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ان تاريخنا األمازيغي الطويل
يزخر بنماذج ألسماء نساء
قياديات ،ملهمات هن قدوة
لنا يف الحياة ،قائدات محاربات
حملن السالح وحررنا األرض،
سياسيات محنكات نجحن يف
إخضاع الشعوب لسياساتهن،
فقيهات جليالت حفظن القرآن
وتبحرن يف الرتاث اإلسالمي
تفقهن ودرسن فافتني ،شاعرات
نظمن الشعر فأبدعن ،فنانات
موسيقيات أطربن ،رياضيات
فزن بميداليات ذهبية وبصمن
تاريخ األلعاب األوملبية ببصمات
من ذهب ،ثم محاميات،
طبيبات ،استاذات جامعيات
وصحفيات حاورن وناقشن كل
األطياف واأللوان السياسية،
الفنية ،الثقافية واألكاديمية،
ثم نساء ربات بيوت ربني نساء
ورجال هذا الوطن.
إن نساء وطني كثريات بعلمهن
الالمحدود وعطائهن الالمنتهي
وشجاعتهن التي التوصف،
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إنهن هنا يف هذه األرض السعيدة
التي أنبتت تيهيا وتينهنان
وكنزة االوربية وزينب النفزاوية
وعدجو موح واللة تعالت
والسيدة الحرة ،وغريهن ممن
يشهد لهن التاريخ بمسار طويل
وناجح ،منهن نستقي العزة
والكربياء وعىل دربهن نسري ويف
أيدينا مشعل النجاح نحمله عاليا
لنقول بلسان واحد ها نحن هنا،
كفانا تهميشا لقدرات النساء يف
البوادي والجبال ،وكفانا إقصاءا
من املسؤوليات ،كفانا اغتصابا
ألجسادنا ولحقوقنا ،كفانا من
األفكار املعيقة للحرية باسم
الدين واملذاهب ،كفانا من تلك
الصورة النمطية التي تختزل
املرأة يف الجسد وتبخس قدراتها
وعطاءها.
ونحن نحتفل بيوم  08مارس،
اليوم العاملي للنساء ،هي
فرصة لتقييم ما تحقق وما لم
يتحقق لصالح املرأة املغربية،
داخل
رصيدها
مكانتها،
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زالت تعيق مسريتها وتعرتض
طريقها.
ما أخشاه وأتوجس منه ،هو
أن تصري هذه املناسبة ،مناسبة
فقط لتقديم الورود الحمراء
والبيضاء وعلب الشوكالطة،
ونتوه بني التربيكات والهدايا
وصور الذكرى وننىس فلسفة
هذا اليوم ومعناه يف التاريخ،
فنقزم أيام بل حياة وتاريخ
النساء املناضالت يف الحركات
النسائية عرب العالم وكل
النساء الديمقراطيات يف يوم
واحد ،إن كل ما اخشاه هو أن
أمينة ابن الشيخ
نتوه وننىس مطالب النساء يف
تحقيق املساواة يف الحقوق مع
صـــرخـــــة
شقائقهن الرجال ،كيف ال ولهن
كمثلهم نفس اإللتزامات ونفس
البــــــد
الواجبات ،ولكن يف املقابل ليس
لهن نفس الحقوق.
مـــنهـــــــا
اليوم علينا العمل جميعا يف
املجتمع ،إنجازاتها ،مبادراتها سبيل تمكن النساء:
ومساهماتها ،كذلك إنها فرصة اقتصاديا وبلوغ نسبة نشاط
لطرح اإلشكاالت التي ما النساء  30 %كما جاء يف

الربنامج الحكومي يف أفق بلوغ
 50%ملا ال وهن قادرات.
سياسيا ،أن تحقق املرأة بالفعل
مبدأ املناصفة وفق مقتضيات
دستور .2011
اجتماعيا ،عرب منع زواج
القارصات وتحقيق املساواة يف
اإلرث.
قانونيا ،تغيري مدونة األرسة
وتفعيل كل االتفاقيات الدولية
التي صادق عليها املغرب والعمل
عىل مالئمة القوانني الوطنية
مع املواثيق الدولية وسيادة هذه
األخرية.
نفسانيا ،وضع آليات زجرية
ملحاربة العنف ضد النساء بكل
أشكاله املادية والرمزية.
وقديما قال الحكيم األمازيغي:
ⴰⵟⵟⵥⵉ ⴷⴰ ⴼⵉⵍⴳⵓ ⴰⵏⵏⵀⵉ ⵖⵉ
Igh iHnna uglif ad iZTTa
ما معناه:
إذا حس النحل باالطمئنان ينتج.

املؤمتر العاشر ألمازيغ العامل

مدينة ورازازات أيام  26 ، 25و 27مارس 2022 / 2972
«التجمع العاملي األمازيغي» هي منظمة غري حكومية
دولية تدافع عن حقوق ومصالح الشعب األمازيغي
واملجتمعات املحلية.
الهدف الرئييس للتجمع العاملي األمازيغي هو جمع
خرية القوى املناضلة حول مرشوع اجتماعي يقوم عىل
قيم الحرية واملساواة والتسامح والديمقراطية وحقوق
اإلنسان ،ومكافحة جميع أشكال التمييز واإلقصاء
والتهميش .ويسعى التجمع للدفاع عن حقوق الشعوب
األصلية األمازيغية وتعزيزها وتطويرها؛ والدفاع عن
مبدأ الحق يف الحكم الذاتي للجهات ،وإقامة مؤسسات
ديمقراطية يف جميع أنحاء تامازغا.
وسريكز املؤتمر العارش للتجمع العاملي األمازيغي عىل دور
«التدابري العاجلة التي ينبغي اتخادها لحماية ،تنشيط
وتعزيز اللغة األصلية لسكان شمال إفريقيا والساحل؟».
تماشيا مع العقد الدويل للغات الشعوب األصلية (2022-
 )2032الذي أطلقته منظمة اليونيسكو ،ومنتدى األمم
املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية.
ومنذ تأسيسه سنة  1995يف جنوب فرنسا ،انعقدت عدة
مؤتمرات ل »أكراو أمادالن أمازيغ » بصورة دورية ،وفقا
لنظامه األسايس وقرارات أجهزته :فانعقد املؤتمر األول

يف تافريا (جزر الكناري عام  ،)1997ثم يف ليون (فرنسا
 ،)1999روبيكس (فرنسا ،ليل  ،)2002الناظور (املغرب،
الريف ،)2005 ،تيزي وزو (الجزائر ،القبائل ،)2008
بروكسل (بلجيكا  ،)2011تزنيت (املغرب ،سوس،
 ،)2013إفران (املغرب ،األطلس املتوسط،)2015 ،
و(مراكش ألطلس الكبري.)2018 ،
وبذلك سنكون مقبلني ،أواخر مارس الجاري ،عىل تنظيم
املؤتمر العارش ألمازيغ العالم ،بعد تأجيله مرتني بسبب
اإلجراءات الحكومية جراء تفيش وباء كوفيد  ،19وذلك يف
مدينة ورازازات ،أيام  25و 26و 27مارس ،2972/بجهة
درعة تافياللت (اسامر).
واملقرتح أن يظل هذا املؤتمر ،شأنه يف ذلك شأن املؤتمرات
السابقة ،فضاء للتفكري والتبادل واملناقشة بخصوص
رضورة إنجاح املشاركة الفعالة للمواطنات واملواطنني
والشعوب والقبائل األمازيغية يف انتزاع الديمقراطية
ببلدانها ،واملساعدة يف مواجهة التجاوزات االستبدادية
ألنظمة دول تمازغا من جهة ،ومواجهة اإلسالموية
السياسية والبعثية الشمولية من جهة أخرى.
وتجدر اإلشارة إىل أن لجنة تحضريية تأسست من أجل
التحضري واالستعداد للمؤتمر.

بالنسبة للجمعيات واملنظمات غري الحكومية املهتمة
باملشاركة ،يرجى الوفاء بالرشوط التالية:
 إرسال طلب العضوية للتجمع العاملي األمازيغي. قبول القانون األسايس للتجمع العاملي األمازيغيhttp://amamazigh.org/statuts-de-lama/

ومرشوعه السيايس «ميثاق تامازغا»
http://amamazigh.org/wp-content/
uploads/2018/10/AMA_MANIFESTE-DETAMAZGHA_5-langues.pdf
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امللف من إعداد  :نادية بودرة  -رشيدة إمرزيك

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ,ارتأينا يف جريدة «العامل األمازيغي» أن نتناول جمموعة من القضايا الشائكة اليت مازالت تؤرق كاهل النساء املغربيات
بشكل عام ,واألمازيغيات بشكل خاص .قضايا وظواهر مازالت تنتهك بامسها حقوق النساء .كما حاولنا ان نسلط الضوء على بعض من معاناة املرأة
اجلبلية واإلشكاالت املرتبطة هبا من خالل جمموعة من اللقاءات مع النساء وخرباء من مجيع التخصصات اجلمعوية والسياسية والقانونية.

زواج الفاحتة بني الفقه والقانون واملجتمع
نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة محمد الخامس بالرباط برشاكة
مع مؤسسة رزان للدراسات االسرتاتيجية
حول األرسة واملجتمع ،والجمعية الجهوية
لالتحاد الوطني لنساء املغرب بسال ،ندوة
علمية حول زواج “الفاتحة” بني الفقه
والقانون واملجتمع ،وذلك خالل يومي
الجمعة والسبت  26، 25فرباير.
عرفت أشغال اللقاء مناقشة موضوع «زواج
الفاتحة من منظور دين اإلسالم» حيث تمت
اإلشارة إىل أن الزواج رباطا مقدسا وميثاقا
غليظا بني الرجل واملرأة ،وأساس بناء
مؤسسة أرسية متينة ومتضامنة عمادها
السكن والتعاون ،وقوامها األخالق والقيم،
ولحمتها التفاهم والحوار والوعي التام
باملسؤولية املنوطة بكل فرد من أفرادها،
وذكر يف محاور الندوة أن الرشيعة أحاطت
كل ذلك برتسانة من األحكام الرشعية
غايتها حماية األرسة ،من خالل بنائها عىل
مقاصد رشعية واضحة ،تصون األرسة
من التسيب والفساد واإلنحراف ،وحفظا
لحقوق جميع أفرادها.
كما جاء ضمن مداخالت الندوة أن تطور
املجتمعات اإلنسانية وتغري أحوالها
وأعرافها… ،جعل اإلجتهاد والتجديد يف
القضايا األرسية أساس تحقيق املقاصد
املرعية رضورة رشعية وحضارية ،ومن
أهم هذه القضايا ،مسألة زواج الفاتحة،
الذي ال يخضع للرقابة القضائية القبلية،
مثل رقابة قايض األرسة ،أو القايض املكلف
بشؤون القارص عىل مقصد مدونة األرسة
والذي هو إخضاع جميع أنواع الزواج لهذه
الرقابة ،كما أن هذا الزواج ال يوثق عىل يدي
عدلني ،خالفا ملا جرى به العرف عند املغاربة
منذ قرون عديدة.
لقد أفرز زواج الفاتحة مشاكل خطرية
تهدد بناء األرسة ،وتمس بالخصوص

مصالح الزوجة واألبناء ،نظرا لعدم اعرتاف
القانون املغربي به ،ومن هذه املشاكل عدم
قدرة الزوجني عىل إثبات الزوجية ،وضياع
حقوق املرأة يف حالة الطالق ،وضياع حقوق
الزوجني يف حالة وفاة أحدهما ،فضال عن
اآلثار املرتتبة عن املشاكل املرتبطة بنظام
الحالة املدنية ،وهي من املشاكل املستعصية
التي تظل معلقة بدون حلول ،هذا إىل
جانب سهولة انكار الزوجية من طرف أحد

زواج الفاتحة أفرز
مشاكل خطرية تهدد
بناء األرسة ،وتمس
بالخصوص مصالح
الزوجة واألبناء ،نظرا
لعدم اعرتاف القانون
المغريب به
الزوجني.
وتدل حاالت كثرية عىل أن األصل يف شيوع
هذه الصيغة هو وجود نية التحايل خاصة
لدى الرجال ألسباب متعددة ،مما يجعلهم
يلجأون يف البداية إىل اقرتاح زواج الفاتحة
فقط يف انتظار توثيق الزواج ،ثم يضعون
النساء أمام األمر الواقع بعد ذلك ،كما تلجأ
إليه بعض النساء بخلفية التحايل عىل

القانون أيضا يف حاالت خاصة وجدير بالذكر
أن زواج الفاتحة الذي أصبح شائعا يف املدن
يختلف اختالفا جذريا عن زواج الفاتحة
املعروف يف البوادي املغربية ،وخاصة لدى
بعض سكانها ،والذي كان محميا بمجموعة
من األعراف القبلية الصارمة التي ال تخالف
الرشع عمومها ،والتي كانت تجعل الجماعة
حامية لحقوق الرجل واملرأة واألبناء عىل
السواء.
ومن أهداف الندوة تروم الندوة املوسومة،
زواج الفاتحة بني الفقه والقانون واملجتمع
إىل ابراز قيمة وأهمية التوثيق عموما يف
تاريخ الحضارة ،والكشف عن صيغـة
الزواج بالفاتحة كظاهرة اجتماعية
أصبحت شائعة يف املجتمع املغربي ،مع
عرض اآلثار االجتماعية والنفسية املرتتبة
عن زواج الفاتحة.
ركزت محاور الندوة الدولية عىل األبعاد
النفسية واالجتماعية لظاهرة زواج الفاتحة
او األعراف املنظمة لزواج الفاتحة بالبوادي
وتوثيق عقد الزواج من منظور االجتهاد
املقاصدي؛ واألحكام الفقهية والقانونية
لزواج الفاتحة( ،النسب ،االرث ،النفقة…)
ثم الوضعية القانونية للزواج بالفاتحة،
اإلشكاالت واقرتاح الحلول.

والقى عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جمال الدين الهاني كلمة افتتاحية لهذه
الندوة ،ثم رئيسة الجمعية الجهوية التحاد
الوطني لنساء املغرب-سال ،السيدة شمس
الضحى العلوي االسماعييل ،ثم رئيسة
قطب النيابة العامة الدكتورة أمينة افروخي
التي دعت اىل تغيري العقليات من اجل التغلب
عىل هذه الظواهر املخالفة ملبادئ املجتمع
املغربي.
ثم تم عرض رشيط سمعي برصي يحمل
شهادات ضحايا زواج الفاتحة ،واحصائيات
حول انتشار هذه الظاهرة ،ثم قدمت رئيسة
مؤسسة رزان للدراسات االسرتاتيجية حول
األرسة واملجتمع الدكتورة بثينة الغلبزوري
كلمة تقدم فيها اهداف املؤسسة الساعية
لحماية املراة من هذه الظاهرة ،ومن بعدها
القت ممثلة عن وزارة التضامن واالدماج
االجتماعي واألرسة السيدة يبوري سكينة
كلمة حول املوضوع ،وعملت عىل عرض
هياكل الوزارة وادوارها الرامية اىل جعل
االرسة اكثر تماسكا ،وقدمت برنامج
“جرس” لتاهيل النساء اقتصاديا ،واخريا
كلمة منسقة الندوة الدكتورة فدوى
بنكريان.
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قالت الدكتورة فدوى بنكريان أستاذة علوم الحديث بكلية األدب والعلوم اإلنسانية بالرباط .و عضو مؤسسة رزان للدراسات االسرتاتيجية حول االرسة والمجتمع ان الزواج بالفاتحة
افرز مشاكل خطرية تمس بالخصوص الزوجة واالبناء .نظرا لعدم اعرتاف القانون المغريب بهذا الزواج و اضافت منسقة الندوة الدولية حول زواج الفاتحة بني الدني والقانون
والمجتمع التي نظمتها كلية االداب والعلوم اإلنسانية بالرباط أن عددا من حاالت زواج الفاتحة تتم لقارصات خاصة اللوايت ترفض المحكمة زواجهن لعدم اقتناع القايض بالطلب.
وأكدت ان وزير العدل السابق قد أكد ؟أن قضايا زواج القارصات يف  2018بلغت  32000طلب .كما أن شبكة "أناروز" رصدت يف تقريرلها يف  2019ان  25بالمائة من حاالت الزواج دون
توثيق يتعلق بالقارصات بعضهن دون  15سنة من العمر .وأشارت بنكريان اىل ان القانون ال يعرتف بزواج الفاتحة وانما يعرتف بالزواج الموثق رسميا عىل يدي العدلني .لذلك فزواج
الفاتحة يعترب عمال غري قانوين و قد يعرض أصحابه للمتابعة بتهمة الفساد يف بعض الحاالت.

فدوى بنكريان أستاذة علوم احلديث يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

زواج الفاحتة نوع من أنواع الغنب الذي تتعرض له املرأة
ألنه يضيع حقوقها وحقوق أبنائها
حاورتها :نادية بودرة

_______________________
أستاذة فدوى بنكريان قدمي لنا ورقة حول ظاهرة
زواج الفاتحة التي كانت موضوع الندوة الدولية
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.
يطيب يل أوال أن أشكر جريدة العالم األمازيغي
عىل االهتمام واملتابعة لهذا املوضوع الحساس،
وأقول بأنه قد ظهرت يف العقود األخرية موجة
من صيغ الزواج التي ال تخفى عيوبها والنتائج
السلبية املرتتبة عليها ،تحت مسميات عديدة
مثل الزواج العريف وزواج املسيار وزواج
التجربة وزواج الفرند ،ومنها الزواج بالفاتحة
الذي ال يوثق عىل يدي عدلني خالفا ملا جرى
به العرف عند املغاربة منذ قرون عديدة ،وقد
أفرزت هذه الصيغة من الزواج مشاكل خطرية
تمس بالخصوص الزوجة واألبناء ،نظ را لعدم
اع رتاف القانون املغربي بهذا الزواج ،ومن هذه
املشاكل عدم قدرة الزوجني عىل إثبات الزوجية،
وضياع حقوق امل رأة يف حالة الطالق ،وضياع
حقوق الزوجني معا يف حالة وفاة أحدهما،
وعدم إمكانية تسجيل األبناء يف الحالة املدنية
منسوبني لألبوين ،وهلما ج را من املشاكل
املستعصية والتي تظل معلقة بدون حلول،
هذا فضال عن سهولة إنكار الزوجية من طرف
أحد الزوجني متى أراد ،دون أن يتمكن الطرف
اآلخر من متابعته قانونيا .وتدل حاالت كثرية
عىل أن األصل يف شيوع هذه الصيغة هو وجود
نية التحايل خاصة لدى الرجال ،مما يجعلهم
يلجأون يف البداية إىل اق رتاح زواج الفاتحة فقط
يف انتظار تسجيله ثم يضعون النساء أمام
األمر الواقع.
والحاالت التي يتم اللجوء فيها لزواج الفاتحة
ال تخرج عما ييل:

 -1التحايل للزواج بالقارصات بعدم عرض
املوضوع عىل القايض ،ويتم التواطؤ يف ذلك بني
الزوج وويل الزوجة ،وغالبا ما يكون مقابل
إغ راء مادي أو للتسرت عىل فضيحة.
 -2الرغبة يف التعدد مع إخفاء املوضوع عىل
الزوجة األوىل ،أو الزوجة الثانية.
 -3زواج امل رأة التي تتقاىض معاشا من الدولة
بعد وفاة زوجها األول ،وتخاف أن يتوقف
املعاش ،فتتزوج زواجا غري مسجل فتحتال
بذلك عىل الدولة والقانون معا.
وجميع هذه الحاالت ال يخفى فيها التحايل
والكذب.

ثم هل لديكم احصائيات حول عدد ضحايا زواج
الفاتحة وما مدى خطورة هذه الظاهرة عىل المجتمع
المغريب يف نظركم؟

لم تكن هناك معلومات عن خطورة هذه
الظاهرة إال عندما فتح باب إثبات الزوجية
سنة  ،2004ملدة خمس سنوات ،ولكن تم تمديد
ذلك إىل سنة  ،2019وكان ت األعداد التي سجل ت
مهولة ،فعىل سبيل املثال ارتفعت طلبات إثبات
الزوجية من  6918حكما سجل سنة 2004
إىل  23057حكما سنة  .2013ويف سنة 2018
وحدها قدم حوايل  20514طلبا ،تم رفض 3782
حالة منها ،وذلك حسب إحصاءات وزارة العدل.
وهنا نتساءل عن مصري الحاالت املرفوضة
التي ستبقى معلقة دون حل.
ومن املؤسف أن عددا من حاالت زواج الفاتحة
تتم لقارصات ،خاصة اللواتي ترفض املحكمة
زواجهن لعدم اقتناع القايض بالطلب .وإذا
كان وزير العدل السابق قد أكد أن طلبات زواج
القارصات يف  2018بلغ ت  32000طلب ،فلنا أن
نتصور كم عدد امللفات التي سرتفض ويتم
فيها اللجوء إىل زواج الفاتحة ،وبالتايل تعريض
مستقبل الفتيات القارصات للغموض إن لم

نقل الضياع .وبالفعل رصد تقرير لشبكة
«أناروز» (الشبكة الوطنية مل راكز االستماع
للنساء ضحايا العنف) يف  2019أن  25باملئة
من حاالت الزواج دون توثيق يتعلق بقارصات،
بعضهن دون  15سنة من العمر.

هل لديكم أي معلومات تفيد اختالف ظاهرة زواج
الفاتحة بني المجتمع القروي والمجتمع الحرضي؟

بالفعل هناك اختالف ظاهر بني زواج الفاتحة
الذي كان معروفا يف البوادي املغربية ،وخاصة
تلك البعيدة جدا عن املدن ،باستثناء بوادي
سوس التي كان توثيق الزواج شائعا فيها.
وبالنسبة للزواج العريف يف البادية كان يتم يف
إطار أع راف قبلية صارمة ،وبعضها مكتوب
ومسجل عند القبيلة ،خاصة عند بعض
القبائل األمازيغية ،ويمكن اتخاذ عرف
الزواج الخاص بقبيلة زيان كنموذج ،وقد ورد
بتفاصيله يف كتاب «أع راف زيان» ،لذلك لم يكن
ينتج عن هذا الزواج مشاكل من قبيل املشاكل
التي يعرفها زواج الفاتحة يف املدن .وفضال
عن هذا فالزواج العريف بالبوادي معرتف به،
حيث يمكن للزوجني واألبناء مثال الحصول
عىل الوثائق اإلدارية الخاصة بهما من شيخ
القبيلة.
أما بالنسبة لزواج الفاتحة الذي يتم يف املدن،
فهو عىل عكس ذلك تماما ،حيث يقع خارج
الرشع ،وخارج القانون ،وخارج أع راف املجتمع
املغربي الذي كان تسجيل عقد الزواج عرفا
من أع رافه القديمة يف املدن املغربية قاطبة.
خصوصا وأن هناك كثري من املشاكل تقع فيه،
مثل مثل إنكار رابطة الزوجية أو ف رار الزوج،
أو ارتباط الزوجة برجل آخر وهي متزوجة من
الزوج األول ،فضال عن عدم إمكانية تسجيل
األطفال يف الحالة املدنية منسوبني لألبوين
معا ،وما يرتتب عىل ذلك من مشاكل ستالحق
األطفال بقية حياتهم.

أني يكمن تعارض القانون والمجتمع والدني حول
ظاهرة زواج الفاتحة؟

أرشنا إىل أن زواج الفاتحة إحدى صيحات الزواج
التي شاعت يف الكثري من املجتمعات اإلسالمية
يف العقود األخرية ،وكلها إما زواج رسي ،والزواج
الرسي باطل رشعا؛ أو زواج تنقصه بعض
الرشوط الرشعية وهو باطل أيضا ،مثل غياب
الشهود أو غياب الويل؛ أو قد تكون رشوطه
كاملة وينقصه التسجيل ،وبالتايل فهو نوع
من أنواع الغبن الذي تتعرض للم رأة ألنه
يمثل منذ االنطالقة ضياعا كامال لحقوقها
وحقوق األبناء الذي قد يولدون يف إطار تلك
العالقة ،وهو بذلك مخالف للعرف والعرف من
أصول املذهب املالكي كما هو مقرر .واملعروف
أن الزواج عقد مبني عىل الدوام واالستم رار
والهدف منه تكوين أرسة مستقرة تح ت رعاية

الزوج والزوجة وليس مجرد عالقة عبثية
غالبا ما تكون مؤقتة كما هو حاصل يف زواج
الفاتحة .وهذا ما ينبغي أن يتنبه له الفقهاء
فيغلقوا باب زواج الفاتحة نهائيا بفتوى
واضحة وجريئة مبنية عىل أصول الفقه التي
تؤكد كلها أن زواج الفاتحة كله مفاسد ،وال
نستطيع أن نقرر له مصلحة واحدة ،ومن
القواعد املعروفة أن درء املفاسد مقدم عىل
جلب املصالح ،كما أنه مخالف ملقاصد الرشيعة
مخالفة واضحة .خاصة وأن رشوط وإج راءات
الزواج الرشعي املوثق سهلة للغاية ،فال ندري
ملاذا يلجأ البعض لزواج الفاتحة ويغررون
بالنساء إال إذا كان من وراء ذلك نوايا سيئة.
أما القانون فال يعرتف بأي صيغة من هذه
الصيغ ويعرتف بصيغة واحدة وهي الزواج
املوثق رسميا عىل يدي العدلني ،لذلك كان زواج
الفاتحة عمال غري قانوني ،وقد يعرض أصحابه
للمتابعة بتهمة الفساد يف بعض الحاالت ،هذا
فضال عن مشاكل أخرى.
وبالنسبة للمجتمع املغربي ،ورغم أن هذه
الصيغة أصبحت موجودة يف املدن ،لكنها غري
مقبولة يف جميع األوساط االجتماعية ،وأغلب
النساء الالئي تزوجن زواج الفاتحة يتعرضن
للكذب من طرف األزواج الذين يؤكدون لهن
أنهم سيسجلون الزواج ،ثم يبدأ مسلسل
التسويف الذي ينتهي بكارثة خاصة عندما
يولد أطفال .لذلك فإن أغلب النساء الالئي مررن
بتلك التجربة يعربن عن ندم شديد وينصحن
غريهن بعدم الوقوع يف زواج الفاتحة ،ألنه
مبني أصال عىل الكذب والخداع ،وهو طريق
محقق نحو الضياع ،سواء بقي ت امل رأة متزوجة
أو طلق ت أو مات زوجها.

ملف العدد

www.amadalamazigh.press.ma

ⵏⵓⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⵙⴰ
العدد  - 254مارس 2022

Amadalpresse

6

ⵓⵟⵟⵓⵏ 254 - ⵎⴰⵕⵚ 2972

قال محمد عبد الوهاب رفيقي أن زواج الفاتحة سمي كذلك ألنه يقترص فيه عىل قراءة سورة الفاتحة شفويا دون توثيق العقد رسميا أو تسجيله بالمحاكم الخاصة وأضاف أن هذا العقد يعترب مقبوال
ومنطقيا يف الوقت الذي لم تكن فيه حاجة إىل كتابة العقود وال إىل توثيقها حني كانت المجتمعات صغرية والعالقات الزوجية ال يمكن إخفاؤها وال التنصل منها.
وأكد ان زواج الفاتحة يستمد رشعيته من المادة  400من مدونة األرسة والتي تنص عىل أنه يرجع يف قضايا األخرى إىل الفقه المالكي كما يعترب مرجعية لمدونة األرسة الشيئ الذي يفتح الباب أمام
الفقه التقليدي لرشعنة زواج الفاتحة.
واعترب أن زواج الفاتحة أو زواج الشفوي يتم اللجوء إليه يف حاالت كثرية للتحايل عىل القانون خاصة يف زواج القارصات مشريا إىل أنه ال بد للدولة أن تقطع مع هذه الظاهرة وتزنل عقوبات الذعة يف
حق من يلجأ إىل مثل هذه العقود حماية لحقوق النساء وأبناءهن.

املناضل احلقوقي واملفكر والباحث يف الدراسات اإلسالمية حممد عبد الوهاب رفيقي لـ «العامل األمازيغي»:

زواج الفاحتة حتايل على القانون ومطلب تعديل مدونة األسرة منطقي وأسبابه معقولة
الزواج الشفوي طريق سالك لتزويج القاصرات يف املغرب ويستدعي إعادة النظر يف السلطة التقديرية للقضاة
حاورته :رشيدة إمرزيك

_______________________
زواج الفاتحة مازال ساري المفعول ،والنقاش فيه
مازال مفتوحا إىل حدود اآلن ،أستاذ عبد الوهاب
نود أن نعرف معك معنى وقصدية هذا الزواج ،وهل
الفاتحة كافية لعقد القران؟ وهل هنالك جهة مخول
لها ومسؤولة عن إبرام هذا الزواج؟.
املقصود بزواج الفاتحة ،الزواج املنعقد
من غري توثيق مكتوب ،وهو زواج شفوي
ينعقد بني طرفني ،أنثى وذكر ،أحيانا يكون
بحضور األقارب وأحيانا بدونهم ،أو قد
يحرض بعض الشهود دون حضور األقارب،
وقد ينعقد زواج الفاتحة بحضور الزوج
والزوجة فقط .وسمي بزواج الفاتحة
ألنه يقترص فيه عىل قراءة سورة الفاتحة
شفويا دون توثيق العقد رسميا أو تسجيله
باملحاكم املختصة.
وتعود األسباب التي تؤدي النعقاد مثل هذا
الزواج إىل عدة عوامل ،تتمثل يف صعوبة
الوصول إىل السلطات الرسمية يف بعض
األماكن من جهة ،ومن جهة أخرى من أجل
التحايل عىل القانون .إن تزويج القارصات
مثال يتم حني يعلم الطرفان أن املحكمة لن
تسمح ولن تعطي اإلذن لذلك ،ويلجأ إليه
البعض حني يقررون الزواج بزوجة ثانية أو
ثالثة ،خاصة يف الحاالت التي يتأكدون فيها
أن القايض لن يسمح لهم بذلك فيلجأون إىل
هذا الزواج املعروف بزواج الفاتحة.
ما موقف الرشع من هذا النوع من الزواج؟ وما
مدى مرشوعيته ،أال يتعارض مع مقاصد الرشع
التي تستوجب رشوط معينة العتبار العقد صحيحا
كحضور الشهود واإلشهار والتسجيل  ..وبأن الزواج
هو ميثاق ترابط مبني عىل الدوام واإلستمرار عكس
زواج الفاتحة؟.
نظرة الرشع إىل هذا الزواج يجب أن تكون
مبنية عىل نظرة مقاصدية ،هؤالء الذين
يلجأون إىل زواج الفاتحة ويرشعنونه،
فإنهم يبنون موقفهم عىل أن الفقه
اإلسالمي ال يشرتط الكتابة وال يجعلها
كرشط من رشوط الزواج ،مع العلم أن
رشوط الزواج املعروفة مختلف حولها،
لكن املتفق حوله هو اإليجاب والقبول بني
الطرفني ،واشرتط بعضهم أن يكون ويل
الزوجة حارضا ،واشرتط بعضهم أن يشهر
بالزواج ،وبعضهم اشرتط أن يتم اإلشهاد
عىل الزواج ،لكن هذه رشوط مختلف حولها
وحتى لو انتفى أحدها فيعتربون الزواج
صحيحا بمجرد اإليجاب والقبول والعقد
الشفوي بني الطرفني ،صحيح أن هذا هو
املوجود يف الفقه اإلسالمي ،لكن النظرة
املقاصدية للدين تجعل أن املصلحة الفضىل
هي ما ينبغي الوصول إليها ،فقد يكون هذا

العقد مقبوال ومنطقيا يف الوقت الذي لم العديد من النساء يكن ضحية لهذا الزواج وأيضا
تكن فيه حاجة إىل كتابة هذه العقود وال األبناء المزدادني من هذا الزواج بحيث ال يتم
إىل توثيقها حني كانت املجتمعات صغرية ،االعرتاف بهم؟.
والعالقات الزوجية ال يمكن إخفاؤها وال
التنصل منها وتضييع حقوق الزوجة فيها .القطع مع الظاهرة هو بيد الدولة ،فالدولة
هي التي بيدها أوال ان تقطع مع هذه
أما توثيق عقود الزواج يف املحاكم لم يتم الظاهرة بإجراءات تمنعها منعا نهائيا،
اعتماده إال بعد ما اتسع البنيان واتسعت وتنزل عقوبة رادعة يف حق من يلجأ إىل مثل
هذه املجتمعات وصار من الصعب معرفة هذه العقود ،خاصة بعد انتهاء املدة الطويلة
كل ما يدور داخل املجتمع الوحيد ،وحفظا التي خصصتها لتوثيق عقود الزواج ،والتي
لحقوق الزوجة ورعاية ملصلحتها ومصلحة حددتها يف خمسة عرشة سنة ،ثم من ناحية
املجتمع يف عدم ضياع تلك األرسة ،لجأ الناس أخرى ،وأنا عىل علم أن الدولة فعال قد
إىل توثيق عقود الزواج ،فحيث ما وجدت أرسلت بعض القوافل إىل مختلف البوادي،
املصلحة فتلك هي الرشيعة .ومادام عقالء والقرى لتوثيق العقود القائمة بسبب
الناس يرون أن توثيق هذه العقود وكتابتها انعدام سلطات إدارية قريبة ،وهذا يف نظري
فيه مصلحة للمجتمع فهي جزء من الدين ،مجهود مهم ينبغي أن يستمر وان ال ترتك
ويجب إدراجها ضمن رشوط الزواج حتى أي حجة ألي منطقة سواء كانت يف البادية
وإن لم تكن موجودة يف الفقه اإلسالمي او يف املدينة لالدعاء بأنهم لم يتمكنوا من
التقليدي املرتبط بظروفه وزمانه وحاجاته توثيق عقودهم بسبب بعد اإلدارة ،فالبد
ومصلحته.
من االجتهاد يف هذا الباب وتقريب اإلدارة إىل
كل املناطق مهما كانت بعيدة أو نائية ،ثم
منذ  2004دشنت الدولة خاصة وزارة العدل ،البد من القيام بحمالت تحسيسية وتوعوية
لمبادرة توثيق عقود الزواج بهدف القطع مع ظاهرة لتذكري الناس واملجتمع باملخاطر االجتماعية
زواج الفاتحة ،إال ان الظاهرة الزلت مستفحلة يف ملثل هذه العقود وما تتعرض له املرأة يف كثري
مجتمعنا ،فأني يكمن الخلل هل يف المجتمع أم يف من األحوال من تضييع لحقوقها بسبب
القوانني خاصة مدونة األرسة؟.
اللجوء إىل هذه العقود الشفوية.
من طبيعة الحال ،هناك إشكاالت مرتبطة ما مدى التقارب بني زواج الفاتحة وزواج القارصات،
بالعقليات السائدة باملجتمع ،وهناك أيضا فأكيد أن زواج الفاتحة ينتهك حقوق المرأة بكونه
إشكاالت مرتبطة بالقانون نفسه ،أي يتم خارج اطار القانون ،ويف المقابل نجد زواج
بمدونة األرسة نفسها.
القارصات الذي يتم يف اطار القانون خاصة وان
اإلشكاالت املرتبطة باملجتمع تتمثل يف أن علمنا ان أكرث من  13ألف طلب لزتويج القارصات
الدولة قامت بإطالق حملة لتوثيق عقود وافق عليها القضاء ،أال ترى ان هناك تناقض فيما
الزواج ،وحددت مدة زمنية لذلك بغاية يخص القوانني وانعدام رؤية واضحة فيما يخص
القطع ،وإنهاء زواج الفاتحة وتقديم كل حماية النساء والفتيات يف هذا اإلطار؟
ما يثبت توثيق الزوجية ،بحيث قدمت أعتقد انه فعال هناك ترابط بني زواج
الدولة منذ  2004مهلة خمس سنوات القارصات والزواج بالفاتحة أو الزواج
ملن يود توثيق زواجه ،ثم مددت املهلة إىل الشفوي الذي يتم اللجوء إليه يف حاالت
عرشة سنوات ثم خمسة عرشة سنة ،كثرية للتحايل عىل القانون فيما يتعلق
بمعنى أنها منحت مهلة خمسة عرشة بزواج القارصات ،علما انه كما جاء يف
سنة لتوثيق الزيجات الشفوية ،ومع ذلك السؤال أن أغلب الطلبات املقدمة إىل القضاء
اليزال االستهتار باملسألة قائما إىل اليوم بخصوص زواج القارصات ،فإنه يتم قبول
بسبب عقليات الناس ورغبتهم يف التحايل ما يقارب  90يف املائة من هذه الطلبات
عىل القانون ،أو عدم ايمانهم بمرشوعية حسب الدراسات التي قامت بها النيابة
ذلك القانون وظنهم أنه يتعارض مع الدين العامة ويؤذن فيها للقارص بالزواج حتى
وأنه ال حرج من التحايل عليه مادام الدين تحول االستثناء الذي قدمته مدونة األرسة،
موافقا عىل شكل العقود الشفوية التي ومنحت فيه سلطة تقديرية للقايض لكي
يلجؤون إليها.
يأذن بالزواج للقارص ،فتحول هذا االستثناء
إضافة إىل أن اإلشكال مرتبط أيضا إىل األصل والقاعدة ،والعادة يف االستثناء أن
بالقانون ،فحني يتم التنصيص يف املادة  400يكون استعماله قليال حتى يكون استثناء
من مدونة األرسة عىل أنه يرجع يف القضايا لكن الواقع أن أغلب هذه الطلبات يتم
األخرى إىل الفقه املالكي واعتباره مرجعية قبولها ،وبالتايل تحول الفرع إىل أصل.
مدونة األرسة ،فهذا األمر يفتح الباب إىل واإلشكال يف نظري يعود أوال إىل القانون
العودة إىل الفقه التقليدي ومحاولة التشبث الذي منح هذا االستثناء ،ويجب القطع مع
به إلجراء مثل هذه العقود.
هذا االستثناء ،وعدم منح أي سلطة تقديرية
كيف يمكن القطع مع هذه الظاهرة ،خاصة وأن لتزويج أي قارص مهما كانت الظروف،

ومهما بدا للقايض من قدرتها عىل الزواج،
فال ينبغي فتح هذا الباب بشكل نهائي
من جهة ،ومن جهة أخرى هؤالء القضاة
مسؤولون أيضا عن هذا األمر ،ألنه من
الواضح جدا أن ال مشكلة لديهم مع تزويج
القارصات وبالتايل ينبغي توعية هؤالء
القضاة أنفسهم وتوعية املجتمع باملخاطر
املرتتبة عن تزويج القارصات.
يف هذا اإلطار تم إطالق حملة من طرف الجمعيات
النسائية من أجل المطالبة بالتغيري الجدري لمدونة
األرسة باعتبارها السبب يف استمرار زواج الفاتحة،
القارصات خاصة
لزتويج
كما تفتح الباب أيضا
ً
ً
المادة الـ 16التي أصبحت سندا ترشيعيا لالستمرار
يف عدم توثيق عقود الزواج ،هل فعال مدونة االرسة
يلزمها التغيري؟.
أعتقد أن مطلب تعديل مدونة األرسة اصبح
منطقيا وله أسبابه املعقولة ،كوننا نعيش
يف  2022السنة التي تختلف يف سياقاتها
وظروفها عن  ،2004فنحن اليوم نعيش أحد
عرشة سنة بعد دستور  ،2011الذي تضمن
يف فصوله ما ينبغي مالئمة مدونة األرسة
معه .يف سنة  2022تغريت معطيات كثرية،
إن مواقع التواصل االجتماعي أحدثت تغيريا
كبريا عىل مستوى العقليات والذهنيات،
إضافة إىل ما عرفه املغرب سنة  2011من
حراك ،وأيضا واقع املرأة يف  2022مختلف
بشكل كبري عن واقعها يف سنة ،2004
إضافة إىل أن ما تحقق من مكتسبات يف
مدونة  2004لم يكن النهاية ،وإنما قفزة
نوعية وتطور يف سبيل تغيري الكثري من
القوانني القديمة ،ومن اجل مالئمة قوانني
األرسة مع الواقع الجديد الذي نعيشه ،لكن
ذلك ال يعني النهاية وبأن مدونة ىاألرسة
تستجيب يف كل موادها لكل ما تتطلبه
حقوق املرأة وحقوق اإلنسان عموما،
واملواثيق الدولية .لذلك أرى أن النقاش
حول تعديل مدونة األرسة هو نقاش صحي
ومعقول وله أسبابه املوضوعية.

ملف العدد
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شكلت مدونة االرسة الصادرة رسميا يف  3فرباير  2004منعطفا قوي يف التعاطي مع إقرار الحقوق اإلنسانية للنساء المغربيات .وتقدم واضح يف تقنني واعمال المساواة بني النساء
والرجال .قبل وأثناء الزواج وبعد مرور  18سنة عىل دخول المدونة حزي التنفيد حصيلة التقييم للمدونة أبان عن وجود ثغرات وفراغات قانونية .لماذا يطرح موضوع زواج الفاتحة؟.
طرحناه ليس من أجل الرتف الفكري وال الجدل العقيم .لكن النه مازال فارضا نفسه يف المغرب و لن ينتهي اال اىل حني وجود حلول .فما هو زواج الفاتحة؟.

الوضعية القانونية للزواج بالفاحتة :اإلشكاالت واحللول
مفهومه :هناك من اعتربه عقد رشعي يتوفر عىل
جميع اركان الزواج (موافقة الطرفني  -شهود
 صداق  )...لكن عدم توثيقه يعترب مخاطرةوترتتب عنه عدة مايس ،هناك من يعتربه زواج
رسي (ملصالح خاصة مثال زوجة فقدت زوجها
االول وللمحافظة عىل الدخل املادي ال توثق الزواج
الثاني) فمن الناحية القانونية اتفق األغلب عىل
رشعيته ،ال يمكن اثباته عند االنكار امام القضاء،
والزواج بصفة عامة « هو ميثاق ترابط وتماسك
رشعي بني الرجل واملرأة عىل وجه البقاء غايته
االحصان والعفاف» ،املرشع املغربي ادخل بعض
التعديالت عىل املدونة بحيث ان توثيق العالقة
الزوجية بالكتابة هي الوسيلة الوحيدة إلثبات
العالقة الزوجية ونظمها بأحكام.
لكن يف نفس الوقت حدد فرتة لسماع الزوجية املادة
 16حيث استمرت  5سنوات انتهت يف فرباير 2009
وبعدها  5سنوات ثانية انتهت يف  ،4-2-2014ثم
 5سنوات أخرى يف اطار املادة املذكورة  ،16والتي
جاءت لتصفية وتوثيق العالقات ما قبل صدور
املدونة ،بحيث قامت وزارة العدل بتنظيم قوافل إىل
املناطق النائية لكن هذه املادة فتحت الباب إلنشاء
عالقات أخرى عىل حساب ارس وزیجات سابقة،
وكم من ارس رشدت عىل حساب هذه الدعاوى،
بسبب التحايل عىل القانون لالستفادة من التعدد
و تزويج القارصات ،الذي اثبتت االحصائيات سواء
لوزارة العدل – رئاسة النيابة العامة ،او املجلس
االقتصادي واالجتماعي واملجتمع املدني ان
حاالت تزويج القارصات التي جاء بها عىل سبيل
االستثناء أصبحت قاعدة ،ضاربة التزامات املغرب
باالتفاقيات الدولية وللدستور الذي نص يف الفصل
 32عىل أن «االرسة القائمة عىل عالقة الزواج
الرشعي هي الخلية األساسية للمجتمع».
تعمل الدولة عىل ضمان الحماية الحقوقية
واالجتماعية واالقتصادية لألرسة بمقتىض القانون
بما يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها،
تسعى الدولة لتوفري الحماية القانونية واالعتبار
االجتماعي واملعنوي لجميع االطفال بكيفية
متساوية برصف النظر عن وضعيتهم العائلية،
وتوفري التعليم األسايس كحق للطفل وواجب عىل
االرسة والدولة «يحدث مجلس استشاري لألرسة
وللطفولة».

يتبني ان غاية املرشع هي املصلحة الفضىل لألطفال،
فهل األطفال املنحدرين من زواج الفاتحة يحضون
بهذه الحماية؟ نرى يف الواقع الحال استفحال
ظاهرة اطفال الشوارع ،ونجد احصاءات مهولة
لإلجهاض واآلثار النفسية واالجتماعية التي تالزم
األطفال بفعل عدم تحديد هويتهم.
لألسف ال توجد احصائيات بالنسبة للزواج
بالفاتحة بعد مرور  18سنة عىل املدونة ،ماهي
الخالصات اإليجابية والسلبية؟ وملاذا حددت فرتة
تقديم دعوى سماع الزوجية؟ أو ثبوت الزوجية 3
مرات ملدة  5سنوات لكل داره تمديد؟ كذلك الحاالت
العالقة ماهي الحلول؟ وما العمل؟ وهل يمكن ان
تفتح املدة من جديد؟ وإىل متى؟
كان عىل الحكومة السابقة أن تخرج بتقرير
تفصييل بعد  15سنة عىل صدور املدونة ،حول
الصعوبات التي تواجهنا ملعالجة هذه الظاهرة،
كان عليها إتاحة الحق يف املعلومة وتضع
املجتمع يف الصورة وتبني ملاذا هذا التوقف؟ ماهي
االيجابيات؟ وماهي السلبيات؟
اصبح من الالزم بعد مرور  18سنة مراجعة
شاملة وتحديد مدة زمنية وقتية للولوج إىل القضاء
ورضب مبدأ العدالة ،والحق يف الولوجية ،وخرق
للدستور ولالتفاقيات الدولية التي كما سبق
أن ذكرت تنص عىل حماية الطفل ،وكذلك فيها
مس باملادة  54من م أ ،التي تنص عىل مسؤولة
الدولة يف حماية األطفال .اذن االشكاالت التي
عكسها التضارب الواضح يف فلسفته وغموض
بعض مقتضيات املدونة واتخاذها منحى معاكس
لروحها ،والرشعنة للتحايل عىل نصوص التعدد-
وتزويج القارصات وثبوت الزوجية يستلزم
املراجعة واملالئمة.
هناك مجموعة من التحديات مرتبطة بالواقع
املغربي يف األوساط القروية ،ووجود عادات وتقاليد
تتجاوز احكام املدونة ومنها موضوعنا املرتبط
باملادة  16التي جاءت ملعالجة زواج الفاتحة ،هذه
املادة فتحت الباب لألفراد الذين لم يوثقوا زواجهم،
وذلك للحماية مما يرتتب عن ذلك من آثار سلبية
تكون ضحيتها يف الغالب النساء واألطفال اذن
لنتساءل ماذا نريد؟
املوضوع الزال يطرح نفسه ،كحقوقيني واجبنا
معالجة وايجاد حلول ،يبقى السؤال ،هل هناك

ارادة سياسية للدولة لحل هذه املعضلة؟ وبعد
أكثر من  60سنة بعد االستقالل كم مرة عدلت
مدونة األحوال الشخصية؟ مدونة  1957املرة األوىل
التي عدلت فيها كانت سنة  1993ثم بعدها سنة
 ،2004هل ستكون فرتات التعديل كل مرة بعد 20
سنة؟ مع ان مثل هذه القوانني جد مهمة وتتطور
بتطور املجتمع ،وبوترية رسيعة.
مطلوب من الفقهاء االسالميني مواكبتهم
ملستجدات العرص والواقع يف املغرب ومواكبة
االجتهادات التي يسري عليها صاحب الجاللة
بصفته أمري املؤمنني ،ووفقا للفصل  41من
الدستور املواكب لكل تطور عدا هذا املوضوع ،نحن
أبناء القانون والفقهاء الزالوا يتشبثون بحرفية
الناس القانوني استنادا إىل مرجعية فقهية
تقليدية.
والدستور يف تصديره أكد عىل التشبث بحقوق
االنسان كما هي متعارف عليها «حماية حقوق
االنسان ،حظر كافة اشكال التمييز بسبب الجنس»
حقوق االنسان شاملة غري قابلة للتجزيء.
لألسف نساؤنا الزلن يعش معاناة واتكلم عن
ضحايا زواج الفاتحة خاصة مع وجود أبناء،
االطفال خارج مؤسسة الزواج (ومنها زواج
الفاتحة) ،رغم املصادقة عىل اتفاقية حقوق
الطفل سنة  1993املادة الثانية والتي تنص عىل أنه
يتوجب عىل القضاء ايالء املصلحة الفضىل للطفل،
وتنص املادة 7من نفس االتفاقية »:له الحق يف
معرفة والديه وتلقى عنايتهما» مادة يف اتفاقية
اسرتاسبورغ لحقوق الطفل  2003يتوجب عىل
القضاء ايالء االعتبار للمصلحة الفضىل لألطفال
رغم كل ذلك محكمة النقض تسري يف اعتبار سري
االتفاقيات الدولية مرشوط برضورة توافقه مع
النصوص القانونية الوطنية ،وهذا تحليل رجعي
يخالف الدستور.
الدستور جعل االتفاقيات الدولية كما صادق عليها
تسمو فور نرشها عىل الترشيعات الوطنية ،لقد
أصبح من الرضوري القطع مع كل مظاهر التمييز
والنمطية ومالئمة املدونة مع املبادئ الحقوقية
والدستورية ذات الصلة بالنظر العتبارات كثرية،
منها دستور  2011الذي اقر بوضوح ورصح

فتيحة اشتاتو
بالحقوق اإلنسانية للنساء وبتنصيصه عىل حظر
ومكافحة كل اشكال التمييز بني الجنسني.
والفصل  19من الدستور ينص عىل «املساواة يف
الحقوق والحريات املدنية السياسية  -االقتصادية
 اجتماعية ثقافية  -وبيئية».كذلك الحماية الفضىل لألطفال تقتيض كحل
للمشاكل املرتتبة عن زواج الفاتحة (أمهات عازبات
ابناء بدون نسب الفقر الهشاشة) االستفادة من
الخربة الجينية يف قضايا النسب فالفصل  91من
مدونة االحوال الشخصية» يعتمد القايض يف حكمه
جميع الوسائل املقررة رشعا يف نفي النسب».
ومن هنا نخرج بعدة توصيات؛ إعادة صيانة مدونة
االرسة صياغة قانونية واضحة تحرتم كرامة
املرأة وتضمن انسجام بنودها وحذف كل الصيغ
واملواد واألفعال املبنية عىل الدونية ،والتمييز بسبب
الجنس والدين واملاسة بالكرامة االنسانية للنساء.
وغريها من التوصيات.

يف الذكرى  18لصدور املدونة

احتاد العمل النسائي يدعو لتغيري جذري وشامل يضمن املالءمة واملساواة

يف إطار عمل اتحاد العمل النسائي واستمرارا
لحملته الوطنية من اجل تغيري جدري وشامل
ملدونة األرسة تحت شعار« ،من اجل قانون ارسي
يضمن املالءمة واملساواة «عرب برنامج شامل
للتحسيس والتعبئة والرتافع ،نظم االتحاد ندوة
صحفية يوم  10فرباير  2022بنادي املحامني
بالرباط ،وذلك بعد مرور  18سنة عىل صدور
مدونة األرسة ،وذلك بناء عىل مضامني مذكرته
بشأن تغيري املدونة وعىل عمله امليداني اليومي مع
النساء والفتيات الواردات عىل شبكة مراكز النجدة
االثني عرش املوزعة عىل املستوى الرتاب الوطني
ومركز اإليواء ،ومن خالل تقاريره السنوية
املنجزة حول أشكال العنف املمارس عليهن ومن
خالل جلسات االستماع التي ينظمها سنويا يف
إطار محاكم النساء الرمزية ،ووقف اتحاد العمل
النسائي من خالل العمل امليداني عىل مكامن
الخلل الوارد يف مدونة األرسة ،خاصة أمام عجزها
عن حل مجموعة من املشاكل األرسية التي صيغت
من أجلها.
أطرت هذه الندوة مجموعة من أستاذات االتحاد،
وعىل رأسهن عائشة ألحيان ،وتأكد من خالل
النتائج التي تم إدراجها يف محارضات الندوة
أن مدونة األرسة التي شكلت عند صورها قفزة
نوعية يف مجال األحوال الشخصية لم تقطع
كلية يف فلسفتها ومضامينها ولغتها مع املنظور
الذكوري املحافظ للعالقات األرسية وملكانة

وحقوق النساء ضمنها ،وهو ما وقفنا عليه
يف حينه وأكدته تجربة  18سنة من التطبيق ،إذ
الزالت تتضمن نصوصا تمييزية تكرس الرتاتبية يف
العالقة بني الزوجني والحيف والعنف ضد النساء
والفتيات ،وتؤدي إىل انتهاك حقوقهن األساسية
وتفقريهن وعدم شعورهن باألمان ،وخاصة ما
يتعلق بالزواج ،تزويج الطفالت ،الطالق ،الوالية
الرشعية عىل االبناء ،النفقة ،ثبوت الزوجية،
اقتسام املمتلكات املرتاكمة اثناء الحياة الزوجية،
الحضانة ،النسب ،تعدد الزوجات واإلرث.
أطلق اتحاد العمل النسائي حملته الثانية ،التي
تحمل دعوة رصيحة لتغيري شامل وعميق ملدونة
االرسة باعتماد املرجعية الحقوقية والدستور
واملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب،
لتحقيق املساواة ولالستجابة لطموحات النساء
والفتيات ،ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطي
يتالءم فيه القانون مع الواقع وينعكس ايجابا
عىل حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض
بحقوقهن اإلنسانية األساسية.
وطالب االتحاد من خالل هذه الندوة الجهوية
املنعقدة للنظر فيما يستوجب تغيريه يف مقتضيات
املدونة ،باعتماد املرجعية الحقوقية ومبدأي
املساواة وعدم التمييز ومالءمة املدونة مع
مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة و اتفاقية حقوق الطفل
اللتني التزم املغرب بإعمالهما ،وإحداث قطيعة

مع املقاربة الذكورية التي تؤطر املدونة الحالية
واالستناد اىل منظور حديث لألرسة املغربية يناسب
القرن  ،21ويتوافق مع التطورات السوسيولوجية
الحاصلة ،و يرتكز عىل املساواة التامة بني أفرادها
وعىل بنية تكافلية غيــر تراتبية ،ويهدف إىل
ضمان حقوق النساء وحمايتهن من التبعية
والحيف والتفقري والترشيد ،ويمكن بنجاعة من
حل معضالت األرس واملجتمع ،مع حظر تعدد
الزوجات الذي يمثل يف العرص الحايل أقىص درجات
امتهان كرامة وحقوق النساء واألطفال ،والكف
عن تزويج الطفالت واعتماد السن القانونية
للزواج املحددة يف  18سنة.
ويف نفس السياق طالب االتحاد بإلغاء املادة 400
التي ترتك الباب مفتوحا الجتهادات قضائية قد
تتعارض مع مبادئ املساواة وعدم التمييز ،وإلغاء
الفقرات رقم؛  3 ، 2و  4من املادة  16التي تحتوي
عىل ثغرات تمكن من التحايل عىل القانون ،وجعله
يف خدمة مصالح العقلية الذكورية ،مع تطبيق
الزامية عقد تدبري ممتلكات األرسة واشرتاطه
ضمن الوثائق الالزمة مللف الزواج ،والتنصيص
رصاحة عىل اعتبار دور العمل املنزيل وتربية
األطفال يف تقويم مساهمة النساء ،باإلضافة إىل
املطالبة بإسناد الوالية عىل األبناء اىل األم واألب دون
تمييز اثناء قيام الزوجية وعند انحاللها ،وتوحيد
مسطرة انحالل الزوجية بالنسبة للطرفني معا
واالقتصار عىل مسطرة الطالق أالتفاقي ومسطرة

التطليق التي تكون من موجباته استحكام النزاع
بني الزوجني أو الرضر أو الغيبة ،مع الغاء التمييز
الحاصل يف مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج األم
الطليقة عامال إلسقاطها عنها كما هو الحال
بالنسبة لألب الطليق.
كما دعا اتحاد العمل النسائي إىل مراجعة املواد
املتعلقة بالنفقة وواجب الحضانة وتكاليف سكن
املحضون بما يجعلها تضمن بفعالية حق املرأة
واملحضون يف السكن الالئق والحياة الكريمة ويف
الحفاظ عىل نفس مستوى العيش والدراسة،
ومراجعة منظومة اإلرث بما يضع حدا لإلجحاف
يف حق النساء ولهضم حقوقهن وتفقريهن ،وبما
يتجاوب مع التحوالت املجتمعية وأدوار النساء،
وذلك بإقرار املساواة يف اإلرث بني املرأة والرجل يف
كل املستويات ،مراجعة شاملة ،واعتماد التحليل
الجيني كوسيلة علمية يقينية لتحديد األبوة
والنسب ،وضمان حقوق األبناء دون تمييز بغض
النظر عن رشوط النشأة ،إعماال للمصلحة الفضىل
للطفل وحماية له ولألم ،والعمل عىل تفعيل
دور النيابة العامة بشكل ناجع وفعال وخاصة
يف حاالت الطرد من بيت الزوجية ،مع احداث
محاكم مستقلة خاصة باألرسة وتكوين القضاة
والفاعلني املهنيني وفق مبادئ املقاربة الحقوقية
وعىل ثقافة املساواة وتزويد املحاكم بالخربات
الالزمة ،ومسايرة متطلبات املجتمع ،واالجتهاد
والتجديد لخلق وسط ينعم باملساواة الحقيقية.

ملف العدد
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إن المشاركة النسائية يف الحياة السياسية يه ركن أساس الديمقراطية والتنمية بالمغرب باعتبار أن المرأة تمثل حجر الزاوية يف كل تطور ديمقراطي كما يعترب
التقدم الحاصل يف مجال مشاركة المرأة يف السياسة من خالل تفعيل مبدأ المناصفة بالتدرج وباعتبار أن ورش المناصفة والمساواة ال يقل أهمية عن االوراش
والقضايا الوطنية األخرى و ذلك من أجل تزنيل و تفعيل المقتضيات الدستورية المنطقة بولوج المرأة المغربية للحياة المجتمعية عموما والسياسية خصوصا.

المرأة والسياسة
المناصفة السياسية بني القوانني وإرادة األحزاب
 .Iالمسار السيايس والترشيعي للمشاركة السياسية الدستورية والجماعات الرتابية يف تمثل املسؤوليات
والوظائف االنتخابية للمساهمة يف تخليق الحياة
للنساء
العامة وتنزيل أوراش الجهوية املوسعة والتنمية
تعترب التجربة املغربية نموذجا رائدا يف عملية املنشودة.
اإلصالح التي تحتل فيها قضايا املرأة حيزا
مهما ،ذلك أن تفعيل املشاركة السياسية للنساء .II ،القوانني  /نافذة الفرص المتاحة
وارتباطها بالتحديث يعكس مدى اإلدراك العميق يف إطار توسيع أحكام التمثيلية السياسية
لدى الدولة و جل الفاعلني بأهمية تشجيع و دعم للنساء يف مختلف االستحقاقات االنتخابية عىل
ولوج املرأة إىل املجال السيايس ،إذ من غري املربر أن املستوى الوطني والرتابي  -الجهوي ،اإلقليمي
يستبعد نصف املجتمع من الدوائر السياسية التي املحيل ،واإلمكانيات والفرص التي تتيحها
تتخذ فيها القرارات التي تؤثر عىل حياة املواطنات القوانني االنتخابية بهدف تشجيع تمثيلية املرأة،
واملواطنني ،ذلك أن التمثيل السيايس للمرأة له ويف سياق تقديم اإلطار العام لجو التوافق ،تارة
مربرات أخالقية و سياسية واقتصادية كمطلب والتجاذب تارة أخرى ،الذي حققته املشاورات
حيوي يف البناء الديمقراطي وتكريس الحق يف بني الحكومة واألحزاب السياسية للرفع من
املواطنة الكاملة.
أعداد املقاعد لزيادة التمثيلية النسائية يف أفق
ويعزى التقدم النسبي يف الحقوق السياسية التي تحقيق املناصفة وإمكانية تمثيل دائم يف املستقبل
اكتسبتها املرأة املغربية ما يقارب نصف قرن بقوة الحضور الواقعي والفعيل للمرأة من دون
سواء من خالل الدساتري املغربية وانطالقا من اللجوء ملبدأ املحاصصة وتحقيق هدف التمكني
أول تمثيل نيابي سنة  1993إىل محطات انتخابية السيايس للمرأة كأحد ركائز أهداف التنمية لسنة
بتفعيل قوانني جديدة خصت تمثيلية النساء  ،2030تمت املصادقة عىل مجموعة من القوانني
بالكوتا «الحصيص» حيث يف  2002خصت النساء التنظيمية:
ب  30مقعدا ضمن الالئحة الوطنية وتمكنت  * 5القانون التنظيمي  21-04النتخاب أعضاء
نائبات بالفوز يف اللوائح املحلية و شكلن نسبة مجلس النواب.
 11 %من مجموع أعضاء مجلس النواب ،مما
اعترب مكسبا مهما يف عهد حكومة االنتقال * القانون التنظيمي  21-05النتخاب أعضاء
الديمقراطي ويف ظل توفر اإلرادة السياسية العليا ،مجلس املستشارين.
إذ عرف مسار الكوتا السياسية الخاصة بالنساء * القانون لتنظيمي  21-06النتخاب أعضاء
مدا تصاعديا ،فبعد انتخابا  - 2009حيث بلغت الجماعات الرتابية.
النساء املنتخبات  12,17%يف مقابل 0,56%
سنة  2003وبلغ العدد  3406امرأة منتخبة لكن * القانون التنظيمي  21-07املتعلق باألحزاب
املشاركة والتمثيلية يف مجلس املستشارين بقيت السياسية.
هزيلة جدا -لتأتي محطة دستور  2011الذي
تنص ديباجته عىل سمو االتفاقيات الدولية ،القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب
وعكس مضمونه مقتضيات متقدمة كاملساواة عرف هذا القانون تغيريا مهما عىل مستوى الدائرة
بني الرجال و النساء يف جميع املجاالت (الفصل االنتخابية الوطنية التي تم تحويلها إىل دوائر
 ،)19وتسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني انتخابية جهوية بخصوص انتداب أعضاء مجلس
النساء والرجال ،كما نص الفصل  30عىل تشجيع النواب وفق تصور جديد ،حيث تمت املحافظة
تكافؤ الفرص لفائدة النساء يف ولوج الوظائف ،عىل نظام التمييز اإليجابي وتخصيصها للنساء
والفصل  146الذي وضع أحكام تحسني تمثيلية ب  90مقعدا ،مع تقسيم هذه الالئحة الوطنية
النساء داخل املجالس املنتخبة.
إىل لوائح جهوية ،وعدد املقاعد املخصصة لكل
إن الرؤية الديمقراطية لفلسفة املناصفة يف جهة ستكون متناسبة مع عدد السكان حسب
التمثيلية السياسية للنساء تنبني عىل نظريتني :معيار يقطع مع العشوائية وإقرار تقسيم يتالءم
مع العدالة املجالية ،ألن مجموعة من األحزاب
 النظرية األوىل تتطلب إرساء سياسة ضد السياسية يف االستحقاقات السابقة كانت تحتكمالتمييز مبنية عىل ما يسمى بالفعل اإليجابي ملنطق الزبونية واملحسوبية والعالقات العائلية يف
 l’action positiveالذي يعرب يف فلسفة األمم تحديد وترتيب النساء يف الالئحة الوطنية مما
املتحدة عىل عملية تصحيحية لألعطاب التاريخية يقيص الكفاءات الجهوية واملحلية ،ويخلق استياء
واالجتماعية والثقافية للمجتمعات األبوية ،إذ ونفورا يف نفوس املناضالت داخل األحزاب ،وسيتم
عملت مجموعة من الدول األوربية واألمريكية تخصيص عدد من املقاعد لكل جهة ترتاوح
بمبدأ التمييز االيجابي لتحقيق تقدم مهم يف مجال بني  3و 12مقعد ،لإلشارة فكل أحزاب الصف
الديمقراطي والحداثي طالبت بتحويل الالئحة
املساواة بني الجنسني.
الوطنية للوائح جهوية ،كما نص هذا القانون عىل
 نظرية مبنية عىل مناصفة تسمح بوصول بنود من أجل ضمان دخول نسبة أكرب من النساءالنساء إىل مراكز القرار وتمثيلية سياسية جد إىل املجلس بإلزامية وضع النساء يف املرتبة األوىل
متقدمة عرب االنتخابات برتشيح النساء ووضع والثانية من الالئحة ،ألنها تبقى لوائح يف إطار
الثقة يف كفاءتهن وقدرتهن داخل املؤسسات

الدوائر اإلضافية يمكن لألحزاب مألها بمرشحني
ذكورا كما حدث يف الدوائر اإلضافية لعدد من
الجماعات الرتابية خاصة يف العالم القروي ،بحجة
عدم وجود نساء يرغبن يف الرتشيح ،من هنا يأتي
مكسب اإللزامية القانونية يف الرفع من التمثيلية
النسائية وهو مطلب لجمعيات الحركة النسوية
والحقوقية باملغرب ضمن مطالب أخرى كمطلب
إلزامية األحزاب بوضع رجل إمرأة بالتتابع مع
االختالف الجنيس يف اللوائح االنتخابية املبارشة
كآلية لتشجيع النساء عىل املشاركة السياسية
وتحقيق التناصف االنتخابي.
القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب املجالس
الرتابية.
 بالنسبة للجهات بقيت كما هي ألن النصالتنظيمي السابق كان جيدا وفيه نوع من التوازن
يف ولوج النساء لالنتدابات والوظائف ،كما خصص
ثلث املقاعد للنساء وقد بلغت نسبة التمثيلية به
 37 %من أعضاء مجالس الجهات.
 بالنسبة ملجالس العماالت واألقاليم ،فإنالقوانني التنظيمية السابقة كرست خلال يف
العملية االنتخابية فنسبة تمثلية النساء يف
الجماعات الرتابية كان  21%ولكن بالنسبة
للعماالت واألقاليم إنبثقت نسبة النساء ب 4%
فقط ألن ليس هناك أي تدبري تحفيزي ولو يف
إطار التمييز لصالح النساء ،أما بالنسبة للقانون
التنظيمي الجديد فقد وضع آلية ترشيعية تمكن
من نسبة الثلث لتمثيلية النساء عىل غرار الجهات
مما سيعطي دفعة قوية للنساء يف هذه املجالس،
واملقتىض املهم يف هذا التعديل ينص عىل أن وكيلة
الالئحة لها نفس الحقوق التي لوكيل الالئحة أي
أنها يمكن أن ترتشح لرئاسة مجلس العمالة أو
اإلقليم خالفا لباقي الجماعات الرتابية األخرى.

فاطمة وريط
عليها بتعطيل الطاقات وهدر الزمن السيايس
والتنموي للبالد ،كما أن تعزيز املشاركة السياسية
للنساء يف أحزابهن من أهم العوامل إلرساء
الديمقراطية والتعددية إذ من املفارقة الكبرية
أن تكون نسبة مشاركة النساء كقوة ناخبة يف
كل االستحقاقات إىل أكثر من النصف  52%وهو
رقم ال يعكس تمثيليتها داخل املؤسسة الترشيعية
وداخل التمثيل الحكومي الذي ال يتجاوز 12%
وهي نسبة ضعيفة ،كما ال يستقيم الحديث عن
ديمقراطية تمثيلية يف ظل ضعف أو غياب من
يمثل هذه الفئة من الكتلة الناخبة يف مواقع القرار
والشأن السيايس العام ،ذلك أنه رغم اهتمام
األحزاب بالنساء كقوة ناخبة إال أن املالحظ هو
تردد أغلب األحزاب يف مشاركة النساء يف سلطة
القرار مما يؤدي إىل خلل يف املشهد السيايس نتيجة
إقصائهن وتضييق فرص مشاركتهن مما يعزز
الحاجة إىل الدور القيادي للمرأة داخل األحزاب
السياسية وتزويدهن باملهارات األساسية عرب
التأطري والتكوين للقدرة عىل القيادة والتفاوض.

 بالنسبة للجماعات الرتابية الحرضية والقرويةفقد تمت تقوية تمثيلية النساء بالجماعات
الرتابية التي لها نظام االقرتاع الفردي وخاصة
بالعالم القروي بعدما كان عدد النساء باملجلس
 4سيصبح  ،5أما الجماعات التي لها نمط االقرتاع
بالالئحة وعدد سكانها ال يفوق  100.000نسمة
فعدد مقاعد النساء سيصبح  8عوض  ،6والتي
يفوق عدد سكانها  100.000نسمة القانون
خصص لها  10مقاعد للنساء.
إن األحزاب السياسية لها دور محوري يف بناء
 أما عدد املقاعد املخصصة للنساء باملدن الكربى نخب نسائية ،ألن املرأة أصبحت عنرصا فاعال يفالتي تحتوي عىل مقاطعات فهو  3مقاعد عن كل التدبري والتخطيط ووضع القرار ،كما ال نغفل
مقاطعة داخل مجلس املدينة و 4مقاعد للنساء التحول الحاصل سواء داخل املجتمع أو داخل
يف كل مجلس مقاطعة مما يدل عىل أن هناك دعم تمثالت الفاعل السيايس ،بأن مشاركة املرأة يف
العملية االنتخابية والسياسية أضحى رضورة
تدريجي وتصاعدي لتفعيل مبدأ املناصفة.
ملحة إلتاحة الولوج املنصف للنساء يف تدعيم
 .IIIدور األحزاب السياسية يف ترسيخ مبدأ المناصفة مسار الديمقراطية والتنمية.
انطالقا من أن األحزاب السياسية يجب أن تكون
نموذجا ومثاال الحرتام قواعد الديمقراطية وأن
تكون قنوات الرتقي يف الهرمية التنظيمية للحزب
مفتوحة أمام كل الطاقات النسائية والشبابية
لتكسري الجمود الذي يطال دورة النخب والحكم

من هذه املنطلقات االعتبارية ونظرا للفرص
والتدابري التي يتيحها الدستور املغربي والقانون
املنظم لألحزاب ودورها يف ترسيخ مبدأ املناصفة
وتفعيله عىل مجموعة املستويات ك:
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de femmes peut très bien annoncer
l’inclusion d’un plus grand nombre de
femmes dans la sphère publique.
Les
universitaires
féministes
marocaines comme Fatima Sadiqi
voient beaucoup d’espoir dans l’avenir
du Maroc. Comme elle le dit, la
participation active des femmes aux
affaires publiques peut permettre
une utilisation équitable des langues.
Une telle participation pourrait même
changer l’usage et les attitudes envers
les langues: elle pourrait démystifier
et réduire l’écart entre les hommes et
les femmes ainsi qu’entre les langues
utilisées[xxv].
La
langue
comme
moyen
d’autonomisation
Il est toutefois important de noter que,
tout comme la tâche de préservation
culturelle est revenue aux femmes
amazighes, une observation similaire
peut être faite sur l’autonomisation
des femmes. Tout comme les femmes
amazighes sont des productrices
actives de traditions linguistiques et
culturelles, elles sont des chercheuses
actives de leur propre autonomisation.
Là où les structures du gouvernement
et de la société n’ont peut-être pas
réussi à élever le statut des femmes et
à leur assurer un certain pouvoir social,
les femmes amazighes sont néanmoins
des négociatrices de pouvoir pour
elles-mêmes dans la politique
linguistique. Issues de tous les milieux
socio-économiques, elles utilisent
la langue et les traditions orales
pour façonner leurs communautés,
préserver les traditions et réaliser
des gains personnels dans l’utilisation
quotidienne de la langue[xxvi].
Comme décrit précédemment, les
environnements d’utilisation très
différents des langues du Maroc ont
conféré à la langue amazighe une
réputation sexe-spécifique, et cette
séparation est inhérente à l’égalité –
en particulier si l’on considère le défi
que représente l’accès limité aux services publics ou professionnels, comme
mentionné ci-dessus. Mais même ainsi, les femmes amazighes ne sont pas
des objets passifs lorsqu’il s’agit de
politique linguistique, mais plutôt des
participantes actives.
Fatima Sadiqi affirme, toutefois, qu’en
dépit du fait que les femmes amazighes
doivent faire face à une société
fortement patriarcale, ils utilisent les
choix linguistiques qui leur sont offerts
en fonction de leur position socioéconomique afin de développer des
stratégies de communication qui leur
donnent du pouvoir[xxvii]. Un certain
nombre de traditions orales déjà
examinées dans ce travail peut être
analysées pour découvrir la multitude
subtile de façons dont les femmes
amazighes négocient le pouvoir social
pour elles-mêmes.
Les femmes rurales et/ou analphabètes

y parviennent grâce à leur maîtrise de
la littérature orale et des savoir-faire
traditionnels transmis oralement de
génération en génération. En ce qui
concerne le premier point, la nature
de la société patriarcale marocaine a
largement fait taire les genres féminins oraux, et Sadiqi caractérise la
nature de la contribution des femmes
marocaines à la littérature orale comme
«des voix« non officielles» qui circulent
comme littérature «anonyme» dans la
communauté sans être officiellement
reconnues«[xxviii].
Toutefois, cela
a
un
effet
d’autonomisation surprenant pour
ces femmes car, n’ayant jamais acquis
d’autorité sociale, leurs voix sont moins
soumises aux contraintes sociales et ont
plus de place pour s’exprimer[xxix].
Les femmes rurales et/ou analphabètes
utilisent également l’oralité pour
négocier le pouvoir social grâce à
leur connaissance des compétences
traditionnelles. Des compétences telles
que la profession de sage-femme, la
procréation, l’éducation des enfants,
les remèdes à base de plantes, le tissage
de tapis, l’art du henné et la cuisine
sont toutes maîtrisées et transmises
de génération en génération par les
femmes[xxx].
Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement
de compétences importantes ou
prestigieuses, elles sont nécessaires à
la survie de la société et les femmes en
maximisent la valeur en gardant une
certaine mesure de secret autour de la
maîtrise de ces compétences. Comme
l’explique Sadiqi [xxxi]:
«l’acquisition
de
compétences
traditionnelles est une occasion pour les
filles et les femmes de faire l’expérience
de compétences typiquement féminines
des sensations qui donnent aux femmes
une autorité dans les rassemblements
exclusivement féminins et un pouvoir
«caché» dans la société en général».
Le conte est un autre moyen pour
les femmes amazighes de s’affirmer
et de prouver leur valeur sociale, en
particulier pour les femmes plus âgées
qui peuvent se sentir usurpées par des
femmes plus jeunes capables de porter
des enfants[xxxii].
Les grands-mères divertiront leur
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public, souvent des enfants plus jeunes,
à travers des histoires inachevées et
pleines de suspense. Leur habileté à
tisser des histoires est très respectée, et
pas seulement en tant que personnages
de divertissement; «elles font preuve
d’une pensée puissante, de mémoire
et d’une utilisation habile des
connaissances psychologiques de la
nature humaine«, selon Sadiqi[xxxiii].
Leurs histoires peuvent même contenir
des thèmes qui font subtilement
référence à leur société patriarcale
et la remettent en question, avec des
protagonistes féminins qui utilisent
leur intelligence pour triompher de
leurs homologues masculins[xxxiv].
Conclusion
Cette analyse a brièvement examiné le
contexte historique et politique de la
politique linguistique au Maroc en ce
qui concerne le tamazight, comme toile
de fond pour comprendre la nature
sexuée de la langue, en particulier par
rapport à l’arabe littéraire.
Les politiques coloniales françaises
ont eu des implications durables pour
la société amazighe dans la période
postcoloniale, le nouveau gouvernement
s’étant empressé de mettre l’accent sur
l’identité arabe et islamique. Le résultat
malheureux de cette politique a été un
retard important dans la reconnaissance
officielle des intérêts amazighs de la
part des hommes politiques qui n’ont pas
compris l’importance de l’identité et de
la culture amazighes au Maroc. Avec le
désintérêt manifeste du gouvernement
marocain pour les questions amazighes,
les femmes amazighes – en particulier
les femmes rurales et/ou analphabètes
– jouent un rôle essentiel dans la
préservation de leur langue et de leur
culture traditionnelle en l’absence de
leur représentation adéquate dans la
sphère publique.
Bien que ces politiques linguistiques
compliquées confèrent à l’arabe et au
tamazight une nature sexe-spécifique
distincte et représentent une inégalité
inhérente entre les sexes, elles donnent
également aux femmes un rôle unique
de gardiennes et de transmetteurs de
la langue et de la culture amazighes.
Le rôle des femmes dans la maison
et le foyer leur donne une inclination
naturelle pour la langue, par exemple
dans l’enseignement de la langue à
leurs enfants, mais elles participent
aussi activement à d’autres traditions
orales et culturelles: chant, danse,
histoires folkloriques et arts matériels.
Même lorsqu’elles sont confrontées à
des inégalités de genre systémiques et à
un manque de soutien du gouvernement
pour préserver la culture amazighe, les
femmes amazighes sont considérées
comme des négociatrices actives du
pouvoir social dans leur utilisation de
la langue. Loin du rôle d’objets passifs
que leur attribuent si souvent les étrangers, leur utilisation de la langue est
créative et puissante, s’assurant ainsi
l’autonomie sociale négligée par les
autres.

Notes de fin de texte :
[i] Cf. Sadiqi 2013, 110.
[ii] Cf. Sadiqi 2007, 27.
[iii] Ibid.
[iv] Cf. Sadiqi 2003, 6.
[v] Cf. Sadiqi, 2013.
[vi] Cf. Hoffman 2006, 147.
[vii] Ibid.
[viii] Cf. Sadiqi 2007, 31.
[ix] Cf. Becker, 2013, 120.
[x] Cf. Becker, 2013, 131.
[xi] Ibid.
[xii] Cf. Becker 2006, 49.
[xiii] Cf. Hoffman 2002, 513.
[xiv] Ibid.
[xv] Cf. Hoffman 2002, 514.
[xvi] Ibid.
[xvii] Cf. Hoffman 2002, 517.
[xviii] Cf. Ibid.
[xix] Cf. Hoffman 2002, 519.
[xx] Cf. Hoffman 2002, 517.
[xxi] Cf. Becker 2006, 42.
[xxii] Cf. Becker 2006, 44.
[xxiii] Cf. Sadiqi 2007, 27.
[xxiv] Ibid.
[xxv] Cf. Sadiqi, 2007, 28.
[xxvi] Cf. Sadiqi 2003, 1.
[xxvii] Cf. Sadiqi 2003, 12.
[xxviii] Cf. Sadiqi 2003, 13.
[xxix] Ibid.
[xxx] Ibid.
[xxxi] Cf. Sadiqi 2003, 14.
[xxxii] Cf. Sadiqi 2003, 17.
[xxxiii] Cf. Sadiqi 2003, 17.
[xxxiv] Ibid.

Références:
- Adams, Shaina; Brahim El Guabli.
“Resisting Persecution and Maintaining
Cultural Roots: The Amazigh People of
Morocco”. Fellowship 73.7-9. (2007): 2123. Web.
- Becker, Cynthia. Amazigh Arts in Morocco:
Women Shaping Berber Identity. 1st ed.
- Austin: University of Texas, 2006. Print.
- Becker, Cynthia. «Amazigh Textiles and
Dress in Morocco». African Arts 39.3 (2006):
42-55. Web.
- Hoffman, Katherine E. «Berber Language
Ideologies, Maintenance, and Contraction:
Gendered Variation in the Indigenous
Margins of Morocco». Language &
Communications 26 (2006): 144-67. Web.
- Hoffman, Katherine E. “Generational
Change in Berber Women’s Song of
the Anti-Atlas Mountains, Morocco”.
Ethnomusicology 46.3. (2002): 510-540.
Web.
- Sadiqi, Fatima. «Berber Women’s Oral
Knowledge». In: Women and Knowledge
in the Mediterranean (2013) New York:
Routledge, NY. 108-43. Print.
- Sadiqi, Fatima. «The Role of Moroccan
Women in Preserving Amazigh Language and
Culture». In: Museum International 59.4
(2007. Web.
- Sadiqi, Fatima. “Women and Linguistic
Space.” In: Women and Language 29.1
(2003): 35-43. Web.
- Yacine, Tassadit. “Women, Their Space
and Creativity in Berber Society.” In: Race,
Gender & Class 8.3. (2001): 102-113. Web.

www.amadalamazigh.press.ma

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

Amadalpresse

ⵓⵟⵟⵓⵏ 254 - ⵎⴰⵕⵚ 2972

6

INTERVIEW

NUMERO 254 - MARS 2022

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ
ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴳ
ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵥⵎⵓⵥⵥⴰⵍ ⵏⵏⴰ
ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ
ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ
ⵙ ⵜⵎⵉⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵔⵉⵏ
ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵏ
ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ
ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.
ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ
ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?
ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ
ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ
ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ
ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵉ ⴳ
ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2003,
ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ
ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ
ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴰⵏⵕⵥⴰⵎ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ.
ⵙ
ⵎⴰⵢⴰⴷ,
ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ
ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ
ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ
ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ
ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ
ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴼⴽⴰⵏ
ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ
ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵣⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ
ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵎⴰⴷⵉⵣⴷⵉⵏ
ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵖ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ
ⵏⵏⴰ ⵊⵊⵓ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ

ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ
ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ
ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ
ⵏⵍⴽⵎ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉ
ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵊⵊⵓ
ⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

ⵙⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ
ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ. ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ
ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⴳⵣ
ⵏ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵅⴼ
ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ
ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⵉⵙⵔⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ
ⵏ ⵉⵙⴼⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵏⴱⵔⵉⴷⵏ
ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ
ⴷⴰ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ
ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ,
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵥⵕⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵏ
ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ
ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ. ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ
ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵙ
ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⴰ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰ
ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵙⴳ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ
ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ
ⵏ ⵉⵏⵣⴰⵜⵏ, ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ
ⵜⵡⴰⴼⵉⵜⵉⵏ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ
ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ

ⴷ ⵔⵉⵖ ⴰⵙ ⵙⵉⵍⵍⴼⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ
ⴰⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ
ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ
ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ
ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ
ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴷ ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ
ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵖ ⵏⵥⵕⴰ
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ,
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ
ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵜⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵍ, ⵉ
ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵏⵓⴼⴰ
ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.
ⵎⴰⵏ ⵉⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉ
ⵉⵎⴰⵙⵅⵏ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ?
ⵉⵙⴰⵡⵏⵏ

ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

ⵏⵏⴰ

ⴷ

ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ
ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
ⴳ
ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉⵛⵃⴰⵏ
ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ
ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵉⵏ
ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵔ
ⴰⵚⵚⴰⴱ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ,
ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ
ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵙ ⵓⴳⵓⵣ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ
ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ
ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⴷ
ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ
ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵢⵍⵍⵉ
ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵣ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ
ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙ,
ⵉⵛⵃⴰ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵍⵍⵉ
ⵉⴱⴱⴰⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵣⴰⵍ ⵅⴼ
ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ, ⴷ
ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ.
.......................
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ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ
ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ
ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ,
ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ
ⵏ
ⵉⴹⴳⴰⵎ,
ⴰⴽⵡⴰⵙ
24
ⴱⵕⴰⵢⵕ
2022,
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ
ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ
ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ,
ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵅⴼ
ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ (24 ⴷ 25
ⴱⵕⴰⵢⵕ) ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵙⵙⵏⵏⵜ
ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵏ
ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ,
ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ,
ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ
ⵙ
ⵓⵏⵎⵣⵍ
ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ
ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ
ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ
ⵙ: ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵅⴼ
ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵏⴱⴹⵏ
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ
ⵉⵣⴷⵉⵏ
ⵙ
ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ
ⵅⴼ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ
ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ
ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵔⴰⴷ
ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵔ
ⴹⴰⵕⴰⵜ
ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ

ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ
ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ; ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ
ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ… ⵅⴼ ⵢⴰⵏ
ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ… ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ
ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ
2021, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵔ
ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ
ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ.
ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ
ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ,
ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ
ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ
ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵡ
ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ
ⵙⴰⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ
ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ
ⵏ
ⵓⵎⵏⴰⴷ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ,
ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ
ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵉ
ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ ⴳ
ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ
ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ
ⵏ
ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ
ⵏⵏⵙ
ⵜⵉⴼⵔⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ
ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ
ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ

ⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷⵍ ⵙⴳ
ⵜⴷⵔⴼⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ
ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ, ⴷ
ⵓⵍⴰ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ
ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ
ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ, ⵙⵓⵍ ⴷ
ⵓⴳⴳⴰⵔ ».
ⴳ
ⵎⴰⴷ
ⵉⵥⵍⵉⵏ
ⵙ
ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵉⴼⵔⴳⴰⵏⵏ ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ,
ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵙ
ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ
ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⵉ ⵏ
ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⵣⵔⵉ
ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ;
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
ⵏ
ⵡ
ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ
ⵉⴳ ⵏⵙⴰⵏⵏ
ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ
ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴰⴽⴷ
ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ
ⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ
ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ
ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ
ⵏ ⵜⴷⴱⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵙⵢⴰⵏⵜ
ⴷ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ
ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ;
ⴰⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ
ⵏ ⵉⵎⵚⵉⵕⵉⴹⵏ, ⵙⵓⵍ ⴷ
ⵓⴳⴳⴰⵔ.
ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ
ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ
ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ
ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ
ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ
ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵉ ⵏ
ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ « ⵙ ⴰⵎ
ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⵏⵏⴰ
ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙⴳ 2019, ⵃⵎⴰ
ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵣⵔⴰⵢ ⵓⵎⴰⵟⵍ
ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴷ
ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ
ⵏⵏⵙ ». ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ,
ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉⵍⵉⵢ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴳ
ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ
ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ
ⵜⵣⵎⴰⵎⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ
ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵣ ⴷ
ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ
ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉ
ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ
ⴱⵕⵕⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵔⵔⵉ ⵏ
ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ
ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ
ⵉⵍⵎⵎⴰ
ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵏ
ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ
ⵉⵎⴰⵍⴰⴷⵏ ⵓⴼⵔⵉⴷⵏ ⴷ
ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ
ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵕⵥⵉⵢⵉⵏ, ⵙⵓⵍ
ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ.
ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵇⵇⵉⵎ ⴳ
ⵓⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ.

DECEMBRE 2021 -NUMERO 251

www.amadalamazigh.press.ma

ⵜⵉⵎⵉⵔⵜ

Amadalpresse

ⵓⵟⵟⵓⵏ 254 - ⵎⴰⵕⵚ 2972

4

ACTUALITES

NUMERO 254 - MARS 2022

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ
ⵢⵉⵡⴹ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ
ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ
ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ
26 ⴷ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ
ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ
ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⵛ
ⵏⵢⵓⵎⴰⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ
ⵎⴰⵕⵚ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ
ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ
ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ
ⵉⵎⵣⵡⴰⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ
ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ

ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ
ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ
ⵏ
ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ
ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ
ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ
ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵡⴰⵍ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ
ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼⴽⴰⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ
ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ
ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵍⵍⵉ
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ
ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ 2005, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ 2013, ⵉⴼⵔⴰⵏ
2015, ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ 2018.

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴽⵡⵜⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ
ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢⵢⴰⵡ
ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵙ
ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ «
ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ
ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ » ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ
ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
« ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ » ⴷ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ
ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ
ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ, ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ
ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 06 ⵎⴰⵕⵚ 2022.

ⵜⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⵙⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ
ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ:
ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵉⵙ
ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ
ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ ⴳ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵜⵉ ⵏ
ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⵓⵣ, ⵙ
ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ

– ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ: ⴰⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ
ⴰⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
(ⵎ.ⵃⵎⴰⴷ
ⴷⴷⴰⵀⵓⵣ,
ⵎ.ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⴽⵕⴽⴰⴹ ⴷ ⵎ.ⵙⴰⵄⵉⴷ
ⵓⵛⵛⵏ) ⴷ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴰⵡⵏ ⵖ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ
ⴰⴷ ⴰⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ
ⵉⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⴷⴰⵖ
ⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ
ⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵔⵅⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴽ ⵜⵜ ⵏⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ
ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ ⴼⴰⴷ
ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
ⵢⴰⴹⴼⵓⵜⵏ.

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
ⵉⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ
8
ⵎⴰⵕⵚ
2022 ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ
ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ
ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ:
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ
ⴳ
ⵢⵉⴳⵔ
ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ,
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵏⵜⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ
ⵏⴰⵊⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ
ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ
ⵉⵙⴽⵔⵏ
ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ
ⴳ
ⵡⴰⵢⴷⴰ
ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⵇⴱⵓⵔ
ⵙ
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ
ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ
ⵜⵖⵔⵎⴰ.
ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ
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générations[xii].
Traditions orales: Les femmes dans la
chanson et la musique
Les recherches de Katherine Hoffman
sur la participation des femmes
amazighes à la chanson et à la musique
illustrent comment le maintien de leurs
traditions culturelles sert un objectif
plus important que la préservation de
la langue. En fait, elles constituent
le ciment même de la société à une
époque où de nombreuses familles
amazighes sont géographiquement
séparées. Hoffman utilise l’exemple
des femmes Ida-ou-Zeddout pour
expliquer cet argument.
Les familles de cette communauté
ont été séparées, car les femmes sont
laissées derrière lorsque les pères
et les maris émigrent loin de chez
eux à la recherche d’un travail. La
responsabilité de maintenir l’ordre
social au foyer – en entretenant des
relations pacifiques avec les groupes
voisins, en se tenant au courant de
la circulation des personnes et des
biens dans leur région – incombe
aux femmes laissées derrière.[xiii]
Leur vigilance à assurer la sécurité
sociale et économique de leurs
communautés est constamment relatée
par un tizrrarin animé. Les tizrrarines,
couplets à capella, sont un élément
important des traditions orales des
femmes amazighes. Ils sont joués
sans accompagnement musical ou
percussif et invitent souvent le public à
participer par le biais de lignes d’appel
et de réponse répétitives[xiv]. Les
tizrrarins exécutées par de nombreuses
femmes amazighes telles que celles qui
se trouvent dans la situation décrite cidessus, présentent un certain nombre
de phénomènes remarquables.
Tout d’abord, les paroles ne sont pas
simplement destinées à divertir, mais
à informer sur la migration et les
voyages des membres de la famille,
ainsi que sur les événements sociaux
à venir, tels que les mariages ou les
festivals. Ainsi, même lorsqu’elles les
chantent, les tizrrarines des femmes
amazighes servent à relier les membres
disparates de leur communauté, en
maintenant un sentiment d’unité
même malgré les difficultés liées à la
séparation géographique. L’importance
particulière des vers pour leurs
communautés locales est illustrée
par le fait que ce genre n’a jamais été
commercialisé pour une consommation
plus large, comme c’est le cas pour
beaucoup d’autres dans les festivals de
musique et les hôtels touristiques[xv].
La deuxième fonction des tizrrarins
est de narrer et d’enregistrer pour
l’histoire orale les événements qui
rassemblent la communauté. Tout
comme ces vers sont souvent chantés
pour annoncer l’arrivée des mariés lors
des mariages locaux, ils sont également
chantés lors des célébrations ellesmêmes. Les tizrrarins sont entendus
tous les jours des célébrations de
plusieurs jours et servent à rassembler
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dans la mémoire collective de la
communauté les marques importantes
de ces événements. Selon Katherine
Hoffman, elles:
«marquent des mouvements liminaires
en comblant les lacunes entre ce
que les gens considèrent comme
des événements: attendre qu’on lui
serve des repas, monter dans une
camionnette du village de la mariée
au village du marié ou accueillir des
invités dans un village»[xvi].
Le troisième impact important du
tizrrarin sur la force des communautés
amazighes est son rôle qui consiste à
forger des liens et à combler les écarts
entre les différences, et donc à servir de
médiateur dans les conflits potentiels.
Là encore, cette fonction, comme les
autres, illustre l’utilisation particulière
des traditions orales et linguistiques
des femmes dans le maintien de
l’unité des communautés amazighes.
Les rassemblements publics, tels que
les mariages, peuvent prendre des
proportions immenses dans la culture

que l’on trouve lorsque les villages et
les groupes sociaux travaillent et vivent
ensemble en paix. Katherine Hoffman
traduit une chanson pour illustrer ce
thème [xx]:
«Nous sommes un, toi et moi (au
pluriel),
Nous partageons des murs,
Nos champs ont des frontières
communes et les terres sont irriguées
comme une seule,
De nos canaux, nous arrosons les
vôtres».
Production culturelle: Les femmes
dans les arts matériels
Les femmes amazighes ont également
un rôle dans la production culturelle de
leurs sociétés, mais elles sont aussi des
acteurs essentiels de la préservation
de la culture et de la vie traditionnelle
amazighes, même aujourd’hui. Leur
travail dans les arts matériels est
si riche et prolifique que Cynthia
Becker, spécialiste des arts africains
et de la culture amazighe, affirme sans

amazighe; les invités aux mariages, par
exemple, peuvent être au nombre de
cinq mille[xvii].
Ces événements sont l’occasion pour
divers groupes familiaux et tribus de
se réunir, les invités devant parcourir
de longues distances pour y assister.
Les conflits passés ou actuels et les
divergences d’opinion sont donc
susceptibles d’engendrer des discordes
dans ces grands rassemblements. L’un
des rôles des tizrrarins est de créer des
liens entre les gens en « articulant des
normes morales et sociales collectives«
, ce qui permet de tuer le conflit dans
l’œuf avant même qu’il ne commence
en rappelant aux gens leurs points
communs et en créant un sentiment
d’unité communautaire et familiale.
[xviii].
En général, la responsabilité de faire
respecter les codes moraux dans les
communautés amazighes incombe aux
femmes mariées les plus âgées. Elles
encouragent l’unité en temps de conflit
en servant de médiatrices entre les
différentes factions.[xix] Leurs vers
chantés servent à peu près le même
objectif, avec des paroles qui parlent
de la sécurité mutuellement bénéfique

équivoque que « les femmes berbères
sont des artistes«[xxi]. Leurs œuvres
reflètent non seulement les thèmes de
l’identité amazighe, mais aussi ceux
de la féminité et de la maternité, qui
rappellent le statut élevé des femmes
dans cette société.
Les femmes amazighes tissent souvent
des tapis pendant la grossesse, en
utilisant des figures et des motifs qui
symbolisent la vie, la fertilité et l’enfant
dans le ventre de la mère. Becker a
même observé la personnification de
textiles amazighs sur le métier à tisser
pour symboliser le rôle essentiel des
femmes dans le don de la vie et la
préservation de l’identité amazighe
[xxii]:
«Dans certaines régions du Maroc, les
tisserands chevauchent physiquement
les fils de chaîne et les ensouples du
métier à tisser avant de les soulever, ce
qui symbolise la naissance du textile.
Les femmes ont le pouvoir de la vie
sur un textile, et lorsqu’une tisseuse le
finit, elle le coupe sur le métier à tisser,
et on dit que le textile meurt. Cette
personnification du textile souligne les
pouvoirs de reproduction et de création
des femmes et, en mettant les textiles

sur le même plan avec le passage des
humains dans le cycle de vie, renforce
le rôle des femmes dans la propagation
de l’identité amazighe«.
Un regard vers l’avenir
Selon Fatima Sadiqi, les langues
amazighes doivent leur survie avant
tout aux femmes[xxiii]. Si une telle
affirmation peut donner à réfléchir
au premier abord, un examen attentif
de la multitude de façons dont les
femmes amazighes maintiennent leur
héritage linguistique et culturel met en
lumière l’importance des femmes dans
la protection et la production de la
culture. Le cas des langues amazighes
est en soi un témoignage de leur
travail: ces langues sont anciennes, et
pourtant elles ne sont devenues que
très récemment la langue officielle
d’un état centralisé – dont l’efficacité
de la politique est même discutable
– et ont longtemps dû rivaliser avec
d’autres langues ayant un pouvoir
social relativement plus important,
comme le punique et le latin dans
le passé ou l’arabe et le français
aujourd’hui[xxiv].
Le gouvernement marocain a
récemment adopté des politiques
visant à promouvoir l’amazigh: culture
et langue, comme la reconnaissance
de tamazight comme langue officielle
et l’introduction de son enseignement
dans les écoles marocaines. Si les
méthodes utilisées dans ces efforts ont
certes fait l’objet de nombreux débats
et critiques, et si les motivations
politiques qui sont potentiellement
mêlées à ces efforts ne font pas l’objet
de ce document, le fait fondamental
demeure: l’utilisation des langues
amazighes est fortement associée
avec les femmes, et tout effort visant
à les promouvoir aura certainement
un effet sur la promotion des femmes
amazighes. En effet, l’éducation est
un outil essentiel pour l’élévation
du statut de la femme dans tous les
domaines du développement.
Les femmes rurales des communautés
traditionnelles doivent être les
plus valorisées pour préserver leur
patrimoine linguistique et culturel, afin
qu’elles soient celles qui bénéficient le
plus de l’enseignement des langues,
aujourd’hui et à l’avenir. À l’heure
actuelle, la barrière linguistique entre
les femmes de langue tamazight de
la périphérie et les professionnels
arabophones du centre est une barrière
qui empêche ces femmes d’accéder aux
fonctions les plus fondamentales de la
société et du gouvernement centralisé.
Pour un exemple pertinent, il suffit
d’imaginer la difficulté qu’une femme
parlant tamazight peut avoir à interagir
avec un médecin ou un agent de la force
publique arabophone et à lui faire part
de ses besoins. Mais des pratiques
éducatives incluant les langues
amazighes peuvent faire beaucoup
pour la promotion des femmes, et
l’enseignement d’une langue qui est la
langue unique ou maternelle de tant
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Les femmes amazighes, gardiennes de la langue et de la culture

Par: Dr. Mohamed Chtatou
Introduction
Le paysage de la politique linguistique
de l’arabe littéraire et du tamazight,
ayant des racines dans les politiques
du colonialisme français, a abouti au
rejet délibéré par le gouvernement
marocain de la responsabilité de la
préservation culturelle, laissant la
tâche à la société amazighe. Comme
les Imazighens eux-mêmes doivent
maintenir leur langue et leur culture
face à sa sous-représentation dans la
sphère publique, la nature sexuée du
tamazight a placé les femmes dans une
position unique pour perpétuer les
traditions de leur communauté.
Les femmes rurales, en particulier
celles qui sont analphabètes,
préservent le tamazight comme une
langue vivante, en insufflant aux
formes d’art traditionnelles une
certaine oralité pour transmettre les
traditions linguistiques de génération
en génération. Dans le domaine de la
musique et de la poésie, les femmes
amazighes utilisent leurs vers pour
tenir la communauté informée des
mouvements des différents membres,
pour raconter et enregistrer pour
l’histoire orale les événements
importants de la communauté, pour
faire respecter les codes moraux
et sociaux, et pour rappeler à la
communauté élargie les liens qui les
unissent.
Contexte historique
Fatima
Sadiqi[i],
chercheur
universitaire marocaine, souligne
que la langue amazighe a survécu
jusqu’à l’époque moderne malgré des
conditions remarquables hostiles à sa
préservation. Le tamazight a dû faire
face à la concurrence de multiples
autres langues qui ont eu relativement
plus de pouvoir politique, comme le
français et l’arabe. Ce n’est que depuis

2011 qu’elle est une langue officielle
d’un état centralisé. En fait, dans
l’histoire récente, la société amazighe
et la langue tamazight ont été mises à
l’écart par le gouvernement dans une
tentative de soutenir l’arabisation
postcoloniale.
Le gouvernement colonial français a
adopté une stratégie de «diviser pour
régner» qui a promu la culture berbère
par le biais de plusieurs politiques
qui ont également négligé l’identité
arabe et islamique. Les Français ont
donné aux Amazighs la possibilité
d’utiliser le droit coutumier azref au
lieu de la char’ia, et ont créé des écoles
berbères qui excluaient l’utilisation
de l’arabe dans l’enseignement. Ces
politiques étaient une tentative de
placer les Berbères sous le parapluie
de la culture française et d’accroître
la distance, et une éventuelle inimitié,
entre les Berbères et les Arabes,
renforçant ainsi le système colonial en
affaiblissant les liens sociaux.
Mais cette stratégie a eu des
implications durables pour la société
amazighe dans la période postcoloniale,
car le nouveau gouvernement s’est
empressé de mettre l’accent sur
l’identité arabe et islamique –
une mission qui se manifeste par
des politiques qui peuvent être
considérées au mieux comme une
mise de côté des questions amazighes
et au pire comme une discrimination
pure et simple. Tamazight n’a pas
reçu de reconnaissance jusqu’en
2011, les télévisions marocaines n’ont
pas diffusé en tamazight avant les
années 1990, et jusqu’à récemment,
l’utilisation de certains noms amazighs
était illégale. Avec le désintérêt
manifeste du gouvernement marocain
pour les questions amazighes, la
responsabilité de la survie du tamazight
a été repoussée à la périphérie, aux
Imazighens eux-mêmes. Au sein de la
société amazighe, on peut constater
que les femmes – en particulier les
femmes rurales et/ou analphabètes
– jouent un rôle essentiel dans la
préservation de tamazight en l’absence
d’une représentation adéquate dans
la sphère publique. Plusieurs raisons
expliquent pourquoi les femmes sont
aujourd’hui les principales gardiennes
de la langue et de la culture amazighes.
Relation des femmes amazighes avec
la langue
Premièrement, les langues arabe et
tamazight ont des connotations sexespécifiques dans leur environnement

d’utilisation, l’arabe littéraire étant
principalement associé aux hommes
et le tamazight aux femmes.[ii]
L’environnement principal de l’arabe
standard moderne est officiel et
professionnel: les bureaux politiques,
les agences commerciales, les
institutions religieuses, les bureaux
juridiques et les médias utilisent tous
l’arabe littéraire. C’est la langue par
défaut de la connaissance écrite[iii].
Malgré les récentes réformes, le
tamazight brille par son absence
dans ces milieux officiels. Et comme
l’arabe littéraire est la langue de la
sphère publique, ses locuteurs les plus
compétents et les plus prolifiques sont
des hommes – bien mieux représentés
dans la sphère publique que les
femmes. Le tamazight, en revanche,
n’a commencé que récemment à être
enseigné dans les écoles et utilisé
dans un cadre officiel et n’est souvent
pas écrit du tout. Son environnement
principal est le foyer – la sphère
privée – et il est couramment utilisé
pour diffuser la littérature orale, les
histoires et les traditions populaires;
son utilisation est intime et informelle.
Même si l’on en juge par les chiffres, la
nature sexe-spécifique des langues est
évidente : Les langues amazighes sont
utilisées par un plus grand nombre
de femmes que d’hommes[iv]. Ces
caractéristiques renseignent sur la
nature sexuée de la langue. Comme
le dit Fatima Sadiqi, le contexte
situationnel du tamazight a donné à
la langue une connotation nettement
féminine[v]:
«En tant que langue d’identité
culturelle, de foyer, de famille,
d’appartenance à un village,
d’intimité, de traditions, d’oralité
et de nostalgie d’un passé lointain,
le berbère perpétue des attributs
considérés comme féminins dans la
culture marocaine».
Soulignant encore la nature sexespécifique de la politique linguistique,
la tâche de la préservation de la langue
et de la culture pour la société est
une question de genre en soi: alors
que les hommes des villes sont les
premiers responsables de la campagne
visant à faire connaître le tamazight
au grand public, ce sont les femmes
des campagnes qui préservent et
maintiennent la langue au sein de
leurs propres communautés[vi].
Les femmes rurales représentent
également la plus grande partie de
la population analphabète du Maroc,

et ces femmes en particulier sont
des acteurs importants dans la tâche
quotidienne de maintenir le tamazight
une langue vivante et dynamique[vii].
L’oralité des femmes analphabètes
est un facteur majeur dans la survie
de tamazight, car elles utilisent
cette langue dans la communication
domestique, élevant enfants, et en
répétant des histoires folkloriques,
des poèmes, des proverbes, des
chansons et des histoires familiales
et culturelles. Comme la langue
maternelle, le tamazight et les
langues amazighes apparentées, n’est
pas la langue d’enseignement dans
l’enseignement formel, il incombe aux
femmes amazighes de transmettre la
connaissance de la langue maternelle
aux générations suivantes. Et en tant
que principales personnes s’occupant
des enfants, les femmes sont le premier
lien des enfants avec le tamazight,
ce qui confère à la langue son statut
de langue maternelle et consolide
sa longévité malgré son manque
de représentation dans la sphère
publique[viii].
Une autre raison pour laquelle les
femmes peuvent être considérées
comme les principaux acteurs de la
préservation du tamazight se trouve
dans leur rôle connexe de gardiennes
de la culture. En plus de gérer leur
foyer et d’élever leurs enfants, les
femmes jouent un rôle essentiel dans la
préservation du patrimoine artistique
et culturel amazigh grâce à leur travail
dans des domaines tels que le textile,
la musique, la poésie et la danse[ix].
Là encore, les femmes analphabètes
sont particulièrement importantes car
elles insufflent à ces arts des traditions
orales transmises de génération en
génération. Par exemple, les femmes
donnent des noms tamazight aux motifs
de leurs textiles et les transmettent
à leurs filles.[x] Les noms varient
en fonction de la similitude que le
tisserand imagine entre le motif et
les objets environnants ou le monde
naturel, de sorte qu’un même motif
peut porter une multitude de noms
tamazight descriptifs pour différents
artistes et familles[xi].
Le chant et la danse ont des traditions
orales similaires: des mouvements
spécifiques ont également une
appellation amazighe descriptive en
fonction des actions qu’ils invoquent,
et les paroles des chansons ne
sont jamais écrites mais plutôt
transmises oralement sur plusieurs
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املرأة وخطاب التمييز
فيما يتعلق بمستوى الرقي بوضع املرأة يف
مجايل املساواة ومواجهة العنف والتمييز،
هناك تقدم ملموس عىل مستوى الخطاب
وأيضا يف عمل املؤسسات الحكومية ,لكن ذلك
ليس له صدى مؤثر يف املجتمع مما يحيلنا عىل
إشكال تضخم الخطابات حول وضعية املرأة
بموازاة حقوقها داخل املجتمع .فاملالحظ من
خالل عدة حقول (الشغل – الصحة – األمية
– التعليم ) أن جميع املؤرشات واإلحصائيات
تفيض اىل استنتاج واحد هو أن املرأة إىل جانب
رشيحة الشباب تعيش وضعية تمييز سلبي بيد
أن جميع النصوص الدستورية واملؤسساتية
تهدف إىل خلق وإبداع تمييز ايجابي لصالحها
عىل الطريقة املغربية.
كما أنه يف وقت تؤكد مختلف الدراسات ،بما
فيها تلك الصادرة عن املؤسسات الحكومية،
ارتفاع نسبة العنف الجسدي واالقتصادي
والنفيس واالجتماعي والثقايف املما َرس ضد
املرأة املغربية ،هناك كذلك عنف جديد يمارس
عىل املرأة ،ويتعلق بالعنف يف العالم االفرتايض.
فالعنف املمارس ضد املرأة يف العالم االفرتايض

محمد بنيس

هو تكريس للعنف املمارس ضدها يف العالم
الواقعي ،حيث يتم إسقاط املقوالت املتداولة يف
العالم الواقعي عىل تفاعُ الت العا َلم االفرتايض؛
َّ
“ويف ا ُمل ّ
فإن مكوّنات خطاب العُ نف
حصلة
اللفظي ض ّد املرأة يف العالم االفرتايض مُكتَسبة
َ
الوسط االجتماعي كما تربزه بعض
من
التفاعالت حول بعض املبادرات النسائية (مثال
مبادرة الصفارة).
فالخلفية الثقافية للعنف اللفظي ض ّد النساء
يف الفضاء االفرتايض املغربي ترتكز عىل
عدة أسباب منها ال للحرص التط ّرف القيمي
املؤسس عىل منظومة اختزالية تختزل صورة
ّ
معي ،وتعميم هذا
املرأة يف إطار نمطي
التصوّر كآلية النتشار وإعادة انتشار خطاب
الكراهية .أما وقود نرش هذه الكراهية إزاء
املرأة فيت ّم باستعمال خطاب غرائزي وقدحي
يت ّم باللغة العامّ ية (“كوفرا” “هيشة” …) مما
ينتج عنه تراجع مقومات العيش املشرتك،
وتص ّلب التمثالت االجتماعية ،إضافة إىل تجدر
فوبيا املساواة بي الجنسي يف املجتمع ،وعدم
استيعاب مسارات املوا َ
طنة العادلة.

قراءة يف مشاركة املرأة االمازيغية يف االنتخابات األخرية
المدخل:
يف هذه القراءة املتواضعة للمشاركة السياسية للمرأة
االمازيغية يف االنتخابات األخرية ،ال أتحدث عن املرأة
االمازيغية التي اختارت االنخراط السيايس يف األحزاب
السياسية والتدرج أحيانا داخل هياكل األحزاب،
بعد اختيار واالقتناع باالختيار ،والنضال داخل هذه
األحزاب وبالتايل التأهيل للمشاركة السياسية يف
املحطات االنتخابية ،بقدر ما أتحدث عن مشاركات
يف االنتخابات األخرية يف أخري لحظة االنتخابية .

الفئة المستهدفة من النساء والفتيات:

لحسن بنضاوش
البد من البحث عن نساء وفتيات أخريات لرتشح
للجماعات الرتابية ومل املقاعد املخصصة للنساء،
واختلف االجتهاد والطريقة يف البحث عن أسماء
يمكن اعتمادها يف الرتشح أمام الرجال ،وشمل
البحث واالستقطاب الذي ركز يف مجمله عىل :

بعدما فشلت األحزاب السياسية يف الوصول إىل املرأة أ_ القرابة الدموية :
االمازيغية بالقرى والبوادي ،رغم تأسيس الفروع بحيث تم استقطاب بعض النساء والفتيات للرتشح
والتنسيقيات من طرف بعضهم ،ومحاولة تأسيس وهن قريبات من املرشحي الذكور ،بعضهم اختار
تنظيمات نسائية موازية بتلك الجماعات الرتابية زوجته وهي نسبة قليلة جدا ،ومنهم من رشح معه
باملجال القروي ،إال أن العدد املطلوب يف اللوائح قريبة من العائلة .
االنتخابية الستكمال اإلجراءات القانونية لرتشح
األعضاء الذكور يف تلك الدوائر ،جعل تلك األحزاب ب_ التحفزي المايل :
التي تهيمن وتسيطر عىل املشهد السيايس يف تلك وهنا يتم استهداف الفئات الهشة من النساء منهن
الجماعات الرتابية تبحث عن مرشحات ملل الفراغ املتزوجات ،األرامل ،املطلقات بعدما يتم تحفيزهن
واستكمال اإلجراءات القانونية لالنتخابات .
ماديا وعائلتهن وأقاربهن حتى ال يتم الرتاجع عن
وتم استهداف نساء يف التعاونيات النسوية لتجربتهن الرتشح ،أو معارضة ترشح املعنية باألمر .
املتواضعة يف االنفتاح عىل املحيط من خالل املشاركة بعض مظاهر استقطاب النساء للرتشح :
يف املعارض والتكوينات ،وانتماء غالبيتهن إىل فئة
األرامل أو املطلقات مما يضعهن يف خانة الفئة ذات ما الحظ خالل فرتة الرتشيحات ،أن األحزاب
حرية نسبية يف اتخاذ قرارات شخصية دون الرجوع السياسية تركت مرشحهم يف الجماعات الرتابية
أو العودة إىل الغري ،إال أن هذه الفئة وبعد تجربتي لتدبري هذه املسألة حسب الخصوصيات املحلية
 2009م و 2015م وانخراطهن يف تلك املحطات واملجالية لكل جماعة ،إال أن هناك مظاهر يجب
االنتخابية ،وانخراطهن بشكل غري مبارش يف الوقوف عندها ودراستها اجتماعيا .
الرصاع الحزبي قبيل االنتخابات بي األحزاب القوية ويف الغالب األحيان يتم اعتماد مرشحات من دوائر
واملنافسة يف الجماعات الرتابية املعنية ،واختيارهن انتخابية أخرى ملل الفراغ يف دوائر إضافية ،دون
أحزاب دون أخرى حسب املصلحة املتبادلة ،مما مراعاة االنتماء للدائرة ،أمام إما تعذر إيجاد مرشحة
جعل بعضهن ينخرط يف الرصاع السيايس مع الرجال يف تلك الدائرة أو لضيق الوقت أو الخوف من ففدانها
باألساس ،ومنافسة رشسة بي أعضاء وعضوات ،بعد الفوز ،أو لصعوبة إيجادها بسبب اتحاد تلك
إضافة إىل تسجيل رصاع أحزاب عىل أسماء نسائية الدائرة ضد حزب أو أخر .
بعينها ملكانتها ودرجة تأثريها يف املحيط النسائي .
إنها ظاهرة تختلف من منطقة إىل أخرى ،مع
ثم النساء والفتيات الجمعويات ممن كن منخرطات تطور وإبداع يف إيجاد الطرق يف إقناع املرتشحات
يف جمعيات تنموية وثقافية ،إال أن نسبة مشاركتهن واستقطابهن ،أو الضغط عليهم ماديا ومعنويا
أقل بكثري لعدم قدرة مسريي األحزاب وقيادتهم يف وصوال أحيانا إىل التهديد وفربكة مغالطات ودعايات
استقطابهن وإقناعهن برضورة املشاركة أمام ومكائد لنيل منهن أو إيقاف ترشحهن .
موقفهن من األحزاب السياسية وإيمانهن بأهمية
املسافة مع األحزاب السياسية وخوفا من الفشل واحتدت الظاهرة بعد إعالن النتائج وفوز
السيايس الذي قد يكون سببا يف الفشل الجمعوي أو املرتشحات ،لتعرف أساليب وطرق ال يمكن اعتبارها
من األخالقيات لعنفها وتطرفها املادي واملعنوي،
املوت املدني.
واستغالل النفوذ والقرابة واملحيط ،وامتيازات مالية
وأمام نقص كبري للفئاتي باملناطق الجبلية ،كان تسيل اللعاب .

دور املرتشحات من النساء يف االنتخابات األخرية
ترشح النساء يف االنتخابات األخرية ،وبعد النجاح يف
االستقطاب ،كانت فرصة سانحة للمرتشحي الذكور
سواء بالدوائر الفردية أو اإلضافية الستغالل تلك
املرتشحات يف املنافسة االنتخابية ،وذلك بتكليفهن
بالنساء يف الدوائر االنتخابية ،وإلمكانية التواصل
والتأثري املبارش بي النساء ،كان لهؤالء املرتشحات
دور كبري يف التأثري عىل النساء وتوجيههن إىل
التصويت عليهن أوال ومن حولهن عىل كل مرشحي
الحزب ،وذلك باعتماد رمز الحزب دون اإلشارة إىل
أي مرشح ،وهناك حاالت كثرية ملرتشحات لم يقمن
بالحمالت االنتخابية يف دوائر ترشحهن بقدر ما قمن
بها يف أماكن تواجدهن أو مسقط رأسهن للحزب
ومرشحه .
ومع غياب التكوين السيايس ،واملعرفة الحزبية ال
تميز هؤالء املرتشحات بي الدائرة االنتخابية لرتشح
ومكان التواجد ،إضافة إىل اعتماد أساليب أخرى يف
التأثري عىل الناخبات يكون أحيانا
رسيا ويشمل بعض الخصوصيات النسائية وعالقات
سابقة بي النساء ،إضافة إىل تحريك رصاعات
عائلية وثنائية سابقة من أجل التأثري املبارش عىل
الفئة املستهدفة .
موقع المنتخبات داخل المجالس الرتابية :

حرمان الفائزات يف االنتخابات من اتخاذ القرار،
واختيار الجهة أو الرئيس ،والرضوخ إلزاميا لقرارات
الرجال من الفائزين ،جعل موقع هؤالء املنتخبات
رهي لحسابات الرجال وقراءتهم للمجالس املنتخبة
والخريطة املتفق عليها من األعىل .
لذلك لم نجد النساء يف مواقع القرار ،إضافة إىل
وضعهن يف مناصب يف موضع شكيل فقط ،لغياب
التكوين والتأطري لتلك النساء يف مجال عملهن ويف
مواقعهن السياسية الجديدة ،وإال كيف يمكن تفسري
ربة بيت أمية لم تنصف قبال يف تعليمها وتكوينها
وتأطريها تجد نفسها ذات يوم يف منصب نائبة
الرئيس الرابعة أو كاتبة املجلس أو رئيسة لجنة بعد
التصويت عليها من طرف أعضاء وعضوات املجلس
وهي بعيدة كل البعد عن تدبري الشأن املحيل .
خالصة:

إن ما تقدم عليه األحزاب السياسية التي يبقى من
مسؤولياتها األساسية تكوين وتأطري املجتمع
سياسيا من ردة سياسية يف حق النساء باملناطق
الجبلية ،واستغاللهن املوسمي يف املحطات االنتخابية
سيكون له تأثري سلبي ومقلق عىل مستقبل املشاركة
األساسية ويجعلها أسوأ من عدم املشاركة.

تتمة الصفحة 8
 الرهان عىل األحزاب يف توسيعأحكام التمثيلية السياسية للنساء
إلتمام الثلث يف الجماعات الرتابية
الحرضية والقروية ،وذلك برتشيح
النساء بالدوائر التي بها حظوظ
للفوز.
 إقرار الثلث كحد أدنى لفائدةاملرأة يف إدارة وتسيري مختلف
أجهزة الحزب.
 التزام األحزاب بتخصيصنسبة ال تقل عن  10%من الدعم
املخصص من الدولة لدعم أنشطة
ودورات التأطري والتكوين لفائدة
النساء والشابات.
 تقوية تواجد النساء عىل رأساللوائح املحلية بجميع الدوائر
املبارشة.
 تقوية ودعم املنظمات النسائيةالحزبية بالتكوين والتأطري لتجاوز
محدودية وصورية حضور املرأة
داخلها لتكون مشتال إلنتاج النخب
والكفاءات.
 يجب أن تتوفر يف األحزاب اإلرادةالسياسية عىل تخصيص نصف
اللوائح االنتخابية للنساء ،أو يتم
ترتيب املرتشحي داخل اللوائح
االنتخابية عىل أساس التناوب
بي الجنسي و تحتوي وجوبا
كل الئحة عىل نسبة  33%من
النساء عىل األقل ،غري أن التخوف
هو أن يختار الحزب الدوائر التي
ليست بها حضوض للنجاح ،أو
الدوائر التي ال يتوفر فيها الحزب
عىل تنظيماته وهياكله اإلقليمية
واملحلية ويف هذه الحالة يتدخل
الويص عىل الحزب برتشيح النساء
والشباب وفق اعتبارات املحسوبية
والزبونية أو ألي اعتبارات أخرى
فيضيع الحزب يف كفاءاته وتضيع
فرص النجاح.

الخالصات :

إن التنصيص عىل مبدأ املناصفة
بالتدرج السلس سواء من خالل
القواني االنتخابية أو إرادة
األحزاب يتميز بمجموعة من
اإليجابيات منها:
 تجديد نظرة الفاعل السيايسواملدني للديمقراطية وتعميقها
ونبذ منطق إقصاء النساء
(نصف املجتمع) من بناء الدولة
الديمقراطية املواطنة.
 النقلة النوعية التي أدخلتهافلسفة املساواة سواء عىل عالقة
املواطنات واملواطني بالعملية
السياسية أو عىل تجويد األداء
السيايس وخاصة يف غرفتي
الربملان بفاعلية النوع اإلجتماعي.
 صيغة الرمزية التي تتلمستوفري مناخ ديمقراطي يف الواقع
لتحقيق املشاركة الفعالة للنساء
يف العملية االنتخابية وتشجيعهن
عىل االلتحاق بالعمل السيايس
وباألحزاب.
 رد االعتبار لنضاالت القوىالديمقراطية بالبالد من جمعيات
الحركة النسائية والجمعيات
الحقوقية واألحزاب الحداثية ملا
قدمته طيلة عقود من املعارك
والنضاالت والرتافعات من أجل
الحقوق اإلنسانية للنساء بما فيها
التمكي السيايس ومراكز صنع
القرار.
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هنو اوماروش تتحدث لـ «العامل األمازيغي» عن السياسة يف املغرب وعن زيارهتا للصني وعن احلركة األمازيغية أيضا

املرأة اجلبلية ال أحد يتذكرها ال يف  8مارس وال يف غريه وال تعرف سوى األعمال الشاقة
على احلركة األمازيغية أن تقف وقفة تأمل وتراجع نفسها من أجل خدمة األمازيغ واألمازيغية
حبسرة تتحدث املناضلة األمازيغية واملستشارة جبماعة تلمي إقليم تنغري والعضو حبزب التجمع الوطين لألحرار جبهة درعة تافياللت هنو اوماروش عن واقع املرأة
األمازيغية واجلبلية اليت طاهلا التهميش واإلقصاء يف كل الربامج التنموية ،وغرية منها على وضعية املرأة االمازيغية واهتمامها هبمومها ،أصبحت عضوا يف اهليئة
التشاورية اجلهوية للمساواة وقضايا املرأة باجلهة ،حاملة مشعل الدفاع عن حقوق املرأة اجلبلية وأطفال املغرب العميق.
حاورتها :رشيدة إمرزيك
_______________________
كيف دخلت إىل عالم النضال والدفاع عن المرأة
الجبلية؟
دخلت مجال النضال املدني منذ سنة ،2007
وكرست لذلك مجهود كبري للدفاع عن املرأة
القروية والعالم القروي واملناطق الجبلية
بشكل عام .ويف سنة  2015ولجت غمار
السياسة ،ولم يكن من اقتحامي لهذا املجال
مصلحة شخيص ،ولكن الهدف هو الرتافع
من أجل بعض املشاريع التنموية للمنطقة
وتحقيق مكاسب لفائدة املواطنني ،وألن
الفعل واملمارسة يف املجال السيايس ساعدني
عىل التعرف عىل بعض املستثمرين ،وتمكنت
من تحقيق وحلب بعض املشاريع التنموية.
حاليا أنا مناضلة يف صفوف حزب التجمع
الوطني لألحرار ،وانخراطي يف العمل السيايس
داخل هذا الحزب كان بهدف أسايس ،هو إيصال
صوت الفئات املهمشة القاطنة بالجبال إىل
مراكز القرار ،وأتمنى من الحكومة الحالية أن
تفي بوعودها ،وأن تساهم يف رفع التهميش
والفقر عن املناطق الجبلية ولو بشكل يسري،
بحيث يجب أن نمنحها فقط بعض الوقت
حتى نتيقن من عملها ونحكم عليها بعد ذلك،
خصوصا إذا علمنا ان الحكومة الحالية تشتغل
يف سياقات تطبعها أزمات دولية وعاملية،
ماذا يمثل لك العمل الجمعوي؟
أنا فاعلة جمعوية بالجمعية الجبلية
للتنمية والتعاون بدوار آيت ايعزى إقليم
تينغري ،وأناضل أيضا من أجل املرأة القروية
والتي تحتاج إىل كثري من االهتمام والعناية،
واستطعت داخل هذه الجمعية أن استقطب
أكثر من  550امرأة ،لكن العائق الذي يحد
من نشاط الجمعية ،هو انعدام املقر والوعاء
العقاري لتشييده ،فنحن نطمح لخلق مركز
سوسيو ثقايف ،ومراكز ملحاربة األمية يف
صفوف غري املتعلمني ،كما يلزمنا مركز
ريايض للتالميذ واألطفال.
باإلضافة إىل ذلك نحتاج إىل مقر من أجل خلق
تعاونية للنساء ،تهتم بصناعة مواد التجميل
الطبيعية ،وصناعة الكسكس واملواد الغذائية
الطبيعية  .BIOواعمل بكل ما أوتيت من
قوة من أجل تحقيق هذه املشاريع يف القريب
العاجل بمساعدة املسؤولني املرشفني عىل
تسيري الشأن املحيل باملنطقة .وعزيمتي تأتي
من غريتي عىل املرأة القروية التي تعاني
كافة أنواع التهميش ،فاملرأة الجبلية يجب أن
ينظر إليها بنوع من التمييز اإليجابي مقارنة
مع نساء الحوارض واملدن ،رغم أن هذا األمر
يبقى مستحيال يف ظل السياسية املمارسة ضد
مناطق املغرب العميق ،وأكيد أن األمر ربما لن
يتحقق إال بعد سنوات.

ومن موقعي كعضو يف املجلس اإلقليمي
لتنغري ،سأعمل جاهدة عىل تحقيق بعض
احتياجات املنطقة ،كما نطمح إىل تنزيل ورش
الجهوية املوسعة عىل أرض الواقع هذا الورش
الذي أعلن عن انطالقته امللك محمد السادس،
والذي يعترب فرصة مهمة للشباب وللتعاونيات
والجمعيات ،اليشء الذي سيساهم يف تحريك
عجلة التنمية باملنطقة ،ونحن من موقعنا
سنقوم بطرق كل األبواب من أجل تحقيق
ذلك.
ماذا عن وضعية المرأة بإملشيل والنواحي؟
بالرغم من مرور سنوات من النضال ،فإن
املرأة األمازيغية الزالت لم ترق إىل املكانة التي
تستحقها ،الزالت لم تحظ بالعناية الالزمة،
والزالت غائبة أو مغيبة يف اإلسرتاتيجيات التي
يتم وضعها يف املركز .املرأة األمازيغية القروية
بالخصوص الزالت محرومة من دور الوالدة،
ومحرومة أيضا من االستشفاء.
كما قلت سابقا بأن انعدام مقرات الشتغال
النساء يف املنطقة يساهم يف تعميق «الحكرة»
والتهميش والفقر ،وكم من مرة تقدمت
بطلبات من أجل الحصول عىل وعاء عقاري
للجمعية ،ولكن إىل حدود اآلن ليس هناك
من مجيب ،خاصة بعد ازمة كورونا التي
ساهمت يف تأزيم الوضع بمنطقة تينغري ،التي
تعاني كل ساكنتها نساء ورجال .زد عىل ذلك
«البلوكاج» الذي عرفه املجال السياحي ،أثر
عىل سوق الشغل ،ونتمنى من الله أن يرفع
عنا هذا الوباء ملواصلة العمل والنضال من
اجل تحقيق مطالب الساكنة خاصة األطفال
والنساء.
كيف ترني إىل الحركة األمازيغية؟
الحركة األمازيغية مغبونة وهي حركة غري
منسجمة ،وال يتفقون عىل رأي ،فلو كانت
الحركة األمازيغية متحدة وموحدة ال كانت
اليوم أكثر قوة ،إضافة إىل هوس بالقيادة،
فالكل يريد ان يصبح قائدا ،ويكرهون النجاح،
ويحاربون املناضلني األحرار ،لذا عىل الحركة
األمازيغية ان تقف وقفة تأمل وتراجع نفسها
من أجل خدمة األمازيغ واألمازيغية عامة،
وال يجب أن تطغى املصلحة الشخصية عىل
املصلحة العامة .وأنا من موقعي أعاني من
كل هذه األمور كما يمارسون ضدي اإلقصاء
والتهميش وينظرون إىل ما أقوم به بإزدراء،
يف الوقت الذي أوىل بهم دعمي كإمرأة أمية لم
تلج املدرسة واستطعت أن أفرض نفيس وسط
الرجال خدمة لصالح العام.
بل أكثر من ذلك ،جل املنابر اإلعالمية
استضافتني يف بالتوهاتها إال الصحافيني
األمازيغ .وأأكد أنه لو تلقيت دعوة واحدة من
القناة األمازيغية مثال كنت سأفضلها عىل كل
القنوات ولكن لألسف ال أعلم السبب ،يف الوقت
الذي وجدت أن القنوات الناطقة بالعربية هي
من احتضنتني وأعطت قيمة ملا أقوم به.

تتمزيني بلباسك األمازيغي اينما حللت أو ارتحلت ما
رس هذا اللباس؟
شخصيا ،اعتز بلبايس األمازيغي ،أرتديه أينما
حللت وارتحلت ،إىل درجة أنني سافرت اىل
الصني بلبايس ،وال تهمني أراء ونظرات الناس،
فانا ال يمكن أن انسلخ من هويتي ألتقمص
هوية غريبة عني.
كيف كانت زيارتك للصني؟
كانت يف إطار الزيارة التي نظمتها جهة درعة
تافياللت يف إطار اتفاقية رشاكة مع الصني،
وقد استغرقت الرحلة ما يقرب شهر وزرنا
كل من شنغاي ووهان وينشوان وبكني،
ووقعنا معهم مجموعة من االتفاقيات ،تهم
الصناعة التقليدية وتدريس اللغة األمازيغية
والعربية للطلبة الصينني ،يف مقابل تدريس
اإلنجليزية والصينية للتالميذ والطلبة املغاربة،
ولكن جائحة كورونا ساهمت يف عرقلة أهداف
املرشوع .ولحدود الساعة ال اعلم هل استفاد
التالميذ والطلبة من هذه الخدمة.
ماذا عن المرأة والسياسة بالمغرب؟
ولوج املرأة إىل جانب الرجل مجال السياسة،
أمر مهم ألن املرأة تعمل بجد وبصدق وال
تهاب التحديات ،حتى أن املرأة استطاعت أن
تحقق ما لم يحققه الرجال يف بعض املدن
والجماعات خاصة بالعالم القروي .فاملرأة
مسؤولة أكثر من الرجل ،وتفكر يف املصلحة
العامة قبل املصلحة الخاصة ،عكس بعض
السياسيني الرجال،
والجميل أنني أحظى بدعم ساكنة املنطقة بل
دعم كل أقاليم تينغري ،نظرا لألدوار االجتماعية
التي أقوم بها لصالح ساكنة املنطقة من خالل
جلب بعض املشاريع املدرة للدخل كرتبية
«الدمان» .كما ساهمت يف الحصول عىل دعم
لبناء مسجد ،واآلن اطمح إىل ان اجلب الطاقة
الشمسية من أجل اآلبار  ،إضافة إىل مرشوع
إلعادة ترميم القبور.

تؤكدني يف نضالك وترافعك عىل التعليم .ماذا يعني
لك التعليم؟
من بني املشاكل التي تعانيها املنطقة يف مجال
التعليم ،قلة املؤسسات التعليمية ،وبعدها
عن الدواوير ،ما يساهم يف ارتفاع نسبة الهدر
املدريس باملنطقة بشكل خاص وباملناطق
الجبلية بشكل عام ،وللحد من هذه الظاهرة
نتمنى أن يتم تشييد ثانوية بني أيت مرغاد
وايت حديدو وسيكون هذا املرشوع آثار
إيجابية عىل التالميذ الذين يدرسون اآلن يف
اإلعدادية ،مع العلم أنه مرارا وتكرارا قدمنا
طلبات من اجل هذا املرشوع ولكن «الغالب
الله».
ماذا عن زواج القارصات؟
الرائع يف منطقتنا أنه إىل حد ما تم القطع مع
ظاهرة تزويج القارصات ،كما تنعدم أيضا
ظاهرة الطالق ،بسبب سيادة ثقافة التخلص
من زواج القارصات ،ما يجعل املرأة يف تضامن
مع الرجل ملواجهة مشاق الحياة و «الزمن»،
كما انه من عادة املرأة أال تويل أي اهتمام
للماديات.
وبالنسبة لزواج القارصات فلم يعد له وجود يف
منطقتنا ،ولو أن املنطقة معروفة بما يسمى
«تقرفيت» وهي عادة أو تقليد يتميز بلقاء
املتحابني ،أي أن يلتقي الشاب والشابة يف
مكان ما وعىل مرآى من الجميع ومن األهل
أيضا ،هذا التقليد «تاقرفيت» هو السبيل
الوحيد للتعارف والتفاهم فيما بني الشابات
والشباب ،وطريقة للتعبري عن االعجاب
بعضهم ببعض ،وبعد ذلك يتم إخبار األهل
باألمر لتتوج العالقة فيما بعد بالزواج
كلمة عن اليوم العالمي للمرأة؟
املرأة الجبلية ال تعرف شيئا عن اليوم العاملي
للمرأة ،وال احد يتذكرها يف هذا اليوم ،وال يف
غريه ،وهي ال تعرف إال األعمال الشاقة ،حتى
أنني أخربتهم أني سأمر عىل القناة الثانية
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة وبدأوا يضحكون.
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“مجيلة“ ملكة األندلس األمازيغية اليت مل ينصفها التاريخ
افتتحت كارمن بناديرو ديلغادو
مقالها املعنون بـ Yamila, la
جميلة
indomable
beréber
األمازيغية التي ال تقهر بـقولة ابن
حيان املؤرخ األندليس يف حديثه عن
هذه املرأة التي تجاهلها التاريخ ،حتى
من قبل املختصني يف الفرتة األندلسية،
«حققت جميلة ،أخت محمود،
أدا ًء ممي ًزا وممتا ًزا يف هذه املعركة
القتالية ،وعلق عىل أحداثها الناس يف
مختلف مناطق األندلس ،وأصبحت
تراث يتغنى به يف األعراس».
كانت جميلة بنت عبد الجبار بن
صقلية امرأة أمازيغية تنتمي إىل
قبائل مصمودة ،وفق ما ذكره الكاتب
القرطبي بن حزم ،كان والدها مروجً ا
لثورة يف منطقة مريدا ،وهي ثورة
حدثت عىل عهد األمري األموي الحاكم
األول وعائلته ،عىل الرغم من أنهم
من قبائل مصمودة األمازيغية ،تم
اعتبارهم أندلسيني منذ استقرارهم
األول بإشبيلية ،ثم بمنطقة مريدا،
عاشت هذه املرأة املتمردة خالل القرن
التاسع عىل عهد األمري عبد الرحمن
الثاني بن الحاكم ،وانضمت إىل الثورة
التي قادها شقيقها محمود.
تتسم انتفاضة محمود بن عبد الجبار
بوفرة النصوص التاريخية ،حيث
يروي املؤرخ بن القوطية ذلك ضمن
مجموعة من التمردات التي كانت ضد
الحاكم األول ،بعبارة «توىل اإلخوة بني
عبد الجبار ،بقيادة االبن األكرب محمود،
قيادة الثورة ،التي بدأت خالل سنة
 ،828حيث ذهب األمري عبد الرحمن
الثاني شخصيًا يف مناسبات عديدة
ملحاولة تهدئة املنطقة ،وأخضعها
لعمليات حصار متتالية ،وقد انضم
إليهم عدد كبري من املستعربني من
األمازيغ ،واندلعت انتفاضات عديدة
ضد السلطة املركزية وضد عمالئها
العرب ،لكن اليشء االستثنائي يف هذه
الحالة هو ظهور امرأة يف املجتمع
األندليس بمهارات حربية استثنائية».
يروي املؤرخون أنها كانت امرأة
جميلة ،انضمت إىل قوات شقيقها
محمود املعارض للسلطان« ،جميلة
التي اشتهرت بني الناس بالجمال
وتميزت بالقتال ،ترأست مجموعة
صغرية من النساء -من أفراد األرسة
واألصدقاء الداعمني لها ،-والالتي
شاركن يف املبارزات التي كانت حكرا
عىل الرجال إىل جانبها .أكد بن حزم
أنها «اشتهرت بشجاعتها ومهاراتها
الفذة ،وتنافسها مع الفرسان» ،كما
يخربنا املؤرخ ابن القوطية يف ذكره

«انتفاضة محمود وانتفاضة أخته
جميلة يف األرايض املجاورة لنهر تاخو،
شمال مريدا واملناطق املحيطة به،
عن قوة وشجاعة هذه املرأة»« ،ظهر
أسلوبها الحربي االستثنائي يف وقت
كان فيه نشاط النساء بشكل عام
والنساء األندلسيات بشكل خاص،
منحرص يف تلبية متطلبات األرسة،
وتزوجت جميلة من نبيل مسيحي
وأصبحت أم أسقف كومبوستيال».
شكل األمازيغ الجزء األكرب من
سكان األندلس ،ألن األمراء األمويني،
منذ وصولهم إىل شبه الجزيرة
جلبوا باستمرار مجموعات كبرية
من القوات األمازيغية بصحبة
عائالتهم ،ودمجوا أنفسهم يف مختلف
بؤر التمرد التي ظهرت يف القرن
التاسع ،وكانت منترشة يف جميع
أنحاء األرايض األندلسية ،ضد الجور
األموي ،وتمتعت املرأة األمازيغية التي
استقرت يف شبه الجزيرة يف ذلك الوقت
بحرية ووزن أكرب من الذي كان عليه
وضع املرأة العربية ،وكانت غاية املرأة
األمازيغية هو الحفاظ عىل ثقافتها
وروح تقاليد أجدادها والعمل عىل
نرشها« ،كانت األمازيغيات الالتي
سكن املناطق الريفية أكثر حرية من
الالتي سكن املدن الكربى؛ مع وجود
عاملات حصلن عىل تقدير بني الرجال
وظهرن يف قواميس السري الذاتية يف
زمانهن يف األوساط الحضارية لكنها
استثناءات».
كان املجتمع األمازيغي يف الفرتة
األندلسية متماسكا ،وكرس املساواة
بني الرجل واملرأة ،وكانت النساء إىل
جانب الرجال يف الحرب لتشجيعهم
والعناية بهم إذا أصيبوا ،وللمشاركة
يف املعارك أيضا ،حيث تحمل السجالت
املسيحية إشارات تاريخية حول
نساء أمازيغيات قتلن وسجن يف
صفوف معركة الس نافاس دي
تولوسا ،وخصص ابن حيان حيز مهم
ملغامرات وصفات هذه املرأة األندلسية
التي عاشت يف منتصف القرن التاسع،
خالل عرص اختزل فيه دور املرأة
األندلسية ،لم تظهر فيه النساء يف
السيناريوهات العسكرية ،وال يف
السياقات السياسية حيث كانت هذه
املجاالت حكر عىل الذكور ،مع تسجيل
استثناءات قليلة.
يف هذا السياق التاريخي برزت
شخصية نسائية مثرية للجدل هي
جميلة بنت عبد الجبار ،هذه املرأة
املحاربة والبارعة يف التعامل مع
األسلحة ،انتفضت مع بقية أفراد

نادية بودرة

______________
أرستها ضد األمري عبد الرحمن
الثاني ،منذ نهاية عهد الحاكم األول،
حيث أعلنت عشرية العائلة نفسها
بقيادة األب حالة التمرد ضد السلطة
األموية ،وخالل سنة  823عىل عهد
عبد الرحمن زودنا املؤرخون وعىل
رأسهم الرازي بمزيد من البيانات عن
هذا التمرد ،عندما قرر محمود بن عبد
الجبار املريدي التحالف مع سليمان
بن مارتن ،للقضاء عىل حياة حاكم
منطقة مرييدا ،مروان بن يانوس،
وقاتلهم عبد الرحمن الثاني نفسه
وأخضعهم لحصارات متتالية ،لكنه
لم يتمكن من هزيمتهم ،واكتفى
بهدم سور مرييدا ،ويف بداية شهر
مارس  ، 829حاول األمري مرة أخرى
القضاء عليهم وتبادل معهم بعض
الرهائن ،لكنه لم يتمكن من السيطرة
عىل املدينة.
ظهرت جميلة حوايل سنة 830
كمشارك يف الحرب رفقة أخيها األكرب
محمود القائد ،لكن يف نفس العام
توصل األمري إىل بعض االتفاقات
معهم ،وعني حارة بن بازي واليًا
جديدًا ملدينة مرييدا ،وشغل املنصب
لفرتة قصرية ،وعاد عبد الرحمن
للهجوم مرة أخرى سنة  ،832معززا
بعساكر إضافية خاصة وأنه أمام
مدافعني رشسني وأرايض وعرة ،وأكد
ليفي بروفنسال أنه يف عام  219هـ
( 835 - 834م) تم تهدئة مدينة
مرييدا وحدودها.
استقر األمازيغ بعد الهزيمة يف جبال
مونسالود ،وسيطروا عىل قلعة

بارانكوس وتكتل سكان املنطقة
الستعادة هذا املوقع االسرتاتيجي،
وشنوا هجوما عىل السكان األمازيغ
الجدد ،ووجدوا يف مواجهتهم جيش
من النساء األمازيغيات ،تقودهم
جميلة الصغرية ،وكانت تركب حصانًا
ً
سيفا بيدها
بدون رسج وتحمل
اليمنى وتمسك راية بيدها اليرسى ،
وانسحب الجيش املهاجم فور تأكدهم
أن محمود وراء العملية ،قدمت
جميلة ،أدا ًء متمي ًزا يف هذه املعركة
التي كانت حديث الناس يف مختلف
مناطق األندلس.
تكتب مانويال مارين عن هذه األحداث
ووصفتها باإلرصار والشجاعة وأكدت
عىل أن جميلة كانت مصدر جذب
االنتباه ،خاصة وأنها قدمت نموذج
امرأة مختلفة عن املألوف ،وصححت
النظرة النمطية التي تطبع املرأة
األمازيغية واألندلسية واختزال دورها
يف املهام األرسية ،وأداؤها الحربي
كان إحدى الفضائل التي تزينها إىل
جانب الجمال والنبل  ...جميلة حسب
املؤرخني وغريهم من املؤلفني ،لم تكن
امرأة عادية.
واصل بني عبد الجبار تقدمهم إىل أن
وصلوا إىل الساحل الجنوبي واستقروا
لبعض الوقت يف أوكسونوبا (فارو).
لكن أتباع أمري قرطبة لم يتوقفوا عن
مضايقتهم ،حيث طردتهم القوات
امللكية من هناك عام  838( 223م)؛
اضطروا إىل الفرار نحو الشمال ،وقرر
محمود البحث عن ملجأ يف غاليسيا،
حيث انتهى األمر بطلب املساعدة من
ملك أستورياس ،ألفونسو الثاني ،ما
جعل جميلة تتمرد عىل أخيها ،رافضة
الخضوع للمسيح وطلب العون
منهم ،رغم عدائها لألمويني ،وإعالن
استقالليتها عن أخيها دليل عىل كثرة
أتباعها وتوفرها عىل موقف ورأي
سيايس ثابت ،ولم تكن مجرد تابعة
ألخيها.
استقبل العاهل األستوري محمود بن
عبد الجبار كرمه ورحب بثقته وأثراه
وأعطاه قلعة (حصن) كمقر إقامة
يحمل اسمه ،ومنحه السهل الذي تقع
عليه القلعة ،وقع خالف بني املؤرخون
حول هذه القلعة التي تم التنازل عنها
لألمازيغ حيث يقول البعض أنها بني
بورتو والميغو ،مضيفني أن امللك عهد
إليهم بالدفاع عن الحدود ،وكانت
القلعة نقطة عدة هجمات ضد األمري
األموي ،بينما تؤكد مصادر أخرى أن
القلعة التي تم التربع بها كانت قلعة
سانتا كريستينا ،جنوب نهر مينو،

حليمة فرايت فنانة تشكيلية متميزة
رشيدة جنايني
______________
تعترب الفنانة التشكيلية حليمة فراتي من
التشكيليني املبدعني التي تتميز بطابعها الواقعي
وتعرب عن ضبطها الفني الرفيع من خالل االلوان
الطبيعية الخالبة  ،تبدع لوحاتها بطريق اختيار
االلوان الجدابة التي ترسمها نافذة مطلة عىل
العالم بدقة متناهية.
فكل من يشاهد لوحات حليمة يدرك مدى الوقت
الذي تستغرقه أي عمل فني أعمالها تنقل كل
التفاصيل من لون و ضل وخلفيات ومحيط
الشكل بدقة متناهية تدعو اىل االندهاش من مهارة
املحاكاة.
من الطبيعي أن يصري الرتاث حافظا للهوية
والطراز التعبريي والتفكريي والفني والصناعي،
لشعب من الشعوب ،فهو الراسم لفلسفة الشعب
ورؤيته الخاصة ،إزاء الكون والحياة .وأمام
ِ

الخوف من تمييع الهوية بشكل يؤدي إىل محوها
وطمسها ،تجتهد الشعوب عرب مبدعيها وفنانيها
من أجل تجديد عنارصها وإثارة االنتباه إىل
جماليتها وقيمتها اإلنسانية و موضوعات الفنانة
خليمة الفراتي تجعل اللوحة تاريخا و توتيقا
حقيقيا يعكس حرصها الكبري عىل إيصال امللمح
بكل تفاصيله و يبدو ان األشياء الرتاتية االمازيغية
و غريها من الرتات املغربي تستهويها و تستحود
علىنرضتها قتعمل عىل نقلها نقال تخضعه لرتكيب
معني يضفي عليها جمالية ارسة
ففي أعمال حليمة نعيد النرض يف األشياء لنكتشف
مكامن الجمال والبهاء يف كل يشء ترسمه ويف
هذا اإلطار يندرج أسلوب واتجاه حليمة الفراتي،
التي تتبنى التوصيف املبني عىل التوثيق التدويني
للرتاث ،مقربة إياه إىل الجمهور العريض ،مساهمة
بذلك يف الدعوة إىل معانقة هذا الرتاث الجميل ،الذي
يستحق التخليد واالستمرار.

يف لوحاتها أثاث جميل منقول ضمن رؤية تركيبة
إبداعية ،تحيل إىل ذوقها الرفيع يف جمالية موضعة
األشياء بشكل يعطيها املظهر البهي ،يف لوحة تجد
آلة العود يجاورها الطربوش املغربي ،ويتوسطهما
شمعدان ،معطيات تذكرك باملوسيقى األندلسية
وموسيقى امللحون وليايل السمر ،يف رحاب أضواء
الشموع ،لوحة تذكرك بشكل غري مبارش بلمحة
عن تراثنا الجميل.
يف لوحة تجد البقراج النحايس بلونه الناصع

وانت عربون ثقة بني األمري وبن عبد
الجبار األمازيغي.
كان االنقسام األرسي وفقدان
دعم العديد من رجاله من املصادر
واألسباب التي أضعفت قوة محمود
الحربية ما دفعه ملحاولة عقد الصلح
مع األمري األموي عبد الرحمن الثاني،
وهو ما تحقق سنة  840م ،وتمكنت
جميلة من العودة إىل وحدة األرسة
والعودة إىل القلعة مع شقيقها،
وتنقل لنا املصادر أن خائنًا أبلغ امللك
األستوري بلعبة األمازيغ املزدوجة،
وعن عالقتهم الطيبة مع األمري
األموي ،وأمر امللك املسيحي بسببها
بشن هجوم عىل القلعة الحدودية
ً
سابقا؛
التي كان قد منحها ملحمود
اجتاح جيش كبري حصن بني عبد
الجبار ،تاركني محمود مع كل جنوده
يف مواجهته ،يقولون أنه يف منتصف
القتال تعثر جواد الزعيم األمازيغي،
فأسقطه وقتل يف خالل شهر مايو
 840م.
نتيجة لهذه األحداث تم احتالل قلعة
(سانتا كريستينا أو محمود) وسجن
جميع سكانها ،مع الناجني من عائلة
بني عبد الجبار األمازيغي ،وأمر
ألفونسو الثاني بأخذهم جميعً ا ،إىل
عاصمة مملكته ،ومن بني هؤالء
كانت جميلة التي ال تقهر ،املشهورة
بجمالها وشجاعتها ،والتي رغب
بها النبالء وأمراء اململكة األسرتية
العظماء ،والتي منحها امللك ألفونسو
ألحدهم (دون أن تقدم املصادر
املسيحية والعربية بيانات عن
هويته) ،من بني السجالت املسيحية
التي تتحدث عن هذه الحقيقة ،يمكننا
أن نذكر سيباستيان.
لكن دعونا نرى كيف أشار بن حيان
إىل هذا الحدث يف املقتبس :سجنت
شقيقة محمود ،جميلة بنت عبد
الجبار ...وقاتل من أجلها أعيان
املسيحيني وأشادوا بفضائلها،
أصلها ،جمالها وشجاعتها ،لدرجة
أنهم أرادوا أن تصبح منهم ،وتُركت
لواحد من العظماء بينهم ،وأصبحت
مسيحية ،وتزوجها ،وكانت تحظى
بتقدير كبري من قبله ،ورزقا بأطفال
فيما بعد ،حيث كان أحدهم فيما بعد
رئيس أساقفة كنيسة سانتياغو (دي
كومبوستيال) ،املرموقة بني املسيحيني
آن ذاك ،كانت جميلة فتاة جميلة ذات
بنية متناسبة ،عاشت حياة طويلة
بني املسيحيني ،ويشبه ما قدمه بن
حيان ما جاء به املؤرخ الرازي.

الجميل ،متاخما لطبق خزيف جميل ،صحبة بلغة
نسائية مزينة بزخارف من نسيج متنوع األلوان،
تراث محيل مشهود له بالخصوصية والجمالية
الفريدة .يف لوحة إبريق شاي بلون فيض المع
محاط بكؤوس البلور ،وطبق السكر أو الشاي،
لوحة جميلة جدا تحيل إىل الشاي ولوازمه كرشاب
ال يخلو منه منزل مغربي ،عالوة عىل كونه عالمة
ترحاب وكرم من قبل كل املغاربة… وبهذا تجسد
الفنانة يف أعمالها الفنية املتنوعة ملحات مفصلة
منقولة بدقة من أدوات املطبخ واملوسيقى واملناديل
واملالبس وغريها ،ويف ذلك توثيق خادم للحفاظ عىل
جانب من جوانب تراثنا املغربي العريق.
سيظل الفن التشكييل فنا متشعب املوضوعات
واملدارس واالتجاهات ،وهو يف كل ذلك يحاول
مجاراة غريه من الفنون يف رسم الجمال العاكس
للقيم اإلنسانية ،والقدرات الخاصة بهذا املبدع أو
ذاك .ويف هذا السياق كانت تجربة الفنانة حليمة
الفراتي ،التي تعد من التجارب املتميزة يف املغرب،
حيث الفرادة يف رسم امللمح بدقة متناهية ،وبعمق
الرؤية املستحرضة للمشاعر أمام األشياء املنتقاة
للتجسيد يف األعمال الفنية..
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الريادة النسوية يف املجال القروي

احتفل املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية يـوم الثالثاء  08مارس
 2022باليوم العاملي للمرأة ابتداء
من الساعة الثالثـة زواال بمقره،
تحت شعار «الريادة النسوية فـى
املـجـال القـروي» لالنثروبولوجية
سليمة الناجي ،تكريما لها كباحثة
ذات إسهامات وازنة يف عدة مجاالت
ذات الصلة بالرتاث املادي والالمادي
املغربي ،وابراز مكامن عناد وتنوعه
وعراقته التاريخية والحضارية،
وخاصة يف مجال الرتاث املعماري.
أكد العميد أحمد بوكوس عىل أن
للمرأة أدوار متعددة داخل املجتمع
أهمها نقل اللغة األمازيغية،
ما يوكل لها الحقوق الثقافية
واللغوية ،وأكد عىل رضورة تمكينها
اقتصاديا واجتماعيا ،كما طالب
القانون بتحيني نصوصه التي
تسمح باغتصاب حقوق الطفالت
عن طريق زواج القارص ،وحرمانها
كن حق التعليم ،...وشكر النساء
العامالت باملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،والنساء االمازيغيات
الالتي حرضن الحفل ،ثم كل النساء
الحارضات.
قامت خديجة عزيز بتقديم السيدة
سليمة الناجي عاملة االنثربولوجيا
ومهندسة املعمار ما أهلها لرتميم
املخازن الجماعية بالجنوب املغربي،
وقدمت مداخلتها حول «Résister,
une écriture architecturale

des marges? Repenser la
possibilité du faire ensemble.
Hommes, femmes, et enfants
face à l’héritage matériel du
« bien communعن بعد نظرا
لظروف صحية مرت بها مؤخرا ،يف
بداية مداخلتها تحدثت عن اهمية
املرأة داخل املجتمع واكدت اجاللها
للمرأة القروية ،التي تعترب اساس
برامج عملها ،وتحدث عن مسارها
الذي كرسته للرتاث األمازيغي ،الذي
تعمل املرأة األمازيغية عىل الحفاظ
عليه ،وان يف عملها اعتمدت عىل
ذاكرة النساء لتصل اىل ما وصلت
إليه ،حيث رممت الرتاث ووصلت اىل
اهم تفاصيله واصالته عن طريق
املرأة األمازيغية التي زرعت بداخلها
حب الثقافة األمازيغية وقيمتها
الحضارية ،التي تستوجب عمل
الرجل واملرأة والطفل يف املجتمع
االمازيغي جنبا اىل جنب كتلة
واحدة من اجل اعادة اعتبار الرتاث
األمازيغي املشرتك.
وعرضت مجموعة مهمة من
الصور الفوتوغرافية التي وثقت
تجربة عملها عىل ترميم الرتاث
األمازيغي ،باملواد املتاحة مثل
الحجر والطني والخشب ،...واكدت
عىل مشاعر انتمائها ملدينة تزنيت
والهوية األمازيغية رغم انها
ترعرعت بباريس ،واكدت عىل أن
املرأة القروية هي املستقبل ،ويجب
تمكينها اقتصاديا واجتماعيا

للميض قدما.
وخصص الحفل فقرة تكريـم
شـخصيات نسائية قروية أخـرى
لهـا إسهام متميـز فـي شتى
املجاالت ،ويف النسخة  45من هذه
املناسبة الدولية حسب منظمة
اليونسكو ،والتي يتم االحتفاء
بها كل سنة ،عمل املعهد علـى
تثمني جهود الرأسمال البرشي
النسـوي مـن باب االعرتاف باملرأة،
وبجهودها يف مختلف امليادين
وخصوصـا املـراة التـي لهـا
اسهامات متميزة يف العالم القروي
كمـا أنـه يفـرد للمـرأة عـامـة
أولويـة فـي توجهاتـه فـي توافـق
مـع املواثيق الدوليـة ومقتضيات
الدستور اململكـة فـي هـذا الشأن.
كما يأتي هذا االحتفاء كوقفة
إكبار من املعهد للتعبري عن إرادته
والتزامه الراسخ من أجل بلوغ
وتحقيق املساواة واإلنصاف لصالح
املرأة بصفة عامة وخصوصا املرأة
القروية ،ورصد األهمية والدور
اللذين تلعبهما يف الحفاظ عىل
املوروث الثقايف األمازيغي ،مـن
حروف تيفيناغ واللغة األمازيغية
وعنارص الثقافة األمازيغية املاديـة
والالماديـة .هذة املرأة التـي سجلت
حضورا متميزا سيما فـي ظروف
جانحة كورونا التي ما زلنا نعيش
اليوم تداعياتها حيث ساهمت يف
التنمية االقتصادية واالجتماعيـة

فـي القرى واملدارش.
وخالل هذا االحتفاء باملراة القروية
كرم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
السيدة رشيدة النعماوي ،رئيسة
جمعية تعنى بحماية الطفولة ودمج
األطفال املترشدين داخل األرس،
ومحاربة الهدر املدريس بمدينة
الريش ،وقدم لها درع التكريم
عرفانا بمجهوداتها يف هذا املجال،
ويف حديثها عن التكريم ،شكرت
عميد املعهد ،وتحدثت عن معاناتها
قبل تحقيق مبتغاها ،يف وسط عائيل
مفكك ومجتمع محافظ بصيغته
السلبية ،وتحدثت من خالل تجربتها
عن معاناة املرأة األمازيغية ككل.
ومن سوس كرم املعهد السيدة
خديجة الهريم مستشارة جماعة
قروية ومن نساء اركان ،وهي أول
امرأة أسست تعاونية نسوية ألركان
ومشتقاته ،ولها جمعيات تعنى
بالفالحة وتربية املعز والنحل،...
تحدثت خديجة الهريم بعد تكريمها
عن تجربتها ،وعن قوتها وعزيمتها
كونها امرأة أمازيغية ال تعرف
املستحيل ،ويف ترصيح لها لجريدة
العالم األمازيغي ،أكدت أنها بقوة
رجل وامرأة يف آن واحد ،حيث تمكنت
من اثبات نفسها يف مجتمع محافظ،
وأضافت أن املرأة إن أرادت شيئا
بلغته ،وللمرأة األمازيغية القروية
تحمل بداخلها طاقة ال تضاهيها
طاقة نساء املجاالت الحرضية،

وهي كانت عىل وعي مبكر بأهمية
تمكني النساء اقتصاديا ،ودوره يف
جعل املرأة كائن اجتماعي وفاعل
بامتياز ،كما أضافت يف ترصيحها
أهمية تمدرس الفتاة القروية،
ودوره يف تنميتها.
وتم تكريم السيدة نجاة عالش
الريفية مؤسسة جمعية «تويا»،
التي تعنى بتنمية الفخار الريفي،
وجعله منتوج وطني ،وتراث
مشرتك ،وهي رئيسة وعضوة يف
عدة جمعيات مدنية هدفها تكوين
العنرص النسوي يف املجال االقتصادي
واالجتماعي داخل املجال القروي،
وكذلك مكونة يف مجال الهجرة
وغريها من املشاكل التي تعرتض
مجال الريف ،وتحدثت عن آالم املرأة
الريفية التي تفتقد ألبسط وسائل
العيش ،والتي تميش ملسافات طويلة
لجلب املاء ،...وهي األهداف التي
جعلتها تحاول أن تخلق فضاء عمل
مالئم لهذه املرأة الجليلة وتبسيط
سبل عيشها.
واختتم الحفل بعرض معرض
الصور الفتوغرافية للسيدة زهرة
أخمايش تحت عنوان حكايات
ونظرات ،وهو العرض الذي يمكن
ألي امرأة قروية مكافحة أن تجد
نفسها بني ثناياه ،صورها عبارة
عن قصص صامتة ،وآالم صارخة،
تحمل واقع املرأة القروية ومعاناتها
بلمسة فنية.

الفاعلة اجلمعوية الريفية سعاد بوزيان تقود هيئة املساواة وتكافؤ الفرص مبدينة احلسيمة
قالت الفاعلة الجمعوية األمازيغية
سعاد بوزيان ،عىل هامش تعيينها
رئيسة لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص
بمدينة الحسيمة بأن «هذا التعيني
هو تكليف اكثر منه ترشيف واتمنى
ان تكون هذه الهيئة وعملها وعمل
عضواتها واعضاءها عند حسن
ظن املواطنني واملواطنات وأعضاء
وعضوات مدينة الحسيمة ويف
مستوى تطلعاتهم ،وأن نكون كذلك
عند حسن ظن الفاعلني والفاعالت
الجمعويات بالحسيمة ال سيما
ان هيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع تتكون من شخصيات
تنتمي إىل جمعيات محلية وفعاليات
من املجتمع املدني الحسيمي».

وأضافت بوزيان يف ترصيح ل
جريدة «العالم األمازيغي» بأن
تأسيس الهيئة يرجع استنادا إىل
النظام الداخيل للمجلس الجماعي
والذي ينص حسب املادة  63بأن
الهيئة تتكون من شخصيات تنتمي
إىل جمعيات محلية وفعاليات من
املجتمع املدني يقرتحهم رئيس
املجلس الجماعي ،وحسب املادة 64
يأخذ بعني االعتبار يف تشكيل الهيئة
املعايري التالية :املناصفة واملساواة،
االشخاص يف وضعية إعاقة ،املسنني،
األطفال ،وأصحاب التجربة يف ميدان
التنمية البرشية ،والخربة يف مجال
مقاربة النوع االجتماعي.
يحدث مجلس الجماعة برشاكة

مع فعاليات املجتمع املدني ،وهيئة
استشارية تدعى هيئة املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع تختص بدراسة القضايا
املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وبالنسبة لنا اقرتحنا ارشاكنا يف
الهيئة بعد اإلعالن الخاص بالجمعيات
الراغبة يف االنضمام للهيئة ،وتم
قبولنا وفق املعايري التي حددتها
يف االنتقاء ،من بني عرش جمعيات
وخمس فعاليات التي تم انتقاؤها
من بلدية الحسيمة ،وبعد إجراء لقاء
أويل للتعارف واالتفاق عىل
وترية إجراء اللقاءات املقبلة،
لتشكيل املكتب ،وبعدها عقدنا

اجتماع األعضاء بحضور مستشاري
جماعات الحسيمة والجنة التقنية
التي ترتأسها النائبة السادسة
للرئيس السيدة حياة بولحجل بمعية
أعضاء املجلس ،وبعد إعالن ثاني
للراغبني يف التقدم للمناصب األربعة،
الرئاسة ونيابة الرئاسة املقرر ونائبه،
وقدمت ترشيحي للرئاسة ،وحظيت
بمصادقة جماعية ،بدون أي منافس
وألول مرة يتم التصويت
بهذا الشكل ،وقمنا بالتصويت عىل
املناصب األخرى ،وكوني املختارة
لرئاسة الهيئة كان بامكاني اختيار
املقرر ،لكني اخرتت املرور
للتصويت ،وكانت املناصب غاية يف
املناصفة حيث عادت املناصب
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إعداد :رشيدة إمرزيك
بمناسبة الذكرى الثانية عرشة عىل تأسيس القناة األمازيغية .ارتأينا يف
"العالم األمازيغي" أن نستطلع أراء المهتمني و مهنيي القناة حول مسار القناة
و االكراهات التي تعانيها .و مايه افاق االعالم السمعي البرصي األمازيغي يف ظل
الحكومة الحالية.

يف عيد ميالدها الثاين عرش ..القناة الثامنة "األمازيغية" تحت المجهر
احلسن أبليح» رئيس حترير جملة «نبض املجتمع»:

األمازيغية بعد عشرية ونيف ..ذات املؤاخذات لذات القناة
يف زمن العوملة واملقاولة ،ويف زمن باتت فيه
املعلومة من رضوريات اإلقامة عىل األرض ،ما
زالت الحاجة إىل اجرتاح خطاب مطالبي برضورة
تحسني مستوى اإلعالم االمازيغي والبحث عن
الجودة اإلعالمية واملردودية والكفاءة املهنية،
إسهاما يف بناء املرشوع املجتمعي املنشود
والتأسيس إلعالم مواطن ووطني.
ويف بعد عرشية ونيف من تأسيس القناة
األمازيغية ،ما زالت الرؤية لدى مدبري هذه
املؤسسة العمومية رهينة قسم الهواة ،وال مجال
معهم للحديث عن فتح أبواب القناة املوصدة
أمام الباحثني واملتخصصني يف االمازيغية
لالستفادة من كفاءاتهم وخربتهم املمتدة بعيدا
عن العشوائية املزيدة واملنقحة.
ومازال ب ُم ْكنتنا تدبيج ذات املؤاخذات عىل
القناة األمازيغية بالرغم من أننا تقدمنا بها
مرارا وتكرارا وأما األعني الشاخصة ملدبري
القناة أحيانا ،ولعلنا بمواصلتنا تسطري نفس
املؤاخذات،
أن تلني قلوبهم ويرعوا ،ولعل بالتكرار يفهم
الحمار.
أوال ،سيعجب املرء من تنامي األخطاء االمالئية
واللغوية الفادحة من مؤسسة منوط بها تقريب

اللغة االمازيغية من رشائح املجتمع
الواسعة إسوة باملؤسسات الرتبوية
والتعليمية ،كما لو أن جامعاتنا ال
كفاءات فيها متمكنة من اللغة
االمازيغية ،وأفواج املتخرجني
من شعب اللغة االمازيغية يف
اطراد مستمر بإمكانهم معالجة
املسائل الفنية ذات الصلة باللغة
عىل إطالقها.
أعمال تقدم للمشاهد املغربي املرشئب
إىل لغته االم بدون تدقيق لغوي والحال أن
الطيف األمازيغي غني باللسانيني املتخصصني يف
اللغة االمازيغية.
فالثامنة مدعوة أكثر من أي وقت مىض إىل
استثمار هذه الطاقات الشابة والطموحة
احرتاما لهذه اللغة وللمشاهد التواق إىل إعالم
أمازيغي مواطن.
ثانيا ،وصلة بالنقطة اآلنفة الذكر ،تبقى
أمازيغية القناة الثامنة هجينة ال هي باألمازيغية
املعيار ،وال بأمازيغية التنويعات فهي خليط من
العرنسية املمزغة تمزيغا يسعى فيما يسعى
إليه ،إىل الرطانة فقط ،ولعل متصفح الربامج
السياسية واإلخبارية ،والفنية والثقافية وغريها

سيالحظ عدم إيالء أي أهمية للغة املوظفة
يف القناة ،فهي تصدر عن باثها كيفما
اتفق ،إال من رحم ربك ،من إعالميني
عايل الكعب متمرسون ومؤهلون
علميا وأكاديميا لالضطالع بهذه
املهام.
أليس من مسؤوليات مدبري قناة
األمازيغية تقديم مواد تتغيى نرش
اللغة االمازيغية الحقيقية ،ال خليط
لغات بلكنة ونطق أمازيغي ،دونما لجوء
إىل االقرتاض عند كل منعطف إلضعاف اللغة أكثر
فأكثر.
ثالثا ،مجمل املواد التي تعرضها القناة بالية
متقادمة يف رفوف زنقة الربيهي ،خاصة
املسلسالت اململة والتي تمت دبلجتها إىل اللغة
االمازيغية بشكل وضيع ،وكأن الكم الهائل من
األطر الشابة التي تعج بها القناة مرتجمون
أكثر من كونهم صحافيني .إن األعمال املرتجمة
واملدبلجة ظاهرة تعرفها أغلب القنوات التلفزية،
لكن طغيانها يعترب يف نظرنا تحقريا للمجتمع
املغربي ،الذي يجرب املشاهد عىل االجرتار والتكرار
اململني وإخالال باملسؤولية يف االرتقاء باللغة
والثقافة املغربية األصيلة ،وخيانة لثقة املواطن

املغربي وتيئيسا له يف إعالم وطني مسؤول
ومبتكر .إن تحويل قناتنا االمازيغية اىل مركز
للرتجمة الركيكة ،والدبلجة الوضيعة مسألة
تستحق أكثر من تساؤل وتتطلب أكثر من إجراء.
رابعا ،لم ينعكس بعد غنى الثقافة األمازيغية
وتنامي قضايا املجتمع املغربي وتشظيها ،عىل
خارطة الربمجة املنذورة للقناة الثامنة ،فالقناة
التي تحتل مساحة األربع والعرشين ساعة ال
تقدم للمشاهد إال سويعات تؤثثها محتويات
معادة ومكرورة ،تعود بنا أحيانا إىل مرحلة
الست ساعات األوىل من بدايات القناة ،مما يفرس
بضمور اإلنتاج االمازيغي ،ويسائل الفاعلني
القيمني عىل مجال اإلنتاج بكل صنوفه وتالوينه.
خامسا ،ثمة نيات غري بريئة ثاوية يف اإلرصار
عىل تقديم القناة بمظهر قناة النشاط بمعناه
الفج ،بإغراق املساحة اإلعالمية ويف ساعات
الربايم تايم ،بالسهرات والحفالت بشكل يوحي
بأن األمازيغية حدها الطعارج والبنادر ،وأن ال
يشء يف البلد يحرك فينا ساكنا.
بعيدا عن طرح القضايا السياسية واالجتماعية،
واالقتصادية ،للمواطن ،فإن القناة تكرس
الفلكلرة التي ناضلت الحركة األمازيغية ضدها
ردحا من الزمن.

حلسن بنضاوش مناضل وفاعل مجعوي:

كرمي أمزال فاعل مجعوي ومناضل سياسي:

القناة األمازيغية مكسب أساسي يف قطاع مهم أال وهو اإلعالم

تقييم خبصوص مرور  12سنة على تأسيس القناة األمازيغية

بخصوص القناة األمازيغية ،ومرور
 12سنة عىل ميالدها الذي لم يكن
سهال ،بل كان وراء نضاالت
مكونات الحركة األمازيغية،
ألنها كانت مطلبا حقوقيا
للحركة األمازيغية ،بإعتبار أن
اإلعالم هو األخر يشكل بوابة
أساسية يف تشكيل الشخصية
الوطنية لكل شعب.
قبل ميالد القناة األمازيغية ،ومع عدم
تأكد الحركة األمازيغية ،بعد مقاومة معروفة
من جهات من إمكانية تحقيق حلم إعالن
ميالد القناة ،كان التوجه نحو قناة إعالمية
وإن رسمت معاملها تبقى مرشوع السياق
التاريخي والزمني ملرحلة معينة.
وال يمكن إخفاء دور ومكانة القناة األمازيغية،
خاصة بالقرى واملناطق النائية ،يف التوعية
والرتفيه والنرشات اإلخبارية ،وبرامج القرب،
ونقل املباريات الرياضية بلغة كانت فقط
لهجات يف الراديو ،مع اعتماد الصوت فقط.
فمن خالل القناة األمازيغية عرف ءيمازيغن،
صحافيات وصحافيني كانوا باألمس يعرفونهم
بأسماءهم وأصواتهم قبل أن يتمكنوا من
رؤيتهم ،وأحيانا رؤية حتى أنفسهم يف القناة
عرب برامج ونرشات.

إذن هي مكسب أسايس يف قطاع مهم،
هو اإلعالم ،لكن ما بعد  2011لم يعد
مقبوال هذا الوضع الذي عليه القناة
األمازيغية ،ألن القوة القانونية
لدستور  2011وخاصة تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،يفرض
سياق جديد ،يعزز مكانة األمازيغية
يف كل مناحي الحياة.
والوضع الذي تعيشه القناة األمازيغية
داخليا من خالل وضعية الصحافيات
والصحافيني ،والوضع القانوني لألمازيغية يف
عالقتها مع الرشكة الوطنية لالذاعة والتلفزة
املغربية ،واالمكانيات الضعيفة جدا املرصودة،
وغياب الوسائل اللوجستيكية الجديدة من
الجيل الجديد والذي تتوفر عليه قنوات أخرى
يبقى الرهان األسايس قبل التفكري يف املادة
املقدمة للمواطن املغربي ،وبالتايل الدعوة
إىل إنصاف القناة األمازيغية اعالميا واداريا
وماليا هو املدخل ،وعند تحقيق ذلك أنا عىل
يقني أن الصحافيات والصحافيني بالقناة يف
اتم االستعداد لتقديم منتوج إعالمي محرتف
يعكس أمازيغية املغرب وهويته.
نأمل أن تلتفت الحكومة الجديدة إىل القناة
األمازيغية ،وتنصفها وتعتمدها مدخال
اساسيا لتحقيق التنزيل السليم للطابع
الرسمي لألمازيغية.

الننكر أن القناة األمازيغية هي أول قناة
فضائية باملغرب ناطقة بـ «لغة
أصحاب األرض» .هذه القناة التي
قدمت مجهودات يف مجال اإلعالم
األمازيغي بأبسط اإلمكانات
املادية والبرشية.
لكن رغم كل هذه املجهودات
املبذولة عىل ما يزيد  12سنة ،لم
تسلم القناة األمازيغية من السقوط
يف بعض الهفوات واإلخفاقات التي يجب
تداركها.
من بينها عدم قدرة القناة األمازيغية عىل
تغطية ،ومواكبة مختلف األحداث والقضايا
واملواضيع التي تهم اإلنسان األمازيغي يف كل
ربوع الوطن.
مما يؤدي إىل عدم إشباع حاجيات اإلنسان
األمازيغي وتحقيق تطلعاته اإلعالمية.
لهذا من الواجب عىل القناة األمازيغية تغطية
ومواكبة مختلف األحداث والقضايا التي
تهم اإلنسان األمازيغي يف جميع املجاالت
(الحقوقية ،الثقافية ،اإلقتصادية ،اإلجتماعية،
السياسية )...بدل اإلكتفاء بشؤون املركز
أو جهة معينة ،أو بث ونقل الخرب والربامج
بلهجة أمازيغية معينة.
يجب عىل القناة األمازيغية إعتماد الالمركزية،

وعليها معانقة هموم اإلنسان األمازيغي
الذي يعيش يف الهامش واملناطق
النائية ،وتسليط الضوء عىل النقط
السوداء التي يعيشها اإلنسان
األمازيغي وتعرفها القضية
األمازيغية.
والبد أيضا من إعتماد التنوع يف
الربامج سواء الثقافية والفكرية
والسياسية واالقتصادية واألفالم
والرسومات املتحركة ...غياب هذا
التنوع يف القناة األمازيغية ،تهدد اللهجات
األمازيغية أيضا ،يدفع األمازيغ من رجال
ونساء وأطفال إىل مشاهدة قنوات مغربية
أخرى ،وذلك إلشباع حاجياتهم  ،وتحقيق
تطلعاتهم اإلعالمية.
وأنا شخصيا باعتباري أمازيغي من «أسامر»
بالد املالحم والبطوالت.
هناك غياب تام لربامج األطفال واألخبار
ومرسحيات وأفالم ب «أمازيغية أسامر» مما
ينعكس سلبا من متابعة األخبار ومسلسالت
وبرامج القناة األمازيغية.
لهذا يجب أن تهتم القناة األمازيغية عىل
الجانب التعليمي والثقايف ،والتعريف بالحضارة
األمازيغية ،واللغة األمازيغية الرسمية املوحدة
وخلق برامج متنوعة ومتعددة تحقق اإلشباع
لألطفال والنساء والرجال...
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القناة األمازيغية بعيون صحافييها
نادية السوسي صحافية ومقدمة برامج بالقناة األمازيغية

قناة متازيغت كانت حلم مجيع املغاربة وحلمي كذلك كإعالمية أمازيغية
قناة تمازيغت كانت حلم جميع املغاربة،
وحلمي كذلك كإعالمية أمازيغية.
فمنذ البداية إىل اليوم عشت تجارب
فاصلة يف حياتي املهنية ،بحيث كان
يل الرشف أن يكون صوتي أول صوت
يبث عىل القناة من خالل وصلة البث
التجريبي ،وأول صحافية قدمت النرشة
االخبارية الرئيسية ،كما كنت كذلك
أول معلقة عىل مقابالت كرة القدم
باألمازيغية ،ومنذ ذاك الحني أرشفت
عىل العديد من الربامج الرياضية،
السياسية والثقافية ،واآلن أعد
وأقدم برنامج بانوراما ،وهو برنامج
يعنى بالفن والثقافة هذا من جهة.
ومن جهة ثانية ومن خالل تجربتي

داخل القناة االمازيغية ،التي
أعتربها ،من منظوري ،إحدى أهم
املنابر اإلعالمية الوطنية ،انطالقا
من الدور الهام الذي لعبته ومازالت
تلعبه يف الساحة االعالمية الوطنية.
هذه املؤسسة أضافت ملسريتي املهنية
الكثري ،فبفضلها تمكنت من اكتساب
تجارب ومهارات عملية ،اليش الذي
ساعدني عىل تطوير عميل االعالمي
الذي صقلته من خالل العمل امليداني،
كون قناة تمازيغت كانت دائما
حارضة يف جميع املحافل الوطنية
والدولية باحرتافية عالية ،وهذا ما
يؤكد عىل مهنية طاقمها اإلعالمي.
فبالرغم من االكراهات التي تعانيها

القناة ،إال أنها استطاعت فرض
وجودها داخل الجسم االعالمي
الوطني ،عرب العمل االحرتايف الذي
تقوم به ،وخري دليل عىل ذلك الطريقة
التي اشتغلت بها القناة خالل فرتة
الحجر الصحي وحالة الطوارئ
الصحية ،بحيث استطاع املشاهد
املغربي بصفة عامة واألمازيغي
بصفة خاصة الحصول والوصول إىل
املعلومة الصحيحة يف وقت انترشت
فيه األخبار الكاذبة ،وكذلك اإلحرتافية
العالية يف تغطية االستحقاقات
االنتخابية األخرية ،كل هذا يذل عىل
أن قناة تمازيغت استطاعت فرض
وجودها بالرغم من كونها حديثة

النشأة ،وكذلك كونها بدأت من الصفر
بحكم أنها ناطقة باألمازيغية ،فهي
ال تتوفر عىل أرشيف سابق أو انتاج
أمازيغي تعتمد عليه ،بل انها ملزمة
بإنتاج مواد للبث ،إضافة إىل كونها
قناة جامعة ،يعني ليست متخصصة،
وكل هذا جعل املهمة شبه مستحيلة،
لكن بفضل أطقمها استطاعت النجاح
يف االمتحان بامتياز  ،خالصة القول
فخورة بانتمائي لهذه القناة بالرغم
من اإلكراهات التي تعانيها ،وكذل رغم
االنتظارات الكثرية وعىل رأسها تمديد
البث إىل  24ساعة.

احلسني بوالزيت صحفي وباحث يف التاريخ

حممد النمط صحايف ومقدم األخبار بالقناة األمازيغية

قناة متازيغت :يف اهلنا ،واآلن ،واملستقبل...

القناة الثامنة مكبلة وتواجه إكراهات ميكن
جتاوزها بسهولة

أن تتحمل جريدة العالم االمازيغي،
هموم ومشقات فتح ملف االعالم
السمعي البرصي ،يعترب يف حد داته
نقطة مرشقة ومضيىة يف رساديب
اإلعالم املغربي الراهن ،اعالم
دخل منذ مدة ليست باليسرية يف
مخاضات شتى وتتقادفه أمواج
متعددة ،وذلك نتيجة مسارات
الديموقراطية وحقوق االنسان االي
عرفت يف السنوات االخرية الكثري من
االهتزازات ان لم نقل الرتاجعات ،والتي ضيقة من
مساحات الهوامش الضيقة املتاحة يف السابق.
يالحظ الباحث واملشتغل يف حقل االعالم السمعي
البرصي أن قناة تمازيغت قد استطاعت بال شك
تحقيق انواع وأجناس برامجية شتى ،ومنها
برامج النقاش السيايس وتتبع السياسات
العمومية يف كل املجاالت ،كما استكاعت ان
تواكب بكثري من الجدية مشاريع النقاش الثقايف
العمومي ،كما امتد مجال إشتغالها اليومي اىل
برامج السياسات العمومية والشأن ومتابعة
برامج الشان املحيل وفق مقاربة وتقنيات إعالم
القرب.
طيلة مدة  12سنة ،استطاعت القناة كذلك أنجاز
العديد من الروبورتاجات ،من مختلف االصناف
تناولت كل القضايا املطروحة يف املشهد املغربي
الحايل ،كما استطاعت القناة كذلك صناعة
بورتريهات مختلفة لشخصيات وكنية وأحنبية،
بغية تقريب رهانات النخبة املغربية ومختلف
الفاعلني من املشاهد املغربي.
وبخصوص االنتاج الدرامي من افالم ورشائط
وثائقية ومسلسالت ،ومرسحيات وسكيتشات
وسيتكومات ،فقد استكاعت القناة انتاج
بانوراما درامية متنوعة عكست مختلف االلوان
املغربية الحضارية والهوياتية ،التاريخية..
والجغرافية ....ويف هذا الصدد استطاعت القناة
ان تخلق وان تربز وجوه تحولت مع مرور
الوقت اىل نجوم تنضاف اىل النجوم التي تكونت
وترعرعت فوق خشبات مرسح جمعيات الحركة
األمازيغية  ،كما عززت الرصيد الدرامي لرشكات
انتاج ومبادرات األفراد والجمعيات التي انطلقت
منذ  ،1989يف اطار النهضة الثقافية األمازيغية
وابت استثمرت بدورها الرصيد السابق الذي
انجزته الرشكات االوروبية زمن الحماية عىل
املغرب  ،وذلك موضوع آخر.
مختلف هذه املجهودات واالنحازات استطاعت ان
تربز الكثري من الوجوه الصحافية والفنية التي
كانت مغمورة ،او االي حكم عليها قرسا مالزمة
الهامش وتداعياته السلبية املزمنة .لقد نجحت

القناة األمازيغية يف يف تصحيح الكثري
من الرواسب االيديولوجية االقصائية
حول حقيقة الهوية والحضارة
االمازيغيتني ،كما نجحت يف تصحيح
الكثري من املغالطات التي رسخت
حول االنسان االمازيغي يف الفرتات
السابقة ،بفعل برامج التعليم
واالعالم ،وبفضلها تع التعرف عىل
الكثري من الوحوه والنجوم التي اشتهرت
ونبغت يف مجاالت متعددة دون أن يعرف
املغاربة انهم نجوم امازيغ ،وشخصيات سياسية
وعلمية واكاديمية أنها أمازيغية(خصوصا يف
زمن جائحة مرض كوفيد .)19
لقد ظلت الكثري من النخب املغربية عرضت
لالقصاء والتهميش والتجاهل ملدة نصف قرن وما
يزيد(…) ويف هذا الصدد تمكن املشاهد من التعرف
عىل املسكوت عنه يف الجبال والصحاري والفيايف
البعيدة عن املراكز ،بواسطة برامج وريبورتاجات
القناة التي تمكن من محو صورة صورية عن
املغرب وعمقه الثقايف والحضاري املمتد الالف
السنني ،كما كان املشاهد مع موعد مع إكتشاف
غني الثقافة والتنوع الجغرايف املغربي الذي ظل
اىل االمس القريب يف عداد املجهول واملسكوت عنه،
وبحكم نجاح هذه التجارب ،إكتشف كل الباحث
عن االنتظارات الحقيقية للجمهور املغربي املمول
لإلعالم.
وبخصوص مسارات دسرتة اللغة االمازيغية فقد
لعبت القناة دورا محوريا وأساسيا يف “تنزيل
تعميم الحرف األمازيغي تيفيناغ ،من خالل تبنيها
لهذا الحرف ،والكتابة به واستعمالهويف سكريبت
القناة ،كما كانت مساهمة صحافييها مساهمة
جدية ورصينة يف القيام بالواجب املهني ،عندما
عملوا عىل كتابة عناوين نرشات األخبار والربامج
بحرف تيفيناغ ،يضاف كتابة مخترصات األخبار
به عالوة عىل كتابة الشعارات وترجمة وكتابة
أسماء مؤسسات وجمعيات بخط تيفيناغ”.
أنطالقا من كل ما سبق ،ال مناص من االعتزاز
بما انتجته القناة األمازيغية من انتاجات إيجابية
تتوخى يف العمق الرفع من مستوى تثقيف
وإدراك الجمهور تجاه حقيقة هويتهم رشيطة
العمل يف املستقبل عىل تحصني مكاسب املرحلة
السابقة ،والتوجه واسترشاف املستقبل املنظور
وفق خطاطة واضحة املعالم عمادها االساس
االنتقال السلس من مرحلة إىل مرحلة ،وفق
تخطيط مهني محكم احرتايف ،وتكون بدايته
تجويد االنتاج وتنظيم العمل وظبط شبكات
الربامج واالجناس الصحفية.

املسألة التي يجب التأكيد عليها من البداية
هي أن القناة التلفزيونية الثامنة
«تمازيغت» تعترب مكسبا مهما
وقيمة مضافة للمشهد اإلعالمي
العمومي ،انتظر املشاهد املغربي
الناطق باألمازيغية تحقيقه عىل
أرض الواقع  ،كما اعترب إطالق القناة
سنة  2010حدثا تاريخيا بامتياز،
ألن الهدف من ذلك كان واضحا يتجىل
يف تدبري التنوع الثقايف واللغوي باملغرب،
وحدث يؤرش عىل الثراء املادي وغري املادي للثقافة
املغربية ،وتطوير الثقافة واللغة األمازيغية
وتجديدها وتجويدها.
وتعترب تمازيغت قناة لالنفتاح والتسامح
والحداثة ،نجحت يف بلورة الهوية املغربية املوحدة
يف إطار ثوابت املجتمع املغربي ،وهي منصة
تكشف عن الهوية املغربية املتفردة القائمة عىل
جدلية التنوع والوحدة.
واستطاعت القناة ان تنجح يف عملها اإلعالمي
بفضل الجهد الجماعي وسيادة ثقافة عمل
الفريق بروح املسؤولية الذي يسود بني العاملني
يف قسم األخبار والربامج ،وبحكم كوني صحايف
بمصلحة األخبار كمقدم للنرشات اإلخبارية
املبارشة ،فان عملنا يمر عرب عدة محطات بحيث
أنه يف كل يوم ،ومبارشة بعد اجتماع هيئة التحرير
يتكلف كل صحفي بإعداد موضوع يرتبط أساسا
باألحداث الوطنية واملحلية ومستجدات الساحة
السياسية واالقتصادية والرياضية والفنية
ومخترصات دولية ،ويتم تقديم هذه املواد
للمشاهد املغربي باألمازيغية عىل شكل نرشتني
مبارشتني ،نرشة زوالية ابتداء من الخامسة بعد
الزوال ،وتقدم كموجز لألخبار ،واملسائية املفصلة
ابتداء من الثامنة مساء.
أما العالقات بني الزمالء بمصلحة األخبار،
فإنها تقوم عىل االحرتام املتبادل ،وال مكان فيها
لالعتبارات الشخصية واالنتماءات الجغرافية
والقبلية .ويحظى كل العاملني يف القناة بالتقدير
واالحرتام الالزمني من طرف رئيس املصلحة،
ورؤساء تحرير األخبار الذين يتوخون ويطمحون
إىل تحقيق أعىل مستوى من املهنية واإلنتاج من
خالل توزيع العمل وفقا ألهلية املعنيني مع األخذ
يف االعتبار ما قد يتوفر لدى البعض من تخصص
أو خربة يف مجال معني أو معرفة بمنطقة
جغرافية.
وقد قامت القناة بدور مهم يف زمن كورونا ،بحيث

كان العاملون بها يف الصفوف األمامية يف
مواجهة الفريوس يف أوج انتشاره ،من
خالل ريبورتاجات ميدانية ،ونقل
أخبار مرىض كوفيد باملستشفيات
العسكرية ،وواظبت عىل إعطاء
اإلحصائيات أول بأول يف جو
يسوده الخوف والهلع.
أكيد أنه ال وجود ملجال دون
إكراهات ومنها املوارد البرشية غري
الكافية داخل القناة ،نأمل أن تكون
هنالك توظيفات جديدة ،يف القريب العاجل من
صحفيني وتقنيني الستدراك الخصاص بمصلحة
األخبار ،سيما أن األخبار رهينة بتغطية األنشطة
الوطنية والدولية بشكل يومي.
ومن بني االكراهات أيضا التي تواجه الصحفيني
العاملني يف مصلحة األخبار والربامج هي صعوبة
إيجاد ضيوف يتكلمون باألمازيغية يف كل املجاالت
مما يجعلنا مضطرين اىل استدعاء نفس الوجوه
ملرات عديدة.
وهناك كذلك صعوبات مرتبطة باللغة والتعابري
املستعملة يف النرشات من أجل ضبط تقنيات
التعبري الصحيح يف النرشة األمازيغية ،خاصة
وأننا كمقدمني نحاول أن ندخل بيوت املغاربة
بلغة إخبارية سليمة ،بسيطة ،مفهومة تشمل
كل التعابري األمازيغية املغربية ،لكن رغم كل هذا،
فالقناة استطاعت أن تحقق االستمرارية وهي
اليوم تحتفي ب  12سنة من العمل الجبار بفضل
مجهودات كبرية تبدل بشكل جماعي ،متكامل
ومنسق ،وكل هذا راجع اىل مسؤويل القناة
األمازيغية وعىل رأسهم مدير القناة السيد محمد
مماد ورئيس قطاع البث والربمجة والربامج
السيد عيىس وهبي ،عىل تدبريهما الحكيم
والعقالني واملهني إلدارة القناة.
لكن تبقى تطلعات وطموحات مشاهدي
األمازيغية تعقد آمال عىل الزيادة يف عدد ساعات
البث  24/ 24ساعة ،وتطوير أداء القناة
األمازيغية واستقطاب وجوه وأصوات وطاقات
مهنية جديدة ،وتقديم برامج جديدة متنوعة بغية
العمل عىل ترسيخ الثقافة األمازيغية ونرش قيم
التفتح والحداثة والتسامح ،وعىل تنمية الحوار
بني الثقافات وتمكن املشاهد املغربي داخل
وخارج الوطن من اإلطالع عىل التقاليد والعادات
األمازيغية وتتبع مستجدات الساحة الوطنية عىل
جميع األصعدة.
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بمناسبة الذكرى الثانية عرشة لتأسيس القناة األمازيغية "الثامنة" أكد محمد مماد يف حوار مع "العالم األمازيغي" أنه بعد مرور  12سنة عىل إنشائها يمكننا أن نقول ،وبكل فخر ،أن القناة ساهمت إىل حد كبري
يف بناء سوق الربامج باللغة األمازيغية ،والنهوض من خالل إنتاجاتها المتنوعة والكثرية باألمازيغية لغة وثقافة .
ونبه إىل أنه وقت تأسيس القناة األمازيغية كان حينها واقع اإلعالم السمعي البرصي األمازيغي بئيسا بكل المقاييس .وأضاف أن ما زاد من بؤسه وتعقيده كون قناة تمازيغت مرشوع قناة عامة ودفرت تحمالتها
يتضمن مجموعة من اإلكراهات التي ال وجود لها يف دفاتر تحمالت نظرياتها التي تنتج وتبث بلغات أخرى.
وأشار إىل أن مسؤولية اإلعالم الجاد تكمن اليوم يف رضورة جعل المشاهد يكون عىل دراية تامة بصدقية الخرب وخصوصياته ومصدره وفهم حيثياته وانعكاساته المحتملة عىل حياته اليومية وهذا ما تحاول قناة
تمازيغت القيام به قدر المستطاع ويف حدود اإلمكانات المتاحة.
وتفاءل بمستقبل األمازيغية حني قال بأن "هناك غالف مايل قدره  200مليون درهم سيخصص لهذا الورش حسب ما رصحت به الحكومة الحالية .وهذا أمر مشجع للغاية مشريا إىل أنه هناك عقد الربنامج الذي
يتضمن جميع ما تحتاج إليه لقناة من إمكانات واعتمادات للرشوع يف إنجاز المرحلة المقبلة لتطوير أدائها بداء بالمرور إىل البث المتواصل  24/24ساعة"
وشدد عىل ان اإلعالم االمازيغي جزء مهم من المنظومة اإلعالمية الوطنية ويجب النهوض به عىل جميع المستويات وذلك لتمكينه من القيام بأدواره عىل أحسن ما يرام.

حممد مماد مدير القناة األمازيغية «الثامنة» لـ «العامل األمازيغي»

«متازيغت» خرجت إىل الوجود يف سياق معقد ووالدهتا كانت قيصرية
«متازيغت» سامهت يف بناء سوق الربامج األمازيغية والنهوض باألمازيغية لغة وثقافة
بعد مرور  12سنة كمدير للقناة األمازيغية ويف ظل كل
حاورته :رشيدة إمرزيك
اإلكراهات ،هل ساعدكم ذلك يف تحديد اإلصالحات او
__________________________
االوراش التي يتعني القيام بها لجعل القناة تواكب
بعد  12سنة عىل تأسيس القناة األمازيغية ،كيف التحديات المطروحة أمامها؟
تقيمون التجربة ،ماذا تحقق وماذا لم يتحقق بعد؟
يقول املثل الدارج « :رب ضارة نافعة» .كانت
تلك اإلكراهات بمتابعة حافز حقيقي إلنجاح
يف الحقيقة أشياء كثرية تحققت لكن أشياء كثرية هذا املرشوع املتميز وتنزيل مقتضيات دفرت
الزالت لم تتحقق بعد .وملعرفة ماذا تحقق خالل تحمالته وتجاوز بعض املشاكل التي كانت
السنوات األخرية أي منذ إحداث هذه القناة يف فاتح تشكل عائقا حقيقيا أمام طواقمها وإدارتها.
مارس من سنة  2010البد من التذكري ببعض
الحقائق امليدانية :

أولها أن هذه القناة تم إنشائها يف سياق إعالمي
«متميز» للغاية وشديد التعقيد بالنظر ملرشوع
من هذا الصنف و هذا الحجم  .والدته كانت يف
الحقيقة والدة قيرصية .لنتخيل مرشوع تلفزة
باللغة األمازيغية بالروافد الثالث يف قطاع
يفتقد إىل أبسط املقومات الذاتية  :غياب شبه
تام للموارد البرشية املؤهلة مهنيا ،التقنية
والفنية منها والصحفية واإلدارية  .حيث كان
لزاما عىل القائمني عىل هذه القناة أن يتناولوا
مختلف جوانب املرشوع من الصفر تماما ألن
القطاع كان يف مرحلة اإلرهاصات األوىل.
نعم قامت الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
أنذاك بتزويد هذا املرشوع بأحدث التجهيزات
والتقنيات وقامت بمجهودات جبارة إلخراجه
إىل حيز الوجود ،لكن واقع اإلعالم السمعي
البرصي األمازيغي آنذاك كان واقعا بئيسا
بكل املقاييس .ومما زاد من بؤسه و تعقيده
كون قناة تامزيغت مرشوع قناة عامة ،دفرت
تحمالتها يتضمن مجموعة من اإلكراهات التي
ال وجود لها يف دفاتر تحمالت نضرياتها التي
تنتج و تبث بلغات أخرى .نذكر منها عىل سبيل
املثال ال الحرص مسألة الرتجمة باللغة العربية
واألمازيغية وبحروف التيفناغ ،باالضافة إىل
رضورة إيجاد صيغة مثىل لتوازن حقيقي بني
روافد اللغة األمازيغية ،وهذا أمر لم يكن بالسهل
بل إنه يف غاية الصعوبة والتعقيد.
دون أن ننىس مسألة يف غاية من األهمية كذلك
ويتعلق األمر بغياب سوق للربامج التي بدونها
كما تعلمون يستحيل الحديث عن إمكانية
إنشاء قناة إذاعية أو تلفزية يف رضوف مهنية
عادية .رغم هذه اإلكراهات كلها تمكنت القناة
من فرض وجودها عىل الساحة اإلعالمية
الوطنية بل ساهمت إىل حد كبري يف خلق سوق
الربامج باللغة األمازيغية بروافدها الثالث
وواكبت بنجاح جميع األحداث التي عاشها
املغرب منذ نشأتها  :التصويت عىل دستور
 ،2011االنتخابات العامة لسنة  2016و 2021
باإلضافة إىل تنفيد جل اإللتزامات التي تم
التنصيص عليها يف دفرت تحمالتها

شمر الجميع آنذاك عىل سواعده وضحىوا
وناضلوا من أجل تجاوز املعيقات التي
أرشت إليها سابقا ،معتمدين يف ذلك عىل
اإلمكانات الذاتية للقناة واإلمكانيات التقنية
واللوجستيكية التي وضعتها رهن إشارة القناة
الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.
اليوم وبعد مرور  12سنة عىل إنشائها يمكننا
أن نقول ،وبكل فخر ،أن القناة ساهمت إىل حد
كبري يف بناء سوق الربامج باللغة األمازيغية،
والنهوض من خالل إنتاجاتها املتنوعة والكثرية،
يف النهوض باألمازيغية لغة وثقافة كما أكد عىل
ذلك صاحب الجاللة محمد السادس نرصه الله
يف خطابه التاريخي بأجدير سابع عرش أكتوبر
من سنة  .2001حيث قامت مثال بإنتاج وبث
أكثر من ستني مسلسل وستكوم ومايزيد
عن مائتي فيلم تلفزي وعرشات املرسحيات
والربامج الوثائقية وغريها من الربامج التي
نص عليها دفرت تحمالتها .كما تمكنت من رفع
عدد ساعات البث من ستة إىل  14عرش يوميا
وأكثر من  18خالل شهر رمضان املبارك.
من اهم معايري نجاح أي قناة هو انتشارها بني رشائح
المجتمع وتقبلهم لمحتواها اإلعالمي ،هل يمكن القول
إن القناة الثامنة نجحت يف هذا األمر؟
لقناة تمازيغت جمهورها ،يتفاعل مع برامجها،
يعرب عن رضاه من بعضها أحيانا وإنتقاده
لها يف أحايني أخرى .وهذه مسألة طبيعية بل
صحية إىل حد كبري ألن انتقادات جمهور القناة
هو الذي يساعد عىل تصحيح أشياء كثرية يف
شبكة برامجها ويساهم يف تحديد املضامني من
خالل اقرتاحاته من حيث الشكل واملضمون .
الننىس أن القناة يف واقع األمر ملك لجمهورها،
فال مستقبل لقناة التحرتم أذواق وانتظارات
جمهورها.
أكيد أن التلفزيون العمومي أصبح يواجه تحديات
كبرية يف نقل المعلومة خصوصا يف ظل منافسة وسائل
االتصال االجتمايع ،هل استطعت القناة ان تواكب هذا
التطور؟

أشاطرك الرأي يف هذا األمرإىل حد ما .نعم تعاظمت
املنافسة وأشتدت خالل السنوات األخرية
لكن يف اعتقادي عىل مستوى الكم فحسب.
املشاهد يف حاجة اليوم إىل من يساعده عىل
فهم ما يجري حواليه من أحداث ووقائع،
محلية كانت أو دوليه .هناك سطحية وأحيانا
ضحالة حقيقية يف طريقة تناول املواضيع التي
تهم املشاهد .مسؤولية اإلعالم الجاد تكمن
اليوم يف رضورة جعل املشاهد يكون عىل دراية
تامة بصدقية الخرب وخصوصياته ومصدره
وفهم حيثياته وانعكاساته املحتملة عىل حياته
اليومية .ولإلعالم العمومي دور أسايس يف هذا
املجال ،وقناة تمازيغت تحاول القيام بهذه املهة
قدر املستطاع ويف حدود اإلمكانات املتاحة ،علما
أنها ليست بقناة إخبارية .وتعتمد يف خطها
اإلعالمي عىل مبدأ سياسة القرب يف تناولها
ملختلف مضامني برامجها وسعيا منها لتكون
يف تفاعل دائم مع جمهورها أينما وجد داخل
وخارج املعزب.

هناك كذلك مايصطلح عليه بالعقد الربنامج
ويتضمن جميع ما تحتاج إليه القناة من
إمكانات واعتمادات للرشوع يف إنجاز املرحلة
املقبلة لتطوير أدائها بداء باملرور إىل البث
املتواصل  24/24ساعة .وهذه عملية تحتاج
إىل إمكانات مالية وتقنية وفنية و رشية ال
يمكن الحصول عليها إال إذا خصصت لها
الحكومة الحالية مايلزم من االعتمادات املالية،
يف ظل الحكومة الحالية مايه افاق االعالم السمعي
البرصي األمازيغي ،ومايه االسرتاتيجيات المطروحة
للنهوض به؟

ينبغي التذكري بأمر يف غاية من األهمية ،اال وهو
اإلرادة التي عرب عنها،غري ما مرة صاحب الجاللة
نرصه الله ،من أن ورش األمازيغية يهم جميع
املغاربة بدون استثناء ،وبالتايل انجاحه قضية
تهم املغاربة كافة وليس الناطقني منهم باللغة
األمازيغية فحسب .اإلعالم السمعي البرصي
عىل وجه الخصوص قطاع إسرتاتيجي و ينبغي
التعامل معه عىل األساس .اإلعالم األمازيغي
ما المانع من توسيع شبكة البث القناة الثامنة لتصل جزء مهم من املنظومة اإلعالمية الوطنية ويجب
النهوض به عىل جميع املستويات وذلك لتمكينه
إىل  24ساعة؟
من القيام بأدواره عىل أحسن مايرام.
هو هدف سيتم تحقيقه إن شاء الله يف القريب
العاجل كما هو األمر بالنسبة لإلذاعة األمازيغية .آلم يلعب هذا اإلعالم إذاعة وتلفزة دورا رياديا
نحن متفائلون كثريا حينما عربت الحكومة يف أهم املحطات التي مر منها املغرب منذ
الحالية عن رغبتها يف تنزيل مقتضيات الدستور سنة 2010؟ فقد استطاع مواكبة جميع
فيما يهم ورش األمازيغية ومعه بطبيعة الحال االستحقاقات اإلنتخابية بنجاح ،واإلنخراط
الكامل يف عملية التعريف بوباء الكوفيد19 -
ملف اإلعالم السمعي البرصي األمازيغي.
وطرق الوقاية منه ،إىل جانب نقل الدروس
هناك غالف مايل قدره  200مليون درهم املدرسية عن بعد ،والتعريف ببزنامج املبادرة
سيخصص لهذا الورش حسب مارصحت به الوطنية للتنمية البرشية الخ ....
الحكومة الحالية .وهذا أمر مشجع للغاية.

