية، عرب إنشاء منظومة مهمة من الرشكات لتطوير  والتعاونيات 
شبكتهن، وإطالق عروض من منتجات وخدمات فريدة من نوعها فضال 

عن تنظيم ندوات تكوينية مع مرافقة خاصة لتطوير كفاءاتهن.

البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا يطلق عرضه اجلديد
 » املرأة يف جمال األعمال«
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* زيارة ميدانية للمواقع األثرية 
والتارخيية بإقليم الناظور

قام املشاركون يف املؤتمر الدويل »رشق 
واآلثار  التاريخ  يف  الريف  بالد  تاريخ 
أكتوبر،   10 الخميس  يومه  واملعمار«، 
بزيارة ميدانية لعدد من املواقع األثرية 

والتاريخية التي تقع بإقليم الناظور.
األجانب،  والباحثون  املؤرخون  ونظم 
الباحثني  من  عدد  إىل  إضافة 

واألكاديميني املغاربة، زيارة إىل املوقع 
املتواجدة  “تازوطة”  بقلعة  األثري 
بقمة جبل “كوروكو” الشهري يف إقليم 
الناظور، وقدموا من خالل الزيارة عدد 
التاريخية  واملعلومات  املعطيات  من 

املتعلقة بتاريخ “تازوطة”.
الدويل،  »املؤتمر  يف  املشاركون  وانتقل 
التاريخ  يف  الريف  بالد  تاريخ  رشق 
واآلثار واملعمار«، املنظم مابني 9 و12 
من  الناظور،  بمدينة   ،2019 أكتوبر 
املغربية  “اإلدرييس  مؤسسة  طرف 
واألثري  التاريخي  للبحث  اإلسبانية 
الرشكاء،  من  عدد  بمعية  واملعماري” 
األثري  املوقع  زيارة  إىل  من “تازوطة” 
وهي  أو“إغساسن”  غساسة،  ملدينة 
يف  األخرى  هي  تقع  أثرية  مدينة 
ل”إمارة  تابعة  وكانت  الناظور   إقليم 
نزل  الذي  بامليناء  والشهرية  النكور”. 
الله، آخر ملوك األندلس،  فيه أبي عبد 
سقوطها  إثر  غرناطة  مغادرته  بعد 

سنة 1492.
الويل  رضيح  بزيارة  الباحثون  وقام 
مسعود”  “سيدي  بغساسة،  الشهري 
“إغساسن”  أن يجعل من  الذي حاول 
رباطا إلعادة فتح األندلس، غري أنه لم 
التاريخية  املدينة  بهذه  ليدفن  يتمكن 
للباحثني واملهتمني  وأصبح قربه مزاراً 
قدموا  كما  واألندلس.  املغرب  بتاريخ 
واملعلومات  املعطيات  من  عدد  كذلك 
التاريخية،  املدينة  بتاريخ  املتعلقة 
باإلسبانية  شعرية  قراءات  إىل  إضافة 
الله  عبد  أبي  “ذكرى  مع  بالتزامن 
الصغري آخر ملوك غرناطة واألندلسيني 

رين«. امُلهجَّ
الطاهري،  أحمد  الدكتور  وأوضح 

املغربية  اإلدرييس  مؤسسة  رئيس 
واألثري  التاريخي  للبحث  اإلسبانية 
“لقلوع  األثري  “املوقع  أن  واملعماري، 
قلعية،  اسم  منه  اشتق  الذي  كرط” 
رشق  بمنطقة  الكبرية  قلعية  قبيلة 
بالد الريف، لها أصول قديمة جدا منذ 
عرص بوكوس األول، ثم أعيد بناؤها يف 
كرط”  “قلوع  باسم  الوسيط  العرص 
قبل أن يتم إعادة بنائها من طرف بني 
اسم  عليها  أطلقوا  الذين  وهم  مرين 

“تازوطة””.

وأضاف الطاهري يف ترصيح ل”العالم 
ألنه  جدا،  هام  “املوقع  أن  األمازيغي” 
مفتاح املواصالت العابرات للقارات، من 
الكربى  الصحراء  عرب  إفريقيا  أعماق 
إىل مليلية وباتجاه كل  إىل سيجلماسة 
ونحو  املتوسط،  األبيض  البحر  حوض 
أسيا وأوروبا”. لذلك -يضيف املتحدث- 
جدا،  هام  تاريخ  لها  تازوطة  “فقلعة 
ألنه يف الحقيقة املغاربة ال يعرفون هذا 
تاريخي  بحث  هناك  ليس  ألن  التاريخ 

عميق حولها”.
التعليم  أستاذ  وهو  الطاهري؛  وأشار 
العايل، أن من بني أهم وأبرز نتائج هذا 
مؤسسة  تنظمه  الذي  الدويل  املؤتمر 
للبحث  اإلسبانية  املغربية  “اإلدرييس 
مع  واملعماري”،  واألثري  التاريخي 
حول  الناظور  مدينة  يف  رشكائها 
التاريخ  يف  الريف  بالد  تاريخ  “رشق 
أنتج  ما  “أخري  هو  واملعمار”،  واآلثار 
بأهمية  يتعلق  فيما  العلمي  البحث  يف 
املفتاح  باعتبارها  تازوطة  قلعة 
بني  من  للقارات  العابر  األسايس 
العصور  خالل  وأوروبا  وآسيا  إفريقيا 

التاريخية املختلفة”.
وكشف الدكتور أحمد الطاهري؛ أن يف 
السيايس  النظام  نشأ  تازوطة  “قلعة 
املرحلة  يف  املغرب  تاريخ  يف  املعروف 
الوسيط  العرص  بني  ما  االنتقالية 

والعرص الحديث باسم املخزن”.
أكد  غساسة،  مدينة  وبخصوص 
كانت  أنها  الطاهري،  أحمد  الدكتور 
نافذة  كانت  التي  املدن  وأبرز  أهم  من 
للمغرب منذ عرص بني مرين واستمرت 

إىل خربت.
أن  لورتي،  الهادي  عبد  أكد  جانبه  من 

” مدينة لغساسة كان لها تاريخ كبري 
منذ  بمينائها  معروفة  وكانت  وعريق، 
أحد  كان  أنه  لدرجة  القديم،  العهد 
عىل  للمغرب  الكبرية  النوافذ  وأبرز 

البحر األبيض املتوسط”.
اللجنة  عضو  وهو  لورتي  وأوضح 
مدينة  “ميناء  أن  للمؤتمر،  املنظمة 
من  مجموعة  يستقبل  كان  لغساسة 
الدول  مختلف  من  والسفن  السلع 
أيضا  وكان  بالخصوص،  األوروبية 
الصغري؛  االله  عب  أبو  بنزول  معروف 
أخري ملوك غرناطة باألندلس ليمهد له 

الطريق حتى يمر إىل فاس”.
املعالم  إىل أن “من بني  املتحدث  وأشار 
املدينة،  هذه  يف  اآلن  لحد  بقية  التي 
نزل  الذي  مسعود  سيدي  رضيح 
نزول  تاريخ  نفس  يف  أيضاً  باملدينة 
هنا  األندلس؛ وأنجز رباطاً  أهري ملوك 
االسباني  االحتالل  ملقاومة  باملدينة 
شهيدا  سقط  أنه  ويقال   1506 سنة 

سنة 1513 ليدفن يف رباطه”. 
ل”معالم  املوجهة  الزيارة  ختام  ويف 
زار  بقلعية”،  التاريخي  الرتاث 
املسالك  املؤتمر عدد من  املشاركون يف 
التاريخية والثقافية برشق بالد الريف، 
بمدينة  العامة  املناظر  ومشاهدة 
من  الثاني  اليوم  ليختتموا  الناظور. 
املؤتمر الدويل بزيارة بيت الباحث، عمر 
الذي قدم بدوره ملحة  الفونتي  دودوح 
واألندلس  املغرب  شمال  تاريخ  عن 
عرفتها  التي  التاريخية  واملعارك 

املنطقة الشمالية والريف.

تكرمي “الفكيكي” 
و”السرفايت” و”أملانسا” 

يف افتتاح املؤمتر
الدويل  املؤتمر  من  الثالث  اليوم  شهد 
يف  الريف  بالد  تاريخ  :”رشق  حول 
تكريم  واملعمار«،   واآلثار  التاريخ 
مرموقة  وعلمية  أكاديمية  شخصيات 
يف مجال البحث العلمي يف شقه املتعلق 
املغرب  تاريخ  يف  والنبش  بالبحث 
الريف عىل  بالد  املغرب ورشق  وشمال 

الخصوص.
املغربية- “اإلدرييس  مؤسسة  وكرمت 

واألثري  التاريخي  للبحث  اإلسبانية 
تنظيم  يف  بمعية رشكائها  واملعماري” 
املؤتمر، كل من املؤرخ وأستاذ التعليم 
حسن  بالقنيطرة،  اآلداب  بكلية  العايل 
الصباغ  نيكول  والباحثة   الفكيكي، 
للغات  الوطني  املعهد  عن  الرسفاتي 
والحضارات الرشقية بجامعة باريس، 
والباحث األثري مانويل أسيني أملانسا.

املؤتمر  أشغال  رسميا  وافتتحت  هذا، 
أكتوبر     11 الجمعة  صباح  الدويل، 
بكلمات  بالناظور،  الثقايف  باملركز 
باإلضافة  الداعمة،  والجهات  املنظمني 
“الرتاث  حول  معارض  افتتاح  إىل 
بإقليم  الطبيعية  والبيئة  التاريخي 
الصخرية  و”النقوش  الناظور”، 
من  باملغرب  القديمة  والكتابات 

إذ  الزيزوني”.  السالم  عبد  تقديم 
املعرض  أروقة  بزيارة  املؤتمرون  قام 
قدمها  التي  للرشوحات  واستمعوا 

األستاذ الزيزوني.
وانتقل املشاركون من معارض الرتاث 
التاريخي إىل متابعة محارضات علمية 
ب”جوالت  األوىل  تتعلق  وتاريخية 
الرشقي”؛  الريف  تاريخ  من  حضارية 
أطرها املؤرخ واألستاذ حسن الفكيكي، 

وبالد  “الريف  موضوع  حول  والثانية 
قلعية سد تاريخي منيع يف الدفاع عن 
النصف  خالل  الرتابية  املغرب  وحدة 
التاسع عرش أرشف  القرن  الثاني من 
دودوح  عمر  والباحث  األستاذ  عليها 
تتعلق  الثالثة  واملحارضة  الفونتي”، 
األثري  الوسيط  العرص  ب”الرتاث 
من  الرتاثية”،  وقيمته  الريف  ببالد 
كريس  أستاذ  مالبيكا،  أنطونيو  تأطري 

حتت شعار »من سيدي الصعيدي بتطاوين إىل سيدي مسعود بغساسة«
باحثون ومؤرخون دوليون ومغاربة ينبشون يف
 »شرق بالد الريف يف التاريخ واآلثار واملعمار«

 يف مؤمتر دويل بالناظور

←

إعداد منتصر إثري؛
“ 

احتضنت مدينة الناظور، على مدى أربعة أيام، من 9 إىل 12 أكتوبر اجلاري، مؤمترا دوليا حول:« شرق تاريخ بالد الريف يف التاريخ واآلثار واملعمار”، أشرف على تنظيمه كل من مؤّسسة اإلدريسي املغربية-اإلسبانية للبحث 
التارخيي واألثري واملعماري، والكلية متعّددة التخّصصات بالناظور، وجامعة حممد األول، ومنتدى التعمري والبيئة والتنمية بالناظور«.

وانطلق املؤمتر يومه األربعاء 09 أكتوبر اجلاري، بتنظيم رحلة من مدينة تطوان باجتاه الناظور، حتت شعار:«املسالك التارخيية والثقافية عرب مشال املغرب: من سيدي الصعيدي بتطاوين إىل سيدي مسعود بغساسة”. إذ شهد 
جلسة التمهيدية، أشرف عليها زهري بنحمو، أستاذ التاريخ، ومؤطرة من طرف مؤرخني وأثريني ومعماريني.. حول “مسلك غمارة وصنهاجة: تطاوين )تطوان( تارغة وتيكساس وتيغسة )شفشاون( مسطاسة وتال بادس – سنادة 

)احلسيمة(”. و “مسلك نفزة وبطوية: املزمة ونكور )احلسيمة(، مرسى متسامان وسيدي صاحل واملصلى )الدريوش(، مرسى كرط )الناظور(”.
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←

الفكيكي  حسن  الدكتور  ولد 
بويفرور  بني  من  أغمري  بقرية 
بتاريخ  بالناظور  قلعية  بقبيلة 
إىل  وانتقل  1933م،  يناير سنة   15
مدينة الناظور حيث درس التعليم 
إىل  ذلك  بعد  وانتقل   ، االبتدائي 
دراساته  الستكمال  تطوان  مدينة 
الشهادة  عىل  حصل  وملا  الثانوية. 
التحق   ، 1954م  سنة  اإلعدادية 
بمدرسة املعلمني التي تخرج منها 
1956م، وعني بمدينة  معلما سنة 
الناظور، ثم انتدب معلما يف التعليم 
تطوان  إىل  انتقل  أن  إىل  الثانوي، 

بنفس الصفة عام 1964م.
بعد  الجامعية  دراساته  تابع  ثم 
سنة  البكالوريا  عىل  حصوله 
الدراسات  هذه  وتوجت  1964م، 
مادة  يف  اإلجازة  عىل  بحصوله 
1969م. وبهذه  االجتماعيات سنة 
الشهادة عني أستاذا رسميا للتعليم 

للتدريس  1973م،  عام  يف  وانتدب  الثانوي، 
، واستمر يف  امللكي  باملدرسة املولوية بالقرص 

نفس املهمة إىل سنة 1985م.
العليا  دراساته  الفكيكي  األستاذ حسن  وتابع 
بحصوله عىل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ 
الشهادة،  هذه  وبسبب  واملعارص.  الحديث 
مادة  يف  القنيطرة  بجامعة  أستاذا  التحق 
عىل  حصل  كما  1985م،  سنة  منذ  التاريخ 
شهادة دكتوراه الدولة سنة 1991م يف التاريخ 
مادة  لتدريس  الرباط  بكلية  والتحق  الحديث، 
تقاعده،  غاية  إىل  واملعارص  الحديث  التاريخ 
بمديرية  باحثا  أستاذا  منصب  اشتغل  كما 
األستاذ  كرس  كما  بالرباط.   امللكية  الوثائق 
الفكيكي عمره يف البحث والتنقيب عن تاريخ 

الريف الرشقي.
مميزات حسن الفكيكي وخصاله: 

الدكتور  إن  حمداوي،  جميل  الدكتور  يقول 
املؤرخني  عن  يتميز  الفكيكي  حسن 
الطويل  بنفسه  الريف  بمنطقة  األمازيغيني 
الدؤوب يف  البحث واالستقصاء، وباجتهاده  يف 
التنقيب وجمع الوثائق والصور واملخطوطات 
املقاومة  عايشوا  والذين  الناس  ومشافهة 
الريفية،. كما تفوق الباحث بمؤلفاته العلمية 
الريفية  املقاومة  حول  املتميزة  األكاديمية 
املغربية  للمدن  وخصص  الرشقي،  بالشمال 
املحتلة من قبل اإلسبان دراسات قيمة والسيما 
عالوة   ، وسبتة  مليلية  مدينتي:  حول  كتابيه 
اإلسبانية؛  اللغة  من  متمكنا  باحثا  كونه  عن 
اإلسبانية  املكتبات  إىل  ينتقل  ذلك  جعله  مما 
للبحث عن الوثائق والكنوز التاريخية والبحث 
الوثائق  استنطاق  قبل  املكتوبة  الوثائق  عن 

الشفوية.
الباحث  هذا  أن من صفات  ويضيف حمداوي 
وحب  العمل  يف  والتفاني  والتواضع  الصرب 
دراساته  يف  واإلخالص  جما،  حبا  التاريخ 
كانت  التي  الجديدة  األكاديمية  التاريخية 
داخل  يف  ميدانية  وزيارات  أبحاث  من  تنطلق 
املكتوبة  الوثيقة  عن  للبحث  وخارجه  املغرب 
الوثيقة  إىل  التعذر  حالة  يف  ذلك  بعد  لالنتقال 
املغربي  املؤرخ  بمنهجية  اقتداء  الشفوية 
التاريخ  وكتابة  البحث  يف  عياش  جرمان 

املغربي بصفة عامة والريفي بصفة خاصة.
وعىل الرغم من تقاعده، فمازال الدكتور حسن 
منطقة  تاريخ  يف  الجديد  عن  يبحث  الفكيكي 
السوسيو  معطياته  ويستقرىء   ، الريف 
عىل  مركزا  الوطني  التاريخ  ويدرس  تاريخية 
الصوفية  املعطيات  يف  وينبش  املغرب  شمال 
بمنطقة  العلوية  الدولة  وعالقة  والروحية 

الريف إيجابا وسلبا.
التاريخية  الفكيكي  حسن  فأبحاث  أي،  وعىل 
وتحقيق   ، املكتوبة  الوثائق  إىل  تستند 
الخرائط  واستخدام  التاريخية،  املخطوطات 
واإلحصائية  البيانية  والرسوم  التوضيحية، 
والجداول العددية، وتحديد املواقع التي أجريت 
القديمة  بالصور  واالستعانة  الحروب،  فيها 
والحديثة خاصة امللونة منها، وتشغيل الرسوم 
والشكال الهندسية والحفريات األركيولوجية، 
باللغتني:  واملراجع  املصادر  عىل  واالعتماد 

العربية واإلسبانية مادام متخصصا يف تاريخ 
اإلسبان  عليها  استوىل  التي  الريف  منطقة 

رسميا من 1912 إىل 1956م.
مؤلفات حسن الفكيكي:

ألف الدكتور واألستاذ الجامعي حسن الفكيكي 
التاريخية نحرصها يف  املؤلفات  مجموعة من 

املصنفات التالية:
مليلية  وقضية  الله  عبد  بن  محمد  سيدي   1-
امللكية  املطبعة  املحتلة)1744-1755(، 
الكتاب177  ويضم  1996م،  سنة  بالرباط 

صفحة من الحجم الكبري؛
-2 املقاومة املغربية للوجود اإلسباني بمليلية 
اآلداب  كلية  منشورات  )1859-1697م(، 
األوىل  الطبعة  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم 
من  صفحة   495 الكتاب  ويضم  1997م، 

الحجم الكبري ؛
الجهاد  من  صفحات  املغربية،  سبتة   3-
 ،14 العدد  للجميع،  املعرفة  الوطني،سلسلة 
الكتاب  ويضم  2000م،  أربريل  األوىل  الطبعة 

202 صفحة من الحجم الصغري؛
أهل  طريق  آداب  يف  والفالح  الفوز  مطلب   4-
الريس  محمد  بن  لعيىس  والصالح،  الفضل 
زياد  بن  طارق  مركز   ، البطوئي)تحقيق( 
طبعة  البيضاء،  الدار  واألبحاث،  للدراسات 

2000م؛
-5 سبتة املحتلة ذروة وعينا الوطني، مطبعة 

الرباط، الطبعة األوىل سنة 2003م؛
مدرسا  الشكري:  حمو  الحاج  الفقيه  مع   6-
وقاضيا ومكافحا، مطبعة القنيطرة ، الطبعة 

األوىل سنة 2003م؛
الوعي  شهيد  أمزيان  محمد  الرشيف   7-
ربانيت،  مطبعة  الوطني)1908-1912(، 
ويضم  2008م،  سنة  األوىل  الطبعة  الرباط، 

الكتاب 439 صفحة من الحجم الكبري؛
حسن  أن  املؤلفات  هذه  خالل  من  لنا  ويتبني 
الفكيكي ملتزم بمنطقة الريف تأريخا وتدوينا 
)سبتة  األمكنة  تاريخ  من  منتقال  وتوثيقا، 
واملنوغرافيا  البيوغرافيا  تاريخ  إىل  ومليلية(، 
حمو  والحاج  أمزيان،  الرشيف  الشخصية) 
وتاريخ  الله(،  عبد  بن  ومحمد  الشكري، 
و  عامة  بصفة  باملغرب  والطرقية  املتصوفة 

منطقة الريف بصفة خاصة.
الدكتور  ـ  يقول  ذكره  سبق  مما  نستنتج 
جميل حمداوي ـ  أن الدكتور حسن الفكيكي 
يف  الواقعة  الريف  منطقة  تاريخ  يدرس  كان 
شمال املغرب من خالل رؤية أكاديمية علمية 
واإلكثار  التوثيق  إىل  تستند   ، ورصينة  نزيهة 
وامليدانية.  الورقية  الببليوغرافية  اإلحاالت  من 
ويتأرجح عمل الفكيكي بني البحث التاريخي 
تدوينه  يف  معتمدا  املخطوطات  تحجقيق  و 
واملطبوعات  وامللحقات  املكتوبة  الوثيقة  عىل 

والوثائق األجنبية والعربية واألمازيغية.
فكيكي  حسن  الدكتور  تاريخ  يتأمل  ومن 
نتيجة  عىل  يصل  أن  البد  فإنه  ن  ومؤلفاته 
ثالثة  عىل  يرتكز  تاريخه  أن  وهي  أال  هامة 
منطقة  التاريخي:  الفعل  يف  رئيسة  ثوابت 

الريف، اإلسپان، املخزن املغربي.

الدكتور حسن الفكيكي أحد املكرمني يف املؤمتر 
الدويل حول:« شرق تاريخ بالد الريف يف التاريخ واآلثار 
واملعمار”، من طرف مؤّسسة اإلدريسي املغربية-اإلسبانية 

للبحث التارخيي واألثري واملعماري يف سطور

واآلثار  الوسيط  التاريخ 
غرناطة”  بجامعة 
أحمد  الدكتور  وتسيري 

الطاهري.
الفرتة  شهدت  حني،  يف 
يومه  من  املسائية 
أكتوبر   11 الجمعة 
عدد  تنظيم  الجاري، 
العلمية  املحارضات  من 
املتعلقة  والتاريخية 
الريف؛  بالد  بتاريخ 
من  عدد  بتأطريها  قام 
والباحثني  املؤرخني 
واألكاديميني من املغرب 

وأوروبا.
الفرتة  وشهدت  هذا، 
املنظمة  املسائية 
الثالث  اليوم  ضمن 
من  الجمعة(  )يومه 
حول  الدويل  املؤتمر 
بالد  تاريخ  :”رشق 
التاريخ  يف  الريف 
واملعمار”،  واآلثار 
الندوات  تنظيم عدد من 
العلمية  واملحارضات 
والتاريخية حول الريف، 

أطرها باحثون ومؤرخون.. ويتعلق األمر بـ:”
تراث  الرشقي:  الريف  “مناجم  حول  محارضة 
عميد  أزديموىس،  عيل  للدكتور،  وسياحي”  ثقايف 
“مسالك  و  بالناظور.  التخصصات  املتعددة  الكلية 
الريف”  ببالد  إيزاكا  بالنكو  إليمليو  املعماري  الرتاث 
للمؤرخ االسباني، فسينتي موغا، وهو مدير الوثائق 
باحثة  كونت،  بالنيلس  بيتليم  و  بمليلة،  التاريخية 
حول  ثالثة  ومحارضة  بمليلة،  التاريخية  بالوثائق 
إحياء  الريف:  بالد  ملجوهرات  الفنية  “الخصائص 
الرسفاتي،  رفائيل  للباحث  االندثار”  طريق  يف  تراث 
باحث ومرمم مختص يف حيل الفضة لدى أمازيغ بالد 

الريف”.
ملعالم  محلية  “أسماء  حول  محارضة  إىل  باإلضافة 
للباحث  التاريخية”  وداللتها  وأحوازها  تزوطة  يف 
وحوليات  تاريخ  يف  باحث  وهو   ، السعيدي  يوسف 
بعد  ما  كرط  بالد   ” حول  مخارضة  ثم  الناظور. 
احتالل مليلة وغساسة: قراءة يف منهج اإلصالح عند 
برومي، وهو  الوهاب  للباحث عبد  البطوئي”  عيىس 
الدكتوراه يف تاريخ الريف الرشقي. ثم  باحث بقسم 

اليهود  وجود  “أصول  عنوان  تحت  أخرى  محارضة 
بمدينة مليلة” للباحثة، نيكول الصباغ الرسفاتي عن 
املعهد الوطني للغات والحضارات الرشقية وجامعة 

باريس.
التعليم  أستاذ  الطاهري،  أحمد  الدكتور  ليختتم 
العايل – جامعة الحسن الثاني باملحمدية وعبد املالك 
السعدي بتطوان، سلسلة املحارضات ملساء الجمعة؛ 
الحرضي برشق  العمران  أصول   ”: بمحارضة حول 

بالد الريف: مليلة وغساسة وتزوطة”.

إسدال الستار عن أربعة أيام من النبش يف تاريخ 
»شرق بالد الريف«

عىل   ،2019 أكتوبر   12 السبت  مساء  الستار  أسدل 
أشغال املؤتمر الدويل الذي عرف مشاركة العرشات من 
الباحثني واملؤرخني واألكاديميني من إسبانيا وفرنسا 
وباحثني  أساتذة  إىل  باإلضافة  وبلجيكا،  وهوالندا 
باملحارضات  حافل  يوم  بعد  مغاربة،  ومؤرخني 
الريف  تاريخ  حول  والتاريخية  العلمية  والندوات 
الرشقي واألندلس، بتنظيم حفل موسيقي ملجموعة 
تسليم  وكذا  الرشقي،  بالريف  التقليدية  “إمذيازن” 

وكتاب  املشاركة  شواهد 
للمؤتمرين  املؤتمر  أعمال 
الحضور  ودبلومات 

للمؤتمرين املسجلني”.
الفرتة  وشهدت  هذا، 
اليوم  من  الصباحية 
محارضة  تنظيم  الختامي، 
اآلثار  لعلم  بعنوان:”مدخل 
واملحافظة عىل الرتاث ودوره 
يف السياحة الثقافية”،  قام 
الوكييل،  منترص  بتسيريها، 
لوزارة  الجهوي  املدير  وهو 
الرشق.  بجهة  الثقافة 
فرناندو  من  كل  وأطرها 
املدير  غومس،  فرنانديز 
 – األثري  للمتحف  السابق 
للفنون  امللكية  األكاديمية 
بمداخلة  بإشبيلية،  واآلداب 
“القيمة  عنوان  تحت 
واالجتماعية  الثقافية 
األثار”،  لعلم  والعلمية 
طاباليس،  أنخل  وميغيل 
أستاذ التعليم العايل يف اآلثار 
إشبيلية،  بجامعة  املعمارية 
األول  »املبنى   ”: بمداخلة 
نتائج  آخر  إشبيلية:  لقرص 
اآلثار،  علم  الدكتور يف  إىل  باإلضافة  األثري”؛  البحث 
اإلسبانية  الدراسات  معهد  عن  املحساني  محمد 
الربتغالية – جامعة محمد الخامس الرباط، بمداخلة 
الريف  لبالد  املتوسطية  بالشواطئ  املالحة   ”: حول 
فاسكيس  خويص  خوان  و  القديم”؛  العرص  خالل 
للهندسة  العايل  باملعهد  العايل  التعليم  أستاذ  بيانيذا، 
معنونة  بمحارضة  إشبيلية،  بجامعة  املعمارية 

ب”معمار املجاز بني العدوتني: يف العروض”.
الختامي  اليوم  من  املسائية  الفرتة  عرفت  فيما 
الورتي  الهادي  عبد  الباحث  قام  والتي  للمؤتمر، 
والندوات،  املحارضات  أشغالها، سلسلة من  بتسيري 
الثقافة  لوزارة  الجهوي  للمدير  باملحارضة  انطلقت 
موضوع  حول  الوكييل  منترص  الرشق،  بجهة 
االعتبار  رد  وسبل  الرشقي  بالريف  األثرية  :”املواقع 
“موقع  عنوان  تحت  ثانية  ومحارضة  إليها”؛ 
رد  األولية وآفاق  الحفريات  نتائج  األثري بني  املزمة 
طارق  تمدوة،  ومحافظ  األثري  للباحث  االعتبار”، 
الفسيفساء،  فن  يف  بيداغوجية  ورشة  ثم  موجود، 
لألستاذ عبد السالم الزيزوني، وهو املسؤول التقني 

ولييل،  بمواقع:  اآلثار  عىل  واملحافظة  الرتميم  عىل 
باناصا- تاموسيدة.

أشغال  يف  املشاركون  تابع  قصرية،  اسرتاحة  وبعد 
الفزياء  “منهج  حول  محارضة  الدويل،  املؤتمر 
للدكتور  األثرية”،  اللقى  تأريخ  يف  الكيميائية 
علوم  معهد  عن  زيان  أوالد  يوسف  الفيزياء،  يف 
القادر  عبد  تاله  ثم  إسبانيا،   – ألقنت  املادة، جامعة 
الخصايص الخبري يف االتحاد من أجل املتوسط وباحث 
يف العالقات األورومتوسطية، بمحارضة تحت عنوان 
:”أي مساهمات لالتحاد من أجل املتوسط يف التعريف 

بروابط رشق بالد الريف واألندلس”.
نجاح  أجمعوا عىل  الذين  املنظمون  الختام، عرب  ويف 
التاريخ  يف  الريف  بالد  تاريخ  الدويل:”رشق  املؤتمر 
واآلثار واملعمار”، كما وكيفا، عن سعادتهم بتحقيق 
وتقديرهم  شكرهم  عن  معربين  ألهدافه،  املؤتمر 
واملساهمني  أشغاله  يف  واملشاركني  املنظمني  لكافة 
لوزارة  الجهوية  كاملديرية  له،  والداعمني  نجاحه  يف 
للتجارة  املغربي  والبنك  الرشق،  بجهة  الثقافة 

الخارجية وغريهم.

« حول فكرة المؤتمر، يقول األستاذ 
الطاهري:” لدينا في مؤسسة “اإلدريسي 

المغربية اإلسبانية للبحث التاريخي 
واألثري والمعماري”ما نسمه بالمسالك 

التاريخية واألثرية عبر شمال المغرب 
ويتعلق األمر بالمسالك التي تنطلق من 

طنجة إلى غساسة ومليلية وقمنا بالعديد 
من المؤتمرات الدولية. وهذا المؤتمر 

يدخل في إطار سلسلة من المؤتمرات التي 
نظمنها في كل من طنجة حول “األندلسيين 

المهجرين” وفي تطوان حول ” المرأة في 
المغرب واألندلس ” الذي حظي بالرعاية 

الملكية، وكذلك مؤتمر “المرسكيون” 
بطنجة وعدد كبير من المؤتمرات 

والملتقيات الدولية في عدد من المدن 
بشمال المغرب”.
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الطاهري حياضر حول
 »أصول العمران احلضري بشرق بالد الريف مليلة وغساسة وتزوطة«

*إقليم كرط أو شرق بالد الريف 
اإلسبانية،  املغربية  اإلدرييس  قال رئيس مؤسسة 
بالد  من  الساحلية  »املنطقة  إن  الطاهري،  أحمد 
ملوية  ووادي  كرط  نهر  بني  فيما  امُلمتدَّة  الريف 
املغرب  تاريخ  يف  ليس  بالغة،  أهمية  تكتيس 
فحسب بل بالنسبة ملجموع بالد األمازيغ املمتدة 
شمال الصحراء الكربى من تخوم مرص إىل الجزر 
الخالدات«. وقال بأن » الـ »جون الداخل يف البحر« 
)اإلدرييس: 189( املعروف يف املصادر اإلغريقية بـ 
املسالك  24( ويف كتب  » )هكاتيو:  الكبري  »الرأس 
 « هرك  »طرف  بـ  املغربية  الجغرافية  واملمالك 
يف  بارزة  َمعَلمًة  ُيشكِّل   ،)99  :1965 )البكري، 

أقىص الحوض الغربي للبحر األبيض املتوسط«.
جاف  شبه  »بمنخفض  يتعلق  األمر  أن  وأضاف 
النهرين  مجرى  طول  عىل  الداخل  نحو  ُممتّد 
عىل  ُمرشف   « جبل  حافته  عىل  »سهل  شكل  يف 
داخل  املتميزة  املرتفعات   وهي  البحر،  ساحل 
الجون بحصانتها الطبيعية الالفتة«. وقد احتفظ 
محمد بن يوسف الوراق التاريخي باسم هذا العلم 
أقدم  منذ  البلد  أهل  لدى  عليه  املتعارف  الجغرايف 
العصور باسم »جبل هرك« )البكري، 1965: 90«. 
التي  الذي ذكر عدد من املصادر  الطاهري  حسب 

اعتمد عليها.
وأكد الطاهري أن »من املعالم الطبيعية التي تمتاز 
)مارمول،  الكبرية«  »البَُحرية  نذكر  املنطقة،  بها 
ج2: 264( املعروفة بـ »سبخة بو هرك » )ُدْلرْبِل 
2009(، التي ما زالت محتَِفظًة إىل اليوم باسِمها 

القديم. وهي السبخة التي كانت فيما مىض خالًء 
تتحيَّف به األحراش املعروفة يف  لسان أهل البلد بـ 
»إزغارن وريغ«، وهي مفازة عظيمة ما بني مليلة 
»ريغ  أن  املعلوم  141(. ومن  )الباديس:  وكبدانة« 
كلمة بربرية معناها السبخة« )ياقوت، ج3: 113، 
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قبيل  من  »ليس  أنه  إىل  الجامعي  األستاذ  وأشار 
والسبخة  والجبل  الجون  نسب  يتم  أن  املصادفة 
واملرىس، وهي من أبرز املعالم الجغرافية باملنطقة 
لـ »هرك« الذي أمكنَنَا الوقوف عىل مكانته الجليلة 
اللة البرشية املعروفة يف  باعتباره الجد األعىل للسُّ
بـ  البلد  أهل  »الرببر«، ويف لسان  بـ  األنساب  علم 

»إَِماِزيَغْن« )بطليموس: 585(«.
تسميتهم  عىل  اصُطِلح  الباحث:«وقد  وزاد 
ُوِلد  الذي  هرك«  بن  »مازيغ  البنه  ِنسبًَة  كذلك 
أعماٍل  ضمن  بتفصيل  بيَّناه  حسبما  صلبه،  من 
27-  :2019 42-41؛   :2013 )الطاهري،  سابقة 

الطبيعية  املعالم  معاينة  بصدد  إذا  تجدنا   .)32

الذي  للمكان  األصلية  الجغرافية  األعالم  وأسماء 
اعترََبناه املهد األول الذي تشكَّلت فيه أُوىل العشاِئر 
األمازيغية. وذلك من خالل تجميع النُّتَف العاِلقة 
والعربية  والالتينية  اإلغريقية  املصادر  بثنايا 
ذاكرة  يف  املتواترة  األلفاظ  معاني  واستقراء 
معلمة  »ثمة  أنه  إىل  مشريا  البلد«.  أهل  وألسنة 
جغرافية ال تقل أهمية يف صياغة املشهد الطبيعي 
ويتعلق  الريف.  بالد  من  املتميزة  املنطقة  لهذه 
الواردة ذكرها  الصخرية  الثالث«  »الُجزر  بـ  األمر 
امُلصطَلح  الُجزر  وهي  اإلغريقة.  املصادر  أوثق  يف 
واملفكرين  املؤرخني  كبار  لدى  تسميتها  عىل 
املغاربة بـ »جزائر ملوية«. مربزا أن »وادي ملوية 
بمثابة  يظل  الرشق،  جهة  من  املنطقة  يَُحّد  الذي 
املنطقة  تاريخ  يف  تأثرياً  األكثر  الطبيعية  املعلمة 
منذ  واملؤرخني،  الجغرافيني  أوصاف  يف  وحضوراً 

أقدم العصور«.
وأوضح الطاهري أن »أهل قبيلة قلعية وجريانهم 
سعيد  وبني  توزين  وبني  تمسمان  قبائل  من 
التكتل  ضمن  امُلنَدِرجني  وغريهم،  وليشك  وبني 
إىل  محتفظني  زالوا  ما  ببطوية،  املعروف  القبيل 
اليوم باملصطلح األصيل يف تسمية الوادي منطوقاً 
إىل  بعضهم  ويميُل   . »َمْلَوْشْث«  كالتايل:  بلسانهم 
»َمْرَوْشْث«.   كالتايل:  راء  بتحويله  الالم  تضخيم 
ارتَسم  بالذات  األسفل  مجراه  »عند  أن  مضيفا 
كبريتني،  قبليتني  مجموعتني  بني  الفاصل  الحد 
كان لهما بالغ األثر يف صياغة تاريخ املنطقة خالل 

العرصين القديم والوسيط.
أما املجموعة القبلية الثانية فهي املذكورةـ  حسب 
النقوش  ويف  الكالسيكية  الكتابات  يف  ـ  الطاهري 
الحجرية ويف املصادر العربية باسم »بقوية » وهو 

عىل  القديم  العرص  خالل  يُطلق  كان  الذي  اللفظ 
ة الديار من أحواز بادس  ُمجمل قبائل الريف امُلمتدَّ
إىل مصب وادي ملوية رشقاً، قبل أن تصبح  غرباً 

معروفة باسم »نفزة«.
يفِصُل  كيف  يخفى  :«وال  الطاهري  واستطرد 
الجون الداخل يف البحر ساحل البلد شطرين: األول 
مصب  إىل  هرك  طرف  من  الغرب،  اتجاه  يف  ُممتَّد 
مصادر  يف  تسميته  عىل  املصطَلِح  كرط،  وادي 
ِنسبًَة ألبرز  املغرب بـ »سواحل غساسة«،  تاريخ 
الشطر  وهو  هرك.  لجبل  الغربي  بالسفح  مدينة 
يف جغرافية  ما أصبح معروفاً  ينَدِرج ضمن  الذي 
املغرب بـ »ساحل بطوية«، امُلمتَد من طرف هرك 
تسمية  عىل  اصُطِلح  بينما  ِتْغالَْل«.   »طرف  إىل 
طرف  من  الرشق،  اتجاه  يف  امُلمتَّد  اآلخر  الشطر 
مليلة«  »بسواحل  ملوية،  وادي  مصب  إىل  هرك 
نسبة ألهم مركز حرضي بالسفح الرشقي لجبل 

هرك.« 
وذكر أستاذ التعليم العايل، أن »هذا الساحل بالذات 
عرب  املسالك  املفتوحة  البحرية  النافذة  شكَّل  قد 
السودان،  بالد  أعماق  نحو  ملوية  وادي  سهوب 
امُلتعاِقبَة عىل  والكيانات  الحضارات  أمام كربيات 
وهو  املتوسط.  األبيض  البحر  حوض  يف  السيادة 
قبائل  ظلت  الذي  الجاف  الشبه  الطبيعي  امَلَمّر 
الكتابات  يف  ذكرها  امُلتَواِتر  البدوية،  مكناسة 
اإلغريقية واالتينية  ويف املصادر العربية، ُممِسَكة 

بمفاتيحه عىل مدار العرصين القديم والوسيط«.
:«كل  مداخلته  معرض  يف  املتحدث  واسرتسل 
عن  تكشف  لدينا  املتوفرة  التاريخية  املؤرشات 

ليس  دراستها،  بصدد  نحن  التي  املنطقة  أهمية 
املفتوحة  التجارية  املبادالت  نافذة  لكونها  فقط 
امليدان  باعتبارها  أيضاً  بل  القارات،  عىل  اآلفاق 
أدق   - السنني  آالف  مدار  عىل   - احتضن  الذي 
أنماط  ثالثة  بني  الحضاري  التفاعل  تفاصيل 
عيٍش مختلفة: نَمط االستقرار الزراعي وأساليب 
الرعوي.  الرتحال  ونمط  التجاري  االنفتاح 
عند  مختلفة  بمواضع  خلَّف  الذي  التفاعل  وهو 
من  املبارشة عدداً  أحوازه  مصب وادي ملوية ويف 
البصمات واملخلفات األثرية، التي يرتاوح تاريخها 
القرن  إىل  الربونزي  العرص  املمتدة من  الفرتة  بني 
املهتمني  لدى  معلوم  هو  كما  امليالد،  قبل  األول 

باآلثار«.

*قرط رأس أدار أو مدينة مليلة   
قبيل  من  »ليس  إنه  الطاهري  الدكتور  قال 
امُلصادفة أن يعَمد التجار الفنيقيون حوايل القرن 
الثامن قبل امليالد  إىل تأسيس أقدم محطة تجارية 
الساحيل  الرشيط  بهذا  املؤرخني  لدى  معروفة 
بالذات، امُلتَِّصل بمضارب قبائل مكناسة البدوية. 
املصادر  يف  ذكرها  املتواتر  باملدينة  األمر  ويتعلق 
أو »رأس   « باسم »روسادير  والالتينية  اإلغريقية 
ير » بالدال املشدَّدة.«  مضيفا أنه »ال نستبعد أن  ادِّ
البكري  جغرافية  يف  املذكور  الدار«  »مرىس  يكون 
من ضمن أسماء مرايس رشق بالد الريف املنقولة 
التاريخي  الوراق  يوسف  بن  محمد  طرف  من 

لديه«. مربزا يف  املعتمدة  الكالسيكية  املصادر  عن 
سياق كالمه أن » السياق التاريخي الذي وَرد فيه، 
أنه  العلم  مع  مرساها.  وال  مليلة  مدينة  يذكر  ال 
نص عىل أهم ما كان معروفاً يف رشق بالد الريف 
ملوية  مرىس  نكور:  إىل  املنسوبة  »املرايس  من 
الدار«، مما يجعلنا أميل إىل  وهرك وكرط ومرىس 

املطابقة بينهما«. 
أسماء  أن »عىل غرار غريها من   الطاهري  وأفاد 
األعالم واملواقع الجغرافية مثل إفريقية وقرطاجنة 
، فالجدير باملالحظة أن لفظ »روسادير« ُمركَّب. 
وإذا كان الدارسون قد أجَمعوا عىل األصل السامي 
الداخل  الجون  أو  الرأس  بمعنى   ، »راس«  لكلمة 
 - اْر«   »أَدَّ لفظ  بخصوص   – ظلوا  فقد  البحر،  يف 
ينتِبُهوا  ولم  النظرية،  االحتماالت  وسط  تائهني 
كما  امُلشدَّدة،  بالدال  املنطوق  األمازيغي  أصله  إىل 
اللفظ  وهو  الكالسيكية.  الكتابات  أوثق  يف  ورد 
هذا  يف  ولعل  »الُجْرُف«.  بساطة:  بكل  يَعِنى  الذي 
اللَساننَي:  تداُخل  عىل  يُدل  ما  اللفظي  الرتكيب 
وقت  منذ  املغربي،  واألمازيغي  املرشقي  السامي 

ُمبكِّر برشق بالد الريف«.
يُطلق  أن  املصادفة  قبيل  من  »ليس   : واسرتسل 
الفنيقية  األصول  ذي  امُلركَّب  االسم  نفس 
الواقع  البحر  يف  الداخل  الجون  عىل  واألمازيغية 
عليه  الوقوف  أمكننا  »ما  وهو  إفريقية«.  ببالد 
من خالل استقراء مضامني املصادر العربية التي 
بلسان  العصور  مدار  عىل  املتوارث  إسمه  وثَّقت 
الخطيب،  )ابن   « أدار  »رأس  كالتايل:  البلد  أهل 
حد  إىل  يمتاز  كيف  يخفى  وال   .)101  :1964

بالد  برشق  نظريه  خصائص  بنفس  التطابق 
الريف، الجغرافية والطبيعية.

يف   - يتعلق  ال  األمر  أن   إىل  املتحدث  ولفت   
أُنِشئَت  تقديرنا - بُمجرد محطة تجارية إضافية 
اعترَبه  ما  ضمن  تنَدِرج  التي  الشبكة   السِتكَمال 
الفنيقيني،  بتاريخ  املهتمني  وعموم  ون  املختصُّ
ببَوَّابة  بل  املجاز،  ببحر  امُلتَحيِّفة  املدن  دائرة 
اتجاه  يف  للقارات  العاِبرة  الصحراوية  التجارة 
يف  يُعَرف  ال  الصحراء،  طرف  عىل  »سجلماسة 
غانة  وبني  وبينها  عمران،  غربيها  يف  وال  قبليها 
يف الصحراء مسرية شهرين««. وخلص إىل أن ذلك 
يف  املعروف  املوضع  أهمية  عىل  الوقوف  »أمكننا 
الذي ظل عىل  بـ »سجلماسة«    العربية  املصادر 
مدار العرص القديم إىل سنة 140 هجرية )757م( 
صلب  من  املتفرِّعة  البطون   كافة  ملتقى  بمثابة 

قبائل مكناسة«.
السنوي  »بالسوق  إذاً  يتعلق  األمر  أن  إىل  وأشار 
حسبما  باملنطقة،  التجارية  للمبادالت  األعظم 
وَرد ُمثبَتاً يف أوثق املعاجم الجغرافية التي تناولت 
بالذكر،   )306 )الحمريي:  سجلماسة«  »موضع 
النواحي«  تلك  بربر  باملوضع  »يجتمع  كان  إذ 
يف  املنتمني  الرُّحل  البدو  من   )306 )الحمريي: 
امُلنتَِجَعة  وقبائل وعمائر مكناسة  بطون  مختلف 
وادي  مجرى  طول  عىل  الجافة  الشبه  بالسهوب 
الوصل  حلقة  أمام  إذا  تجدنا   « وزاد  ملوية«. 
املركزية التي ظلت عىل مدار العصور تضمن تدفق 
القوافل الصحرواية يف اتجاه »مرىس رأس  تجارة 

األبيض  البحر  ومرايس  مدن  كربيات  نحو   أدار«، 
ظلت  كما  وآسيا.  أروبا  قارتي  اتجاه  يف  املتوسط 
الحضارات  عصب  يف  املتحكم  املفتاح  بمثابة 

املتعاقبة عىل السيادة بقلب املعمور«. 
وأكمل الطاهري بأن »كل املؤرشات املتوفرة لدينا 
املناطق  لكافة  الرعوية  البدوية  الطبيعة  تدل عىل 
التي شغلتها قبائل مكناسة، املمتدة من أعايل وادي 
ملوية إىل مصبه يف البحر. ومن الطبيعي أن يكون 
الفنيقيني  أدار« من طرف  إنشاء مدينة بـ »رأس 
باملنطقة،  املنتجعني  للبدو  بالنسبة  ُمتَميزاً  حدثاً 
املتعوِّدين عىل حياة الرتحال. وقد ظلت عىل مدار 
والوحيد  البارز  العمراني  الَعَلم  بمثابة  العصور 
باملنطقة«. مضيفا »من املعلوم أن »قرط« بلسان 
الفنيقيني معناه املدينة. ولذلك فعندما أنشأوا أول 
عليها  أطلقوا  إفريقية  ببالد  لهم  تجارية  محطة 
التي  الحديثة  املدينة  أي  حدشت«  »قرط  إسم 
»قرطأجنة«  باسم  مشهورة  بعد  فيما  أصبحت 
أي مدينة السماء. وتتابعت مشاريعهم الحرضية 
بالحوض الغربي للمتوسط، فأنشأوا »قرط رأس 
ار التي  أدار« برشق بالد الريف، أي مدينة رأس أدَّ
ج2:  )مارمول،  روسادير«  بطليموس  »يُسميها 
258(.  ومن الطبيعي أن تقترص األقالم - كما هو 

الشان بالنسبة لغريها من املدن - عىل تسميتها بـ 
»رأس أدار«، بينما ظل أهل البلد يسمونها »قرط«، 
أي املدينة. مربزا أن األمر »يتعلق بموضع جغرايف 
الخصائص  متميز  تاريخي  وكيان  املعالم  د  محدَّ
بالد  ضمن  بذاتها  قائمة  وجبائية  إدارية  ووحدة 
الكتابات  يف  ذكرها  املتواتر  املنطقة  وهي  الريف. 

التاريخية برسوم مختلفة«.
إطار  يف  مجاله  توسيع  تمَّ  الذي  اإلقليم  »وهو 
السلطنة  أدخلتها  التي  الهيكلية  التغيريات 
املرينية  عىل املنظومة اإلدارية والجبائية املرابطية 
الذي  الجماعة  عرص  عن  املوروثتني  واملوحدية، 
فيما  صالح،  بني  مملكة  ظل  يف  أركانه  ثبيته  تم 
كان معروفاً خالل القرون الخمس الهجرية األوىل 
املغرب  أقدموا عىل نقل حارضة  إذ  نكور،   بـبالد 
معروفاً  كان  ما  وتقسيم  فاس،  إىل  مراكش  من 
بـبالد الريف إىل إقليمني: »إقليم الريف » و »إقليم 

كرط ». يورد الدكتور الطاهري.
ار  أدَّ رأس  قرط  أنقاض  »عىل  أن  املتحدث  وأكد 
مصادر  يف  معروفأ  أصبح  ما  إنشاء  تم  القديمة، 
مليلة«،  »مدينة  بـ  وجغرافيته  املغرب  تاريخ 
وهي املدينة التي تواترت أخبارها بأقالم مشاهري 
األندلسيني«،  واملفكرين  والجغرافيني  املؤرخني 
مضيفا أن »ال مجال لقبول املزاعم التي تربط لفظ 
»مليلة« وال تاريخ تأسيس املدينة، بما ورد ضمن 
رحلة حانون الشهرية التي تنص عىل موقع »مليتا 
» )الفكيكي: 14( التي وردت يف سياق حديثه عن 
اإلبحار فيما وراء أعمدة هرقل وتأسيسه لخمس 
مدن جديدة  بأعماق سواحل املحيط األطليس، كما 
هو متعارف عليه بني الدارسني، مما ال عالقة له 
بسواحل البحر األبيض املتوسط وال ببالد الريف«. 
التاريخية  الحقائق  خلط  يف  :«واستغراقا  وأردف 
عىل  اعتمادا  الدارسني  بعض  يتورع  لم  باملزاعم، 
األصل  طمس  محاولة  عن  متناقضة  روايات 
اسم  ربط  ومحاولة  »مليلة«  للفظ  األمازيغي 
عىل  تحيل  التي  الالتينية   « »ْمِييْل  بعبارة  املدينة 
هذا  عىل  مفرتض  علمي  طابع  وإلضفاء  العسل. 
التأويل، انزلقوا بتحاليلهم يف اتجاه التماس الدليل 
عليهما  عثر  اللتني  الربونزيتني  النقد  قطعتي  يف 
باملدينة، وتحمالن صورة نحلة مع نقوش بأحرف 

بونيقية«. 
يف  للشك  مجال  »ال  أن  الطاهري،  الدكتور  وأكد 
املنطوق يف لسان  اللغوي  للجذر  األمازيغي  األصل 
الطني  عىل  يُحيل  الذي  »أمليل«،  بلفظ  البلد  أهل 
ولفت  األسوار.  تجيري  يف  يُستخَدم  الذي  األبيض 
استُخِدَم  قد  اللفظ  »هذا  أن  إىل  االنتباه  الطاهري 
أو  و«َشْمَلْل«  »مليل«  عبارات:  اشتقاق  يف  أيضاً 
الريف  أهل  قدامى  لدى  استُعِمَلت  التي  »َشْمالَْل« 
برشتهم«.  بياض  عىل  داللة  أبنائهم،  لتسمية 
»مليلة«  عبارة  اشتقاق  تم  الجذر  »ذات  وِمن 
املؤرخني  أوثق  املتواتر ذكرها بضامني قبلية لدى 
واملغاربة  املشارقة  األنساب  وعلماء  والجغرافيني 

قدم املؤرخ ورئيس مؤسسة اإلدريسي املغربية اإلسبانية، أمحد الطاهري، حماضرة حول موضوع » أصول العمران احلضري بشرق بالد الريف مليلة وغساسة 
وتزوطة«، مستحضرا يف معرض مداخلته عددا كبريا من املعلومات التارخيية واألثرية وسياقها التارخيي معتمدا يف ذات السياق على املصادر املتعددة واملحتلفة 

اليت تناولت موضوع تاريخ وأصول العمران احلضري بشرق بالد الريف مليلة وغساسة وتزوطة.
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واألندلسيني«. 
وسياقها  واألثرية  التاريخية  املعلومات  من  عدد  الطاهري  وذكر 
التاريخي معتمدا عىل عدد من املصادر املتعددة التي تناولت موضوع 

تاريخ مليلة.

* مدينة خصاص أو غساسة
الكهوف  يف  العيش  البداية  يف  آثرت  قد  األمازيغية  العشائر  »أوىل 
املتناثرة بتلك السفوح الجبلية، وقد مالت تدريجيا إىل اتخاذ مساكن 

من القصب واللوح والخشب«.
وقال الطاهري:«إذا كانت قبائل بني ورياغل وكزناية وبني يصليتن 
قد  كرط  وادي  غرب  املستقرة  النفزية  القبلية  البطون  من  وغريها 
فإن  واآلجر،  والحجر  الطني  من  مساكن  اتخاذ  إىل  تدريجيا  مالت 
البدوية،  لتقاليدها  وفية  ظلت  قد  املكناسية  راسني  بني  قبائل 
آثروا  فقد  هرك  جبل  أهل  أما  الوبر.  من  مساكنها  باتخاذ  مكتفية 
بُحكم مجاَوَرتهم لهؤالء وأولئك إىل اتخاذ مساكنهم من »ِخَصاص«. 
ط الذي طاملا تغنى به مشاهري الشعراء  وهو الصنف املعماري امُلبسَّ
تفضيل  إىل  مال  ممن  وغريهم  واإلسالم   الجاهلية  بني  املخرضمني 

بيوت الُخّص عن البناء بـ »اآلجر والكمد« .
لدى  املعروف  القروي  االستقرار  »بنمط  يتعلق  األمر  أن  وأضاف 
ثَم  ومن   .« »باإلخصاص  واألندلسيني  املغاربة  القلم  أهل  قدامى 
من  الصنف  هذا  يف  الحياة  آثرت  التي  العشائر  نعت  عىل  االصطالح 
املساكن، بالقول: »وُهم أهل إخصاص«. و »تجدنا إذا بصدد الكشف 
أهل  الذي كان وراء تسمية  العمراني  اللغوي واملضمون  الجذر  عن 

جبل هرك بـ »غساسة««. مستحرضا عدد من املصادر.
وقال الباحث  إن »من أبرز املعالم الجغرافية املنسوبة إىل هذا البطن 
التي وردت بالجمع، نظرا  النفزي، نذكر »سواحل غساسة«  القبيل 
إلحاطتها بديارهم وقراهم املتناثرة بمرتفعات جبل هرك. كما تشري 
املصادر املعتمدة إىل »مرىس غساسة«، وال تعوزنا القرائن الكاشفة 
عىل أن عبارة »ِخَصاص«، هي األصل يف نُطق وكتابة كلمة »ِغَساسة« 

التي استحالت بعدئذ بألسنة وأقالم املؤرخني والجغرافيني والنسابة 
أمكننا  »وقد  وزاد  امُلتَداول يف معظم مؤلفاتهم.«  بالشكل  فأثبتوها 
بـ  األصل  يف  كان معروفاً  ما  إىل  إشارة مصدرية  أقدم  الوقوف عىل 

»مدينة ِخَصاص««.
ويتعلق األمر - حسب الطاهري- بما كان يف البداية مجرد ِخَصاٍص 
إىل  ملباٍن من خشب وقصب  يتجاوز عمرانها شكل تجمع قروي  ال 
مدينة متحرضة مكتملة البنيان. وهي املدينة التي أصبح لها شأن 
العرصين  بني  االنتقالية  الفرتة  خالل  الريف،  بالد  بساحل  عظيم 
الوسيط والحديث، حسبما يتجىل من املخلفات التي ما زالت بادية 

للعيان إىل اليوم بموقعها األثري«.
تاريخ  يف  مكانتها  ورسوخ  عمرانها  استفحال  »وبرغم  واسرتسل 
وتطورها  التاريخية  أصولها  عن  يشء  كل  نجهل  نكاد  املغرب، 
ندري  وال  )1564م(.  هجرية   972 سنة  خرابها  حني  إىل  العمراني 
مدى صحة املعلومات الواردة يف بعض املصادر املـتأخرة عن النواة 
القديمة لهذه املدينة التي »أسسها أهل البالد عىل رأس يحمل اسمها 
ويجعلها بطليموس يف الدرجة الثالثة عرش والدقيقة الثالثني طوال 
ويف الدرجة الرابعة والثالثني والدقيقة السادسة والخمسني عرضا، 
وتسمى ميتاكونيت« )مارمول، ج2: 262( »وثمة إشارات دالة عىل 
الرابع  القرن  منتصف  منذ  البنيان  قائمة  كانت  غساسة  مدينة  أن 

الهجري )10م(، إذ كانت معروفة حينئذ بـ »الكدية البيضاء««. 
وأكد الدكتور الطاهري أنه »ال يخفى كيف بلغت املبادالت التجارية 
بني بالد الريف واملدن اإليطالية الذروة خالل عرص النهضة األروبية، 
أن  »غساسة..  ذكرت  التي  املصدرية  اإلشارات  يتضح من  حسبما 
قديما،  تقصده  أن  البندقية  سفن  عادة  من  كان  حسن  ميناء  لها 
األخبار  وهي   .)342 ج1:  )الوزان،  هامة«  تجارية  صفقات  وتربم 
التجار  فيه  ينشط  »غساسة..  إن  بالقول:  األقالم  تداولتها  التي 
كثريا« )مارمول، ج2: 263-262(. وثمة معلومات هامة عن نزول 
تجار »جنوة« )ابن أبي زرع: 382( أيضاً بمرىس غساسة سنة 691 
هجرية )1291م( وقد رشعوا يف توثيق الروابط السياسية والتجارية 

بني »صاحب جنوة » )ابن أبي زرع: 382( وسلطات املدينة.« 
وأردف املتحدث :«ويبدو من خالل ما نتوفر عليه من معلومات أن 
النواة الحرضية األوىل املعروفة بـ »مدينة ِخَصاص« )الزهري: 113( 
التي أنشئت باملوقع املعروف بـ »الكدية البيضاء« )البكري، 1965: 
90( هي التي أصبحت معروفة بـ »كدية ِغَصاَصة« )الباديس: 112، 
141( لينحو جمهور املؤرخني بعدئذ إىل تسميها بمدينة »ِغَساَسة« 
ج2:   ،1981 الخطيب،  ابن  249؛   ،116 ج6:   ،2003 خلدون،  )ابن 
315(. ولعل يف إقدام أحد مشاهري أهل القلم ببالد الريف عىل إثبات 
إسم املدينة بـ«الصاد«  وليس بـ »السني«، ما يؤكد صحة ما ذهبنا 

إليه يف أبحاثنا بخصوص الرسم األصيل ملدينة »ِخَصاص«.«.

املدينة  تاريخ  كتابة  يف  الرشوع  عن  »وبَدال 
مختلف  يف   املتناثرة  التاريخية  املادة  باستقصاء 
حقيقية  أوراش  وفتح  املتاحة  املصادر  أصناف 
بامُلخلفات  الزاخر  األثري  بموقعها  للتنقيب 
ورئيس  املؤرخ  يقول  الناطقة«،  والبصمات 
أحمد  اإلسبانية،  املغربية  اإلدرييس  مؤسسة 
الطاهري :«ظل النََّقلة املغاربة - عىل مدار القرن 
روايات  بالحرف  يُرددون    - اليوم  إىل  العرشين 
املرتجمة   )206-221 )كرييس:  األجانب  الباحثني 
عن األصول العربية، ويُعيدون صياغة تصوراتهم 
أبحاثهم  عنه  ضت  تمخَّ ما  وتلخيص  وتحاليلهم، 
ونرش   ،)1943 كاسرتو:  )ذي  واألثرية  التاريخية 
دون  ومارمول وغريهما،  الوزان  الحسن  كتبه  ما 
التاريخية  املعرفة  بإخراج  كفيلة  علمية  إضافات 

من الدوائر املغلقة«. 

قلوع جارة أو قلعة تازوطة 
أورد الدكتور الطاهري أن ما » وَرد من أخبار عن 
الواقعة  الحدودية  املنطقة  بتلك  الرصاع  فصول 
عىل مشاِرف وادي ملوية بني مملكتي موريطانية 
)بالد طنجة( ونوميديا األمازيغيتني، وعن محاولة 

ما  املذكور«،  الحصن  عىل  السيطرة   « »ماريوس  الروماني  القائد 
يكشف عن »أهميته القصوى باعتباره املفتاح امُلتَحكِّم، ليس فقط 
يف ُمراقبة تدفق الذهب من أعماق بالد السودان، بل وكذلك يف ضبط 

كربيات رشايني املواصالت القارية بني الرشق والغرب«.     
اتجاه  يف  تُصب  لَدينا  املتوفرة  املؤرشات  »كل  أن  إىل  املتحدث  وأشار 
الكشف عن إقدام ملوك بني صالح عىل  إحياء »الحصن« املوروث عن 
العرص القديم. وعىل أنقاضه - التي يتعنيَّ عىل األثريني الكشف عن 
بصماتها - أنشأوا ما أصبح معروفاً يف املصادر املغربية واألندلسية 
بـ »قلوع جارة »، لحماية التخوم الرشقية ململكتهم 
وزناتة«  »مرنسية  قبائل  ثورات  من  النفزية 
امُلتناِثَرتي الديار عىل الضفة األخرى لوادي ملوية«. 
اإلمساك  يف  التحصينات  تلك  أهمية  تخفى  »وال 
املكناسية، بما يسَمح  بتالبيب قبلية »بني راسني« 
نكور  حارضة  سيطرة  بإحكام  صالح  بني  مللوك 
عىل مفاتيح التجارة الصحراوية عرب سجلماسة إىل 

أعماق بالد السودان«.  
ولفت الطاهري إىل أنه »ليس من قبيل املصادفة أن 
يتم نسبها إىل ُمجَمل بلد »جارة«  الشاِسع األطراف، 
املعمارية  بخصاصها  امُلنَفِردة  املعلمة  باعتبارها 
الطبيعي  ومن  باملنطقة.  اإلسرتاتيجية  ووظيفتها 
أيضاً أن يِتمَّ نسبها للبطن القبيل املشهور يف املنطقة 
أحوازها  يشغل  الذي  ورتدين  »بـني  بـ  باسم 
املبارشة، فاشتهرت لذلك بـ »قلوع جارة التي لبني 

ورتدى«. 
هذه  مكانة  تعاُظم  أدل عىل  الطاهري«وليس  وقال 
من  الريف  بالد  برشق  البارزة  العمرانية  املعلمة 
املذكورة منسوبة  القبيلة  اآلية، فأصبحت  انعكاس 
قلوع  »أهل  بـ  التاريخ  كتب  يف  ومعروفة  إليها 
جارة«، وهي التسمية التي تم اختصارها خالل الفرتة االنتقالية بني 
العرصين الوسيط والحديث إىل »قلعية« التي ظلت ُمتداَولة إىل يومنا 

هذا.« 
واسرتسل :«ويبدو أن هذه املعلمة الدِّفاعية ُسعان ما تحوَّلت - عند 
بلوغ مملكة نكور ذروة تطورها التجاري والعمراني والديموغرايف، 
ُمكتَِمَلة  مدينة  إىل  قلعة  مجرد  من  التعاقدي-  التثمري  نظام  ظل  يف 

العمران، إىل قلوع جارة: وهي مدينة عامرة يف جبل«.
وأوضح أنه »ليس أدل عىل تعاظم دورها باعتبارها املفتاح امُلتحكِّم 
أيضاً يف مراقبة خطوط املواصالت الربية من قلب بالد الريف يف اتجاه 
املسالك  أوَرَدته كتب  القريوان، مما  تلمسان وتاهرت نحو حارضة 
والتجار  فار  السُّ يقطعها  التي  املراحل  عن  تفاصيل  من  واملمالك 
تمسامان  نهر  يصليتن عىل  بني  إىل  نكور  مدينة  »الطريق من  عىل 
وادي  إىل  ثم  مرحلة  جارة  قلوع  إىل  ثم  مرحلة  كرط  نهر  إىل  ومنها 
ملوية«. مشريا إىل أنها »املنظومة التجارية التي ُسعان ما اختلَّت 
أركانها عىل رأس القرن الرابع الهجري )10م(. وال تُعوُزنا التفاصيل 
ا أصاب الُعمران الحرضي بمجمل بالد الريف من خراب  الكاشفة عمَّ
خالل الفرتة امُلمتدَّة بني سنتي 305 و 323 هجرية )934-917م(، 
املغرب،  بالد  عىل  للسيطرة  الفاطمي  األموي  بالرصاع  ُعِرف  فيما 
ح أن  التي جَرت كربيات معاركه ببالد الريف، وهو التاريخ الذي نَرجِّ

تكون قلوع جارة قد تعّرضت خالله للتدمري.«
األهمية  يف  غاية  تفاصيل  عىل  :«نتوفر  الجامعي  األستاذ  واستطرد 
قلعة  »بُنيان  إعادة   عىل  النارص  الرحمن  عبد  الخليفة  إقدام  عن 
الريف،  بالد  وُمجمل  نكور  حارضة  عىل  سيطرته  إثر  عىل  جارة« 
حنا ذلك بما  لتكون بمثابة رأس الحربة يف سياسته املغربية، كما وضَّ
يكفي من الوضوح يف دراساتنا السابقة، وهي أعمال البناء التي تمَّ 

الرشوع يف إنجازها سنة 324 هجرية )935م(«.
مهمة  أسندت  قد  األموية  »الخالفة  أن  الطاهري،  الدكتور  وذكر 
الذي نزل  العافية  أبي  القلعة لحليفها موىس بن  اإلرشاف عىل هذه 
فيها يف جموع قبائل مكناسة البدوية التي أمسكت بزمام األمور يف 
رشق بالد الريف عىل حساب قبيلتي بني وتدين وغساسة النفزيتني«. 
مردفا :«ولعل فيما وَرد من تفاصيل عن الهدية العظيمة التي بعثها 
إىل  وما  الحبوب  عىل  تشتمل  التي  قرطبة،  حارضة  من  الخليفة  له 
إذ »حمل إىل موىس طعاما كثريا لقوته وقوت من معه« )ابن  ذلك، 
388( هذا  )ابن حيان:  يُدل عىل تحويل »معقله«  389(، ما  حيان: 
الذي أنشأه بجارة مأوى لفرسانه ومخزناً مُلَؤِنه وعلف خيوله وكافة 
ما يحتاج إليه من سالح وذخرية. ولعل يف ذلك ما مكَّنه من اسرتجاع 
الرشق  جهة  من  الفاطميني  الشيعة  زحف  لوقف  اسِتعداداً  قوته، 
والرتبُّص  بجراوة  العلويني  األدارسة  بقايا  من  حلفائهم  ورضب 

لإلجهاز عىل ما تبقى من نفوذ ملوك بني صالح ببالد نكور«. 

جارة  قلعة  أهمية  استمرار  عىل  دالة  إشارة  »ثمة  املتحدث  وزاد 
املغرب  تاريخ  يف  معروفاُ  أصبح  ما  طوال  باملنطقة،  وحصانتها 
محاولة  سياق  يف  ذلك  ويتجىل  الطوائف.  ملوك  بعرص  واألندلس 
الخالفة وعودة االنتظام يف سلك  الريف إحياء نظام  أهل رشق بالد 
الجماعة، انطالقا من مدينة مليلة وقلعة جارة، وذلك بمبايعة محمد 

بن إدريس العلوي الحمودي امللقب باملستعيل خليفة«.
 - الرُّحل من قبائل مكناسة وقد أصبحوا  البدو  أخرى يعود  »ومرة 
بعد نحو ثالثة قرون من الزمن - معروفني يف حوليات تاريخ املغرب 
ببني مرين الزناتيني، إىل قلعة جارة التي خلَّفها أجداُدهم ليتَِّخذوها 
ُمستَقراً لهم وقاعدة لتحركاتهم من أجل اإلمساك بمقاليد السلطة، 
تأريخ  تَم  الذي  البارز  الحدث  وهو  املوحدين.  أمر  اختالل  إثر  عىل 
بني  قبائل  سائر  توافقت  إذ  )1216م(  هجرية   613 سنة  حدوثه 
كلمتهم  فاجتَمَعت  وأقيالها،  »رؤساؤها  وتشاور  املكناسية،  مرين 
واتَّفَق رأيُهم وقولهم أن يجَعلوا بقلعة تازوطة حريَمهم وأمواَلُهم« 
)ابن أبي زرع: 284-283(. ». وقال إن »حوليات تاريخ املغرب وكتب 
بـ  املرتبطة  األحداث  أدق  عن  الكاشفة  بالتفاصيل  تزخر  الرتاجم 

»قلعة تازوطة من بالد الريف« .
يتم  أن  املذكور،  الحدث  سياق  يف  الطبيعي  »من  أنه  الطاهري  وأكد 
بلفظ  القديم  الفنيقي  العرص  عن  املوروث  »جارة«  اسم  استبدال 
األكل،  ص   امُلخصَّ الخزيف«  »الطبق  الذي يعني  األمازيغي  »تازوطة« 
يُطاِبُق  ما  وهو  الغذائية.  وجباتها  لتناول  األسة  حوله  تجتمع 
بني  قبائل  عَمَدت  حيث  القلعة،  عليها  بُِنيت  التي  الهضبة  شكل  يف 
مرين البدوية إىل اتخاذ املطامر واألهراء لخزن أطعمتها«. مشريا إىل 
أن األمر »يتعلق بـاملوضع الذي كانوا »يخزنون فيه« أموالهم عيناً 
بعد  وعيالهم،  نسائهم  مع  فيه  يجتمعون  الذي  و«املطعم«  ونقداً، 
القفول من اإلغارة والرتحال بمواشيهم يف الفيايف والقفار؛ »وبذلك 

كانوا يستطيعون االنتجاع يف الصحاري بكل طمأنينة«.
»تجدنا إذا بصدد اإلفصاح عن الدالالت التي تم اختزالها من طرف 
بدو بني مرين يف عبارة »تازوطة«، التي أُدِرجت - منذ هذا التاريخ 
باللحظة  اعتقادنا  يف  األمر  ويتعلق  املغربي.  الجغرايف  املعجم  يف   -
شهدت  التي  والحديث،  الوسيط  العرصين  بني  الفاصلة  التاريخية 
بـ  املغربي  السيايس  القاموس  يف  تسميته  عىل  اصُطِلح  ما  ميالد 

»املخزن« »
وأضاف الدكتور :«وتماما كما سبق أن أشارت املصادر الالتينية إىل 
الريف »عىل  بالد  أمازيغ  أنشاه قدامى  الذي  القديم  الحصن  احتواء 
كنوز امللك« منذ نحو 22 قرنا من الزمن، ها هي املصادر األندلسية 
الوظيفة  نفس  عىل  للتاكيد  تعود  الحديثة  واإليبريية  واملغربية 
تازوطة  وقلعة  املكناسية  جارة  لقلعة  واالقتصادية  السياسية 
عند  ُملِكهم  قاعدة  شكل  الذي  األموال  »مخزن«  تشكيل  يف  املرينية 
عتبة العرص الحديث. أسفر ذلك عن تحول مضمون النظام السيايس 

املغربي من إمارة املسلمني يف إطار السلطنة إىل الدولة املخزنية ».
مرين  بني  ملوك  أن  املعلوم  ومن   »: مداخلته  معرض  يف  واستطرد 
قد عمدوا إىل إعادة هيكلة أقاليم البالد وفق تصور جهوي مختلف، 
املغرب  بني مرين  لدن دخول  لبني وطاس من  الريف  بالد  »وكانت 
واقتسامهم ألعماله، فكانت ضواحيها لنزلهم وأمصارها ورعاياها 
»أن  بالذكر  والجدير   .)257 ج7:   ،2003 خلدون،  )ابن  لجبايتهم« 
بني وطاس فخذ من بني مرين« )النارصي، 2001، ج4: 73(؛ وقد 
بذلوا ما يف وسعهم لالستفراد بحكم إقليم كرط ومجمل بالد الريف 

انطالقا من قلعة تازوطة.« 
تازوطة مجرد خرائب »خالية من  الحني أصبحت قلعة  »ومنذ ذلك 
األندلسيني  أحد  بنائها  د  جدَّ أن  إىل   )264 ج2:  )مارمول،  السكان« 
رين برتخيص من السلطان، حيث أنشأ إمارة للمجاهدين ضد  امُلَهجَّ
البالد. وبعد احتالل مدينة مليلة سنة  املتكالبني عىل احتالل  الغزاة 
972 هجرية  902 هجرية )1497م( وتخريب مدينة غساسة سنة 
كرت«  إقليم  »عاصمة  بمثابة  تازوطة  قلعة  أصبحت  )1564م( 
)مارمول، ج2: 264( قبل أن يؤول مصريها هي األخرى إىل االندثار، 
أي   « »أكركور  بـ  البلد  أهل  لدى  معروفا  أصبح  ما  إىل  تحولت  وقد 
املؤرخ ورئيس مؤسسة  يورد  األمازيغي«.   باللسان  األحجار  ركام 

اإلدرييس املغربية اإلسبانية، أحمد الطاهري. 
واملصادر  الطاهري  الدكتور  مداخلة  تفاصيل  أن  بالذكر  حري 
التاريخية  املعلومات  تقيص  يف  عليها  اعتمد  التي  واملتنوعة  الكثرية 
مليلة وغساسة  الريف  بالد  الحرضي برشق  العمران  »أصول  حول 
واآلثار  التاريخ  يف  الريف  بالد  كتاب«رشق  يف  موجودة  وتزوطة«، 
واملعمار: تقاطع األنظار يف تنوع وثقافة بالد الريف«، الذي تم طبعه 

وتوزيعه يف املؤتمر الدويل بالناظور.

* مؤرخ وأستاذ التعليم العايل رئيس مؤسسة اإلدرييس املغربية 
اإلسبانية
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الثقافة  لوزارة  الجهوي  املدير  قال 
إن  الوكييل،  منترص  الرشق،  بجهة 
بغنى  يتميز  املغربي  الريف  بالد  رشق 
وغري  املادي  الرتاث  من  برصيده 
املادي«، قائال :«لقد كان من سوء حظ 
الريف  مواقع  كمجمل  الناظور،  إقليم 
لسلطات  تابعة  كانت  التي  الرشقي 
الخليفي،  باملغرب  اإلسبانية  الحماية 
يف  وتنقيبات  بأبحاث  يحظ  لم  أنه 
خباياه بشكل منهجي، وتحت إرشاف 
عهد  يف  سواء  مختصة،  مؤسسات 
اللهم  االستقالل،  بعد  أو  الحماية 
بعض البعثات التي تلت تأسيس املعهد 

الوطني لعلوم اآلثار والرتاث«.
مداخلته  معرض  يف  الوكييل  وذكر 
بعنوان »املواقع األثرية بالريف الرشقي 
»منطقة  أن  إليها«  االعتبار  رد  وسبل 
الحماية اإلسبانية لم تلق نفس العناية 
باآلثار،  تهتم  قوانني  أي  تصدر  ولم 
اللهم بعض النصوص الخاصة بمدينة 
الجزيرة  بشبه  املواقع  وبعض  تطوان 
الطنجية، وإن كان املرشع املغربي قد 
قانون  هو  هام  ترشيع  بإضافة  قام 
80-22 الذي ينص باإلضافة إىل إجراء 

يتم  الذي  التقييد  إجراء  عىل  الرتتيب 
يصدر  ألنه  الرتتيب  من  أرسع  بكيفية 
بقرار من وزير الثقافة بخالف الرتتيب 

الذي يصدر بمرسوم وزاري«.
» قصبة سلوان  أن  إىل  املتحدث  وأشار 
املقيدة  اآلثار  عداد  يف  حتى  تدخل  ال 
يف  بمحاوالت  أطراف  عدة  قيام  رغم 
الرتسانة  الشأن. وهكذا فإن هذه  هذا 
لو  وحبذا  التحيني،  إىل  حاجة  يف  باتت 
اآلثار  تشمل  القانونية  الحماية  أن 
التي  بينها(  من  والقصبات  )واألسوار 
واملرتبة  املقيدة  وليس  جردها  يتم 
زجرية  إجراءات  تشمل  وأن  فقط، 
سواء  بالرتاث  العابثني  حق  يف  شديدة 
كانوا مؤسسات أم أفرادا، وأن تلزم كل 
مخالف بإعادة الوضع إىل ما كان عليه 

قبل مخالفته«. 
الثقافة  لوزارة  الجهوي  املدير  وأكد 
بجهة الرشق، أن رد االعتبار للقصبات 
واألثرية  الرتاثية  واملواقع  التاريخية 
بالريف الرشقي يجب »يتم – يف مرحلة 
خصوصيتها  احرتام  خالل  من  أوىل- 
ومكوناتها املادية واملساحات املحيطة 
من  ثانية  مرحلة  ويف   ، وعلوها  بها 
خالل الحفاظ عىل مكوناتها الهندسية 
والرتميم  الصيانة  عمليات  عرب 
التعريف  ثالثة  واملحافظة، ويف مرحلة 
من  الناشئة  لدى  وبخصوصياتها  بها 

والسياح.  املواطنني  وعموم  التالميذ 
هي  الثقافة  وزارة  أن  املعروف  ومن 
الثقايف  الرتاث  عىل  الوصية  الوزارة 
املحصنة  واملخازن  واألسوار  عموما، 
والقصبات هي إحدى مكوناته، بيد أن 
إدارة  الجميع من  املسؤولية يقتسمها 
املحيل  للشأن  ومسريين  ومنتخبني 

ومواطنني«. 
الرتميم  عمليات  »بعض  أن  إىل  وأشار 
يف  والقصبات  باألسوار  الخاصة 
الكايف  الوقت  الدراسات  تويل  ال  املغرب 
األثرية،  الدراسات  ومنها  والرضوري 
الدراسات  تتطلب  البلدان  بعض  ففي 
من الوقت أضعاف ما يتطلبه اإلنجاز، 
مواقعنا  ترميم  عمليات  تتم  بينما 
التاريخية يف ظرف زمني وجيز، فمادة 
األثرية  األسوار  بها  بنيت  التي  الجري 
حتى  لالختمار  طويال  وقتا  تتطلب 
أن  ويحكى  مالئما  بها  العمل  يصري 
عمال البناء فيما مىض كانوا يضعون 
إىل  ويحجون  يختمر،  لكي  جريهم 
التقليدية  بالوسائل  الحرام  الله  بيت 
الدواب،  عىل  أو  األرجل  عىل  ميش  من 

يرشعون  حجهم  من  يعودون  وعندما 
يف استعمال جريهم. أما بعض عمليات 
الجري  إىل  الرجوع  دون  فتتم  األسوار 
باإلسمنت  يتم  ما  منها  بل  وغريه، 
من  أكثر  يف  وقع  كما  الحديثة  واملواد 

سور وقصبة«.
من  صار  :«لقد  الوكييل  واستطرد 
الثقافة  وزارة  تقوم  أن  الرضوري 
تويل  وأن  القانونية  ترسانتها  بتحيني 
القصبات واألسوار املزيد من األهمية، 
وأن تكون حارضة يف جميع مخططات 

املواطنني  جميع  عىل  وصار  التهيئة 
الوعي بأهمية هذا الرتاث، وأن تتضافر 
االعتبار  ورد  إلنقاذه  والنوايا  الجهود 

إليه«.
الرشقي  »الريف  أن  املتحدث  وأكد 
ورصيد  تراثية  مؤهالت  عىل  يتوفر 
نواة  يشكل  أن  يمكن  وأثري  تاريخي 
وأن  باملنطقة،  السياحي  لإلقالع 
والرفع  االقتصادية  التنمية  يف  يساهم 
من املستوى االجتماعي للسكان، لهذا 
وجعلها  سلوان  قصبة  ترميم  فإن 
أن  شانه  من  وسياحيا  اثريا  موقعا 
سلوان  بجماعة  التنمية  بعجلة  يدفع 
وذلك عرب خلق عدة مشاريع سياحية 
كخلق  القصبة،  هذه  داخل  وثقافية 
منتزه يكون متنفسا لسكان الجماعة 
واإلقليم، وفتح أكشاك لبيع مواد ذات 
طبيعة ثقافية )كتب – أفالم - بطاقات 
الرتفيه  مرافق  وبعض  بريدية…(، 
التشغيل،  يف  سيساهم  الذي  واليشء 
وتنمية السياحة بالجماعة خاصة وان 
فهي  بالكثري،  واعدة  سلوان  جماعة 

اآلن موضوع عدة مشاريع تنموية«.

وأبرز يف معرض مداخلته أن من »شأن 
عىل  املطلة  فرخانة  قصبة  ترميم 
مجالها  وتهيئة  املحتلة  مليلة  مدينة 
ومحيطها أن يكون حافزا لخلق بعض 
ونادي  وأكشاك  كمقاهي  املشاريع 
يجعل  أن  شانه  من  هذا  كل  للفنانني، 
و  سياحيا  موقعا  القصبة  هذه  من 
املستوى  من  الرفع  يف  يساهم  ثقافيا 

االجتماعي لساكنة الجماعة«.
وقال الوكييل إن موقع مدينة غساسة 
قادرة  مؤهالت  »عىل  يتوفر  األثرية 

واستمرار  انطالقة  ضمان  عىل 
من  كقربه  املحلية،  التنمية 
يعرف  الذي  اغساسن  شاطئ 
السياح  من  مهما  إقباال 
وبعض  املغاربة  واملصطافني 
األجانب وكونه يقع عىل الطريق 
الرابطة بني جماعتي بني شيكر 
واعزانن. ومن الرضوري الرتكيز 
والحفر  التنقيب  بعثات  عىل 
خصوصا  واملحافظة،  والرتميم 
موضوع  كانت  املدينة  وأن 

األربعينيات من  أركيولوجية يف  حفائر 
أنها تزار كثريا من  القرن املايض، كما 

طرف األجانب«. 
»رد  رضورة  عىل  املتحدث  وشّدد 
الذي  األثري  تازوطة  ملوقع  االعتبار 
املغاربة  السياح  من  عدد  توافد  يعرف 
فصل  خالل  خصوصا   – واإلسبانيني 
كفضاء  استغالله  ويمكن  الربيع- 
للتنزه إذ أنه يتوفر عىل مشاهد طبيعية 
الثقايف«.  مخزونه  إىل  باإلضافة  خالبة 
»من  أنه  مداخلته  سياق  يف  مؤكدا 
املستعجل القيام بتصنيف وتقييد هذه 
القديمة  املذكورة  التاريخية  املباني 
الطراز  ذات  )املباني  والحديثة  منها 
الوطني،  الرتاث  الئحة  يف  الكولونيايل( 
بما  الفعاليات  كل  إرشاك  عىل  والعمل 
واألجنبية  الوطنية  الجامعات  ذلك  يف 
املغربية  واللجنة  املحلية،  والجماعات 
للتاريخ العسكري يف النهوض بالرتاث 

األثري باإلقليم«.

*من أجل حماية الموروث 
األثري للريف الشرقي 

التلف  »أسباب  أن  لوكييل،  أكد منترص 
ما  منها  متعددة،  باآلثار  تفتك  التي 
هو طبيعي وما هو برشي، وحتى ما 
الطبيعية  واألسباب  مؤسساتي،  هو 
والتساقطات  التعرية  يف عوامل  تتمثل 
الذي  فاملاء  والنباتات،  والطفيليات 
األرضية  يضعف  أسفل  من  يترسب 
املرء  يفاجأ  قد  وبالتايل  واألساسات، 
يعتقده  بجدار  واألخرى  الفينة  بني 
متينا وقد انهار لوحده، وهذي األسباب 
لتشخيص  تخضع  أن  يجب  الطبيعية 
عمليات  ملجرد  وليس  وجدي  منتظم 
عابرة، أما بخصوص األسباب املرتبطة 
العابثني،  عبث  يف  فتتمثل  باإلنسان 
فمنها ما هو متعلق بالبنايات املالصقة 
لألسوار والتي تتكئ عليها مبارشة يف 

ومناطق  الحماية  ملبادئ  صارخ  تحّد 
االرتفاق non aedificandi ، ومنها ما 
يعلو ارتفاعه ارتفاع السور بأمتار مما 
يخدش املنظر العمراني العام ويتحدى 
 non altius العلو  املبالغة يف  مبدأ عدم 
إلقحام  يهدمها  من  ومنها   ،tollendi

ما  ومنها  للسيارات،  ممر  أو  بوابة 
لسيارات  مواقف  محيطها  يجعل 
األجرة وغري األجرة، ومنها ما يندى له 
ومراحيض  قمامات  كجعلها  الجبني 
أن  والواقع  الشديد،  لألسف  عمومية 
العبث  من  كثريا  عانت  سلوان  قصبة 
إلنقاذها.  األوان  وآن  املعاملة  وسوء 
يمثل  مراحل  عرب  نظرنا  يف  يمر  وهذا 
أهمها  اآلثار  عداد  يف  القانوني  التقييد 

عىل اإلطالق«. 

*المقاربة القانونية
وليدة  القانونية  الرتسانة  أن  »نعلم 
خالل  املغرب  يف  االستعماري  التدخل 
النصف األول من القرن العرشين، وإن 
كانت املناطق الداخلية قد عرفت تركيز 
من  مبارشة  –وبتوجيهات  التدخالت 
الجنرال  باملغرب  الفرنيس  العام  املقيم 
الحديث-  املغرب  بباني  امللقب  ليوطي 
ومنها  عموما  اآلثار  حماية  عىل 
ترتيبها  خالل  من  التاريخية  األسوار 
وتصنيفها ضمن الئحة الرتاث وهو ما 
يمنع التدخل فيها أو يف محيطها الذي 
خاصة  قانونية  نصوص  له  تخصص 
السلطة  وترخيص  استشارة  دون 
الوصية )ويف واقعنا هي وزارة الثقافة 
املركزية  التقنية  بمصالحها  ممثلة 
زحف  تمنع  وبالتايل  والجهوية(، 
العمراني  الحديثة واالكتساح  البنايات 
املجنون الذي ال يأخذ بعني االعتبار أثرا 
يجد  كل  يلتهم  بل  أو حجرا،  أو شجرا 
لوزارة  الجهوي  املدير  يقول  أمامه«. 
الثقافة بجهة الرشق، منترص الوكييل.

الوكيلي: جيب رد االعتبار للقصبات التارخيية واملواقع األثرية 
بالريف الشرقي واحترام خصوصيتها ومكوناهتا اهلندسية

قدم الباحث اإلسباني، فسينتي موغا، 
بمليلة،  التاريخية  الوثائق  مدير  وهو 
بالنيلس  بيتليم  زميلته،  جانب  إىل 
التاريخية  بالوثائق  باحثة  كونت، 
أكتوبر   11 الجمعة  مساء  بمليلة، 
“مسالك  حول  محارضة  الجاري، 
إيزاكا  الرتاث املعماري إليمليو بالنكو 

ببالد الريف”.
يف  له  مداخلة  خالل  فسينتي  وتحدث 
املؤتمر الدويل حول :”رشق تاريخ بالد 
الريف يف التاريخ واآلثار واملعمار”، عن 
لعبه  الذي  والثقايف  العسكري  الدور 
يف  الريف  منطقة  يف  بالنكو”  “إيمليو 

املرحلة ما بني 1927 و 1945.
وأوضح الباحث اإلسباني، أن “إيمليو 
العسكري،  دوره  “من  انتقل  بالنكو” 
إىل الدور الثقايف الذي ابتدأ سنة 1927 

إىل 1945 يف الريف”؛ وتحدث عن “تكوين إيمليو العسكري املحض يف 
اشبيلية، ثم بعد ذلك انتقل إىل الريف من أجل مهمة التدخل العسكري 
للسواحل،  املراقبة  كانت  البداية  يف  “مهمته  أن  وأضاف  واملراقبة”. 

قبل أن يتحول إىل مهمة مراقبة كل ما يدور يف جبال الريف”.
وأضاف فسينتي موغا، أن ما كان يقوم به إيزاكا “عبارة عن العمود 
السلطات  به  تقوم  كانت  ما  وكل  العسكرية  للعمليات  الفقري 
كل  تنظيم  عىل  “سهر  أنه  إىل  مشرياً  الريفي”،  الرشق  يف  اإلسبانية 
سنة  باسبانية  األهلية  الحرب  يف  شاركوا  الذين  الريفيني  عمليات 

.”1936

شارك  “إيزاكا”  أن  مداخلته  معرض  يف  اإلسباني  الباحث  وأضاف 
من  أزيد  النتقال  “املسهلني  من  وكان  اإلسبانية،  األهلية  الحرب  يف 
التي عرفتها إسبانية يف  60 ألف ريفي للمشاركة يف الحرب األهلية 

ثالثينيات القرن املايض”.
وأشار مدير الوثائق التاريخية بمليلة، إىل إن “إيمليو بالنكو إيزاكا” 
قام بتدوين كل األحداث التي عاشها عىل شكل دفاتر وصور )عرضها 
“وأيضا  الريف.  يف  العمرانية  املعالم  عن  تعرب  وهي  محارضاته(  يف 

شكل  برسم  قام 
الريفية  القبائل 
التواجد  قبل 

الكولونيايل”.
إن  فسينتي،  وقال 
الرسومات  بعض 
التي  واللوحات 
“إيزاكا”  رسمها 
متحف  إىل  انتقلت 
وهي  “طوليدو” 
ت  ما سو لر ا “
التي  واللوحات 
بعض  تمثل 
لنساء  الرقصات 
منطقة  يف  الريف 
سنة  “إيبقوين” 

الثقايف  الواقع  حول  صورة  إعطاء  أجل  من  يرسمها  كان   ،1932

الدور  وأيضاً  العسكري  الدور  حول  “نظرة  املتحدث  وقدم  للريف” 
الثقايف إليمليو بالنكو إيزاكا ببالد الريف”.

التاريخية  بالوثائق  باحثة  بيتليم بالنيلس كونت،  وعرضت زميلته، 
الرسومات  من  الثقافية  األعمال  يؤثق  مصور  رشيط  بمليلة، 

واللوحات واألرشيف املتعلق ب”إيزاكا”.

“موغا” حياضر حول«إميليو بالنكو إيزاكا ببالد الريف”
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En présence de son PDG, M. Le Pré-
sident Othman BENJELLOUN, BMCE 
Bank of Africa a tenu une conférence de 
presse le lundi 30 septembre dernier où 
elle a présenté ses résultats semestriels 
2019.
Des résultats caractérisés par la reprise 
de la croissance, comme en témoigne la 
hausse du Résultat Net Part du Groupe 
de +4% tiré par une progression du PNB 
de +7,4% et une évolution contenue 
des charges générales d’exploitation de 
+2,8%.
Le RNPG par zone géographique montre 
une contribution de l’international à 
hauteur de 41% à fin juin 2019 contre 
43% à fin juin 2018, dont l’Afrique 
représente 35%, une part stable durant 
les deux dernières années. Progres-
sion de +7,4% du PNB consolidé tiré 
principalement par la marge d’intérêts 
(+4,5%) et le résultat des opérations 
de marché (+63%). Par zone géogra-
phique, le PNB généré par les activités 
au Maroc a augmenté de +8% contre 
+7% pour les activités à l’international, 
qui représentent près de la moitié des 
revenus du Groupe, témoignant de la 
diversité de son ‘’Business Mix’’.
Ses résultats s’accompagnent avec une 
dynamique commerciale pour l’en-
semble des métiers et géographies avec 
une hausse de près de +1,8% des crédits 
à la clientèle consolidés à 182,5 Mil-
liards DH et une croissance des dépôts 
de la clientèle de +1,1%à 194,6 Mil-
liards DH en juin 2019.
Dans son allocution, le Président Oth-
man BENJELLOUN a souligné que : « 
Cette période est historique, en effet, en 
cette année historique du soixantième 
anniversaire de la création de la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur. 
L’année 2019 est, également celle de 
la célébration de la création, en 1959, 
des infrastructures financières de notre 
pays. En effet, on célèbre cette année 
le 60-ième anniversaire de la création 
du Dirham, de la transformation de la 
Banque d’Etat du Maroc en Bank Al 
Maghrib, un attribut majeur de la sou-
veraineté marocaine, ainsi que celui de 
la création de la Caisse de Dépôts et de 
Gestion, Actionnaire de BMCE Bank. 
Cette année est également historique 
pour notre Actionnaire majoritaire 
-RMA- qui célèbre son 70-ième anni-
versaire ».
Après avoir renouvelé sa confiance à 
M. Brahim BENJELLOUNTOUIMI qui 
a passé un quart de siècle à ses côtés, il 
ajoute que : « cette année du 60-ième 
anniversaire de BMCE Bank Of Africa 
coïncide avec l’adoption et le début de 
mise en œuvre de son Plan de Dévelop-
pement 2019-2021 et le renforcement 
significatif des moyens en capitaux 
mises à disposition par les actionnaires. 
La mobilisation de l’ensemble des in-
vestisseurs institutionnels et l’effort 
significatif développé par l’Actionnaire 
majoritaire, FinanceCom, ont été re-
marquables… je vous confirme que les 
opérations de renforcement des Fonds 
Propres se sont déroulées avec succès. 

La première opération d’augmentation 
de capital par apport en numéraire et 
conversion de dividendes en actions, a 
donné lieu à une levée de plus de 1,7 
Milliard de Dirhams. Un autre jalon-
clé de la réalisation de notre Plan de 
Capitalisation est l’entrée, imminente 
dans notre capital, de la plus grande 
institution de financement bilatérale 
au monde, le Fonds Britannique Sou-
verain dénommé : Commonwealth De-
velopment Corporation -CDC Group-. 
Cette participation dans notre capital se 
réalise par une augmentation de capi-
tal réservée, d’un montant de près de 
2 Milliards de Dirhams ». Il a insisté à 
replacer l’action du Groupe BMCE Bank 
Of Africa dans le cadre d’une institution 
financière privée singulière et que son 
rôle va au-delà de celui qu’elle exerce, 
avec constance et dévouement, celle de 
Banque Commerciale, de Banque d’Af-
faires et de Banque des métiers spécia-
lisés dans plus d’une trentaine des géo-
graphies. En fait, notre action, est une 
action en faveur du développement du 
Maroc et de l’Afrique. « C’est une action 
qui requiert des investissements consé-
quents dont la rentabilité parfois pro-
gressive est réelle et récurrente. C’est 
cela notre fierté de gestionnaires et de 
managers. Notre fierté, c’est également 
notre contribution aux projets emblé-
matiques pour lesquels notre Groupe 
mobilise des ressources financières 
conséquentes et des ressources hu-
maines de qualité. Je fais allusion, bien 
entendu, à la Tour monumentale de 55 
étages et de 255 mètres, la plus haute 
d’Afrique, qui porte le nom prestigieux 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Je 
fais référence également à l’autre pro-
jet majeur emblématique et de longue 
haleine, dans lequel notre Banque est 
partie prenante, en l’occurrence la pro-
motion d’une Cité Industrielle Moderne 
et connectée, inédite au Maroc et en 
Afrique, qui porte, elle aussi, le nom de 
Sa Majesté le Roi : la Cité Mohammed 
VI Tanger Tech. ».

BMCE BANK OF AFRICA 
ANNONCE DES RESULTATS 
SEMESTRIELS CONSOLIDES 

EN PHASE AVEC SES ORIEN-

TATIONS STRATEGIQUES

BMCE Bank of Africa encourage les 
femmes chefs d’entreprises au Maroc 
à travers :
Le financement (offre de produits, 
services et de crédits),  Le dévelop-
pement de leurs compétences (Sen-
sibilisation, conseil etassistance 
technique),
La formation (séminaires de forma-
tion),
Le développement de leur réseau 
(séminaires & networking).
Dans un contexte où les femmes 
marocaines s’impliquent davantage 
dans l’activité entrepreneuriale, 
l’entreprenariat féminin est deve-
nu une force motrice et un gage de 
croissance de l’économie de notre 
pays.
Pour appuyer son engagement à soutenir l’entre-
prenariat et à favoriser les actions à destination des 
femmes, BMCE Bank of Africa lance l’offre ‘WO-
MEN IN BUSINESS’ en partenariat avec la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement (BERD) et avec le soutien de l’Union Euro-
péenne (UE).
Ce programme se base sur une ligne de finance-
ment à hauteur de 200 Millions de DH et propose 
un accompagnement complet pour les femmes 
entrepreneures ou celles gérantes d’entreprises. 
L’offre WOMEN IN BUSINESS répond donc à tous 
les besoins, notamment au niveau du financement, 
de l’équipement en produits et services bancaires et 
de l’accompagnement spécifique en termes de for-
mation, mentoring et conseil.
Pour soutenir le lancement de cette nouvelle offre, 
BMCE Bank Of Africa profite aujourd’hui de la 
journée nationale de la Femme Marocaine pour 
organiser un évènement en l’honneur des femmes 
entrepreneures.
Au cours de cette rencontre, les invitées parti-
cipent à une masterclass autour de la thématique « 
Construire et faire rayonner votre marque person-

nelle », leur permettant ainsi de :
-Comprendre l’importance stratégique du dévelop-
pement économique des femmes entrepreneures;
-Prendre connaissance des obstacles les plus cou-
rants au progrès des Femmes dans leur carrière ;
-Identifier le modèle pratique pour surmonter ces 
obstacles et réaliser son plein potentiel ;
-Adopter une approche concrète pour développer 
et exprimer leur marque personnelle.
En plus de cette masterclass, 3 ateliers riches à 
forte valeur ajoutée relatifs au rayonnement de la 
marque personnelle, aux outils Business Lens et à 
l’accompagnement bancaire sont également pro-
grammés.
Conscient de l’importance du rôle économique et 
social de la gente féminine pour une économie à 
impact positif, le groupe BMCE Bank Of Africa ré-
affirme ainsi sa volonté de se rapprocher des entre-
preneures individuelles, des femmes dirigeantes de 
TPE & PME et des coopératives de femmes, à travers 
la mise en place d’un écosystème important de par-
tenaires pour le développement de leur réseau, le 
lancement d’offres de produits et services uniques 
ainsi que pour l’organisation des séminaires de for-
mation avec un accompagnement personnalisé pour 
le développement de leurs compétences.

BMCE BANK OF AFRICA SOUTIENT ET ACCOMPAGNE

LES FEMMES ENTREPRENEURES
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Le blocage politique actuel dans lequel se retrouve le pays 
n’est autre que la conséquence des méthodes d’un pouvoir 
personnel qui a toujours compté sur la fraude dans toutes 
les consultations populaires pour proclamer des résultats 
programmés à l’avance.
Malgré cela, ces méthodes n’ont pas réussi à cacher la dé-
fiance du peuple et sa perte de confiance dans la capacité 
de ses gouvernants à changer la réalité. Bien au contraire, 
celle-ci s’aggravait encore davantage après chaque paro-
die électorale.
Aujourd’hui, force est de constater que parmi les résultats 
les plus manifestes de cette confiscation de la vo-
lonté populaire, le renforcement de la mainmise du 
pouvoir sur la vie politique, et sa persistance à vider 
les institutions nationales de leurs fonctions vitales, 
y compris celle du contrôle, et à écarter le peuple de 
l’exercice de sa mission principale qui est d’assurer 
la légitimité du pouvoir et de préserver la souverai-
neté nationale sacrée.
La poursuite de la mobilisation populaire et sa dé-
termination à satisfaire ses revendications légitimes 
pour l’instauration de la souveraineté du peuple sur 
l’Etat et ses institutions indiquent clairement que le 
processus enclenché le 22 février ne s’est pas seule-
ment limité à l’empêchement du 5ème mandat, mais 
il s’est étendu au rejet des pratiques ayant conduit le 
pays à la situation que nous vivons.
Cette détermination exprime aussi l’aspiration à 
l’ouverture d’une ère nouvelle qui verra la mise en 
place d’un état de droit selon les critères contenus 
dans la Proclamation du 1er novembre 1954. Durant 
les huit mois de son existence, ce mouvement popu-
laire est resté dans cette voie, sans reculer ou faiblir, 
ne faisant cas au passage, ni de ceux qui sèment le 
doute dans sa capacité, ni de ceux, dans ses rangs, 
qui changent de chemin en cours de route, ni enfin 
de ceux qui tentent de l’instrumentaliser, de le dé-
mobiliser ou de parier sur son essoufflement.
De nombreuses initiatives ont été lancées sous 
différentes formes, émanant de partis politiques, 
de personnalités nationales, d’associations, et de 
forums. Toutes ces initiatives ont été ignorées par 
les autorités. Le système politique a répondu Ha-
rak conformément à ses anciennes pratiques, pen-
sant à tort qu’il ne s’agissait là que d’un évène-
ment conjoncturel. C’est pourquoi, il s’est contenté 
d’orienter les regards vers la lutte contre la corrup-
tion pour atténuer la colère populaire. Il est clair 
que la lutte contre ce fléau, quand bien même elle 
est capitale, nécessite d’abord la lutte contre l’auto-
ritarisme politique à travers l’instauration d’un sys-
tème démocratique basé sur l’alternance au pouvoir, 
la séparation des pouvoirs, le respect de l’indépendance de 
la justice, des droits de l’homme, des libertés individuelles 
et collectives et de la justice sociale.
Il n’est nullement de la responsabilité du Harak popu-
laire de fournir des solutions politiques toutes prêtes 
pour une transition d’une période qui a trop duré à une 
ère dont l’avènement s’annonce difficile. Sa tâche princi-
pale consiste plutôt à modifier l’équilibre des rapports de 
force sur le terrain, pour permettre aux élites nationales, 
toutes spécifités confondues, d’élaborer une vision nou-
velle complète d’un nouveau système de gouvernance qui 
repose sur le respect de la souveraineté du peuple à choisir 
ses représentants pour conduire les affaires de l’Etat et de 
la société.
Par cette vision objective, la majorité du peuple ne rejette 
pas de façon absolue les élections présidentielles car sa 
position s’érige sur de fortes convictions qu’elle partage, 
d’ailleurs, avec ceux qui se sont montrés au départ enthou-
siastes. Les uns et les autres ont évalué à sa juste mesure, 
la réalité du pouvoir. Celui-ci conserve encore sans par-
tage, l’exclusivité de la gestion de la chose politique qui 
comporte dans son essence une mentalité tutélaire en 
opposition totale avec la constitution dans la définition 
même du concept de la souveraineté populaire.
Et pour cause. La constitution est devenue par la force des 
choses le jeu préféré du pouvoir auquel il recourt, tantôt 
en procédant à l’interprétation restrictive de ses disposi-
tions pour rejeter toute thèse qui prône un véritable chan-
gement, tantôt en se permettant une large interprétation 
de ses dispositions en fonction de ses exigences et besoins. 

Ainsi, cette loi fondamentale n’est-elle plus un terrain 
d’entente et un toit protecteur pour toute la société. Rien 
d’étonnant dès lors qu’elle devienne un simple moyen entre 
les mains des détenteurs du pouvoir, et un instrument pour 
freiner toute dynamique de changement pacifique.
Le pouvoir n’a trouvé d’autre issue à sa crise chronique que 
de tenter, au nom la légitimité constitutionnelle, un pas-
sage en force vers des élections, et de persister en impo-
sant sa main de fer pour consolider sa tutelle permanente 
sur le peuple. C’est par cette démarche qu’a été mise en 
place la « commission nationale » du dialogue pour appli-

quer une feuille de route sans dialogue réel et sérieux.
Aujourd’hui, le résultat est là: la création de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections s’est faite sans accord 
consensuel avec les acteurs politiques et les élites sociales. 
Ce faisant, le nouveau-né a perdu toute indépendance 
rien que par la désignation publique scandaleuse de ses 
membres Il aurait été plus juste de lui attribuer la pré-
rogative de la convocation du corps électoral si elle était 
effectivement consensuelle et indépendante.
En dépit de toutes ces données qui dénotent clairement 
une volonté politique de répondre sélectivement aux re-
vendications légitimes du Harak, nous continuerons d’es-
pérer en la possibilité de parvenir à la solution de la crise 
politique actuelle. D’où notre appel à la poursuite du Ha-
rak, tout en saluant le degré élevé de conscience des ma-
nifestants pour leur pacifisme qui, par sa qualité d’acquis 
civilisationnel, soulève l’admiration de par le monde. En 
contrepartie, le pouvoir doit prendre les mesures d’apai-
sement suivantes pour réunir les conditions nécessaires au 
déroulement libre et transparent du prochain scrutin:

•satisfaction des revendications relatives au départ 
des symboles restant du pouvoir déchu, et démantè-
lement des réseaux de la corruption sous toutes ses 
formes.
•libération immédiate et sans condition des détenus 
d’opinion: jeunes et moins jeunes, étudiants et acti-
vistes du Harak,
•respect du droit constitutionnel de manifester pacifi-
quement, levée de toute entrave à l’action politique, et 

à la liberté d’expression dans tous les média, notam-
ment l’espace audiovisuel public et privé
•levée des entraves aux marches populaires pacifiques 
et à l’accès à la capitale.
•cessation des poursuites et des arrestations illégales 
d’activistes politiques.
•invitation à un dialogue sérieux et responsable de 
toutes les parties favorables à ces revendications.

Autant nous insistons sur ces mesures préalables pour ou-
vrir la voie à une solution politique durable, autant nous 
invitons toutes les tendances du Harak à plus de retenue et 
de vigilance afin d’éviter tout slogan attentatoire aux per-
sonnes et aux institutions, et d’exclure tout ce qui consti-
tue une source de fitna ou de haine préjudiciables à l’unité 
nationale.
Nous ne pouvons concevoir la prochaine échéance pré-
sidentielle que comme le couronnement d’un dialogue 
aboutissant à un consensus. Notre pays a en effet besoin 
de l’apport de tous ses enfants pour élaborer une vision 
commune dont l’objet ne sera nullement de reconduire 
le régime actuel même sous un habillage nouveau, mais 
d’être le point de départ d’une vie politique nouvelle dans 
le cadre d’une unité nationale renforcée par sa diversité 
politique et culturelle, et qui dissipe toute crainte de l’ins-
titution militaire d’une autorité civile constitutionnelle.
Il est certain qu’une entente de cette importance, et un 
consensus de ce niveau épargneront au pays les risques 
de l’enlisement, et lui permettront de faire solidairement 
un saut qualitatif et non en rangs dispersés. Autrement 
dit, s’aventurer à organiser des élections présidentielles 
comme annoncées, sans consensus national préalable, at-
tisera le mécontentement populaire et aggravera la crise 
de légitimité du pouvoir.
Bien plus, cette décision pourrait servir de prétexte aux 
immixtions étrangères que nous refusons avec force dans 
tous les cas et sous n’importe quelle forme. Il est donc in-
concevable d’envisager la tenue d’élections libres et trans-
parentes dans de pareilles circonstances. Par conséquent, 
nous invitons le pouvoir de fait à procéder avec sagesse et 
objectivité, à une nouvelle lecture de la réalité afin de ne 
pas contrecarrer les revendications légitimes du peuple 
en faveur d’un changement pacifique des mécanismes et 
des pratiques de gouvernance, et pour ne pas frustrer les 
générations de l’indépendance emplies de patriotisme, de 
l’exercice de leur droit à l’édification d’un Etat moderne 
dans l’esprit rassembleur du 1er novembre.
C’est précisément cet esprit qui nous anime toujours, à la 
veille de la célébration de l’anniversaire de notre glorieuse 
Révolution dont les valeurs de militantisme, d’abnégation 
et de rassemblement doivent nous guider pour rester fi-
dèles au message de nos valeureux martyrs.

Alger, le 15 octobre 2019

Les signataires:

1-Ahmed TALEB-IBRAHIMI, 
2-Abdenour ALI-YAHIA 
3- Ahmed BENBITOUR,
4-Ali BENMOHAMED,
5- Abelaziz RAHABI,
6-Noureddine BENISAAD (LADDH), 
7- Sadek DZIRI (syndicat national du personnel de l’édu-
cation et de la formation UNPEF),
8-Dr. Iliès MRABET (syndicat national des praticiens de 
la santé publique(SNPSP), 
9-Dr Arezki FERRAD (historien), 
10- Cheikh Hédi HASSANI (asso. Des Ouléma), 
11- Dr Nacer DJABI (sociologue), 
12-Louisa AIT-HAMADOUCHE(prof. à l’univ. d’Alger), 
13-Dr Farida BENFARRAG (prof. univ. Batna), 
14-Abdelghani BADI (Avocat, Alger), 
15-Dr El-hadj Moussa BEN AMOR( prof. univ.Alger), 
16-Nacer YAHIA (avocat Oran), 
17-Dr Seif el islam BENATTIA (maitre assistant, univ. 
Alger), 
18- Dr Mouslem BABAARBI (prof. univ. Ouargla), 
19- Hachem Saci avocet, 
20-Idris Chérif (prof. Univ. Alger)

Des personnalités nationales proposent 
une initiative pour une sortie de la crise en Algérie
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إبداع
tirra

 “العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية
تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة 
األمازيغية، وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها، وكذلك ألساتذة 

اللغة األمازيغية وللطلبة الباحثني أو الذين يتابعون دراستهم يف مسالك األمازيغية.

االشرتاك  طلب  إرسال  شهر  كل  األمازيغي”  “العالم  جريدة  بأعداد  التوصل  يف  الراغبني  وعىل 
/حي   07 الشقة  دكار  زنقة   05 رقم  األمازيغي،  العالم  )جريدة  الجريدة  عنوان  إىل  املجاني 
amadalama� :10040  الرباط/ الهاتف والفاكس: 0537727283/ الربيد اإللكرتوني طاملحي

.)zigh@yahoo.fr
هذا ويجب أن يتضمن طلب االشرتاك املجاني يف الجريدة معلومات املرسل:

- االسم الكامل:
- العنوان:

- الربيد اإللكرتوني:
-ورقم الهاتف:

جريدة “العالم األمازيغي”
رقم 05 زنقة دكار الشقة 07 حي املحيط الرباط

الهاتف والفاكس: 0537727283
amadalamazigh@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوني
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-ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⵓⵎⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ).
-ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⵓⵎⵜ ?
-ⵓⵔ ⴷⵊⵓ ⵙⴻⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵟ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴰ-
ⵢⵢⴰⴹ.
-ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴷⴰ ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵣⵉ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ.
-ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ?
-ⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵙⵔ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰⵙⵔ ⴰⵙⵉⴷⴷ.
-ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵏⵉⵔⵙ ⵉⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵅⴰⵙ 
ⵜⴰⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵏ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵙⵡⴰⵏⴼⴰ ⵛⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ 
ⴰⵡⵍⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⵍ ⵙ ⵛⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⴰⴷⵜ ⵢⴰⵖ).
-ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵉⴷ 
ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵜⵉ-ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ.
-ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⴳ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⴼ ⵓⵡⵜⵎ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ.
-ⴰⵅⵙ ⵓⵔ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷⵉ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵎ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵜⴻⴳ 
ⵜⴻⵡⵜⵎⵜ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ?
-ⵉⵎⵢⴰⵖ ⵓⵡⵜⵎ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵉⴷ ⵜⴰⵡⵜⴻⵎⵜ ⵜⴻⵎⵢⴰⵖ ⴷ 
ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ.
-ⵀⴰⵏ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⵉⵍⴽⴻⴽⵏ ⴷ ⵓⵡⵜⵎ 
ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵉⵍⴽⴻⴽⵏ.ⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵍⴽⴰⴽ ⴷ 
ⵓⵖⵓⵔⴷ ⴰⵔⵜⵏ ⵙⵎⵓⵍⵍⵓⵢⵏ.ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵍⴽⴻⴽ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵀⴰⵏ 
ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⵜⴻⵖⵎⵙ ⵉ ⵉⵖⴻⵣⵡⵔ ⵉⴷ ⴰⵙⴰⴳ ⵜⴻⵍⴽⴻⴽ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ 
ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵀⴰⵏ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵉⴷⴷⴻⵍ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ. 

-ⵉⴷ ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵖ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ  ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵙⴷⴻⵏⵜ 
ⵉⵍⴽⴻⴽⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴻⵙⴷⵏⵜ ⵅⴰⵙ ⴰⵔⴳⴰⵣ 
ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍⴽⴻⴽⵏ ?
-ⵎⴻⵛ ⵎⵢⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ.ⴽⵓ ⴰⵎⴻⵙⴷⴰ(ⴽⵓ 
ⴰⴼⴻⵔⴷⴰⵙ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ) ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵓⵖⵓⵔⴷ 
ⴷ ⵓⵍⴽⴰⴽ ⵏⵏⴻⵙ.ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⵏⴰ ⴰⴽⵙⵓⵍⵏⵜ. ⵓⵔ 
ⵉⵍⵍⵉ ⵉⴱⴹ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ.ⵛⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵛⵣⵏ 
ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⵡⵔ.ⵎⴻⵛ ⵓⵔ ⵍⵉⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⵙ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⴰⴷ 
ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ. 
-ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵎⴻⵔⵏ ⴰⴷⴰⵛ ⵉⴼⴻⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵟ ⴰⵀⴰ ⵉⴳ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵍ 
(ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵟ) ?
-ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⴻⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴻⵥⵥⵍⵜ ?
-ⵎⴻⵛ ⵉⵍⵍⴰ ⵀⴰⵜ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ 
ⵛⴰ ⵉ ⵛⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴻⴽⵏⴰⴼ ⵏⵏⴻⵙ (ⴰⴼⵓⵙ,ⴰⴹⴰⵕ....)ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⴷⴰ 
ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ .
-ⴰⴷⴰⵛ ⵛⴻⵖ ⵜⵉⵟ ⵉⵏⵓ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵛ .
-ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⵓⴼⵔ ⵜⵉⵟ ⵉⵍⵍⴰⵙⵏ ?
-ⴰⴷⴰⵛ ⵜⴻⵙⵙⴻⵛⵜⵢ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⵉⵖ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵖ ⴷⵉ.
-ⵉ ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵉ ⵔⵉⵖ ?
-ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⴷ ⴰⵣⵏⴰⵥ ⴰⵡⵍⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⴻⴽ.
ⵉⴹⵓⵍⵍⵢ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵣⵉ ⴷⵉⵙ)ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⴷ 
ⴰⵣⵔⴰ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ) ⴷ ⵓⵍⵡⴰ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ) 
ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⴷ ⴰⴷⵉⵎⴰⵍ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷ-ⵉⴷⴷⴰⵏ,ⵉⵎⴰⵍ).
-ⵏⴻⴽ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵖ ⵅⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜⵉ.
-ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⴷ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴹⴰⵕⴰⵛ.
-ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴹⴰⵕⵉ ⵉⴷⴷⴰ ⵉⵣⵔⵢ .ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵉ ⵔⵉⵖ ?
-ⵉⵙ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴰⵛ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵡⵏ ⵏⵏⴻⵛ :«ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵎⴰ 
ⴰⵏⵉ ⵙⴰ ⴷ-ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴰ»
- ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴽⴽⵉⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ .ⴰⵢ-ⴰ ⵙⵙⴻⵏⵖ ⵜ.
-ⵉ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴻⴷⴷⵉⴷ ?
-ⵜⵉⵏⵎⵍ.ⴰⵢ-ⴰ ⵙⵙⴻⵏⵖ ⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ.
-ⴰⴷ ⵎⵉ ?
-ⴰⴷ ⵖⴻⵕⵖ .ⴰⴷ ⵍⴻⵎⴷⵖ.
-ⴰⴷ ⵎⵉ ?
-ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴼⵖ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵅⵉⵜⴻⵔⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⴳ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ 
ⵉⵜⵜⴰⵡⵖ ⵛⴰ ⴷ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵙⵙⴰ).
-ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵖ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵛ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵍⵎⴰⴷ ⵅⴰⵙ 
ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴹⵏ ⵙ ⵓⴹⵖⴰⵕ ⵏ ⵡⵓⵔⴳ.
-ⵉⵏⵉ ⵢⵉ ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵕⵏ ⵅⴰⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ?
-ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵎⵙⴻⵏ ⴷ ⵎⴰⵢ 
ⴷ ⵔⴰⵏ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵙⴻⵏ.

* ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰ
ⵉⵙⵓⵍ

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴹⵔⵖⴰⵍ 
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Chaque mois, 

"le Monde 

A m a z i g h " 

vous livre des 

cours de langue 

amazighe que  

le ministre de 

l ' é d u c a t i o n 

n a t i o n a l e 

avez élaboré,  

comme outils 

pédagogiques 

sous forme 

d'un manuel 

intitulé "tamazight inu".                       

tamazivt inu

COURS DE TAMAZIGHT



Yusa d usqqimu n tmdint g udvar walmmas, 
da yawi oqba ad ikk abrid ibbin g tsugt 
iommr s umuggu yujgl ibyyaon d waïarrutn 
ibdduzn ; da yssiwi s uzrab vr tsugt 
ismulan, ig ami ur t yiwi g mayd ipÄan, llig 
d iffv zg tsugt izzunzr tafukt g llan ki-
gan middn.
G udvar, yuki d ivil imgully as d tmggerï  
ns d wuzzal ufrdi asmmaÄ, ikccm as g 
ivzdisan. Tsvuy tmexxart s tassast 
tini:”uci amzruy nk nvd imal nk!”.
Inna oqba llig ar itrjujuy:” mata? Mayd ti-
nid?”.
Tssavul tmexxart awal:” hat tsfeld iyi 
idrimn nk nvd tudrt nk”. Day tsikkm as 
afrdi g uqrmim ns. Ur as iqqim I oqba 
ugar wawal, da ysikkm afus g irbi ns add 
inzv idrimn, d irar s mxensu.
Inna oqba s upuzzr, g ar itffr 
izgnan uvrum as tuca nanna ruza:” ayad 
ayd viri, d riv ad fkv azgn idrimn 
I wnbdaÄ n tçïïaï . trv am adj iyi 
azgn”.
Tssilu tmexxart amaç I oqba, allig 
ur as iqqim ca ad as yannay udm mi 
tvms s ulkkuc I wzgn digs. Ds 
tufra tÄsa tini:”mc d ad tzrid 
idrimn nk, yifak ad yi tucd qap ns d 
ur takkad imiq I wnbdada n tçïïaï”.
Isqsa, d ntta lla yas isrusa idrimn 
g ifassn ns icwan ifsus”max?”.
Tnna tmexxart d nttat lla tsakkam 
ikaynunn n tflwin g ubyyao uslix tkrs 
xf tazukt:” mc iyi tucid idrimn, 
ddiv ad dduv vrs aoraq adjevk. 
Maca anbdad n tçïïaï  ak iÄfar ar 
ass g tmmuï .ku mayd igan ad yawi 
idrimn umzruy nk, igit ad iss inbÄ g imal 
nk altu….ha! aht ad itbbi zg uylli trarad 
ku asgÅas, ugar mayd nviy ad t nawi zzik 
nkni imxxar uçlign mag la usmmud nk!”.
Iqqim oqba lla ydduhda yini:”maca is ur da 
ytgga usqqimu imsdiwar tiwuriwin ivudan 
I middn zg uynna yttamç n tçïïaï ?”.
Tnna s wawal azurar:”uh, yih. Yits middn lla 
tavul zg imdjiwn. Maca tga tfki n tçïïaï 
yat tvawsa iplan. Max allig ur ak issikiz 
unbdad n tçïïaï  s tyafut ns, yadjik ad 
tucd s uyn s trid?”.
Yavul oqba ar iswngim g tvawsa, yini:”iqqn 
ira uyad kigan uzmz d tzmmar igÅutn?”.
Tnna tmxxart d nttat ar tÄsa allig as d 
fvn tt tivmas : “stit, ayad ayd igan ta-
mukrist inu awd nkkin. Hat ku yun dignv lla 
ytmmezway d uzmz d tzmmar s ufrdi”. 
Tswrlly tmxxart oqba s yan ufus, tkref  
as lqflus ifassn s usvun azurar, day tgri 

t s acal, tass as aqmu s tlkkuct ns, tini 
yas:” iqqn ad iganny unbdad n tçïïaï “.
Day tqqim tama n oqba, ar itmiççiÄn bar ad 
ifukka, maca ur iviy. Tnna tmxxart:” is ts-
snd mata?” dg ar tannay mcta d idrimn” hat 
tga tsrtit yan wanaw zg tmyurin tizddagin. 
D kigan middn lla tvalln is ifrv wn iran ayd-
da wiyaÄ nvd lla yspillil, nvd ad yakr nvd 
ad inv. Tiwuriwin ad ur plin tt d ur usin tt 
xf umsnmala- vas mc yavul wn tn itgin vrs 
asrtan pma ad ig tiwuriwn ad tirssuÄin s 
yimi ns. Ay yih, hat lla tzerri tsrtit I 
wmata dignv- awd wn ivudan dignv- ad yiri 
ayn illan vr wayÄ; d ad ispillel d yakr, d 
awd ad inv zg uzmz vr wayÄ. Mvar aynna, ku 
yan dignv ira aynna”.
IsmunnÄ oqba udm ns, ar ittasu. TÄsa 

tmexxart, tini:”iwa kyin trid ad tsvuyd, 
is ur id imcis?”.vas s mxnsu as Ihzza 
oqba ixf , d walln ns innirin, ayn as d yusan, 
tini:”iwa imcis, ad ak nsfeld siwl, maca 
ad ur svuyyu kigan”. Day tnzv as imzgan, d 
nttat lla tsdiddy afrdi xf tinzar ns” hat 
ak adjev ad takid s uxnay”., day tqqim d 
tama ns, trar as talkkuct vr ddaw n tam-
mart.
Inzv oqba avyay ns, ur tt yiwi digs, 
yini:”ma cur tpli tukrÄa!”.
“iqqn, maca adday tgaÄ bïayïaï mnid walln 
middn, diss ur da ytannay awd yan is ur 
tpli”.
“akr kigan, nvd iskkin ilan atig, d awd yan ur 
ittini is ur tpli?”.
“ stit, gan tpllal timçyanin ca ur içill. D 
icirran ur ttelmadn tipllal timçyanin. Imil 
wiss ispillil, tipllal tikswatin, ad twa-
gn wassavn nsn I tsugin. Mc tukrÄ tukrÄa 

imççiyn, hat ad tddud vr taggant  imuÄar 
middn illan g tgzirt. Uma mc tukrÄ tukrÄa 
taxatart, ad qap timizar brra n tmdint, ad 
ittuvz I yism nk xf igudar. D awd uyad 
tga mnvit”.
Isbipi oqba s udduhda:”awd mnvit?”.
Trar tmexxart s tassast:”manig tllid?
 Mc tnvid yan nvd sin lla yak itadja ad tzzrid 
izmaz g taggant imuÄar, nvd ad ttuïurqÄ. 
Maca mc tnvid kigan iggimn ak irar d amd-
darou, ad vifk twagn tt tiyfrin twagn ak 
twllafin d tmvriwin. Hat lla tlmadn icirran  
mas ttirin wiss inqqin imqrann ar vifsn 
sawall. Assiwi I tmizdrt, lla yak itadja 
ad tavuld idis nvd ad twattud, uma mc ts-
mvurd ad tgd uman g idlisn ulmmud”.
Inna oqba:” viyv ad ktiv taqsist tazaykut 

xf tukrÄa tin rubin hud. 
Ikka iga amddarou, iddv ar 
ittakrd I ymdjiwn ad ifk I 
ymçlaÄ”.
Day tsqsa:” mar ittakr?”.
Inna oqba:” anbbaÄ n nutnejham d 
ismunn ns. Annay, ikka iga unbbaÄ 
d ugldun taçïïaï  xf umata awd 
wiss illuçÄn. D tkka tnbaï  ar 
ttamç zg imdjiwn d imçlaÄ. 
Ayn as ar itrara rubin hud 
tukrÄ I ytrrasn”.
tÄsa tmexxart:” iwa rubin 
hud ur igi amxar . makkay 
tviyd ad takrd amxar?”. 
Day tpreq, tarar awnul vrs 
awal:”ayad lla yid ittawi idj 
wawal. Iqqn ad dduv ad annayv 
twid!”.
Day tssavul as takmann I oqba, 

ar as tnzzv xf uqmu pma ad ur as tkkes, 
day tkccem g tsugt.
Iqqim oqba ur iviy ad ifukka ixf ns, d 
ar iswngim g ubulisi d imnaggar g wass 
lli yzrin. Mani aki ydda urgaz ad llig vifs 
ibdda? D mani ssa as d ikka ufrdi I 
tmexxart?”. Ulin as idamn I oqba , llig as 
d idda vrs ixf ad yavul vrs agdud  pma 
add yamç idrimn altu. D ar ikkat s ibuc-
car ns. Ikccem as idj usvun aslix lqful 
ifassn, da ynzv tukt imik ad yaf afssay I 
tmukrist ns, iswngm yini:” ur ssinv atig n 
tlilli umussu dat uya?”.

* Saoid Bajji
 (isul)

Oqba...Uci amzruy nk nvd imal nk
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Les juges de la Cour 
Suprême d’Es-
pagne viennent de 
condamner les neuf 
des douze dirigeants 
catalans jugés pour 
avoir organisé le 
référendum d'auto-
détermination du 
premier octobre 
2017 à de très 
lourdes peines dont 
M. Oriol Junqueras, 
l'ex-vice-président 
régional catalan, 
allant à treize ans 
de prison ; Mme. 
Carme Forcadell, 
ancienne parle-
mentaire catalane; 
M. Jordi Turull, M. 
Raül Romeva, M. Joaquim Forn, M. Santi Vila, 
Mme. Meritxel Borràs, Mme. Dolors Bassa, M. 
Josep Rull, M. Carles Mundó; M. Jordi Sànchez, 
l’ancien dirigeant de l’Assemblée Nationale Ca-
talane (ANC); et M. Jordi Cuixart, ancien diri-
geant de l’organisation indépendantiste Òmnium 
Cultural.
 Considérant que le procès est fondamentale-
ment politique, du fait que selon les déclarations 
de M. Dominique Noguères, vice-présidente de 
la Fédération Internationale des Droits Humains 
(FIDH), le procès des indépendantistes cata-
lans est politique : «  Il y a aussi un élément qui 
montre que c’est très politique. C’est que, même 
si la Constitution espagnole le permet, il y avait 
une partie civile très particulière dans ce procès 
qui était quand même un parti d’extrême-droite, 
qui est Vox, qui a été là pendant tout le temps du 
procès et qui réclame, d’ailleurs, les peines les 
plus lourdes. La nomination même des membres 
de ce tribunal pose problème. C’est à dire que 
c’est un tribunal qui est politique, qui est nommé 
par des politiques, avec des représentations de 
l’ensemble des partis politiques espagnols. Donc 
cela pose vraiment beaucoup de questions sur 
l’impartialité...»
Considérant qu’Amnesty International réaf-
firme que « le droit à la liberté d’expression et 
de réunion pacifique garantit aux individus et 
aux organisations de la société civile le droit 
d’exprimer leur opinion sur le référendum et 
l’indépendance en général à tout moment, indi-
viduellement ou collectivement, y compris dans 
le contexte de réunions publiques ».
Considérant que la Cour Suprême d’Espagne 
n’a pas respecté les obligations internationales 
de l’Espagne en matière des droits de l’homme 
dans l’examen des accusations visant les douze 
leaders politiques jugés et le lancement d’un 
nouveau mandat d’arrêt international à l’en-
contre de l’ancien président régional catalan 
Carles Puigdemont, en violant l’article 10 de la 
Convention Européenne des droits de l’Homme 
(CEDH) et l’article 19 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de l’ONU 
(Pacte I) ; et la liberté de réunion pacifique et 
d’association protégée par l’article 11 CEDH et 
les articles 21 et 22 du Pacte I.
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande la 
libération immédiate de tous les prisonniers 
politiques catalans et la suspension des man-
dats d’arrêt international à l’encontre des autres 
dirigeants politiques dont l’ancien président 
régional catalan.
Nous rappelons qu’ « Agraw Amadlan Amazigh 
», - connu antérieurement comme « Congrès 
Mondial Amazigh (CMA) » et qui porte actuelle-
ment le nom de l’Assemblée Mondiale Amazighe 
(AMA)-, avait soutenu, -et soutiens toujours-, 
l'autodétermination du peuple catalan à travers 
son communiqué (http://in.directe.larepubli-
ca.cat/oriol-junqueras/blog/3107/crida-als-
amazics) diffusé à Bruxelles le 24 février 2010 
où il déclarait que:

« Les liens qui unissent le peuple catalan au 
peuple Amazigh sont nombreux, cependant il y 
en a un qu’il faut tout particulièrement mettre 
en évidence: la lutte en faveur de la liberté des 
individus ainsi que celles des peuples.
Le Congrès Mondial Amazigh tiens à souligner 
la solidarité exemplaire d’un peuple singulier 
qu’est le peuple catalan envers les Amazighs. 
Ainsi, historiquement les Catalans est le seul 
peuple européen, qui a réussi à organiser l’une 
des manifestations de masse les plus importantes 
du XX siècle contre la colonisation espagnole, 
connu sous le nom de « la Setmana Tràgica de 
Barcelona » en 1909. En 1931, lorsqu’il y a eu 
le renversement de la dictature du Général Pri-
mo De Rivera en faveur de la démocratie, connu 
sous le nom de la IIème République, les Cata-
lans étaient les premiers et les seuls à défendre 
le droit des marocains du Nord à jouir d’un statut 
d’autonomie. Ce sont toujours eux les premiers 
européens à soutenir les mouvements de libé-
ration des pays de l’Afrique du Nord (comme le 
FLN algérien), sans parler qu’au moment de la 
Guerre de Libération de Mohamed Abdelkrim El 
Khattabi, ils ont hissé les drapeaux de la Répu-
blique du Rif dans certaines de leurs grèves et 
manifestations populaires!
Actuellement, les exemples de cette incondi-
tionnelle et interminable solidarité des Catalans 
envers les amazighs se manifeste par leur soutien 
en faveur de la reconnaissance de Tamazight, 
en tant que langue co-officielle, à côté de la 
langue castillane dans la ville de Melilla, devant 
la prochaine révision de Statut d’Autonomie de 
la dite ville nordafricaine. Leur proposition au 
Parlement espagnol de « las Cortes », à côté des 
représentants du peuple Basque, Galicien, Na-
varien et de la Gauche Unie, de reconnaissance 
de crime contre l’humanité de la part de l’Etat 
espagnol en ce qui concerne l’utilisation mas-
sive des armes chimiques, dans les années vingt, 
contre les populations civiles rifaines. Aussi , 
et cela c’est exemplaire et une expérience iné-
dite, et que toutes les régions d’Europe devront 
s’en inspirer, c’est de concrétiser sur le terrain 
toute politique ambitieuse d’intégration inter-
culturelle en faveur de la langue et la culture 
amazighes, comme l’introduction de l’enseigne-
ment de notre langue dans le cycle  primaire 
aux enfants amazighophones de certaines école 
publiques et la création de «  l’Observatoire de la 
Langue Amazighe » et tout dernièrement de la « 
Maison Amazighe". »
 
Signé:  Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe

Nota : en photo M. Oriol Junqueras avec Mme. Farou-
dja Moussaoui et M. Rachid Raha lorsque il avait reçu 
la délégation amazighe au parlement européen en 2010.

L’Assemblée Mondiale Amazighe
demande la libération immédiate 
des prisonniers politiques catalans

néral d'Alger le 16 mai 2019, 
avant d'être nommé ministre de 

la Justice le 31 juillet 2019. Zeghmati 
est le fer de lance de l’initiative du gou-
vernement actuel visant à éliminer l’in-
fluence de l’ancien régime et à le tenir 
responsable de la corruption. « C’est 
bien, et nous en avions besoin. Le nou-
veau régime n'a pas de place pour les 
traîtres, pas de place pour les corrom-
pus. Nous avons besoin de patriotes, pas 
de fils de la France », a déclaré Khaled 
Djmeli, professeur agrégé de sciences 
politiques à l'université de Batna, à 
TRT World. « Vous ne croiriez pas le 
nombre de changements que nous avons 
vue. Tout le monde est responsable. Les 
riches sont tous sous surveillance, les 
propriétaires de biens immobiliers et 
toute personne qui s'est enrichie trop 
vite. Ils font tous l'objet d'un examen, 
d'une enquête et d'un réexamen. Il y a 
seulement quelques années, nous avons 
découvert que 500 noms ayant obtenu 
un logement social étaient tous des en-
fants de hauts responsables du régime. 
C'était de notoriété publique, mais rien 
n'a été fait à ce sujet. Maintenant, le 
vent du changement est là. Laisse-les 
avoir peur », continue-t-il en riant.
Derrière tout cela, le chef d’état-major 
de l’armée algérienne est maintenu au 
pouvoir sans être dérangé. Il n'y a pas 
si longtemps, il a déclaré publiquement 
que les revendications du mouvement 
de protestation étaient satisfaites. Le 
fait qu’il ait pu faire cette déclaration 
sans invoquer la colère populaire en 
dit long sur les concessions qu’il leur 
a faites, et encore plus sur le pouvoir 
enraciné qu’il détient toujours. S'étant 
présenté à la manière napoléonienne, 
comme un sauveur de la révolution, 
Gaid Saleh a déchaîné les vrais pa-
triotes du pays.
“Il y a quelque chose de différent dans 
l'air ici. Il y a seulement un an, il s'agis-
sait de relations et d'amitiés. Vous ne 
pourrez jamais faire de demande sans 
un appel téléphonique et éventuelle-
ment un pot-de-vin. Nous avons eu un 
cas où un maire convoquait un com-
missaire au logement et au dévelop-
pement et lui demandait de mettre de 
côté 100 unités de logement pour lui-
même. S'il les avait vendus, il serait un 
milliardaire », explique Amin, un soi-
disant membre d'un groupe de travail 
d'investigation anonyme et civil qui se 
penche sur l'ancienne corruption. Il a 
demandé que son nom de famille reste 
anonyme. « Mais je suis sûr que beau-
coup ont fait la même chose et s'en sont 
tirés. Maintenant, rien ne passe sans 
une documentation appropriée. Les bu-
reaucrates suivent les règles du livre et 
ne s’en écartent pas d’un centimètre. Ce 
n'est que le début », ajoute-t-il.
Cependant, tout le monde n’adhère 
pas à la sincérité de la position de Gaid 
Saleh. « Il s'est donc dressé contre Bou-
teflika. Le reste du pays a fait de même. 
Je pense que la plupart des Algériens 
qui le décrivent maintenant comme 
un partisan du peuple étaient soula-
gés qu'il ne nous ait pas réprimés avec 
l'armée », a déclaré Mohammed El-
Eulmaoui, un ingénieur en logiciel qui 
a parlé à TRT World. « Cela ne fait pas 
de lui le bon gars. Il était le meilleur 
ami de Bouteflika et de son frère Said. 
Il a utilisé les premiers acquis de notre 
révolution pour purger l'intelligence et 
son ancien partenaire, le général Tou-
fik Medienne. Ils ont tous deux mené la 
charge pendant la décennie noire, mais 
seul Médienne en a payé le prix », a 
ajouté Mohammed.

Dialogue de sourds
Alors que les manifestations se pour-
suivent sans relâche, une nouvelle forme 
de gouvernement se dessine à l’horizon. 
Au lieu d’organiser des élections, l’« 
Instance nationale de dialogue et 
de médiation », présidée par l’ancien 
parlementaire Karim Younes, est en 
train de se transformer progressivement 
en une commission électorale.
Formé initialement afin de réconcilier 
les divergences entre les partis et à les 
convaincre de tenir des élections pro-
chainement, l’« Instance nationale », 
comme on l’appelle maintenant, est en 
train de devenir une toute autre chose. 
Les membres de l’Instance se rendent 
dans chaque ville et organisent des réu-
nions intensives avec les habitants, leur 
demandant de désigner des représen-
tants capables de parler en leur nom.
Au fur et à mesure que leur liste grandit, 
les plus grands partis de l’Algérie sont 
techniquement représentés dans ce que 
beaucoup espèrent pouvoir éventuelle-
ment donner lieu à une forme de réu-
nion du peuple. Cela donne un poids 
incroyable et un bloc de vote important 
qui pourrait convaincre les électeurs 
locaux de choisir un candidat.
« L’Instance nationale est supposée être 
impartiale. Elle est censée écouter et 
réconcilier, seulement. Mais les repré-
sentants qu’ils choisiront resteront bien 
sûr fidèles à Karim Younes, qui leur a 
donné une chance d’occuper un poste 
public. Cela sape la volonté populaire 
avec des dons politiques. », a déclaré 
Mohammed El-Eulmaoui.

La contre-révolution

Les Algériens restent déterminés à 
poursuivre leur combat, conscients du 
rôle que les forces contre-révolution-
naires ont joué dans les mouvements 
démocratiques arabes dans toute la ré-
gion depuis l’avènement du Printemps 
arabe en 2011. Si beaucoup consi-
dèrent le haut commandement militaire 
comme un mal nécessaire, leurs slogans 
sont néanmoins clairs et directs : « Un 
État civil pas militaire », « Une répu-
blique, pas une caserne militaire ».
Les Algériens sont conscients que des 
élections sans gouvernement de 
transition permettant un changement 
radical signifient un retour au statu quo 
et une victoire de l'establishment. Pour 
l’instant, l’actuel président par inté-
rim, Bensalah, reste fidèle à la volonté 
de l’armée de tenir ce que beaucoup 
décrivent comme une élection préma-
turée. Gaid Saleh et le reste du haut 
commandement militaire, par contre, 
jouent pour gagner du temps. Un nou-
veau slogan s'est répandu au cours des 
deux dernières semaines dans tout le 
pays : « la désobéissance civile est 
imminente », ce qui traduit clairement 
la volonté de la rue algérienne d'orga-
niser et d'intensifier les manifestations.
Loin d’espérer que l’armée soutienne le 
mouvement populaire dans ses reven-
dications, les Algériens réalisent peu 
à peu que Gaid Saleh ne changera pas 
sa position en matière de droits indi-
viduels ou collectifs, de libération des 
prisonniers politiques ou de transition 
politique.
Alors que l'Algérie découvre un nou-
veau territoire dans sa quête d'autodé-
termination démocratique, une chose 
est certaine la bataille pour le cœur de 
l’Algérie est loin d’être terminée.

*Vous pouvez suivre le Professeur 
Mohamed Chtatou 
sur Twitter : @Ayurinu

←
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L’ALgérie et son combAt contre LA dictAture
L’armée algérienne, héritière de 
l’Armée de Libération Nationale 
qui a combattu la France colo-
niale, est au cœur du système po-
litique du pays depuis l’indépen-
dance en 1962. Aujourd’hui, cet 
arrangement a peut-être atteint 
sa limite. La révolte populaire qui 
a débuté le 22 février 2019 oblige 
les forces armées à affronter leur 
rôle contradictoire en tant que 
participant politique clé et ar-
bitre du gouvernement.
La première incursion de l’armée 
dans la politique algérienne a 
commencé avec son soutien à Ah-
med Ben Bella en tant que Pre-
mier ministre en 1962 (Ben Bella 
a été élu le premier président 
de l’Algérie un an plus tard). En 
1965, le colonel Houari Boume-
dienne, le chef de l'armée, s'em-
para de la présidence à la suite 
d'un coup d'État militaire. Depuis 
lors, directement ou indirecte-
ment, l'armée a fait et défait les 
gouvernements : faiseur princi-
pal des rois.

Une armée au cœur de 
la politique

Un pays qui n'a pas pu se débar-
rasser de son dirigeant pendant 
20 ans semble peiner a en choi-
sir un nouveau. Après des mois de 
manifestations qui ont provoqué 
la chute du président Abdela-
ziz Bouteflika en avril 2019, des 
élections ont été fixées au mois de 
juillet 2019. Cette échéance fut 
rejetée par la rue, cependant, sans 
remplacement acceptable en vue, 
les manifestants, fâchés à la fois 
par le blocage politique et une 
économie en perte de vitesse, 
descendent toujours dans les rues 
chaque vendredi pour battre le 
pavé et étaler leur mécontente-
ment et ras-le-bol. L'armée, qui 
détient le pouvoir, de facto, de 
main de fer, les tolère, mais rien 
d'autre n'a changé : le statu quo 
a prévalu pendant un été long et 
languissant.
Après avoir donné un dernier 
coup de pouce à M. Bouteflika, 
l'armée a entrepris de démante-
ler la base du pouvoir qu'il avait 
construit, avec son accord bien 
sûr, au cours des deux décennies 
précédentes. Des hommes d’af-
faires fortunés, comme Ali Had-
dad, qui s’est enrichi grâce aux 
contrats de l’État, ont été emme-
nés en prison. Il en était de même 
du frère du président déchu,  de 
deux anciens chefs d’espionnage 
et d’autres personnages puissants 
du sérail politique d’avant le Hi-
rak populaire.
Le chef militaire et le dirigeant de 
facto du pays, le Général de Corps 
d’Armée et vice-ministre de la 
Défense nationale, Gaid Saleh, a 
intensifié la répression contre le 

soulèvement populaire qui dure 
depuis huit mois et qui a mis fin 
au régime autoritaire d’Abdelaziz 
Bouteflika mais n’a pas abouti à 
une transition démocratique 
pour le plus grand pays d’Afrique. 
Le mois dernier, sous l'autorité 
de ce même général, les autorités 
ont arrêté des dizaines de mani-
festants et bloqué des sites d'in-
formations tandis que les mani-
festations hebdomadaires de rue 
se poursuivaient sans relâche à 
Alger et dans d'autres villes de ce 
pays, riche en gaz mais pauvre en 
liberté et démocratie. 
"Il y a une nouvelle fermeté de 
l'armée et de la police que nous 
n'avons pas vue depuis le début 
des manifestations", a déclaré 
Dalia Ghanem-Yazbeck, cher-
cheuse résidante au Carnegie 
Middle East Center à Beyrouth. 

"Les militaires, et à leur tête 
Gaid Saleh, durcissent le ton et 
adressent un message aux mani-
festants :" nous vous avons déjà 
fait des concessions "."
Depuis qu’il a cédé à la pression 
populaire et chassé M. Boutefli-
ka du pouvoir en avril 2019, M. 
Saleh a présidé à la purge des col-
laborateurs et hauts responsables 
envoyant une douzaine de per-
sonnes sinon plus en prison pour 
corruption. Cependant, il a refusé 
de faciliter une transition poli-
tique dirigée par des civils. Les 
élections présidentielles, prévues 
pour le 4 juillet 2019, ont été 
reportées à cause du manque de 
candidats et d’intérêt populaire 
et d’autres sont prévues pour le 
12 décembre 2019 et qui risquent 
le même sort, après tout.
Pendant ce temps, une répression 
contre la presse est en cours. "Les 
autorités refusent de permettre 
les droits les plus simples, comme 
la liberté d'expression", a déclaré 
Lounes Guemache, rédacteur en 
chef de TSA-Algérie, un site d'in-
formations bloqué récemment. 
"Leur jeu est maintenant d'es-

sayer d'affaiblir le mouvement."
Le régime a également arrêté des 
manifestants pour avoir brandi 
le drapeau amazigh durant les 
manifestations. Selon des ana-
lystes, la campagne soudaine 
contre les Amazighs vise à attiser 
les divisions en faisant appel au 
sentiment nationaliste des ma-
nifestants et à stigmatiser les 
Amazighs comme ennemis de 
l’intégrité territoriale du pays 
au vu de leur lutte sempiternelle 
pour la reconnaissance, la démo-
cratie, la liberté et l’autonomie. 
«Cela a échoué », a déclaré Nacer 
Djabi, professeur de sociologie à 
l'université d'Alger. " Cela aurait 
pu fonctionner il y a 30 ans, mais 
les Algériens ont dépassé ce pro-
blème."

Ennemi externe

Aujourd’hui, Gaid Saleh, change 
le fusil d’épaule. Comme tout dic-
tateur arabe du passé et du pré-
sent, au lieu de faire face à la réa-
lité économique et politique du 
pays, il impute le Hirak populaire 
à un ennemi externe qu’il a appe-
lé « la bande », donc, d’après ses 
dires, un ensemble de forces qui 
sont derrière les manifestations 
de rue. En langage direct et clair, 
de ce dictateur de l’ère soviétique, 
ces ennemis ne peuvent être que : 
le Maroc, la France, Israël pour 
ne pas dire les USA et la diaspora 
amazighe algérienne et tous les 
peuples amazighs de Tamazgha 
férus de liberté. Pour la nomen-
clature militaire, le Maroc a tou-
jours été l’ennemi numéro un du 
pays, surtout depuis la Guerre des 
Sables de 1963, alors qu’en réali-
té c’est le Maroc qui est la victime 
de son animosité proverbiale dans 
le conflit du Sahara depuis 1975.
En effet, dans son dernier dis-
cours prononcé le 19 Septembre 
2019, Ahmed Gaid Saleh, a lancé 
un ultime avertissement à « la 
bande » et à ses « résidus ». Tout 

en soulignant que le « recours aux 
urnes est la solution idéale, effi-
cace et judicieuse pour le pays et 
le peuple», Gaid Saleh a réitéré 
à l’attention de ceux qu’il quali-
fie de « perturbateurs » et de 
« comploteurs » que «le peuple 
algérien, fier de son histoire 
nationale séculaire saura com-
ment déjouer les plans des com-
ploteurs et des sceptiques parmi 
les résidus de la bande auxquels 
nous adressons une nouvelle fois 
un avertissement quant à l’éven-
tuelle tentative de perturber le 
peuple ».
Depuis un certain temps Gaid 
Saleh multiplie les visites aux 
différentes régions militaires, 
sa seule activité professionnelle 
dans le cadre de son statut mili-
taire régis par la constitution, 
et ainsi utilise ses rencontres à 

usage politique pour déverser son 
fiel sur les ennemis fantômes de 
l’establishment militaire qui gou-
verne le pays. Ces ennemis sont « 
la bande et ses acolytes », s’ils 
ne sont pas les parties précitées 
donc on se demande s’ils sont les 
partis de l’opposition ou/et le 
peuple des manifestants hebdo-
madaires ? Si c’est le cas, donc 
pour ce général le peuple est l’en-
nemi direct de l’armée parce qu’il 
lui demande de se retirer de la 
politique et de retourner dans les 
casernes pour se concentrer sur 
son rôle de défense de la patrie. 
Dans une allocution prononcée 
lors de son troisième jour de visite 
en 2ème Région militaire (Oran), 
citée par un communiqué du mi-
nistère de la Défense, Gaid Saleh 
renchérit : « Les ambitions de la 
bande, de ses acolytes et de ceux 
qui gravitent autour d’elle sont 
loin de se réaliser, car l’institution 
militaire, et nous le réitérons avec 
insistance, saura contrecarrer 
avec force et rigueur toutes ces 
parties hostiles, aux côtés de tous 
les patriotiques fidèles et loyaux 
au serment des vaillants chouha-

da, et ne permettra à quiconque 
de porter atteinte à la réputation 
de l’Algérie parmi les nations, à sa 
glorieuse histoire et à la dignité 
de son peuple authentique ».
Pour contrecarrer les desseins de 
« la bande », Gaid Saleh relance le 
projet d’élections présidentielles 
par l’entremise de son homme 
de main, le président par intérim 
Abdelkader Bensaleh, pour le 12 
décembre 2019, une initiative qui 
risque, encore, d’être rejetée par 
le peuple qui rêve plutôt d’une is-
sue à la crise politique actuelle à la 
soudanaise, plus qu’une nouvelle 
comédie politique sous la férule 
de l’armée. "J'ai décidé (...) que 
la date de l'élection présidentielle 
sera le jeudi 12 décembre 2019", 
a déclaré Abdelkader Bensalah 
qui, selon la Constitution du pays, 
ne peut être candidat.

Combattre la corruption 
pour plaire

Zeghmati est l’une des stars mon-
tantes du régime algérien posté-
rieur à Bouteflika. Il a remplacé 
le plus récent ministre de la Jus-
tice, Slimane Brahimi, après sa 
destitution par le président par 
intérim, Abdelkader Bensalah.
Ce licenciement est technique-
ment inconstitutionnel étant don-
né que l’article 104 de la consti-
tution algérienne interdit au chef 
de l’Etat de redistribuer le gou-
vernement sans le consentement 
du parlement, mais qu’avec la de-
mande publique de montrer des 
progrès en matière de lutte contre 
la corruption, aucun n’a dénoncé 
cet acte anticonstitutionnel.
Le ministre de la Justice actuel, 
Zeghmati, est lui-même revenu 
au pouvoir après avoir été rétro-
gradé par le gouvernement pré-
cédent. Après avoir été procureur 
général d'Alger, Zeghmati a été 
démis de ses fonctions après avoir 
osé lancer un mandat d'arrêt in-
ternational contre l'ancien mi-
nistre de l'Énergie, Chakib Khe-
lil, personnalité du parti du FLN, 
son épouse et ses deux enfants. 
Après son limogeage, les mandats 
ont été annulés pour « violation 
de la procédure » et, en 2016, 
Khelil est rentré dans le pays.
En pleine période de révolution, 
il a été renommé procureur gé-

Dr. MOHAMED CHTATOU

←
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اخلصاصي: مسامهات االحتاد من أجل املتوسط يف التعريف بروابط شرق بالد الريف واألندلس
قال عبد القادر الخصايص، خبري يف االتحاد من أجل املتوسط وباحث 
يف العالقات األورومتوسطية، إن الواقع الجغرايف والتاريخي ملنطقة 
الريف، من الجيل أن هذه املنطقة لها ارتباطات مع منطقة جنوب 
املنطقتان  األندلس، حيث تزخر  بإقليم  املعروفة  األيبريية  الجزيرة 
بمقومات مشرتكة ومتشابكة فيما بينهما، تجعل منهما نموذجا 

فريدا ومختزال للعالقة األورومتوسطية يف كافة 
تجلياتها".

وأوضح الخصايص يف مداخلة له باملؤتمر الدويل 
" رشق بالد الريف يف التاريخ واآلثار واملعمار " 
أجل  من  لالتحاد  مساهمات  "أية  عنوان  تحت 
الريف  بالد  رشق  بروابط  التعريف  يف  املتوسط 
نشأت  املتوسط  ضفتي  ""بني  أن  واألندلس"، 
تزخر  كما  متنوعة،  وأديان  كثرية  حضارات 
ومشرتكة  كثرية  ثقافية  بموروثات  املنطقة 
واحد  إطار  يف  مجالني  الضفتني  من  تجعل 
اختالفات  وتفرقهما  عديدة  مقومات  تجمعها 
أخرى وكان لهذه االختالفات والتشاركات آثار 
وعالقتهم  املتوسط  ساكنة  طبائع  عىل  كثرية 

مع بعضهم".
وأردف املتحدث يف معرض مداخلته :"نظرا لكل 
هذه املقومات املشرتكة، ارتأت حكومات بلدان 
تكتالت  بناء  عىل  العمل  املتوسطية  املنطقة 
والجمع  اختلف  ما  تقريب  بإمكانها  إقليمية 
ويف  وأعم"،  أشمل  إطار  يف  وذلك  تآلف  ما  بيم 
هذا الصدد، يضيف "ثم إنشاء االتحاد من أجل 
حكومية  منظمة  ليكون   2008 سنة  املتوسط 
تطوير  عىل  تشتغل  أورومتوسطية  إقليمية 
لثمتني  املتوسط وتسعى  العالقات بني ضفتي 
خالل  من  الضفتني،  بني  واألوارص  الصالت 
تسهيل الحوار وخلق مبادرات ذات اثر إقليمي 

مع  الضفتني،  بني  الواعد  واملشاريع  املبادرات  دعم  عرب  وكذلك 
السعي لتعميمها وتطويرها بالبلدان األعضاء الثالثة واألربعني".

وأبرز الخبري يف االتحاد من أجل املتوسط، أن "الحديث عن املغرب 
واسبانيا أو بصيغة أخص الريف واألندلس، يجعل لالتحاد من أجل 
للدفع  محوريا  اعتباره  يمكن  وواقعيا  معنويا  حضورا  املتوسط 
والوسائل  اآلليات  من  العديد  عرب  وهذا  املنطقتني  بني  بالعالقات 
التي سنتوىل تقديمها يف هذا املجال، وبهذا تتبادر وتتجىل لنا عدة 
التاريخية  املوروثات  إبراز  أهمية  حول  فرضيات  وعدة  أسئلة 
والرتاثية املشرتكة بني رشف الريف واألندلس وطبيعة آثارها عىل 
من  االتحاد  يلعبها  التي  األدوار  حول  وكذلك  املتوسطي  الصعيد 
أجل املتوسط يف التقريب بني الضفتني وآليات تطبيق هذه األدوار 

بمنطقتي الريف واألندلس".
وذكر الخصايص أن "الريف الرشقي كان وال يزال نموذجا حضاريا 
وسيبقى  كان  كما  املتوسط،  ضفتي  بني  ما  البرش  وتنقل  للتبادل 
والشعوب".  والقبائل  األعراق  من  للكثري  واستقرار  عبور  منطقة 
مشريا إىل أن "بحكم املوقع الجغرايف املتميز ملنطقة الريف بالضفة 
املتوسطية  الشمالية  الضفة  بقيت  للمتوسط  الغربية  الجنوبية 
الطبيعي  الجغرايف  املقابل  األندلس  أقاليم  من  املشكلة  الغربية 

لبالد الريف الرشقي واملرادف األول املشكل للبنة التبادل والتكامل 
املفصلية ما بني الضفتني الغربيتني للبحر األبيض املتوسط".

:"إن بني غساسة  األورومتوسطية  العالقات  يف  الباحث  واستطرد 
بأشكال  التاريخ  يزخر  باملنطقة،  للتواصل  كنموذجني  وموتريل 
عديدة لتبادالت برشية ال يمكن عدها وال حرصها جمعت وتجمع 

حتى  أو  واللجوء  والزيارة  التجارة  بني  ما  أنه  إذ  الضفتني،  بني 
تجلياته  كل  يف  التبادل  ويبقى  األسباب  تختف  التوسع  يف  الرغبة 
الريف  بني  ما  املنطقة  هذه  يف  القائمة  للعالقات  الرئيسية  السمة 

واألندلس".
وزاد:"فبمجرد ذكر املرابط سيدي مسعود وخوان ألفونسو برييز 
دي غوزمان، يتبني مدى عمق التشابك واالختالف ما بني شخصيتني 
تاريخيتني من املنطقة الغرب متوسطية فرقتهما أهداف مختلفة 
الرشقي  الريف  منطقة  بأهمية  االسرتاتيجي  الوعي  وجمعهما 
من  الرشقي  الريف  أهمية  تتضح  حيث  تحديدا  قلعية  ومنطقة 

الناحية الجيوسرتاتيجية".
بني  ما  االقتصادية  والرتابطات  "العالقات  أن  املتحدث  وأضاف 
الغربية  املنطقة  عىل  عديدة  آثار  لها  واألندلس  الريف  إقليمي 
للمتوسط وكذلك عىل كافة املنطقة املتوسطية حيث تعكس هذه 
يف  وتختزل  الضفتني  بني  والتكامل  التباين  مظاهر  كافة  املنطقة 
ثناياها مقومات عديدة يمكن اعتبارها نموذجا للعالقات من بني 

األورومتوسطية بشكل عام". 
عديدة  تراثية  بمقومات  تزخر  الريف  "منطقة  أن  املتحدث  وأبرز 
والجوار  التاريخ  ولعل  األندلس،  ملنطقة  بالنسبة  الشأن  وكذلك 

انجاز  أجل  من  سويا  العمل  املنطقتني  عىل  يفرضان  املشرتكني 
مشاريع وبرامج مشرتكة يكون الهدف منها التقريب بينهما عىل 
اقتصادية مشرتكة  لبناء تكتالت  السعي  املستويات، وكذلك  كافة 
املرتبطة  القائمة  املشاكل  من  الكثري  حل  يف  اإلسهام  يمكنها 
املقومات  ضعف  عن  الناتج  االقتصادي  األداء  بضعف  خصوصا 

البنيوية".
"تنمية  رضورة  عىل  الخصايص  القادر  عبد  وشّدد 
ثنائي  بشكل  واألندلس  الريف  منطقة  اقتصاد 
مؤكدا  اشمل"،  متوسط  إقليمي  إطار  يف  متكامل 
زيادة  أجل  من  والسعي  العمل  "يستوجب  ذلك  أن 
للمبادالت استنادا عىل فعاليات  االقتصادي  الحجم 
يجب  كما  محيل،  بشكل  األندليس  الريفي  املجتمع 
عرب  ومستمر  متواصل  نمو  تحقيق  عىل  العمل 
التوازنات  عىل  الحفاظ  مع  املجتمع  موارد  تجديد 
االقتصادية واالجتماعية عرب تلبية حاجيات الفئات 

الهشة خاصة املنتمية لفئات الشباب والنساء".
وقال الخبري يف االتحاد من أجل املتوسط، إن "لدى 
املشاريع  تطوير  بأهمية  راسخ  إيمان  االتحاد 
يسعى  لهذا  اإلقليمي،  املستوى  عىل  وإنجاحها 
لتوفري دعمه بشكل مستمر لتنفيذ بعض املشاريع 
من خالل تساهل تبادل الخربة الفنية وتكثري فرص 
الدول  وبني  الضفتني  بني  مرتابطة  شبكات  خلق 
خاص  بوجه  املبتكرة  األفكار  دعم  عرب  األعضاء 

بغية توسيع نطاقها عىل مستوى إقليمي أكرب".
املتوسط يعكف عىل  أجل  اإلتحاد من  أن  إىل  وأشار 
تركيزها  ينصب  التي  واملبادرات  املشاريع  دعم 
وتطوير  العمل  فرص  وخلق  األعمال  تنمية  عىل 
املهارات املهنية التي تستهدف خصوصا دعم فئتي 
الشباب والنساء مع إعطاء عناية خاصة للرشكات 
الصغرى واملتوسطة للمساهمة يف النمو االقتصادي 
اإلسرتاتيجية  األهداف  أن  كما  املتوسط".  األبيض  البحر  بمنطقة 
لالتحاد بهذا الصدد ـ يضيف ـ العمل يف إطار إسرتاتيجية لتطوير 
القطاع الخاص والنهوض بالتعاون الصناعي والتجارة واالستثمار 
االجتماعي  واالقتصاد  اإلبداعية  الصناعات  ودعم  املنطقة  يف 

والتضامني".
املتوسط  أجل  من  االتحاد  يف  الخبري  الخصايص،  القادر  عبد  وقال 
وباحث يف العالقات األورومتوسطية يف معرض مداخلته إن االتحاد 
والتكامل  البرشية  والتنمية  االستقرار  يف  للمساهمة  "يسعى 
من  االتحاد  عىل  القائمون  يؤمن  حيث  اإلقليمي  املستوى  عىل 
ويمكن  تنمية،  بال  أمن  وال  أمن  بال  تنمية  ال  بأنه  املتوسط  أجل 
اعتبار هذه املقولة شعار لالتحاد يعمل به ويف إطاره عىل تحقيق 
أهدافه اإلسرتاتيجية وذلك عرب تثمني الرتابطات بني األمن والسلم 

واالستقرار والتنمية املستدامة باملنطقة املتوسطية".  
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أجمع عدد من األساتذة واملهتمني عىل أّن ملف تدريس األمازيغية باملغرب، 
يعيش مشاكل كثرية و”ضبابية” بسبب “اإلقصاء املمنهج” الذي يتعرض له 
لدى  الحقيقية  السياسية  اإلرادة  والسبب “غياب  األمازيغية.  تدريس  ورش 
لتدريسها وتعميمها  األمازيغية ورد االعتبار  املغربية للمصالحة مع  الدولة 

يف مناحي الحياة العامة”.
وأكد املؤطرون للندوة الوطنية :”تدريس اللغة األمازيغية بني إكراهات الواقع 
ومدريس  ملدرسات  الجهوية  “الجمعية  نظمتها  التي  املستقبل”  رهانات  و 
ملهن  الجهوي  “املركز  مع  بتنسيق  فاس-مكناس”  لجهة  األمازيغية  اللغة 
الرتبية والتكوين لجهة فاس_ مكناس”، صباح الجمعة 19 أكتوبر الجاري، 
وأن  كثرية”،  “مطبات  يعيش  األمازيغية  تدريس  ملف  أن  مكناس،  بمدينة 

هناك “زحف عىل ما تبقى من املكتسبات مما يساهم يف إقبار األمازيغية”.

الراخا: إقصاء األمازيغية سبب فشل املدرسة العمومية
التعليم  فشل  سبب  الراخا،  رشيد  االمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  رجع 

العمومي باملغرب، إىل “إقصاء” اللغة األمازيغية “التي هي لغة األم لجزء 
كبري من املغاربة”.

أزمة  يعيش  نفسه  يجد  املغربي  “الطفل  إن  مداخلته،  يف  الراخا،  وقال 
اللغة  “إقصاء  أن  العمومية”. مؤكدا  املدرسة  يلج  نفسية حادة عندما 
الهوياتي  “االنفصام  له  يسبب  البيت،  يف  الطفل  يتعلمها  التي  األم 
يف  قرساً  لسانه  تغيري  بسبب  نفسية  أزمة  يف  يدخل  وبالتايل  والثقايف 

املدرسة العمومية”.
اللغة  إقصاء  استمرار  أن:”  مداخلته،  معرض  يف  املتحدث  وأضاف 
يف  خصوصا  املغاربة،  أبناء  لتعريب  املتكررة  واملحاوالت  األمازيغية 
إزاء مستقبل األمازيغية  املرحلة االبتدائية، يدفعنا لدق ناقوس الخطر 

ومستقبل ومكانة األمازيغية لدى األجيال القادمة”.
اللغة  فرض   ” رضورة  عىل  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  وشّدد 
والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة  ودفع  العمومية  املدرسة  يف  األمازيغية 

العايل لتدريس اللغة األم للمغاربة يف املغرب والخارج”.
اللغات  من  األمازيغية  اللغة  “إقصاء  إىل  األمازيغي  الفاعل  تطرق  كما 
التي تدرس ألبناء الجالية يف املهجر. وقال يف هذة الصدد:” الدولة ترص 
عىل إقصاء تدريس األمازيغية والتاريخ والحضارة والثقافة األمازيغية 
األصلية ألبناء املهاجرين، مقابل تدريسهم تاريخ السعودية وثقافتها”. 

حسب تعبريه.
اتجاه  املمنهجة  “العنرصية  املغربية بممارسة  للدولة  اتهامه  الراخا،  وجّدد 
األمازيغ واألمازيغية”. مذكراً بالتقرير الذي أصدرته املقررة الخاصة بالتمييز 
العنرصي لدى األمم املتحدة والذي اتهمت فيه املغرب “بممارسة العنرصية 

املمنهجة اتجاه األمازيغ واألمازيغية باملغرب”.
والتكوين،  للرتبية  األعىل  املجلس  رئيس  بشدة عمر عزيمان،  الراخا  وانتقد 
يف  أو  التعليم  يف  سواء  باملغرب،  نعيشه  ما  يف  مبارشا  “سببا  بأنه  قائال 

الجهوية“.
الخاص  التنظيمي  والقانون  ديباجته  يف  املغربي  الدستور  أن  الراخا،  وقال 
رصيد  األمازيغية  أن  عىل  يؤكدان  األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  بتفعيل 
مشرتك لجميع املغاربة وبدون استثناء وهذا ال ينطبق عىل العربية«، زد عىل 
الجنيات  التاريخ والجغرافية واألركيولوجية وتحليالت  الراخا »  ذلك يضيف 
كلها تؤكد بأن سكان شمال إفريقيا أمازيغ، ونحن أمازيغيون باألركيولوجية 

وبالتاريخ وباألرض وبالدستور ». يورد املتحدث.
وقال الفاعل األمازيغي أن »حزب العدالة والتنمية« فعل كل ما يستطيع فعله 
لتأخري إخراج القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
وقدم يف املقابل قانون لحماية اللغة العربية، ثم شكلوا لوبي يسوقون أنهم 

ضد »فرنسة التعليم« وهم يف الحقيقة يحاربون األمازيغية«.
القوانني  نستثمر  أن  يجب   »: االمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  وأستطرد 
التنظيمية ونؤولها لصالحنا، ونبدأ أوال بالضغط إلخراج ميزانية األمازيغية 
ومراسلة كل الجهات املعنية، ألنه ال يمكن أن تفعل األمازيغية دون ميزانية 

خاصة لها«. 

أوموش: ملف تدريس األمازيغية يعيش “ضبابية”
إن هناك “ضبابية” يف  أوموش،  الرتبوي، مصطفى  الفاعل  من جانبه، قال 
اللغة  إن “كانت  ما  العمومية. متسائال  املدرسة  األمازيغية يف  تدريس  ملف 

األمازيغية لغة التدريس أم لغة التواصل؟”.
الرؤية  بني  تناقض  هناك   ” أن  مداخلته  معرض  يف  أوموش  وأضاف 
“الرؤية  أن  اإلطار. مربزاً  التعليمية وقانون  املنظومة  اإلسرتاتيجية إلصالح 
اإلسرتاتيجية تتحدث عىل أن يكون التلميذ يف مستوى البكالوريا قادرا عىل 
التواصل باللغة األمازيغية، يف حني قانون اإلطار يقول أن يكون متقنا للغتني 

الرسميتني للدولة”.
وزاد املتحدث :” إذا كانت اللغة األمازيغية رصيدا مشرتكاً لجميع املغاربة كما 
جاء يف ديباجة الدستور ويف القوانني التنظيمية لألمازيغية، فيجب التفعيل 
للمغاربة  بالخصوص  استثناء  وبدون  املغاربة  لجميع  األمازيغية  وتدريس 

املقيمني بالخارج واملغاربة املسجلني يف مدارس البعثات األجنبية”.
وأضاف الفاعل األمازيغي أن :” تعميم تدريس األمازيغية واجب عىل الدولة 
وليس اختياريا”. وأفاد أن ” ال القانون التنظيمي وال قانون اإلطار وال الرؤية 

اإلسرتاتيجية تحدث عن تدريس األمازيغية ألبناء الجالية”.
مع  للمصالحة  حقيقية  سياسية  إرادة  غياب  عن  بدوره  أوموش  وأكد 
بخصوص  ملموسة  إجراءات  اتخاذ  رضورة  عىل  مشددا  األمازيغية، 
هو  يكون  أن  يجب  لألمازيغية  الزمني  “الغالف  أن  موضحا  األمازيغية”، 
ال  ساعات  ب”ثالثة  أن  مضيفاً  للعربية”،  املخصص  الزمني  الغالف  نفسه 
يمكن للتلميذ املغربي أن يكون متقنا لها بعد حصوله عىل البكالوريا ، كما 
يف  جاء  كما  سنوات  خمس  ظرف  يف  األمازيغية  اللغة  تعميم  املستحيل  من 
ظل  يف  األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  بتفعيل  املتعلق  التنظيمي  القانون 

إيقاع التوظيف املخصص لألمازيغية من طرف الوزارة الوصية”.
وذكر أوموش بدوره أن »األمم املتحدة تؤكد عىل تدريس اللغة األمازيغية«، 
الفعاليات  وتحركات  املتحدة  األمم  توصيات  تجاهل  أن  إىل  املتحدث  ونبه 
للمدرسة  القرسي  والتعريب  االستالب  سياسة  يف  واالستمرار  األمازيغية 

العمومية، فمن املمكن أن تنقرض األمازيغية يف حدود سنة 2050 ». 
القانون  يف  موجود  هو  ما  تطبيق  »يجب  مداخلته  معرض  يف  قال  أوموش 
القانون  أن  رغم  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  بتفعيل  الخاص  التنظيمي 

تعرتيه نواقص كثرية وليس هو القانون الذي نريد«. وقال »أين هي ميزانية 
تدريس  نعمم  أن  لنا  وكيف  الجديد؟«  املالية  قانون  يف  األمازيغية  تدريس 
القسم  التدريس يف  لتعميم  أستاذ   5000 األمازيغية ونحن نحتاج ألزيد من 

األول الثاني فقط«.
وأكد الفاعل األمازيغي أن الدولة املغربية تتحمل كامل املسؤولية، وقال » نريد 
تشكيل  يجب   »: أوموش  وأردف  األمازيغية«.  بخصوص  ملموسة  إجراءات 
اللجان من داخل الحركة األمازيغية يف التعليم يف القضاء يف كل مناحي الحياة 
العامة كل يف تخصصه من أجل إعداد التقارير واملستجدات ومتابعة املذكرات 

الوزارية، لقد وصلنا ملستوى يتطلب مضاعفة النضال من أجل األمازيغية.

أوقا: املعهد أصدر دالئل لتدريس األمازيغية
امللكي  باملعهد  البيدغوجية  والربامج  الديداكتيك  يف  الباحث  تحدث  بدوره، 
للثقافة األمازيغية، كمال أوقا، عن اإلصدارات التي أصدرها املعهد واملتعلقة 

بملف تدريس األمازيغية.

وأنه  االبتدائي،  املستوى  عىل  للتدريس  دليال  أصدر  إن”املعهد  أوقا  وقال 
بصدد اعدد دليل منهجي لتدريس األمازيغية للكبار”، مشريا إىل أن تدريس 

األمازيغية للكبار يحتاج الدالئل”.
وقواعدها”،  الكتابة  األمازيغية موحدة من حيث  “اللغة  إن  املتحدث،  وقال 
لألمازيغية  الذي يشكل مصدر غناء  التنوع  أن ”  مربزا يف معرض مداخلته 

موجود يف الدالئل التي أصدرها املعهد”.
لتدريس  األهمية  أعطوا  األساتذة  من  :”مجموعة  إن  اوقا،  كمال  وقال 
األمازيغية”. مضيفا يف ذات السياق أنه ” تم إصدار عدد من البحوث يف مراكز 

التكوين”.
للثقافة  امللكي  باملعهد  الباحث  وأضاف 
األمازيغية :” من جملة ما يجب الرتكيز 
يمكن  وكيف  العمل،  ما  هو  حاليا  عليه 

إحقاق اإلنصاف وتكافؤ الفرص”.

اوباها: أستاذ األمازيغية يعاين من 
“الظلم”

األمازيغية  اللغة  أستاذ  أوباها،  يوسف 
املشاكل  عّدد  اللسانيات،  يف  وباحث 
الكثرية التي يعاني منها أساتذة تدريس 
األكاديميات  مختلف  يف  األمازيغية  اللغة 

ونيابة التعليم.
“الظلم  عنه  قال  ما  عىل  اوباها  وركز 
الذي يعيشه أساتذة األمازيغية يف مراكز 
“مشكل  عن  تحدث  كما  التكوين”، 

تصدير األساتذة”.
عن  األمازيغية  اللغة  أستاذ  تحدث  كما 
الواضحة  اإلسرتاتيجية  الخطة  غياب 
الوزارة”،  عليه  ترشف  التي  للتعيينات 
مشريا بدوره إىل “ضبابية وغياب مذكرة 
مؤكدا  األمازيغية”.  لتدريس  واضحة 
تدريس  تعميم   ” رضورة  عىل  ذات  يف 

األمازيغية افقيا”.
وقال املتحدث، أن هناك :” عدد من املدراء 
من  أقل  تدريس  األساتذة  عىل  يفرضون 
وذكر  لألمازيغية”.  املخصصة  الحصة 
واإلكراهات”  “املشاكل  من  عددا  اوباها 
التي يعيشها أستاذ اللغة األمازيغية، من 
بينها “املشاكل املرتبطة بالوسط؛ واآلباء 
األمازيغية.  لتدريس  املستعدون  غري 
األمازيغية  تدريس  هو  األكرب  واملشكل 

كمكون وليس كمادة أساسية”.
اللغة  “تدريس  رضورة  عىل  وأكد 
يف  دور  ولها  أساسية  كمادة  األمازيغية 
“تكوين  يف  وكذا  القيمة”،  التلميذ  نقطة 
باألمازيغية”.  التواصل  يف  املفتشني 
دراية  لهم  ليس  مفتشون  “هناك  وقال 
االمازيغية  تدريس  وقانون  بمذكرات 

ويعرقلون تدريس األمازيغية”.

عرجي: إكراهات تواجه تدريس 
األمازيغية باجلامعات

بدوره، قال محمد عرجي، أستاذ جامعي 

تدريس  ملف  إن  فاس-سايس،  بجامعة  األمازيغية  الدراسات  شعبة  يف 
األمازيغية يف الجامعات املغربية تواجهه تحديات وإكراهات”.

عدد  بخصوص  واألرقام  اإلحصائيات  من  عددا  عرجي  األستاذ  وقدم 
أن  وذكر  سايس،   / فاس  جامعة  من  تخرجوا  الذين  والطالبات  الطلبة 
لشعبة  دفعوا  الذين  الطلبة  لعدد  بالنسبة  األعىل  كانت   2012/2013 سنة 
الدراسات األمازيغية، بعد دسرتة  األمازيغية يف دستور 2011، مشريا إىل أن 
عدد الطلبة تجاوز الـ400 طالب وطالبة. قبل أن ينخفض العدد 69 طالب 

فقط سنة 2019. 
وذكر عرجي الذي قدم ملحة تاريخية عن تدريس األمازيغية يف الجامعات، أن 
ما يزيد عن 21 طالبا يستعد اليوم للدكتوارة يف االمازيغية. وأشار إىل أن رغم 
كل اإلكراهات والعراقيل الكثرية التي تواجه ملف تدريس األمازيغية، إال أن 

عناك تفاءل باملستقبل.
يف  األمازيغية  تواجه  التي  واإلكراهات  الصعوبات  بني  من  أن  وأوضح 
واملوسوعات،  البيداخوجية  الحوامل  ويف  الكتب  يف  ونذر  نقص  الجامعات:” 

ونقص يف املوارد البرشية، وكذا التأطري والنقص يف األساتذة املتخصصني”.
يف  األمازيغية  تدريس  وسياق  تاريخ  عن  ملحة  قدم  الذي  عرجي  وأبرز 
الجامعات املغربية، أن “حصار تجربة تدريس األمازيغية يف عدد من املواقع 
كلها  األمازيغية،  اتجاه  املحيط  يف  السلبية  واملواقف  والتمثالت  الجامعية، 

أسباب ترخي بظاللها وتؤثر عىل ملف تدريس األمازيغية بالجامعات”.
وزاد املتحدث :” مع األسف األمازيغية أصبحت موضوعا للتدريس أكثر منها 

لغة التدريس”.
التعاطي السياسوي مع  أنا األوان للقطع مع  وأضاف األستاذ الجامعي :” 
عليه  فرض  الذي  لألمازيغية  اإليجابي  التمييز  هو ”  والسبيل  االمازيغية”، 
لحقها  الذي  الرضر  وجرب  الهوة  ورمد  االعتبار  ورد  والوصاية،  الحجاب 

لنصف قرن”.

عمري: تدريس األمازيغية يقوي الشعور باملواطنة
الرتبية  يف معرض مداخلته، أكد سعيد عمري، أستاذ باملركز الجهوي ملهن 
والتكوين/مكناس، أن تدريس األمازيغية من شأنه أن يساهم يف “الشعور 
باملواطنة لدى الناشئة وتقوية الوعي بالذات املغربية والشخصية الوطنية”.

وأضاف عمري يف مداخلته، أن تدريس األمازيغية واالهتمام بها، من شأنه :” 
تحقيق مجموعة من الغايات التي يمكن أن تفيد املغرب اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا”. وسوف “يساعد يف إنقاذ املدرسة العمومية والتصالح مع الذات”.

دعم  يف  املركز  يلعبه  الذي  الدور  إىل  مكناس،  بمركز  املكون  األستاذ  وأشار 
الجهوي  املركز  يف  االمازيغية  “تدريس  إن  وقال  األستاذ”.  وتنمية شخصية 
مذكرا  فتحه”  بإعادة  املتحدث  وطالب  املاضية”.  السنة  أقرب  بمكناس 

بمراسلته وإلحاحه عىل إعادة فتح املركز  الجهوي”.
ووجه األستاذ عمري ندائه لجميع الجهات املختصة واملعنية بملف تدريس 

االمازيغية، من أجل العمل عىل إعداد فتح املركز للقيام بمهامه.
مكناس/ منترص إثري

مكناس. أساتذة ومهتمون ُيناقشون “إكراهات” تدريس األمازيغية
أمجعوا على »الضبابية والتناقضات« يف التعامل مع تدريس األمازيغية.. وأرجعوا سبب فشل املنظومة 

التعليمية إلقصاء اللغة األم للمغاربة وجتاهل توصيات األمم املتحدة

 

إعالن عن إبداء الرغبة يف إجناز مشاريع بالتعاقد
رقن املتون األدبية 

يف إطار برنامج عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية برسم سنتي 2020-2019، يعلن عميد املعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية عن عروض من أجل إبداء الرغبة يف إنجاز مشاريع رقن املتون األدبية 

.)www.ircam.ma األمازيغية، يف إطار التعاقد )تحميل دفرت تحمالت من موقع املعهد

يمكن للمعنيني باألمر إبداء الرغبة يف إنجاز املشاريع السالفة الذكر، بإرسالهم رسالة خطية إىل 
السيد عميد املعهد، مرفقة بنسخة من البطاقة الوطنية وسرية ذاتية تربز املؤهالت املتوفرة لدى 

املعني، ونسخة من الشهادات الجامعية املحصل عليها.

ترسل الطلبات إىل العنوان أسفله أو تودع لدى مكتب الضبط باملعهد بنفس العنوان.

السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية

شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض، ص. ب 2055 الرباط
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اعترب األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية بالجزائر، 
الهاشمي عصاد أن تنظيم امللتقى الدويل بعنوان “مقاومة املرأة 
التاسع عرش”  القرن  إىل  القديم  التاريخ  إفريقيا، من  يف شمال 
فرصة إلماطة اللثام عىل مختلف األحداث واملحطات التاريخية 

التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا قديما.
وأكد ذات املسؤول يف كلمته بمناسبة افتتاح فعاليات هذا امللتقى 
أكتوبر  شهر  مطلع  الوالية،  بمقر  املحارضات  بقاعة  الدويل 

هذه  تنظيم  أن  ـ  الجزائرية  األنباء  وكالة  حسب  ـ  الجاري 
هامة  “فرصة  تعد  والعلمي  األكاديمي  البعد  ذات  الفعالية 
التاريخ  عمق  يف  الضاربة  التاريخية  األشواط  الستحضار 
الكثري  قدمت  عريقة  لحضارة  باالنتماء  الشعور  لرتسيخ 

لإلنسانية”.
وأبرز الهاشمي عصاد أهمية تكثيف وتوحيد وتضافر جهود 
جميع الهيئات والقطاعات ذات الصلة لحماية هذا املوروث 
و  “مرجعية  باعتباره  به  والتعريف  واملتنوع  الثري  الثقايف 

رصيد مشرتك يفتخر به كل مواطن جزائري.”
جديدة  رؤية  لتأسيس  الوقت  السياق:”حان  هذا  يف  قال  و 
املحطات  استحضار  خالل  من  التقليدي  التأريخ  تتجاوز 
بهدف  أسالفنا”  تاريخ  ميزت  التي  الهامة  التاريخية 
لبناء حارض صحيح ومستقبل  العرب  وأخذ  منها  االستفادة 

قوي حسب تعبريه.
تبسة  وايل  استذكر  ـ  الرسمية  الوكالة  حسب  ـ  جهته  من 
عرب  املرأة  قدمتها  التي  الجسام  التضحيات  عطالله  موالتي 
الزمنية و إسهاماتها يف بناء مجتمع متني  الفرتات  مختلف 
وموحد معرجا عىل امللكة ديهيا التي قادت عدة معارك ضد 
الرومان امللكة تينهينان األم الروحية للتوارق و امللكة مروى 

والشهيدة  لروحها  تخليدا  السودانية  األهرامات  شيدت  التي 
التبسية العذراء بن جدة مهنية التي استشهدت وهي تدافع عن 

رشفها.
والثقافة  للهوية  “تيفاستيس”  جمعية  رئيس  أكد  بدوره 
التظاهرة  هذه  تنظيم  يف  تشرتك  التي  بريكة  صالح  األمازيغية 
الفعالية  هذه  تنظيم  أن  لألمازيغية  السامية  املحافظة  مع 
الدولية بوالية تبسة يعد “فرصة للخوض  العلمية واألكاديمية 
يف مواضيع هامة محل دراسات وبحوث للمساهمة يف تأسيس 

الهوية األمازيغية ونرشها وتوريثها لألجيال القادمة”.
ويف ذات السياق، ثمن األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية 
دور اإلعالم املكتوب واملسموع واملرئي من خالل ضمان تغطية 
ومرافقة  واألكاديمية  العلمية  امللتقيات  هذه  ملثل  موضوعية 
لفائدة  تكوينية  دورة  تنظيم  عن  كاشفا  املحافظة  نشاطات 

الوطنية  واإلذاعة  الجزائرية  االنباء  وكالة  من  بكل  الصحفيني 
والتلفزيون الجزائري وعدد من الجرائد “قريبا”.

امللتقى  أعقاب  يف  انعقدت  صحفية  ندوة  خالل  عصاد  وأبرز 
القديم  التاريخ  بني  إفريقيا،  شمال  يف  املرأة  الدويل:”مقاومة 
والقرن التاسع عرش امليالدي”، أهمية تكثيف الجهود من أجل 
إعداد قاموس مصغر للمصطلحات األمازيغية املتعارف واملتفق 
عليها خاصة يف ظل وجود 13 متغري لغوي يمكن االعتماد عليه 

كمرجع موثوق ورئييس لهذا الغرض.
وجدد ذات املسؤول دعم ومرافقة املحافظة السامية لألمازيغية 
ملختلف النشاطات الثقافية والعلمية عىل الصعيد الوطني التي 
األمازيغية  والهوية  الثقافة  وترسيخ  وجود  تعزيز  إىل  تهدف 

بالتعاون مع 914 جمعية والئية ثقافية تنشط يف هذا املجال.
* املرأة قامت بدور هام وبارز خالل خمتلف الفترات التارخيية

والبارز  الهام  “الدور  عىل  امللتقى،  فعاليات  يف  املشاركون  وأكد 
وخاصة  التاريخية  الفرتات  مختلف  خالل  املرأة  به  قامت  الذي 

الفرتة القديمة”.
مدير  ترأسها  التي  األوىل  العلمية  الجلسة  يف  املشاركون  وأبرز 
املركز الوطني للبحث يف علوم اآلثار الربوفيسور توفيق حموم 

شمال  بمنطقة  املجتمعات  مختلف  يف  املرأة  وجود  “أهمية 
إفريقيا” عىل اعتبار أنها عنرصا هاما يشارك يف مختلف مجاالت 

الحياة. ـ حسب ما أوردته وكالة األنباء الجزائرية ـ.
آمال  الدكتورة  أشارت  باملناسبة  قدمتها  التي  مداخلتها  ويف 
رئيسة  و  )قسنطينة(  سريتا  الوطني  املتحف  مديرة  سلطاني 
اللجنة العلمية للملتقى إىل “املكانة الهامة التي تكتسبها املرأة يف 
منطقة شمال إفريقيا عىل خالف غريها من املجتمعات األبوية” 
معرجة يف هذا السياق عىل مشاركتها )املرأة( يف مختلف مجاالت 
وحتى  والسياسية  واالقتصادية  باألساس  االجتماعية  الحياة 
والحروب  النزاعات  مختلف  يف  املشاركة  خالل  من  العسكرية 

املسلحة. حسب الوكالة الرسمية.
من جهتها، قدمت الباحثة يف التاريخ واألستاذة بجامعة اإلخوة 
منتوري )قسنطينة 1( سعاد سليماني قراءة تاريخية ونقدية 
يف عمل املؤرخ غابريال كامبس الذي يعرض فيه 22 سرية ذاتية 
بمنطقة  املقاومة  تاريخ  صفحات  يف  أسماءهن  خلدن  لنساء 
الحالية  الفرتة  غاية  إىل  القديم  التاريخ  منذ  إفريقيا  شمال 
ضد  البطالت  هؤالء  خاضته  الذي  املسلح  الكفاح  إىل  متطرقة 

العدو.
خلدون  ابن  جامعة  من  مجاني  الدين  عز  األستاذ  تطرق  كما 
من  الجزائر  يف  مناطق  بعدة  متواجدة  أثرية  نماذج  إىل  بتيارت 
بينها تيمقاد وسريتا متحدثا عن مكانة املرأة يف الجانبني الديني 
واالقتصادي ودورها يف تطور وازدهار املجتمع آنذاك إضافة إىل 
القديمة خاصة خالل  الجزائر  العامة يف  الحياة  مساهماتها يف 

الفرتة الرومانية.
بدورها تحدثت الباحثة يف علم اآلثار باملدرسة الوطنية لرتميم 
اآلثار األستاذة نعيمة عبد الوهاب عن مقاومة املرأة يف منطقة 
خالل  من  الرومانية  الفرتة  خالل  بخنشلة  وخاصة  األوراس 
التطرق إىل تحليل فسيفساء “انتصار اآللهة فينوس للبحرية” 
400 مرت  تقدر ب  1961 عىل مساحة  اكتشافها سنة  تم  التي 
وحفظها  بقسنطينة  سريتا  الوطني  املتحف  إىل  ونقلها  مربع 

هناك.
لإلشارة، شهد امللتقى 250 مشاركا قدموا من جامعات ومراكز 
فرنسا  بينها  من  أجنبية  دول  من  وآخرين  الوطنية  البحوث 

واليونان و إسبانبا والسودان وتونس.
 29 إلقاء  أيام  ثالثة  مدى  عىل  امللتقى  هذا  برنامج  وتضمن 
محارضة وذلك خالل 6 جلسات علمية تتخللها مناقشات حول 
الدور الهام الذي أدته املرأة يف النزاعات املسلحة والحروب عرب 
التاريخ إضافة إىل تنظيم عدة معارض للكتاب والزي التقليدي 

وجوالت سياحية إىل مختلف املواقع األثرية بالوالية. 

 »مقاومة املرأة قدميا يف مشال إفريقيا«
 ملتقى دويل باجلزائر مييط اللثام على خمتلف املحطات التارخيية.. املشاركون استحضروا ديهيا وتينهينان..

موقع  عىل  ليبيا،  لنالوت،  البلدي  للمجلس  الرسمية  الصفحة  نرشت 
للمدينة  الطرفية  العنونة  مرشوع  يف  البدء   ” صور  االجتماعي،  التوصل 

بعد اعتماد تصاميم لوحات الشوارع”.
أمس  يوم  أقيمت  نالوت”  “بلدية  أن  للمجلس  الرسمية  الصفحة  وأكدت 
عمل  ورشة  باملدينة،  االجتماعات  بقاعة  الجاري،  أكتوبر   07 االثنني 
بإرشاف للمهتمني بالشأن العام، للتعريف بمرشوع العنونة الذي تم تبنيه 

من قبل بلدية نالوت بتكليف من عميد البلدية د. عبد الوهاب الحجام”.
ستقدم  التي  “الفائدة  إىل  تطرقت  الورشة  أن  املصدر،  ذات  وأضاف 
الخدمي والغري ربحي والذي يهدف  للمواطنني واملدينة من هذا املرشوع 
إىل تنظيم املدينة ودعم القطاعات العامة والخدمية للتواصل مع السكان 
لهذا  ملا  املستقبل  يف  أوسع  خدمية  أفاق  وفتح  ومبارش.  سلس  بشكل 
املرشوع من أهمية من ناحية البنية التحتية والتنمية والتطوير املبارش 

لكافة مرافق الحياة”.
النظر  وجهات  “مشاركة  ـ  املصدر  ذات  حسب  ـ  الورشة  نهاية  يف  وتم 
بحضور السادة أعضاء املجلس البلدي ومنظمات املجتمع املدني واملهتمني 

باملرشوع”.
املزمع  ومن 
يف  البدء 

“املرشوع 
بمراحل متعددة 
فرتات  عىل 
مختلفة  زمنية 

وتكفلت 
باإلعداد  البلدية 
العمل  لتنظيم 
والتقني  الفني 
فرق  وتكليف 

متخصصة 
بالعمل”.

ليبيا.. انطالق كتابة أمساء شوارع وأزقة “نالوت” باللغة األمازيغية

“كيدال”  منطقة   شهدت 
املايض،  الشهر  نهاية  بأزواد، 
احتجاجات ومظاهرات شارك 
املنطقة،  أبناء  املئات من  فيها 
أدىل  التي  بالترصيحات  تنديدا 

بها الرئيس النيجريي، الرئيس 
االقتصادية  للجماعة  الحايل 
مامادو  أفريقيا،  غرب  لدول 
فيها  وصف  والتي  إيسوفو، 
“منطقة  بأنها  كيدال  منطقة 

إرهابية”.
بترصيحات  املحتجون  ونّدد 
كما  النيجريي،  الرئيس 
ويافطات  شعارات  رفعوا 
املنسوبة  بالترصيحات  تندد 
إيسوفو.  مامادو  للرئيس 
وتحركات  بترصيحات  وكذا 
اتجاه  “سيداياو”  مجموعة 

أزواد.
والحقوقي،  املدون  وقال 

الطاهري،  شمد   أغ  أيوب  
السلم  ذات  “النيجر  إن 
سوء  ثمن  تدفع  سوف  الهش 
الساحل  يف  للوضع  تقديرها 
وقد حذر أكثر قيادات الطوارق 

يف النيجر مغبة هذا التدخل”.
وأضاف ” قرار قادة ما يسمي 
جيوشهم  بحشد  سيداياو 
الكراهية  وخطاب  أزواد  إيل 
عليه  يسريون  الذي  والتشويه 
امللتهب  الساحل  يجعل  سوف 
أن  إىل  مشريا  التهابا”.  أكثر 
الساحل  دول  مشاكل  “أكرب 
القادة وضعف  أو أغلبها غباء 

التخيل لألوضاع “.
الطاهري:“يف  شمد   أغ  وأكد 
فعال  سيداياو  تدخلت  حال 
عملية  نسف  يعني  األمر  فإن 
جهود  وضياع  برمتها  السالم 

املجتمع الدويل”.

أزواد.. مظاهرات واحتجاجات 
بـ”كيدال” بعد وصفها ب”املنطقة 
اإلرهابية” من طرف رئيس النيجري

أكد املشاركون يف أشغال امللتقى الدويل األول 
البحث  واألمازيغية:  القبائلية  »األغنية  حول 
من  أكتوبر،   13 األحد  للهوية«،  الدائم  واملطلب 
تيزي وزو، عىل الدور الكبري الذي لعبته وال تزال 
ـ  الهوياتي، موضحني  النضال  يف  األغنية  تلعبه 
الذي جمع  الغناء  أن  ـ  الجزائرية  املساء  حسب 
األمازيغ بحاجة إىل تقييم، ليكون له اسم خاص، 
الصعيدين  عىل  البحث  طريق  يفتح  ومرشوع 

املحيل والدويل.                           
والثقافة  اللغة  كلية  نظمته  الذي  امللتقى 
معمري«  »مولود  لجامعة  التابعة  األمازيغية 
بتيزي وزو، واختتم يوم الثالثاء، جمع مجموعة 
الغناء  تناولوا  الذين  والجامعيني  الباحثني  من 
بالنقد والتحليل والبحث يف عمق الكلمة واملعنى، 
والثقايف،  الهوياتي  للنضال  نافذة  بمثابة  كانت 
حتى  الغناء  لتقييم  فرصة  امللتقى  أن  مؤكدين 
يكون له اسم خاص بالغناء القبائيل واألمازيغي 
األمازيغ،  كل  يجمع  عنرصا  ويكون  عامة، 
للباحثني  الطريق  يفتح  ومرشوعا  ووسيلة 
للرتكيز عىل الغناء يف املجال الثقايف عىل املستوى 

املحيل والجهوي والعاملي.
التي  الجزائرية  املساء  حسب  ـ  وأضافوا 

مركب،  متغري  الهوية  أن  ـ   الخرب  أوردت 
نطالب  الغناء  و»عرب  والذات،  الحياة  تمثل 
بمعنى  عاداتنا،  أدبنا،  ثقافتنا،  بشخصيتنا، 
بأمازيغيتا عرب غناء نص يحمل معان  املطالبة 
معان  لها  ونضالية  سياسية  إيديولوجية، 

سوسيولوجية، أنثروبولوجية وتاريخية«.
يف  األغنية  واقع  جالوي  محمد  املحارض  وطرح 
مناطق أمازيغية مختلفة، منها منطقة القبائل، 
ومنطقة  والوسط،  والصغري  الكبري  األطلس 
الريف باملغرب، حيث أكد أن الغناء مختلف بني 
الجانب  إبراز  التي يحاول فنانوها  املناطق  هذه 
غناء  نجد  حيث  منطقة،  بكل  الخاص  الثقايف 
الشحيل، وآخر يسمى بـ»احاواش« الذي بذكره 
والصغري،  الكبري  األطلسان  الذهن  إىل  يتبادر 
يف  الوسط  باألطلس  أما  النوع،  بهذا  لتميزهما 
املغرب، فهناك غناء مختلف يسمى »احيدوس« 
الذي انترش  كثريا وله طابع ثقايف خاص، بينما 
يف الريف هناك ما يسمى بـ»راال بويا« وهو غناء 
القبائلية،  لألغنية  وبالنسبة  األفراح،  يف  نسوي 
تيبوغارين،  »أورار،  منها؛  مختلفة  أنواعا  نجد 
أشويق« وغريها، والتي بالبحث يف عمقها نجدها 
وجها ثقافيا متنوعا مرتبطا بالعادات والتقاليد.

والدكاترة  للجامعيني  رسالة  جالوي  وجه 
والطلبة، داعيا إياهم إىل البحث يف عمق الثقافة 
القضايا  هذه  عىل  االهتمام  وصب  والهوية، 
والكلمة  الشعر،  الغناء،  الهوياتية،  الثقافية 
حيث  جيد،  بشكل  منظمة  غري  تزال  ال  التي 
مجال  يف  خاصة  بينها،  فيما  كبري  تداخل  هناك 

التسمية، التحديد  والتصنيف.
بجامعة  وأستاذ  دكتور  حمزاوي،  حكيم  أعقب 
شكل  عىل  جاءت  التي  محارضته  يف  الجزائر، 
الفنانني  لكبار  أغنية   30 ملحتوى  ونقد  تحليل 
املحارضة  وتناولت  و2019،   1990 سنتي  بني 
ثالثة محاور أساسية خالل هذا التحليل، أولهما 
تأسف املغنني عن النمط املعييش ملنطقة القبائل، 
و املحور الثاني إهمال اللغة والثقافة األمازيغية 
من طرف املجتمع، واملحور الثالث تناول كيفية 

املساس بالبيئة، الحملة اإلعالمية والهجرة.
من  جملة  بإلقاء  امللتقى  أشغال  وتواصلت 
كمقاربة  الغناء  حول  انصبت  املحارضات، 
السجل  يف  القبائلية  األغنية  أنثروبولوجية؛ 
الشعري للونيس آيت منقالت، األغنية األمازيغية 

يف األدب املغاربي بالتعبري الفرنيس وغريها.

إبراز دور الغناء يف النضال اهلويايت
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الذي  الغاشم  العسكري  الهجوم  الستكمال  الرتكي  النظام  عاد 
يشنه عىل املناطق الكوردية يف شمال سوريا “روج آفا” منذ أزيد من 
الكوردية  املناطق  عىل  بالهجوم  أردوغان،  الرئيس  أمر  أن  بعد  سنة، 
من  األخرض  الضوء  أخذ  أن  بعد  مبارشة  الرتكية  للحدود  املحادية 
الرئيس األمريكي؛ دونالد ترامب، وهو ما وقع فعال؛ إذ شنت الطائرات 
والنساء  باألطفال  تعج  مناطق  عىل  جوية  غارات  الرتكية  العسكرية 
ينذر  مّما  املهجرين من مناطق مختلفة،  املرىض وعدد من  والشيوخ 
تنضاف  الكوردي  الشعب  حق  يف  أخرى  إنسانية  مجازر  بارتكاب 

للسجل األسود للنظام الرتكي.
هذا الهجوم العسكري العدواني اآلثم الذي يقوده النظام الرتكي ومعه 
عدد من املليشيات اإلرهابية املسلحة واملليشيات املوالية ألنقرة املسماة 
)الجيش الوطني السوري(، يحدث وسط صمت مريب للمنتظم الدويل 
اإلجراءات  اتخاذ  تحاول  لم  التي  العالم  دول  وجل  األوروبي  واالتحاد 
عىل  املستمر  العسكري  الهجوم  ووقف  الرتكي  النظام  لردع  الالزمة 
شعب أعزل قاوم بكل قوة وجرأة أبشع منظمة إرهابية يف القرن ال 
21 “داعش” نيابة عن العالم، وخلص عامة شعوب املنطقة بل شعوب 

العالم من جرائمها ووحشيتها الفظيعة.
له،  املوالية  املسلحة  اإلرهابية  واملليشيات  الرتكي  النظام  يقرتفه  فما 
من جرائم إرهابية ووحشية يف حق الشعب الكوردي، يندى لها جبني 
العالم، وينذر بكارثة إنسانية تنضاف لسلسلة الجرائم التاريخية التي 
والوجود  الحرية  يف  الكوردي  الشعب  لحق  املعادية  األنظمة  اقرتفتها 

عىل أراضيه التاريخية.
ان سكوت املنتظم الدويل هو بمثابة تواطئ مفضوح مع النظام الرتكي 
التوسعية  وأطماعه  جرائمه  ويف  الكوردية  املناطق  تدمري  يف  املستمر 

وذالك بسن سياسة األرض املحروقة، مّما تسبب ويتسبب 
يوميا يف موجات هجرة ونزوح للمدنيني، خاصة األطفال 

والنساء والشيوخ واملرىض.
ومن هذا املنطلق يجّدد التجمع العاملي األمازيغي ما ييل:

النظام  يشنه  الذي  العسكري  للهجوم  وشجبه  إدانته  ـ 
من  يقرتفه  وما  الشقيق  الكوردي  الشعب  عىل  الرتكي 

جرائم يف حق شعب أعزل.
يف  الكوردي  الشعب  مع  والالمرشوط  املطلق  تضامنه  ـ 

“روج آفا” )شمال سوريا( وبباقي املناطق الكوردية.
الذرائع التي يخلقها النظام الرتكي  التأكيد عىل أن كل  ـ 
من أجل التغطية عىل هجومه العسكري عىل شعب أعزل، 
أمنا  مالذا  توفري  منها  الغاية  وهمية  ذرائع  إال  هي  ما 
بعد  “داعش”  بينها  املنطقة من  يف  اإلرهابية  للتنظيمات 
بالرقة  معقلها  من  بدحرها  الكوردية  القوات  قامت  أن 

وتطهري املناطق الكوردية منها.
ـ استغرابه لصمت املنتظم الدويل إزاء الهجوم العسكري 
بمليشيات  مدعوما  الرتكي  النظام  يقوده  الذي  اإلرهابي 
الداعمة  الدول  من  مفضوح  وبتواطؤ  مسلحة  إرهابية 

لإلرهاب يف املنطقة.
والتنظيمات  الدويل  واملجتمع  األوربي  واالتحاد  املتحدة  األمم  دعوة  ـ 
الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف وفضح مجازر النظام الرتكي 
وتحميل املسؤولية ألردوغان، يف كل ما يقع يف املنطقة، ويف حق الشعب 

الكوردي، مع حثه عىل احرتام مبادئ القانون الدويل.
يف  الحقائق  تقيص  أجل  من  املتحدة  األمم  ملفوضية  دعوته  تجديد  ـ 

جرائم النظام الرتكي الفايش يف املناطق الكوردية.
ومقاطعة  واقتصاديا  سياسيا  الرتكي  النظام  مقاطعة  إىل  الدعوة  ـ 

البضائع الرتكية .
* التجمع العاملي األمازيغي
الرئيس: رشيد راخا

التجمع العاملي األمازيغي يدين اهلجوم العسكري الذي يقوده النظام التركي ضد الشعب 

السيايس  املكتب  عرب 
التقدم واالشرتاكية،  لحزب 
ورفضه  “تنديده  عن 
أجزاَء  تركيا  لغزو  القاطع 
من الرتاب السوري”، مديناً 
توغل  العبارات،  “بأشد 
شمال  يف  الرتكي  الجيش 
واستهداف  سوريا  رشقي 

الكورد”.
واإلشرتاكية  التقدم  وقال 
“الخلفيات  إن  له،  بيان  يف 
العمليات  وراء  الحقيقية 
الجارية  الرتكية  العسكرية 
تغيرٍي  إحداِث  يف  تكمن  إنما 
قرسي  وإثني  ديموغرايف 
أكراد  يستهدف  باملنطقة 
خالل  من  سوريا،  شمال 

ترشيدهم وتقتيلهم ودفعهم إىل النزوح الجماعي، يف ما يمثل مأساًة 
إنسانية حقيقية، وحرَب إبادٍة تُسائل الضمري العاملي، وخرقا سافرا 

للقانون الدويل، وجريمَة حرٍب تستوجب املتابعة والعقاب”.
العدوان  استمراَر  شديدين،  واستنكاٍر  “بقلٍق  يتابع  أنه  إىل  وأشار 
استخفاٍف  يف  السورية،  األرايض  عىل  الخطري  الرتكي  العسكري 
دويل  َعَميل  صمٍت  ظل  ويف  الدولية،  واألعراف  القوانني  بكل  كبرٍي 
العاملية  يؤكد تقاعس، إن لم يكن تواطؤ، عدٍد من األطراف والقوى 

بخصوص ما يجري عىل الساحة السورية”.
أنظار  أمام  املتواصل  االعتداء  أن “هذا  البيان،  ذات  الحزب يف  واعترب 
العالم ويف تحٍد واضح للرشعية، يشكل تهديدا حقيقيا لوحدة تراب 
عليها،  وسيادته  أراضيه  لسالمة  صارخا  وانتهاكا  واستقالله،  البلد 
ا خطريا بتماسك نسيجه املجتمعي والديموغرايف، باإلضافة إىل  ومسًّ
أصال  املتدهور  واألمني  اإلنساني  للوضع  تفاقٍم  من  إليه  يُفيض  ما 
باملنطقة، ومن إعطاِء الفرصة أمام اإلرهاب املقيت لكي يعيد تجميع 
ِقواه، ليس إقليميا فقط وإنما ودوليا أيضا، مما يشكل تهديدا واضحا 

لألمن والسلم العامليني”.
من  “فورا  قواتها  بسحب  تركيا  واالشرتاكية  التقدم  حزُب  وطالب 
اتخاذ  إىل  الدويل  املنتظم  مكونات  “كافة  داعيا  السورية”،  األرايض 
موقٍف موحد قوي وناجز، وإىل التحرك العميل والناجع من أجل فرض 
سلطة الرشعية واملرشوعية والسعي إىل منع استمرار تركيا يف خرقها 
وأعراف  الدويل  القانون  وبمبادئ  املتحدة  األمم  بميثاق  واستهتارها 

القانون اإلنساني”.
التقدم واالشرتاكية  السيايس لحزب  املكتب  الوقت، “يؤكد  ويف نفس 
عىل وجوب أن تتوقف كافة التدخالت األخرى املبنية عىل الحسابات 
السوري بحقه  الشعب  واملصالح وتغذية الرصاع يف سوريا، وتمتيع 
وتحقيق  بدائله،  وبلورة  ومستقبله،  حارضه  صنع  يف  الطبيعي 
وإعادة  واالستقرار  والتنمية  والكرامة  الديموقراطية  نحو  تطلعاته 
ومعقولة  عادلة  سياسية  حلول  إطار  يف  واستقاللية،  بحرية  البناء، 
تُنهي معاناة الشعب السوري املمتدة منذ سنوات”. يورد بيان رفاق 

عيل يعتة.

 *منترص إثري

“التقدم واإلشتراكية”: 
العدوان التركي “جرمية حرب” 
متثل مأساًة إنسانية وحرَب إبادٍة 

لألكراد ُتسائل الضمري العاملي ينتمون  نشطاء  نّدد 
وقفة  يف  األمازيغية،  للحركة 
 20 األحد  صباح  احتجاجية 
أكتوبر الجاري، أمام السفارة 
الرباط،  بالعاصمة  الرتكية 
العدوان   ” وصفوه  بما 
الشعب  الدموي” عىل  الرتكي 
رشق  شمال  يف  الكوردي 

سوريا “روج آفا”.
الذين  املتظاهرون  ورفع 
األمازيغية  األعالم  حملوا 
تصف  والفتات  والكوردية، 
طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس 
حرب”،  ب”مجرم  أردوغان 
“الهجوم  تستنكر  شعارات 
الرتكي  للجيش  الهمجي 
ومرتزقته عىل شعوب مناطق 

رشق الفرات يف سوريا “.
واعترب املحتجون أن “الهجوم 
بعرض  يرضب  الرتكي 
الحائط كل القوانني واألعراف 

يف  تاريخيا  الذات  قائمة  كأمة  الكرد  وحق  الدولية، 
سيادتها عىل أرضها، وتقرير مصريها بنفسها”.

وقال النشطاء الذين شاركوا يف الوقفة، إىل جانب بعض 
يف  يندرج  الرتكي”  “الغزو  إن  الكوردية،  الجالية  أفراد 
يف  واستمراره  الرتكي  للنظام  التوسعي  “الغزو  إطار 

إبادة الشعب الكوردي أمام أنظار العالم”.
“تنسيقية  لدعوة  استجابوا  الذين  املتظاهرون  وعرب 
تيويزي ملساندة الشعوب” عن تضامنهم “الالمرشوط 
واالشور  واألرمن  والرسيان  الكردي  الشعب  مع 
الفرات  رشق  منطقة  يف  والعرب  والرتكمان  واإليزيدي 

بسوريا”.
وعربت “تنسيقية تيويزي تنامورت ملساندة الشعوب” 
يف بيان وزعته عقب الوقفة االحتجاجية أمام السفارة 
إدانتها “للتوجه االحتاليل االبادي  الرتكية بالرباط، عن 

للنظام الرتكي من خالل عدوانه”. وفق تعبري البيان.
عن  أسفر  الرتكي  “الهجوم  أن  التنسيقية  بيان  وذكر 
العمرية  الفئات  مختلف  من  املدنيني  من  املئات  مقتل 
وتدمري البنية التحية و ترشيد آالف من املواطنني، بدعم 
و  داعش  بقايا  من  راديكالية  اسالموية  جماعات  من 
القاعدة و احرار الشام و غريها من امللشيات املسلحة”.

فورا،  الرتكي  “العدوان  بوقف  التنسيقية  وطالبت 
شعوب  وحماية 
مناطق رشق الفرات 
من االبادة الجماعية 
تمارسها  التي 
الرتكية يف  السلطات 

حقها”.
بمنع  طالبت  كما 
الديمغرايف  “التغيري 
الذي  والهوياتي 
النظام  إليه  يسعى 
الرتكي وتأمني املواد 
الالزمة  االغاثية 
عاجلة  بصورة 
وتمكني  للمهجرين؛ 
شعوب رشق الفرات 
حقهم  من  بسوريا 
يف تقرير مصريهم”.

* منترص إثري

الرباط .. أمازيغيون حيتجون أمام السفارة التركية 
تنديدًا ب”اإلبادة اجلماعية” للشعب الكوردي



اكتوبر  2019 - العدد  225    
ⴽⵜⵓⴱⵔ- ⵓⵟⵟⵓⵏ- 225- 2969

www.amadalamazigh.press.ma 13
قضايا الكرد       

ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ  ⵏ ⵍⴽⵓⵔⴷ

  العدد  186 -يونيو   2966/2016قضايا الكرد

* * كيف صار الشاعر عمر مغتربا عن 
الوطن؟

** كانوا أصدقائي يتواصلون معي عرب املاسنجر  
ويتساءلون هل ما زلت بالرقة تعيش عند داعش؟

أنا لم أذهب   ، كنت أرد عليهم بابتسامة ساخرة 
إىل داعش، بل داعش هي من أتت إلينا، إىل مدينتنا 
واحتلوها بالقوة واإلرهاب ... أنا لم أذهب إليهم 
بيتي بني  أعيش يف  زلت  ما  أنا  إلينا،  أتوا  هم من 
أنا يف  لهم  أقول  باختصار كنت  أهيل وأصدقائي، 

وطني...
وبنفس الوقت كنت أسألهم أين أنتم أيها الثوار؟

كردستان  باشور  يف  أنا  يقول  من  منهم  فكان 
)كردستان العراق( ومنهم يف كردستان الشمالية 

الجزء األكرب الذي انضم بحسب اتفاقية سايكس 
الفاشية...  الطورانية  العنرصية  الدولة  إىل  بيكو 
وهلم  وكندا  أملانيا  يف  أنا  يقول  كان  من  ومنهم 

جرا...
٢٠١٥(قررت  )١.شباط  الحرجة  اللحظة  ويف 
الخروج خفية بعد أن أصبحت رقابنا قاب قوسني 
امَلحتم متجها صوب مقاطعة  املوت  أدنى من  أو 
عفرين مع أرستي الصغرية ومعنا طفلنا »بيار« 
الذي لم يكن قد تجاوز أسبوعه الثالث .... وأثناء 
جرس  نهاية  يف  لداعش  دورية  أوقفتنا  خروجنا 
الخالد   الفرات  صدر  عىل  الجاثم  القديم  الرقة 

قائال )وكان تونسياً عىل ما أعتقد( إىل أين؟
انعدم  أن  بعد  العمل  عن  بحثا  تركيا  إىل  له  قلت 
العمل هنا... فضحك ساخرا وهو يلوح بالسكني 
 .... املسلمني؟  بالد  إىل  الكفر  بالد  من  أتذهبون 
أدرك ما تفوه به لسانه  أماكننا وقد  فتجمدنا يف 
تحركوا  هيا  األتوبيس  باب  أغلق  وبغضب  أخريا 

اذهبوا إىل الجحيم.
الطريق  طوال  سيامند  ابني  كان  السفر  وأثناء 
يذرف الدموع الحارة وبصمت كان يبكي وصمته 
أقرب ما يكون إىل حزن جنائزي وعند سؤال أمه 
أليس  بيتنا  إىل  عودة  لنا  يعد  لم   ( تبكي  ملاذا  له 
بالضبط  هنا  أمي؟(  تركتم  ملن  وألعابي  كذلك؟ 
أحشائي،  يحرق  قلبي  ولهيب  الدموع  خنقتني 

ولذنا إىل الصمت.
وعندما قال السائق لنا، اآلن تقدرون بأن تفعلوا 
لداعش  حاجز  آخر  تجاوزنا  لقد  تشاؤون،  ما 
الكردية... هنا  القوات  التايل هو حاجز  والحاجز 
ثم  ومن  السيارة  من  ونزلت  توقف  للسائق  قلت 
يف  ذراعي  ماداً  مراً  بكاء  وبكيت  عيني  أغمضت 
بعمق  وبعمق  مرة  ألّول  متنفسا  الطلق  الهواء 
عىل  منها  أغىل  وهل  الحرية  هواء  أكرب  بعمق 
اإلطالق يف الحياة ؟ عندها شعرت بأنّني أصبحت 

خفيفاً كالظل وكأنّني فيما قبل كنت أحمل جبال 
لزوجتي  قلت  ثم   .. كابوساً  وأعيش  كاهيل  عىل 
وارفعوا  جانبا  العبايات  ارموا  هيا  ناتاليا  وابنتي 

الرباقع عن وجهوكم.....

* سياسيًا، كيف ترون الواقع السياسي 
الكردي؟

جداً  متشعبة  والكردستانية  الكردية  القضية  إن 
وذات بعد إقليمي ودويل وذاتي وموضوعي، من هنا 
بالذات ومنذ أن قسمت كردستان يف بدايات القرن 
املنرصم وحتى اآلن ضحى الكرد بالغايل والنفيس 
من أجل الحرية والعدالة واالستقالل ولكن لسوء 
أنظمة  بأربع  ابتلينا  كردي  كشعب  بأننا  الحظ 
طائفية  عنرصية  ودكتاتورية  شوفينية 
بينهم  فيما  وتحاربوا  وتفرقوا  اختلفوا  وإن 
والكردستانية  الكردية  القضية  عىل  فإنهم 
يتوحدون صفا واحدا وأن عدوهم هو الشعب 
الكردي وليس هذا فحسب بل إن أصدقاء تلك 
األنظمة الفارسية والطورانية والعروبية هم 
أيضا يتوحدون ضد تطلعات الشعب الكردي 
وحريته  وذلك طبقا ملصالحهم املشرتكة ....

لذلك  الكارثة،  تكمن  أين  الحظتم  هل 
الحق  صاحب  والكردستاني  الكردي  يشعر 
كل  من  محاربون  بأنهم  العادلة  والقضية 

العالم تقريبا.
التناقضات  لوال هامش  الكردية  القضية  إن 
بني تلك األنظمة الغاصبة لكردستان النتهت 
منذ أمد بعيد وبالتايل هذا الهامش جعلهم يف 
أحلك ظروفهم الصعبة بأن يتنفسوا الصعداء 

ويعيدوا النضال مرة بعد أخرى.
كردستان  غربي  يف  وخاصة  هناك  اليوم 
قوات  تضحيات  وبفضل  السوري  والشمال 
الجسام  املرأة  وحماية  الشعبية  الحماية 
مع  وبالتعاون  واإلجرام  الرش  داعش  ضد 
التحالف الدويل استطاعوا أن يلحقوا هزيمة 
دولتهم  عىل  والقضاء  باإلرهابيني  الهزيمة  تلو 

الخرافية يف العراق والشام...
إننا نقدر بأن نقول بأن القضية الكردية يف سورية 
أصبحت لها أبعاد دولية واقليمية وأنهم أي الكرد 
أصبحوا اليوم قوة ال تستهان بها يف سورية حيث 
الحبيبة  مساحة  ٣٣٪من  حوايل  عىل  يسيطرون 

الصعبة  الظروف  كل  من  الرغم  عىل  سورية، 
من  وخاصة  وجودهم  يهدد  الذي  والخطر 
خلفه  ومن  الفايش  الطوراني  النظام  جانب 

نظام املاليل الرجعي يف إيران.
الكرد وخالل سنوات بما  القول بأن  نستطيع 
تسمى بالثورة السورية استطاعوا أن يقدموا 
والحرب  اإلدارة  يف  نوعها  من  فريدة  تجربة 
وعىل الرغم من اإلمكانيات املتواضعة والحرب 
يؤسسوا   بأن  استطاعوا  الّسورية،  األهلية 
الذاتية  اإلدارة  يشكلوا  وبأن  بأنفسهم 
الديمقراطية يف روجآفاي كردستان والشمال 
واألمان  واألمن  الخدمات  ويؤمنوا  السوري 

واالستقرار والعمل للمواطنني...
)سورية(  الغربية  كردستان  كرد  باملخترص 
بعد  ما  غريهم  هم  كوباني  تحرير  قبل  ما 

تحريرها.
داعش  اتخذتها  التي  الرقة  من  أنت 
عن  حدثنا  لدولتها،  لها  عاصمة 

تجربتكم تحت حكم داعش؟

ما الذي كان يجري؟ هي تجربة مريرة أليس 
كذلك؟

بالكامل  الرقة  محافظة  عىل  داعش  سيطرت 
عىل  قضوا  أن  بعد  25/12/2013/وذلك  يف 
السوري  الحر  بالجيش  يسمى  بما  فصائل  كل 
وبعدها تفرغت نهائيا لتطبيق الحدود والرشيعة 

النبوية  والسنة  الكتاب  عىل  القائمة  اإلسالمية 
عيني  بأم  رأيت  ألنني  باملئة،  مئة  صحيح  وهو 
املرأة  ويرمون  الّسارق....  أيدي  يقطعون  وهم 
الزانية بالحجر حتى املوت وكذلك رمي اللوطيني 
من أعىل مبنى باملدينة حتى املوت وتعليق رؤوس 
البرش يف الساحات العامة وأمام الناس وفتح باب 
 ... الكرد  من  االيزيديات  للنساء  النخاسة  سوق 
باإلكراه  الجامع  الزكاة والصالة يف  وكذلك جباية 
والرعب وعدم تحرك املرأة لوحدها من دون محرم 
ليس  من  كل  وبأن  بالربقع  املرأة  الزامهم  وكذلك 
وبالتايل  املال  عن  خارج  كافر  فهو  أفكارهم  عىل 
ما  وإذ  وهلمجرا  منه  القصاص  وجب  عدوهم 
رجعت إىل الكتاب والسنة سرتون بأنهم يطبقون 
بأن  هو  منه  استغربت  ما  ولكن  الصحيح  الدين 
املتدينني كانوا يقولون بأننا مع تطبيق الرشيعة 
يمثلون  ال  هؤالء  ولكن  الله  وحدود  اإلسالمية 
الدين...  عن  بعيدون  وأنهم  الصحيح  اإلسالم 
كانوا  الصحيح  اإلسالم  هو  ما  نسألهم  وعندما 

يقولون ال نعلم؟ 
سيصاب  أنه  إما  أجواء  هكذا  يف  يعيش  الذي  إن 
ما  وينفذ  يطبق  نهائيا  يخرس  أن  أو  بالجنون 
مصريه  وإال  عمياء  طاعة  ويطيعهم  به  يأمرون 
معهم  ينخرط  أن  أو  املحتم...  الهالك  سيكون 

بسفك الدم واإلجرام حتى املوت.
عىل  اإلجرامية  رشيعتها  تطبق  داعش  كانت  لقد 
يف  واإلرهاب  الرعب  وتنرش  األبرياء  بحق  األرض 
قلوب الناس العزل ويأتي النظام السوري املجرم 
هو أيضا من الجو لكي يقصف بطائراته األحياء 
األبرياء  من  فيقتل  الشعبية  واألسواق  املدنية 

األطفال والنساء والشيوخ وبالعرشات....
بأن  والدهشة  االستغراب  إىل  يدعو  كان  والذي 
مرة  وال  يستهدف  لم  السوري  النظام  طائرات 
مقرات داعش الكثرية وحواجزه املنترشة يف داخل 

املدينة وخارجها...
لذلك كانوا أهل الرقة يتهامسون فيما بينهم رساً 
أوالدكم  وأرواح  أرواحكم  عىل  الحفاظ  أردتم  إذا 
من قصف طائرات النظام السوري ما عليكم إال 

أن تختبؤوا يف مقرات داعش؟!

هل  األجنبي  للتدخل  تنظرون  كيف 
أم  الكردية  القضية  مصلحة  في  تصب 

العكس؟

والسيادة  املحميات  أرض  هي  اليوم  سورية 
ذهبت  السوري  النظام  بها  يتبجح  التي  الوطنية 

إىل غري رجعة وانتهكت منذ فرتة طويلة جدا ...
هناك يف سورية قوتان رئيسيتان تتحكمان بكل 

اإلرادات 

والنظام(  معارضة  بسواء)  سواء  السورية 
إنهما  بحرا، جوا  برا،  بها وبمصريها  وتتحكمان 
بالدول  يتحكمان  وكذلك  واألمريكان  الروس 
السورية عامة كإيران  املعنية باملسألة  اإلقليمية 
الخليجية  الدول  وكذلك  خاص  بشكل  وتركيا 

بشكل عام.
إن هاتني الدولتني الكبريتني تتحكمان بمصري جل 
بأن  نرى  نحن  لذلك  العالم  كل  نقل  لم  إن  العالم 
تحالف الكرد مع التحالف الدويل بقيادة الواليات 
متَمثلة  العاملي  اإلرهاب  ضد  األمريكية  املتحدة 
مصلحة  يف  سيصب  النهاية  يف  هو  الرش  بداعش 
الكرد وإن لم نحصل عىل كل يشء، سنحصل عىل 

الجزء وبالتايل لن نعود إىل املربع األول.
الشعوب  من  وكردستاني  كردي  كشعب  إننا 
حق  أصحاب  بأننا  نؤمن  أننا  األصيلة  العريقة 
تاريخه  أجل  من  ضحى  وشعب  عادلة  وقضية 
املناضلني  ماليني  بل  اآلالف  وجماله  وفنه  ولغته 
والعدالة  الحرية  أجل  من  الدرب  عىل  والسائرين 
وحق تقرير املصري والعيش تحت الشمس أسوة 
يتوقف  والّسماء ولن  األرض قاطبة  بكل شعوب 
يكن  لم  إن  واالستقالل  بالحرية  إال  النضال  هذا 

اليوم فالغد هو الفيصل.

االمازيغية  العالقات  عن  سمعت  هل 
هذه  عن  تعرف  وماذا  الكردية؟ 
بين  التشابه  أوجه  هو  وما  العالقات؟ 

القضيتين؟

األمازيغي  الشعب  عن  أعرف  ال  الشديد  لألسف 
الذي  الجغرايف  البعد  أعتقد  مرده  وذلك  الكثري 
يفصل فيما بني كردستان وتامازغا وكذلك طبيعة 
ولكن  وتامازغا....  لكردستان  الغاصبة  األنظمة 
كالشعب  األمازيغي  الشعب  بأن  أعرفه  ما  كل 
املسلمني ألبشع  الغزاة  أيدي  الكردي تعرض عىل 
يف  والصهر  واالضطهاد  والحرمان  القهر  أنواع 
وعقبة  نصري  بن  موىس  بقيادة  العربية  البوتقة 
هذا،  يومنا  وإىل  رسح  أبي  بن  وعبدالله  نافع  بن 
ويحرقون  ويسلبون  ينهبون  كانوا  أنهم  حيث 
األمازيغ  أطفال  من  يتخذون  كانوا  يشء،  كل 
غلمانا ألنفسهم والنساء سبايا يبعنهن يف أسواق 
بأبخس  وحلب...  وبغداد  دمشق  يف  النخاسة 
كان  األموي  الحكم  بن  مروان  بأن  حتى  األثمان 
من  الجميالت  له  ينقي  بأن  نصري  بن  يراسل 
غروره  بهن  ليشبع  إليه  ويرسلهن  األمازيغيات 

وتكربه ونهمه .
وشمال  تامازغا  غزو  قبل  معكم  نتساءل  إننا 
كان  ومن  البالد  هذه  يف  يوجد  كان  من  إفريقيا 

يحكمها ؟
إننا كشعب كردي وكردستاني نؤمن بأننا وكذلك 
وقضية  حق  أصحاب  هما  األمازيغي...  الشعب 
والتضحية  واإليمان  الدائم  النضال  وأن  عادلة 
العبودية  وإنهاء  النرص  إىل  طريقنا  هو  والفداء 

وبالتايل إىل الحرية املنشودة واالستقالل.
األمازيغية  الكردية  األخوة  عاشت  بخري  دمتم 
والعدالة  بالحرية  ولشعبينا  لقضيتينا  والنرص 

واالستقالل.

* انتهى

الشاعر والكاتب الكردي عمر بوزان لـ »العامل األمازيغي« 2/2
الشعب الكورديستاين يؤمن بأن الشعب األمازيغي أصحاب حق وقضية عادلة

»الّصدفة هي من جعلتين اآلن شاعرًا أكتب لكم هذه احلقيقة العارية كما هي دون زيادة أو نقصان وقبلها بكّل صراحٍة مل أكن أي شيء«، يقول الكاتب والشاعر الكوردي، عمر بوزان يف حواره هذا مع »العامل األمازيغي«، ويتساءل 
املتحدث :« هل ترى كم موهبة تولد ومن مث متوت يف مهدها دون أن تكتشف؟«

وأردف بوزان :«الشعر لدي هو أحيانا كالصاعقة اليت تضرب األماكن العالية فجأة وعلى حني غرة وأحيانا يتفاعل ويتغلل كالرباكني من الداخل ويف النقطة واللحظة احلرجة يتفجر غضبًا وصخبًا ودخانا يعلو إىل الّسماء«.
سياسيا، يقول الشاعر الكردي :« القضية الكردية والكردستانية متشعبة جدًا وذات بعد إقليمي ودويل وذايت وموضوعي، من هنا بالذات ومنذ أن قسمت كردستان يف بدايات القرن املنصرم وحىت اآلن ضحى الكرد بالغايل والنفيس من أجل 

احلرية والعدالة واالستقالل ولكن لسوء احلظ بأننا كشعب كردي ابتلينا بأربع أنظمة شوفينية ودكتاتورية عنصرية طائفية وإن اختلفوا وتفرقوا وحتاربوا فيما بينهم فإهنم على القضية الكردية والكردستانية يتوحدون صفا واحدا«.

حاوره
منتصر 

إثري

 “

سوريا اليوم
 أرض المحميات 

والسيادة الوطنية التي 
يبجح بها النظام السوري 

ذهبت إلى غير رجعة
” 

 “

رأيت 
»داعش«  يقطعون 

أيدي الّسارق.... 
ويرمون المرأة الزانية 

بالحجر حتى الموت 
”
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األمازيغية  األغنية  أيقونة  توجت 
ب  املعروفة  شاهو  فاطمة  واملناضلة 
للثقافة  التقديرية  بالجائزة  »تبعمرانت«، 
تقديرا   ،2018 سنة  برسم  األمازيغية 
ألعمالها الفنية وتتويجا ملسريتها النضالية 
يف سبيل  النهوض باألمازيغية ثقافة ولغة.

وجرى تتويج الفنانة األمازيغية خالل حفل 
سنة  عن  األمازيغية  الثقافة  جائزة  تسليم 
للثقافة  امللكي  املعهد  نظمه  الذي   2018

بمقر  اكتوبر   17 أمس  يوم  األمازيغية، 
العرشين  الذكرى  تخليذ  بمناسبة  املعهد، 
املعهد  وتأسيس  بأجدير  امللكي  للخطاب  

امللكي.
تابعمرانت،   فاطمة  الفنانة  تتويج  جاء 
األمازيغية  للثقافة  التقديرية  بالجائزة 
الفنية  ملسريتها  تقديرا   ،2018 سنة  برسم 
باألمازيغية،  النهوض  سبيل  يف  والنضالية 
التي  امللتزمة  بأغانيها  تابعمرانت  عرفت 
استهوت  أجياال من املغاربة فهي من لقبت 

بصاحبة »الرباب الفيض«.

املولد واملسار 
بنواحي   1962 سنة  شاهو  فاطمة  ولدت 
الصغري،  باألطلس  الخصاص  منطقة 
أوشكرا،  بقبيلة  سالم  إد  قرية  يف  وتحديدا 
الثالثة  السنة  والدتها وهي يف  . وقد فقدت 
من عمرها، وانتقلت للعيش معا خالتها يف 
قرية إيد وعزيز، قبيلة إيد لعربا قرب مدينة 

الخصاص، 
تلج  لم  فاطمة 

ألن  املدرسة 
لم  الحظ 

 ، يسعفها
فنانة  وهي 

كونت  عصامية 
فبعد  بنفسها،  نفسها 

نفسها  علمت  األول  ألبومها  اصدرت  أن 
بنفسها، حيث بدأت تتعلم القراءة والكتابة 
أمازيغ. مثقفني  مع  اتصاالت  وأجرت 

وترعرت يف بيئة فنية خصبة كان لها كبري 
األثر يف تكوين شخصيتها وذوقها.

وتعد فاطمة تبعمرانت من املع الفنانات يف 
الساحة الفنية األمازيغية ونجمة املوسيقى 
ومناضلة  شاعرة  أنها  كما  األمازيغية، 
ال  التي  بكلماتها  أغانيها  وتتميز  أمازيغية 
والثقايف  االجتماعي  املجال  عن  كثريا  تبتعد 

لإلنسان األمازيغي. 
الفنان  مع   1983 سنة  يف  الغناء  بدأت 
انتقلت  ذلك  وبعد  الحميدي،  جامع  الرايس 
ملجموعة اشتوك وبدأت تسجيل )تنظامت( 
بلفقيه  محمد  موالي  مع   1984 سنة 
الرايسة  أغاني  تقلد  كانت  الوقت  ذلك  ويف 
تحيحيت مقورن والرقية الدمسريية، ويف 

الحاج محمد  انتقلت ملدرسة   1988 سنة 
 ،1987 سنة  من  وانطالقا  الدمسريي، 
تتخذ  اإلبداعية  تبعمرانت  أعمال  بدأت 
عن  فكتبت  وهوياتيا«،  »فلسفيا  منحى 

الهوية والثقافة األمازيغيتني.
 ويف سنة 1990 كونت فرقتها املوسيقية 
وحققت  كبريا  نجاجا  لقيت  ما  ورسعان 
نجحت  حيث  خيالية  مبيعات  أرشطتها 
تبعمرانت يف خلق نمط أصيل خاص بها 
اليقاعاتها  شخصية  ملسة  أعطي  مما 
تصفه  حيث  ومواضيعها  وكلماتها 
صوتها  فحتى  »أمايكينو«  بـ  تبعمرانت 
األجش والذي كان يمكن أن يكون عائقا 
 ،1991 يف  واهتمت  مميزاتها،  أحد  أصبح 
األمازيغية  اللغة  تعليم  عن  بالغناء 

لألطفال الذين يعيشون يف بلدان املهجر.
عدة  تحي  ان  تابعمرانت  واستطعت   
تظاهرات فنية نقلت مبارشة عىل اإلذاعة 
الوطنية، كما ساهمت يف إحياء  والتلفزة 
واستاطاعت  وأمسيات،  سهرات  عدة 

فيها  تكون  مدرسة  تصبح  أن  بمجموعتها 
العديد من روايس املستقبل كإيجا تيحيحيت 
الداودي،  أحمد  ،موالي  ترايست  ،فاطمة 
يف  شاركت  ذلك،  عىل  وعالوة  أزمز،  عمر 
العديد من االحتفاالت الدولية التي أقيمت يف 
وباريس،  كميالن  األوروبية   املدن  من  عدد 

أمسرتدام، أوترخت، بروكسل...
الخاص،  أسلوبها  أن تطور  تمكنت فاطمة 
األمازيغية  للقضايا  جهودها  كرست  حيث 
الهوية  سؤال  يغب  لم  حيث  وتفان  باقتدار 

وأغانيها  قصائدها  عن  يوما 
مواضيع  تتناول  أنها  كما 
وجمالها  كالطبيعة  شتى 
والحياة، وأيضا موضوع 
عاشت  ألنها  اليتم 
تجربة اليتم وحرمت 
ودفء  حنان  من 
لذلك  األمومة 
لألم  تغني  نجدها 
كينبوع  األم   :
والعطف  الحياة 
األمازيغية  واألم 
اللغة  هي 
والهوية  والثقافة 
ترعرعت  التي 
حضنهما  يف 
بالدشرية  بمنزلها 
مجال  ولجت 
واألغنية  الفن 
تحديدا  األمازيغية 
طفويل  عشق  بعد 
شديد، يف الوقت الذي لم 
يكن للمرأة األمازيغية أي 
ممنوعة  وكانت  يذكر  شأن 
امليادين  جل  يف  املشاركة  من 
الحيوية، كما كان حقل اشتغالها هو 
وكانت  بالبهائم،  واالعتناء  األبناء  تربية 

مقصية يف كل ما يمت إىل الفكر بصلة.

فاطمة والسياسة
 

يف شهر يونيو من 2011 اقتحمت صاحبة 
بعزيمة  السياسة  عالم  الفيض  الرباب 
ومحبيها  لجمهورها  وأعلنت  قوية 
االنتخابات  غمار  خوض  عزمها  عن 
ضمن   2011 يونيو   25 يف  وترشحت 
التجمع  بحزب  للنساء  الوطنية  الالئحة 
الفوز  من  وتمكنت  لألحرار،  الوطني 
ترشحها  لكن  املغربي  الربملان  يف  بمقعد 

باسم حزب التجمع الوطني لالحرار.

األمازيغية بالربملانتابعمرانت تفرض 

الربملانية  انتهزت   2012 فرباير   21 يف 
قبة  داخل  انتهاء جلسة  تباعمرانت فرصة 
الربملان، لتتقدم نحو وزير العدل والحريات 
قالت  ملفا  وتسلمه  الرميد،  مصطفى 
األمازيغيني  “باملعتقلني  يتعلق  إنه  عنه 
اهماال  قضيتهم  عرفت  الذين  بمكناس”، 
الفنانة  وألحت  حل،  إيجاد  يف  وتماطال 
امللف  هذا  خالل  من  الرميد  عىل  األمازيغية 
أن يتم إنهاء محنتهم، وقد تم اإلفراج عنهم 

يف 2016.

يف 30 أبريل 2012 طرحت فاطمة أول سؤال 
لها يف الربملان املغربي عىل محمد الوفا وزير 
املفاجاة  وكانت  املغرب  يف  الوطنية  الرتبية 
وهذا  باألمازيغية  سؤالها  طرحت  أنها  هي 
ما اثار اعجاب العديد من النواب والسياسني 
حفيظة  اثار  وكذلك  املغاربة  واملناضلني 
العدالة  حزبي  إىل  املنتمني  النواب  بعض 

والتنمية وحزب االستقالل.
 

* ر.امرزيك

تتويج صاحبة احلنجرة الذهبية »فاطمة تابعمرانت«
 باجلائزة التقديرية للثقافة األمازيغية

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املسرحية خاص 
باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني

 برســـم سنة 2019
إعالن تعديلـــي

عمادة  تعلن  األمازيغية،  املسرحية  الفنية  األعمال  وتشجيع  دعم  يف  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  إسهام   إطار  يف 
عن  النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني،  جمال  يف  العاملة  إىل اجلمعيات الوطنية  امللكي للثقافة األمازيغية  املعهد 
سنة  برسم  املسرحية   العروض  القتناء  املخصص  الدعم  من  االستفادة  يف  الرغبة  إبداء  طلبات  إيداع  آجال  متديد 

 .2019

فعلى اجلمعيات املعنية الراغبة من االستفادة من الدعم املذكور إيداع طلباهتم لدى مكتب الضبط باملعهد )شارع عالل 
الفاسي، حي الرياض، مدينة العرفان، ص.ب : 2055 الرباط(، خالل الفترة املمتدة من 14 أكتوبر إىل غاية 14 

نونرب 2019، على الساعة الثانية عشرة زواال، كآخر أجـل.

يتكون ملف  االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املسرحية من الوثائق التالية:
-  بطاقة حول مكان وتاريخ العرض املسرحي؛  

- نسخة من القانون األساسي مصادق عليها؛  
- نسخة من الئحة األعضاء مصادق عليها؛  

- نسخة من وصل اإليداع النهائي مصادق عليها؛   
- نسخة من التقريرين املايل واألديب برسم السنة الفارطة، مصادق عليها؛  

- نسخة من حمضر اجلمع العام مصادق عليها؛  
- نسخة من البطاقة الوطنية لرئيس اجلمعية، مصادق عليها؛  

-  شهادة بنكية أصلية حتمل 24 رقما، أو شيك أصلي ملغى؛   
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امللكي  املعهد  احتفى 
األمازيغية  للثقافة 
الفاعلني  من  بمجموعة  
تسليم  حفل  خالل  األمازيغ 
األمازيغية  الثقافة  جائزة 
نظمه  الذي   2018 لسنة 
للثقافة  امللكي  املعهد 
أمس  يوم  األمازيغية، 
املعهد،  بمقر  اكتوبر   17
الذكرى  تخليذ  بمناسبة 
للخطاب   عرشة  الثامنة 
وتأسيس  بأجدير  امللكي 

املعهد امللكي.
الوطنية  الجائزة  وتمنح 
األمازيغية   للثقافة 
املجموعات   أو  لألشخاص 
متعلقة  مجاالت  عدة  يف 

باألمازيغية.
الوطنية  الجائزة  ومنحت   
فاطمة  إىل  األدبي  لإلبداع 
الرسديات  صنف  يف  فائز 
“أودماون”  ديوانها  عن 
)وجوه(، فيما عادت جائزة 
عن  بالج  ألحمد  الشعر 
تميس”  ن  “أغريس  مؤلفه 

)هالم اللهب
كما منحت الجائزة الوطنية 
فاطمة  إىل  األدبي  لإلبداع 
الرسديات  صنف  يف  فائز 
»أودماون«  ديوانها  عن 
)وجوه(، فيما عادت جائزة 
عن  بالج  ألحمد  الشعر 
تميس«  ن  »أغريس  مؤلفه 

)هالم اللهب(.
عىل  أوبغاج  رشيد  ونال 
جائزة أدب الطفل عن كتابه 
»أبريد ن أوفرا«، يف حني آلت 
إىل  والبحث  الفكر  جائزة 
مؤلفه  عن  أحيمان  محمد 
األبيض  والبحر  »الريف 
 :1 9 2 6 - 1 8 3 0 ملتوسط ا
ويف  تاريخية«.  دراسة 
الوطنية  الجائزة  صنف 
محمد  بها  توج  للرتجمة، 
إىل  ترجمته  عن  فاريس 
لرواية  األمازيغية  اللغة 
حسن أوريد »سرية حمار«.

أما الجائزة الوطنية للرتبية والتعليم فقد عادت إىل 
مصطفى أعوين عن فئة األساتذة الباحثني، وحسن 
إيكو عن فئة املفتشني الرتبويني، وأحمد دهوز عن 

فئة مدريس املستوى االبتدائي.
وفازت بالجائزة الوطنية لإلعالم واالتصال خديجة 
املزلوكي وزهرة أرجال يف صنف األعمال اإلذاعية عن 
برنامج »تينمل إينو« )مدرستي(، فيما آلت جائزة 
عن  أوتعديت  بوبكر  إىل  البرصية  السمعية  األعمال 

برنامج »أميزار ننك«.
ونال محمد الغازي جائزة صنف الصحافة املكتوبة 

أعمدة  أحد  رحيل  أخياط..  »إبراهيم  مقاله  عن 
وكالة  موقع  يف  نرش  والذي  األمازيغية«،  الحركة 

املغرب العربي لألنباء باللغة األمازيغية.
إىل  األمازيغي  للمخطوط  الوطنية  الجائزة  وعادت 
السويس  الرايس  فاز  بينما  اليعقوبي،  الرحمن  عبد 
األغنية  )فئة  باملراكيش  امللقب  العرسي،  الحسني 
)األغنية  فئة  يف  نعيمي  الدين  ونور  الكالسيكية(، 

العرصية(، بالجائزة الوطنية للفنون.
املخرج  نصيب  من  فكانت  األفالم  فئة  جائزة  أما 
محمد فوزي عن فيلمه »مسوخ«، وفازت مجموعة 
عن  املرسح  فئة  بجائزة  والفنون  للثقافة  أكابار 

مرسحية »إيجال نوفات«.
كما منحت جوائز الرقص الفلكلوري لجمعية أيدال 
الريف،  ن  أحيدوس  صنف  الحاج  بأوطاط  للثقافة 
صنف  يف  بورزازات  تاوريرت  أحواش  وجمعية 
الشعبي والخدمات  إزماون للفن  احواش، وجمعية 

االجتماعية ببوقشمري يف صنف احيدوس.
أنشطتها  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  واختتم 
الخامس  محمد  بمرسح  فنّية  بأمسية  الثقافية 
تابعمرنت،  فاطمة  الفنّانة  فيها  شاركت  بالرباط، 
إنو مازيغ، والفنان  والفنانة الحسنية،  ومجموعة 

عمر الكدايل، وأسماء الحمزاوي وبنات تمبكتو.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يسلم اجلوائز التقديرة للثقافة األمازيغية لسنة 2018

أحسن  جائزة  »الوحوش«  أي    »MONSTERS« فيلم  نال 
املعهد  يمنحها   والتي   ،2018 سنة  برسم  أمازيغي  فيلم 
للثقافة  الوطنية  الجائزة  إطار  يف  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
األمازيغي  املخرج  أعمال  أخر  من  الفيلم  ويعترب  األمازيغية، 

أكسيل، والذي انتجته رشكة يان برود لعبد الرحيم هربال.
عىل  اكسيل  األمازيغي  للمخرج  »الوحوش«  فيلم  حاز  كما 
عدة  يف  مشاركته  إطار  يف  وذلك  ودولية،  وطنية  جوائز  عدة 
مهرجانات دولية ووطنية، ويف هذا اإلطار حصل عىل جائزة 
عىل  وحصل  بالناظور،  املشرتكة  للذاكرة  الدويل  املهرجان 
السينمائي  فلوريدا  بمهرجان  أجنبي  فيلم  أحسن  جائزة 
دولة   126 مع  منافسة  بعد  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
 ، كأملانيا  السينما  يف  كبري  تاريخ  لها  دول  بينها  من  أجنبية 
للسينما  الدويل  املهرجان  ،واألرجنتني،  تركيا  اليابان،   ، كندا 
 ،PanAfricain de Cannes البولندية،  املهرجان الدويل للفيلم
عىل  حاز  األمازيغية  لألفالم  الدويل  ورغ  ن  إسني  ومهرجان 
الشتاء  فيلم  وجائزة  ممثل،  أفضل  و  سيناريو  أفضل  جائزة 

للمهرجان الدويل للفيلم.
البليد يقتحمون  الزعيم، الرّشس و  الفيلم حول ثالثة رجال ُمقنّعني:  وتدور قصة 
ڤيالّ رجٍل غِنّي )الحاج أحمد( و يُمسكون بزوجته )نعيمة( و ابنته )سيليا( كرهائن 
ليستجوبوهم عن املكان اّلذي يضعون فيه أموالهم. الحاج أحمد، الذي كان خارج 
الڤيال ساعة االقتحام، يعود ليتفاجأ بأفراد عائلته مقيّدين تحت رحمة اللصوص. 
بعد أخٍذ و رّد مع زعيم العصابة، ينتهي األمر بأحمد ُمقيّداً بجانب أرُسته بعد أن نال 
نصيبه من الّضب و التّعنيف. وما ابتدأ كعملية رسقة، تحّول يف األخري إىل كشف 

خزانة من األرسار داخل الڤيال، لتنقلب القصة رأسا عىل عقب.
الفيلم  احداث  لتجسيد  املمثلنني  من  مجموعة  ريفمان  أكسيل  املخرج  واختار 
الواحد زوكي، بوزيان، عالء البشريي، هيام ملسييس، واملمثل املقتدر  كالفنان عبد 

فاروق أزنابط، جليلة التلميس وصابرين ازعيبل.

ب  واملعروف  فوزي  أكسيل  املغربي  املخرج  فاز  كما 
»ريفمان« بعدة جوائز يف العديد من املهرجانات، فقد فاز 
التلفزيوني  مكناس  مهرجان  يف  سيناريو  أفضل  بجائزة 
أي   »The Killing Silence« األول  التلفزيوني  فيلمه  عن 

»السكوت القاتل« الذي كتبه وأخرجه يف العام املايض.
تطوير  من   ،2010 عام  يف  ريفمان  أكسيل  استطاع  كما 
 30 تقريبا   لها  انتج  التي   8 املغربية  القناة  مع  عالقته 
حلقة من سلسلة الكامريا الخفية باألمازيغية تحت عنوان 

 .»Mani Dac Gha Twadad«
األمازيغية  القناة  »أكسيل«  اقتحم   ، سنوات  ثالث  وبعد 
املرسحية  من  حلقة   30 أخرج  حيث  آخرين  بمرشوعني 
الهزلية ثالث كامريات »2 × 2« ، وكذلك أول فيلم تلفزيوني 

له.
برنامج  من  حلقة   30 أكسيل  أخرج   ،2017 عام  ويف   
»Tzamad atirid am nta« الذي تم تصويره مابني أوروبا 

واملغرب.
ويشتغل أكسيل معظم الوقت يف الواليات املتحدة، وقام يف السنوات القليلة املاضية 
، بكتابة  وإخراج فيلًما قصريًا بعنوان »ألعابي«، كما شارك يف إخراج فيلم قصري 
 Last« آخر بعنوان »عهودنا«. كما قام بدور مصور سينمائي ومحرر ملسلسل الويب
Laff« واألفالم القصرية »قبل The The النظرة األوىل ، »للتسجيل« و »يذهب الحب«.
يف  السينما  الناظور، ودرس  بمدينة   1979 أكسيل فوزي  سنة  ولد  ولإلشارة فقد 
الطموحني  املغاربة  املخرجني  بني  من  وهو  األمريكية،  املتحدة  والواليات  إسبانيا 
املتميزين باملهنية والدقة يف العمل، ويشق اكسيل طريقه بتأني والكثري من العمل 

واملثابرة واالجتهاد والتضحية، وهو مثال للشباب املبدع.  
أفالم  وستة  موسيقية  فيديو  مقاطع  بثالثة  األفالم  صناعة  يف  املهنية  حياته  بدأ 

قصرية تم تصويرها بني عامي 2007 و 2009 يف إسبانيا واملغرب.
ر.إمرزيك

فيلم »الوحوش« الكسيل ريفمان حيصد جائزة  الثقافة األمازيغية


