




الفني  اإلنتاج  عن  الحديث  كثر 
اليوم  منذ  رمضان،  لشهر  االمازيغي 
الثامنة،  تامازيغت  قناة  عىل  لبثه  األول 
اآلراء حوله بني مؤيد ومنتقد  واختلفت 
وألني  هدام،  ومنتقد  ساخط  اىل  بناء 
من  حلقات  ست  او  خمس  ان  اعترب 
من  ينتقد  ملن  كافية  تكون  لن  عمل  أي 
أكان  سواء  موضوعيا  حكما  يقدم  ان 
البد من منح وقت  بل  او سلبيا  ايجابيا 
كاف لإلنتاجات حتى يكون الحكم عليها 

حكما منطقيا خل من الذاتية.
ازعجني بحكم  اثارني و    شخصيا، ما 
ورش  عىل  عقود  منذ  ونضايل  انشغايل  
السمعي  االعالم  يف  االمازيغية  ادراج 
دبلجة  قرار  هو  العمومي،  البرصي 
الفروع   اىل  و  من  االمازيغية  اإلنتاجات 
املسلسل  او  الفيلم  فمثال  االمازيغية، 
انتاج سمعي برصي  أي  او  الربنامج  او 
يلزم  االمازيغية  القناة  لصالح  ينتج 
دفاتر تحمالت طلبات العروض، رشكات 
يف  العمل  انتج  فان  بدبلجته،  اإلنتاج 
اال  املنتج  عىل  فما  بتاشلحيت  األصل 
ان  و  وتامازيغت  بتاريفيت  دبلجته 
تاشلحيت  اىل  فيدبلج  بتاريفيت  كان 
بتامازيغت  كان  ان  و  تامازيغت  و 
فيدبلج اىل تاشلحيت و تاريفيت و هكذا 
ترجمتها  مع  الربامج  لجميع  بالنسبة 
اىل اللغة العربية الفصحى، وهذا االجراء 
و  لإلذاعة  الوطنية  الرشكة  اتخذته 

املغربية  التلفزة 
اىل  الوصول  بحجة 
املتحدث  الجمهور 
من  باألمازيغية 
خالل جهاز التحكم 
بعد، مستندين  عن 
االختيار  هذا  يف 
الذي  الدستور  اىل 
احرتام  عىل  ينص 
الثقافية  التعددية 
ان  اال  اللغوية،  و 
مردود  الكالم  هذا 
ان  ذالك  عليه 
أوال  التقنية  هذه 
الهدف  ضد  تسري 
الذي  االسمى 
أنشئت  اجله  من 
االمازيغية  القناة 
توحيد  هو  الذي 
و  املستمعني  أذن  
املغاربة  املشاهدين 
استثناء  بدون 
بتنوع  ذالك  و 
أوال،  االنتاجات 
و  ممثلني  بتوظيف 
و  وفنانني  ممثالت 
فنانات من الجهات 

يف اعمال مشرتكة، وكذالك بدمج التعابري 
او الروافد االمازيغية املتنوعة )تاريفيت 

و  تاشلحيت  و 
تامازيغت و تاسمرت 
و  أسامر  اىل  نسبة 
نسبة  تاصنهاجيت 
و  صنهاجة   اىل 
نسبة  تافكيكت 
 )... فكيك  اىل 
للمشاهد  وتعطى 
فرصة  املستمع  و 
واالنفتاح  السفر 
التعابري  باقي  عىل 
الفوارق  واكتشاف 
حاجز  وكرس  بينها 
املناطق  بني  التفرقة 
فهمهم  افق  يف 
البعض  لبعضهم 
لهجات  تعلم  و 
اللغات  روافد  و 
الرسمية  و  الوطنية 
و  امازيغية  من 
كل  حال  كما  عربية 
اللهجات  املغاربة مع 
السورية  و  املرصية 
التي  اللبنانية  و 
االعمال  تعلموها من 
الفنية  و  الدرامية 
كذالك  و  الدول،  لهذه 
و  الرتكية  للثقافة  بالنسبة  االمر  نفس 
فرضت  التي  املكسيكية  و  الفنزويلية 

الكبري  سلبت  مسلسالت  عرب  عليهم 
االمازيغ  نعزل  ان  اما  الصغري.  قبل 
احرتام  بحجة  لهجوية  كيتوهات  يف 
التعدد الثقايف واللسني فهذا بالعكس ال 
املناطق  بني  التفرقة  سياسة  اال  يكرس 
من  أنفسهم  االمازيغ  وبني  جهة  من 
امازيغ  من  املغاربة  وبني  ثانية  جهة 
دفاتر  عرب  ثالثة،  جهة  من  ومعربني 
تحمالت ال تحرتم ال قانون الدستور وال 
جانبت  تحمالت  دفاتر  الطبيعة،  قانون 
ملعنى  الحقيقي  التفسري  يف  الصواب 
»مبدأ التعددية اللغوية والثقافية« الذي 
تالحم  يعني  والذي  الدستور  عليه  نص 
وان  الوطنية  الهوية  مقومات  وتنوع 
تجلياتها،  بكل  الجهوية،  الخصوصية 
بإعادة  تلغيه،  وال  وطني  هو  ما  تقوي 
انتاج سياسة فرق تسد الثقايف واللغوي 
تسد  فرق  غرار  عىل  واالبداع  الفن  عرب 

السيايس.
فال تجعلونا ايتام يف وطننا.

وقديما قال الحكيم االمازيغي:  
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رئيس  الراخا،  رشيد  طالب   
فتح  بـ”  األمازيغي  العاملي  التجمع 
املنظم  القانون  لتغيري  ترشيعي  نقاش 

لوكالة »املغرب العربي لألنباء«.
وقال الراخا يف رسالة وجهها إىل رؤساء 
بالربملان  الربملانية  الفرق  ورئيسات 
لحقوقنا  ممارستنا  إطار  »يف  أنه 
التي  لألرضار  ورفعا  الدستورية، 
تمسنا كمواطنني بخصوص االستمرار 
األنباء  وكالة  تسمية  عىل  اإلبقاء  يف 
املغرب  “وكالة  باسم  املغربية  الرسمية 
الذي  الواقع  وهو  لألنباء”،  العربي 
الدستورية  املقتضيات  مع  يتعارض 
الجغرايف  املجال  وكذا  والحقوقية، 
األركيولوجية  واالكتشافات  والتاريخي 

ببالدنا”.
السياق  هذا  »ويف  انه   الراخا   وأوضح 
إىل  مراسالت  بعدة  تقدمنا  وأن  سبق 
الجهات املعنية قصد إصالح هذا الواقع، 
إيجابي  تجاوب  أي  نتلقى  لم  أننا  إال 
اضطررنا  الذي  األمر  مطالبنا،  مع 
القضاء  أمام  دعوى  رفع  إىل  معه 
تسمية  بإلغاء  قرار  الستصدار  اإلداري 
مناقشة  بعد  أنه  اال  العربي”،  “املغرب 
اإلدارية  املحكمة  أصدرت  امللف، 
عدد  تحت  املوضوع  يف  قرارا  بالرباط 
بامللف   06/2018/  18 بتاريخ   2061
جاء  الذي   ،452/7110/2018 عدد 
االسم  هذا  “…أمن  كالتايل:  منطوقه 
الظهري  أن  اذ  القانون  بموجب  مقرر 
 1.75.235 رقم  قانون  بمثابة  الرشيف 
1977/09/ 19 املحدث لوكالة  بتاريخ 
هذه  يعتمد  لألنباء  العربي  املغرب 
املقرر  االسم  نفس  هو  و  التسمية، 
الصادر   02.15 رقم  القانون  بموجب 
املتعلق   2018/04/12 بتاريخ 

كذا  و  املذكورة،  الوكالة  تنظيم  بإعادة 
بموجب البند أ من امللحق رقم 1 الخاص 
االسرتاتيجية  العمومية  باملؤسسات 
املحددة بالقانون التنظيمي رقم 02/12 
املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا، االمر 
“وكالة  تسمية  ان  معه  يثبت  الذي 
مصدرها  تجد  لألنباء”  العربي  املغرب 
السلطة  فان  بذالك  و  القانون  يف 
لها  التي  الجهة  هي  تظل  الترشيعية 
بوصفها  التسمية  هذه  تغيري  صالحية 
السلطة املختصة بسن القوانني، و هو 
املجال الذي ال تقبل املنازعة بشأنه امام 

القضاء اإلداري تقيدا بمبدأ السلط”.
العاملي  التجمع  رئيس  وأضاف 
هذا  أن  :”وحيث  رسالته  يف  األمازيغي، 
التعليل يعرب رصاحة عن إحالة مبارشة، 
فإننا  الترشيعية،  املؤسسة  اىل  للنزاع 
والسادة  السيدات  منكم/ن  نلتمس 
ترشيعي  نقاش  فتح  الربملانيني/ات، 
لوكالة  املنظم  القانون  لتغيري  جديد 

تصحيحا  لألنباء”  العربي  “املغرب 
املقتضيات  مع  وانسجاما  للواقع، 
والجغرافية،  والحقوقية،  الدستورية، 
والتاريخية واالكتشافات األركيولوجية 

باملغرب”.
العاملي  التجمع  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
دعوى  رفع  وأن  له  سبق  األمازيغي، 
العربي  املغرب  ضد”وكالة  قضائية 

لألنباء”، أواخر أبريل 2018.
الدستور  عىل  “إعتماداً  الدعوى  وتأتي 
منتمياً  املغرب  يعترب  الذي  املغربي 
شهرين  زهاء  وبعد  املغاربي،  لفضائه 
من مراسلة مدير الوكالة الرسمية خليل 
“املغرب  اسم  تغيري  بشأن  الهاميش 
مقتضيات  مع  انسجاماً  العربي” 

الدستور الجديد وهوية املغرب.

بعد قرار املحكمة اإلدارية.. “التجمع العاملي األمازيغي” يراسل 
رؤساء الفرق الربملانية لتغيري “املغرب العريب”

ِلَّ ما أَخَذ وله ما أْعَطى، 
بَأَجٍل  ِعْنَدُه  شيٍء  وُكلُّ 
مؤمنة  بقلوب  ى؛  ُمَسمًّ
وقدره؛  ال  بقضاء 
جريدة  أسرة  يف  تلقينا 
نبأ  األمازيغي”  “العامل 
زاهد،   أمحد  والدي  وفاة 
زاهد،  حممد  احلاج 
 15 يوم  تويف  والذي 
واحلاجة  املاضي،  مارس 
توفيت  واليت  والدته 

يوم 8 ابريل احلايل.
عمر  عن  تويف  واملرحوم 
سنة،بعد   90 يناهز 

األونة  يف  به  امل  مرض 
ال  رمحه  كان  كما  األخرية، 
أيت  قبيلة  أعيان  من  واحدا 

سعيد التابعة للدرويش.
تتقدم  األليمة  املناسبة  وهبذه 
مديرة اجلريدة وطاقمها بأحر 
عائلة  لكل  واملواساة  التعازي 
ال  من  راجية  زاهد،  أمحد  أ 
الرمحة  الفقيدين  يرزق  ان 

فسيح  ويسكنهما  واملغفرة 
جنانه.

يف  عزاءكم  ال  أحسن 
مصابكم وخّفف عنكم، ونسأل 
الفقيدين  على  مينَّ  أن  املوىل 
من  ولكم  والرضوان،  بالرمحة 
إنا  والسلوان،  الصرب  بعدهم 

ل وإنا إليه راجعون.

تعزية يف وفاة والد و والدة امحد زاهد
 واحد من مؤسسي جريدة العامل األمازيغي” و أول 

رئيس حترير هلا 
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تعترب مهنة املحاماة جزءا من أرسة القضاء 
عدل  ال  إذ  العدالة،  تحقيق  يف  أساسيا  ورشيكا 
ال تطور  و  دفاع  بدون  بدون قضاء، وال قضاء 
إصالح  وال  بكليهما  العناية  دون  منهما  ألي 
مرادفة  االخر،فاملحاماة  إصالح  دون  الحدهما 
لحق الدفاع تساهم إىل جانب القضاء يف ترسيخ 
أهمية  يزكي  ما  و  واملساواة،  العدل  مبادئ 
خاص  محور  إفراد  هو  املحاماة  ملهنة  الكبرية 
بها يف إطار برنامج الحوار الوطني حول إصالح 
منظومة العدالة ملناقشة وضعية مهنة املحاماة 
مبادرة حميدة  نعتربه  الذي  األمر  باملغرب وهو 
يف  املحاماة  مهنة  واقع  لتدارس  مناسبة  وكان 
إىل توحيد كافة  إطار مقاربة تشاركية تسعى  
الجهود و الرؤى لبلورة آفاق مستقبلية،  خاصة 
أمام محك جديد  اليوم توجد  املحاماة  أن مهنة 
العميق  و  الشامل  اإلصالح  تحديات  بحكم 
ملنظومة العدالة و زحف العوملة، عىل إعتبار ان 
ما يشهده العالم اليوم من نسق رسيع للتطور 
يوثر بصفة مبارشة  أن  التكنولوجي من شأنه 

عىل طرق و أساليب ممارسة مهنة املحاماة.
القادمة ستشهد  املرحلة  ومما ال شك فيه فإن 
القانونية  الخدمات  مستوى  يف  تطورا  حتما 
تغيري  جانب  إىل  املحامني  طرف  من  املسداة 
استكمال ورش  املستقبلية مع  أساليب عملهم 
املحكمة الرقمية التي بدأت معاملها تظهر يف عدة 
العدل  وزارة  أن  مقارنة خاصة  قانونية  أنظمة 
لتطوير  اسرتاتيجية  تنفيذ  و  وضع  يف  رشعت 
عدالة  إرساء  من  يمكن  بما  املعلوماتي  النظام 
املغرب  يف  املحامني  فإن  اإلطار  هذا  ويف  رقمية، 
التي  التحديات  ملواجهة  باإلستعداد  مطالبني 
ستواجهها املحاماة يف ظل التكنولوجيا الحديثة 
و الرقمنة و تغلغل الذكاء الصناعي، وهذا واقع 
يقود بالرضورة إىل التفكري يف اعادة تصور جديد 
ملهنة املحاماة عىل مستوى التكوين و  التخليق 
و التاهيل و هو ما سنوضحه من خالل املحاور 

االتية:

معضلة  و  املحاماة  ملهنة  الولوج  االول:  املحور 
التكوين

مهنة،  أي  اصالح  مقومات  أهم  التكوين  يعترب 
فاملحامي الذي تلقى تكوينا جيدا يمكن أن يواجه 
الرشسة  املنافسة  أمام  خصوصا  التحديات  كل 

للمكاتب األجنبية.
الهيئات  لبعض  الذاتي  املجهود  من  الرغم  فعىل 
من خالل ندوات التمرين وما تمثله من فضاءات 
لتلقي املحامني املتمرنني مهارات املهنة و اكتساب 
معارف جديدة و اإلحتكاك باشكاليات و تحديات 
التمرين  ندوات  أن  املمارسة  أظهرت  فقد  املهنة، 
تعاني بدورها من نقص سواء من حيث تنظيم 
تأطري  مستوى  حيث  من  أو  القانوني  إطارها 
مؤطرين  عىل  الكايف  انفتاحها  عدم  و  اشغالها 
طبيعة  حيث  من  أو  املهنة  خارج  من  مختصني 
املواضيع املدرجة ذات البعد النظري و كذا غياب 
املرافعة  كفن  االساسية  املهنية  املواضيع  بعض 
الشفوية، هذا فضال عن كثرة عدد املرتشحني و 
ما  يتبعه من مشاكل يف التنظيم يف ظل الخصاص 
املالحظ عىل مستوى البنية التحتية البيداغوجية 

للعديد من هيئات املحامني.
ال نخفي رسا عىل ان العدد الوافدين الجدد خالل  
ونحن   – املحاماة  مهنة  عىل  االخرية  السنوات 
اكرب  تعترب  املحاماة  مهنة  ان  يؤكد   – ضمنهم 
مشغل يف البلد، و نظر للعدد الكبري من امللتحقني 
نتساءل عن  أن  فاننا من حقنا   املحاماة  بمهنة 
لنا   اعدت  ماذا  و  الوضع؟  هذا  ظل  يف  مصرينا 
الدولة يف مجال التكوين و التأهيل، وكيف ستمر 

فرتة تمريننا ؟ وكيف سيكون مجال اشتغالنا؟
ان الواقع املعاش يؤكد بامللموس أن فرتة التمرين 
املقبلني  من  به  يستهان  ال  عددا  تمكن  تعد  لم 
يف  تكوين  و  تمرين  من  املحاماة  مهنة  عىل 
املستوى املطلوب ألسباب متعددة منها عىل وجه 
املحاماة  مهنة  عىل  الوافدين  جل  أن  الخصوص 
بمكاتب  لاللتحاق  فرص  ايجاد  عليهم  يتعيص 
أن  التكوين،  كما  و  التأهيل  تتوفر فيها رشوط 

تبقى  املتمرن  للمحامي  بالنسبة  التمرين  ظرف 
وراء  من  املنشود  الهدف  عن  البعد  كل  بعيدة 
او عىل مستوى  املعريف  إن عىل املستوى  التكوين 
القانوني و املهني  كما أن ردهات املحاكم اختفى 
املحامون  كان  الذين  القدمى  املحامني  جل  منها 
مرافعاتهم  من  فقط  ليس  يستفدون  املتمرنون 
كيفية  و  سلوكهم  من  أيضا  بل  تدخالتهم،  و 
مع  تعاملهم  وكيفية  بعضهم،  مع  تعاملهم 
املحكمة، عالوة عىل أن ندوات التمرين كما سبق 
لنا االشارة اىل ذلك ال تتم بانتظام و بالشكل الذي 
يوفر تأطريا فعاال للمقبلني عىل املهنة نظرا للعدد 

الهائل من امللتحقني.
و االن، ونحن عىل أبواب وضع قانون جديد ملهنة 
مأسسة  موضوع  عىل  االنكباب  ينبغي  املحاماة 
واقعية  نظرة  وفق  باملحاماة  الخاص  التكوين 
تتجاوز الصعوبات القائمة و تستحرض الفعالية 
التكوين  التنزيل، و تضمن نجاعة  القدرة عىل  و 
 ، باملوضوع  املعنية  الفعاليات  كل  ارشاك  مع 
اصالح  ميثاق  به  جاء  ما  بني   من  ان  خاصة 
العدالة ضمان جودة التكوين األسايس واإلرتقاء 
تعزيز  آليات  دعم  و  املستمر  التكوين  بمستوى 
يف  جاء  املحاماة،حيث  مهنة  يف  املواطن  ثقة 

توصيات اصالح منظومة العدالة ماييل:
لتكوين  مؤسسة  إحداث   «  :144 -التوصية 
مركز  و  للتوثيق  وطككني  معهد  و  املحامني 
لتكوين العدول و املفوضني القضائيني و الخرباء 

القضائئني.«
-التوصية 149: »مراجعة مستوى املؤهل العلمي 
بما  املحاماة  مهنة  ولوج  امتحان  يف  للمشاركة 
مع  القضاء  سلك  لولوج  العلمي  املؤهل  يماثل 

االنفتاح عىل مختلف التخصصات العلمية.«
-التوصية 150: » مراجعة نظام اإلمتحان للولوج 
وكذا  فيها،  التمرين  ومدة  املحاماة  مهنة  إىل 
الكفاءة  شهادة  عىل  للحصول  التخرج  امتحان 

للمارسة املهنة.«
مجرد  العدالة  اصالح  ميثاق  به  ماجاء  ان 
شعارات رنانة، فاين هي معاهد التكوين التي تم 
التنصيص عىل احداثها من خالل ظهري 10 شتنرب 
1993 املعترب بمتابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة 
منه   السادسة  املادة  خالل  من  باملغرب  املحاماة 
ملزاولة  األهلية  شهادة  تمنح   « فيها:  جاء  والتي 
منهة املحاماة من طرف معاهد جهوية للتكوين 
تحدث و تسري وفق الرشوط املحددة بمرسوم«، 
كما ان القانون  املطبق حاليا رقم 28.08 املنظم 
ملهنة املحاماة جاء يف امادة السادسة منه ماييل: 
» تمنح شهادة مزاولة مهنة املحاماة من طرف 
الرشوط  وفق  تسري  و  تحدث  للتكوين  مؤسسة 

التي ستحدد بنص تنظيمي«
تكوين  معاهد  إخراج  عن  الدولة  تقاعس  إن 
املحامني كل هذه املدة يرتجم غياب ارادة حقيقة 
للدولة يف االصالح وباالخص اصالح مهنة املحاماة 
،ويف هذا اإلطار نعتقد من جانبنا أن اي محاولة 
عىل  تدخال  يستدعي   املحاماة  ملهنة  اصالح 
يف  اإلنخراط  رشوط  بمراجعة  الترشيع  مستوى 
املهنة و إحتكارها، وعىل مستوى التكوين، وعىل 
مستوى أشكال املمارسة املهنية و عىل مستوى 

االعراف و التقاليد.
•على مستــــوى ولــــوج املهنة:

املتطلبة  األخالقية  و  العلمية  الرشوط  تعترب  
لولوج مهنة املحاماة من بني أهم التحديات التي 
الحقوقية  ووظيفتها  األخرية  هذه  مكانة  تواجه 
توفر  عىل  الرتكيز  فإن  السياق  هذا  ويف  باملجتع، 
وتوفر  املحاماة  لولوج  عالية  تعليمية  رشوط 
الدولة  عاتق  عىل  يقع  لذلك  تبعا  االزم  التدريب 
املحامي  توفري  يكفل  بما  املحامني،  هيئات  و 
حد  عىل  األجنبي  و  للمواطن  الكفء  الحقوقي 

سواء والذي يضمن له الولوج املستنري للعدالة.
 و لتحقيق كل ما ذكر أعاله، يتعني اعادة النظر يف 
رشوط ولوج املهنة ويف اجراءات البحث التي تتم 
الرفع  يف  التفكري  خالل  لها،من  املرتشحني  حول 
امتحان  لالجتياز  املطلوبة  الشهادة  مستوى  من 
األهلية مقارنة مع بعض التجارب الدولية يف هذا 
جاء  التي  التوصيات  بني  من  ان  خاص  امليدان 
مراجعة  هو  العدالة  منظومة  اصالح  ميثاق  بها 

امتحانات  العلمي للمشاركة يف  املؤهل  مستوى 
العلمي  املؤهل  يمثل  بما  املحاماة،  مهنة  ولوج 
اإلنفتتاح عىل مختلف  القضاء مع  لولوج سلك 

التخصصات العلمية.
اإلمتحان  نظام  مراجعة  يتعني  انه  عىل  فضال 

للولوج لهمنة املحاماة ومدة التمرين فيها.

•على مستـــــوى التكــــوين:
مهنة  يف  حاسم  دور  للتكوين  أن  املعلوم  من 
املحاماة و ذلك الرتباطه بالفعالية و التنافسية 
و إشعاع املهنة و قدرتها عىل القيام برسالتها 
النبيلة و تحقيق جودة االستشارات القانونية، 
ان  يمكن  جيدا  تكوينا  تلقى  الذي  فاملحامي 
املنافسة  أمام  خصوصا  التحديات  كل  يواجه 

الرشسة للمكاتب األجنبية.
فعىل الرغم من املجهود الذاتي لبعض الهيئات 
من  تمثله  ما  و  التمرين  ندوات  خالل  من 
مهارات  املتمرنني  املحامني  لتلقي  فضاءات 
اإلحتكاك  و  جديدة  معارف  إكتساب  و  املهنة 
التعريف  و  املهنة  تحديات  و  بإشكاليات 
باالعراف و التقاليد  املرتبطة بهمنة املحاماة، 

فقد أظهرت املمارسة ان ندوات التمرين تعاني 
حيث  من  سواء  نقص  من  بدورها  نقص   من 
أو من حيث مستوى  القانوني   اطارها  تنظيم 
تأطري اشغالها، وبالتي يمكن القول أن  مسألة 
تأمني تكوين حقيقي مالئم ملمحامني املتمرنني 
وفق مقاربات حديثة  الزال بعيد املنال هذا فيما 

يخص التكوين األسايس – التمرين-.
التكوين املستمر، فرغم أهمية  أما فيما يخص 
هذا األخري بالنسبة ألي محام، فإنه ال يوجد نص 
املمارس،  املحامي  املستمر عىل  التكوين  يوجب 
كما أنه ال توجد آليات تمكن من توفري التمويل 
الالزم لتنظيم دورات هذا التكوين، و بذلك تبقى 
املتخصص  التكوين  أو  املستمر  التكوين  فرص 
التكوين املستمر يف إطار  قليلة، وغالبا ما  يتم 
ندوات و أيام دراسية عادية أو يف إطار مبادرات 
من  عريضة  فئات  يحرم  مما  للمحامي  فردية 
املستجدات  مواكبة  من  املمارسني  املحامني 
القانونية و القضائية وحتى التقنية التي ترتبط 
باملهنة، ففي بعض التجارب املقارنة عىل غرار 
التكوين املستمر واجبا  التي يعترب فيها  فرنسا 
عىل املحامي املسجل يف جدول الهيئة،بحيث تبلغ 
التكوين  يف  استيفاؤها  الواجبة  الساعات  عدد 
40 ساعاة  أو  السنة،  20 ساعة خالل  املستمر 
خالل السنتني، و تنظم مدارس التكوين دورات 
و  بفرنسا  املحامني  كل  امام  تكوينية مفتوحة 
لم  اذا  مصاريفها  يؤدي  ان  املحامي  عىل  يجب 

تكن مجانية.
التكوين  سواء  الحالية،  التكوين  منظومة  إن 
التكوين املستمر  او  املتمرن  االسايس للمحامي 
للمحامي املمارس تعترب غري كافية، و ال تساعد 
التحديات  مجابهة  عىل  قادر  محام  تأهيل  عىل 
املعارصة التي توجه مهنة املحاماة، األمر الذي 
التكوين  التفكري يف مأسسة  يستدعي رضورة  
واقعية  نظرة  وفق  باملغرب  باملحاماة  الخاص 
تتجاوز الصعوبات القائمة و تستحرض الفعالية 
و القدرة عىل التنزيل و تضمن نجاعة التكوين، 
من  باملوضوع  املعنية  الفعاليات  كل  ارشاك  و 
باملحامني،  خاص  للتكوين  معهد  احداث  خالل 
يسند اليه باملوازة مع التكوين األسايس التكوين 
املستمر، برشاكة مع جمعية هيئات املحامني و 
الدولة، عىل أن تضطلع الهيئات بدور أسايس يف 
عملية التكوين ملصلحة املتمرن باالساس، كما 

يمكن التفكري يف خلق مراكز جهوية للتكوين
فيما  بها  الخروج  يمكن  التي  الخالصات  وان 

يخص التكوين املحامني تتمثل فيما ييل :
و  التكوين،  مؤسسة  باحداث  -اإلرساع 
تمكينها من الوسائل املادية و البرشية الكافية 

للمساهمة يف إعداد املحامي.
- إعادة النظر يف اشغال ندوات التمرين شكال و 
و  االعراف  جانب  عىل  فيها  الرتكيز  و  مضمونا 

التقاليد املهنية.
- إجبارية التكوين املستمر للمحامني الرسمني 
بهذا  وطني  برنامج  يف   الدولة  مساعدة  و 

الخصوص.
التكوين  - فتح فضاءات وزارة العدل يف مجال 
املحامني عىل  امام  الخربات  و  التجارب  وتبادل 

قدم املساواة مع السادة القضاة.

ملهنة  املستقبلية  الرهانات  الثاين:  املحور 
املحاماة

رسيع  نسق  من  اليوم  العالم  يشهده  ما  ان 
بصفة  يؤثر  أن  شأنه  من  التكنولوجي  للتطور 
مهنة  ممارسة  اساليب  و  طرق  عىل  مبارشة 
كيفية  تغيري  إىل  سيؤدي  الذي  األمر  املحاماة، 
ممارسة مهنة املحاماة لتتخد أشكاال و أساليب 
التقدم  تسارع  يفرضها  التعاطي  يف  جديدة 
له  التكنولوجي،  التطور  ان  كما  التكنولوجي، 
يتحملها  سوف  التي  االدوار  عىل  أيضا  تأثري 
املحامني الشباب وأيضا املقبلني عىل ممارستها 
السنوات  يف  واجهو  فاملحامني  املستقبل،  يف 
ومن  ممارساتهم،  يف  كثرية  تحوالت  األخري 
املرجح ان تنمو هذه الحركة بشكل أكرب خالل 

السنوات القليلة القادمة. 
وهكذا فان املرحلة القادمة سوف تشهد حتما 
املسداة  القانونية  الخدمات  مستوى  يف  تطورا 
أساليب  تغيري  جانب  إىل  املحامني،  طرف  من 
عملهم املستقبلية مع استكمال تركيز املحكمة 
الرقمية التي بدأت معاملها يف عدة أنظمة قانونية 
مقارنة، خاصة أن وزارة العدل رشعت يف وضع 
املعلوماتي  النظام  اتطوير  اسرتاتجية  تنفيذ  و 
ففي  الكرتونية،  عدالة  ارساء  من  يمكن  بما 
كلمة للسيد وزير العدل بمناسبة تخرج الفوج 
41 من امللحقني القضائيني، أكد ان الوزارة تتبع 
بحرص شديد أوراش النهوض ببنايات املحاكم 
و استكمال مقومات مرشوع املحكمة الرقمية 
و تكثيف استعمال التكنولوجيا الحديثة يف عمل 
فيما  سيما  ال  القضائية،  املهن  كذا  و  القضاة 
يتعلق بالتبادل االلكرتوني للمذكرات و الوثائق 

و املستندات.
الرقمنة  عن  الحديث  بصد  نحن  و  اليفوتنا  كم 
االشارة اىل أن مرشوع التنظيم القضائي نص و 
برصاحة يف املادة 22  عىل اعتماد املحاكم االدارة 
املساطر  و  االجراءات  ترصيف  يف  االلكرتونية 
القضائية وفق برامج تحديث االدارة القضائية، 
أتمتة  ان  ان دل عىل يشء فانما يدل عىل  وهذا 
يشء  القضائي  العمل  و  اإللكرتونية  الخدمات 
السنوات  غضون  يف  نه  ال  منه،  مفر  ال  حتمي 
الزبون مكاتب املحاماة وفقا  القادمة سيختار 
ما  وهو  ال،  ام  رقمية  بادوات  مجهزة  لكونها 

يسمح بدخول عالم املنافسة الذي ال يرحم.
باالستعداد  مطالبني  املحامني  فان  تمة  ومن 
يف  املحاماة  ستواجها  التي  التحديات  ملواجهة 
تغلغل  و  الرقمة  و  الحديثة  التكنولوجيا  ظل 
املحاماة  ملهنة  فممارستنا  الصناعي،  الذكاء 
تكاد تكون يومية التخطيط دون أبعاد و رؤية 
مستقبلية، و هنا اقول ان الطريقة التي يمارس 

بها املحامون مهنتهم هي أول أسباب األزمة 

أي مستقبـــــــل ملهنــــــة املحامـــــــــاة... ؟

هل هناك أزمة الدميقراطية يف مهنة املحاماة؟

 بقلم : ذ.رشيـد امسكيـن
محام بهيئة املحامني باكادير
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ما  و   ، األزمة  بوادر  مجرد  باالحرى  أو 
الحال عليه  ينتظرنا أشد بكثري مما هو 
املحامني  عىل  يفرض  ما  وهذا  اليوم. 
رضورة اإلملام بتقنيات اإلتصال الحديثة و 
ان تكون لهم الرغبة يف التمكن  من قواعد 
التحكيم  قواعد  و  الخاص  الدويل  القانون 
بقواعد  اإلملام  كذا  و   ، الدويل  التجاري 
كما  االستثمار،  عقود  و  الدولية  التجارة 
يتطلب االمر كذلك وجوب امليض  يف ضمان 
ملمارسة  للمؤهلني  الجودة  عايل  تكوين 
مهنة املحاماة بما يسمح ملنتسيبها االملام 
اساليب  و  املستحدثة  القانونية  باألنماط 
يواصل  حتى  ذلك  و  العرصية  العمل 
املتقدم  و  املتميز  دورهم  لعب  املحامون 
كرشيك يف إقامة العدل و تحقيق اإلنصاف.

عىل  تعديالت   إجراء  املهم،  فمن  لذلك 
حقوق  تنظم  لن  فقد  املهنية،  ممارستنا 
املنازعات  سياق  يف  مستقبال  الدفاع 
لتتمحور  ستتوسع  بل  فحسب،  القضائية 
او  التصالح  مهام  حول  فأكثر  اكثر 
االثر  هو  وهذا  التحكيم،  او  الوساطة 
ان  خاصة  املهنية،  املمارسة  عىل  االول 
وحيدا  سبيال  يعد  لم  القضائي  الحل 
اىل  الدولة  توجه  ظل  يف   ، املنازعات  لفض 
التحكمية يف  التخيل اكثر فاكثر عن قوتها 
اىل  الوصول  فرص  تقليص  العدل،و  قطاع 
التقايض، فالكثري من الدعاوى و النزاعات 
بحيث  القايض،  اىل  مستقبال  تصل  ال  قد 
بدل  ودي  حل  ايجاد  طرف  كل  عىل  يتعني 
يعرف  الذي  القضائي  الحل  عن  البحث 
العديد من التعقيدات و يتطلب وقتا طويال،  
الحالة سيكون  بالتايل فاملحامي يف هذه  و 
مترضا اكثر فاكثر اىل ايجاد حلول توافقية 
تحفظ مصالح االفراد املتنازعة يف تفاوض 
دائما  السياق  هذا  ويف  اخر،   زميل  مع 
نعتقد ان الحلول البديلة لتسوية املنازعات 
سيصبح من الطرق الجديدة ملمارسة مهنة 

املحاماة مستقبال
التي  التحديات  كانت  اذا  انه  نعتقد  و  هذا 
هي  املحامني  من  االول  الجيل  واجهات 
الكفاح و الصمود من أجل أن تبقى مهنة 
الخالدة، وتمارس  املحاماة وفية لرسالتها 
يف  محورية  كمؤسسة  الحيوي  دورها 
و  القيم  ترسيخ  خالل  من  العدالة،  نظام 
بني  الفضىل  املهنية  املمارسات  و  األعراف 
تفرض  املعارصة  الظرفية  فإن  املحامني، 
املهنة  تأهيل  كله،  ذلك  باإلضافة  اليوم 
بنيتها،  يف   معلوماتية  ثورة  عىل  باإلقدام 
الثقافية  املتغريات  مواكبة  من  تمكنها 
و  الوطنية  اإلجتماعية  و  اإلقتصادية  و 
االسواق  عوملة  ظروف  مسايرة  و  الدولية، 
تعاظم  و  اإلقتصادية،  املنافسة  رشوط  و 
العالقات  و  اإللكرتونية  املبادالت  دور 
الرقمية، بما يفرضه كل ذلك من تحديات 
عىل رجال القانون ويف مقدمتهم املحامون.

باالضافة اىل انه يتعني عىل املمارسني ملهنة 
املحاماة التفكري يف تاسيس رشكات مهنية 
للمحاماة عىل اعتبار ان ان طرق املمارسة 

الحالية ال مستقبل لها.

تعديل  وراء  من  املنشود  الثالث:  املحور   
قانون املهنة

ان التساؤل الذي يطرح نفسه بالحاح هو 
ماذا ننشد من تعديل القانون املنظم ملهنة 

املحاماة ؟
جميعا،  علينا  املفروض  من  تساؤل  وهو 
و  وضوح  بكل  الشايف  الجواب  له  نجد  أن 
سنسلكه  الذي  الطريق  نحدد  و  رصاحة، 
كما  للمهنة  منظم  نص  عىل  للحصول 
نريده رشيطة أال تتوقع داخل منظور ذاتي 
هذا  رشعية  كانت  مهما  فقط  مصلحي 
املنشود  االسمى  الهدف  والنهمل  املنظور، 
و هو جعل مهنة املحاماة هي امللجأ الحر 
الحصني املستقل عن كل تبعية كيفما كان 
نوعها.خاصة اذا علمنا ان منظومة العدالة 
تعرف تحوالت كبرية ، هذه االخرية تفرض 
املسؤولية  عند  يكونوا  ان  املحامني  عىل 
العمل  خالل  من   ، عاتقهم  عىل  امللقاة 
حكوميني  مسؤولني  االخرين  اقناع  عىل 
صالبتها  و  املهنة  قوة  بأن  مواطنني  و 
استقاللها،  و  حريتها  من  تستقيها  التي 
تمنح  هبة  أو  ميزة  ليس  حصانتها،  و 
قيام  برشوط  االمر  يتعلق  ببل  للمحامني 
الدفاع  حق  ضمان  رأسها  عىل  و  الدولة 
مؤهلني  اشخاص  طرف  من  للمواطنني 

علميا و أخالقيا للقيام بهذه املهمة.

ان  كمحامني  اليوم  علينا  يجب  ما  ان 
القانون  تعديل  ان  جيدا  نعيه  و  نفهمه 
سهال  أمرا  ليس  املحاماة  للمهنة  املنظم 
أو مجرد نزوة  بل إن األمر يتطلب دراسة 
اعتبار  عىل  املحامني  اراء   اخد  و  طويلة 
انهم الوحيدين الذين يعرفون املشاكل التي 

تعرق عملهم.
و يف نفس السياق نرى انه اذا كان قانون 
تحديث  إىل  بحاجة  املحاماة  ملهنة  املنظم 
مناخ  مع  تماشيا  جوانبه  من  الكثري  يف 
اإلنفتاح عىل األخر، و مناخ العوملة و تحرير 
ان  يجب  التغيري  فإن  القانونية  الخدمات 
يشمل جميع املحاور الواردة يف القانون مع 
اضافة محاور اخرى جديدة عند الرضورة.

االفكار  ببعض  نساهم  أن  ارتاينا  ولقد 
قانون  وضع  يف  تساهم  أن  يمكن  التي 
يستجيب  باملغرب  املحامماة  ملهنة  جديد 

للتطلعات املحامني نلخصها يف ماييل:
املنظم  القانون  بنية  تعديل  عىل  العمل   -
تعديالت  مجرد  عوض  املحاماة  ملهنة 
يكون  ان  يجب  ان  نعتقد  االطار  هذا  ويف 
القانون الجديد ديمقراطيا و حداثيا شكال 

و مضمونا.
تمكني  و  الهيئات  اجهزة  دمقرطة   -

الجمعية العمومية من سلطات تقريرية .
يف  االمر  هو  كما  املحاماة  مهنة  دسرتة   -

بعض الترشيعات املقارنة.
هذا  الجديد  القانون  يواكب  ان  يتعني   -
تمكني  عىل  يعمل  ان  و  املعلوماتي  التقدم 
لها  املنتمني  املحامني  تأهيل  من  الهيئات 
باستعمال وسائل اإلتصال الحديثة بنفس 

الوثرية التي تعمل بها املحاكم.
- تخصيص املحامني بنظام رضيبي يراعي 
املحامني  اعفاء  مع  املهنة  خصوصية 
مشوارهم  بداية  يف  الرضائب  من  املبتدئني 

املهني.
يتعلق  فيما  مسؤولياتها  الدولة  تحمل   -
التكويناالسايس  بخصوص  الهيئات  بدعم 

و التكوين املستمر.
- تعزيز حصانة الدفاع و استقاللية مهنة 

املحاماة
وطنية  مؤسسة  احداث  عىل  التنصيص   -

للتكوين يسند اليها مهمة التكوين .
املحاماة  ملهنة  جديد  مفهوم  اعطاء   -
للسلطة  يف  اسايس  رشيك  اعتبارها  و 

القضائية يف تحقيق العدالة.
- تكريس اعراف و تقاليد املهنة، وترسيخ 
اىل  اساسا  تسعى  املحاماة  انمهنة  مفهوم 
عن  الدفاع  و  املتقاضني  مصلحة  تغليب 

مصالحهم بالدرجة االوىل.
- توسيع مجال املهنة بما يساعد املحامي 
فضاءات  اىل  املحاكم  من  الخروج  من 
و  الدولة  الزام  و  الخدمات،  و  االعمال 
و  العمومية  الشبه  و  العمومية  االدارات 

الرشكات بتوفرها عىل محام مستشار.
عىل  الشباب  للمحامني  حوافز  تقديم   -
التمويل و عىل مستوى الرضيبي  مستوى 

و مساعدتهم  عىل فتح مكاتبهم.
يتعلق  فيما  للهيئات  الدعم  تقديم   -
الصحية خلقا  التغطية  و  التقاعد  بانظمة 
لالطمئنان لدى املحامي ملا ذلك من اثر كبري 

عىل تخليق املهنة.

خالصة القول، ان الرفع من مستوى مهنة 
املحاماة قصد قيامها بالوظيفة االجتماعية 
و الرسالة االنسانية التي وجدت من اجلها 
يف  املتمثلة  و  الدولية  املواثيق  رسختها  و 
تمكني املواطن من الولوج املستنري للعدالة 
و القيام بضمان رشوط املحاكمة العدالة، 
كرامة  ضمان  خالل  من  اال  يتأتى  لن 
االمم  السري يف طريق  املحاماة من جهة و 
حقوق  بضمان  ذلك  و  املتحرضة  الدول  و 

الدفاع امام جميع املحاكم .
او تخليق   و  اي اصالح   ان  هذا و نعتقد 
منظر  غياب  يف   ، املحاماة  ملهنة  تاهيل 
يمكن  ال   ، العامة  الحياة  الصالح  شمويل 
مدعاة  و  النتائج  محدودة  تكون  ان  اال 
لالحباط و الياس من جديد، عىل اعتبار ان 
اي برنامج لالصالح او التخليق يظل رهينا 
بمدى اقتناع به لدى الراي العام و الخاص، 
و بمدى احتضانه من طرف املعنيني به و 

مشاركتهم الفعلية يف بلورته.

←

عبدالصمد  األستاذ  املحامي  أكد 
ادرييس خالل الجمع العام اإلنتخابي 
الذي نظمته جمعية هيئات املحامني 
باملغرب بمقر نقابة فاس، يف مارس 
الجمعية  رئيس  النتخاب  املايض، 
كانت  املحطة  أن  مكتبها  وأعضاء 
آليات  حيث  من  ومتميزة  تاريخية 
انه  وتقديري  االشتغال،  ومنهحية 
سيكون لها ما بعدها يف تاريخ املهنة 

ومكانتها وإعادة االعتبار لها..
واضاف »لكن بقدر فرحتنا وابتهاجنا 
حيث  من  ومخرجاتها  بنتائجها 
إسناد الرئاسة ألول مرة منذ تأسيس 
بمكناس  املحامني  لهيئة  الجمعية 
والدفع  االسهام  تريد  عريقة  كنقابة 

بقوة يف إعادة التوازن بني مكونات العدالة، وأيضا من 
الذين  املحامني  حضور  ألهمية  املتزايد  الشعور  حيث 
املهنية  الشؤون  لهم نشاط سيايس وحقوقي يف تدبري 
املهنية،  القضايا  لفائدة  ودعامة  إضافة  يكون  بما 

إضافة إىل أن املكتب املنتخب عرف 
جانب  إىل  الشباب  للمحامني  ادماجا 
أجهزة  تدبري  يف  والقيادمة  النقباء 
تبقى  الفرحة  تلك  أن  إال  الجمعية... 
ناقصة وغري مكتملة أمام عدم قدرة 
املحاميات  الزميالت  من  زميلة  اي 
الالئي قدمن ترشيحاتهن يف الحصول 

عىل عضوية مكتب الجمعية..«
ثالثة  من  مكتبا  انتخبنا  لقد   « وقال 
وبدون  الذكور  من  محاميا  عرش 
الذي  االمر  وهو  امرأة..  محامية  أي 
يطرح عىل هيئة الدفاع سؤال إعادة 
للعمليات  املنظمة  القوانني  يف  النظر 
او  الهيئات  يف  سواء  االنتخابية 
برضورة  عالقتها  يف  الجمعية،  يف 
النساء، وجب أن تكون أكثر  حضور نسبة مقدرة من 

مما يوجد يف غريها من املؤسسات..«.

مجعية هيئات املحامني باملغرب، فرحة مل تكتمل..

املحامني  نقابة  تأسيس  إن 
بيان  ذلك  عن  أعلن  باملغرب،وكما 
تبلور  عن  تعبريا  كان  التأسيس، 
الحاجة  برضورة  املحامني  وعي 
من  يساهمون  نقابي،  إطار  إىل 
ظروف  يهم  ما  كل  يف  برأيهم  خالله 
من  ويؤطرون  املهنية،   ممارستهم 
خالله املفاوضات الرضورية لتحقيق 
بلوغها:  إىل  يسعون  التي  الغايات 
بمختلف  املحامني  لتمكني  عموديا 
 ،) ومتمرنني  رسميني   ( وضعياتهم 
من   ) كهوال  و  شبابا   ( وأعمارهم 
التواصل ، وأفقيا ليشمل التواصل كل 
الداخل  يف  العاملني  املغاربة  املحامني 

والخارج.
لقد كان ميالد نقابة املحامني باملغرب 
عن  للدفاع  راسخة  إرادة  عن  تعبريا 
املصالح املادية واملعنوية للمحامني ، 
التضامن املهني فيما  وخلق جو من 

بينهم ، و املطالبة بتوسيع مجال عمل املحامني ، والدفاع 
عن حقوق اإلنسان و حرياته األساسية ، وعن استقالل 

تحسييس  بعمل  القيام  عن  فضال   ، املحاماة  و  القضاء 
وسط املجتمع لنرش الثقافة القانونية وتوعية املواطنني 
أن  بامللموس  أكد  ما  وهو  املجتمع،  يف  املحامي  بدور 
يف  املحامني  نقابات  باقي  شأن  ذلك  يف  شأنها   ، النقابة 
املوضوعية  بالحاجة  الوعي  مبكرا   تمثلت  ،قد  العالم 
مستقلة  مهنة  عن  بالدفاع  أساسا  املرتبط  لوجودها 
الدفاع عن الحقوق و الحريات  وحرة ويف صلب معركة 

األساسية .
 02 بتاريخ  النور  رأت  التي  باملغرب  املحامني  نقابة  إن 
دهشة  تجاوز  إرصار،  و  بعزم  استطاعت   ،2010 يناير 
التأسيس ، و ما رافقها داخل الجسم املهني من انفعال 
من  بالرغم   ، مألوف  غري  وذهول  شديدة  رجة  و  قوي 
بديال  ليست  النقابة  أن  عىل  التأسيسية  الورقة  تأكيد 
مجالس  سلب  أهدافها  ضمن  من  وليس   ، الهيئات  عن 
الهيئات صالحياتها املسندة لها بمقتىض القانون، كما 
املهنية  أنها لم  تطرح نفسها بديال عن باقي اإلطارات 
اإلقرار  لم يطرح يف فرنسا )رغم  الذي  السجال  ، و هو 
نقابة  انخرطت  حيث  التأسيس(،  سياقات  باختالف 
 ، الداخلية  املهنية  الدينامية  يف  مبكرا  بفرنسا  املحامني 
مبادرات  أو يف   ، الهيئات  أنشطة  يف  املشاركة  وذلك عرب 
املجلس الوطني للهيئات ، ، كما ساهمت نقابة املحامني 
املرتبطة  النقاشات  من  العديد  تأطري  يف  بفرنسا 

مهنة  عىل  املطروحة  بالتحديات 
تكون  أن  استطاعت  كما  املحاماة، 
تقابل  أن  دون  فيها  مركزيا  فاعال 
توصف  أو   ، استئصالية  نزعة  بأية 

بكونها عمل تجزيئ و تفرقة.
جدوى  يف  املشكك  البئيس  الفكر  إن 
الحاجة املوضوعية لجميع اإلطارات 
املبادئ  عىل  قفز  هو   ، املهنية 
بعد  ما  ملغرب  املؤطرة  الدستورية 
محاولة  و   ،  2011 يوليوز  فاتح 
املبادرات  جميع  عىل  لاللتفاف 
الصادقة الهادفة إىل اعتماد املقاربة 
املهني،  الشأن  تدبري  يف  التشاركية 
بهدف   ، الداخلية  الجبهة  ورص 
و  فاعلة  اقرتاحية  كقوة  الربوز 
ما  مع   ، املهني  املشهد  يف  مؤثرة 
يتطلبه ذلك من حاجة إىل التفكري يف 
التصورات البديلة واليات إدراجها يف 
مستقبال  للمهنة  املنظمة  النصوص 
هذا  تغيري  عىل  تساعد  قد  التي  الوسائل  اقرتاح  وكذا   ،
الواقع املوسوم بنشوء أوضاع و عالقات جديدة تتطلب 
املرشع  طرف  من  مالحقتها 
بالتنظيم و الضبط وإقرار القواعد 
القانونية املالئمة ، و مواكبتها من 
للمحامني  املهنية  اإلطارات  طرف 
و  واملعرفة  والتمحيص  بالفهم 
االنخراط  و   ، الرأي  إبداء  و  النقد 
صريورة  يف  االيجابي  و  الفعيل 
عن  الناجمة  العميقة  التحوالت 
تأثريات  و  العوملة  انعكاسات 
من  املواقف  تحديد  و  الرقمنة، 
الصلة  ذات  القضايا  من  العديد 
: مرشوع  املهني من قبيل  بالشأن 
ومرشوع   ، املدنية  املسطرة  قانون 
قانون املسطرة الجنائية ،ومرشوع 
قانون التنظيم القضائي، ومرشوع 
 ، للمحاماة  الوطني  املعهد  بإحداث  املتعلق  املرسوم 
وإعداد تصور بشأن تطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق 
الخاص  املرض  عن  األسايس  اإلجباري  التأمني  بنظام 
غري  األشخاص  و  املستقلني  العمال  و  املهنيني  بفئات 
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وكذا القانون رقم 
نفس  لفائدة  للمعاشات  نظام  بإحداث  املتعلق   99.15
... وغريها  الفئات ، فضال عن اكراهات امللف الرضيبي 
والتوجهات  الدولة  بخيارات  املرتبطة  املواضيع  من 

الكربى للسياسات العمومية يف ميدان العدالة.
املحكومة  لألراجيف  خالفا  و  أنه  القول  وجب   ، ختاما 
ذات  بتفاصيل  املؤطرة  و   ، الذاتية  يف  مغرقة  بخلفيات 
الفعل  رد  املغرقة يف منطق  و   ، بتقديرات محلية  الصلة 
املحاميات  عموم  لدى  تتأكد  املوقف،   لرجاحة  املفتقر 
 ، العميق  اإليمان  و   ، الراسخة  القناعة   ، املحامني  و 
لنقابة   ، املهني  الجسم  وسط  املوضوعية،  بالحاجة 
بنفس   ، املهنية  اإلطارات  لباقي  و   ، باملغرب  املحامني 
درجة الحاجة إىل مد جسور التعاون والتشاور والتفاعل 
من أجل االنخراط يف تفكري جماعي إزاء مهنة املحاماة ، 
وبناء تصورات منسجمة تؤطر املرحلة القادمة ، و تحدد 
طبيعة التحديات املهنية الراهنة ، وترسم األفق النضايل 

الذي تستوجبه .

 نقابة املحامني باملغرب تعبريعن إرادة راسخة للدفاع 
عن املصاحل املادية واملعنوية للمحامني

االستاذ خالد املروين

* األستاذ عبدالصمد ادريسي
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بهيئة  محامية  فتيحة  شتاتو  لألستاذة  حديث  يف 
الرباط، وعضو سابق ملجلس هيئة الرباط، ونائبة 
مع  املغربية،  املحامية  ملنتدى  العامة  املنسقة 
جريدة »العالم األمازيغي« حول اختيارها ملناقشة 
يف  التمثيلية  واشكالية  املحامية  »املرأة  موضوع 

املجالس املهنية ومؤسسة النقيب«.
الذي  األلم  عن  ناتج  املحور  لهذا  »اختياري  قالت 
املتاعب،  يف  فكرنا  كلما  زميالتي،  مع  أتشاركه 
عامة،  املغربية  املرأة  تتحملها  التي  والتضحيات 
باملجتمع،  للرقي  خاصة،  بصفة  واملحامية 
ولتحقيق العدالة، املرأة التي تدافع عن املواطنني، 
حماية  يف  تتجىل  سامية،  إنسانية  رسالة  وتقدم 
وسيادة  العامة،  الحريات  عن  والدفاع  الحقوق، 
القانون. املرأة املحامية الحارضة يف كل املحطات 

املهنية«.

دون  حافل  تاريخ  املحامية:  للمرأة  النضايل  املسار 
حتقيق ما نتطلع إليه

القانون  هل  معكم  »أتساءل  متسائلة  وأضافت 
املنظم ملهنة املحاماة باملغرب يخص الرجال دون 
النساء؟ هل تمنع املرأة املحامية من ولوج املهنة 
ولوج  من  يمنعها  املرشع  هل  الجنس؟  بسبب 
مجلس الهيئة سواء كعضو أو نقيبة؟ الجواب ال 
طبعا، ولكن فعليا ممنوعة، بالرجوع إىل القانون 
بصيغة  دائما  فصوله  يف  يتكلم  للمهنة  املنظم 
الذكورية، يخاطب املحامي وال يخاطب املحامية. 
املنظم  األسايس  القانون  من   1 الفصل  فمثال 
تساعد  حرة  مهنة  املحاماة  يقول:  املحاماة  ملهنة 
واملحامون،  العدالة،  تحقيق  يف  وتساهم  القضاء، 
2: ال  لهذا االعتبار جزء من أرسة القضاء، واملادة 
مسجل  ملحام  إال  املحاماة  مهنة  ممارسة  يجوز 
القسم  املحامني باملغرب ويف  بجدول احدى هيأت 
املتعلق  املحامني  هيئات  بتنظيم  املتعلق  الثاني 
باملهنة وأجهزتها نجد كل الفصول بصيغة املذكر؛ 
نقيبة.  وليس  النقيب،  عن  إال  تتكلم  ال   86 املادة 
املرتشح  عن  تتكلم  الثالثة  الفقرة  يف   88 املادة 

لعضوية املجلس، وال يتكلم عن املرشحة. وكذلك 
بصيغة  فقط  الزميالت  اىل  تشري  ال   89 املادة 
إىل  يرجعنا  الذكوري  الخطاب  وهذا  املذكر. 
املايض، حيث كانت املرأة ممنوعة من ممارسة 
مهنة املحاماة، وكانت أول محاولة للسيدة جان 
املهنة  ولوج  حاولت  التي   1897 سنة  شوفان 
االستئناف  محكمة  أمام  اليمني  أداء  وطلبت 

بباريس وتم رفض طلبها، وانتظرت إىل حدود سنة 
1900 ليسمح لها بمزاولة هذه املهنة«. 

وقدمت فتيحة شتاتو نبذة عن السيدة اولكا بوتي 
-ويف  املهنة  هذه  ولجت  امرأة-  اول  -باعتبارها 
املحامني  هيئة  مجلس  كان   1883 سنة  ايطاليا 
بتوران هو أول من سمح للمرأة بالتسجيل يف سلك 
املحاماة، إال انه الغي من قبل محكمة االستئناف 
سنة  اىل  النقض  محكمة  طرف  من  تأييده  وتم 
1920 ولجت ليديا بوويت هذه املهنة، ويف الواليات 
املتحدة كانت تمنع املرأة من ولوج كلية الحقوق 
سنة  وخالل  املحاماة،  مهنة  مزاولة  فباألحرى 
محامية  أول  مارتان  برنت  كالرا  أصبحت   1897
فيما يعرف بالكندا االنجليزي بفضل قانون خاص 
تم التصويت عليه بالربملان االنطاري، ويف الكبييك 
 1888 وسنة  املحاماة،  املرأة  دخلت   1942 سنة 
اليمني  أداء  بطلب  تقدمت  امرأة  اول  بربوكسيل 
ملمارسة مهنة املحاماة ببلجيكا، هي ماري بوبلني 
بممارسة  للبلجيكيات  يسمح  ولم  طلبها  ورفض 
املرأة  السعودية  ويف   ،1922 سنة  إال  املهنة  هذه 
ممنوعة من فتح مكتب، والرتافع، فقط يمكنها ان 
تعمل كمستشارة تقدم املذكرات للمحامني الذكور 
التحقت  امرأة  أول  للمغرب  وبالنسبة  للمرافعة، 
بمهنة املحاماة كانت سنة 1966، وسجلت بهيأة 
الرشايبي  نجاة  األستاذة  وهي  بالرباط  املحامني 
التي  الفلوس  بودخيل  لطيفة  األستاذة  ثم  برادة، 
1965، وسجلت بالجدول  التحقت كمتمرنة سنة 
يف 16 دجنرب سنة 1968، وبعدها جاءت األستاذة 
واألستاذة   ،1969 يناير   4 يف  بنمسعود  عائشة 
واألستاذة  شتنرب1969،   22 يف  الصائغ  حميدة 
 ،1971 يونيو   4 بتاريخ  الرشادي  العلوي  عائشة 
دجنرب1971،   17 ابوزيد  فتيحة  واألستاذة 
واألستاذة ضاكة الدكايل يوم 29 مارس 1974، ثم 
األستاذة لطيفة املانوني بتاريخ 14 مارس 1975، 
وكانت اول محامية تقلدت منصب العضوية  هي 
 1980 سنة  من  بالرباط  ابوزيد  فتيحة  األستاذة 
إىل   1983 سنة  من  العضوية  عادت  ثم   1982 إىل 
 ()-1988  1986( خالل  قدامة  لفطوم   1985
1991-1989( وما بني )2014-2012(، ثم نجية 

العلمي )1996-1994(، وبعدها لطيفة الودغريي 
2003-()2000-2002( فرتة  خالل  كواش 

براد ما بني )0200-2002(  السعدية  2005(، ثم 
ثم فاطمة الزهراء بوقييس خالل )0200-2002( 
ورحمة القري ما بني )2005-2003( و)-2006-

2008( ثم جاء دوري ألشغل منصب العضوية ما 
2006-( سنة  فؤاد  اسيا  ثم   )2003-2005( بني 

2008(، وعائشة أولحيان ما بني )2009-2011(، 
اوعطار عضو خالل فرتة )2012-2014(  وايطو 

وعزيزة الظريف ما بني )2015-2017(.
 ويتبني من خالل هذه النبذة ومن خالل ما سيأتي 
األجهزة  يف  املحامية  حضور  أن  إحصائيات،  من 

املسرية يكاد يكون شبه منعدم. 

إحصائيات املحامني باملغرب من حيث النوع تترجم 
امليز واإلخالل باملساواة

سنة  إحصائيات  فتيحة  األستاذة  استحرضت   
2017، عىل سبيل املثال والتي وضحت من خاللها 
عضوة،  يتجاوز19  لم  باملغرب  العضوات  عدد  أن 
من أصل 237 عضو، يف حني عدد األعضاء الذكور 
املقاعد  االعتبار  بعني  األخذ  دون   ،218 يصل 
الصدد  هذا  يف  وقالت  السابقني.  للنقباء  آلت  التي 
تكون  تكاد  النسائية  التمثيلية  نسبة  ان  »يتبني 
يمنعها،  ال  القانون  أن  من  الرغم  عىل  منعدمة، 
الرشوط  يف  واملرأة  الرجل،  بني  تميز  ال  واألعراف 
من  الرغم  عىل  املسؤولية،  هذه  لتويل  املطلوبة 
ارتفاع عدد الزميالت املرشحات الذي يصل عددهن 
°20/°من  نسبة  ويشكلن  2217محامية  إىل  
املسجلني بجدول الهيأة، فإن نسبة التمثيلية داخل 
الوطني،  الصعيد  عىل   °/8° تتعدى  ال  املجالس 
املحاميات  نسبة  تشكل  الرباط  لهيئة  وبالنسبة 
°32/°، وعدد املمثالت يف املجالس ال تتجاوز5°/°، 
بالنسبة لهيئة الدار البيضاء فان نسبة املحاميات 
املجالس  يف  التمثيلية  يخص  وفيما   ،°/18° تمثل 

فال تتعدى نسبة 9°/°«.
املوضوع  نفس  حول  وأضافت 
اإلحصائيات  هذه  خالل  »من 

يتبني أن إرشاك املحامية يف األجهزة املسرية للمهنة 
املايض،  مع  قطيعة  إلحداث  كبريا  تحديا  يعترب 
االنتخابات،  لوبي  ومن  التبعية،  من  والتخلص 
وللتخلص من عدم اهتمام وتقبل بعض الزميالت 
الرغبة يف تحمل  االبتعاد عن  أغلبيتهن  لم نقل  إن 
التصويت  لعدم  الفشل  من  خوفا  املسؤولية، 
االنتخابات  أثناء  بالتصويت  واكتفائهن  عليهن، 
تكريس  ومناهضة  للتكتل  الوقت  حان  فقط، 
ال  وأعرافها  املهنة  قانون  وأن  خاصة  التبعية، 
لتويل  املطلوبة  الرشوط  واملرأة يف  الرجل  تميز بني 
املسؤولية يف مؤسسات املهنة، حان الوقت لتغيري 
فيه،  ينص  جديد  دستور  ظل  يف  الخريطة  هذه 
أن  انه »يجب  األخرية عىل  الفقرة  12 من  الفصل 
يكون تنظيم الجمعيات واملنظمات غري الحكومية 
 « الديمقراطية  للمبادئ  مطابقا  وتسيريها 

 « أنه  عىل  ينص  الدستور  من   19 الفصل  كذلك 
بالحقوق  املساواة،  قدم  عىل  واملرأة  الرجل  يتمتع 
واالقتصادية،  والسياسية،  املدنية،  والحريات 
هذا  يف  الواردة  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية، 
وكذا  األخرى  مقتضياته  ويف  الدستور،  من  الباب 
يف االتفاقيات، واملواثيق الدولية، كما صادق عليها 
املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت 
تحقيق  إىل  الدولة  ومساعي  وقوانينها،  اململكة 
مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء، وتحدث لهذه 
أشكال  كل  ومكافحة  للمناصفة  هيئة  الغاية، 
التمييز،« فكيف للمؤسسات املهنية للمحامني أن 

ال تحتذي بهذا املبدأ؟«
 باإلضافة إىل »أن الفصل 164 من الدستور ينص 
ومحاربة  باملناصفة،  املكلفة  الهيأة  »هيكلة  عىل 
 19 الفصل  بموجب  املحدثة  التمييز  أشكال  كافة 
احرتام  عىل  تسهر  أن  يجب  والتي  الدستور  من 
الفصل  يف  عليها  املنصوص  والحريات  الحقوق 
املذكور، هذا باإلضافة اىل توصية مناظرة أسفي 16 
يوليوز 2012  التي أوصت بإعادة النظر يف تشكيل 
مجالس الهيأة، وفق ما يراعي مقاربة النوع، وهو 
ما سارت عليه توصية مؤتمر 27 املنعقد بأكادير 
خالل أيام -2011-28-27-26، املتعلقة بمقاربة 
املحامية  املرأة  دور  بتعزيز  أوصت  والتي  النوع، 
لضمان  النوع  ثقافة  وتشجيع  املهنية،  الحياة  يف 
تمثيلية مرشفة للمرأة املحامية يف األجهزة املهنية، 
وذلك بتعديل قانون املهنة وإعادة صياغته شكال 
املراحل  مع  تتماىش  بطريقة  ومضمونا  -لغويا- 
التي اجتازها املغرب، فيما يتعلق بالحيف املوجه 
صفتهن،  عن  النظر  بغض  النساء  ضد  واملمنهج 
املنظمة ملهنة  القواعد األممية  آخذا بعني االعتبار 
املحاماة التي تعترب الحد األدنى فيما يتعلق باألمن 
دون  للمهنة  املنظم  القانوني  للنص  القانوني 
بني  باملساواة  املتعلقة  األممية  املواثيق  استبعاد 
الرجل، واملرأة يف الحقوق امللزمة للمغرب. فاملرشع 
حدد الفئات العمرية يف املادة 88 من قانون املهنة 
يف الباب املتعلق بالهيئة وأجهزتها واختصاصاتها 
النقباء  فئات،  ثالث  يف  الهيئة  بتشكل  تتعلق  التي 
 20 تفوق  ملدة  بالجدول  واملسجلون  السابقون 
سنة واملسجلون بالجدول ملدة ترتاوح 
مانع  فأي  سنة،  وعرشين   10 بني 
املرأة  تمثيلية  تضمني  دون  يحول 
نسبة  الفئات  هذه  ضمن  املحامية 
املحدد  النص  أن  كما  فئة،  كل  من 
الهيئات  املجالس  األعضاء  لعدد 
معينة  نسبة  يدمج  أن  ينبغي  كان 
من املحاميات لضمان إرشاك املرأة 

املحامية.

للهيئات  املوحد  الداخلي  النظام   
ما  الذكورية  التمثيلية  يكرس 

يستلزم تغيريه
املوحد  الداخيل  النظام  وبخصوص 
للهيئات عربت األستاذة فتيحة عن 
انتخاب  لعملية  »تنظيمه  حاجة 
فيه  يشرتط  املجلس  أعضاء 
بالتناوب  التصويت  ورقة  تضمني 
اىل  للوصول  محامية  محامي 
ضمان تمثيلية املرأة املحامية داخل 
النظام  نسب  وتوضح  املجلس، 
األسايس الحاجة إىل قانون ينصف 

املرأة«.
تفيد  التي  املقرتحات  وبخصوص 
ومكتب  املرأة  إرشاك  إمكانية 
فتيحة  األستاذة  تقرتح  الجمعية 
املوحد  الداخيل  النظام  »وضع 
أو  تعديالت،  إصدار  يمكنه  للهيئات 
إضافة نص اىل النظام الداخيل املذكور يلزم تضمني 
نسبة  املجالس  أعضاء  النتخاب  التصويت  أوراق 
وملا  املرشحات  املحاميات،  الزميالت  من  معينة 
ال؟ أن تكون ورقة التصويت تحمل بالتناوب اسم 
محامي ثم محامية تحت طائلة اعتبارها ملغاة. 
وهذه ضمانة لحضور كل مكونات املهنة يف اجهزة 
النقيب:  ملؤسسة  وبالنسبة  والتسيري.  التدبري 
ينبغي للمرشع أن يتدخل للتنصيص عىل رضورة 
املجلس  داخل  عضوة  منصب  املحامية  املرأة  تبوأ 
ملسؤولية نائبة النقيب، وعضوا املجلس ملسؤولية 

نائب النقيبة إن كانت هذه األخرية نقيبة .
وأكدت أن »هذا ما سيعطي للمرأة املحامية فرصة 
مراكمة التجربة وفتح إمكانية اقتحامها ملؤسسة 
خاصة  التقرير،  سهلة  اإلجراءات  وهذه  النقيب 

أن األمر يتعلق بالنظام الذي تمتلك جمعية هيأت 
املحامني باملغرب صالحية تغيريه، أو تعديله، وأن 
عن  مدة  منذ  الحديث  يجري  األسايس  القانون 
وزارة  عالقة  تحسن  عن  الحديث  ويكثر  تغيريه، 
العدل والحريات بالجسم املهني وهيأته، فهل من 

الصعب عليها االستجابة لهذا املطلب الحقوقي؟
 متى تنتبه اجهزة جمعيتنا العتيدة، وكذا املحامون 
الترشيعية  املؤسسات  يف  املتواجدين  واملحاميات 
خاصة أن منصب النقيب لم تحظى به أية محامية 
بالرباط  املحامني  هيئة  نقيبة  بونس  مادلني  غري 
لوكاس  وماجدولني   1957-1959 من  الفرتة  عن 
نقيبة هيئة املحامني بأكادير عن الفرتة من يوليوز 
املحاميات  ان  جميعا  ونعلم   ،1968 اىل   1966
حاولن لكن دون جدوى، بحكم العقلية الذكورية 
بالسيادة  للرجل  التي سمحت  والعادات  والتقاليد 
عرب التاريخ، وبحكم عزوف وعدم رغبة الزميالت 
أصوات  عىل  الحصول  يف  لفشلهن  الرتشيح  يف 
املحاميات  فبإمكان  زمالئهن،  وكذلك  زميالتهن، 
الرباط،  هيأة  يف  مثال  عددهن  وباعتبار  بالتكتل 
نقيبة  عىل  التصويت  يضمن  ان  البيضاء،  والدار 
نسائي  هيأة  مجلس  نقل  لم  إن  عضوات  وعدة 
بامتياز ان كانت لديهن اإلرادة. لكن لألسف رغم 
فالنساء  التحسيسية  واللقاءات  املحاوالت  جميع 
اىل  باإلضافة  زميالتهن.  عىل  بالتصويت  يبخلن 
الظرفية  هذه  يستغلون  الرجال  املحامني  ان 
»أن  نسمعها  التي  العبارة  هذه  وراء  ويتسرتون 
حان  املحاميات«.  النساء  عىل  يصوتن  ال  النساء 
الوقت لكرس هذه العادة كما أريد ان أشري انه عىل 
الزميالت ان يشاركن يف املناظرات، واملؤتمرات ويف 
كفانا  امليادين،  جميع  اقتحام  عليهن  الورشات، 
لتدبري  االسرتاتيجية  املراكز  عن  وغيابا  تفرجا، 
شؤون املهنة، أقول لزميالتي وزمالئي حان الوقت 
يمكن  وال  املجتمع،  نصف  تشكل  فاملرأة  للتغيري 
دستور  لدينا  فقط،  بالرجال  يسري  ان  للمجتمع 
متقدم، ولدينا هيأة املناصفة التي يجب العمل عىل 
زمالء،  نقباء،  جميعا  علينا  كحقوقيني  تفعيلها 
ان  شباب...،  ومحاميات،  ومحامون،  وزميالت، 
نعمل عىل تعديل الترشيع ونحتاج مقاربة سياسة 
النسائية،  القدرات  من  للرفع  وبرامج  شاملة، 
ثقافة  وترسيخ  املجتمعية،  الثقافة  تغيري  وكذا 
ستشكل  املقبلة  فاالنتخابات  اإلنسان  حقوق 
السياسية من اجل ترجمة  محكا حقيقيا لإلرادة 
املناصفة  عىل  تنص  التي  الدستور  مقتضيات 
الواقع، وإحداث تحول حقيقي يكرس  عىل ارض 
دستور  من   19 فالفصل  للمرأة  الفعلية  الحقوق 
اىل  السعي  عىل  ينص  الذكر  سبق  كما   ،  2011
من  العمل  مبارش  بشكل  لنا  يعني  مما  املناصفة 
اجل تحقيق املناصفة، التي تعترب وسيلة، وغاية، 
هدفها تمكني النساء والرجال بشكل متساوي من 
الولوج إىل سلطة التمثيل واتخاذ القرار يف مختلف 
املجاالت، ويف األخري أنهي موضوعي بتساؤل حول:

-متى سنسمع تويل زميلة باملغرب مهمة او صفة 
نقيبة؟

-هل مازالت تنتظرنا قرون من الزمن؟ ام لحظة 
تأمل لالنعتاق من الفكر الذكوري والتبعي؟ 

* نادية اودرة

املرأة املحامية واشكالية التمثيلية يف املجالس املهنية ومؤسسة النقيب 

“
األجهزة  يف  املحامية  إشراك   «

حتديا  يعترب  للمهنة  املسرية 
املاضي  مع  قطيعة  إلحداث  كبريا 
لويب  ومن  التبعية  من  والتخلص 
للتكتل  الوقت  حان  االنتخابات... 
خاصة  التبعية  تكريس  ومناهضة 
متيز  ال  وأعرافها  املهنة  قانون  وأن 
الشروط  يف  واملرأة  الرجل  بني 
يف  املسؤولية  لتويل  املطلوبة 

مؤسسات املهنة«
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املحامني  هيئات  “مجعية  مؤمتر  انعقد   *
املحاماة،  ملهنة  متثيلية  هيئة  كأعلى  باملغرب”، 
املكتسبات  على  بتراجع  مطبوع  سياق  يف 
كما   ،2011 دستور  محلها  اليت  احلقوقية 
ردود  من  جمموعة  اجلميعة  انتخابات  عرفت 
على  املحامني  من  العديد  لدن  من  قوية  فعل 
يف  طعن  من  هناك  حبيث  الوطين،  الصعيد 
القائمني  اهتم  من  وهناك  االنتخابات،  نتائج 
تقدمي  وبأن  واملحسوبية،  بالزبونية  عليها 
ما  اإلرجتالية،  من  نوع  طبعها  الترشيحات 

رأيك؟
البداية أود أن أشكر منربالعالم االمازيغي  يف   **

بموضوع  االهتمام  وعىل  االستضافة  عىل 
املحاماة وتحدياتها . 

جوابا عىل سؤالكم البد من اإلشارة اىل أن جمعية 
من  يعد  مهني  كإطار  باملغرب  املحامني  هيئات 
باملغرب،  والحقوقية  املهنية  اإلطارات  أقدم 
فقط  ليس  املدافعة  اإلطارات  طليعة  من  وكان 
عىل املحاماة ولكن كمدافع عىل وضعية حقوق 
ويأتي  باملغرب،  العامة  والحريات  اإلنسان 
متسم  خاص  سياق  إطار  يف  املؤتمر  انعقاد 
بتأثريات كوفيد عىل كافة القطاعات،  بما فيها 
إغالق  جراء  األمرين  عانى  الذي  املحامني  قطاع 
االقتصادية  األوضاع  ذلك عىل  ، وتبعات  املحاكم 
للمحامني، كما عقد يف سياق تراجعات مستوى 
الحقوق والحريات وما حمله دستور 2011 من 

آمال. 
ما يجب تسجيله أنه لم يطعن أي أحد يف نتائج 
أنها  ومتتبع  حارض  كنت  كوني  واجزم  املؤتمر 
تم  ما  رغم  رصفة  ديمقراطية  أجواء  يف  مرت 
تسجيله وبأسف شديد من غياب تمثيلية لبعض 
الجمعية  انتخابات  يف  املحامية  وللمرأة  الهيئات 
وهذا مرده أساسا اىل ضعف  التمثيلية يف مجالس 
يف  سؤال  من  أكثر  يطرح  وهذا   17 الجمعيات 

آليات التنزيل الدستوري ملبدأ املناصفة.
 

مثة  أن  إىل  يشري  من  هناك  السياق  نفس  يف   *
توجها لإلجهاز على املحاماة إلضعافها، ماقولك؟

** هناك مؤرشات عديدة توحي بأن هناك توجه 
ورسالة  وسمو  مكتسبات  عىل  لإلجهاز  معني 
غياب  هو  املؤرشات  هذه  وأول   ، املحاماة  مهنة 
للمحاماة،  جديد  قانون  وضع  يف  واضحة  رغبة 
يف  القضائي  املشهد  عرفه  الذي  التطور  يساير 
واستقالل  القضائية  السلطة  استقالل  املغرب 
يسايره  أن  بد  ال  املعطى  وهذا   ، العامة  النيابة 
ثاني  اليها،   وللمنتمني  للمهنة  واضح  تطور 
بالوافدين  املحاماة  مهنة  إغراق  هو  املؤرشات 
الجدد يف غياب رؤية واضحة الستيعابهم ولفتح 
مجاالت جديدة للعمل، وغياب معاهد متخصصة 
مع  التعاطي  هو  الثالث  واملؤرش  للتكوين،  

مهنة املحاماة برؤية تجارية عندما يتعلق األمر 
رسالة  املحاماة  أن  رغم  الرضيبية  بالوضعية 

إنسانية قبل كل يشء.

مسبوقة  غري  مهنية  أزمة  تعيش  الدفاع  مهنة   *
اهنيار  خبطر  تنذر  كورونا،  جائحة  بعد  خاصة 

مكانتهم  ونسف  للمحامني  املادية  األوضاع 
يف  اهليئة  دور  ما  نظركم  يف  االجتماعية، 
املشاكل  مقاربة  تتم  وكيف  اإلطار؟  هذا 

اليت تعرفها املهنة؟
لها  كانت  كورونا  أزمة  أن  صحيح   **
بل   ، املحاماة  مهنة  عىل  خطرية  تداعيات 
عىل  الستار  رفع  يف  عجلت  كورونا  أزمة  أن 
املنتمني  من  العديد  يعيشه  مزري  وضع 
ومرد   ، منهم  الشباب  املحاماة خاصة  ملهنة 
يف  متمثلة  األسباب   من  العديد  إىل  األزمة 
مظاهر  وتفيش  للعمل  جديدة  أفاق  غياب 

وتفيش  الرشيفة   غري  والتنافسية  االحتكار 
وجد  املحاكم  إغالق  ظل  ويف  والفساد  السمرسة 
العديد من املحامني أنفسهم عرضة للعطالة مما 
عائالتهم،   وأوضاع  املعيشية  أوضاعهم  عىل  أثر 
وباإلضافة تأثرت أالف العائالت املرتبطة بمكاتب 
املحامني، عائالت كتاب وكاتبات املحامني  هذه 
الوضعية دفعت بعض الهيئات إىل التدخل إلعطاء 

منح  ظرفية للمحامني وهناك من الهيئات من 
املعالجة  هذه  تبقى  لكن  لتكافل   أنظمة  اقر 
تعيشه  الذي  للواقع  تستجيب  وال  وظرفية  أنية 
املهنة ، لكن رغم كل ذلك فان املحامني مطالبني 
بالحفاظ عىل مكاسب  املحاماة ورمزيتها داخل 

املجتمع.

* من خالل تشخيصكم لواقع املحاماة ما العمل 
يف رأيكم لتجاوز الوضع الراهن؟

الراهن ال بد من استحضار  الوضع  ** لتجاوز 
العدل،  رسالة املحاماة كرشيك أسايس يف إقامة 
القوانني  النظر يف  إعادة  املعطى يستوجب  وهذا 
إنصافا  أكثر  لتكون  املحاماة  ملهنة   املنضمة 
واالستقاللية  والحصانة  االحتكار  ناحية  من 
معاهد  وإحداث  العمل،  مجاالت  وتوسيع 
وإعادة  املستمر  والتكوين  للتكوين  متخصصة 

النظر يف التعامل الرضيبي مع املحامني.

املحاماة  دسترة  مطلب  رفع  مت  وأن  سبق   *
وصل  أين  هبا،  واالرتقاء  وحصانتها  لتعزيزها 

هذا املطلب؟
** دسرتة املحاماة ليست بجديدة فقد سبقتنا 
حاليا  دستوريا،  إقرارها  وتم  ذلك،  اىل  تونس 
ولكن  املنال  بعيد  يبدو  املحاماة  دسرتة  مطلب 
ملهنة  االعتبار   إلعادة  رئيسيا  مطلبا  سيبقى 

نبيلة ورشيكة يف إقامة العدل . 
* حاورته رشيدة امرزيك

دسترة املحاماة يبدو بعيد املنال ولكن سيبقى مطلبا رئيسيا إلعادة االعتبار  ملهنة نبيلة وشريكة يف إقامة العدل
غياب متثيلية للمرأة املحامية يف انتخابات اجلمعية مرده أساسا اىل ضعف  التمثيلية يف جمالس اجلمعياتغياب متثيلية للمرأة املحامية يف انتخابات اجلمعية مرده أساسا اىل ضعف  التمثيلية يف جمالس اجلمعيات

املحامي هبيئة الرباط حممد احلبيب بنشيخ يف حوار مع »العامل  األمازيغي«:

اكد املحامي هبيئة الرباط ورئيس اجلمعية الوطنية للمحامني الشباب باملغرب، احلبيب حممد ابن الشيخ، أنه »مل يطعن أي أحد يف نتائج املؤمتر واجزم كوين كنت 
اجلمعية«،  انتخابات  يف  املحامية  وللمرأة  اهليئات  لبعض  متثيلية  غياب  من  شديد  وبأسف  تسجيله  مت  ما  رغم  صرفة  دميقراطية  أجواء  يف  مرت  أهنا  ومتتبع  حاضر 
مضيفا ان »مرد هذا األمر  اىل ضعف  التمثيلية يف جمالس اجلمعيات«، وقال بأن »هناك مؤشرات عديدة توحي بأن هناك توجه معني لإلجهاز على مكتسبات ومسو 
ورسالة مهنة املحاماة ، وأول هذه املؤشرات هو غياب رغبة واضحة يف وضع قانون جديد للمحاماة« وختم بأن »لتجاوز الوضع الراهن ال بد من استحضار رسالة املحاماة 

كشريك أساسي يف إقامة العدل«.

فدرالية  لواء  تحت  املنضوية  واملحاميني  املحاميات  شبكة  طالبت 
رابطة حقوق النساء، بتعديل القانون املنظم للمحاماة بما يجسد 
يف  الدستور،  من   19 الفصل  يف  عليها  املنصوص  املناصفة  “مبدأ 
املكرسة  النصوص  كل  من  وتنقيحه  الهيئات  مجالس  تشكيلة 
املكلفة  الهيأة  تكشيل  يف  واالرساع  ضدهن،  والحيف  للتمييز 

باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد املرأة”. 
وقالت الفدرالية، إن “ما أسفرت عنه االنتخابات املهنية ملحاميني 
املحاميات تظافرت  النساء  لتمثيلية  واملحاميات، من ضعف كبري 
فيه عوامل متعددة تجمع ما بني ترسب املوروث الثقايف لدى العديد 
املرأة يف مرتبة متدنية دونية عن  والذي يضع  املهنة  من مماريس 
الرجل، وتضيق فيها دائرة الحقوق اإلنسانية وتسيجها بالعديد من 

الخطوط الحمراء”. 
املحاماة  بمهنة  يرتبط  مما  “بالرغم  أنه  لها،  بيان  يف  وتابعت 
باعتبارها مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات وعىل رأسها املساواة 
نتائج  ما كشفت عنه  فإن  نوعه،  كان  التمييز مهما  أشكال  ونبذ 
االنتخابات املهنية املنظمة خالل شهر دجنرب املايض، هو أن الطابع 
الحقوقي لهذه املهنة وعراقة دروها يف هذا املجال وطنيا لم يفلح 
بعد يف هزم الجوانب السلبية يف موروثنا الثقايف املثقل بالالمساواة 
واكتسابها  الثقايف،  مستواها  عال  مهما  للمرأة  دور  أي  وتهميش 
للكفاءة املهنية التي تؤهلها لتبوء رشف عضوية إحدى املؤسسات 

املهنية”.
مسائلة  خاللها  من  يتم  أن  يجب  الوضعية،  هذه  بأن  واضافت   
“قنوات التنشئة االجتماعية بشأنها، والتي ال زال الفشل يالزمها يف 
القيام يالدور املجتمعي املوكول لها، ناهيك عن املسؤولية الفردية 
إنسانيته  به  يحقق  ما  إىل  ومداركه  بوعيه  السمو  يف  مواطن  لكل 
ومواطنته الحقة”. واعترب البيان، أن “القانون رقم 28.08 املنظم 
املوجه  ضعف  ظل  يف  اآلخر  هو  ساعد  باملغرب،  املحاماة  ملهنة 
ضعف  عىل  للمحاماة،  املهنية  االنتخابية  املسلكيات  يف  الحقوقي 
تبني  أن  املهنية، ذلك  املحامية يف املؤسسات  املرأة  أو غياب تواجد 
القانون رقم 28.08 يف مادته 88 لنظام الفئوية عىل أساس أقدمية 
أقدمية  تزيد  التي  الفئة  بني  وميز  الهيئات،  جداول  يف  التسجيل 
التي ترتاوح مدة  تلك  لها عن عرشين سنة وبني  املنتمني  تسجيل 
قدماء  فئة  جانب  إىل  سنة  و20   10 بني  ما  لها  املنتمني  التسجيل 
تشكيلة  يف  تواجدا  املحاميات  للنساء  يضمن  أن  دون  النقباء 
تنتهجه  ما  “وبفعل  أن  إىل  الفدرالية،  وأشارت  الهيئات”.  مجالس 
املساواة  ملبدأ  املنارصين  واملحامني  املحاميات  كل  عىل  انفتاح  من 
ونبذ كل أشكال التمييز، حاولت من خالل االنفتاح مالمسة معاناة 
املرأة املحامية من تجدر العقلية الذكورية يف بعض األوساط املهنية 
التقعيد  ظل  يف  تستمر  أن  لها  يمكن  ال  مسلكيات  من  تفرزه  وما 
الجنس  عىل  املبني  التمييز  أشكال  كل  ونبذ  للمساواة،  الدستوري 

ما  وفق  والنساء  الرجال  بني  املناصفة  مبدأ  تحقيق  إىل  والسعي 
نيص عليه الفصل 19 من الدستور”.

كل  ومكافحة  باملناصفة  املكلفة  “الهيأة  “إخراج  أن  واوضحت   
 19 الفصلني  يف  عليها  واملنصوص  الوجود  إىل حيز  التمييز  أشكال 
لها  املنظم   79.14 رقم  القانون  صدور  رغم  الدستور  من  و164 
الحركة  تحفظ  من  بالرغم  متعثرا  الزال   ،2017 أكتوبر   12 منذ 
النسائية عىل بعض مقتضياته فيما يخص توفري معايري الحماية 
رقم  املحاماة  ملهنة  املنظم  “القانون  أن  وأبرزت،  التمييز”.  من 
املحاميات  بالنساء  النأي  يف  يفلح  لم  الحايل،  شكله  عىل   28.08

لتشكيلة  ذكورية  فئوية  من  أقره  فيما  التمييز  عن  املغربيات، 
مجالس هيئات املحامني التي أوردتها املادة 88 منه، ودون مراعاة 
قانوني  نص  بموجب  الفئات  تلك  ضمن  املحامية  املرأة  لحضور 
املنظم  القانون  كان  “إذا  أنه،  عىل  بالتأكيد  وخلصت  بذلك”.  يلزم 
قد  املحاميات  النساء  ضد  للتمييز  املكرسة  بعيوبه  املحاماة  ملهنة 
صدر يف تاريخ سابق عىل صدور دستور يوليوز 2011، بالرغم من 
كافة  اتفاقية مناهضة  قد صادق عىل  ذلك  قبل  كان  املغرب  كون 
أنه لم يعد من املقبول غض الطرف  إال  املرأة،  التمييز ضد  أشكال 
عن الحيف والتمييز اللذان يالحقان النساء املحاميات يف تواجدهن 
ضمن الفئات املنتخبة يف تشكيلة مجالس الهيئات يما يحقق مبدأ 

املناصفة يف تلك املجالس”.

فيدرالية رابطة حقوق النساء تطالب  بتعديل القانون املنظم ملهنة املحاماة مبا جيسد مبدأ املناصفة
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دور  ينكر  أحد  ال 
عن  الدفاع  يف  املثقف 
مسار  ورسم  الهوية، 
القضايا،  كل  مستقبل 
ألن  بأرسه،  العالم  بل 
ومن  بيئته  إبن  املثقف 
بأفكار  يعيش  أجلها 
وطموحات  مستقبلية، 
. متناهية   غري 

منذ  االمازيغية  و 
للحركة  األوىل  األيام 
تعتمد  األمازيغية 
االمازيغي  املثقف  عىل 

باملبادئ  واملتشبع  التأثريات  كل  عن  املستقل 
والرفع  والتنظري  التفكري  لعاملية  األساسية 
. واملستقبل  واآلخر  بالذات  الوعي  مستوى   من 

من  ناضل  االمازيغي،  للمثقف  لعقود  مسرية  وبعد 
خاللها يف جبهة الكتابة والتدوين، إىل مرحلة التأسيس 
والديمقراطية  الكونية  تعتمد  األمازيغية  للحركة 
والخصوصية  والوطنية،  الوحدة،  ظل  يف  والتعدد 
يف  نكرانها  يمكن  ال  مكاسب  إىل  وصوال  املغربية، 
. األمازيغية  الحركة  مسار  يشكل  الذي  هؤالء   مسار 

ومستقبل  املعارص،  االمازيغي  املثقف  سؤال  يطرح 
الواقع  يف  مؤثرة  أقالما  تفقد  تكاد  التي  األمازيغية 
من  أكثر  لها  يحسب  ومؤلفات  وكتب  بإصدارات 
أفكارا ونظريات وتوجهات ومشاريع  حساب، تحمل 
عىل  واالتكاء  واالكتفاء  القضية،  لفائدة  مستقبلية 
من  بعدها  ملا  بعد  يكتب  لم  مألوفة  وأقالم  أسماء 
 أقالم جديدة تجدد الخطاب وتجيب عن أسئلة الحال .

الفكرية  االنتاجات  عدد  أن  له  أستغرب  وما 
االفرتايض  التنظري  بينما  كبري،  تراجع  يف  والنظرية 
لم  ما  التأثري  محدود  لكنه  كبري،  تزايد  يف 
. واملكان  الزمن  يف  والثبات  لالستمرارية   يؤسس 

االمازيغي  املثقف  عاتق  عىل  األمازيغية  ومستقبل 
عىل  االعتماد  وعدم  املشوار،  بمواصلة  املطلوب 
من  إياها  مخرجا   ، للقضية  الكثري  قدم  مثقف 
الجهاد  يواصل  من  يجد  أن  دون  األكرب  الجهاد 
من  عليها،  واملحافظة  املكاسب  إثبات  وهي  األصغر 
األمازيغية،  مستقبل  تضمن  فكرية  مشاريع  خالل 
الرافضني  طالسيم  وتفكك  الظالمية،  القوى  وتزعج 
. البالد  لهذا  األفضل  نحو  حقيقي  تغري   لكل 

إننا كأمازيغ اليوم مطالبني بإنتاج األفكار، والنظريات 
وتجنب  باملمكن،  وااللتزام  للتنفيذ،  والقابلة  الواقعية 
وإعطاء  االفرتايض،  والرصاع  التنابز  أساليب  كل 
املسلح  املتمكن،  الغيور،  امللتزم،  للمثقف  الفرصة 
. به  واالقتداء  له  واالستماع  والتمكن  والعمل   بالعلم 

واالبتعاد  والنظري،  الفكري  اإلنتاج  عن  بتخلينا  إننا 
نساهم  والنظري،  العلمي  والتمكن  القراءة  فعل  عن 
. األمازيغية  عىل  الرسيع  التدريجي  القضاء   يف 

ومستقبل قضيتنا يف الفكر والعلم والتنظري واملرافعة 
بالعلم وامليدان .

املثقف االمازيغي 
ومستقبل األمازيغية 

وجهة نظر

حلسن بنضاوش

ازمة الدميقراطية يف مهنة املحاماة
للفعل  موضوعية  دراسة  كل  أن 
تستنذ  املحاماة  قطاع  داخل  املهني 
منها:  أساسية  فرضيات  عىل  النهاية  يف 
املهنة،  قيم  واكتساب  الفكرية،  القدرات 
طرف  من  املعيارية  بقواعدها  والتشبع 
يتمكن  لكي  أنه  املحامني،ذلك  جمهور 
من  الدفاع  مهنة  قطاع  داخل  الناخبون 
اتخاذ قرارات ذات معنى ،يجب عليهم أن 
خالل  من  اإلنتخابية،  الخيارات  يفهموا 
النظام  عمل  آليات  عىل  العميق  االطالع 
يف  الواقع  عىل  التأثري  ماارادو  اذا  املهني، 
املهني،  العام  الصالح  الذي يخدم  االتجاه 
الناخب املهني يجب أن تتوفر فيه  أي أن 
، اذا ما اريد للديمقراطية  الحنكة املهنية 
وضع  عىل  قادرة  نخب  تفرز  أن  املهنية 
الطريق  يف  املهنية  السياسة  قاطرة 

الصحيح.
أن  املهنة عىل  العديد من حكماء  أكد  لقد 
الديمقراطية املهنية التي تجسدها اآلليات 
االنتخابية لن تكون ممكنة اال يف الحاالت 
الكثري  املحامني  التي يمتلك فيها جمهور 
 ، الحقوقية  والحنكة  املهنة  مبادئ  من 
العام  التدبري  آلليات  الصحيح  والفهم 

املهني.
الواعية  الغري  الناخبة  الجماهري  ان 
تستغل  قد  املهني  الفعل  اشتغال  بآليات 
بالريع  مرتبطة  بسيطة  وسائل  بواسطة 
يف  الديمقراطية  العملية  لتشويه  املهني 
شموليتها داخل مهنة الحقوق والحريات، 

ان  حيث  االخرية  السنوات  يف  خاصة 
يف  القضائية  واملساعدة  الودائع  حساب 
موضوعية  قواعد  وتطبيق  وضع  غياب 
واملساواة  والتوقعية  االستمرارية  تضمن 

بني مكونات املهنة والهيئة.
لذلك فإن العملية االنتخابية داخل الجسم 
املهني، شأنها شأن الديمقراطية يف املجال 
جماهري  إىل  بحاجة  دائما  العام،كانت 
وقيم  املدنية  بالفضيلة  متشبتة  واعية 
االستقالل،  ،ومبادئ  املهني  التضامن 
يف  والجرأة   ، املهنية  والكرامة  والحرية، 

التعبري عن الرأي.
االنتخابي  للفعل  املتأنية  القراءة  أن 

عن  املمارسة  ابتعاد  أكدت  املهني 
الزمن  هذا  لعقلنة  املشجعة  القواعد 
تقنيات  عن  الرتاجع  ذلك  ومثال  االشكايل 
وسائل  واعتماد  املرشحني  بني  املناظرة 
تقليدية تخاطب الطلبات اآلنية البسيطة 
إمكانية  مناقشة  عوض  الفرد  للمحامي 
األمد،  طويلة  مهنية  اسرتاتجية  وضع 
بخطط وتكتيكات مضبوطة عىل مستوى 
واملالية  اإلدارية،  ابعاده  يف  املهني  التدبري 
وأدوار  واالقتصادية،  ،واالجتماعية، 
وعالقته  والحقوقية  السياسية،  املحامي 

بباقي املكونات املجتمعية.
لذلك فإن الفعل الجاد للخروج من السلوك 
االنتخابي الغري العقالني، يتمثل يف عملية 
تعبئة معرفية من خالل التواصل الجاد مع 
األغلبية الصامتة ،وحثها عىل املشاركة يف 
النقد  يف  الواعية  واملشاركة  الرأي،  إبداء 
اقرتاحية  كقوة  ،واملساهمة  البناءللواقع 
بوضع البدائل املمكنة وفق االمكانيات يف 
تتطلب  التي  العصيبة  الظروف  هذه  ظل 
اعطاء األولوية للجانب االجتماعي حفاظا 
عىل كرامة البذلة ومرتديها ، والعمل عىل 

تنزيلها عىل أرض الواقع.
املحامني  لجمهور  الواعية  املساهمة  إن 
املذخل  هو  واملهني،  واملطلع،  املعني، 
املحاماة، والخروج من  الحقيقي إلصالح 
التكثالت املصلحية التي اساءت للمحاماة 

واملحامني.
األغلبية  أنه البد من مشاركة  اي 
الديمقراطية  العملية  يف  املهنية 
ما  إذا  ألنه  القطاع،  داخل 
العملية  يف  املشاركة  هذه  كانت 
فإن  وهزيلة  محدودة  اإلنتخابية 
تكون  الديمقراطية  العملية 

محدودة وهزيلة يف نتائجها،
أنه  نرى  فإننا  االخري  ويف 
فإن  املحاماة  أزمة  وللخروج من 
ينبغي  املهني  املجتمع  أهداف 
خالل  من  وتطبق  تناقش  أن 
العام  بالشان  واالهتمام  الحوار 
يف  املشاركة  خالل  من  املهني 
 ، املهنية  الديمقراطية  العملية 
كل  عىل  عني  فرض  هي  والتي 
الصمت  التزام  ينبغي  وال  محام 
الظروف  هذه  ظل  يف  والحياد 

العصيبةخاصة.

حول حيثيات انتخابات هيأت املحاماة التي أجريت خالل 
الحسيمة،  الناظور  هيئة  محام  عرب   ،2021 مارس   20 يوم 
تحمل  مخترصة  بعبارة  األمازيغي«  »العالم  لجريدة  أمعز  خالد 
األكثر  هي  املحاماة  »انتخابات  الكثري؛  اليشء  التفاصيل  من 

شفافية عىل اإلطالق«.
للقانون  تحتكم  التي  املهنة  طبيعة  أولها،  عدة  العتبارات  وذلك 
بشكل كامل، والذي يعترب منظم املجتمعات اإلنسانية، وأخالقيات 
مهنة املحاماة هي األكثر رقيا نظر للتكوين واملسار العلمي الذي 
يسلكه املحام، واملمارسة املهنية الفعالة والجادة يف اتجاه ضمان 
حقوق املواطنني والدفاع عنهم أمام العدالة، كلها مؤرشات تجعل 

ممتهن هذه املهنة ال يأخذ ما ليس له وال ينىس ما عليه.
وأكد يف هذا الصدد؛ »إذ كنا نتحدث عن انتخابات نزيهة وشفافة 
فهي انتخابات املحاماة، وال يمكن مقارنتها بانتخابات املجالس 
األخرية  االنتخابات  إىل  وبالرجوع  مثال،  الرتابية  والجماعات 
تجاوزا  تجد  لم  الصفراء  الصحافة  فحتى  باملحاماة  الخاصة 
املهنية  واملؤسسات  للمحاماة،  املهنية  النتخابات  تنسبه  مشينا 
النقيب، سواء  باملحاميني سواء عىل مستوى مؤسسة  الخاصة 
عىل مستوى مجالس الهيئات جمعيات هيئات املحامون باملغرب 
ليست  باملغرب،  املحامون  نقابات  مستوى  وعىل  والتعاضدية 

محل أي طعن جدي وذو مصداقية«.
وسط  يف  النسوي  العنرص  إقصاء  إشكال  أثاره  ما  إىل  بالعودة 
املحاماة من التمثيلية العضوية، وابعادها عن مسؤولية مؤسسة 
النقيب، اعترب األستاذ خالد أمعز املوضوع جدي ويف غاية األهمية، 
وأضاف يف هذا الجانب؛ »فيما يخص تمثيلة الزميالت املحاميات 
ضمن املجالس املنتخبة، جسم املحاماة يجب أن يخجل منها، 

بوضوح-،  -وأقولها 
األمر  يتعلق  ال  لكن 
ضد  املحامون  بتآمر 
زميالتنا، ولكن يظل 
املحام امتداد لثقافة 
لم  واملحام  وذهنية، 
آخر  عالم  من  يأتي 
املجتمع  نتاج  فهو 
وبنيته  وثقافته 
منظومة  وتبنى 
وعقلية  أفكاره، 
املغربي  املجتمع 
كل  داخل  سائدة 
يستوجب  ما  املهن، 
تغيريها  عىل  العمل 
وال  جذري،  بشكل 
نلوم  أن  يمكننا 

املحامون بل ندينهم، ألن تمثيليات زميالتنا املحاميات ال تناسب 
تواجدهن العددي مساهمتهن كبرية ال عىل مستوى الكم وفقط، 
بإمكانهن  كفاءة  ذات  محاميات  لدينا  الكيف،  مستوى  عىل  بل 
ال  املحاماة،  مهنة  وسمو  رفع  يف  وساهمن  املناصب،  أعىل  تقلد 
املنتخبة  املؤسسات  جميع  بل  وحدهم،  املحامون  لوم  يمكننا 
التي  العقليات،  لنا هذه  التي تنتج  أوال  باملغرب، بل نلوم األرسة 

تقيص املرأة يف كل امليادين«.

خالد أمعز حمام هيئة الناظور احلسيمة :
انتخابات املحاماة هي األكثر شفافية 
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Des dizaines d’eurodéputés de-
mandent à l’Ambassadrice de la 
Délégation de l’Union européenne 
auprès du Royaume du Maroc la 
libération de tous les prisonniers 
politiques du Hirak du Rif :
Lettre à Claudia Wiedey, Ambas-
sadrice de la Délégation de l’Union 
européenne auprès du Royaume du 
Maroc

Chère Mme Claudia Wiedey :
Nous souhaitons attirer votre atten-
tion sur la situation des prisonniers 
politiques du Hirak, en particulier 
sur les problèmes de santé rencon-
trés par Nasser Zefzafi, qui, comme 
vous le savez, était l’un des fina-
listes du Prix Sakharov 2018 pour 
la liberté de pensée.
En février dernier, Nasser Zefzafi 
a entamé une grève de la faim pour 
protester contre les conditions de 
détention. Quelques jours plus tard, 
il a été retrouvé inconscient dans 
sa cellule et ni lui ni ses proches 
n’ont eu accès au rapport médical. 
En outre, la condition physique 
de plusieurs prisonniers du Hirak 
Rif est gravement affaiblie par des 
grèves de la faim intermittentes. 
Nous avons également été infor-
més que Mahmoud Bouhannouch, 
le plus jeune prisonnier politique 

du Hirak, subit un harcèlement et 
une violation systématique de ses 
droits, et que ceux qui le dénoncent, 
comme l’avocat Khalid Ameza, sont 
poursuivis.
Nous tenons à souligner le risque 
encouru par les prisonniers poli-
tiques (prisonniers politiques et 
détenus pour avoir exprimé des 
opinions critiques ou dissidentes) 
dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus, étant donné les condi-
tions précaires dans les prisons, et 
réitérons l’urgence de répondre aux 
appels à la libération de la Haut-
Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, Mme Michelle 
Bachelet.

Par conséquent, nous vous deman-
dons, en tant qu’ambassadeur de 
l’UE, de réagir à cette situation par 
une déclaration publique exigeant 
: l’accès à des soins médicaux adé-
quats pour les prisonniers politiques 
du Hirak, des possibilités régulières 
et adéquates de communication 
avec leurs familles et leurs avocats 
et, conformément aux recomman-
dations faites par Mme Bachelet, 
de demander la libération de tous 
les prisonniers politiques du Hirak. 
Enfin, conformément aux orien-
tations de l’UE sur les défenseurs 

des droits de 
l’homme, nous 
s o u h a i t o n s 
é g a l e m e n t 
demander à la 
délégation de 
l’UE au Ma-
roc d’apporter 
tout le soutien 
nécessaire aux 
p r i s o n n i e r s 
politiques du 
Hirak, notam-
ment en visi-
tant la prison 
et en rencon-
trant leurs 
avocats pour 
comprendre la 
situation juridique exacte.

Je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sen-
timents distingués.

Miguel Urbán Crespo, François Al-
fonsi, Margrete Auken, Pernando 
Barrena Arza, Benoît Biteau, Malin 
Björk, Michael Bloss, Damien Ca-
rême, Fabio Massimo Castaldo, Lei-
la Chaibi, Antoni Comín i Oliveres, 
David Cormand, Gwendoline Del-
bos-Corfield, Karima Delli, Özlem 
Demirel, Raphaël Glucksmann, 

Claude Gruffat, José Gusmão, Yan-
nick Jadot, Dietmar Köster, Erik 
Marquardt, Marisa Matias, Ana Mi-
randa, Ville Niinistö, Clara Ponsatí 
Obiols, Carles Puigdemont i Casa-
majó, Diana Riba i Giner, Michèle 
Rivasi, Caroline Roose, Salima 
Yenbou, Mounir Satouri, Andreas 
Schieder, Jordi Solé, Tineke Strik, 
Marie Toussaint, Ernest Urtasun et 
Nikolaj Villumsen.

DEs EURoDépUTés DEmaNDENT la lIBéRaTIoN DE ToUs lEs 
pRIsoNNIERs polITIqUEs DU HIRak DU RIf

Le président de l’Espace Culturel Berbère 
Européen Afus Deg Wfus vient d’adresser une 
correspondance au président de la République 
Française lui demandant d’intégrer la langue et 
la culture amazighes dans le système éducatif 
français. Ci-contre, le contenu de la lettre :

Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République Française

En ma qualité de Président de l’Espace Culturel 
Berbère Européen Afus Deg Wfus, j’ai l’honneur 
de vous adresser mes remerciements pour votre 
décision éclairée d’avoir mis fin à une pratique 
publique discriminante de l’ELCO. Pendant plus 
de 10 ans, nous nous sommes battus au sein de 
notre association pour que l’ELCO intègre l’en-
seignement de la langue et de la culture ama-
zighes (berbères). Depuis cinq ans, les cours de 
langue amazighe que nous dispensons, sont enfin 
pris en charge par l'ELCO. Aujourd’hui, permet-
tez-moi de vous déclarer que cette suppression 
provoque des dégâts collatéraux au niveau de 
l'enseignement de la langue amazighe, langue 
maternelle de plus de deux millions de locuteurs 
franco-amazighs.
Lors de mon audition par la mission d’information 
sur la pratique du voile intégral sur le territoire 

national, le 8 mars 2009, j’ai préconisé déjà de 
mettre fin à une pratique publique discriminante 
véhiculée par l'ELCO qui consiste à proposer à 
nos enfants la langue étatique des pays d’origine 
au détriment de la langue amazighe pourtant re-
connue langue nationale et officielle en Algérie, 
au Maroc et en Libye.
Pour nous, membres de la grande famille franco 

amazighe de la communauté française, 
nous affirmons que pour combattre l’igno-
rance et l’obscurantisme, la république 
doit promouvoir la langue et la culture 
amazighes et faire connaître l’histoire et 
la mémoire de cette population française 
d'origine amazighe ou immigrés. Cela ne 
peut qu’enrichir le patrimoine culturel de 
notre pays et ainsi faciliter l’intégration 
des nouvelles générations dans un cadre 
laïque et républicain et ainsi prémunir 
notre jeunesse des appels des sirènes de 
l’obscurantisme. (cf. Mon audition à la 
Commission "Voile Intégral" le 8 mars 
2009).
En vous adressant cette lettre ouverte, 
je suis convaincu Monsieur Le Président, 
d’être le porte-parole de la grande fa-
mille franco-amazighe de France. En vous 
désignant Président, ils sont persuadés 
que vous comprendrez leur juste revendi-

cation et font confiance à votre clairvoyance pour 
intégrer la langue et la culture amazighes dans 
notre système éducatif.

Veuillez croire, Monsieur Le Président, à ma sin-
cérité, et à l’expression de mes sentiments  les 
plus respectueux.

l’EspacE cUlTUREl BERBèRE EURopéEN afUs DEg WfUs DEmaNDE aU 
pRésIDENT DE la RépUBlIqUE fRaNçaIsE D’INTégRER la laNgUE ET la 

cUlTURE amazIgHEs DaNs lE sysTèmE éDUcaTIf
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ⴽⵓⵍⵍ ⵎⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙⵏ.

ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⴰ, ⵉⵣⵔⵢ ⵙ ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ 
ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ 
ⴳ ⵓⵀⵉⵍ:

ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ 
ⴷ ⵓⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵖⵉⴼⵙⵏ.

ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ 
ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ.
ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ 
ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ.
ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ 
ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ 
ⵓⵙⵉⵔⴰ:

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ: ⵣⴰⵢⴷ 
ⴱⵓⵙⵄ
ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ: 
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ.

ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ: ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ  
ⵎⴰⵏⵚⵓⴱ.
ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ: 
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵅⵓⵢⴰ.
ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ: ⵎⵉⵏⴰ ⵎⵓⵃⴰⵊⵊⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ: ⵄⵉⵚⴰⵎ 
ⵅⴰⵔⵛⵓⴼ.
ⵉⵎⵙⵎⴰⵍⵏ: ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏⵄⴷⴷⵉ/
ⴷⴰⵡⴷ ⵏⴰⵢⵜ ⵉⵄⵇⵇⵓⴱ/ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ 
ⴰⵄⴹⵓⵛ/ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ/
ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴱⵉⵊⵊⴰ/ⵢⵓⵙⴼ ⵓⴱⴰⵀⴰ/
ⵍⴰⵃⵙⵏ ⵓⵃⵙⵙⵓ.

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ
 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ



5
دروس

iÄËiⵚn

←

www.amadalamazigh.press.ma

AVRIL 2021 - Numero 243

ⴰⴱⵔⵉⵍ 2971 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 243



4
دروس

iÄËiⵚn

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
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ⴰⵣⴱⵓⴹ-ⵜⵓⴷⵢⵉⵏⵉⵏ

ⵉⴱⵏⴷⵉⴳⵏ

ⴰⵛⵔⵍⴰⵍ ⴰⵏⴱⴹⴰⴹ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵜⵓⵢⴰⵍⵣⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Toupie-histoires 

Les Aventures

Le pirate amoureux

ⵉⵙⵓⵇⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵙ 
ⵓⵣⵡⵓ .ⵀⴰⵜ ⴰⵖⵕⵕⴰⴱⵓ  ⵏ ⴽⵔⵓⴽ-ⵍⴰ- 
ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ,ⴰⵛⴻⵔⵍⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⵙⵓⴹⵏ 
ⴰⵎⵢⴰ.ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵉⵙⵏⵓⴹⴰ ⵓⵛⴻⵔⵍⴰⵍ 
ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ  ⵖⵉⴼ ⵜⵍⴻⴳⴳⵯⵉⵜ :
- ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⴰⵏ 
ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ! ⴰⵀⴰ ⵛⴻⵜⵢⴰⵜ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵃⵓⴷⴷⵉⵣⵏ 
,ⵀⴰⵜ ⴽⵔⵓⴽ-ⵍⴰ
- ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴰⵔⵣⵏ !
ⴷⴻⵖⵢⴰ,ⵓⵍⵙⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵙ 
ⵜⴰⵔⵔⴻⴱⵉⵄⵜ :
- ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ !
ⴳ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ ⴷⴷⴻⵖ,ⴽⵔⵓⴽ -ⵍⴰ-ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ 
ⵉⵙⵓⵍ ⵉⴳⵏ ⴽⵓⴷ ⵉⴱⴰⴳ ⴳ ⵓⴳⵍⵉ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵎⴻⵍⴱⴰⴹⵏ.
ⵉⵏⴹⵡ ⵓⵛⴻⵔⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⴽⴻⵔⴱⴰⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ 
ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ :
-ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ !ⵢⴰⵏ 
ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵎⵉⵍⵉ.ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ 
!ⴰⴽⴰⴱⵍⵓ ⴷ ⵓⴳⵯⵓⴼⵢⵉ (proposé pour le 
ravioli) !
ⴰⴽⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵔⵓⴽⵓⴽⵓ ⵢⵓⵍⵙ ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ :
-ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ !ⴰⴽⴰⴱⵍⵓ ⴷ ⵓⴳⵯⵓⴼⵢⵉ !
 ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵖ ⵓⵚⴰⵔⵉⴳ.
ⵛⵕⴰⴹ ⵉⵎⵣⴰⵣ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴰⵏⵉⵢⵏ ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵏ 
,ⴽⵔⵓⴽ
- ⵍⴰ -ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⵢⵓⵛⵔ ⴰⵖⵕⵕⴰⴱⵓ 
ⵣⴻⴳ ⵉⵎⴻⵍⴱⴰⴹⵏ .ⵖⵉⴼ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ ⵏⵏⴻⵙ 
ⵜⵜⵓⵙⴻⴼⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴰⵏⵉⵇⵏ . ⵙ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵃⵓⴷⴷⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵜⵓⵔ ⵉⵕⵥⵎ ⴽⵔⵓⴽ 
- ⵍⴰ ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵓⵜⴼ 
ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵄⴰⵇⵉⵢⵏ ⵉⴱⴻⵅⵅⴰⵏⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ .
ⵉⵖⵥⵥⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⴰⵇⵉⵢ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ .ⵎⴰⵛⴰ 
ⴰⵢ !ⵀⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⴷⵉⴳ …ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⵓ 
ⵓⵛⴻⴼⵍⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵜⵉⵏⵣⵉ.
- ⴰⵜⵛⵃ!ⴰⵜⵛⵃ!
ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵡⴰⴽⵓ ⵜⵉⵏⵣⵉ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵀⴻⵏⴷⴰⵣⵏ 
ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ.ⵉⵙⵓⵇⵔⴼ ⴽⵔⵓⴽ 
-ⵍⴰ-ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ:
-ⴳⵔⴰⵜ ⵉⴼⴰⵏⵉⵇⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵙ ⵉⵍⴻⵍ !ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ 
ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵓⵛⴰⴼ ⵓⵛⵎⵉⵔ !
ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵊⵍⵓⵍⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵓⵛⴻⵔⵍⴰⵍ 
ⵉⴳⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵖⵣⵉⴼ ⴰⵀⴰ ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ 
ⵙ ⵉⵍⴻⵎⵖⵉ :
-ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ  ⴳ ⵓⵥⴻⵢⴼⴰⵙ 
(proposé pour le tribord) !ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ 
,ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ!

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵎⵉⵍⵉ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ .ⵉⴳⵔ ⴽⵔⵓⴽ-ⵍⴰ-
ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ :
-ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ !ⴰⴽⴰⴱⵍⵓ ⴷ ⵓⴳⵯⴼⵢⵉ !
ⴷⴻⴽⴹⴰⵜ ?ⴽⵔⵓⴽ -ⵍⴰ -ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⵢⵓⵔⵣ 
ⴰⵍⵜⵓ! ⵜⵜⵓⵙⴻⴼⵙⵏ  ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴰⵏⵉⵇⵏ ⴳ 
ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵜⵓⵔ ⵢⵓⵏⴼ ⴽⵔⵓⴽ-
ⵍⴰ-ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴼⴰ 
ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⵛⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ :
- ⵀⴻⵢⵢⴰ ⴳⵉⵖ ⴰⵛⴻⵔⵍⴰⵍ ⴰⵏⴻⴱⵖⴰⵖⴰⵕ ⵏ 
ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ !
 ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⴼⴰⵏⵉⵇ 
ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵙⵀⵓⴼⴼⴻⵢ ⵓⵣⵡⵓ.
ⵀⴰ ⴰⴳⵍⵍⴰⴷⵓⵙ ! ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵜⴻⵏⵏⴻⵖⵣⴰ 
,ⵜⴻⵅⵜⵓⵜⵔ.ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴽⴽ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⵏⵏⵉ 

....ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷ ⵓⵣⵏⵏⴻⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⵔⵍⴰⵍ.
ⴽⵓⴷ ⵉⵇⴻⵏⵣⵄ ⴽⵔⵓⴽ-ⵍⴰ- ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⵖⵉⴼ 
ⵓⴳⴻⵊⴷⵉ ⵉⵙⵏⵉⵖⵙ ⵉⴳⵍⵉ .ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴰⵍⵍⴰ.
ⴽⴽⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ :ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ 
ⵓⵔ ⵉⴼⵔⵉⵔ.ⵉⴱⴻⵢⵜⵍ ⵓⵛⴻⵔⵍⴰⵍ.ⵉⵍⵍⵉⵖ 
ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵙ ⵉⵍⴻⵎⵖⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴻⵕⵕⴰⴱⵓⵜ ⴰⵔ 
ⵜⵛⴻⴼⵍⴰⵍ ⵖⵉⴼ ⵉⴱⴻⵔⵏⴳⴰ ⵉⵃⵓⵢⴹ ⴽⵔⵓⴽ-
ⵍⴰ-ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⵣ: - ⵉⵎⵉⵇ ⵏ 
ⵓⵎⵅⵓⵏⵥⵕ ⴳ ⵉⴳⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ !ⵙ ⵓⵏⵟⴰⴳ 
ⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ !ⴰⴽⴰⴱⵍⵓ ⴷ 
ⵓⴳⵯⵓⴼⵢⵉ !
ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴻⴽⴹⴰⵜ .ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍ 

ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴻⵛⵜⵉⵢ 
!ⴳ ⵜⵖⴻⵕⵕⴰⴱⵓⵜ 
ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ ⴰⵔ 
ⵜⵜⴻⴳⵍⵓ .ⵓⵔ ⴷⵊⵓ 
ⵉⵙⴰⵡⵉⵍ ⴽⵔⵓⴽ -ⵍⴰ-
ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⵙ ⵢⴰⵜ 
ⵜⴻⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ .ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ :
-ⴰⵍⵢⴰⵜ ⴳ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ 
ⵏⵓ !ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵖⵓⵛⴰⴼ 
ⵓⵛⵎⵉⵔ.
ⴽⵓⴷ ⵜⴻⵍⵍⴰ 
ⵏⵏⵉⴳ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ 
ⵜⴻⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ 
ⵜⴻⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ :
-ⴳⵉⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ.
-ⵉ ⵏⴻⵛ ,ⴽⵔⵓⴽ-ⵍⴰ-ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ,ⴰⵛⴻⵔⵍⴰⵍ 
ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ .ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⵛⴻⵎ ⵛⴻⵔⵎⵖ 
ⵙ ⵉⴳⴻⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓⴰⵀⴰ ⴰⴷ ⴰⵎ 
ⵖⴻⵥⵥⴻⵖ ⵜⵉⴼⴻⴷⵏⵉⵏ.
ⵜⴻⵟⵚⴰ ⵜ ⵜⴻⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ ,ⵉⵛⵜⵎ ⴽⵔⵓⴽ-
ⵍⴰ-ⴼⵔⵉⴱⵡⵉⵢ ⴰⴳⴻⵙⵜⵓⵔ ⵏⵏⴻⵙ .ⵢⵓⴼⴰ 
ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ ⵜⵀⵓⵙⴽⵢ .ⵙ ⵉⵍⵎⵖⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⵔⵏ 
ⴰⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⴰⵎⴰⵙⵉⵏ.ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⴻⵄ ⵓⵣⵏⵏⴻⵔ ⵏⵏⴻⵙ 
!ⵉⵏⵣⴹ
-ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ !ⵃⴻⵢⵢⴻⵍⴰⵜⴰⵖ ⵉ 
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Le président de l'Assemblée Mondiale Amazighe, Rachid 
Raha, a envoyé des courriers aux différents présidents des 
groupes parlementaires de la Première Chambre du Par-
lement Marocain leur demandant l'ouverture d'un débat 
législatif pour modifier la loi régissant la MAP «Agence 
Maghreb arabe de presse». 
Voici le contenu de la dite correspondance: "Dans le cadre 
de notre exercice de nos droits constitutionnels, et en al-
légeant les dommages qui nous affectent en tant que ci-
toyens en termes de maintien de l'appellation de l'agence 
de presse officielle marocaine sous le nom de l'«Agence 
Al Maghrib Al Arabi lil-anbae», une dénomination qui 
contredit les textes constitutionnelles et des droits de 
l'homme, ainsi que les réalités géographiques, historiques 
et les découvertes archéologiques de notre pays.
Dans ce contexte, nous avons précédemment adressé plu-
sieurs correspondances aux autorités concernées dans le 
but de réformer ladite appellation. Du fait que nous n'avons 
reçu aucune réponse positive à nos demandes, nous avons 
décidé d’intenter une action en justice en portant plainte 
contre la MAP devant le tribunal administratif de Rabat 
pour changer la désignation de "Maghreb arabe" .
Cependant, en traitant ce dossier, le tribunal administratif 
de Rabat a rendu une résolution à ce sujet sous le n ° 2061 

du 18/06/2018 dans le dossier n ° 452/7110 / 
2018, où elle a été prononcé que: «... la sécurité 
de ce nom est établie conformément à la loi, car 
le dahir chérifien est comme une loi n ° 1.75.235 
du 19/09/1977 portant sur la création de la 
MAP et où elle adopte cette dénomination, et il 
s'agit du même nom établi en vertu de la loi n 
° 02.15 du 12/04/2018 relative à la réorgani-
sation de ladite agence, ainsi qu'en vertu de la 
clause A de l'annexe n ° 1 pour les établissements 
publics stratégiques spécifiés dans la loi d'orga-
nisation n ° 02/12 relative à la nomination à des 
postes clés, ce qui prouve que la dénomination de 
" Agence Al Maghrib Al Arabi lil-anbae " trouve 
sa source dans la loi, et à ce titre, l'autorité légis-
lative reste l'autorité qui a le pouvoir de changer 
cette désignation en tant qu'autorité compétente 
pour promulguer les lois, et c'est le domaine sur 
lequel aucun litige n'est accepté devant le tribu-
nal administratif, conformément au principe d'autorité ».
Puisque cette sentence exprime expressément un renvoi 
direct du litige à l'institution législative, nous vous de-
mandons d'ouvrir un nouveau débat législatif pour modi-
fier la loi régissant cette agence, afin de se conformer avec 

la réalité et en harmonie avec les exigences constitution-
nelles, juridiques, géographiques, historiques et archéolo-
giques du Maroc.

J'ai été grandement étonné par les accusations d'un cer-
tain "site Web" sur la participation de certains membres du 
parti "Mouvement Populaire" à une réunion dans le Royaume 
hachémite de Jordanie, qui a été soutenue et financée par 
la Fondation allemande "Friedrich Naumann", très active 
au Maroc depuis plus de cinquante ans. Des accusations de 
trahison à l’encontre de ce parti politique ont été proférées 
injustement, pour avoir "violé la décision du Maroc de ne pas 
traiter avec l'ambassade et aucune organisation allemande".

Cette soi-disant "trahison" intervient au lendemain 
de la participation de la délégation susmentionnée, 
malgré l'annonce par le ministre marocain des Affaires 
étrangères, Nasser Bourita, à travers une corres-
pondance interne au président de gouvernement, de 
couper tous les liens avec l'ambassade d'Allemagne à 
Rabat, en raison de ce qu'il a décrit « des malentendus 
profonds avec la République fédérale d’Allemagne ».

Dans sa lettre rédigée en français, Bourita a déclaré: 
""En raison des malentendus profonds avec Répu-
blique Fédérale d’Allemagne au sujet des questions 
fondamentales du Royaume du Maroc, les départe-
ments ministériels (...) sont priés de suspendre tout 
contact, interaction ou action de coopération, en aucun 
cas ou sous aucune forme, aussi bien avec l'Ambassade 
d'Allemagne au Maroc qu'avec les organismes de coo-
pération et les fondations politiques allemandes qui lui 
sont liés".

Bien que la correspondance de Bourita n'ait pas encore 
clarifié la nature de ces « malentendus profonds », ni leur 
« forme » et leurs relations avec les organisations et insti-
tutions allemandes qui existent au Maroc, en mentionnant 
la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, qui est la 
plus ancienne institution étrangère opérant au Maroc depuis 
1969, et qui a déjà fêté ses 50 ans de présence active au Ma-
roc. Il faut dire, toutefois, que cette honorable organisation 
était à l'origine de la création d'un centre de formation des 
journalistes en 1969, devenu aujourd'hui l'Institut Supé-
rieur de l'Information et de la Communication et de l'Asso-
ciation des jeunes entrepreneurs marocains en 1999, qui a 
été adoptée par l'Union générale des entreprises marocaines 
comme base pour la création de la Fédération des petites 
et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. 
En plus de soutenir des associations de la société civile et 
d'établir des partenariats et des relations avec un certain 
nombre de partis politiques, d'organisations et d'associations 
marocaines, parmi lesquels le Rassemblement National des 
Indépendants, le Mouvement Populaire et l'Union Consti-
tutionnelle. Cependant, certains tentent maladroitement de 

qualifier de « traître » le Mouvement Populaire et d'autres 
qui coopèrent avec des organisations allemandes, comme si 
la décision du ministre - qui est juste sa propre décision - 
était devenue une loi sacrée et incontestable.

En effet, la décision reste une « décision du ministre des 
Affaires étrangères » et ne concerne personne, même pas le 
Président du gouvernement. D’ailleurs, le chef du gouver-
nement vient de souligner, dans une circulaire sous le N° 
5/2021 portant sur l’amélioration de la coordination des 

actions gouvernementales et des relations du gouvernement 
avec les institutions et organes constitutionnels, que le gou-
vernement exerce le pouvoir exécutif, sous l’autorité de son 
chef.

Tant que la décision ne provient pas de la présidence du 
gouvernement et qu'elle n'est pas officiellement annoncée 
par les voies diplomatiques reconnues, et tant qu’il s'agit 
de décision écrite en langue française, et non pas dans les 
deux langues officielles du pays, en violation flagrante de la 
constitution marocaine qui reconnaît l'officialité des langues 
amazighe et arabe, elle reste nulle et non-avenue.

La décision du ministre Bourita est en fait une décision illé-
gale et anticonstitutionnelle à l’encontre d’un état comme 
l'Allemagne qui constitue le leadership de l'Union euro-
péenne, sans parler de notre partenariat et de nos relations 
économiques avec elle et avec les pays de l'UE, en général, 
car cette décision nuit sérieusement au Maroc, à ses intérêts, 
et à sa crédibilité.

Si les malentendus s'agissent vraiment d'un citoyen « dji-

hadiste » que les autorités allemandes ont refusé d'ex-
trader vers le Maroc, alors il y a d'autres citoyens dans un 
certain nombre de pays qui, sont parallèlement recherchés 
par la justice marocaine, et ces pays refusent sèchement de 
les remettre au Maroc, nous n'avons pas vu le ministère des 
Affaires étrangères, dans ces cas, prendre la même position 
avec leurs ambassades ni leurs institutions satellites.

Il est, toutefois, nécessaire de rappeler également au minis-
tère que son ministère avait eu l’occasion d’organiser un cer-

tain nombre de congrès pour les avocats marocains 
résidant à l'étranger par le biais d'institutions qui lui 
sont affiliées, et il suffit simplement la mobilisation 
d'un de ces avocats, qui détient la double nationalité 
marocaine et allemande ou européenne, pour intenter 
une action en justice en Allemagne contre cette dite 
personne pour apologie de la violence, sans arriver à 
de tels manœuvres ni incidents diplomatiques.

D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, tout en saluant ses efforts diplomatiques 
et ses succès, notamment dans le dossier du Sahara 
marocain, pratique malheureusement une certaine 
politique d'exclusion envers la langue et la culture 
amazighes, considérées officielles dans la constitu-
tion du Royaume depuis une dizaine d’années, en vio-
lation des textes et du préambule de la constitution 
marocaine. Ainsi, il persiste à continuer à utiliser la 
dénomination raciste du « Maghreb arabe » au lieu 

du « Grand Maghreb », et continue à marginaliser, du même 
coup, la langue amazighe au sein de son propre ministère, 
que ce soit lors de ses conférences de presse, séminaires et 
rencontres, et exclut la langue amazighe et ses lettres Tifi-
nagh des inscriptions sur les façades des consulats étrangers 
dont elle a récemment annoncés l’ouverture dans les pro-
vinces du sud du Maroc, en plus des écriteaux  et des plaques 
de signalisation des ambassades et des consulats marocains 
à l’étranger.

Le ministre des Affaires étrangères continue inlassablement 
sa discrimination à l’encontre de la langue et la culture ama-
zighes. En effet, ses initiatives, relations et accords bilaté-
raux qu'il conclut avec les pays européens ou avec le reste des 
pays étrangers, où la langue arabe est enseignée aux enfants 
d'immigrés, excluent la langue amazighe alors qu’elle est la 
langue maternelle de la plupart des enfants des citoyens ma-
rocains résidents à l’étranger, en plus d’être langue nationale 
et officielle du Royaume du Maroc.

* Par Rachid RAHA

DES AmAzIghS DEmAnDEnT L'oUvErTUrE D'Un DébAT LégISLATIf poUr 
moDIfIEr LA LoI régISSAnT LA mAp

En DéfEnSE DU moUvEmEnT popULAIrE
 ConTrE LA DéCISIon DU mInISTrE nASSEr boUrITA
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 Relancement du musée 
de la fondation 

dR. leila mezian Benjelloun 
en plein cœuR de casaBlanca
Dans un peu plus de deux ans verra le jour à Casa-
blanca, le musée « Docteur Leila Mezian Benjel-
loun». Bordant la belle avenue Moulay Youssef à 
Casablanca, le musée sera élevé sur quatre étages et 
disposera, avec deux sous-sols, d’une surface totale 
de près de 4700 m2.

Le programme architectural, conçu selon les meil-
leurs standards internationaux en matière d’amé-
nagement de musées, inclut un Auditorium et un 
restaurant panoramique surplombant le parc de la 
Ligue Arabe. Plusieurs véhicules multimédias, des 
films documentaires thématiques et des bornes in-
teractives notamment, émailleront le parcours des 
visiteurs.

L’un des plus éminents architectes japonais contem-
porains Kengo KUMA, auteur d’ouvrages célèbres et 
prestigieux de par le monde, est chargé de la réalisation 
du Musée, associant à ses côtés, l’architecte marocaine 
Ouafa Boutenâache, réalisatrice de plusieurs projets au 
Maroc et en Afrique subsaharienne.

Rappelons que la cérémonie de la pose de la première 
pierre du Musée de la Fondation Docteur Leïla Mezian a 
eu lieu le lundi 30 octobre 2017 en présence des autori-
tés de l’époque et d’éminentes personnalités marocaines 
dont le PDG de la BMCE Bank Of Africa, M. Othman 
Benjelloun.

Cet ambitieux projet est une initiative de sa présidente, 

Dr. Leïla Mezian Benjelloun, dans le but de mettre en 
lumière la richesse et la diversité de la culture maro-
caine, à travers une inestimable et riche collection pri-
vée. Il ambitionne de jouer un rôle de premier rang dans 
la reconnaissance du patrimoine national marocain et 
dans son rayonnement ainsi qu’à redynamiser et revita-
liser l’offre culturelle dans la grande métropole de Casa-
blanca.

Lors de la cérémonie de l’inauguration, Docteur Leïla 
Mezian Benjelloun avait déclaré que : « tout au long de 
mon parcours personnel et professionnel, j’ai vécu et 
côtoyé la richesse incommensurable de notre patrimoine 
national marocain et la beauté de nos œuvres artisanales 
: bijoux, objets en céramique, en textile… je voulais ainsi 
partager ma collection avec le public et la rassembler en 
un lieu unique: de par l’unicité du lieu et de par sa spéci-
ficité et singularité ». Ainsi le Musée abritera un espace 
pour l’exposition temporaire, les œuvres de peinture et 
de sculpture dédiées à l’artiste-peintre, feue Meriem 
MEZIAN en plus d’une bibliothèque et d’un café-res-
taurant. Il comportera une exposition permanente de 

la culture citadine : les bijoux des différentes villes 

(Fès, Meknès, Tanger et Essaouira), le textile (tissage 
et des broderies de différentes villes citadines du Ma-
roc), un espace dédié pour les caftans de l’artiste Mme 
Tamy Tazi, en plus d’un espace pour les armes d’appa-
rat et la céramique de Fès, sans oublier des expositions 
consacrées aux objets de la culture Amazighe : bijoux, 
armes, textiles, et éléments d’architecture (les toits, les 
colonnes en bois,…) et les minbars.

En matière de muséographie, ce projet qui verra le jour 
en 2024, intégrera les dernières connaissances assurant 
l’organisation des expositions de haute qualité artis-
tique, à la pointe de l’innovation. Outre les œuvres du 

Musée, plusieurs multimédias, notamment des films 
documentaires thématiques et des bornes interactives, 
émailleront le parcours des visiteurs et leur permet-
tront d’approfondir leurs connaissances de l’histoire 
millénaire du Maroc.

Rappelant que Dr. Leila Mezian Benjelloun, qu’après 
avoir pratiqué vingt-cinq ans de médecine en tant que 
chirurgienne ophtalmologue, elle s’est consacrée en 
corps et âme au domaine de l’éducation en dirigeant la 
Fondation BMCE depuis 1995, en œuvrant à la scola-
risation des enfants en milieu rural à travers les écoles 
«Medersat.com». En octobre 2012, elle reçoit le grand 
prix de la Culture Amazighe de l’IRCAM et en été 2016 
elle fut décorée par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI 
du Wissam El Aarch. Elle avait créé un musée privé à 
la mémoire de son père, le maréchal Mohamed Amé-

ziane, qui avait eu le mérite de former les Forces Armées 
Royales du Maroc, le 27 mai 2006, à Beni Anzar, et une 
bibliothèque spécialisée aux études d’Afrique du Nord et 
de l’amazighité, toujours à Beni Anzar. Dr. Leila fût aussi 
la promotrice de la chaire internationale de la culture 
amazighe de la Fondation Euroarabe et de la grande ex-
position amazighe intitulée ‘La Granada Zirí del siglo XI 
y el universo Bereber’ au Palais de Carlos V de l’Alham-
bra à la ville de Grenade, que la Reine d’Espagne Letizia 
Ortiz avait inauguré le 5 décembre 2019.

 Le Groupe BANK OF AFRICA a été désigné ‘’Best Bank in 

Africa 2020’’ en obtenant le prestigieux trophée ‘’Golden 

Award’’ décerné lors du forum AIFA -Africa Investments Fo-

rum & Awards, par Leaders League.

Ce prix a été octroyé par un organisme dédié aux opportuni-

tés commerciales qui rassemble un public de haut niveau de 

plus de 700 décideurs publics et privés pour ensuite, à travers 

un jury composé de 100 Membres, récompenser les meilleurs 

projets et entreprises pour leurs performances en Afrique, 

et leur Innovation. Cette consécration de ‘’Banque Africaine 

de l’année 2020’’, qui lui a été remise pour la deuxième fois 

depuis 2018, récompense une banque africaine avec un posi-

tionnement remarquable sur le continent.

BANK OF AFRICA est en effet le groupe bancaire marocain le 
plus orienté vers l’international avec une présence dans une 

trentaine de pays en Afrique, en Europe et en Asie, employant 

plus de 15 000 collaborateurs à travers le monde, avec un ré-

seau de 1 800 points de vente au service de plus de 6 millions 

de clients. D’un côté.

De l’autre côté, le Groupe BANK OF AFRICA a été désigné 

‘’Best Bank in Morocco 2021’’, décerné par le ‘’Global Finance 

Magazine’’. Fondé en 1987, basé à New York avec une couver-

ture dans plus de 189 pays et 50 000 exemplaires distribués 

à travers le monde, Global Finance constitue une référence 

internationale dans le domaine de l’actualité financière. 
Cette distinction vient consacrer une banque africaine avec 

un positionnement remarquable sur le continent, un groupe 

bancaire marocain multi-enseignes et multi-métiers.

2020 a été pour le Groupe un accélérateur de changement 

dans un contexte exceptionnel. BANK OF AFRICA a, en effet, 
poursuivi son processus de transformation digitale qui s’ins-

crit au cœur de la stratégie du Groupe et qui œuvre pour le 

développement d’une « Banque à Distance » au service de ses 

clients. Sous l’impulsion du Président Othman Benjelloun, 

des mesures ont été mises en place pour accompagner les 

entreprises à l’échelle nationale et internationale à travers 

le lancement de nouveaux produits dans un contexte mondial 

exceptionnel. La Banque s’est également distinguée par les 

partenariats stratégiques scellés, notamment en Chine à tra-

vers la succursale BANK OF AFRICA Shanghai, les synergies 

intra-groupe en Afrique subsaharienne et un fort engage-

ment dans les domaines de l’environnement et de la responsa-

bilité sociale et sociétale à travers la Fondation BMCE Bank 

et la promotion de la finance à impact positif.

BanK of afRica 
desiGnee meilleuRe 

BanQue d’ afRiQue et du 
maRoc
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اعتذارها  بعد  باملغرب؟  اغتياالتها  عن  فرنسا  تعتذر  “متى 
عن  الرسية  رفع  ماكرون  وقرار  بومنجل  اغتيال  عن  للجزائر 
جنوحي،  ليونس  مقال  عنوان  هو  إفريقيا”  شمال  حروب 
بتاريخ   ،14 الصفحة  األخبار  بجريدة   2516 العدد  يف  صدر 
قبل  كقارئ  املقال  يف  أثارني  وما   ،2021 مارس   /12/13/14
أن أكون مهتم بالشأن األمازيغي والتاريخي، هو اقتصار طلب 
إسبانيا،  دون  استعماري  بلد  باعتبارها  فرنسا  من  االعتذار 
املنطقة  يف  واملرتكبة  اإلنسانية  تمس  التي  الجرائم  واغفال 
الخليفية، وكذا تخصيص فئة الفدائيني دون التعرض للجرائم 
التاريخ  يشمل  أكرب،  تاريخي  امتداد  عىل  املمتدة  االستعمارية 

االستعماري ككل دون انتقاء.

وأشار صاحب املقال إىل أحقية تخصيص الشهيدين الفطواكي 
الحركة  شهداء  بمعنى  وأمثالهم،  فرنيس،  باعتذار  والراشدي 

البطويل  الدور  أقزم  ال  بدوري  وأنا  الفدائية. 
ومالحمهم  فردي،  بشكل  الفدائيني  به  قام  الذي 
لكن  الشجاعة،  كبري من  بقدر  املتسمة  البطولية 
األجدر أال نقيص الجرائم املرتكبة يف حق تجمعات 
سكانية بأكملها، وأهمها “حرب الغازات السامة” 
التي كانت خالل حرب الريف الثانية 1921-1927 
األوىل، وأجربت  بالدرجة  املدنيني  استهدفت  والتي 
الخطابي عىل االستسالم حقنا  الكريم  محمد بن 
االعتذار،  بهذا  جديرين  هؤالء  أن  وأظن  للدماء. 
مستوى  وبلوغ  الرضر  جرب  تستلزم  وقضيتهم 
حرب  انعكاسات  وأن  خاصة  تعويضات،  منح 
الغازات السامة التزال سارية املفعول عىل املجال 

واإلنسان الريفي.

إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  راسلت  أن  وسبق 
معركة  عىل  سنة   99 مرور  بمناسبة  ماكرون، 
ملف  بخصوص   ، يوليوز2020   21 بتاريخ  أنوال 
املحظورة  الغازات  أو  السامة  الغازات  “استعمال 
الحرب االستعمارية،  الريف خالل  دوليا” لقصف 
واالسبانية،  الفرنسية  القور  بني  بالتعاون  ذلك 
املمارسات  هذه  ضحايا  بتعويض  مطالبته  وكذا 

التي تنافت واملواثيق الدولية، ويف إطار اعرتاف الدول االمربيالية 
بالجرائم املرتكبة من قبلها تحت غطاء املرشوعية االستعمارية 

خالل القرنني التاسع عرش والعرشين.

باهتمام كبري، وأجاب  الفرنيس  الرئيس  تلقاه  الذي  األمر  وهو 
 ،2020 أكتوبر   06 بتاريخ  لوروش  جون  السيد  بواسطة  عنه 
الذي وعد بفحص امللف بدقة، ولهذا الجواب عدة قراءات أهمها 
خاصة  مصداقيتها،  وقوة  القضية،  بعدالة  الضمني  االعرتاف 
الذاكرة  الحربية-مصلحة  الشؤون  وزارة  عىل  عرضه  تم  وأنه 
املوثوق  املؤسسة  “هي  تعبريه؛  حد  وعىل  املحاربني،  وقدماء 
يف كفاءتها فيما يخص هذا امللف، ولن يكون هناك أي شك يف 
التعامل مع طلبكم، والذي سيعالج وفق رعاية  مصداقيتها يف 

خاصة”.

إىل  اإلشارة  وتجدر 
جاهدا  سعينا  أننا 
بقضية  التعريف  إىل 
السامة  الغازات 
الحرب  وضحايا 
خالل  من  الريفية، 
إجراءات  عدة 

مراسلة  أهمها؛ 
اإلسباني  وامللك  أوالند،  فرونسوا  السابق  الفرنيس  الرئيس 
فيليبي السادس بهذا الخصوص، مع ملحة تاريخية عن األحداث 

والحيثيات التي جرت يف امليدان الحربي الريفي.

املقاومني،  من  عريضة  فئة  يقيص  الذي  املقال  إىل  وبالعودة 
ويكتفي بحرص الئحتهم يف الفدائيني وما يعرف بـ”الوطنيني”، 
بني  الفرتة  يف  وحرصه  للتاريخ  واضح  بتحجيم 
سنتي 1956-1933، يقيص مجال مهم من اململكة 
املغربية ويتمثل باألساس يف الريف بقسميه الرشقي 
واألوسط، ومنطقة سيدي إيفي، والصحراء بالجنوب 
املغربي، التي كانت تحت السيطرة اإلسبانية، والتي 
املقاومة  وفق  االستعمار  ملحاربة  سكانها  تجند 
الفورية واملنظمة، والتي ال ينبغي اقصاؤها تاريخيا 
الذكرى  أبواب  عىل  ونحن  األغراض،  من  غرض  ألي 

املئوية ملعركة أنوال الخالدة.

ربوع  كل  يف  املسلحة  املقاومة  بتضحيات  وعرفانا 
تاريخيا،  إنصافهم  عىل  نلح  أن  منا  يتطلب  اململكة 
واملصالحة،  اإلنصاف  إطار  يف  علني  اعتذار  واحراز 
الثقة  عىل  مبني  مستقبل  آفاق  استرشاف  أجل  من 
تاريخ  كتبوا  وأفراد  جماعات  إقصاء  دون  املتبادلة، 
ورفض  والهوان  والذل  االستعمار  وجه  يف  الوقوف 
أيديولوجية  توجهات  بمجرد  بدمائهم،  الخضوع 

تبقى تافهة أمام أهمية القضية العظمى.

رشيد الراخا يرد على جريدة رشيد نينـي ضحايا “حرب 
الغازات السامة” أوىل باالعتذار الفرنسي-اإلسباين

رشيد الراخا

أثار استغرابي تحامل أحد »املواقع اإللكرتونية« عىل مشاركة 
أعضاء من حزب »الحركة الشعبية« يف إحدى اللقاءات بدولة 
نومان«  »فريديريش  مؤسسة  وتمولها  تدعمها  التي  األردن، 
األملانية، التي تنشط يف املغرب ملا يزيد عن الخمسني سنة، ووصل 
بالتخوين بسبب  الحزب  ذات  أعضاء  اتهام  إىل حد  التحامل  هذا 
أي  و  السفارة  مع  التعامل  بعدم  القايض  املغرب  قرار  »خرق 

منظمة أملانية«.
ويأتي هذا »التخوين« غداة مشاركة الوفد املذكور أعاله بالرغم، 
من إعالن وزير الخارجية املغربي، نارص بوريطة، عرب مراسلة 
داخلية موجهة لرئيس الحكومة عن قطع العالقات مع السفارة 
األملانية بالرباط، جراء ما وصفها بـ«خالفات عميقة تهم قضايا 

مصريية«.
ويقول بوريطة يف رسالته املكتوبة باللغة الفرنسية، إن »خالفات 
عميقة تهم قضايا املغرب املصريية استدعت قطع العالقات التي 
األملانية،  نظرياتها  مع  الحكومية  واملؤسسات  الوزارات  تجمع 
التعاون  مؤسسات  مع  العالقات  جميع  قطع  إىل  باإلضافة 

واملنظمات األملانية«.
وبالرغم من أن »رسالة بوريطة« لم توضح إىل حدود اليوم نوعية 
باملنظمات  ذلك  العميقة« وال »شكلها« وعالقة  »الخالفات  هذه 
بالذكر  منها  أخص  باملغرب،  توجد  التي  األملانية  واملؤسسات 
مؤسسة  أعرق  تعد  التي  للحرية،  ناومان  فريدريش  مؤسسة 
قبل  احتفلت  التي  1969، وهي  باملغرب منذ سنة  تعمل  أجنبية 
سنتني بمرور 50 سنة عىل تواجدها باملغرب، وكانت وراء إحداث 
املعهد  اليوم  1969 والذي أصبح  مركز تكوين للصحافيني سنة 
العايل لإلعالم واالتصال وجمعية املقاولني املغاربة الشباب سنة 
1999، التي اتخذها االتحاد العام ملقاوالت املغرب اساسا لخلق 

الصغرية  والصناعات  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  فيدرالية 
وعقد  املدني  املجتمع  جمعيات  دعم  إىل  باإلضافة  واملتوسطة... 
واملنظمات  السياسية  األحزاب  من  عدد  مع  وعالقات  رشاكات 
والجمعيات املغربية، من بينها التجمع الوطني لألحرار، الحركة 
»تخوين«  يحاول  البعض  أن  إال  الدستوري...  اإلتحاد  الشعبية، 
األملانيـة،  املنظمات  مع  يتعامل  مّمن  وغريها  الشعبية  الحركة 
قابل  وغري  مقدسا  أضحى  ـ  قراره  وهو  ـ  الوزير  قرار  وكأن 

للنقاش.
فالقرار يبقى »قرار وزير الخارجية« وال أحد معني بـه، وحتى 
رئيس الحكومة شدد يف مذكرته األخرية عىل رضورة »تقيد الوزراء 
الحكومة،  رئيس  عرب  والهيئات  املؤسسات  هذه  بمخاطبة 

العامة  األمانة  مع  ذلك  يف  التنسيق  مع 
القانوني  املستشار  بصفتها  للحكومة، 
للحكومة، مربزة أن املناشري والدوريات التي 
من  أكثر  تهم  وتعليمات  توجهات  تتضمن 
الحكومة،  قطاع حكومي تصدر عن رئيس 
بصفته املسؤول عىل تنسيق وتوجيه أعمال 

الحكومة وتتبع أنشطة أعضائها.«
رئاسة  من  يخرج  لم  القرار  أن  ومادام   
الحكومة، ولم يعلن عنه بشكل رسمي عرب 
زد  عليها،  املتعارف  الدبلوماسية  القنوات 
الفرنسية  باللغة  قرار مكتوب  انه  ذلك  عىل 
دون اللغتني الرسميتني للبالد يف خرق سافر 
اللغتني  الذي يقر برسمية  للدستور املغربي 
األمازيغية والعربية، فهو قرار غري قانوني و 
غري دستوري، وال يستحق كل هذا التحامل 
والتخبط يف اتخاذ موقف من مؤسسات دولة 
األوروبي،  االتحاد  تقود  التي  كأملانيا  قوية 
االقتصادية  وعالقتنا  رشاكتنا  عن  ناهيك 
معها ومع عامة دول االتحاد، فهذا التذبذب 
وبمصداقيته  وبمصالحه  باملغرب  يرض 

وبمواقفه.
فإذا كان األمر يتعلق فعال بمواطن »إرهابي« 

مواطنون  فهناك  املغرب،  إىل  تسليمه  األملانية  السلطات  رفضت 
آخرون يف عدد من الدول مطلوبون للقضاء املغربي، وترفض هذه 
الدول تسليمهم إىل املغرب، ولم نرى وزارة الخارجية تتخذ نفس 

املوقف من سفاراتها ومؤسساتها...
كما أننا نذكر الوزارة انها قامت بعدد من التكوينات للمحامني 
املغاربة املقيمني بالخارج عرب مؤسسات تابعة لها، وتستطيع من 
خالل محامي واحد من هؤالء يحمل الجنسيتني املغربية األملانية 
او االوربية  رفع دعوى قضائية يف أملانيا ضد هذا الشخص، دون 

الوصول إىل هذا النفق.
الخارجية والتعاون اإلفريقي  الشؤون  ومن جهة أخرى، فوزير 
الدبلوماسية  مجهوداته  ننوه  إذ  و  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
الصحراء  ملف  يف  خصوصا  نجاحها  يف  اثنان  يختلف  ال  التي 
اللغة  اتجاه  االقصائية  سياسته  عليه  نواخذ  اننا  اال  املغربية 
والثقافة األمازيغيتني، التي تعترب لغة رسمية يف دستور اململكة 
ديباجة  و  ملقتضيات  بخرقه  وذالك  سنوات،  عرش  من  الكثر 

عىل  العربي  املغرب  اسم  إطالقه  استمرار  و  املغربي  الدستور 
املغرب الكبري ومواصلة تهميش وزارته للغة األمازيغية سواء يف 
مؤتمراته الصحافية وندواته ولقاءاته، و من خالل كذالك اقصاء 
اللغة األمازيغية بحروفها تيفيناغ  من عىل واجهات القنصليات 
الجنوبيـة  األقاليم  يف  افتتاحها  عن  مؤخرا  أعلن  التي  األجنبية 
زد  األجنبيـة،  واللغات  العربية  باللغة  االكتفاء  مقابل  للمغرب، 
قنصليات  من  بالخارج،  املغربية  املؤسسات  واجهات  ذلك  عىل 

وسفارات وغريها ...

االقصاء  بسياسة  تتعامل  تزال  ال  الخارجية  وزارة  أن  كما 
املبادرات والعالقات  الثقافة األمازيغيتني من  والتهميش للغة و 
باقي  مع  او  أوروبا  دول  مع  تربمها  التي  الثنائية  واالتفاقيات 
الدول األجنبية، إذ تستثني األمازيغية من االتفاقيات التي تدرس 
األمازيغية  وتتجاهل  املهاجرين،  ألبناء  العربية  اللغة  بموجبها 
التي تعترب اللغة األم ألغلب أبناء املهاجرين، اللغة الرسمية للبالد.

* رشيد الراخا

دفاعا عن احلركة الشعبية بشأن مذكرة بوريطة
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و  الفالحة  وزير  الجاري،  أبريل   09 الجمعة  صباح  حل   
العلوي،  فتاح  نادية  رفقة  أخنوش  عزيز  البحري،  الصيد 
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي، مع وفد هام عىل رأسه وايل جهة سوس و عامل 
و  اإلقليمي  املجلس  رئيس  و  الجهة  رئيس  و  تيزنيت  إقليم 
املدير اإلقليمي لوزارة الفالحة بتيزنيت بجماعة الركادة أوالد 

جرار.
وأرشف الوفد الوزاري عىل اطالق مشاريع فالحية بالجماعة 
املذكورة، حيث تم اطالق مرشوع بناء وحدة لتثمني املنتجات 
الرياض”  التعاونيات  “اتحاد  لفائدة  الخري  بودادية  املحلية 
تأهيل  برنامج  ضمن  درهم  ألف   769 قدره  مايل  بغالف 
قاعة  بناء  املرشوع  ويتضمن  تيزنيت.  بإقليم  التعاونيات 
استخالص  وقاعة  الكسكس  انتاج  وقاعة  املنتجات  لعرض 
الزيوت وقاعة النتاج أملو وقاعة للتلفيف والتعبئة ومرافق 

صحية ومخزن للمنتوجات.
أشجار  انطالقة مرشوع غرس  إعطاء  تم  دوار سنطيل  ويف 
اركان الفالحي باملوازاة مع النباتات العطرية والطبية ونبات 

الكبار عىل مساحة 230 هكتار .
اطار  يف  مستفيد   53 املرشوع  من  املستفيدين  عدد  ويبلغ 
مايل  بغالف  االجتماعية  واالعمال  للتنمية  سنطيل  جمعية 
قدره 7.286.400 درهم بتمويل من الوكالة الوطنية للوحات 

.ANDZOA وشجر األركان
قرية  بناء  مرشوع  تقديم  عىل  الوزاري  الوفد  أرشف  كما 
الفخارين بتيزنيت » Village des potiers«، بمبلغ مايل يقدر 
تثمني  ألهداف  تستجيب  بمكونات  و  درهم،  مليون   15 بـ 
الفخارين،  قرية  وتضم  واإلقليم،  باملدينة  الفخار  سلسلة 
و  للعرض  و  للرشح  فضاءات   ، لإلنتاج  حرفية  ورشات 

التسويق.
املرشوع  هذا  حامل  لتيزنيت  االقليمي  املجلس  يعترب  و  هذا 
الهام، بمساهمة كل من وزارة السياحة و الصناعة التقليدية 
الداخلية  وزارة   ، االجتماعي  االقتصاد  و  الجوي  النقل  و 

ومجلس جهة سوس ماسة وجماعة تيزنيت .
الصناع  عمل  ظروف  تحسني  املرشوع  هذا  شأن  ومن   
كما  للدخل،  املذرة  التقليدية  االنشطة  وتشجيع  التقليديني، 
 104 الجهوية  الطريق  الفخارين عىل  تواجد قرية  من شأن 
الرابطة بني تيزنيت وتافراوت ، ستمكن الزوار والسياح من 

التوقف لحظة للتعرف عىل مختلف مراحل ما تصنعه أنامل 
الحرفيني من مواد ومنتجات فخارية.

كما سيتيح هذا الفضاء فرصة لتبادل الخربات بني الحرفيني.
انجاز  حول  رشاكة  اتفاقية  باملناسبة  توقيع  تم  انه  يذكر 
 ، تيزنيت  اقليم  انزي  بجماعة  التقليدية  للصناعة  مجمع 
بني السيدة نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ، والسيد عبد الله غازي 

رئيس املجلس االقليمي لتيزنيت، بتكلفة 4 مليون درهم .
التنمية  مشاريع  تتبع  لالقليم،  الوزارية  الزيارة  همت  وقد 
الفالحية والقروية وتقديم حصيلة املنجزات وإطالق مشاريع 
و   ،”2020-2030 األخرض  “الجيل  إسرتاتيجية  إطار  يف 
تثمني إنتاج السالسل الفالحية الرئيسية باالقليم وتحويلها 
املسالك  تهيئة  أشغال  تقدم  مدى  عىل  واالطالع  وتسويقها، 
جانب  اىل  منها،  البعض  وتشييد  تيزنيت،  بإقليم  القروية 
املرتبطة  العقارية  امللفات  تسوية  تقدم  مدى  عىل  االطالع 
بتحديد امللك الغابوي بإقليم تيزنيت، واعطاء انطالقة غرس 

الخروب وتخليف االركان باالقليم .
حول  رشاكة  اتفاقية  توقيع  عىل  الوزاري  الوفد  أرشف  كما 
وزارة  بني  انزي،  بجماعة  التقليدية  للصناعة  مجمع  انجاز 
واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
مليون   4 بتكلفة  لتيزنيت،  االقليمي  املجلس  االجتماعي، 

درهم.
 

أخنوش يشرف على إطالق مشاريع فالحية هامة بإقليم تيزنيت

أعطى عزيز اخنوش وزير الفالحة والصيد البحري 
الجمعة  اليوم  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية 
املهيكلة  املشاريع  من  عدد  انطالقة  أبريل،   9
القروية  الرتابية  الجماعات  من  بعدد  والبنيوية، 

بكل من تيزنيت وأكادير.
بأن  للصحافة،  ترصيح  يف  اخنوش  عزيز  وقال 
تتبع  سيشمل  الوزاري،  الوفد  رفقة  حضوره 
واملشاريع  سابقا،  إطالقها  تم  التي  املشاريع 
والصيد  والسياحة  الفالحة  قطاعي  يف  الجديدة 

البحري.
املشاريع  جل  بأن  ترصيحه،  يف  احنوش  وأضاف 
تثمني  باألساس  تهدف  الزيارة،  ستشملها  التي 
املنتوجات املحلية واملجالية، وتقوية البنية التحتية 
باملدارات القروية، وفك العزلة عن عدد من مواقع 

اإلنتاج، لتثمني أفضل لإلنتاج الفالحي.
الساحل،  أربعاء  جماعات  شهدت  اإلطار  هذا  ويف 
قروية  مسالك  تدشني  وتارسوات،  ورسموكة، 
أرباع  الرتابية  بالجماعة  كيلومرتات،   7 طول  عىل 
بن  يوسف  سد  يربط  كيلومرت،   20 و  الساحل، 
الجهوية  )الطريق  وىس  لعيون  بدوار  تاشفني، 
بطول  وآخر  رسموكة،  الرتابية  بالجماعة   )104
5.57 كيلومرت بالجماعة الرتابية تارسوات، يربط 
دوار تيويديت بالطريق اإلقليمي 107، وتم تشييد 
هذه املسالك القروية لفائدة حوايل 3000 مستفيد 

عىل مستوى 18دوارا.

كما شملت الزيارة، عمليات غرس مهمة ألشجار 
األركان واللوز و الزيتون والكبار والخروب،

لغرس  مشاريع  عدة  مستوى  عىل  الوفد  وتوقف 
زراعات مختلفة بأربع جماعات.

إطالق  تم  الرڭادة،  حد  الرتابية  وبالجماعة   
أشغال غرس الكبار، عىل مستوى محيط األركان 
الزراعة  من  هكتار   230 مساحة  عىل  "سانتيل" 
والطبية،  العطرية  والنباتات  األركان،  من  البينية 
باستثمار إجمايل قدره 7.28 مليون درهم، لفائدة 
عىل  األركان  زراعة  مرشوع  ويمتد  فالحا،   53

مستوى الجماعة عىل 3340 هكتار..
إطالق  تم  الساحل،  أربعاء  الرتابية  وبالجماعة 
ملحيط  األركان  أغراس  لتحويل  األوىل  األشغال 
الفالحي،  األركان  إىل  وجنت"،  "آيت  األركان 
الوطني  املعهد  طورها  جديدة  أصناف  باستخدام 
 140 مساحة  ،عىل   )INRA( الزراعي  للبحث 
باستثمار  هكتار.،   / نبتة   200 وبكثافة  هكتارا، 
من  وسيستفيد  درهم،  مليون   3.48 قدره  إجمايل 

هذا املرشوع 56 فالحا.
بالجماعة  زيارته  تمت  الذي  املرشوع  ويتعلق 
الرتابية رسموكة، بزراعة أشجار الزيتون بمحيط 
آيت إيغيل عىل مساحة 50 هكتار. باستثمار قدره 
دخل  تحسني  من  وسيمكن  درهم،  مليون   3.46
الرتبة،  املستفيدين، واملساهمة يف مكافحة تعرية 
وسيستفيد من هذا املرشوع 70مستفيدا، منظمني 

يف إطار جمعية تويزي.
مزرعة  إطالق  تم  أوفقا،  آيت  الرتابية  وبالجماعة 
هكتارا   50 مساحة  عىل  أوسريج"،  أمالو   " لوز 
 4.17 قدره  إجمايل  باستثمار  فالحا.   30 لفائدة 
مليون درهم، ويهدف هذا املرشوع إىل تحسني دخل 
واملحافظة  اللوز،  زراعة  وتنمية  املحلية،  الساكنة 
والرتمل يف هذه  التعرية  الرتبة وحمايتها من  عىل 

املنطقة.
الرتابية  بالجماعة  املحلية  املنتجات  تثمني  وألجل 
وحدة  وتجهيز  بناء  أشغال  الوزير  أطلق  الرڭادة، 
قدرها  إجمالية  بتكلفة  املحلية،  املنتجات  لتثمني 
عىل  الوحدة  تشييد  وتم  درهم،  مليون   0.77
 10 منها  وسيستفيد  مربع  مرت   176.9 مساحة 

تعاونية لتثمني الكسكس والزيوت وأملو.
 وباقليم اكادير اداوثنان فقد تم بجماعة تغازوت، 
تمويل  أجل  من  رشاكة  اتفاقيه  عىل  التوقيع 
بني  تغازوت  "كورنيش"  تهيئة  مرشوع  وإنجاز 
القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة 
واملياه والغابات، ووزارة االقتصاد واملالية وإصالح 
واللوجستيك  والنقل  التجهيز  ووزارة  اإلدارة، 
والتعمري  الوطني  الرتاب  إعداد  ووزارة  واملاء، 
سوس  جهة  ووالية  املدينة،  وسياسة  واإلسكان 
وجماعة  ماسة،  سوس  جهة  ومجلس  ماسة، 
تغازوت، وغرفة الصيد البحري األطلسية الوسطى 
السياحية  "التنمية  الجهوية  التنمية  ورشكة 

مليون  قدرها36  إجمالية  بتكلفة  ماسة".  سوس 
الكورنيش  تهيئة  املرشوع  هذا  ويشمل  درهم، 
وإحداث نقطة الصيد املجهزة لفائدة قوارب الصيد 
لأللعاب  مخصصة  مساحات  وتهيئة  التقليدية 

والرتفيه ومساحات خرضاء.
بتهيئة  تتعلق  اتفاقية  عىل  التوقيع  تم  كما 
مشاريع  بإنجاز  األمر  ويتعلق  أنشور.  نقطة 
دينامية تشجيع  إطار  تغازوت يف  سياحية شمال 
 56 مساحة  عىل  بالجهة.  السياحية  االستثمارات 
هكتارا، وتكلفة قدرها 56 مليون درهم، سيمكن 
عمل  فرصة   200 حوايل  خلق  من  املرشوع  هذا 

مبارشة والعديد من الوظائف الغري املبارشة.
الوفد  زار  تزنيت،  إقليم   - أكلو  الرتابية  بالجماعة 
عىل  أكلو  كورنيش  وتمديد  تأهيل  إعادة  مرشوع 
200 مرت طويل اتجاه البحرية وتهيئة وتثمني بحرية 

" تامدا - أكلو " ومحيطها البيئي.
قرية  إنشاء  أخرى  اتفاقية  همت  وبتزنيت، 
14122 مرتا  إجمالية قدرها  الخزف عىل مساحة 
2589 مرتا  الرشقي، منها  تيزنيت  بمدخل  مربعا، 
مليون   15 قدرها  إجمالية  بتكلفة  مبنية  مربعا 
درهم، وقعها كل من وزيرة السياحة نادية فتاح 
االقليمي  املجلس  رئيس  غازي  الله  علوي،وعبد 

لتيزنيت

أخنوش:  جل املشاريع هتدف إىل تثمني املنتوجات املحلية واملجالية وتقوية البنية التحتية باملدارات القروية
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والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  أخنوش،  عزيز  قام   
السياحة  وزيرة  فتاح  ونادية  والغابات،  واملياه  القروية 
االجتماعي،  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 
مرفوقا بوايل جهة سوس-ماسة ورئيس الجهة وعامل إقليم 
تزنيت ورئيس املجلس االقليمي لتيزنيت وعدد من املسؤولني، 
السبت 10 أبريل الجاري، بزيارة ميدانية لدائرة تافراوت إقليم 

تزنيت، وبالضبط واحة اسيف ن ءييس بآيت منصور.
 وقام الوفد باالطالع عىل مدى تقدم األشغال بربنامج واحة 
إييس آيت منصور، هذه األخرية التي يبلغ عدد سكانها 2500 
السياحية  بإمكاناتها  معروفة  هكتار،   140 وتغطي  نسمة 
الفالحية الهائلة. وكانت الواحة تعاني من وضع متدهور من 
حيث بنيتها التحتية ومواردها، مما يهدد استدامتها ومصالح 

ساكنتها.
 167 إجمالية  بتكلفة  منصور  آيت  إييس  لواحة  واعد  تأهيل 
مكونات   4 من  الواحة  تهيئة  مرشوع  يتكون  درهم  مليون 
املسارات  تهيئة  خالل  من  السياحي  بالرتويج  مرتبطة، 
جديدة  بنيات  وإحداث  املوجودة  املؤسسات  تأهيل  واملحاور، 
الستقبال السياح يف الواحة، وإجراءات أخرى إلنعاش السياحة 
الواحة  وتأهيل  الواحة؛  منطقة  يف  النشيطني  الشباب  ودعم 
األعشاش  وتنقية  والعقار  الهيدروفالحية  التهيئة  حيث  من 
وحماية  الفالحي؛  التعاوني  النسيج  ودعم  النخيل  وصيانة 
الواحة من الفيضانات من خالل عمليات تهيئة محددة وكذا 
الرئييس  الطريق  وتحسني  والسيول؛  الرصف  تنظيف  تدبري 

داخل الواحة.
الدوائر  لتأهيل  الهيدروفالحية  التهيئة  أشغال  وشملت   
باستثمار  آيت منصور  لواحة  واملتوسطة  الصغرية  السقوية 
كفاءة  تحسني  بهدف  درهم،  مليون   5,10 بحوايل  يقدر  مايل 
املائية  واملنشآت  الفالحية  األرايض  وحماية  الري  شبكات 

باملنطقة.
ويتعلق األمر ببناء وتكسية شبكة الري “سواقي” التي تزيد 
صهاريج   10 ل  وإصالح  وبناء  مل،   10000 عن  مساحتها 
لتجميع مياه الري باإلضافة إىل استجماع واملحافظة عىل 10 

عيون املياه.
بالواحة  االنجراف  مقاومة  تطوير  مرشوع  من  وستستفيد   

املمتد عىل مساحة 325 هكتار وبتكلفة إجمالية قدرها 5.39 
مليون درهم، دواوير أفيالل وكدورت وأكرض نيماللت.

أما مرشوع املحافظة عىل األرايض الفالحية واملنشآت املائية 
عىل ضفاف واحة آيت منصور، بتكلفة مالية تقدر ب 22،5 

مليون درهم، فيشمل املحافظة عىل األرايض الفالحية واألجزاء 
امليكانيكية  بالحماية  الواحة  املتدهورة عىل مستوى ضفاف 
ضد  الوديان  منحدرات  إصالح  وكذلك  الحجرية(  )املتاريس 

االنجراف املائي وحماية املنشآت املائية.
فيتضمن  منصور،  آيت  واحة  لتأهيل  الكبري  املرشوع  أما   
عليه  ترشف  الذي  إييس”  “تالت  ملوقع  السياحية  التنمية 
وكذلك  ماسة  بسوس  الجهوية  السياحية  التنمية  رشكة 

املدرسة الحقلية الخاصة بإنتاج الخرض البيولوجية والنباتات 
عىل  املثبتة  الربية  امللقحات  منهجية  عرب  والطبية  العطرية 

مستوى “دوار تالت”- الجماعة الرتابية ل”أفال إغري”.

 ،2020 سنة  منذ  الحقلية  املدرسة  تدخالت  ميزانية  وبلغت 
التنوع  ملقحات  عىل  املحافظة  إىل  وتهدف  درهم،   54.260
املناخية والرفع من اإلنتاجية  التغريات  البيولوجي ومواجهة 

ودخل الفالحني.
تستغلها  التي  الفالحية  األرايض  بزيارة  الوفد  قام  كما 
الواحة  تنقية  عمليات  عىل  واطلع  الخدماتية  التعاونيات 

وتثمني مخلفات النخيل وتحويلها إىل سماد حيوي.
 واستفاد النسيج التعاوني الفالحي بواحة آيت منصور بدعم 
مايل يقدر ب 2 مليون درهم ملواكبة مختلف التدخالت املربمجة، 
الحقلية،  املدرسة  وإنشاء  والتحسيس،  التكوين  سيما  وال 
األعشاش  لتنقية  الفالحية  والتجهيزات  املعدات  واقتناء 
وصيانة النخيل أو دعم وتجهيز التعاونيات الخدماتية، ودعم 

تطوير التعاونيات الخدماتية.
وتم التوقيع عىل عدة اتفاقيات، يتعلق األمر باتفاقية الرشاكة 
الجهوية  املديرية  الفالحية و  الوطني لالستشارة  املكتب  بني 
تتعلق   ، لتيزنيت  االقليمي  واملجلس  ماسة  سوس  للفالحة 
بتمكني املجلس االقليمي لتيزنيت من استعمال بقعة ارضية 
2600 مرت مربع كفضاء متعدد الوظائف لالنسطة املرتبطة 
بالشباب واملرأة القروية الحتضان مشاريع مقاوالتية وغريها 

من اعمال التنشيط الرتابي لفائدة شباب املنطقة .
 واتفاقية رشاكة اخرى الحداث وتجهيز وتسيري مكتب لإلعالم 
سوس  جهة  مجلس  بني  تفراوت  بمركز  السياحي  واالرشاد 
ماسة واملجلس االقليمي لتيزنيت واملجلس الجماعي لتفراوت 
والجمعية  ماسة  سوس  للسياحة  الجهوية  التنمية  ورشكة 

السياحية ملنطقة تافراوت .
واتفاقية بني الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 
األركان وخمسة تعاونيات خدماتية، واتفاقية خاصة تتعلق 
بدعم إحداث التعاونيات الخدماتية بني وزارة الفالحة والصيد 
السياحة  ووزارة  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي.
 وقد تم توزيع مجموعة من املعدات ملكافحة الحرائق واألفران 

املطورة واملناحل.
لإلشارة، شهدت بداية الزيارة تدشني مسالك قروية ستمكن 
اإلقليمية  بالطريق  أييغد، عرب ربطه  العزلة عن دوار  من فك 
1900 عىل طول 2 كلم وبتكلفة إجمالية قدرها 2,49 مليون 

درهم.

تافراوت.. أخنوش يشرف على تأهيل واحة “أسيف ن ءيسي”
 بتكلفة إمجالية بلغت 167 مليون درهم
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لتفاعل  نتاج  املغربي  اللغوي  املشهد  يعد 
األمازيغية  األم،  اللغات  بني  مكثف  لغوي 
تسود  حيث  األخرى،  واللغات  والدارجة، 
يف  الفرنسية  واللغة  العربية  اللغة  فيه 
من  وجيزة  فرتة  بعد  الرسمية.  امليادين 
املغرب  تبنى   ،1956 عام  يف  استقالله 
سياسة التعريب لتقليص مجال استعمال 
التعليمي  النظام  يف  الفرنسية  اللغة 
استعمال  ميادين  توسيع  مع  املغربي، 
اللغة  الحديثة،  الفصحى  العربية  اللغة 

الرسمية للبالد.
واإلقصاء،  التهميش  من  عقود  وبعد 
شكالً  مؤخًرا  األمازيغية  اللغة  اكتسبت 
املعهد  إنشاء  بعد  الرشعية  أشكال  من 
 ،  2001 عام  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
التعليم  نظام  يف  األمازيغية  اللغة  ودمج 
، واالعرتاف بها كلغة   2003 املغربي عام 
جنب  إىل  جنبًا  للمغرب  ثانية  رسمية 
يف  الحديثة   الفصحى  العربية  اللغة  مع 
 5 )املادة   ،2011 لسنة  املغربي   الدستور 

.))،
العلمية  الدراسات  بعض  اهتمت  ولقد 

حيث  األمازغية  اللغة  بوضعية 
ميدانية  بدراسات  باحثون  قام 
أن  إال  األمازيغية،  اللغة  حول 
تناولت  التي  الدراسات  عدد 
بعد  األمازيغية  اللغة  وضع 
السياسة  يف  األخرية  التغيريات 
وهي  قليل.  املغربية  اللغوية 
إىل  الدراسة  هذه  تهدف  فجوة 
يف  التحقيق  خالل  من  سدها 
التغيريات  هذه  مساهمة  مدى 
يف الحفاظ عىل اللغة األمازيغية 
تقييم  خالل  من  وتنشيطها 
العرقية  حيويتها  جوانب 
اإلطار  باستخدام  اللغوية، 
خرباء  طوره  الذي  النظري 
املهددة  اللغات  يف  اللجنة 

باالنقراض ملنظمة اليونسكو.
كلية  رحاب  شهدت  وقد 
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
الخامس  محمد  جامعة 
أطروحة  مناقشة  بالرباط، 
الباحث  الطالب  بها  تقدم 
شهادة  لنيل  إدحساين  عبدالله 
الدكتوراه “املزدوجة” يف شعبة 
موضوع:  يف  اإلنكليزية  اللغة 
املغربية  اللغوية  السياسة   «
األمازيغية  اللغة  وإحياء 
الحيوية  عىل  وتداعياتها 
  .« للغة األمازيغية  اإلثنوللغوية 

إدحساين  الله  عبد  الطالب  استفاد  وقد 
 Bayreuth بايرويت  جامعة  من  بمنحة 
الدكتوراه  بربنامج  وبالذات  بأملانيا 
ونصف  سنة  ملدة  أقام  حيث   ،BIGSAS

بالجامعة األملانية.
يهدف هذا البحث إىل دراسة مدى مساهمة 
باملغرب  اللغوية  السياسة  التغريات 
األمازيغية،  اللغة  وإحياء  الحفاظ  يف 
جوانب  مختلف  تقييم  خالل  من  وذلك 
الدراسة  وتهتم  اللغوية.  اإلثنية  حيويتها 
وتحديد  بفحص  الخصوص،  وجه  عىل 
يف  األمازيغية  اللغة  استخدام  أنماط 
مختلف املجاالت الرسمية وغري الرسمية، 
والتصورات املبلغ عنها ذاتيًا عن وضعها 
األولوية  ذات  العامة  الحياة  مجاالت  يف 
 26.16 التنظيمي  القانون  يف  املدرجة 
الذي تم املصادقة عليه مؤخًرا، وكذا نقل 
مواقف املجتمعات األمازيغية تجاه لغتها، 
وكذلك تأثري العوامل االجتماعية عىل اللغة 
األمازيغية من حيث االستخدام واملواقف. 
وتحاول هذه الدراسة أيضا تقييم وضعية 
اللغة األمازيغية، عىل ضوء اإلطار النظري 
لليونيسكو حول اللغات املهدد باالنقراض

وهي   ،)Brenzinger et al.( 2003
الدراسات  اعتمادها يف  تم  بالكاد  مقاربة 

السابقة. 
تمثيلية  عينة  عىل  الدراسة  اعتمدت  وقد 
اختيارهم  تم  شخص   1069 من  تتكون 
البحث،  متغريات  من  العديد  عىل  استنادا 
اإلقامة  ومكان  والجنس  السن  مثل 
ومكان االزدياد واألصل العرقي واللغة األم 

واملستوى الدرايس.   
وقد أظهرت النتائج وأسارت إىل مؤرشات 
ينتقل  لغوية،  تحول  عملية  بخصوص 
األمازيغي  املجتمع  أفراد  بموجبها 
العديد  يف  املغربية  الدارجة  نحو  تدريجيا 
من مجاالت الحياة اليومية، وخاصة فيما 
القديمة  األجيال  بني  بالتواصل  يتعلق 
واملقيمة يف املناطق الحرضية. كما أظهرت 
يف  األمازيغية  اللغة  استخدام  أن  الدراسة 
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية يبقى 
محدود جدا نظرا لغياب اإلرادة السياسية 
للغة  الرسمي  الطابع  لتطبيق  الحقيقية 

األمازيغية. 
كما بينت النتائج أن مواقف أفراد املجتمع 

األمازيغي تجاه لغتهم وثقافتهم إيجابية 
ذلك  رغم  لوحظ  أنه  إال  كبري،  حد  إىل 
فيما  الحياد  وبعض  االختالفات  بعض 
األمازيغية  اللغة  تدريس  بإجبارية  يتعلق 
واستخدامها كلغة للتدريس، وكذلك حول 
اعتماد حرف  تيفيناغ الذي اعتمد لكتابة 
غالبية  أن  املعطيات  أظهرت  كما  اللغة. 
التحدث  العينة عارضوا فكرة كون  أفراد 
باللغة األمازيغية مفيًدا يف السوق اللغوية 

املغربية. 
من  الرغم  عىل  أنه  الدراسة  وتنص 
اللغة  تجاه  املواقف  يف  النسبي  التغيري 
بها  النهوض  األمازيغية ووضعيتها، فإن 
اللغوي  التحول  بسبب  محدودا  مازال 
املجتمعات  بعض  تشهده  مازالت  الذي 
األمازيغية واالفتقار إىل اإلرادة السياسية 
الحقيقية لتطبيق أحكام املادة الخامسة 

من دستور2011..
إرشاف  تحت  أطروحته  الباحث  أعد  وقد 
يمينة  الدكتورة  املميزة  األكاديمية 
يف  واملتخصصة  الخبرية  العالم  القراط 
عضوة  وهي  باإلنقراض،  املهددة  اللغات 
املهددة  اللغات  يف  املختصة  اللجنة  يف 

للجزء  ومحررة  لليونيسكو  باالنقراض 
افريقيا والرشق األوسط  الخاص بشمال 
املهددة  اللغات  ألطلس  الثالثة  الطبعة  يف 
األستاذة  اشتغلت  لليونسكو.  باالنقراض 
القراط كأستاذة وباحثة زائرة يف برنامج 
فولربايت  )Fulbright( بجامعة  جرينفيل  
يف    2010 سنة    )Greenville Tech(تك
إطار برنامج   تحت شعار » مدخل مبارش 
من  ساهمت  وقد  اإلسالمي«.   للعالم 
الدراسات  حول  برنامج  تطوير  يف  خالله 

الرشق أوسطية يف الجامعة.
 األستاذة القراط هي أيضا منسقة ملخترب 
األبحاث » الثقافة، اللغة، التعليم، الهجرة 
واملجتمع« ولربنامج الدكتوراه » دراسات 
والعلوم  اآلداب  بكلية  واملجتمع«  اللغة  يف 
الخامس  محمد  جامعة   - اإلنسانية 
الدائمة  اللجنة  يف  عضو  وهي  بالرباط.  
اإلفريقية.  للسانيات  العاملي  للكونغرس 
وأصدرت  القراط  األستاذة  درست 
سنة  وعرشين  خمسة  من  ألكثر  بحوثا 
اللغة  االجتماعية:  اللسانيات  مجال  يف 
باالنقراض،  املهددة  واللغات  والثقافة 

التمثالت  السيايس،  الخطاب  تحليل 
ثقافة  الثقافية،  واملواقف  االجتماعية 
والدويل.  الوطني  املستوى  عىل  األقليات، 
كما تهتم بالسياسات اللغوية والتخطيط 
الهجرة  وقضايا  الرتبوية،  والسياسات 
الهويات  ومسألة  االجتماعية  والحركات 
إىل  باإلضافة  السيايس  والخطاب 
القراط  ولألستاذة  التطبيقية.  اللسانيات 
محكمة  دولية  مجالت  يف  عدة  مقاالت 

حول املوضوع. 
كما تشارك يف اإلرشاف من الجانب األملاني 
 Valentina الربوفيسورة فالنتينا سريييل
بايرويت  بجامعة  األستاذة   Serreli
اللغويات  يف  املتخصصة  و  أملانيا  يف 

االجتماعية العربية,
تم  التي  العلمية  اللجنة  تكونت  وقد 
أكاديميني  من  وعناية،  بدقة  تشكيلها 
يف  وأبحاث  دراسات  لهم  مرموقني 
العلمية  املجاالت  وحول  اللسانيات، 
ترأس  وقد  بها.  املرتبطة  واملعرفية 
بنيس،  سعيد  الدكتور  املناقشة،  أشغال 
بالرباط  الخامس  محمد  جامعة  من 
االجتماعية  اللسانيات  يف  خبري  وهو 

والوضعية اللسانية باملغرب، يشتغل عىل 
والسياسة  واالنتماء  الهوية  إشكاالت 
اللغوي  والتعدد  الثقايف  والتنوع  الثقافية 
والحركات االجتماعية وامليديا االجتماعية 
والتمظهرات املعارصة للمواطنة والنشاط 

السيايس الرقمي
 

الدكتور  أيضا  العلمية  اللجنة  كما ضمت 
الخامس  محمد  جامعة  من  كور  عزيز 
بالرباط، متخصص يف الدراسات الثقافية 
تتمركز  املغربية  الثقافية  والهوية 
اهتماماته البحثية حول الهويات الرقمية، 
والسينما  الكتابات  يف  الثقافية  التمثالت 
للثقافة  اليهودي  املكون  املغربيني، 
والدكتور  األمازيغي.  والفيلم  املغربية 
أحمد شواري من جامعة موالي اسماعيل 
بمكناس وهو خبري يف التواصل البينثقايف 
للريادة  فولربايت  برنامج  خريج  والنزاع، 
الرتبوية العاملية. للدكتور احمد الشواري 
الثقافة،  التواصل،  اللغة،  يف  مقاالت  عدة 

والتفكري النقدى.
كما شارك يف اللجنة األستاذ عبد الرحمن 
اللغة  وضعية  يف  الخبري  العيساتي 
تيلبورغ  بجامعة  أستاذ  األمازيغية، 
وعضو  سابقا  أوتريخت  وجامعة 
امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس 
حاليًا  يعمل  األمازيغية.  للثقافة 
باحثًا مستقالً ومتحدثًا ومعلًما للغة 
اإلحياء  يف  ناشًطا  كان  األمازيغية. 
الثقايف منذ مغادرته املغرب نهائيًا يف 

عام 1991. 
وقد خلصت الدراسة إىل نتائج مهمة 

منها:  
اإلثنوللغوية  الحيوية  تقييم  رتب   -
املجاالت  مختلف  يف  األمازيغية  للغة 
الرسمية وغري الرسمية بني الدرجة 
والدرجة  السكنية(  املجاالت  )أي   3
عىل  اللغات(  متعدد  التكافؤ  )أي   4
سلم 4 يف إطار عمل اليونسكواملتعلق 

باللغات املهددة باالنقراض. 
انتقال  أن  أيًضا  الدراسة  أظهرت   -
آلخر  جيل  من  األمازيغية  اللغة 
اآلباء الزالوا  العديد من  متقطع وان 
ألطفالهم  اللغة  تلقني  عن  عازفني 
بني  مجتمع  يف  الشأن  هو  كما 
قامت  التي  الدراسة  حسب  يزناسن 
مما  سابقا،  القراط  األستاذة  بها 
بشكل  »مهددة  األمازيغية  يجعل 
اليونسكو  مقياس  حسب  ملحوظ« 

لنقل اللغات بني األجيال.
املجاالت  يف  لوضعها  تقييًما   -
الحياتت العامة ذات األولوية، تم تصنيف 
املواجهة(  )أي   5 الدرجة  يف  األمازيغية 
عىل سلم 5 يف إطار عمل اليونسكواملتعلق 

باللغات املهددة باالنقراض.
 4 الدرجة  يف  األمازيغية  تصنيف   -
إطار  يف   7 سلم  عىل  املتباين(  الدعم  )أي 
املهددة  باللغات  اليونسكواملتعلق  عمل 
املقدم  املحدود  الدعم  بسبب  باالنقراض 

من الدولة لصالح اللغة.
يقوم  الذي  التوثيق  أن حجم  يبدو   -
االمازيغية  للثقافة  االمازيغي  املعهد  به 
للسلم  املخصصة  الخصائص  مع  يتوافق 
اليونسكو  نموذج  ضمن  جيد(  )أي   9
باللغات  اليونسكواملتعلق  عمل  إطار  يف 
املهددة باالنقراض، مما يجعل األمازيغية 
يف مكانة عالية فيما يتعلق بتوثيق اللغة.

األمازيغية  اللغة  تصنيف  تم   -
عمل  إطار  يف   8 سلم  عىل   4 الدرجة  يف 
املهددة  باللغات  املتعلق  اليونسكو 
التي  باالنقراض بسبب املواقف اإليجابية 
والهوية  اللغة  تجاه  املستجيبون  يحملها 

األمازيغية والحفاظ عليها.
* عبدالله اد حساين

السياسة اللغوية املغربية وإحياء اللغة األمازيغية وتداعياهتا على 
احليوية اإلثنوللغوية للغة األمازيغية
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تعترب الفنانة التشكيلية صورية زاركي، من األسماء الواعدة يف عالم 
الفن التشكييل املغربي، تشتغل برؤية ومرشوع فني واضح املعالم ودقيق 
لها  لوحة  يف  تحملك  فهي  األحسن،  إىل  عملها  طريقة  تطور  التفاصيل، 
التي قد يخفيها  النقاء والصفاء  للبحث عن تفاصيل  االبداعية  رمزيتها 
الظهور منذ نعومة أظافرها، كانت  الواقع، بدأت صورية زاركي،  سواد 
تبحث خاللها عن هوية وتميز حققتهما منذ البداية ومع السنوات تأكد 

إسمها ضمن مبدعي الفنون التشكيلية الجميلة.
تعيد  أن  فقررت  املوهبة  تنمية هذه  زاركي، عىل  الفنانة صورية  عملت 
عىل  عملت  لقد  الفنيّة،  إنطالقتها  بدأت  ومنها  الجميل  الفن  هذا  إحياء 
تطوير هذا الفن من فكرة التّطريز عىل املالبس إىل لوحات فنيّة جميلة، 
فقد طورت موهبتها يف فّن الّرسم التشكييل، ومن هنا أيضا بدأت رحلة 
االبداع، قدمت خالله قطعا فنية رائعة، فهي تمزج بني الخامات الرتاثية 
والرسم  الخيط  كشغل  اليدوية  الفنون  بني  وكذلك  الثوب،  ملمس  من 
أكثر  تجعلها  لكن  سهلة  اللوحة  تجعل  ال  املفردات  هذه  كل  والتطريز، 
واحد ويف  أكثر من شكل يف تصميم  بني  تمزج  أن  يمكن  تعقيدا، فكيف 
نفس الوقت تكون اللوحة مبهرة ومميزة ومقبولة للعني، هذا كله يحتاج 
كما  وحس،  بحرفية  املختلفة  واملفردات  األلوان  يمزج  محنك  فنان  إىل 
لتعطينا  ونعومة  تناغم  ىف  لون  من  أكثر  مزج  عىل  أيضا  صورية  لعبت 
تبقى  بينما  به،  تحس  ما  كل  تحاكي  أن  تحاول  فهي  اللوحات،  أجمل 
الرموز هي امللهم للوحات املطرزة، وهي اللوحات التي تحيكها بنفسها.

بني  ما  فيهما  مزجت  جميلة،  فنية  دالالت  من  تخل  لم  مطرزة  لوحات 
الرسم الجميل والتطريز األصيل، يف انتصار فني واضح للهوية املغربية، 
فقد جذبت أناملها الذهبية الكثريات من البنات والنساء للتعلم عىل يديها، 
فهي ال تبخل عليهن بأي يشء، بل تقدم لهن كل ما تعرفه من فن وإبداع، 
حيث بدورها نهلت بريشتها من إبداع الخالق لتقدم لنا لوحة فنية تمتلئ 

بالتفاصيل واألرسار.
تحمل الفنانة صورية زاركي، منسوجاتها بكل لطف، تمسح عليها بحنو 

العني،  حباب  ومن  الروح  من  جزء  هي  قطعة  فكل  مكانها  يف  وتضعها 
أخدت وقتا يف صناعتها والرتكيز عىل أدق التفاصيل لتكون بتلك الجمالية، 
فنانة  أصبحت  حتى  والريشة  الخيوط  تالعب  كانت  طفولتها  فمنذ 
متمكنة من كل تفاصيل العمل الفني، فأغلب أعمالها تشد إليها الناظر 
بابتسامتها الجميلة، فهي حاملة كما الفراشة، بيدها تمسك الريشة وتبدأ 

عملية النسج واالبداع.

ما إن تدلف إىل مركز “اللة صورية” لتعليم الفنون بالدار البيضاء، حتى 
لرتوي  تتوزع  القطع  فنية،  تحفة  إىل  تحول  بأكمله  املركز  فضاء  تجد 
تفاصيل مختلفة تضعك يف ذات األجواء، إال أنه وباالقرتاب أكثر، يتضح لك 
أن تطريزات فنية مختلفة تتخلل عمق االقمشة املعروضة، لتتحول من 

مجرد قطع قماشية، إىل لوحات فنية تدهشك بجمالياتها.
التطريز  محبة  واملجددة،  الحاملة  هي  تقليدي،  ماهو  لكل  العاشقة  هي 

يف  أبدعت  النسيج  وعاشقة 
والتطريز  التشكييل  بني  املزج 
ويكشف  يمثلها  عمال  لتقدم 
املنسوجات  عالم  بهاء  عن 
صورية  املبدعة  التقليدية، 
تقدم  مرة  ككل  زاركي، 
الخاصة  الرتاثية  بصمتها 
حاليا  تشارك  أعمالها  يف 
البيضاء  بالدار  معرض  يف 
الروعة  غاية  يف  بلوحات 
جمعت فيهم تقنيات مختلفة 
ملونة  بخيوط  والتطريز 
وجذابة، لوحات تنم عن فنانة 
تجربتها  تطورت  حقيقية 

إليمانها بقدرتها عىل النجاح.
تبقى أعمال الفنانة التشكيلية 
فهي  مميزة،  زاركي  صورية 
التي  األلوان  مختلف  تستعمل 

تساعدها يف خلق نوع من التناغم واإليقاع املناسب يف خلق األثر اإلبداعي، 
وتمنح اللوحة الفنية تركيبتها الدقيقة وتأثريها عىل املشاهد، فنانة تجيد 
ما  تصوير  يف  ومضمونا  شكال  املوضوع  لخدمة  اللونية  القيمة  توظيف 
فعال  الناظرين،  ترس  رسومات  إنتاج  بهدف  أحاسيسها،  وفق  به  تشعر 

رسوماتها ساحرة تغري عني املشاهد وتثري مخيلته.

* عبد املجيد رشيدي

“صورية زاركي” فنانة مغربية متزج يف لوحاهتا بني التطريز والرسم

اإلسالمي  العالم  منظمة  أطلقت 
والثقافة،   والعلوم  للرتبية 
)إيسيسكو(، دورة الشعر النسائي، 
عام  املرأة   “قصيدة  شعار؛  تحت 

2021” يوم الثالثاء 13 ابريل.
واستمرارا باالحتفاء السنوي باليوم 
املؤسسة  ستقوم  للمرأة،  العاملي 
ثالث،  فائزات  لفائدة  جائزة  بمنح 
القصائد  أفضل  نرش  عىل  والعمل 
ديوان  يف  املسابقة  يف  املشاركة 
بهذه  خاص  عدد  ضمن  شعري 
الدورة، وذلك تحت الرعاية السامية 

للملك محمد السادس.
باملركز  منهن  الفائزة  وستحصل 
أمريكي،  دوالر  ألفي  عىل  األول 
والثانية عىل ألف وخمسمائة دوالر، 
والثالثة عىل ألف دوالر، باإلضافة إىل 

شهادات تقديرية.
وافاد مركز “إيسيسكو” يف بالغ له، 
يف  املساهمة  شأنها  من  الجائزة  أن 
وإحياء  النسائي،  بالشعر  النهوض 
التفاعل  تعزيز  يف  اإليجابي  دوره 
ودعم  اإلنساني،  والتواصل  الثقايف 
بنوعية  الشعرية  والساحة  املكتبة 
التي  النسائية  القصائد  من  مميزة 
وهمومها  املرأة  قضايا  تتناول 

وآمالها وتطلعاتها”.

يضيف  الجائزة،  هذه  تهدف  كما 
النساء  حضور  تعزيز  “إىل  البالغ، 
والرتويج  املبدعات  الشاعرات 
وإتاحة  األدبية،  األوساط  يف  لهن 
الفرصة أمامهن للتنافس والتعريف 
النهوض  يف  وأدوارهن  بمنجزاتهن 

باملجتمع من خالل األدب”.
للجائزة،  الرتشح  رشوط  ومن 
وتقديم  مرة،  الول  املشاركة 
الشعر  قالب  عىل  متجانية  قصيدة 
عن  تقل  وال  الحر،  أو  العمودي 
سطرا   30 أو  عاموديا،  بيتا   20
موضوع  يكون  وأن  التفعيلة،  عىل 
القصيدة مرتبطا باملرأة وقضاياها، 
ولم  أصيلة  القصيدة  تكون  وأن 
عىل  تحصل  ولم  نرشها،  يسبق 
املشاركة  قيد  أو  شعرية  جائزة 
سرية  مع  أخرى،  مسابقات  يف 
قبل  للمرتشحة  مخترصة  ذاتية 
العنوان  عرب   2021 يوليوز   30 يوم 
اإللكرتوني:arabic@icesco.org؛ 
عىل أن يتم إعالن الفائزات من خالل 

الصفحة الرسمية للمؤسسة.

منظمة »إيسيسكو« تطلق 
مسابقة الشعر النسائي

اإلعالن عن موعد افتتاح متحف الدكتورة ليلى مزيان بنجلون بالدار البيضاء
 من املرتقب أن يفتتح متحف الدكتورة ليىل مزيان 
بنجلون بالدار البيضاء، أبوابه يف ظرف زمني يزيد 
تروم  فنية  معلمة  باعتباره  عامني،  عن  بقليل 
إبراز ثراء وتنوع الثقافة املغربية، السيما الثقافة 
مجموعة  بفضل  وذلك  والحرضية،  األمازيغية 

جميلة من التحف الخاصة الثمينة.
الدكتورة  متحف  مؤسسة  عن  صادر  بالغ  وقال 
عىل  املتواجدة  املعلمة،  هذه  إن  مزيان،  ليىل 
مستوى شارع موالي يوسف، ستشيد عىل أربعة 
بمساحة  أرضيني  طابقني  يضم  كما  طوابق، 

إجمالية تقارب 4700 مرت مربع .
استكمال  بعد  سيستقبل  املتحف  أن  وأضاف 
تشمل  ودائمة  مؤقتة  معارض  تشييده،  عملية 
من  تطريز   ، مجوهرات   ( تحفا  خاص،  بشكل 
لفنون  أعمال   ، قفطان   ، املغرب  مدن  مختلف 

الرسم والنحت والسرياميك، وغريها(.

للمتحف،  الهنديس  الربنامج  تصميم  جرى  وقد 
الذي يتضمن قاعة اجتماعات ومطعما بانوراميا 
يطل عىل منتزه حديقة “جامعة الدول العربية”، 
بتهيئة  املتعلقة  الدولية  املعايري  ألفضل  وفقا 

املتاحف .
ذات  يضيف  املتحف،  ومميزات  خصائص  ومن 
الزوار  مسارات  تتخلل  سوف  أنه  هو  البالغ، 
الوثائقية،  املتعددة، واألفالم  الوسائط  العديد من 

وشاشات تفاعلية.
تجدر االشارة إىل أن مهمة إنجاز املتحف أسندت 
اليابانيني  املعماريني  املهندسني  أبرز  ألحد 
املعارصين ، ويتعلق األمر باملهندس كنغو كوما ، 
صاحب معلمات مشهورة ومرموقة حول العالم ، 
حيث أرشك اىل جانبه املهندسة املعمارية املغربية 
يف  املشاريع  من  العديد  صاحبة   ، بوتناش  وفاء 

املغرب وعىل مستوى إفريقيا جنوب الصحراء .

ذلك  ومنذ  األلوان،  عالم  يف  نفسها  وجدت  سنوات  عدة  منذ 
الحني حاولت الفنانة التشكيلية إلهام بودرز، أن تجمع تلك األلوان 
الفن  سماء  يف  والتحليق  اإلبداع  عرب  فنية،  لوحات  منها  لتشكل 
التشكييل، وهذا لم يأت إال بعد أن طورت من نفسها وقدمت الكثري 
املغرب،  بلدها  وثقافة  تاريخ  عن  تعرب  التي  الفنية  اللوحات  من 
األلوان  الصغر، تعشق  بودرز، من  إلهام  التشكيلية  الفنانة  كانت 
طفولية،  بخربشات  رسوماتها  بدأت  حيث  األحاسيس،  وترتجم 

لكن رسعان ما تحول ذلك إىل التعمق يف عالم الفن والرسم.

تمكنت الفنانة التشكيلية إلهام بودرز، من إيصال أعمالها الفنية 
إىل بريطانيا، من خالل رسوماتها الجميلة التي اقتحمت مجموعة 
من البيوت املغربية والغربية هناك، فقد كانت منذ نعومة أظافرها 
مولعة بالفن التشكييل، نظرا ألعمالها الفنية التشكيلية املميزة، إذ 
تعد واحدة من الفنانات التشكيليات الالتي استطعن أن يتفوقن 

حيث  املغرب،  خارج 
تمكنت بكل ثقة أن تكسب 
التشكييل،  املجال  يف  خربة 
بحرب  اسمها  تسجل  وأن 
الفن  مجال  يف  ذهب  من 

حيث  الفنية،  مهاراتها  طورت  أن  بعد  بريطانيا،  بدولة  التشكييل 
درست النحث، وفن الخدع السينمائية بجامعة bury يف بريطانيا.

التشكيلية  لوحاتي  يف  أتحدث  “أنا  بودرز:  إلهام  الفنانة  تقول 
إىل  أدعو  فأنا  املغرب،  بلدي  وثقافة  تاريخ  عن  أعمايل،  وجميع 
بها  وتسري  أوال  الذات  تشد  متنوعة  بدرجات  رسوماتي  يف  التأمل 
وأضافت  العريقة“،  وأعرافنا  الجميلة  ثقافتنا  يف  التمعن  نحو 
إلهام: “املتأمل يف أعمايل الفنية ال ينكر تمسكي بجذوري وأريض 
وبالعادات التي ورثتها عن أجدادي، فالفن الراقي يجرب املتتبع عىل 

التوقف والتأمل والتفكري يف محيطه وما يختزله“.
وزادت الفنانة بودرز قائلة، إن “لوحاتي تأتي مبارشة من القلب، 
دائما  األلوان  ظلت  فقد  صغري،  منذ  والرسم  األلوان  أحب  فأنا 
من  العديد  عىل  وتعريف  يل،  بالنسبة  الروح  لغة  فهي  تداعبني، 
املتدفقة  األلوان  حركة  باستخدام  املختلفة  والثقافات  التجارب 

لخلق الجمال“.
تشارك حاليا إلهام بودرز يف معرض جماعي بالدار البيضاء، حيث 
اختارت لوحات تتحدث عن الثقافة املغربية األصيلة، فهي عشقها 
أعمالها،  جميع  يف  تستخدمها  كما  املفتوح،  األفق  لها  وتمثل 
واألصالة املغربية بالفعل موجودة يف أعمالها كلون وإيقاع، لتبقى 
الفنون  مجال  يف  ذاتها  وتحقيق  شغفها  تاريخ  تعكس  لوحاتها 

التشكيلية، كنا تبقى الباعث الحقيقي لكل خطوة وكل نجاح.

الفنانة التشكيلية إهلام بودرز سفرية 
الثقافة املغربية بدولة بريطانيا
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بورتريهات

دجنرب 1917: ازداد يف بني يني بالقبايل
1952: صدرت روايته األوىل

أبريل 1980: اندالع الربيع األمازيغي
فرباير 1989: تويف قرب وجدة

دجنرب   28 يف  معمري  مولود  ازداد 
إثر   1989 فرباير  يف  وتويف   ،1917
حادثة سري قرب وجدة بعد مشاركته 
املكتوب  املغرب  األدب  حول  ندوة  يف 
نرش  بدأ   1938 سنة  يف  بالفرنسية. 
املجتمع  حول  املقاالت  من  مجموعة 

سنة  ويف  أكدال.  املغربية  باملجلة  أنرتوبولوجية  زاوية  من  األمازيغي 
1940 شارك يف الحملة العاملية املناهضة الندالع الحرب العاملية الثانية، 
وتابع دراسته الثانوية يف املغرب. ونجح بعد ذلك يف ولوج املدرسة العليا 
املدية  ثانوية بمدينة  التدريس يف  بدأ وظيفة   1947 لألساتذة. يف سنة 
يف  األستاذية  تحضري  يف  ونجح  عكنون.  بن  يف  ذلك  بعد  ثم  الجزائرية 
  ،1953 التل املنيس. يف سنة  1952، أصدر روايته األوىل  األدب. يف سنة 
الثانية  1955، أصدر روايته  أدبية رفيعة. ويف سنة  حصل عىل جائزة 
1957، استهدفته القوات االستعمارية الفرنسية  نوم العادل. يف سنة 
والعصا  األفيون  روايته  أصدر   ،1965 سنة  يف  باملغرب.  اللجوء  فقرر 

والتي حققت نجاحا باهرا.
بعد مسار طويل من النضال والكفاح املتعدد يف األبعاد واملعالم لفائدة 
الهوية األمازيغية، انتهى األمر بالنسبة ملولود معمري أن أصبح رمزا 
املولود  دا  أن  1980. ذلك  الثقافة األمازيغية بدءا من سنة  لكل أجيال 
العلمية  واملبادرات  الفكرية  املشاريع  كل  يف  واضحة  بصماته  ترك 
كل  يف  وتجديدها  األمازيغيتني  واللغة  الثقافة  إبراز  استهدفت  التي 
سوسيولوجيا،  اإلنسانية:  الثقافة  بهذه  املرتبطة  اإلنسانية  املعارف 

أنرتوبولوجيا، لغويا، فنيا، أدبيا...
بالدراسة  تناوله  من  انطالقا  األمازيغي  النضال  معمري  مولود  بدأ 
ملفهوم الهوية عرب مجموعة من الكتابات واألبحاث التي بدأ نرشها يف 
1938 وهي مجلة كانت تصدر باملغرب وكانت  مجلة أكدال منذ سنة 
تهتم بثقافة املجتمع األمازيغي وكان يصدرها املعهد العايل للدراسات 
الفرنسية. ولقد مكنته هذه األبحاث حول  الحماية  األمازيغية يف ظل 
الهوية بصفة عامة وحول الهوية األمازيغية بصفة خاصة من الوقوف 
واملطموسة،  املخفية  التاريخية  والوقائع  الحقائق  من  مجموعة  عىل 
املنيس، نوم  التل  الرائعة:  الروائية  وهو ما سيعكسه الحقا يف ثالثيته 
العادل، واألفيون والعصا. وهي روايات عكس فيها بالدرجة األوىل رصاع 
الهوية األصلية لألرض األمازيغية مع العنارص التي ترتبت عن التثاقف 
تقل  ال   1982 سنة  أخرى  رواية  الثالثية  هذه  تلت  وقد  األجنبي.  مع 
أهمية عن اللواتي سبقتها وهي رواية العبور، وهي اإلبداع الحرضي 
األول للمولود وفيه توسع بعد الهوية لدى املبدع ليمتد إىل تخوم الجنوب 
الجزائري، وفيها ) أي الرواية( خص املؤلف األغنية التقليدية األمازيغية 
املشهورة بمنطقة القبايل واملسماة بأهليل كورارة بتكريم خاص، كما 
حظي فيها الشاعر يس محند ؤمحند بنفس التكريم أيضا، يف دراسة 
املسمى يس محند  الشاعر  هذا  واألنرتوبولوجيا.  املوسيقى  بني  تمزج 
ؤمحند ألف عنه كتابا جمع فيه معظم أشعاره التي لم تكن محفوظة 
سوى يف الذاكرة، مكمال بذلك نفس العمل التي قام بها كل من مولود 
محند  يس  ن  ئسفرا  هو  الكتاب  هذا  وعنوان  بوليفا.  وسعيد  فرعون 
الجانب  يف  أما  بباريس.  ماسبريو  دار  عن   1969 سنة  وصدر  ؤمحند 
مولود  رشع   ،1974 سنة  ومنذ  األمازيغية،  اللغة  بلسانيات  املتعلق 
معمري يف جمع وإعداد القواعد اللغوية الخاصة باللغة األمازيغية من 

حيث الرتكيب والرصف وغريهما وأصدر كتابا لهذه الغاية.
يف سنة 1980، وإثر منعه من تقديم محارضة ثقافية بعنوان » أشعار 
أمازيغية قديمة« بجامعة تيزي وزو ستندلع انتفاضة الربيع األمازيغي 

املعروفة أمازيغيا بتافسوت ن ئمازيغن.
الوطني  املركز  إدارة  إليه  أسندت   ،1980 سنة  حتى   1969 سنة  من 
واإلثنولوجية،  التاريخ  قبل  ما  والدراسات  األنرتوبولوجية  لألبحاث 
كما أسس يف هذه الفرتة املجلة العلمية ليبيكا والتي اختار لها توجها 
علميا محضا. يف سنة 1974، انتهى من إعداد كتاب حول قواعد اللغة 
أشعار   « كتاب  له  صدر   ،1980 سنة  يف  بفرنسا.  وأصدره  األمازيغية 

قبايلية قديمة« الذي كان موضوعا للمنع يف أبريل 1980.  
األمازيغية،  والدراسات  األبحاث  مركز  بباريس  أسس   ،1982 سنة  يف 
عىل  حصل   ،1988 سنة  ويف   .  awalأوال املشهورة  املجلة  أسس  كما 

جائزة الدكتور هونوريس كوزا من جامعة السوربون. 
إنه فعال مسار أكاديمي ونضايل حافل. 

إعداد: رشيد نجيب إدوحمو

بورتريه: مولود معمري...األموسناو 
1989(األمازيغي )-1917

االمازيغية  املكتبة  إنعيىس  محمد  أغنى 
بديوان شعري جديد تحت عنوان “افساي”، 
اإلنسان  حول  شعرية  قصيدة   50 ويتضمن 
واللغة والهوية االمازيغية، والديوان الشعري 
القلم،  دار  مطبعة  عن  صفحة،   80 يف  يقع 
ومنشورات جمعية ثامزغا للثقافة والتنمية.

الشعري مواضيع مختلفة،  الديوان  ويعالج 
القصائد،  ناظم، يربط بني هذه  لديها خيط 
وهو إستالب واغرتاب اإلنسان، هذا اإلستالب 
الذي تحدثت عنه مختلف املدارس الفلسفية 

والفكرية. 
ويعد هذا الديوان استمرارية لنفس مرشوع 
كان  إذا  تفاوت”.  ن  “أفريون  األول  الديوان 

الديوان األول يدعو إىل التنوير واستخدام 
عند  يقف  الجديد  الديوان  فإن  العقل، 
أنواع  مختلف  تفكيك:  ويحاول  اإلنسان 

اإلستالب التي يتعرض لها اإلنسان. 
الريفي  والكاتب  الشاعر  استعمل  كما 
اإلنصهار،  عن  للتعبري  أفساي،  عنوان 
مختلفة  كلمات  وهي  التعب…  الذوبان، 
تخص الحقل اللغوي لظاهرة اإلستالب، 
عامة  االمازيغي  اإلنسان  اصبح  الذي 
يعالج  كما  له،  عرضة  خاصة  والريفي 
لها  أخرى  مواضيع  الشعري  الديوان 

صلة باإلنسان واملجال واللغة…

افساي”: عنوان االستالب وانصهار اهلوية االمازيغية

االستثنائية  الصحية  الظروف  األكاديمية  واكبت  أن  بعد 
ولقاءات  ندوات  وتنظيم  بعد،  عن  أنشطة  بعقدها 
بإعادة  تعنى  جديدة  قانونية  ترسانة  صاغت  افرتاضية، 
جديدتني؛  هيئتني  إحداث  وكذا  املغربية،  أكاديمية  تنظيم 
العليا للرتجمة، واملعهد األكاديمي  الهيئة األكاديمية  وهما 
للفنون، مع إلحاق املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب بها.

الهيئات بخصوصيتها، ما سيجعلها  تمتيع هذه  وذلك مع 
تنتج أنشطة ذات طابع مختلف، وضمن توجه األكاديمية، 

مع تشجيع الرتجمة عن ومن اللغة األمازيغية.
أن  األكاديمية  إعادة تنظيم  بنود قانون  وجاء كذلك ضمن 
تشجيع  للرتجمة”،  العليا  األكاديمية  “الهيئة  مهام  من 
العربية  اللغة  بني  وخارجها،  باململكة  الرتجمة  “أعمال 
عىل  والعمل  األخرى،  العاملية  واللغات  األمازيغية  اللغة  أو 
البحث  تشجيع  عرب  نطاقها”،  وتوسيع  وتحفيزها  دعمها 
الحفاظ  وكذا  وتطبيقاته،  الرتجمة  علم  قضايا  يف  العلمي 
اللغوي، والعمل عىل تنميته وتطويره، بتنسيق  عىل الرتاث 
أو  الدولية  املتخصصة،  العلمية  واملؤسسات  الهيئات  مع 

األجنبية أو الوطنية”.
فرباير  شهر  نهاية  يف  الهيئة  هذه  ورشات  أوىل  وانطلقت 
املايض من السنة الجارية 2021، قصد “صياغة أفق عميل” 
أكاديميني ومفكرين ومرتجمني، هم:  الشتغالها. وجمعت 

الصغري،  بن  خالد  بنكراد،  سعيد  العايل،  بنعبد  السالم  عبد 
الحجمري،  الفتاح  عبد  جنجار،  الصغري  محمد  الشيخ،  محمد 

والحسني مجاهد.
اإلبداع  “تنمية  مهمة  للفنون”  األكاديمي  ”املعهد  لـ  أسند  فيما 
بكل  األصيل  املغربي  الفني  والرتاث  بالفنون  واالعتناء  الفني 
يف  واإلسهام  به  التعريف  عىل  والعمل  مكوناته،  وتنوع  أشكاله 

الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل املتاحة.”
إطار  يف  املحدث  املعهد  هذا  رافقت  التي  األوىل  األنشطة  بني  ومن 
الحساني  النسائي  الشعر  حول  درايس  يوم  اململكة،  أكاديمية 
“الترّباع”، الذي قدم يف إطاره “كتاب جميل” يوثق هذه التَّربيعات، 
ويرشحها باللغتني العربية والفرنسية، ويتضمن تسجيال لها، عىل 

اِنيَّة. نغمات َحسَّ
الذي  املغرب،  تاريخ  يف  للبحث  امللكي  املعهُد  باألكاديمية  وأُلحق 
املغرب، واالرتقاء  البحث يف تاريخ  تناط به “مهمة تفعيل عملية 
ترسيخ  بهدف  والبعيد  القريب  املغرب  بمايض  املتصلة  باملعرفة 
عىل  التفتح  مع  الجماعية،  الذاكرة  وتأصيل  املغربية،  الهوية 

مختلف األطراف املتفاعلة مع الذات عرب العصور.”
العالم  عرب  الثقافية  املؤسسات  مختلف  مس  الذي  التوقف  بعد 
املغربية  اململكة  أكاديمية  استمرت  “كورونا”،  جائحة  بسبب 
أنشطتها  استأنفت  ثم  جديدة.  منشورات  إصدار  عل  العمل  يف 
الحضورية بندوتني قدم يف إطارهما “كتابان جمياَلن” أرشفت عىل 
نرشهما، هما: “من أجل دار تاريخ املغرب: تاريخ، ثقافة، تراث”، 

و”الترّباع-الشعر النسائي الحساني”.
ندوة  للشعر،  العاملي  اليوم  بمناسبة  األكاديمية  نظمت  كما 
إطارها  يف  َم  ُقدِّ بنيس،  محمد  البارز  املغربي  للشاعر  تكريمية 
جميل”  و”كتاب  دواوينه،  من  شعرية  مختارات  يتضمن  مؤّلف 
بعنوان: “محمد بنيس-َمقام الشعر”، يتضمن قراءات يف تجربته، 

ومساره، وعاَلِمه. 
تضع  محارضات  سلسلة  املغربية  اململكة  أكاديمية  وافتتحت 
البحر األبيض املتوسط، تاريخا ومجاال واجتماعا وحضارة، أفقا 
للتفكري، يف سياق اإلعداد لدورتها السابعة واألربعني حول املوضوع 
أفقا  أخرى  تجارب  وضعت  سابقة  لدورات  استمرار  ويف  نفسه، 

للتفكري، مثل آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.
وتحرض يف أنشطة األكاديمية مفاهيم من قبيل “الثقافة املغربية”، 
و”بناء الوعي الحضاري”، و”الدعوة إىل الحوار بني الحضارات”، 
و”تعزيز املشرتك اإلنساني”. واستقبلت أكاديميني ومثقفني ذوي 
توجهات ومدارس فكرية متعددة، مثل طه عبد الرحمن وأدونيس 
وعبد اإلله بلقزيز ومصطفى بنحمزة وأحمد شحالن. وهو املسار 

الذي تؤكد استمرارها فيه.
ندوات  تنظيم  لألكاديمية  سبق  املغربية”،  “الثقافة  شق  ويف 
واحتفاالت وإصدار منشورات حول تراث امللحون وموسيقى اآللة، 
وحول ثقافات مدن تاريخية ومناطق مغربية مثل “سجلماسة” 
الثقايف  املوروث  من  جزءا  تشكل  تعبريات  وحول  نون”،  و”واد 

املغربي، مثل شعر “التَّرْباع” النسائي الحّساني.
املغربية”  “الثقافة  صون  مقصد  سبيل  يف  العمل  أوجه  بني  ومن 
بمختلف روافدها وتعبرياتها، مع االنفتاح عىل تجارب الحضارات 
املغرب”، بإصدار  اإلنسانية، محاولة إسهام يف “النهوض بتاريخ 
أعمال ندوة علمية تفكر يف مرشوع ما يزال يبحث عمن يتبناه، هو 
أكدت األكاديمية، يف كلمة سابقة  املغرب”. وهي دار  “دار تاريخ 
النََّفس  الدائم، أنها يجب أن تكون “دارا للتاريخ ذي  ألمني رسها 
الشباب  خاصة  ُزواره،  ليَُمكَِّن  موضوعي،  بشكل  املقدَّم  النقدي، 

منهم، من الوعي التاريخي الذي يلزم لفهم الحارض”.

األمازيغية ضمن خمططات األكادميية الوطنية لتنمية التراث

يحيي الفنان األمازيغي محمد زياني صباح اليوم الخميس عىل الساعة 10:00 صباحا، 
الهوية  يف  لرسائل  والحاملة  الهادفة،  املوسيقى  ملحبي  امللتزمة،  األمازيغية  لألغنية  حفال 

والثقافة والتاريخ وهموم اإلنسان األمازيغي وقضاياه.
حيث قدم الفنان الريفي الذي نسج عالقات حميمية مع مدينة مليلية، ألول مرة أغنيته التي 
تحمل عنوان “أنازر رسحفا”، حيث أوضح زياني للموقع اإلسباني “املنارة” أن هذه األغنية 
تغني مشاق حياة املهاجر وتعني “سنجري حفاة األقدام”، وتعالج شعور املهاجر املغرتب.

استقى  هنا  ومن  الهجرة،  عىل  أجربوا  الذين  األشخاص  من  العديد  هناك  أن  إىل  وأشار 
الفنان إلهامه، كما تحدث عن بحث اإلنسان األمازيغي عن الحرية، وهو دافع العديد من 
املهاجرين الذين يغادرون بلدهم ألنهم ال يستطيعون التعبري عن آرائهم، إما بسبب أفكارهم 
األغنية، حيث  تنقله  ما  تحديدهم من خالل  يمكن  أشخاص  أن هناك  ويعتقد  السياسية. 

تراوضهم األشواق والحنني لبلدانهم دون القدرة عىل العودة إليها.
وسجل الفنان الريفي ألبومه األول بمدينة الحسيمة، عام 1998 تحت عنوان )سوريف(، ثم 
ألبومان يف عام 2009 )أخدود األمازيغ(، و “الطريق إىل الريف” وذلك بعد أن أمىض عرشين 
ثقايف  أفضل جرس  يعترب  الذي  الفني،  التعبري  إىل  املوسيقى  زياني  إسبانيا، يرتجم  عاما يف 

لتوحيد البلدان ونرش قيم التسامح، وتحقيق التعايش السلمي للجميع.

“أنازر سرحفا” عنوان حلنني اإلنسان األمازيغي لوطنه
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* دعنا نعود معك قليال إىل الوراء، مىت وكيف كانت انطالقاتكم 
يف امليدان الفين األمازيغي؟

** بدايتي ربما كانت مند الطفولة، كنت مولوع بتقليد األصوات الغناء 
امام اهيل، وكان ابي رحمه الله يرأس الفرق الفلكلورية العواد، لذلك 
الحسن أخطاب«  »الحاج  األمازيغي ك  الفن  كان يزوره عدد من رواد 
الله  »عبد  ؤبريك«  لحسن  »الرايس  ؤتاوليكولت«  محمد  و«الحاج 
اعشاق« »املرحوم موالي الحسني شنا« و«العربي الهداج« و«املرحوم 
فتحت  أنني  القول  يمكننا  قمرون«،  و«محمد  الحيان«  حماد  موالي 
عيني وسط عائلة فنية بامتياز. وبحكم أن والداي قررا االنتقال للعيش 
التحقت بأحد  الوقت، بالضبط سنة 1988  الرباط ومع مرور  بمدينة 
الجمعيات اسمها »جمعية الوحدة للثقافة والرياضة«، وبدأت بالحمل 
والرحالت  الحفالت  يف  نحرض  وكنا  آنذاك  اصدقائي  واحد  انا  الثنائي 
املنظمة من طرف الجمعيات، وشاركت يف عدد من املرسحيات يف مرسح 
الفرصة وشاركت يف »كستينگ«  ملسلسل »ادريس  اتيحت يل  الهوات. 
و  املسلسل،  يف  اختياري وشاركت  وتم  كمال«  »كمال  األكرب« ملخرجه 
من هنا أصبحت أهتم بالسينما، وبعدها شاركت يف عدة افالم قصرية  
أجد  لم  لكن  االمازيغية  بالسينما  اهتم  وبدأت   . ملخرجني هواة  طبعا 
سافرت  بالصدفة  الفرصة.  عن  ابحث  وانا  سنوات   8 مرت  الفرصة 
الهداج يف منزله حيت تجمعه عالقة  العربي  الفنان  أگادير. وزرت  اىل 
صداقة بوالدي وجدته يف موعد مع املرحوم محمد مرنيش وتعرفت عىل 
»يوس  امازيغي  فيلم  يف  اول مشاركة  يف  انطالقتي  االخري وكانت  هذا 

نجداس«.
* وكيف متكنتم من جتاوز هذه التحّديات واإلكراهات؟ 

** أكيد أنه ال يشء يأتي بطريقة سهلة، فقد كنت مرصا عىل مواصلتي 
يف ميدان الفن وكان هديف ان أحقق ذاتي وأواصل يف مساري. 

فمثال عالقتي ب محمد مرنيش فتحت يل أبوابا وآفاقا كثرية وكسبت 
جيدا  أذكر  والتحضري،  التسيري  يف  خصوصا  مهمة  تجربة  خاللها  من 
ان »املرحوم مرنيش« واالستاذ »براهيم حنويض« عندما رشحوني أن 
جعلني  الذي  األمر  الزمالء،  بعض  هذا  يرق  لم  بالطوا«،  »شاف  أكون 
لكن  السخرية.  وحتى  جريح  كالكالم  املضايقات،  من  للعديد  أتعرض 

كنت ال أبايل، كان هديف االستمرار ال االستسالم. 
وشاءت األقدار مع مرور الوقت طبعا، أن كل من كانوا يسخرون مني 
خصوصا يف التصوير فيلم »اركان ن الدونيت« وفيلم »تاضكالت«، أن 

يطلبوا مني ترشيحهم يف أدوار من أعمايل.
* ما أهم عمل شاركتم فيه مع بداية مشواركم الفين؟

تيمغارين«  و«كار  نجداس«  »ييويس  منها  كثرية،  أعمال  هي   **
ؤدم  غ  كرى  و«إزري  ندونيت«  و«اركان  و«تاضگالت«  مرنيش  ملحمد 
نكرى«. و«اگاز نكراط تمغارين« لرباهيم الحنوضة، و«اسوينكيمن« 
و«حبيبة واهيانا« ألحمد بدوج. و«اسوينكيمن« كانت أول تجربة يل يف 
الكتابة، وشجعني عىل ذلك االستاذ »أحمد االمغاري« املعروف فنيا ب 
»حميد اعشاقن« وقد كانت تجربة ناجحة، مكنتني من أن أكسب ثقة  
مجال  يف  مشواري  بدأت  هنا  ومن  كوميدي،  ككاتب  مرنيش  املرحوم 
الكتابة كفيلم »ارفوفن« و«اسكرين« و«تغالغالت«. فقد كانت انطالقة 
حقيقة، حيت كنت اتعامل فقط مع  رشكة »مزوضة فرييون«، لكن 
بعد نجاح فيلم »ارفوفن«، التقيت ب املنتج »لحسن بيجديگن«، الذي 

عرض عيل عدة أعمال أخرى، كرتجمة فيلم العاملي عمر املختار.
إىل  وإكراهاهتا  البدايات  مرحلة  من  »سرحان«  انتقل  كيف   *

االحتراف إن جاز الوصف؟
** عانيت كثريا من اإلشاعات وتعرضت للظلم من طرف بعض الناس 
سامحهم الله،  لكن تعلمت من الحياة  الرتيث  وعدم الترسع ، واستفدت 
لكل  العون  يد  اقدم  اليوم  جعلني  ما  هذا  معاناتي،  من  الكثري  اليشء 
من لجأ ايل دون قيد أو رشط،  ففي الوسط ستجد  عدة أسماء  بدأت 
مشوارها معي، واستطعت  أن اجعل منهم فنانني وفنانات مشهورين  
لكن لألسف يف بعض األحيان أتعرض لنكران الجميل وحتى لإلهانة من 

قبل هؤالء .
أما عن موضوع االحرتاف، اعتقد ان الفن االمازيغي عامة ال زال يتخبط 
بمعناه  االحرتاف  اىل  لنصل  امامنا طريق طويل  العشوائيات والزال  يف 
الحقيقي. وهناك نقطة أخرى يجب أال نغفلها، وهي أن االحرتاف تولده 
النجومية ونحن مازلنا يف بداية الطريق، فمن يدعى النجومية او أحسن 
من الكل حاجة من اثنني اما غبي وال يفهم ما فحوى كلمة النجومية 
واما مغرور ويسمي اهتمام بعض الناس وبعض اصدقائه بالنجومية.
اليت  األدوار  هي  ما  امليدان،  هذا  يف  قضيتموها  اليت  املدة  طوال  ـ 

بقيت راسخة يف دهنكم؟ وملاذا؟ 
ان  الفنان  ال اعتقد ان هناك دور راسخ يف ذهني، وليس من مصلحة 
دور  وهناك  الدور  من  أفضل  الدور  هناك  ذهنه  يف  راسخ  دور  يبقى 
بني  أميز  أن  أحاول  الذي  النوع  من  وانا  االخر  من  أكثر  اجتهاد  فيه 
الشخصيات وال أحب تكرار. الدور مثال ان رأيت كل اعمايل الكوميدية  
من »اسوينگيمن« دور احبه الجمهور رغم انه اول عمل بطولة مطلقة 

.
دعني ابدا معك من البداية. اول فيلم  »اويس نجداس« اىل جانب العربي 
الهداج فكان دوري متميز والناس أحبوه ألنه مختلف، ويليه فيلم »گار 
اعتقد  من  منهم  الناس  تمتام، وجعلت  الشخصية  رجل  تيمغرين« 

انني تمتام فعال. 
الكل   « ندونيت  »اركان  فيلم  يف  الفقيه  دور  ذلك  بعد  وجاء 
يقول انني فعال فقيه. ودور الزعيم يف فيلم »ارفوفن« جعلنا 
فيلم  يف  الدايناصور  ودور  لفرتة.   بالزعيم  ينديني  الجميع 
»اسكرين ويفتن« يف فيلم ازري كرى غ  ؤدم نكرا  ورسحان 
يف فيلم البولييس كازا اداتنان . وحمو يف فيلم بوتغات وفارس 
منها  كثرية   تلفزية  وأعمال   . بوالفضايح  فارس  فيلم  يف 
يف  خليل  العميد  ودور  زمان   كان  مسلسل  يف  بوفوس  دور 
بوليسية.  املختار يف سلسلة  القناع. ودور  بوليسية   سلسلة 
ادوار درامية  وبعيدة عن تخصيص  مفتش قاسم. بخالصة 
الكوميدية  . وهناك اعمال اخرى متميزة  كا عباس يف سلسلة  
ودور  الولتيني   نورة  املتألة.  الفنانة  رفقة  صابون  حصاب 
بليعيد العائد من الديار الفنسية يف سليلة  ستارطري .  ودوري 
سلسلة  وكذللك   . رمضان  يف  سيعرض  الشوك  وردة  فيلم  يف 

كوميديا ستعرض يف رمضان عنوانها  عاين باين ... 
فكيف  عليها،  وتشتغلون  اشتغلتم  اليت  األعمال  تتنوع   *
وكتابة  واألفالم  املسرحي  العمل  بني  التوفيق  تستطيعون 

السيناريو واإلخراج؟
** انا فنان ومنذ مدة لم اشتغل يف املرسح، فرتكيزي ينصب 
حاليا عىل السينما والتليفزيون أما فيما يتعلق بالكتابة فأنا 
مند طفولتي وانا هاو للكتابة والحمد لله أتقنها وخصوصا 
الكتابة الكوميدية، وكتبت عمل اذاعي بامتياز وعمل تلفزي 
ضمن  كنت  فقد  املنازل«  »تبدال  سلسلة  الناصريي  لسعيد 
األساتذة  من  استفدت  التجارب  هذه  وكل  الكتابي  الفريق 
الدين زيوال وعبد االله بن هدار  الكتابة، منهم نور  يف فريق 
اعطاني  بهؤالء  واحتكاكي  الشداتي   الكبري  عبد  واملرحوم 
مسعود  الدكتور  وخصوصا   الكتابة  مجال  يف  قوية  دفعة 
بوحسني  هو بدوره ساعدني كثريا  فيهذا املجال ويقال ان 
لدي ميزة خاصة فيما يتعلق  بالحوارات واملواقف الكوميدية.

* ويف أي جمال جتدون أنفسكم وجتدون فيه الراحة أكثر؟
أمام  أقف  عندما  ألنه  اإلخراج،  أكثر من  التمثيل  يف  أجد نفيس  أنا   **
الكامريا وأتلقى اإلرشادات من املخرج، يكون إحسايس مختلف وأشعر 
وراء  من  األوامر  يعطي  مخرج  أكون  أن  من  أكثر  العمل،  يف  بالراحة 

الكامريا ففي التمثيل أجد راحتي وأجد نفيس.
على  أشرفتهم  اليت  الفنية  األعمال  بعض  ذكر  لكم  ميكن  هل   *

إخراجها؟ 
** أول عمل ارشفت عىل اخراجه فيلم يحمل اسم »اال ربي«، وبعده 
فيلم »سمحيي ايوي حنا« و«الهول نتاروى« و«انو نتيالس« و«اگيگ«، 
وتريگني  امليل  و«الفال  نتايري«،  و«امحسادن  الواليدين«   و«تبضيت 
بيدمارن،  د  وامغار  بولفضايح  وفارس  بوطاغاط  وحمو  غواليم. 
باين ولالئحة  الحساب صابون وستارطري وعاين  وسلسالت كوميديا 

طويلة .
* هل يفكر املخرج »سرحان« يف إخراج فيلم تارخيي يتحدث عن 

شخصيات أمازيغية تارخيية؟
السينما  الحقيقة  اإلنتاج ففي  األمر يتوقف عىل  ** هذا حلمي، لكن 
األمازيغية ال زالت تعاني وتحتاج إىل منتجني  ومناضلني يف آن  واحد، 
قديمة  قصص  أفالم   بعض  بإخراج   وقمت  التجارب   بعض  لدي 
»إگيگ«  وفيلم  نتيالس«  »انو  وفيلم  »الحكمة«   فيلم  مثل  وخيالية، 
وفيلم »تربات اجالن« كل هؤالء االفالم حكايات قديمة  والقت  نجاح ال 
بأس به من طرف الجمهور،  لكن يبقى حلم اخراج فيلم تاريخي هو 
األساس وأظن أن األمر صعب نظرا  لقلة السيناريوهات من هذا النوع 
، ومشكل االنتاج الذي تعاني منه السينما األمازيغية، واظن ان الحل يف 
يد الجمعيات  واملؤسسات املهتمة بالهوية والثقافة  االمازيغية. طبعا 
الفنان سيقوم بدوره سواء كان مخرج او ممثل لكن البد من التوجيه  
من طرف املتخصصني  والباحثني  يف التاريخ  والشخصيات األمازيغية . 

امليدان  استعمال  من  األمازيغ  واملنتجني  املخرجني  مينع  الذي  ما   *
الفين خلدمة إلبراز التاريخ واحلضارة األمازيغية؟

املنتجني يف  ان  املغامرة ، سبقت وقلت  التشجيع  وروح  ** ينقصهم 
حاجة اىل التوعية ويف حاجة اىل مساهمة املؤسسات، فاملنتج لن يغامر 
الربح  يضمن  ولكي  الربح،  من  متأكدا  يكون  أن  دون  عمل  ّّإنتاج  يف 
وراء العمل يجب أن يحصل عىل دعم املستشهرين، ومن جهة أخرى، 
فاملستشهر إذا أردنا إقناعه بدعم عمل سينمائي يجب بالدرجة األوىل 
التي  واملؤسسات  الجمعيات  تدخل  من  البد  الوعي  ولتحقيق  الوعي، 
األمور  هذه  أن  ذكرت  ما  خالل  من  ونجد  األمازيغية،  بالقضية  تعنى 
متشابكة وتحتاج إىل تجنيد وتعاون كل الفئات من فنانني وإعالميني 
ومناضلني، لكن الواقع يعكس تضارب كبري، فمثال نجد عدة رشكات 
تدعم مهرجانات باملاليني، مهرجانات ال تدوم أكثر من يوم أو يومني 
وينتهي، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، أفال كان من األحسن أن تدعم 
هذه الرشكات وتساهم يف إنتاج فيلم عن الهوية؟ لكن تبقى املسؤولية 
القضية  أجل  من  النضال  تدعي  التي  املؤسسات  عاتق  عىل  ملقاة 
وأن تكون صلة  الرشكات  إقناع مثل هذه  األمازيغية، فهي من عليها 
وصل بني املستشهرين واملنتجني ثم يأتي بعد ذلك دور الفنان يف تنفيذ 

األوامر.
والفنان  الفن  تواجه  اليت  يات  التحدِّ أكرب  هي  ما  نظركم  يف   *

األمازيغي يف املغرب؟
الساحة  يف  نجد  أن  يعقل  ال  حيت  الفرص  وتكافؤ  التالحم  اولها   **
األقلية  إال  يظهر  وال  باملئات،  وممثلني  بالعرشات  مخرجني  الفنية 
القليلة، فنفس الوجوه تتكرر يف عدة أعمال مختلفة فنحن من ندفع 
الرضيبة من طرف الجمهور الذي ينتظرنا أن نطل عليه بعمل يف وقت 

هناك من اكتسح الساحة وال يرتك فرصة لآلخرين. 
اما املشكل األكرب، فيتمثل يف عدم وجود أية مؤسسة تسهر عىل تطهري 
أن بعض  والكارثة  بالفنان،  الحقل، فكل من هب ودب يسمي نفسه 
السوشل  خالل  من  أعمالهم  بدعم  الجمهور  طلب  إىل  لجأوا  الفنانة 
ميديا، يف حني أننا نجدهم يدعمون  بعض األعمال التافهة دون مراعات 

لعواقب األمر.
* ماذا عن جديد األعمال الفنية املستقبلية للمخرج واملمثل حلسن 

سرحان؟ 
تحت  حلقة  ثالثني  من  رمضان  يف  يبث  كوميدي  مرشوع  هناك   **
عنوان »عاين باين« من كتابة واخراج لحسن رسحان وبطولة لحسن 
رسحان، الزاهية الزاهري  وبمشارك ثلة من النجوم، كـالفنان املقتدر 
حميد اشتوك، خديجة أمزيان، أميمة الوصيف، نعيمة بوناكي،  نعيمة 
امحمود، كلثوم لطفي، الناجم بن زاكر، عادل سيعيد وعدد من الفنانني 
املشاهدين  ينال  أن  نتمنى  بامتياز،  كوميدي  عمل  وهو  األخرين، 

واملتابعني واملهتمني. 
ملحمد  فنية  وادارة  الحنويض  براهيم  ملخرجه  الشوك«  »وردة  فيلم  ثم 
عيل ماهر والسيناريو الفنان عبد الرحيم اگزوم، وبطولة عبد الرحيم 
تال  اسماء  بوناكي،  نعيمة  الزاهريي،  الزاهية  اگزوم، لحسن رسحان، 
تيگ، حميد بالقاىض، فاطمة السويس، وأخرون.. وهو فيلم يجمع بني 

الكوميديا والدرامية.
* ماذا عن مسرحية »متغارت ن درانغ« اليت شاركت فيها مؤخرا؟

** مرسحية »تمغارت ندارنغ« هي تجربة مرسحية جديدة مع األستاذ 
الفنان حميد اشتوك  يف االخراج والكتابة للدكتور عبد الله صربي، إىل 
الربدوز، واملرسحية تتحدث عن  الفنانتني زهرة مهبول وكبرية  جانب 
انتاج  من  وهي  الجنسني،   بني  واملناصفة  واملرأة  الرجل  بني  املساواة 
بجوالت   قمنا  الساعة   ولحد  ملول«،  ايت  فرع  تاماينوت  »منظمة 
يف  وعرضني  انزگان  تيزنيت،  من  كل  يف  العرض  تقديم  ثم  إذ  محلية، 
أگادير،  يف انتظار تقديم عروض أخرى يف ربوع اململكة  وملا ال خارج 

املغرب.
* كلمة حرة لك؟

** شكرا لجريدة »العالم االمازيغي« بكل طاقمها الصحفي والتقني 
عىل هذه االلتفاتة الرائعة وعىل اهتمامكم بالفن والفنانني األمازيغيني، 

فمنرب »العالم االمازيغي« يـبقى نافدة لكل األمازيغ.
* حاورره منتصر اثري

قالت املمثل واملخرج األمازيغي، حلسن أيت مهو عّدي، املعروف يف الساحة الفنية األمازيغية بـ«سرحان« إن السينما األمازيغية تعاين من مشكل اإلنتاج«. مشددا يف حوار مع »العامل األمازيغي« على أن احلل يف يد اجلمعيات 
واملؤسسات املهتمة باهلوية والثقافة األمازيغية.

وأكد املتحدث أن »املنتجني يف حاجة اىل التوعية ويف حاجة اىل مسامهة املؤسسات«، مضيفا:« فاملنتج لن يغامر يف إنتاج عمل دون أن يكون متأكدا من الربح، ولكي يضمن الربح وراء العمل جيب أن حيصل على دعم 
املستشهرين، ومن جهة أخرى، فاملستشهر إذا أردنا إقناعه بدعم عمل سينمائي أمازيغي جيب بالدرجة األوىل أن يكون واعيا هبويته وثقافته األمازيغية، ولتحقيق الوعي البد من تدخل اجلمعيات واملؤسسات اليت تعىن بالقضية 

األمازيغية«.




