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م�ا هو الس�بب المباش�ر في النق�اش الدائر 
حول دفاتر التحمالت الجديدة؟

أه�و بالفع�ل خوف)م�ن يس�مون أنفس�هم 
بالحداثيي�ن ( م�ن أس�لمة القط�ب اإلعالمي 

العمومي؟
أم ه�و خ�وف الفرانكفونيي�ن عل�ى التن�وع 

الثقافي واللغوي؟
أم ه�و الخ�وف عل�ى المصال�ح الش�خصية 

والذاتية للقائمين على هذا اإلعالم؟
جواب�ا على الس�ؤال األول فإن م�ن يقول أن 
هذه الحكومة الجديدة تعمل من خالل دفاتر 
التحم�الت عل�ى أس�لمة المش�هد اإلعالم�ي 
المغرب�ي، فه�و يجان�ب الص�واب. ذل�ك أن 
سياس�ة الدولة منذ االس�تقالل والحكومات 
المتعاقبة على الشأن المغربي من محافظين 
واش�تراكيين و تكنوق�راط كله�ا كانت و ما 
زالت سياس�تها اإلعالمي�ة و التعليمية تصب 
في توظيف  اإلسالم  سواء في وسائل  اإلعالم 
و مناه�ج التعلي�م بغي�ة تربي�ة المواطني�ن 
على دي�ن واحد ولغة واحدة، حاملين ش�عار 
»المغ�رب لن�ا ال لغيرن�ا« ضاربي�ن ع�رض 
الحائط حق المس�يحي واليهودي وغيره من 
مكون�ات المجتمع المغربي ف�ي هذا اإلعالم 
ال�ذي يقتات م�ن جيوب هؤالء دون الس�ؤال 
عما يقدم�ه لهم ف�ذاك كارثة أخرى أس�الت 

مدادا كثيرا وال من مجيب.
خالص�ة الق�ول ه�ي أن نق�ل اآلذان ونق�ل 
مراس�يم  الصل�وات واألعي�اد الدينية، وحتى 
البرام�ج الديني�ة ليس�ت بالش�ئ الجديد في 
الجدي�دة، فق�ط تغي�رت  التحم�الت  دفات�ر 
مجاري المياه ليخ�رج البعض من جحورهم 
ليحملوا فزاعة أس�لمة المشهد اإلعالمي وهم 
بذل�ك ال تعدوا أن تك�ون إرادتهم  فقط تعويم 
النق�اش و الظهور بمظهر المعارض وال غير 

ذلك.
أم�ا الفئ�ة الثاني�ة أي الفرانكفونيي�ن، فأين 
كان�وا حين كنا نواج�ه باالنفصاليين و ورثة 
اإلستعمار وحفدة ليوطي وغيرها من النعوت 

القدحي�ة، حي�ن كنا نمارس فق�ط حقنا في 
المطالبة باحترام المواثيق الدولية، وبالتالي 
احت�رام التعدد الثقاف�ي و اللغوي في اإلعالم 
ومن تم إدراج اللغة والثقافة األمازيغيتين في 

المشهد اإلعالمي المغربي؟
إن م�ن يس�مون أنفس�هم فرانكفونيي�ن أو 
حداثيي�ن و ديمقراطيين لم تثر حفيظتهم إال 
حين تم التنصيص على تلك النس�بة الضئيلة 
لألمازيغية في المشهد اإلعالمي و التي مازلنا 
نعتبرها نسبة محتشمة ال تشرف ال األمازيغ 

وال ترسيم األمازيغية في الدستور الجديد.
إن السياس�ة التعريبي�ة و مطالبة العروبيين 
كل  ف�ي  التعري�ب  تكري�س  م�ن  بالمزي�د 
المؤسس�ات، ال يثيرونه�ا ويحث�ون عليه�ا 
إال ف�ي الوقت الذي يرون في�ه نجاح الحركة 
االمازيغية ف�ي انتزاع حق من حقوقها، وقت 
ذاك فق�ط  ت�رى المعادي�ن لألمازيغي�ة م�ن 
فقه�اء و(ديمقراطيين) يضعون اليد في اليد 
كأنه�م س�يواجهون جيوش هرق�ل وتصبح 
خالفاتهم س�من على عس�ل ضد األمازيغية، 
فتراه�م يرفعون ش�عارات الوح�دة الترابية 
والوح�دة اللغوي�ة والوحدة الديني�ة والوحدة 
الثقافية. إال أنه  مع دفاتر التحمالت الجديدة 
أصبح�ت هذه األفواه، التي كان�ت األمازيغية 
باألم�س عدوها األول، يه�دد وحدتها اللغوية 
والثقافي�ة و حت�ى الدينية أصبح�ت اآلن في 
الوجه�ة األخ�رى م�ن النقاش فج�اء دورها 
لترفع شعار التنوع الثقافي واللغوي ال لشئ 
إال لوض�ع )العصا في الرويدا(. لكن الس�ؤال 
الذي يطرح نفس�ه و بإلحاح هو: أين يتجلى 
تهدي�د التن�وع الثقاف�ي له�ؤالء ف�ي دفات�ر 

التحمالت الجديدة؟
وإذا كان�ت دفاتر التحم�الت تهدد هذا التنوع 
الثقافي فأين هؤالء اآلن و التعليم مستمر في 
تعريب اإلنس�ان و المحيط و ينتج مس�تقبل 
المغرب بلغة وحي�دة هي اللغة العربية و أين 
كانوا حين كنا نطالب ليل نهار بإعالم يعترف 
بثقافتن�ا و لغتن�ا األمازيغيتي�ن، و كان ذات 

اإلع�الم إعالم ممخ�زن حتى النخ�اع تتحكم 
فيه الداخلية بكل فصائلها، فكان من الصعب 
الفصل بين العامل في الداخلية واإلعالمي في 

اإلذاعة والتلفزيون؟
الفئة الثالث�ة التي انخرطت في النقاش فهي 
الفئة المتحكمة فعليا في اإلعالم سرا وعالنية 
وهي ال تنط�ق عن الهوى بل هو الخوف على 
مصالحها المادية طبع�ا فدفاتر التحمالت ال 
تنص فقط على نس�بة اللغ�ات التي يجب أن 
تس�تعمل في اإلعالم و البرامج وجودتها،  بل 
تلتها  بنود مهمة تهدد مصالح المنتفعين من 
الوضعية الس�ابقة الحالية، وهم في حقيقة 
األمر ال يكترثون كثيرا لنقل اآلذان والصلوات 
بل بالعكس ه�ذا النقل المباش�ر لن يكلفهم 
ش�يئا بقدر ما سيساعدهم على ملء الشبكة 

البرنامجية بدون تكلفة مادية ثقيلة.
إن ال�ذي يف�زع زمالئنا في اإلعالم الس�معي 
البصري هي تلك البنود التي  أصبحت تنصص 
عل�ى عدم الجمع بي�ن المصالح فال يعقل أن 
يك�ون مدير اإلنت�اج هو مالك لش�ركة إنتاج 
ف�ي نفس الوق�ت  تنتج لنف�س القطاع الذي 
يش�تغل فيه. وال يمكن كذالك لش�ركة واحدة 
االستفادة من إنتاج أكثر من برنامج كما هو 
الحال  لش�ركات كثيرة لبعض المس�ؤولين و 
التي تنفرد بأكثر م�ن برنامج بأموال باهظة 
و بموارد بش�رية و بتقنيات ووس�ائل مادية 
وبش�رية للدار كما يحبون تس�ميتها، كما لو 

أنها في ملك أبائهم حتى يسمونها دارنا.
إذن إنه�ا ح�رب المصالح المادي�ة بعيدا عن 
اله�م اإلعالم�ي و ذوق المش�اهد و اهتم�ام 
المس�تمع، إنه الري�ع اإلعالم�ي واألخطبوط 
المتجدر فيه والذي ال يمكن إزاحته بس�هولة 
فل�ه جي�وب مقاومة أق�وى، ولكنه�ا البداية 

فلنتفاءل للمستقبل.
و الحكيم األمازيغي قال قديما:

Ut aruku , ad yaki ughyul
Ut aruku , ad yaki uvyul

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة 
البــــــد 

مـــنهـــــــا
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* ياسني عمران

الذكرى  إيمازيغن  ن  تاوادا  حركة  خلدت 
ن  ثافسوت  أو  األمازيغي  للربيع   32
 22 يوم  البيضاء  الدار  بمدينة  إيمازيغن 
من  ألف   15 من  أكثر  حج  حيث  أبريل، 
تنظيمات  إىل  ينتمون  الذين  األمازيغ 
مسرية  يف  للمشاركة  األمازيغية  الحركة 
النرص  ساحة  ويف  األمازيغية،  ت��اوادا 
بكثافة  األمازيغ  إليها  تقاطر  بالبيضاء 
وصور  أمازيغية  أعالم  معهم  حاملني 
أخرى  وصور  األمازيغية  القضية  شهداء 

للمعتقلني السياسني للحركة األمازيغية، وقد ردد 
أمازيغية تعرب عن مطالب  املتظاهرون شعارات 

الحركة األمازيغية .
اللغة  ترسيم  بأجرأة  ت��اوادا  حركة  وطالبت 
األمازيغية وتدريسها أفقيا وعموديا وتعميمها يف 
جميع أسالك التعليم باملغرب، وباإلفراج الفوري 
األمازيغية  للقضية  السياسيني  املعتقلني  عن 
وباقي معتقيل الرأي باملغرب، كما طالبت تاوادا 
ومحاسبة  الوطنية  للثروات  العادل  بالتوزيع 
ومعاقبة ناهبي املال العام   وعربت عن مساندتها 
ودعمها املطلق لنضاالت املعطلني من أجل حقهم 
وأعلنت   ، الكريمة  والحياة  الشغل  يف  املرشوع 
لإلنتفاضات  املطلقة  مساندتها  عن  الحركة 
الشعبية العادلة بإيمرض أيث بوعياش تازة، إفني، 
اإلستعمارية  القوانني  إلغاء  برضورة  وطالبت 
الرامية إىل نزع أرايض القبائل األمازيغية مؤكدة 
أنها ستقف دائما إىل جانب الشعب يف معركته من 

أجل الكرامة والحرية، والعدالة اإلجتماعية .
ليبيا،  أمازيغ  مع  تضامنها  عن  الحركة  وعربت 

تونس، الجزائر، جمهورية أزواد...
العام  األمني  الدغرني  أحمد  للسيد  ترصيح  ويف 
لجريدة  املغربي  األمازيغي  الديموقراطي  للحزب 
العالم األمازيغي، أكد أن تاوادا هي حدث تاريخي 
املسرية  هذه  قبل  إيمازيغن  أن  بإعتبار  بإمتياز، 
املسريات،  تنظيم  يف  الحق  من  محرومني  كانوا 
وإستعمال الشارع العمومي للتعبري عن املطالب، 
وقد مرت اآلن مرحلتان من مسريات تاوادا األوىل 
يف الرباط والثانية يف البيضاء. وإعترب الدغرني أن 
تاوادا من مكاسب حركة 20 فرباير التي حررت 
واألحزاب  املخزن  سيطرة  من  املغربي  الشارع 
والنقابات التابعة له و التي كانت تتمتع بإمتياز 
التظاهر  أجل  من   ، العمومي  الشارع  إستعمال 
يضيف  و  املغرب  بخارج  تتعلق  قضايا  حول 
إنتاج  من  نضال  و  ميزة  هي  تاوادا  أن  الدغرني 

الشباب األمازيغي.

حركة تاوادا ن إميازيغن ختلد الذكرى 32 للربيع 
األمازيغي بالبيضاء

إننا يف التجمع العاملي األمازيغي نتابع، بقلق و استنكار 
شديدين، األحكام الجائرة والخطرية التي أصدرتها، غرفة 
هذا  زوال  بعد  بالحسيمة  االستئناف  بمحكمة  الجنايات 
اليوم األربعاء 25 ابريل يف حق ست معتقلني عىل خلفية 
آيث بوعياش األخرية بسبعة وعرشين  ما سمي بأحداث 
سنة سجنا نافذا وغرامة 200 مليون سنتيم. والتي أدين 
فيها الناشط الحقوقي األستاذ محمد جلول بست سنوات 
سجنا  سنوات   5 ب  بنشعيب  العظيم  وعبد  نافذا  سجنا 
سنوات  بأربع  اآلخرين  معتقلني  األربع  أدين  فيما  نافذا 
سجنا نافذا كل واحد منهم وهم : عبد الله اوفالح، احمد 
بوسكوت،  املجيد  وعبد  الجليل  عبد  واالخوين  املوساوي 
ويعتربه  الحكم  هذا  يندد  األمازيغي  العاملي  فالتجمع 
من  لها  الأساس  تهم  عىل  مبنية  أحكام  وهي  سياسيا، 
آيث  ساكنة  من  االنتقام  إىل  باألساس  وتهدف  الصحة 
املصالحة  أن  عىل  وتؤكد  عموما  الكبري  والريف  بوعياش 
حقيقتها  يف  تعني  الريف  مع  النظام  عنها  يتحدث  التي 
االستمرار يف قمع واضطهاد الجماهري الشعبية الرافضة 
والديمقراطية  الحرية  إىل  والتواقة  واالقصاء  للتهميش 
الوقت  يف  هذا  االجتماعية،  والعدالة  واملساواة  والكرامة 
الحقيقيني  واملجرمني  الجالدين  فيه  يتمتع  الذي 

النظام  طرف  من  والحماية  بالحرية  العام  املال  وناهبي 
السائد  املخزني  النظام  إىل  راجع  وهذا  ومؤسساته. 
واالقتصادية  السياسية  بجوانبه  بالدنا  يف  قرون  منذ 
طرف  من  املرفوض  النظام  هذا  والثقافية،  واالجتماعية 
فإننا  عليه  وبناءا  املغربي.  املجتمع  من  واسعة  رشائح 

نعلن للرأي العام الوطني والدويل ما ييل: 
تنديدنا الشديد ل:

معتقلينا  حق  يف  الصادرة  والخطرية  الجائرة  األحكام   -
السياسيني 

يتناىف  والذي  املغربية  للسلطات  املخجل  املوقف  لهذا   -
بحقوق  الخاصة  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  وجميع 

اإلنسان
مطالبتنا ب: 

رساح  وإطالق  وعاجل  فوري  بشكل  رساحهم  بإطالق   -
كافة املعتقلني السياسيني ببالدنا.  

مناضيل  حق  يف  الصادرة  الصورية  املتابعات  كل  إلغاء   -
بني بوعياش.          

التي تناضل من اجلها  العادلة  � االستجابة لكل املطالب 
الساكنة.    

نعرب عن تضامنا املطلق مع عائالت املعتقلني، و نطالب 

لهؤالء  الصورية  املحاكمة  بتعليق  املخزنية  السلطات 
واملرشوعة  العادلة  ملطالبهم  واإلستجابة  املعتقلني  

ومطالب ساكنة املنطقة. 
االحتجاجية  الحقوقية  الحركات  لكل  التام  دعمنا 
األمازيغية  الحركة  فربير”   20 شباب  “حركة  الشعبية: 
الوطنية  “الجمعية  النسائية،  الحركة  الديمقراطية، 
لحملة الشهادات املعطلني”، مع ساكنة إيميرض،  العمال 
السالليات،  النساء  التعسفي،  الطرد  ضحايا  والعامالت 
أصحاب األرايض املنتزعة بدون تعويض، أصحاب املنازل 
شعبنا  أبناء  وكل  املخزني...  القمع  قوات  هدمتها  التي 

املنادي بالتغيري الحقيقي والديمقراطية الحقة.
التصدي  عازمون  األمازيغي  العاملي  التجمع  يف  إننا 
حق  أي  أو  العامة  الحريات  تطال  التي  الخروقات  لكل 
خاص   بشكل  اإلقليم   لساكنة  اإلنسانية  الحقوق   من 
كان  مهما  العام  للرأي  وفضحها  عام  بشكل  وبتامازغا 

مصدرها.
* عن التجمع العاملي األمازيغي

فيصل أوسار 
رئيس منتدب لدى الريف الكبري

التجمع العاملي األمازيغي يندد باألحكام اجلائرة واخلطرية الصادرة يف حق املعتقلني السياسيني باحلسيمة 

يف  أزواد،  وأطر  ووجهاء  زعماء  أعلن 
منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  بيان 
لعلماء  العام  امللتقى  هامش  عىل 
األزوادي  الشعب  وأعيان  ووجهاء 
أبريل  و26   25 مابني  غاوا  بمدينة 
للحركة  انضمامهم  عن  املايض، 
والتزامهم  أزواد،  لتحرير  الوطنية 
الوطنية  الحركة  وأهداف  بمبادئ 

لتحرير أزواد.
املرشوط  غري  تأييدهم  عن  وعربوا 
أو  الرتاجع  وعدم  أزواد،  الستقالل 
أزواد،  استقالل  إعالن  عن  التنازل 
املساواة،  العدالة،  عىل:  املؤسس 
حرية  الرشيد،  الحكم  الديمقراطية، 
التعبري، احرتام حقوق اإلنسان، بغض 

النظر عن اللون والعرق.
عنه  أعلن  ما  أن  البيان  ويقول 
جاء  أزواد،  وأطر  ووجهاء  زعماء 
أن   يف  أساسا  واملتمثلة  أسباب  لعدة 
قبل  ومايل  أزواد  بني  موجودة  الحدود 
االستعمار. باإلضافة إىل اإلرادة القوية 
وحقه  املتجددة  األزوادي  الشعب  لدى 
يف  ورغبته  بنفسه،  مصريه  تقرير  يف 
تسيري شؤون بلده، التي عرب عنها من 

خالل زعمائه التقليديني.
االنتفاضات  تجدد  إىل  باإلضافة 

والثورات األزوادية ضد دولة مايل منذ 
اللحظة التي تم إلحاق أزواد بها حتى 
التي  الوحشية  وملجازر  هذا،  يومنا 
األزواديني  ضد  املايل  الجيش  يرتكبها 
منذ أكثر من 50 سنة، والتباين الواضح 
تنمويا  مايل  مناطق  وباقي  أزواد  بني 
وثقافيا واقتصاديا، واإلختالس املنظم 
الحكومات  تتالقاها  التي  للمساعدات 
أزواد،  تنمية  لصالح  املتعاقبة  املالية 
وعدم التطبيق الفعيل ملختلف اتفاقات 
والتهميش  مايل،  مع  املربمة  السالم 
والقمع  واإلقتصادي  السيايس 
الفكرية  القدرات  العسكري، وتجاهل 
واألزوادية يف تسيري شؤون البلد، وكذا 
األزوادي  الرتاب  كامل  تحرير  إطار  يف 
واإلداري،  العسكري  املايل  الوجود  من 
جانب  من  النار  إطالق  وقف  وإلعالن 

الحركة الوطنية لتحرير أزواد
2012م،  ابريل   05 تاريخ  من  اعتبارا 
طرف  من  أزواد  استقالل  وإلعالن 
أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة 
2012م،  ابريل   06 تاريخ  من  اعتبارا 
مسلحة،  مجموعات  لتواجد  وكذا 
وتنظيمات إجرامية)تهريب مخدرات، 
يف  البرش(  تهريب  األسلحة،  تجارة 

أزواد بالتواطؤ مع الحكومة املالية.

علماء ووجهاء وأعيان الشعب 
األزوادي يعلنوان  انضمامهم 

للحركة الوطنية لتحرير أزواد
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إعداد:
سعيد 
باجي

* السلطانان عبد احلفيظ وعبد العزيز: وجهان لعملة 
احلماية:

قرص  لحماية  الفرنسية  الجيوش  سارعت   1912 مارس   30 يف 
فك  يف  ملطلبه  استجابة  بفاس،  الحفيظ  عبد  الرشيف«   »السلطان 
لقراره  الرافضة   األمازيغية  القبائل  عليه  فرضته  الذي  الحصار 
وبقرارات  العزيز،  عبد  أخيه  بسياسة  واإلقتداء  لألجانب  املنصاع 
سيمنح  والذي   1906 عام  الخرضاء  الجزيرة  )الخزيرات(  مؤتمر 
لألجانب املقيمني يف املغرب إمتيازات، من قبيل حرية تملك األرايض 
ومراقبة الجمارك املغربية، بعدما منحتهم اتفاقيات سالفة حماية 
وإعفاء رضيبي يف املعامالت التجارية . وكانت فرنسا قد اتخذت قرار 
للرسالة  استجابة   ،  1911 21 ماي  منذ  الرشيف«  »السلطان  إغاثة 
التي بعث بها هذا األخري إىل الحكومة الفرنسية  يف 17 أبريل1911، 
من  وممتلكاته  وأرسته  قرصه  »بحماية  الرسالة(  فيها)  يطالبها 
عىل  سلطانا  بايعوه  الذين  من  حتى   بل   ، ضده«  املنتفضة  القبائل 
مراكش وطوعوا مختلف فقهاء ووجهاء فاس قصد مراجعة فتواهم-

املوالية لعبد العزيز- ومبايعة عبد الحفيظ »بيعة مرشوطة« ومقيدة 
بالتزامات، تتحدد أساسا يف ».. الحكم العادل، واتباع سياسة حليمة، 
الحدود  من  املقتطعة  الجهات  واسرتجاع  الخزيرات،  رشوط  وإلغاء 

وتطهري  ووجدة،  البيضاء  الدار  من  املحتل  وإخراج  الغربية 
الحفيظية(.  البيعة  الحمايات...«)نص  دنس  من  البالد 
كان  الذي  اإلسم  ب«مراكش«)  لحقت  التي  الكارثة  أن  إال 
بالقول  عليها  للتمثيل  تصدق  آنذاك(،   املغرب  به  ينعت 
ذلك   º»  Rwlegh zeg uydi tetcci yi tiydit  « األمازيغي: 
 ،1908 أن بيعة الوجهاء والقواد املغاربة لعبد الحفيظ عام 
بعد اإلطاحة  بشقيقه   عبد العزيز »الذي عمل عىل مواالة  
القوى األجنبية ضدا عىل مصالح الشعب«، لم تكد تمر عىل 
تلك »البيعة املرشوطة« واملصحوبة ب »نص دستور«، ثالث 
وقادوا  حروبا  خاضوا  الذين  أولئك  اكتشف  حتى  سنوات  
مراكش  سلطان  لحكم  الجهات  مختلف  إلخضاع  ثورات  
»عبد الحفيظ املنتظر«، » املنقذ للبالد من األزمة السياسية 
واملالية ومواجهة الضغوط األوروبية« ، اكتشفوا أنه مواليا، 
هو اآلخر، للمصالح األجنبية، وتأكد املغاربة أن السلطانني 
وعىل  الحماية.  لعملة  وجهني  الحفيظ  وعبد  العزيز  عبد 
هذا األساس زحفت الجيوش الفرنسية عىل فاس واملناطق 
البالد،   لعاصمة  املداهمة  القبائل  هجومات  لصد  املجاورة 
خطر  كل  ضد  الرشيفة  الجاللة  صاحب  »مساعدة  ل  وذلك 
بالده  أمن  يعرض  ما  أو  عرشه  أو  الرشيف  شخصه  يمس 
أن  عىل  الحماية(،  معاهدة  من  الثالث  الفصل   ( للخطر...« 
» املساندة تشمل أيضا ويل عهده وساللته«. ومقابل توقيعه 
شقيقه  لصالح  الحكم  عن  وتنازله  الحماية  معاهدة  عىل 
موالي يوسف يف غشت 1912،  حصل  عبد الحفيظ عىل شيك 
بمبلغ 500 ألف فرانك فرنيس، وراتب شهري وإقامة تعود إىل 
السلطان  اسماعيل. وضمانا لسالمة  السلطان موالي  عهد 

الرشعي للحماية، »موالي يوسف بن الحسن«، وإخراج حرمته من 
عنق الزجاجة الذي وضعته فيه القبائل املقاومة يف كل أنحاء البالد 
وما يتهدد القوى الحامية يف  فاس واملناطق املجاورة من تهديدات 
وهجومات مباغثة، أقام املقيم العام الفرنيس املاريشال ليوطي قرصا 
ملكيا للسلطان الرشيف عىل مقربة من اإلقامة الفرنسية بالرباط، 
املدينة عاصمة للبالط الرشيف، ووضع  وبهذا اإلجراء أصبحت ذات 
لتفعيل  تنظيمية  إطارا مرجعيا وقوانني  املغرب  يف  الفرنيس  الحاكم 
الحفيظ  عبد  السلطان   طرف  من  املوقعة  الحمائية  املعاهدة  بنود 
أن  ذلك   ،1912 مارس   30 يف  فرنسا  عن  رينيو  واملسيو  املغرب  عن 
املركزية  لألجهزة  جديدا  نظاما  حددت  للمعاهدة   التسعة  الفصول 
بموجب  سيتم  والذي  الفرنسية،  الحماية  إلدارة  واملحلية  والجهوية 
هذا النظام الجديد قيام الدولة الحامية بإصالحات تهم شتى امليادين 
ومنها اإلصالح اإلقتصادي، وقسم املغرب إىل مناطق احتالل فرنسية 

وإسبانية وتم تدويل منطقة طنجة. 

* األسس القانونية واإلدارية للنظام احلمائي اجلديد:
يف  السلطة  اقتسام  فاس  معاهدة  أقرت  القانوني،  املستوى  عىل   -
أساس  عىل  العام  واملقيم  السلطان  بني  الفرنسية  الحماية  منطقة 
يف  السلطان«  وحرمة  الدينية  الوضعية  الجديد  النظام  »يحفظ  أن 
أن  الفرنسية يف مراكش.كما  الجمهورية  يمثل  العام  املقيم  أن  حني 
السلطان  عليها  يصادق  الحماية  نظام  سيطبقها  التي  »القرارات 
الرشيف باقرتاح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل 
السواء«)  عىل  الجارية  القوانني  عىل  والتعديالت  الجديدة  القوانني  

الفصل الرابع من نص املعاهدة(.
املخزن  أجهزة  جانب  إىل  فرنسا  أقامت  اإلداري،  املستوى  عىل   -
يف  اآلن  إىل  به  جاريا  العمل  مايزال  عرصيا،  إداريا  نظاما  التقليدية، 
واملحيل.  املركزي  املستويني  عىل  يعمل  النظام  هذا  املغربية،  اإلدارة 
الجهاز  رأس  عىل  الفرنيس  العام  املقيم  املفوض  يوجد  فمركزيا، 
لدى  الفرنسية  الحكومة  العام  املقيم  املفوض  يمثل   « اإلداري. 

لتطبيق  الصالحيات  كامل   العام  وللمقيم  الرشيف،  السلطان 
مقتضيات معاهدة الحماية«. تم بموجبه  إدخال تعديالت عىل جهاز 
الوزارات  بعض  منه  فحذفت  للسلطان،  الخاضع  املركزي،  املخزن 
الدبلوماسية  السلطات  تعد  ولم  جديدة.  إدارية  هيكلة  به  وأحدثت 
حيث  العام،  املقيم  عليها  استحوذ  بل  السلطان،  يد  يف  والعسكرية 
استوىل عىل مهام وزير الحرب ووزير البحر السابقني »املقيم العام 
األجانب،  الدبلوماسيني  واملمثلني  السلطان  بني  الوحيد  الوسيط  هو 
يف  املقيمني  األجانب  يخص  ما  يف  الصالحيات  كل  له  أسندت  كما 
عىل  فضال  هذا  املعاهدة(.  من  الخامس  )الفصل  الرشيفة«  اململكة 
الرعايا  يمثلون  الفرنسيون  والقناصل  الدبلوماسيون  »املنتدبون  أن 
»اليمكن  إذ   º»الخارج يف  املراكشية  املصالح  عن  ويدافعون  املغاربة 
موافقة  بدون  دولية  معاهدة  أي  توقيع  الرشيفة  الجاللة  لصاحب 

حكومة الجمهورية الفرنسية«)الفصل السادس من املعاهدة(.
املخزن من خالل  مالية  الحماية وصاية عىل  كما فرضت سلطات   
تطبيق اإلصالح املشرتك للنظام املايل الرضوري »...لضمان مصالح 
الخزينة«.   عائدات  عىل  للمحافظة  وكذا  الرشيفة  للخزينة  الدائنني 
حيث »يتعهد صاحب الجاللة السلطان الرشيف بأال يقرتض لنفسه 

أو لغريه ماال  عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية«.
تحت  وأنشئت  األعظم«  »الصدر  بمنصب  اإلحتفاظ  تم  وباملقابل، 

اإلدارية  الشؤون  ومصلحتي  واألحباس  العدل  وزارتي  إرشافه 
يف  النظر  إعادة  إىل  أدى   الذي  األمر  للتعليم،  ومندوبية  واإلقتصادية 
لدى  العام  الكاتب  يرشف  حني  يف   ºاملغربي املخزن  وتسيري  هيكلة 
املقيم العام، عىل مديريات: األشغال العمومية، املالية والفالحة... إال 
أن مديريتي األمن والداخلية ظلت بشكل مبارش تحت سلطة املقيم 

العام.
املحيل  املخزن  بأجهزة  الحماية  سلطات  فاحتفظت  محليا،  أما    -
وأضافت إليها موظفي سلطات اإلستعمار، إذ كان »القواد« يعملون 
يف األقاليم العسكرية تحت مراقبة ضباط الشؤون األهلية والباشوات 
يف األقاليم املدنية تحت مراقبة  رؤساء املصالح البلدية، وكان الصدر 
عليه  تقرتحها  الئحة  ضمن  من  الباشوات  يختار  الذي  هو  األعظم 

اإلقامة العامة الفرنسية يف املغرب.

* السلطان موالي يوسف: الوجه اخلفي يف احلماية 
اإلسبانية على املغرب:

مصطفى  األستاذ  العسكري،  التاريخ  يف  والباحث  الدكتور  يرى 
املرون)أنظر اإلستجواب(،  أن تاريخ توقيع السلطان موالي يوسف 
عىل الوفاق الفرنيس اإلسباني، وعىل ظهري تعيني موالي املهدي )ابن 
الحكومة اإلسبانية،  السلطان موالي اسماعيل(، خليفته لدى  عمه 
للحماية  الرسمي  املستند  يشكل  الذي  هو    ، ماي1913   14 يوم 
اإلسبانية عىل املغرب. وقد جاء  الوفاق املذكور ، نتيجة للمفاوضات 
املكثفة التي أجرتها فرنسا مع جارتها الجنوبية، إلنهاء خالفاتهما 
اإلنجليزي،  السفري  بمحرض  سيباستيان  سان  مدينة  يف  التاريخية، 
نونرب   27 يوم  اتفاق  إىل  الدولتان  توصلت  حيث  بمدريد،  وبعدها 
بعد  إال  املغربية  للحكومة  ملزمة  اإلتفاقية  هذه  تصبح  ولم   ،1912
منطقة  أعطت  والتي  يوسف،  موالي  السلطان  طرف  من  توقيعها 
نفوذ إلسبانيا بشمال وصحراء املغربº حيث ستظل  املنطقة تحت 
ممثلة  املذكور،  لإلتفاق  وفقا  والدينية،  املدنية  السلطان  سلطتي 
شخصني  بني  من  السلطان  يختاره  ...الذي   º»الخليفة« شخص  يف 
مغربيني، تقدمهما دولة إسبانيا للسلطان...«. كما ربطت معاهدة 

املقيم  طرف  من  إلغاء  أو  بموافقة  الخليفة  مهام  وفرنسا  إسبانيا 
بدون  تتم  األعمال  إجراء  يف  وسلطته)الخليفة(  اإلسباني.  العام 
تدبري  ويتم  دائما«،  املذكور  التفويض  »يكون  و  السلطان،  مراجعة 
تحت  والعسكرية  واملالية  واإلدارية  والقضائية  السياسية  الشؤون 
مضامني  اعتربوا  الباحثني  بعض  إسباني.  عام  مقيم  إرشاف  
اإلتفاقية الفرنسية اإلسبانية غامضة وقابلة للتأويل، فيها مايشري 
إىل أن الخليفة يمكن أن يترصف بنوع من اإلستقاللية عن السلطة 
املركزية، وخاضع بالدرجة األوىل إلمالءات املقيم العام اإلسباني، هذا 
األخري الذي تبقى صالحياته غري محددة ويمكن أن تخضع للتقلبات 
هو  األمر  يؤكد  وما  إسبانيا.   تعيشها  التي  والعسكرية  السياسية 
مع  مقارنة  اإلسبان،  العامني  املقيمني  ألسماء  الطويلة  الالئحة 
نظرائهم الفرنسيني. فقد شغل هذا املنصب ثمانية مقيمني إسبان يف 
الوقت الذي عمر فيه املاريشال ليوطي )وحده( هذا املنصب بالنسبة 
لفرنسا إىل حدود استقالته عام 1925 ) أنظر الئحتي أسماء هؤالء 
املقيمني العامني(، وذلك نظرا  للخربة العسكرية والكفاءة القيادية 
القادة  باقي  عن  املاريشال  تميز  كانت  التي  السياسية  والحنكة 
الفرنسيني، فقد تقلد منصب وزير حربية  العسكريني والسياسيني 
فرنسا يف الفرتات الحرجة من تاريخها. ولهذا يعترب، حسب املؤرخ 
واضعي  ومن  املغرب  يف  الفرنسية  السياسة  »مهندس  مبارك  زكي 

لبنات نظامها ومخططاتها ...«. والننىس أن الرجل 
هو املؤسس الحقيقي ملا يسمى ب »السياسة الرببرية« والتي التزال 

تداعياتها ومخلفاتها لعنة عىل املغرب الحديث.
املقيم  وصاية  تحت  الواقعة  البالط  مؤسسة  من  موقعه  بشأن  أما 
كان  »الخليفة«  أن   املؤرخني،  من  البعض  فيعترب  الفرنيس،   العام 
بمثابة »سلطان« تحت إرشاف مقيم عام إسباني، وفق ما أشارت 
إليه املؤرخة اإلسبانية مارياروسا دي مادارياكا، يف كتابها »مغاربة 
يف خدمة فرانكو«º حيث نقلت ترصيحات كل من املراقب العسكري  
أثناء  الريسوني  خالد  العرائش  وباشا  فيغرياس،  غارسيا  اإلسباني 
موالي  الخليفة  وصف  إىل  يشري  ما  فيها  اإلسبانية،  األهلية  الحرب 
الحسن بن املهدي ب »السلطان«. وهو ما اعتربه الباحث مصطفى 
بن  محمد  »السلطان  موقف  بني  الواقع  التناقض  عن  ناتج  املرون 
يوسف« و »خليفته« موالي الحسن بن املهدي بشأن الحرب األهلية 
اإلسبانية، هذا األخري الذي ترصف دون استشارة السلطان، وأرسل 
يعني  ما  للفرانكويني،  القتال مساندة  إىل جبهات  الخليفية  املحالت 
»انفصال منطقة الحماية اإلسبانية عن السلطة الرشعية للسلطان«. 
مضيفا: ».. لهذا، لم تتأخر السلطات الفرانكوية يف تهديد السلطان 
بفصل منطقة الحماية اإلسبانية عن منطقة الحماية الفرنسية يف 
حالة ما إذا خضع للضغوطات الفرنسية، ألنه: »عرب العصور، كان 
فإنه  ثم،  ومن  للجنوب،  وسلطانا  للشمال،  سلطانا  يعرف  املغرب 
بإمكاننا إحياء املايض«، كما عرب عن ذلك أحد الضباط الفرانكويني.

* باستعماهلما ألسلحة اإلبادة اجلماعية والدمار الشامل: 
هل ستعتذر فرنسا وإسبانيا عن  اجلرائم الوحشية املرتكبة 

ضد الشعب واألرض املغربيني:
الحماية  معاهدة  إبرام  إىل  باملغرب  اإلستعمارية  املساومات  انتهت 
سنة 1912، ولم تكن، يف حقيقة األمر، إال لحماية السلطان الرشيف 
هيبته  وأفقدته  وكيانه  عرشه  تهدد  التي  األمازيغية  القبائل  من 
يف  يعد  لم  »...إذ  املخزني،  الحكم  أساليب  تطوير  وتم  ورشعيته، 

مبناسبة مرور 100 سنة) قرن من الزمن( على معاهدة احلماية  باملغرب  املوقعة من طرف السلطان عبد احلفيظ بن احلسن األول عن املغرب واملسيو رينيو عن فرنسا يوم 30 
مارس 1912، وما تال هذا احلدث من شرعنة توغل اجليوش العسكرية الفرنسية، ممهدة الطريق لنظريهتا اإلسبانية، يف األراضي املغربية مبوجب اإلتفاق الفرنسي اإلسباين 
يوم 27 نونرب 1912، والذي سيتحول إىل اعتراف رمسي باحلماية اإلسبانية على مشال املغرب وصحرائه من طرف السلطان موالي يوسف، مبوجب ظهري شريف صادر يو م 14 
ماي 1913، ارتأت جريدة العامل األمازيغي، عرب هذا امللف، التأصيل للحمايتني الفرنسية واإلسبانية، وتسليط الضوء على الظروف واملالبسات اليت أعطت للدولتني حق إخضاع 

الشعب املغريب إلرادهتما وخمططاهتما اإلستعمارية، بعد استعماهلما ألسلحة اإلبادة اجلماعية والغازات السامة .  

- هوبري كونزاالف ليوطي: 27 أبريل -1912 
أكتوبر 1925

- تيودور ستيك: أكتوبر -1925 يناير 1929
- لوسيان سان  : يناير -1929 غشت 1933
- هنري بونصو: يناير -1933 مارس 1936

- مارسيل بيوروطون: مارس – شتنرب 1936
- شارل نوكيس: شتنرب -1936 يونيو 1943
- كابرييل بيو : يونيو -1943 مارس 1946

- إريك البون : ماي -1946 ماي 1947
- ألفونصو جوان: ماي -1947 شتنرب 1951

- أكستني كيوم : شتنرب -1951 ماي 1954
- فرانسيس الكوست: ماي -1954 يونيو 1955

- جيبلريت كراندفال:  يونيو – شتنرب 1955
- بيري بوير دوالتور: شتنرب – نونرب 1955

- أندري لويس دوبوا: نونرب -1955 مارس 1956 
)سيصبح أول سفري فرنيس يف مغرب اإلستقالل(

الئحة بأمساء املقيمني العامني 
الفرنسيني يف عهد احلماية

السلطان عبد احلفيظ وعبد العزيز وجهان لعملة احلماية الفرنسية
والسلطان موالي يوسف الوجه اخلفي يف احلماية اإلسبانية على املغرب

ليوطي مع األعيان بفاس
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الرضائب،  لجمع  الجيش  حاجةإىل  
الحماية  نص  فإن  األحوال،  كل  ويف 
الباحث  بذلك..«)يقول  له  اليسمح 
»أمري  كتابه  يف  واتربوري  جون 
صفحة  العربية،  الرتجمة  املؤمنني«، 
77(، مضيفا »... أن البالط الذي كان 
املغرب،  أنحاء  عرب  متجوال  قبل،  من 
حيث   ºالرباط مدينة  يف  استقر  قد 
اإلدارية   الهياكل  تنظيم  عملية  تتم 
الداخلية  إدارة  يف  املمركزة  الجديدة، 
وحاولت  السياسية«.  والشؤون 
القبائل  إخضاع  الحماية  سلطات 
التهدئة  ووسعت  املركزي،  الحكم  إىل 
السلطان  سلطة  من  الفرنسية 
مستوى  يف  وأصبحت  الدنيوية، 
ذلك  وألجل  الروحية.  سلطته  أبعاد 
حسب  يقال،  كما  تعتمد،  كانت 
واتربوري، عىل »إظهار القوة الجتناب 
العامة،  املمارسة  أن  إال  استعمالها«، 
عىل  تقوم  كانت  األحيان،  أغلب  ويف 
استعمال القوة ال عىل إظهارها، فقد 
أوضح الجنريال  أوكستني كيوم) الذي 
باملغرب  فرنسيا  عاما  مقيما  أصبح 
 A.(كتابه يف   ،)1954 1951و  بني  ما 
Guillaume , Les berbères ma-

 rocaines et la pacification de
 l’Atlas central)1912- 1933(,
»لم  يقول:   ،))paris  1946, P 73
تلتحق بنا أي قبيلة من تلقاء نفسها، 
يضع   لم  معركة،  دون  تستسلم  ولم 
استنفذت  أن  بعد  إال  السالح   بعضها 
املقاومة«،  وسائل  من  لديها  ما  كل 
ويذهب البعض من الباحثني إىل تقدير 
ثلث  يقارب  بما   ºاألرواح يف  الخسائر 
الحروب  مجمل  يف  املغربي،  الشعب 
واملعارك التي خاضتها كل من فرنسا 
فضال  الشعب،  هذا  ضد  وإسبانيا 
عن  الناتجة  الخسائر  حجم  عن 
املشاركة  للمغاربة  اإلجباري  التجنيد 
الحربني  يف  الحامية  األوروبية  للقوى 
اإلسبانية  األهلية  والحرب  العامليتني 
)حروبا صنعت تاريخا، لكنها لم تدخل 
التاريخ(.  التجأت الجيوش الفرنسية 
واإلسبانية يف حروبها ومعاركها ضد 
املقاومة املغربية)امتدت من 1907 إىل 
1934(، إىل استعمال أحدث ما وصلت 
الحربية  اإلسرتاتيجية  تقنيات  إليه 
عجزت  عندما  واإلسبانية،  الفرنسية 
عن إخضاع الشعب املغربي املدافع عن 
حريته، تساعده يف ذلك طبيعة أرضه، 
مناهج  استعمال  من  تجعل  التي 
يكاد  أمرا  ووسائله  الحديثة  القتال 
يكون مستحيالº فالقوى اإلستعمارية 
لم تكن تقاتل يف املغرب برشا وحسب، 
أرض  طبيعة  ضد  تقاتل  كانت  بل 
يعترب فيها املاء أثمن من الدم. وأمام 
األمازيغية،  القبائل  مقاومة  رشاسة 
التجأت فرنسا وإسبانيا إىل استعمال 
بواسطة  الجماعية  اإلبادة  أسلحة 
صحفي  كتب  فقد  الطائرات...  
األوربيون  كان  »إذا  يقول:  فرنيس 
 )Guernica(ڭرنيكا يعتربون 
الفرانكاوي  الطريان  قصفها  التي 
الحرب  لويالت  مثاال  اإلبادة...  حتى 
يوما  كان  قد  الريف  ووحشيته...فإن 
وتلك شهادة عىل  لڭرنيكا....  مرسحا 
الدولتان  شنتها  التي  الحرب  فضاعة 
)رودبريت  للمغرب«  املستعمرتان 
كونز ورولف دييرتموار، حرب الغازات 
السامة باملغرب، عبد الكريم الخطابي 
الكيميائي،   السالح  مواجهة  يف 
 .)4 الصفحة  العربية،  الرتجمة 
فڭرنيكا قرية بإقليم الباسك تعرضت 
الفايش خالل الحرب  لقصف الطريان 
األهلية اإلسبانية، خلدها الفنان بابلو 
بيكاسو يف لوحة تعترب من روائع الفن 
اإلسبانية،  الحرب  وبشاعة  املعارص. 
املدعمة فرنسيا، يف استعمالها للغازات 
السامة وأسلحة الدمار الشامل، فيما 
بالريف،  الكيماوية  بالحرب  يسمى 
الالإنسانية  الجرائم  عن  تكشف 
فهل  املغربي.  الشعب  ضد  املرتكبة 
هذه  عن  وإسبانيا  فرنسا  ستعتذر 
يوصف   وملاذا  الوحشية؟  الجرائم 
والسياسيون،  العسكريون  قادتهما، 

بأبطال وليس بمجرمي حرب؟

* احلماية: حتديد املفهوم
ألف محمد حسن الوزاني كتابا تحت عنوان:"الحماية 
يحدد  الكتاب  هذا  مقدمة  يف  األم��ة"،  عىل  جناية 
اخرتاع  الحماية  التالية:  الفقرات  يف  الحماية  مفهوم 
لفرض  االستعمارية  اإلمربيالية  تستعمله  شيطاني 
التي  املستضعفة  الشعوب  عىل  الغاشم  حكمها 
واالستيالء  الستغاللها  وفكريا  سياسيا  تستعبدها 
ليست  بخرياتها.فالحماية  واالنفراد  أراضيها  عىل 
الشعب  عن  الحقيقة  إلخفاء  تستخدم  صيغة  سوى 
لتقديم  حيلة  وهي  الخارجي،  العالم  وعن  املقهور 
يصدقها  لكي  مزينة  صورة  يف  االستعماري  الفتح 
شعب يوجد بلده وثروته محط األطماع االستعمارية 
املستضعفة   الشعوب  عىل  الغاشم  حكمها  لفرض 
الستغاللها  وفكريا  سياسيا  تستعبدها  التي 
واالستيالء عىل أراضيها واالنفراد بخرياتها. فالحماية 
عن  الحقيقة  إلخفاء  تستخدم  صيغة  سوى  ليست 
حيلة  وهي  الخارجي،  العالم  وعن  املقهور  الشعب 
لكي  مزينة  صورة  يف  االستعماري  الفتح  لتقديم 
األطماع  محط  وثروثه  بلده  يوجد  شعب  يصدقها 

االستعمارية)الوزاني-صفحة 17(.
تعاقد  هي  فالحماية  الدويل،  للقانون  بالنسبة  أما 
أوإتفاق بني دولتني ذات سيادتني تحتفظ فيه الدولة 
سيادة  الحامية  الدولة  وتحرتم  بسيادتها،  املحمية 

الدولة املحمية.
أما املاريشال اليوطي مهندس السياسة اإلستعمارية 
نظامها  لبنات  واضعي  ومن  املغرب  يف  الفرنسية 
يحتفظ  نظام  "الحماية  أن:  فريى  ومخططاتها، 
وإرادته،  وحكومته،  بمؤسساته،  املحمي  البلد  فيه 
بسيط  إرشاف  تحت  ولكن  كلها.  الدولة  وبأجهزة 
لدولة أوروبية تحل محله يف التمثيل الخارجي وتتوىل 
نحو  وتقوده  وماليته  جيشه  إدارة  عامة  بصورة 

التطور والتقدم والعرصنة..."
عىل  أجرب  الذي  الحفيظ  عبد  موالي  السلطان  أما 
تجربة  بعد  عنها  فقال  الحماية،  معاهدة  توقيع 
القدرة  يل  سوى  يبق  ولم  "ليست يل سلطة،  قصرية 
وقالوا  ورجيل  يدي  كبلوا  إنهم  النصائح،  إعطاء  عىل 

مارس الحكم"
البنود  يف  ومحللة  مفرسة  نجدها  املفاهيم  هذه 
التي  الحماية  معاهدة  تضمنتها  التي   )9( التسعة 
الفرنسية  الحكومة  طرف  من  صياغتها  تمت 

لقد  عبدالحفيظ.  موالي  السلطان  عىل  وفرضتها 
نصت هذه املعاهدة عىل إقامة نظام جديد يف املغرب 
وإقتصادية  وقضائية  إداري��ة  إصالحات  بإدخال 
ترى  التي  وصحية  وتعليمية  وعسكرية  ومالية 
بها  القيام  يف  ومصلحة  فائدة  الفرنسية  الحكومة 
عىل  املعاهدة  نصت  كما  وتقدمه.  املغرب  لتحديث 
امللكي وهيبة السلطان وخلفه،  النظام  الحفاظ عىل 
وباملحافظة كذلك عىل املؤسسات الدينية. كما نصت 
املعاهدة عىل مكانة اسبانيا يف املغرب ووضعية مدينة 
طنجة ...ومن بنود املعاهدة الخطرية تلك التي تنص 
رئيس  سلطات  بكل  يتمتع  عام  مقيم  تعيني  عىل 
تنفيذ  أو يسهر عىل  املغرب  الفرنسية يف  الجمهورية 
هذه املعاهدة ويكون وسيط السلطان يف عالقاته مع 
ممثيل الدول األجنبية، فإىل أي حد احرتمت السلطات 

االستعمارية روح معاهدة الحماية؟

* من احلماية إىل االستعمار:
لقد ادعت فرنسا أنها ال ترمي بحمايتها عىل املغرب 
السياسية  أنظمته  تجديد  عىل  مساعدته  من  أكثر 
دولة  ليصبح  والتعديالت  اإلصالحات  عليها  وإدخال 
البالد،  أنه ما كادت تستقر يف  إال  عرصية ومتقدمة. 
العسكرية  لسيطرتها  املغربي  الشعب  إخضاع  بعد 
واالنتفاضات  الجهادية  الحركات  عىل  والقضاء 
التنكر  يف  رشعت  حتى  واملدن  البوادي  يف  الشعبية 
ملبادئ معاهدة الحماية. تجلت مظاهر هذا االنحراف 
الوطنية نفوذها، والحد من  السلطة  والتنكر يف نزع 
بحيث  واالقتصادي  واالجتماعي  السيايس  حضورها 
الشعب  عىل  للتمويه  خالبة  صورة  غري  لها  تبق  لم 
والتضليل عىل  الرأي العام الخارجي. كما أخد املقيم 
والعسكريني  املدنيني  من  وأعوانه  الفرنيس  العام 
البالد وفق ما تقتضيه مصالح  يترصفون يف شؤون 
االقتصادي  املجال  يف  ومشاريعهم  املستعمرين 
والزراعي مرتكبني كل أنواع الظلم واالستبداد والعنف 
ومخططاتهم  إلرادتهم  املغربي  الشعب  إلخضاع 

االستعمارية، يف كل املجاالت.
وهكذا يتضح بشكل جيل أن معاهدة الحماية لم تكن 
وخداع،  وغش  تدليس  اتفاقية  سوى  األمر  واقع  يف 
فرنسية... حتى  بل  وطنية  كتابات  عدة  يف  ورد  كما 

إليه  املشار  كتابه  يف  الوزاني  حسن  محمد  يلخص 
مصالح  تحدد  والتي  املعاهدة  هذه  خلفيات  أعاله 
وأهداف السياسة االستعمارية موضحا"أن السياسة 

إطار  يف  تنهجها  فرنسا  مضت  التي  االستعمارية 
جانب  متناقضني،  بجانبني  تتميز  املزعومة  الحماية 

إيجابي واآلخر سلبي".
عامة  األوروبيني  نصيب  من  االيجابي  الجانب 
مفاتيح  أيديهم  بني  جعل  إذ  خاصة،  والفرنسيني 
االمتيازات من جميع أصناف النعم ورضوب الخريات، 
حتى وأن هؤالء األجانب أمسوا يشكلون يف هذا البلد 
طبقة ارستقراطية  أوروبية، يف حني باتت السلبيات 
من نصيب الشعب املحروم الذي ال ينال من املنجزات 
االستعمارية ذات الطابع االجتماعي إال القليل...علما 
أن هذه املنجزات التي تمت يف قطاع الطرق واملوانئ، 
العرصية،  واملعامل  والسدود،  الحديدية،  والسكك 
والبناء والسكن، واستغالل املناجم لم تنجز خصيصا 
لفائدة الشعب املغربي، بل إن الحاجيات ورضوريات 
العيش ومتطلبات االستعمار واالستغالل العام للبالد 

هي التي أملتها عىل املستعمر)الوزاني-ص 94(.

* حول مطالبة الدول االستعمارية باالعتذار
الجوانب  تناولت  فرنسية  كتابات  مؤخرا  صدرت 
عنه  وتقدم  األوروبي  لالستعمار  والسلبية  االيجابية 
عىل  نذكر  الكتب  هذه  بني  والتقييم...من  الحصيلة 

سبيل اإلشارة، كتاب:
Claude Liauzu, colonisation, droit 
d’inventairie, A.Colin , 2004.

وكتاب:
 Olivier Le cour Grandmaison, coloniser 
exterminer. Casbah- Edition- Alger 2005

وحزبية  سياسية  جهات  من  نداءات  صدرت  كما 
السلطات  تطالب  املغاربي  الفضاء  يف  وثقافية 
الفرنسية واالسبانية بتقديم اعتذار رسمي للشعوب 
التي  واملعنوية  املادية  واألرضار  املحن  عىل  املغاربية 
تعرضت لها هذه الشعوب خالل الحقبة االستعمارية 
قدمت  وإن  فحتى  الوطني،  التحرر  ومعركة 
ملحو  تكفي  فهل  اعتذاراتها،  األوروبية  الحكومات 
هذه الحقبة االستعمارية يف تاريخ الشعوب ونضالها 

من أجل اسرتجاع كرامتها وسيادتها..
إن املسامحة ال تعني النسيان.

* زكي مبارك
مؤرخ. باحث

املغرب : من احلماية إىل االستعمار

* ياسني عمران 

معاهدة  توقيع  عىل  سنة   100 مرت  لقد 
والعسكرية  السياسية  وتداعياتها  الحماية 
والثقافية عىل املغرب، وإنعكاساتها املستقبلية 
عىل الهوية الوطنية األمازيغية، ويف ظل انهيار 
كل األطروحات اإليديولوجية سليلة اإلستعمار، 
يبقى من الرضوري، الغوص يف أعماق التاريخ 
إلستحضار الذاكرة الوطنية بأفراحها وأتراحها 
لفهم املايض وإستحضار الحارض  واسترشاف 
جذور  إىل  العودة  من  البد  وبالتايل  املستقبل، 
التاريخ . فاملغرب بإعتباره بلدا إفريقيا منفتحا 
عىل حوض البحر األبيض املتوسط ومطال عىل 
لألطماع  هدفا  التاريخ  فجر  منذ  شكل  أروبا، 
اإلستعمارية، ومع ظهور اإلمربيالية األروبية يف 
القرن التاسع عرش شكل املغرب هدفا لألطماع 
اإلستعمارية التوسعية  ولتستغل فرنسا انهزام 
املغرب يف معركة إيسيل عىل الحدود الجزائرية 
يف  تطوان  يف  إسبانيا  أمام  أيضا  وإنهزامه 
منتصف القرن التاسع عرش، هاته اإلنهزامات 
اإلستثناء  مقولة  أنهت  للمغرب  العسكرية 
الضغط  اإلمربيالية  الدول  وشجعت  املغربي 
عليه  وفرضت  تركيعه  أجل  من  املغرب  عىل 
داخل  التغلغل  إىل  تفيض  ومعاهدات  رشوطا 
عدة  نخب  وخلق  خرياته  واستنزاف  املغرب 
الوطني  التاريخ  يف  عرفت  لإلستعمار،  عميلة 
الخطرية،  اإلسرتاتيجية  هاته  باملحميني، 
فانطلقت  األمازيغية  القبائل  إستنفرت 
املقاومة الوطنية ملجابهة املرشوع االستعماري 
أمزيان  الريف بزعامة محمد  فانتفضت قبائل 
اإلستعمارية  إسبانيا  محاوالت  إلجهاض 
فحقق  مناجه  وإستغالل  الريف  يف  للتوسع 
اإلسباني  املحتل  عىل  كثرية  انتصارات  أمزيان 
أيث  نواحي  أشن«  ن  »إغزار  معركة  أهمها 
إستطاعت  إسبانيا  أن  إال  بالناظور،  نصار 
ساحة  يف  وليستشهد  مقاومته  عىل  تقيض  أن 

الوغى يف سنة 1912 .
ومبارشة بعد إستشهاد الزعيم الوطني محمد 
عىل  عمالئها  بمعية  فرنسا  سارعت  أمزيان، 
السلطان  فقام  مراكش،  سلطان  عىل  الضغط 
بفاس  الحماية  معاهدة  بتوقيع  الحفيظ  عبد 
احتالل  لفرنسا  خولت  حيث   ،1912 سنة 
السلطان  ووقع  للمغرب،  الوسطى  املنطقة 
 1912 سنة  إسبانيا  مع  مدريد  معاهدة  أيضا 
والتي نصت عىل إحتالل الريف وأيت باعمران. 
الحماية، سارعت فرنسا  وبعد توقيع معاهدة 
الرببرية  السياسة  تطبيق  إىل  كبري  بحماس 
أصدرت  حيث  خطريا،  منحى  اتخذت  التي 

 1913 سنة  العقاري  للتحفيظ  قانونا  فرنسا 
األمازيغية  القبائل  أرايض  صادرت  وبموجبه 
الفضة  الفوسفاط،  مناجم  عىل  واستحوذت 
والحديد مما أدى إىل تجويع القبائل األمازيغية. 
وتحركت فرنسا بكل وحشية وبدون أي ضمري 
أخالقي ومتجردة من مبادئ الثورة الفرنسية، 
إذ قامت  العاملي،  الحقوقي  التي أسست للفكر 
بإلقاء  اإلمربيايل  التحالف  بمعية  اسبانيا 
األسلحة الكيماوية عىل أمازيغ الريف إلجهاض 
األطفال  وإحراق  بالشمال  الريفية  املقاومة 
السالح  أي  بًأرهاًج  والدواب  والشيوخ  والنساء 
ومبارشة  الريفيون،  يسميه  كما  الكيماوي، 
الخطابي  مقاومة  عىل  فرنسا  قضاء  بعد 
بالريف انتقلت بكل ثقلها إىل األطلس والجنوب 
من   1934 سنة  يف  تمكنت  أن  إىل  الرشقي، 

السيطرة وإخضاع قبائل األمازيغ الثائرة.
إيمازيغن  عىل  الفرنيس  اإلنتصار  هذا  بعد 
عجرفة  بكل  اإلحتالل  دولة  رشعت  باملغرب، 
إىل تدمري بنيات القبائل األمازيغية واملؤسسات 
فأسست  األمازيغي،  للشعب  الحضارية 
السياسية  عقيدتها  وطنية  دولة  ملرشوع 
الذاكرة  ومحو  األمازيغي  الوجود  مناهضة 
لفكرة  التبشري  مقابل  إليمازيغن  الجماعية 
واستغاللها  املغرب،  داخل  العربية  القومية 
األمازيغية  الحضارة  معالم  لطمس  سياسيا 
عن  دفاعهم  نتيجة  إيمازيغن  من  واإلنتقام 
ًللحلم  فرنسا  روجت  وهكذا  الوطني،  كيانهم 
العربًي باملغرب، وصنعت نخبة مدنية إنتهازية 
سياسة  لبلورة  املستعمر  أحضان  يف  تربت 
هاته  فقامت  الشعبي،  املستوى  عىل  اإلحتالل 
القومية  ودعاة  شيوخ  باستقبال  النخب 
املصالح  مع  بتنسيق  األوسط  بالرشق  العربية 
النخب  هنأت  األساس  هذا  وعىل   . الفرنسية 
املدنية سلطات اإلحتالل بقضائها عىل املقاومة 
الوطنية األمازيغية وأيقضت الشموع يف رضيح 
ليوطي  الحرب  ملجرم  لتدعو  إدريس  موالي 
الظرفية  هذه  ويف  األبدية،  والحياة  بالشفاء 
حزبية  تجربة  أول  باملغرب  تأسست  الحرجة 
فروجت  اإلستعمارية،  باملصالح  ارتبطت 
املساجد  يف  اللطيف  وقرأت  العربية  للقومية 
والزوايا إلنقاذ إخوانهم الرببر من شبح التنصري 
إىل  لدعوتهم  بهم  ترتبص  التي  الكنيسة  ومن 
املحكمة،  السياسية  الدعاية  هذه  املسيح،  دين 
لفرض  املدنية  للنخب  أساسيا  منطلقا  شكلت 

والهيمنة  األمازيغي  الشعب  عىل  الوصايا 
إديولوجيا عىل الشارع السيايس يف أفق التدمري 
من  النخب  هاته  وتمكنت  لألمازيغية.  النهائي 
محاربة  عىل  عملت  بحيث  إديولوجيتها  فرض 
الزاوية  تمثلها  التي  والوسطية  اإلعتدال  قيم 
املذهب  بنرش  وقامت  الجماعية،  الذاكرة  يف 
والتي  األمازيغية  الخصوصية  ملحو  الوهابي 
بقايا  من  السلفي  الخطاب  أدبيات  يف  تعترب 
النخب  هاته  وقامت  واألوثان،  الرشك  عبادة 
بفرض  اإلستعمارية  فرنسا  مع  بتنسيق  أيضا 
التعريب القرسي عىل املواطنني األمازيغ، بل قد 
قامت بتجنيد إيمازيغن ودفعهم ملحاربة أملانيا 

وإيطاليا والفيتنام أعداء فرنسا .
بعد إنقضاء أعمال السخرة بني السيد وأقنانه، 
النخب  لهاته  املغرب  مفاتيح  فرنسا  سلمت 
جزئيا  إستقالال  املغرب  لينال  ليبان  إيكس  يف 
السلطة  عىل  اإلستقالل  حزب  ويستحوذ 
بالريف  إيمازيغن  إنتفاضة  وأمام  السياسية، 
السياسة  ضد  الرشقي  والجنوب  واألطلس 
النخب  أقىص  الذي  اإلستقالل،  لحزب  الفاشية 
األمازيغية من املشاركة يف تسيري شؤون البالد، 
واستثنى األمازيغية يف املخططات اإلسرتاتيجية 
للدولة املغربية وهمش الجهات األمازيغوفونية 
. ليتبني إليمازيغن أن كل نضاالتهم وتضحياتهم 
مجرد  أعتربت  واإلستقالل  الحرية  أجل  من 
سياسة  بينما  مسلحة،  عسكرية  عمليات 
عىل  القائمة  الحمراء  الطرابيش  أصحاب 
توج  وطنيا  نضاال  أعتربت  والتبعية،  املراوغة 
بسيطرتهم عىل مراكز القرار، نتيجة تأسيسهم 
عىل  فهيمنوا  والجمعيات،  والنقابات  لألحزاب 
اإلعالم واملدرسة، واإلقتصاد والتجارة،واستغلوا 

املساجد لتشويه خصومهم السياسيني . 
باملغرب  العربية وأحزابها  القومية  وبعد تمكن 
استفاق  البالد،  عىل  التامة  السيطرة  من 
األمازيغ من سبات عميق عىل واقع مر، وذلك 
وهويتهم  ولغتهم  حضارتهم  دمرت  أن  بعد 
الوطني،  كيانهم  إحياء   عىل  فعملوا  الوطنية، 
وذلك عرب النبش يف الذاكرة وتأسيس الجمعيات 
املهتمة بالشأن األمازيغي وأسسوا أيضا حركة 
القضايا  عن  تدافع   MCA إسم   تحت  طالبية 
التحركات  هاته  األمازيغية.  لألمة  العادلة 
الشاذة  الحالة  لتصحيح  جاءت  األمازيغية 
باإلعرتاف  املغربية،وللمطالبة  الوطنية  للهوية 
وثقافة  رسمية  كلغة  باألمازيغية  الرسمي 

تؤدي  لم  التحركات  هذه  كل  لكن  وطنية، 
باألمازيغية  باإلعرتاف  املحافضة  بالقوى 

ودسرتتها يف الدساتري املغربية .
لكن بتغري املعادلة الوطنية واإلقليمية والدولية، 
فرضت واقعا جديدا يصب يف مصلحة إيمازيغن 
املعسكر  انهار  السوفياتي  اإلتحاد  فبسقوط 
العاملي  النظام  تحت  العالم  ودخل  الرشقي، 
الحقوق  عن  الدفاع  من  جعل  والذي  الجديد 
أحد  املضطهدة  للشعوب  والهوياتية  الثقافية 
إىل  السادس  محمد  وبوصول  مرتكزاته،  أهم 
العرش وإعالنه عن خطاب أجدير الذي إعرتف 
الوطنية.  للهوية  أسايس  كمكون  باألمازيغية 
الديموقراطي  الحزب  وقد شكل حدث تأسيس 
األمازيغي املغربي حدثا تاريخيا، فألول مرة يف 
تأسيس  األمازيغ عىل  الوطني سيقدم  التاريخ 
حزب بمرجعية أمازيغية ديموقراطية حداثية، 
البرشي،  الفكر  عصارة  معني  من  يستهل 
ويطمح إىل مغرب فيديرايل يؤمن بدولة الجهات 
للدولة  رسمية  كلغة  باألمازيغية  ويعرتف 

املغربية. 
أعطى  والذي  للحزب  السيايس  الربنامج  هذا 
تنخر  التي  العويصة  للمشاكل  علمية  إجابات 
املغرب أقلقت اللوبي العروبي وهددت مصالحه 
 2007 سنة  يف  الحزب  ليتعرض   ، السياسية 
لكن  الداخلية،  وزارة  طرف  من  املنع  لقرار 
بسقوط األنظمة الطاغية بكل من تونس ليبيا 
بليبيا،  بقوة  األمازيغي  الصوت  وبروز  مرص، 
عجل باملغرب  إىل إعالنه باإلعرتاف باألمازيغية 
إنتظار  يف  املعدل  دستوره  يف  رسمية   كلغة 
مشاركة  نتيجة  وذلك   التنظيمي،  القانون 
حركة  مظاهرات  يف  األمازيغية  التنظيمات 
الجهوية  عن  أيضا  املخزن  أعلن  و  فرباير   20
الديموقراطي  للحزب  سبق  التي  و  املتقدمة 

األمازيغي أن طرحها يف برنامجه السيايس .
الحماية،  عىل  سنة   100 مرور  بعد  واآلن 
األمازيغية  ترسيم  أجرأة  ينتظرون  األمازيغ 
وذلك  العربية،  الجامعة  من  املغرب  وانسحاب 
ويطالب  املغربي،  الدستور  ملقتضيات  تفعيال 
وتعويضهم  مناطقهم  بتنمية  أيضا  إيمازيغن 
املايض  وأخطاء  اللغوي  التمييز  سياسة  عن 
هاته  تتحقق  أن  وإىل   . حقهم  يف  املرتكبة 
املطالب المناص عىل إيمازيغن إال أن ينخرطوا 
يف تأسيس أحزاب سياسية بمرجعية أمازيغية 
سياسة  ألن  العام،  الشأن  تدبري  يف  واإلنخراط 
ولغتنا  هويتنا  علينا  أضاعت  الفارغ  الكريس 

وفوتت علينا الفرصة الختصار الطريق. 

إميازيغن بعد 100 سنة على احلماية
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* ما هي الظروف واملالبسات التي أعطت لكل من فرنسا وإسبانيا حماية 
خاصة بهما عىل الرتاب املغربي؟ 

اإلقتصادي  سياقه   يف  الحماية  نظام  وضع  من  البد  بداية    **
والسيايس، فكل دول أوروبا كانت  تبحث عن أسواق يف إطار النظام 
بلدان  لتوزيع  مضطرة  وأصبحت  العهد،  ذلك  يف  الجديد  العاملي 
جل  فقدت   جهتها،  من  إسبانيا   املغرب.  بينها  ومن  أفريقيا  شمال 
مستعمراتها يف أمريكا الجنوبية، وما كان يأتيها من هناك من إرادات. 
أما السياق التاريخي، فبعد معركة إيسيل عام  1844 ومعركة تطوان 
1960، أصبح املغرب يف نظر الغرب، أو يف نظر أوروبا ، خصوصا  يف 
كانت  حينما  عليه  كانت  ما  بعكس  ضعيفة  دولة  وفرنسا،  إسبانيا 
امرباطورية يف الشمال الغربي إلفريقيا. ثم سياق آخر، وهو أن أوروبا 
اإلسالميتني،   اإلمرباطوريتني  عىل  القضاء  إىل  بإرصار  تنظر  كانت 
يف  العثمانية  واألمرباطورية  الغربية  الجهة  يف  املغربية  األمرباطورية 
الجهة الرشقية. ويف املقابل كان املغرب يعيش وضعا اقتصاديا مزريا، 
القرن  أواخر  يف  الرشق  الجنوب  من  الفرنيس  التدخل  أثناء  خصوصا 
العزيز  1901 فرض موالي عبد  1898 ويف عام  التاسع عرش، حوايل 
رضبة  أكرب  اإلجراء  هذا  وكان  املغربي،  الشعب  عىل  الرتتيب  رضيبة 
الرضيبة، رفض  فبمجرد فرض هذه  املغربي،  الداخيل  للوضع  توجه 
الشعب بكل مكوناته جميع املكوس بما يف ذلك الزكاة أو األعشار ....

وهي نفس الفرتة التي  عرف فيها كامل الرتاب الوطني الجفاف. كل 
هذه العوامل جعلت من املغرب دولة ضعيفة جدا وقامت بها العديد  
أبرمت  املغرب،  تاريخ  الحرجة من  الفرتة  اإلضطرابات، ويف هذه  من 
يونيو   27 بتاريخ  املغرب  لتقسيم  وإسبانيا  فرنسا  بني  اتفاقيات 
أكتوبر  يف  أخرى  معاهدة  بتوقيع  اإلتجاه  نفس  يف  تكرر  ثم   ،1900
وغريها   1906 يف  الخرضاء  الجزيرة  معاهدة  ستأتي  بعدها   ،  1904
من األحداث الخطرية كاحتالل وجدة والدار البيضاء وبعض املناطق 

الرشقية...
أن  بعد  املغرب يف وضع حرج، خصوصا  أصبح  الظروف  إذن يف هذه 
كانت هناك الكثري من اإلضطرابات الناتجة عن الخالفات بني موالي 
الثائرين املحليني كما  عبد العزيز وموالي عبد الحفيظ وبروز بعض 

هو شأن بوحمارة يف الشمال الرشقي.
* يقال أن السلطان الحسن األول، كان أقوى سلطان يف تلك املرحلة، إال أن 
بموجب  األجنبي   للتدخل  األبواب  ومهد  فتح  اعتربوه  من  الباحثني  بعض 

التوقيع  عام 1880 عىل املعاهدة املسماة بحماية األفراد ؟
** أعتقد  أنك تشري إىل املحميني املغاربة، والسيما التجار منهم  الذين 
كانوا يطالبون بحماية ممتلكاتهم حتى التفرض عليهم رضائب  وال 
ذاته،  األمر  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ولكن  املغربية،  املحاكم  إىل  يقدمون 
أبرمت بشأنه العديد من املعاهدات، فأول معاهدة يف هذا الجانب تم 
التي كرست  إال أن املعاهدة   ،1856 1767، ثم معاهدة  توقيعها عام 
ظاهرة املحميني هي معاهدة 1863. فعىل طول السنوات التي سبقت 
توقيع املغرب ملعاهدة الحماية شهد املغرب الكثري من اإلتفاقيات يف 
السالطني،  أو غريه من  الحسن  اإلتجاه، وإن كان وقعها موالي  هذا 
وفعال فاإلتفاقيات التي كانت تربم  من أجل حماية بعض األفراد هي 
فرنسا.  مع   1912 مارس   30 يف  املوقعة  للحماية  الحقيقية  املمهدة 
وال ننىس أنه بعد احتالل الشاوية إثر دخول فرنسا إىل الدار البيضاء 
هو  وحدها)الشاوية(  الجهة  بهذه  املحميني  عدد  أصبح   1907 سنة 

.17971

فيما يخص فرتة حكم كال من موالي عبد العزيز وموالي عبد الحفيظ، 
ترتبت عن فرتات  التي  الديون  الفرتتني هي كثرة  وما ساد يف هاتني 
اإلضطرابات املنترشة يف كل أرجاء اململكة، نظرا للتدافع بني األطراف 
املبارش هو  اإلرتباط  الحكم.   السلطة واإلستيالء عىل  املختلفة حول 
حتى  اإلتجاه   هذا  يف  تدفع  كانت  املستعمرة  والدول  الديون   كثرة 
أنفاسه  السرتجاع  الكايف  الوقت  السلطانني  من  سلطان  ألي  الترتك 
ومحاولة فرض وجوده. إذن املرشوع الحمائي سبق له أن تقرر قبل 
هذه املرحلة، عرب إبرام مجموعة من اإلتفاقيات منذ 1863 إىل معاهدة 

الحماية يف 1912.
* يبقى تدخل إسبانيا يف األرايض املغربية بدون مربرات. فهل يمكن وصف 
إسباني  فرنيس  "تفويت"  ب  أم  ب"الحماية"  املغرب  يف  اإلسباني  التدخل 

ألراض مغربية، انطالقا من اتفاقية 27 نونرب 1912 ؟
** عىل الرغم من أن  فرنسا وإسبانيا  أبرمتا معاهدة 27 نونرب 1912 
تأخذ  لم  املرتدي إلسبانيا، فهي  الوضع  إىل  وبالنظر  املغرب،  لتقسيم 
األول  فالبند  املستعمرة،  املغربية  األرايض  مساحة  من  الكثري   الشئ 
الفرنسية  الحكومة  التزام  ماييل"  عىل  ينص  الحماية   معاهدة  من 
باملغرب  إسبانيا  مصالح  حول  اإلسبانية  الحكومة  مع  بالتفاوض 
عىل  الواقعة  الرتابية  وممتلكاتها  الجغرافية  وضعيتها  عن  الناتجة 
الشاطئ املغربي". إذن هذه اإلتفاقية جاءت بحكم أن إسبانيا كانت 
يف  الجيوب   وبعض  خصوصا،  الشمال  يف  املغرب،   يف  جيوب  لديها 
 1497 عام   من  ابتداء  مليلية  عىل  استولت  حيث  املغربي،  الجنوب 
املنطقة  احتالل  إسبانيا  من  مطلوبا  كان  إذن   ،1640 عام  وسبتة 
إىل  ما  شيئا  فسنعود  الجنوبية،  للمنطقة  بالنسبة  أما  الشمالية. 
الوراء، ذلك أن إسبانيا كانت تحاول  اإلستيالء عىل الشواطئ الجنوبية 
للمغرب، الساقية الحمراء ووادي الذهب، حماية لجزر الكناري، التي 
استولت عليها منذ سنة 1424، بعدما حسمت  إسبانيا الرصاع بينها 
وبني الربتغال. وحماية لتلك الجزر قامت إسبانيا بمحاوالت متكررة  
لإلستيالء عىل الشواطئ الجنوبية، كما كان الشأن، بالنسبة لشواطئ 
املحيط األطليس يف الشمال بني الدولتني. إذ تعود أصول هذه املحاوالت 
اإلستعمارية إىل القرن 15  وتكررت إىل حدود القرن 19، حيث أثمرت 
الكناري، ويف عام   املقابلة لجزر  الشواطئ  النزول عىل  هذه األطماع  
يف  »مرتزق«    800 حوايل  يضم  صغريا  مركزا  إسبانيا  أقامت   1906
شواطئ الصحراء، ويف 29 يونيو 1916، احتلت كاب جوبي ) طرفاية(. 
أما اإلحتالل الشامل للصحراء من طرف إسبانيا، فلم يتم إال بعد أن 

انتهت املعارك يف األطلس سنة 1934.
 إذن يف هذه الفرتة استولت إسبانيا عىل الجنوب،  أو ما يطلق عليه 
اآلن باألقاليم الجنوبية، ومن تم اعتربت  الساقية الحمراء  محمية، 
أما وادي الذهب فكانت تعترب بمثابة مستعمرة إسبانية يف املنطقة. 
الغرض من استيالء  إسبانيا عىل بعض  بالنسبة للشمال، فكان  أما 
األرايض الشمالية، يراد به، بالدرجة األوىل،  تركيز وجودها يف مليلية 
وسبتة وبعض الجزر املنترشة عىل الساحل املتوسطي من الرشق إىل 

الغرب.
* ماهي اختصاصات الخليفة يف تطوان. أال يمكن اعتبار أن إسبانيا وضعت 

سلطانا خاصا بها يف األرايض الواقعة تحت نفوذها؟
** إن اتفاقية 27 نونرب 1912 املربمة بني فرنسا وإسبانيا التي تخول 
إلسبانيا اإلستيالء عىل املناطق الشمالية والجنوبية، تؤكد بنودها  أن 
نائب السلطان يف تطوان، تابع لحكم السلطان املوجود يف الرباط،أي  

يف املنطقة السلطانية، بمعنى أن الخليفة، املوجود يف الشمال هو نائب 
فخطيب  وغريها.  الدينية  الشؤون  كل  يف  عليه  اتفق  ملا  نظرا  فقط، 
الجمعة كان يدعو للسلطان  وال يدعو لنائبه، وهو ما يتأكد من الفصل 
األول من اإلتفاقية املذكورة والذي  ينص عىل :"أن املناطق الخاضعة 
للنفوذ اإلسباني تبقى تحت السلطة املدنية والدينية للسلطان". لكن 
إسبانيا  فيما بعد تراجعت عن هذه اإلتفاقية،  وعملت عىل أن يترصف 
السلطان  اليستطيع  بحيث  اإلستقاللية،  من  بنوع  السلطان  خليفة 
املنطقة  يف  ونفوذها  إسبانيا  اجتهادات  إليه  وصلت  ما  هذا  عزله. 

الخليفية. 
واإلسبانية،  الفرنسية  الجيوش  يف صفوف  مغاربة  تجنيد  إىل  ترى  كيف   *
اإلسبانية  األهلية  والحرب  العامليتني  الحربني  املغاربة يف  من خالل مشاركة 

وغريها من الحروب ؟
** باإلضافة إىل القضايا املتعلقة باإلقتصاد، فاألهداف اإلستعمارية 
هذه  ملشاركة  البرشية  املوارد  تستهدف  كانت   ، الحماية  أهداف  أو 
وهي  والثانية،  األوىل  العامليتني  الحربني  والسيما  حروبها،  يف  الدول 
الحروب التي تطلبت اآلالف من  البرش،  ما حتم عىل  فرنسا تجنيد 
آالف املغاربة  دفاعا عن رشفها، وكذلك بالنسبة إلسبانيا التي شهدت 
يمينية.  وأخرى  يسارية  قوى  مابني  السلطة  عىل  داخليا  رصاعا 
واملغاربة جندوا بصفة قرسية   من طرف فرنسا ومن طرف إسبانيا 
كذلك، ومات منهم الكثري يف مختلف الحروب التي شهدتها هذه الدول. 
املجندين  بواسطة  إال  السلطة  عىل  يستول  لم  ففرانكو  وباملناسبة 
املغاربة الذين كانوا يف الصفوف األمامية للجيش الذي انطلق به من 

الريف  وبالضبط من منطقة كتامة.
* كيف انتظمت املقاومة املغربية يف زمن إبرام معاهدة الحماية؟ 

** قبل فرض الحماية وبعدها، هب املغاربة  يف مناطق مختلفة من 
البالد ملقاومة اإلستعمار ، وهذه املقاومة الرشسة قامت بها مختلف 
إىل  فرنسا  أن  دخلت  فبمجرد  بها جهات رسمية،   تقم  ولم  القبائل 
الدار البيضاء والشاوية  ووجدة...، سارعت  القوى الوطنية  ملحاربة 
القوى األجنبية اإلستعمارية.  وعىل سبيل املثال قاوم أيت إزناسن منذ 
ابتداء  أمزيان  محمد  الرشيف  قاوم  كما  الفرنسية،  الجيوش    1907
من 1909 الجيوش اإلسبانية، بعدما حاولت إسبانيا  اكتساح املنطقة 
الشمالية الرشقية، لتستويل بالدرجة األوىل عىل معادن جبال وكسان. 
إذن هذه املعارك التي خاضها املغاربة قبل عقد الحماية، ستمتد فيما 
املخزن   أن  عىل  ينص  العقد  هذا  أن  رغم  الحماية،  عقد  بعد  أي  بعد، 
والقوات الحامية ستتكاثف من أجل فرض الطمأنينة  والسلم داخل 
حروب  باسم  تخاض  كانت  التي  الحروب  تلك  سميت  ولهذا  املغرب. 
يف  والسيما  املناطق  كل  يف   ،1934 إىل   1912 من  دامت  التي  التهدئة 
البرشية  طاقاتها  بكل  ناضلت  التي  األمازيغية  الجبلية  املناطق  تلك 

واللوجيستيكية.
املغاربة  منظور  يف  واملتحول  الثابت  ماهو  الحماية،  عقد  عن  سنة   100  *

لإلستعمار؟
** حينما نستقرئ هذه الفرتة الطويلة، قرن من الزمن،  التي تفصل 
املفارقات،   الكثري من  الحماية وما نحن عليه اآلن، نجد  ما بني عهد 
فبقدر ما قاوم املغاربة من أجل مناهضة أي تدخل أجنبي، وبقدر ما 
ضحوا يف بقع متعددة من األرض، فإن األخطاء ما تزال  تتكرر فيما 

يخص سري البالد يف اإلتجاه الطريق السليم. 
* حاوره سعيد باجي

حممد اخلواجة يف حوار مع العامل األمازيغي
الدوب األوروبية كانت تنظر بإصرار إىل القضاء على األمربطوريتني اإلسالميتني املغربية والعثمانية

واستيالء إسبانيا على مشال وصحراء املغرب، جاء حلماية اجليوب اليت استعمرهتا منذ القرن 15

 * اعداد : لحسن أمقران )أنمراي( – تنجداد

معاهدة  توقيع  عىل  قرن  مرور  بمناسبة 
الحماية،سنعرض  ملفهوم و تاريخ الخطاب االمازيغي 
بالخطاب  للتعريف  اوالها  نخصص  حلقتني  عرب  
فيما  الفرنسية   الحماية  عهد  يف  واقعه  و  االمازيغي 
الثانية لفرتة ما بعد االستقالل اىل حدود التسعينيات من 

القرن املايض .
 اذا كان  الخطاب هو ما يكلم  شخص به غريه وقد يفيد 
الوعظ واإلرشاد  كما أسلفنا،فان   أو  الفصاحة والبيان 
الخطاب االمازيغي من الناحية اللغوية هو ذلك الوعظ  
إيصاله  يتم  فيه   لبس  ال  الذي  البني  الفصيح  الكالم  أو 
الرسمية  املؤسسات  اىل  أو  الشعبية  الجماهري  إىل  سواء 

بطرق متنوعة  قصد إحساسهم بالقضية االمازيغية .
أن   القول  فيمكن  للعبارة  االصطالحي  التناول  يف  أما 
مجموعة  و  املفاهيم  من  نسق   ” االمازيغي  الخطاب 
من التصورات حول املسألة االمازيغية تصدر من أفراد 
واعية  وأفعال  أقوال  شكل  عىل  هيئات  أو  جماعات  أو 
االمازيغية  القضية  خدمة  بهدف  الزمان  يف  مسرتسلة 
،أشكال  هوياتيا  و  لغويا،ثقافيا  مكتسباتها  وتطوير 
املد  يف  لالنخراط  الجماهري  وتحفيز  تحسيس  اىل  تهدف 
النضايل األمازيغي قصد الضغط عىل املؤسسات الرسمية 
لتلبية مجموعة من املطالب التي تتنوع طبيعتها سيايس

ة،حقوقية،اجتماعية،ثقافية…”)1(.
ثالثة  عىل   الوقوف  يمكن  التعريف  هذا  من  وانطالقا 

ركائز اساسية لهذا الخطاب نوردها كما ييل:
* االستمرارية : الخطاب االمازيغي حصيلة حوار فرتة 
رصاعات  نجد  قد  أننا  ومستمرة.صحيح  طويلة  زمنية 
نستطيع  ال  أننا  إال  التشكل،  مراحل   عرب  واختالفات 
مرة  كل  يف  يحاول  االمازيغي   الخطاب  أن  ننفي  أن 
الجديدة  واملفاهيم  الدالالت  من  مشرتك  قاموس  تحديد 
الخطاب  مستمرة.  يومية  ممارسة  عرب  وترصيفها 
االمازيغي بكل شكل من االشكال ليس ظاهرة مرحلية 

عابرة وليس حبيس ظرفية معينة ينتهي بنهايتها.
االجتماعية   الحركات  خطابات  كانت  التعبئة:اذا   *
تحمل يف ثناياها خطابا إيديولوجيا تعبويا فان الخطاب 
عىل  قدرته  أثبت  انه  بل  استثناء  يشكل  ال  االمازيغي  

األقل  عىل  أو  وكرس  واسعة  جماهريية  قاعدة  اكتساح 
مقارنة  حداثته  رغم  الطابوهات  من  الكثري  زعزعة 

بخطابات أخرى .
* النســــــقية: يمتاز الخطاب االمازيغي بالتماسك 
فكل  املتداولة  والرؤى  املفاهيم  مختلف  بني  والتطابق 
له  وانطالقا من  آخر مكمال  مفهوم يستدعي مفهوما 
إنتاج معرفة علمية موضوعية حول   النسقية يتم  هذه 
االمازيغية بكل مكوناتها اللغوية والهوياتية والتاريخية.

إن اآلراء واملواقف التي يعرب عنها هذا الشخص أو ذاك، 
ما  ملالمح  البداية  يف  املحددة  هي  تلك  أو  الجمعية  هذه 
نسميه بالخطاب األمازيغي سلبيا كان او ايجابيا وكل 
هذه  إىل  النظر  هو  املتتبع  طرف  من  فعله  ينبغي  ما 
أجزاء  بني  يجمع  الذي  الكل  ذلك  باعتبارها  املتفاوتات 
يكمل بعضها البعض األخر، برصف النظر عما سيكون 
ظروف  األحيان  بعض  يف  تفرضها  تفاوت  من  بينها 
معينة ، أن األستاذ احمد عصيد فضل اختزاله يف الوثائق 
اآلراء  ويستثني  األمازيغية  للحركة  الرسمية  واألدبيات 

الشخصية وسلوكات الطلبة )2(.
شعار  كان  االمازيغية”  إنصاف  بدون  ديمقراطية  “ال 
عدة فعاليات وتنظيمات مدنية مستقلة عن كل التالوين 
السياسية السائدة والتي نادت و ال تزال تنادي برضورة 
او  الدين  او  اللون  بسبب  التمييز  مع  القطيعة  إحداث 
اللغة،فعاليات استطاعت أن تنتج خطابا مرجعيا جديدا 
لم تكن تسعى من وراءه اىل طرح نفسها  بديال عن باقي 
التي  التساؤالت  كل  عن  اإلجابة  أو  السائدة  التنظيمات 
الراهنة بقدر ما لم تكن تتوخى أكثر  التجربة  تطرحها 
من املساهمة من موقعها يف تفعيل اإلنتقال الديمقراطي 
واإلنفتاح عىل أفق الحداثة الذي سيحرر كل الخطابات 
لوقف  الوحيد  هواالسلوب  و  والوصولية  األصولية  من 
الحيف والتهميش و النظرة االحادية التأحيدية وبالتايل 
اإلنغالقية  األفكار  خارج  التعايش  و  االختالف  طرح 
يف  االمازيغي  الخطاب  ظهور  بذلك   ،ليظل  والظالمية 

مستوى  عىل  نوعية  طفرة  املغربية  الثقافية  الساحة 
الخطاب الفكري.

يف  األمازيغي  الخطاب  أن  القول  يمكن  كان  هنا  من 
شموليته  خطاب نقدي جاء كنتيجة طبيعية و حتمية 
باالساليب  تقر  ال  التي  القاتلة  األخطاء  من  ملجموعة 
قبل  من  واملمارسة  اإلجتماعية  الحياة  يف  الحداثية 
وبعض  االحادية  النزعة  ذات  السياسية  التيارات 
االقصائي  التوجه  ذات  لها  التابعة  املفربكة  الجمعيات 
و التي تعيش الرتف الفكري وال تدخر جهدا يف تنصيب 
وضع  واملصداقية.  للرشعية  الوحيدة  املالكة  نفسها 
كيفية  يف  يفكر  أن  االمازيغي  الخطاب  معه  اظطر 
الحضاري  اإلحتجاج  و  “التضلييل”  املد  هذا  مواجهة 
ضد اإلقصاء املمنهج من طرف التحالفات السائدة التي 

قادت البالد اىل موت حقيقي.
ان الخطاب االمازيغي حسب أدبيات املناضلني االمازيغ 
يتأسس عىل مبادئ اساسية تنطلق من مرجعية أساسية 
لإلنسان  اإلعتبار  إعادة  واملستقبيل:  اآلني  محورها 
واملجال والتاريخ والهوية والثقافة واللغة دون أي ميز 
الذي  والتاريخي  السيايس  املسار  لتصحيح  ذلك  يذكر،و 
موقعته املفاهيم الكالسيكية خارج سياقاته املوضوعية 
العرف  من  مرجعيتها  تستمد  التي  الفكرية  وبنياته 
لهذا  الفكري  املنطلق  أن  بالذكر  .وجدير  اإلجتماعي 
الخطاب ال يخرج عن الحداثة والديمقراطية والتصورات 
وإقامة  الشعبوي  الفكر  إقالة  تستهدف  التي  الواقعية 
الذي  الحر  والتعبري  لإلختالف  كفضاء  املدني  املجتمع 
من  نمط  سيادة  ظل  يف  ادراكه  يسري  غري  رهانا  يظل 
التفكري التقليداني و طغيان الرباكماتية و امليكيافيلية.

من هذا املنطلق اإلنساني كانت تتسع خريطة الخطاب 
االمازيغي يف صفوف الجماهري التواقة إلنعتاق والحرية 
تخدم  ال  التي  باإليديولوجية  له  عالقة  ال  خطاب  وهو 

اإلنسانية وال ترعى السلم االجتماعي.
اليطرح  االمازيغي  الخطاب  كان  اذا،إن  أسلفنا  وكما 

نفسه بديال عن الكيانات الفكرية و املرجعية االخرى،بل 
انه  -كما نراه- يف بحث مستمر عن من سيتعاون معه 
لتحقيق اإلنتقال الديمقراطي وكيف سيجعل من الرصاع  
تحقيق  اىل  سبيال  والديمقراطي  والثقايف  الحقوقي 

املجتمع املدني ودولة املؤسسات
باالختالف  والقبول  الخالفات  تجاوز  يفرض  ما  وهو 
السيايس  فاملشهد  القاتلة.  الذات  شوائب  من  والتحرر 
الثقافية  الخصوصيات  احرتام  حتمية   أمام  باملغرب 
واللغوية والتاريخية للمغاربة ان كان يريد لنفسه مكانا 
األوان  آن  أن  القول  اىل  يجرنا  املغربي.وضع  الشارع  يف 
أن نتساءل: إىل متى سيظل الحرج يالزمنا كلما تناولنا  

الخطاب األمازيغي ؟؟؟  
اليوم،  إىل  االولية  ارهاصاتها   و  بوادرها  ظهور  منذ 
وهامة  كثرية  منجزات  األمازيغية  الحركة  حققت 
لصالح األمازيغية، خصوصا أنها استطاعت أن تفرض، 
السلطة  عىل  الجديد،  وخطابها  ومطالبها  بنضالها 
الرسمية باملغرب التعامل مع األمازيغية كقضية جدية 
الحركة  يميز  ما  ان  الساخنة.  امللفات  ضمن  تضعها  
تصاعدي  اتجاه  يف  تسري  أنها  خطابها  و  األمازيغية  
حركات  يف  نجده  ما  عكس  عىل  مطرد  بشكل  متقدم 
وعابرة  موسمية  تكون   أخرى  أيديولوجية  و  فكرية 
سيتضح   مما  االنجازات  مراكمة  من  تستفيد  .فهي 
خصوصا  مع القاء نظرة عىل تاريخ الخطاب االمازيغي 

لدى هذه الحركة املجتمعية.
الحماية  معاهدة  االمازيغ  النشطاء  من  الكثري  يعترب 
االجتماعية  البنيات  لتدمري  1912  غطاءا رشعيا  لسنة 
تميزت  االوىل  املرحلة  أن  األمازيغية،حيث  الثقافية  و 
ممتلكاتهم  من   جردوا  حيث  األمازيغ  إفقار  بسياسة 
دور  جاء  موالية   مرحلة  يف  أنه  حني  يف  الجماعية، 

األمازيغية كهوية ولغة وثقافة.
الحماية  عهد  أو  االستقالل  قبل  ما  مرحلة  تميزت 
االمازيغية  للمعالم  العسكري  التدمري  و  الفرنسية 
األمازيغية. القيم  و  للنظم  الفرنيس   االستعمار  وسعى 

اىل حدود   و   ،  1912 الحماية سنة  توقيع معاهدة  فمع 
الشعبية  املقاومة  معاقل  آخر  سقوط  تاريخ   ،  1933

املسلحة بالجنوب الرشقي وغرب األطلس الصغري.
واالقتصادية  السوسيوثقافية  للبنيات  تدمري  تم 

اخلطاب االمازيغي يف فترة احلماية



ملف العدد   العدد 142 / ماي 2962/2012 العامل االمازيغي7

* ماهو يف نظركم السياق التاريخي الذي 
الفرنسية  الحماية  توقيع معاهدة  تم فيه 

يف 30 مارس 1912؟
عىل  الفرنسية  الحماية  أصول  تعود   **
املغرب منذ منتصف القرن 19، أي منذ انتقال 
املريكانتيلية  املرحلة  من  العاملية  االمربيالية 
بحيث  الثانية،  الصناعية  الثورة  مرحلة  إىل 
واألسواق  الخام  املواد  البحث عن  دوافع  كانت 
نحو  التوجه  يف  األسايس  املحدد  االستهالكية 
وفق  ذلك  تم  وقد  الضعيفة،  الدول  استعمار 
عن  السلمي،  الترسب  أوال  متوازيتني:  عمليتني 
إرسال  متكافئة؛  غري  اتفاقيات  عقد  طريق 
طبيعة  عىل  لإلطالع  وعسكرية  علمية  بعثات 
الضعف  نقط  عند  والوقوف  املغربي،  املجتمع 
أسس  شل  يف  مساعدا  عامال  تكون  لديه، 
املقاومة لديه، ثم املسح الطوبوغرايف للجغرافية 
املغربية، ملساعدة الحمالت العسكرية يف اختيار 
السالح والتكتيك املالئمني للتضاريس املغربية؛ 
الهياكل  وينضاف إىل هذا، تدمري أسس بنيات 
القنصلية،  الحماية  إقرار  طريق  عن  املغربية 
واالقتصادي  االجتماعي  بالوضع  أرضت  التي 
االستقرار،  عدم  من  جو  عنه  نتج  للمغرب، 
يقوم  يزال  ال  كان  الذي  املغرب  وأن  خصوصا 
يف  انهزامه  بعد  إلسبانيا  الدم  رضيبة  بتأدية 
يف  حددت  والتي   ،1860 سنة  تطوان  حرب 
100 مليون بسيطة، لم يجد من مناص سوى 
املغربية  املوانئ  داخل  إسبان  مراقبني  إقرار 
عىل  عمل  ما  وهو  هذه،  الدم  رضيبة  الستيفاء 
تهريب  تجارة  وتنامي  الثمينة،  املواد  خروج 
سيادة  يف  فعال  بشكل  ساهمت  السالح، 
الرعايا  اغتيال  حد  إىل  وصلت  والتي  الفوىض، 
املناسبة  وهي  باملغرب،  املقيمني  الفرنسيني 
التي كانت تنتظرها فرنسا للتوغل عسكريا يف 
الدكتور موشان  إذ مبارشة بعد مقتل  املغرب، 
Mauchamp بمراكش، وتحطيم سكة الحديد 
بالدارالبيضاء، وبعد أحداث وجدة، سوف تقوم 
فرنسا باحتالل الشاوية سنة 1907، خصوصا 
وإنجلرتا،  أملانيا،  مع  خالفاتها  صفت  أن  بعد 
العام العاملي، بأن السلطات  الرأي  لتعلن أمام 
الرعايا  حماية  عىل  قادرة  تعد  لم  املغربية 
األجانب باملغرب، ومن ثم، تكون هذه املسؤولية 
واجبا عىل فرنسا، حيث قامت بإرغام السلطان 
موالي عبد الحفيظ عىل إمضاء معاهدة الحماية 
1912، والتي يتبني من خالل  يوم 30 مارس 
من  املغرب  حماية  التمويهي،  مصطلحها 

الفوىض الداخلية.    
الحماية  توقيع  عن  أشهر  خمسة  بعد   *
وإسبانيا   فرنسا  وقعت  الفرنسية، 
أصبح   ،1912 نونرب   27 يوم  اتفاقية، 
أقاليمه  وبعض  املغرب  شمال  بموجبها 
هل  إسبانيا.  لنفوذ  خاضعا  الجنوبية، 
عىل  إسبانية"  ب"حماية  األمر  يتعلق 
املغرب ؟ أم بتفويت فرنيس إسباني ألراض 

مغربية؟
** تعود أصول الحماية اإلسبانية عىل املغرب 
إىل اتفاقية شهر غشت سنة 1902 بني فرنسا 
إلسبانيا  نفوذ  منطقة  أعطت  التي  وإسبانيا، 
أعطيت  حني  يف  املغرب،  وصحراء  بشمال 
رئيس  لكن  دولية.  صبغة  طنجة  ملنطقة 
 ،Silvela السنيور سيلبيال  اإلسبانية  الحكومة 
عدم مصادقة  بحجة  االتفاق،  هذا  بنود  رفض 
القيام  إىل  فرنسا  دفع  مما  عليه،  بريطانيا 
أبريل   8 يوم  بريطانيا  مع  ودي  وفاق  بتوقيع 
وفرنسا  مرص،  يف  بريطانيا  يد  أطلق   ،1904
إقامة  بعدم  فرنسا  فيه  وتعهدت  املغرب،  يف 
الغربي  الشمايل  الساحل  تحصينات يف منطقة 
االتفاق  هذا  وفق  املغرب  شمال  ألن  للمغرب، 
الوفاق،  هذا  لبنود  وتنفيذا  إلسبانيا.  أعطي 
إسبانيا  مع  مفاوضات  بإجراء  فرنسا  قامت 
من  كل  بتوقيع  انتهت   ،1904 سنة  ربيع  يف 
لونيس  املسيو ديلكايس عن فرنسا، والسينيور 
 .1904 أكتوبر   3 وفاق  إسبانيا  عن  كاسطيو 
عرقلة  دون  االتفاق  هذا  ليمر  يكن  لم  لكن، 
لها  موقعا  تريد  كانت  التي  أملانيا،  لدن  من 
كيوم  األملاني  القيرص  زيارة  فكانت  باملغرب، 
انتهت  والتي   ،1905 سنة  طنجة  إىل  الثاني 
 ،1906 سنة  الخرضاء  الجزيرة  مؤتمر  بعقد 
Pan� "بانثري الحربية  البارجة  إرسال   ككذا 

ther" إىل سواحل أكادير سنة 1911، جعلت 
إىل  أفضت  مفاوضات،  يف  معها  تدخل  فرنسا 
اتفاق 4 نوفمرب 1911، الذي أطلق يد أملانيا يف 
الكونغو، وضمان االمتيازات األملانية يف املغرب. 
إنهاء  هي  فرنسا  أولويات  أصبحت  وهكذا، 
خالفاتها مع إسبانيا، التي لم تعرتف بمعاهدة 
السلطان  مع  فرنسا  وقعتها  التي  الحماية 
 ،1912 مارس   30 يوم  الحفيظ  عبد  موالي 
إسبانيا  مع  مفاوضات  بإجراء  قامت  ثم،  ومن 
السفري  بمحرض  سيباستيان  سان  مدينة  يف 

حيث  بمدريد،  بعدها  ووصلت  اإلنجليزي، 
نوفمرب   27 يوم  االتفاق  إىل  الدولتان  توصلت 
التي تشكل املستند  الوثيقة هي  1912. وهذه 
الرسمي للحماية اإلسبانية يف املغرب. لكن األهم 
من ذلك، هو أن السلطان موالي يوسف سوف 
يقوم بتوقيع هذه الوثيقة يوم 14 مايو 1913، 
بالحماية  الرسمي  االعتترتاف  فإن  ثم،  ومن 
وما   ،1913 سنة  كان  املغرب  عىل  اإلسبانية 
يؤكد هذا التاريخ، هو أن دخول الجنرال ألفاو 
إىل مدينة تطوان لم يتم إال يوم 3 فرباير 1913، 

واعتبارها عاصمة للحماية اإلسبانية.   
وإسبانيا  فرنسا  "اتفاقية"  أق��رت   *
املنطقة  يف  الخليفة"  منصب"  بإحداث 
الخاضعة للحكم اإلسباني، وبظهري صادر 
 ،1913 عام  يوسف  موالي  السلطان  عن 
اإلسباني،  العام  املقيم  من  وباقرتاح  
اسماعيل  بن  املهدي  موالي  تعيني  تم 
املهدي  بن  الحسن  موالي  إبنه  وبعده 
أكتوبر   24 يف  وفاته  بعد  املنصب  هذا  يف 
املذكورة  اإلتفاقية  حددت   كيف   .1923
صالحيات"الخليفة" بالنسبة للمقيم العام 
للسلطان"   " بالنسبة  وكذلك  اإلسباني 

الواقع تحت وصاية مقيم عام فرنيس؟
موالي  للسلطان  الرشيف  الظهري  إن  أوال   **
ابن  املهدي،  موالي  ترشيح  أقر  الذي  يوسف 
محمد،  سيدي  السلطان  ابن  إسماعيل،  موالي 
العلوي،   الرحمان  عبد  موالي  السلطان  ابن 
اإلسبانية  الحماية  منطقة  عىل  الخالفة  ملنصب 
من  الثانية  جمادى   6 يوم  صادر  باملغرب، 
سنة 1331 هت، املوافق ليوم 14 مايو 1913، 

والذي من ضمن ما يذكر فيه: 
موالي  رشحنا  وحده......قد  لله  "الحمد   
املهدي، ابن عمنا املرحوم موالي إسماعيل، 
بالله، يف  العايل  لوظيفة خليفة عن جنابنا 
املنطقة املعينة يف الفصل األول من االتفاق 
بتاريخ  به  املقام  الفرانساوي،  اإلسباني 
التاريخ  من   ،1912 سنة  من  نوفمرب،   27

املسيحي، ومنحنا املذكور مصادقتنا.
الفصل  يف  ما هو مذكور مقرر  وبمقتىض 
املنطقة  يف  باقتداراتنا  إليه  نعهد  املذكور، 
املنوه عنها بشكل مستمر متواصل، ليقوم 
بإدارة الشؤون بصفة ينمو معها سلطاننا 
الرشيفة،  إيالتنا  مقاطعات  يف  ونفوذنا 
بنوع  فيها  لنا  مندوبا  يوجد  التي  تلك 

دائمي....."
قامت  اإلسباني،  الفرنيس  االتفاق  فبمقتىض 
عىل  خليفة  املهدي  موالي  باقرتاح  إسبانيا 
موالي  السلطان  جاللة  عىل  حمايتها  منطقة 
يوسف، وعىل الدولة الفرنسية، اللذان وافقا عىل 

هذا الرتشيح.    
موالي  السلطان  يذكره  الذي  األول  فالفصل 

يوسف يؤكد:
يف  إصبانيا  حقوق  من  أن  فرنسا  "تعرتف 
الراحة  عىل  تسهر  أن  اإلصبانية،  املنطقة 
اإلصالحات  تكون جميع  العمومية...حتى 
األنجليزية،  الفرنسوية  للمعاهدة  موافقة 
املعقودة يف 18 أبريل، عام 1904، ولالتفاق 
نونرب،   4 يف  املعقود  واألملاني،  الفرانساوي 

عام 1911.
منطقة  عليها  املشتملة  النواحي  وجميع 
سلطتي  تحت  تظل  اإلصباني،  النفوذ 
لهاذا  وفقا  والدينية،  املدنية  السلطان 
املحكي  النواحي  إدارة  وتصري  االتفاق، 
عنها، والتي تتألف منها املنطقة اإلصبانية، 
إصباني، وخليفة  تحت مراقبة مقيم عام 
بني  من  السلطان  يختاره  سلطاني، 
شخصني مغربيني، تقدمهما دولة إصبانيا 

للسلطان.
......ويعطى من السلطان تفويضا يخوله 
للسلطان،  املحفوظة  الحقوق  جميع 
مراجعة  بدون  األعمال  إجراء  يف  والسلطة 
السلطان. ويكون التفويض املذكور دائما.

املخزنية  الحكومة  أعمال  ....وجميع 
تكون  اإلصبانية،  املنطقة  يف  املغربية 
اإلصباني  العام  املقيم  مراقبة  تحت 
العام  املقيم  املذكور ومستخدميه، ويكون 
املذكور، هو الواسطة الوحيدة بني الخليفة 
السلطاني املفوض من السلطان، واملندوب 
النواب  وبني  الرشيفة،  الدولة  قبل  من 
األجانب الرسميني يف املنطقة املذكورة....."  
بمثابة  "الخليفة"  اعتبار  يمكن  أال   *
عام  مقيم  إرشاف  تحت  "سلطان" 
املؤرخة  إليه  أشارت  ما  وفق  إسباني، 
يف  مادارياكا،  دي  مارياروسا  اإلسبانية 
حيث  فرانكو"،  خدمة  يف  مغاربة  كتابها" 
نقلت ترصيحات كل من املراقب العسكري  
اإلسباني غاريا فيغرياس، وباشا العرائش 
األهلية  الحرب  أثناء  الريسوني  خالد 

اإلسبانية، فيها ما يشري إىل وصف الخيلفة 
موالي الحسن بن املهدي ب"السلطان"؟

األهلية  الحرب  مجريات  عىل  املطلع  إن   **
إبان  انقسم  املغرب  اإلسبانية يعرف جيدا بأن 

الحرب األهلية اإلسبانية إىل فريقني: 
منهم  فرانكو،  للجنرال  مؤيد  األول،  الفريق   -
أعضاء الحركة الوطنية بالشمال، وكذا الخليفة 
السلطاني، الذي قام بإقحام املحالت الخليفية، 
هذه  يف  بامتياز،  مغربيا  جيشا  تعترب  التي 
الجنرال  جانب  إىل  اإلسبانية  األهلية  الحرب 

فرانكو.
الثاني، مؤيد للجمهورية اإلسبانية،   - الفريق 
وكذا  بالجنوب،  الوطنية  الحركة  أعضاء  منهم 
السلطان سيدي محمد بن يوسف )امللك محمد 
احتجاج  رسالة  ببعث  قام  والذي  الخامس(، 
إىل املقيم العام اإلسباني يوم 6 شتمرب 1936، 
يشري فيها إىل حزنه العميق اتجاه القتال الذي 
إقحام  يف  الشديد  وأسفه  إسبانيا،  داخل  اندلع 
جزء من رعاياه يف حرب، ليس من أجل الدفاع 
املغرب  مع  طيبة  عالقة  تجمعها  حكومة  عن 
لخدمة  ولكن  اإلسبانية(،  الجمهورية  )حكومة 
هذه  إسقاط  يحاولون  الذين  هؤالء  مصالح 
بعدم  رعاياه  طالب  كما  الرشعية.  الحكومة 
املتحاربني  الفريقني  التجنيد يف صفوف جيش 
واملشاركة يف هذا النزاع، عرب ظهري رشيف مؤرخ 
 B.O. N° 1/269(  1937 فرباير   20 بيوم 
له  فالظهري،   .)bis – 20 / 02 / 1937
رمزيتني أساسيتني من وجهة النظر القانونية: 
الخليفة  فإن  الحماية،  معاهدة  وحسب  األوىل، 
دون  الترصف  يف  الكاملة  بالحرية  يتمتع  ال 
استشارة السلطان، ولهذا فإن مساندة الخليفة 
إىل  الخليفية  املحالت  إرسال  عرب  لالنقالبيني 
جبهات القتال، يعني انفصال منطقة الحماية 
للسلطان.  الرشعية  السلطة  عن  اإلسبانية 
الثانية، فإن تجنيد املغاربة وإرشاكهم يف حرب 
ال تعني قضية متعلقة ببلدهم، يعني استغالل 
تجمعها  رشعية  حكومة  ضد  السلطان  رعايا 
تتأخر  لم  لهذا،  املغرب.  مع  طيبة  عالقات 
السلطات الفرانكوية يف تهديد السلطان بفصل 
الحماية  منطقة  عن  اإلسبانية  الحماية  منطقة 
الفرنسية يف حالة ما إذا خضع إىل الضغوطات 
املغرب  كان  العصور،  "عرب  ألنه:  الفرنسية، 
يعرف سلطانا للشمال، وسلطانا للجنوب، ومن 
ثم، فإنه بإمكاننا إحياء املايض"، كما عرب عن 

ذلك أحد الضباط الفرانكويني. 
يف  املغاربة  مشاركة  تقرؤون  كيف   *
األهلية  والحرب  العامليتني  الحربني 

اإلسبانية....؟
يف  املغاربة  املجندين  مشاركة  قراءة  إن   **
الحربني العامليتني األوىل والثانية، وكذا الحرب 
من  ومعالجته  قراءته  تجب  اإلسبانية،  األهلية 

جوانب عدة: 
مشاركة  تبقى  الرسمية:  الناحية  من  أوال،   -
األوىل  العامليتني  الحربني  يف  املغاربة  الجنود 
وجهها  رسالة  يف  مستندها،  تجد  والثانية 
السلطان موالي يوسف يوم 23 نوفمرب 1914 
للجنود املغاربة )من فيالق الرماة، والسباهية، 
األوربية،  الجبهات  يف  املتواجدين  الخيالة(  أي 
يحثهم فيها ببذل الجهود للوقوف ضد العدوان 
الرسمي  الدخول  يف  وكذا،  فرنسا؛  عىل  األملاني 
للمغرب يف الحرب العاملية األوىل يوم فاتح يناير 

1915، إىل جانب دول الوفاق الثالثي.  
الثانية،  العاملية  الحرب  خالل  مشاركتهم  أما 
وجهها  التي  الرسالة  يف  مستندها  فتجد 
السلطان سيدي محمد بن يوسف )امللك محمد 
الخامس(، والتي هي يف األصل عبارة عن نداء 
تيل بجميع مساجد اململكة يوم الجمعة 3 شتنرب 
1939، يدعو فيه الشعب املغربي يف التجنيد إىل 
وكذا،  األملانية؛  النازية  ملحاربة  فرنسا  جانب 
الحرب إىل  الرسمي يف  املغرب دخوله  يف إعالن 
شتنرب   3 يوم  تاريخ  نفس  يف  الحلفاء،  جانب 

.1939
الوطنية  الحركة  اتخذت  السياق،  نفس  يف 
مواقف  نفس  الفرنسية  الحماية  منطقة  يف 
السلطان سيدي محمد بن يوسف، عن طريق 
تجميد جميع نشاطاتها ضد فرنسا مدة الحرب 

العاملية الثانية.
السلطان  بأن  نجد  ذلك،  من  النقيض  عىل   
ظهري  بإصدار  يقوم  يوسف  بن  محمد  سيدي 
 B.O. N°( 1937 رشيف مؤرخ بيوم 20 فرباير
bis – 20 / 02 / 1937 1/269(، يمنع فيه 
املغاربة من املشاركة يف الحرب األهلية اإلسبانية 
عالقات  املغرب  مع  تجمعها  رشعية  دولة  ضد 
املوقف  نفس  وهو  الجوار.  وحسن  صداقة 
الحماية  بمنطقة  الوطنية  الحركة  تبنته  الذي 
الفرنسية، بوقوفها إىل جانب الجمهورية، ضد 
حركة الجنرال فرانكو الفاشية، حسب نظرها. 
بإقحام  يقوم  السلطاني  الخليفة  نجد  لكن، 

قوات  األصل  يف  هي  التي  الخليفية،  املحالت 
اإلسبانية، متبنيا يف  األهلية  الحرب  مغربية، يف 
اليشء  ونفس  للسلطان.  مناقضا  موقفا  ذلك 
بشمال  الوطنية  للحركة  بالنسبة  قوله  يمكن 
ملثيلتها  مناقضا  موقفا  تبنت  والتي  املغرب، 
الفرنسية، بوقوفها إىل جانب  بمنطقة الحماية 
حركة الجنرال فرانكو، حيث وقع انشقاق بني 

الطرفني طيلة مدة الحرب.   
العوامل  هذه  القانوني:  املستوى  عىل  -ثانيا، 
أثرت عىل وضعية قدماء املحاربني خالل  كلها 
فيه  اعتربت  الذي  الوقت  ففي  الحرب،  نهاية 
الحربني  يف  املشاركني  املغاربة  بأن  فرنسا 
العامليتني هو جنود تحرير، حيث قامت بالرفع 
من قيمة معاشاتهم، وكذا، تكريمهم كل سنة، 
عىل  خصوصا  ومناقبهم،  مزاياهم  واستذكار 
مشاركة  فإن  اإلعالمي؛  أو  األكاديمي  املستوى 
األهلية  الحرب  يف  املغاربة  املحاربني  قدماء 
نطاق  خارج  كانت  بكونها  تظهر  اإلسبانية 
وهو  السلطان،  من  إذن  ودون  الرشعية، 
املادية  وضعيتهم  عىل  سلبي  بشكل  أثر  ما 
الكتابات  ال  ترحمهم  لم  حيث  واالجتماعية، 
األكاديمية التي قامت بنعتهم بأقدح النعوتات، 
وال  مثال،  املغتصبون  القتلة،  كاملرتزقة، 
دورهم  بتهميش  قام  الذي  اإلعالمي،  املجال 
اللقطات  جميع  حذف  طريق  عن  الحرب،  يف 
بطوالتهم  تربز  التي  الوثائقية  الربامج  داخل 
خالل املعارك، رغم تواجدهم بجميع الجبهات 
املنظمة  القوانني  لم ترحمهم  اإلسبانية. كذلك، 
للمعاشات، التي تعود إىل فرتة ستينيات القرن 
فرانكو.  الجنرال  حكم  فرتة  خالل  أي  املايض، 
أحفاد  حاليا  فيها  يتحكم  املعاشات  هذه 
مرشوع  أي  ضد  يقفون  الذين  الجمهوريني، 
املحاربني  قدماء  معاشات  لتحسني  قانون 
املغاربة، وهذا ما جعل هؤالء يعيشون حاليا يف 
فقر مدقع، يف حني، يتم تكريم متطوعي األلوية 
الجمهورية  جانب  إىل  شاركوا  الذين  الدولية، 
خالل الحرب األهلية اإلسبانية، وتقديم معاش 
املغاربة.  يتالقاه  ما  املرات  أضعاف  يفوق  لهم 
بل إن املحالت الخليفية ال تأخذ أي معاش، رغم 
العتبارها  اإلسبانية،  األهلية  الحرب  يف  تدخلها 
الدولة  عاتق  عىل  تقع  ميزانيته  مغربيا،  جيشا 

املغربية.
القراءة ملشاركة  ما يمكن الخروج به من هذه 
األوىل  العامليتني  الحربني  يف  املغاربة  املجندين 
أن  هو  اإلسبانية،  األهلية  والحرب  والثانية، 
املستوى  عىل  ساهم  قد  املغربي  التدخل  هذا 
السيايس، يف تقسيم املغرب إىل جزأين، ساهمت 
فيه تجاذبات خارجية أثرت بشكل مبارش عىل 
الوضع الداخيل للمغرب، وبالتايل ساهم يف إبراز 
الفرنسية  للحمايتني  التاريخية  الخصوصية 

واإلسبانية باملغرب. 
مائة  مرور  عن  الحديث  فإن  القول،  ملخص 
يشمل  أن  يمكن  باملغرب،  الحماية  عىل  سنة 
الحماية الفرنسية، التي قام بتوقيعها السلطان 
 ،1912 مارس   30 يوم  الحفيظ  عبد  موالي 
الحماية  عىل  سنة  املائة  مرور  فإن  حني،  يف 
مايو   14 يوم  بحلول  إال  تكون  لن  اإلسبانية، 
توقيع  يصادف  الذي  اليوم  وهو   ،2013
الفرنيس  الوفاق  عىل  يوسف  موالي  السلطان 
اإلسباني، الذي يشكل املستند الرسمي للحماية 

اإلسبانية عىل املغرب.
* مؤلف كتاب: 

 Las Tropas de Marruecos en la Guerra"  
النرش  دار   -  ")Civil Española )1936-1939

أملينا Almena بمدريد – يوليوز 2003. 
- شارك يف عدة ندوات داخل وخارج املغرب.

واملجالت  الجرائد  يف  املقاالت  من  العرشات  نرش   -
الوطنية واألجنبية.

- ساهم يف إنجاز برامج وثائقية، كربنامج "املنسيون 
والذي   ديباق،  إدريس  ملنتجه   ،"The Forgotten
والذي  دولية،  مهرجانات  يف  جوائز  عدة  عىل  حاز 
روسا  ماريا  الشهرية  اإلسبانية  املؤرخة  فيه  شاركت 
خوان  اإلسباني  الكبري  والكاتب  مادارياغا،  دي 

غويسطيسولو.  
سينتري  بالنش  كندا  بمركز  مساعد  كباحث  عمل   -

للدراسات اإلسبانية املعارصة التابع لجامعة لندن.
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الدكـتـور مـصـطـفـى املـرون يف حوار مع العامل االمازيغي
إن الظهري الشريف للسلطان موالي يوسف الذي أقر ترشيح »اخلليفة« 

يوم 14 ماي 1913 هو الذي يشكل املستند الرمسي للحماية
 اإلسبانية يف املغرب

الدكـتـور مـصـطـفـى املـرون*

طول  عىل  و   ، عسكريا  األمازيغية  للقبائل  والسياسية 
سلطات  مواجهة  اختارت  ألنها،  استثناء،  بدون  البالد 
الهزائم  بعد  اال  لالحتالل  تستسلم  لم  و  الحماية 

العسكرية.
وعىل الرغم من كون القبائل االمازيغية منهكة عسكريا 
املرحلة،  تلط  خالل  وثقافيا  وسياسيا  واقتصاديا 
تشبث بمقوماتها الحضارية العريقة ، وضع استغلته 
ذات  سياسية  مكاسب  لتحقيق  املدينية  األرستقراطية 
بعد اسرتاتيجي بايعاز من شخصيات سياسية أجنبية 
 16 ل  الرشيف  الظهري  إصدار  كان  قد  و  »شقيقة«، 
ماي 1930، املنظم لسري العدالة بالقبائل ذات األعراف 
بشكل  هدفت  وللتلفيق   للتخوين  مناسبة  األمازيغية، 
اىل إقصاء االمازيغية بمفهومها  أو غري مبارش  مبارش 
عن  عزلتها  وتكريس  السيايس،  الحقل  من  الشامل 
االنخراط يف دينامكية العالم املتحرك. لقد تعمدت، عن 
اإلسالم  املرتدين عن  »الرببر« يف صورة  تقدم  أن  وعي، 
العتناق املسيحية. ترددت أصداء تلك الحملة املضللة يف 
آنذاك،  املغرب  عليه  املحسوب  اإلسالمي،  العالم  أرجاء 
كان  ملا  أحد  يتأثر  فلم  الجيوسرتاتيجية،  الناحية  من 
ألف  التدمري واإلبادة )ستمائة  يتعرض له »الرببر« من 
شهيد(. اشتد الحصار عىل القبائل األمازيغية وانطوى 
عليه  يعولون  سندا  يجدون  ال  أنفسهم،  عىل  الناس 
الدويل)3(.   العام  الرأي  أمام  االستعمار  جرائم  لفضح 
ويف ذات السياق،و يف اطارالنوايا السياسة االستعمارية 
وهو  أولوج،  روني  أصدر  »الرببر«،  تعليم  بخصوص 
يف  الفرنسية«،  الرببرية  »السياسة  منظري  من  واحد 
الظل«، »حذر فيه فرنسا،  أبناء  كتاب له بعنوان »آخر 
يف معرض حديثه عن سكان األطلس الكبري، من ارتكاب 
املناطق،  تلك  أبناء  تثقيف  حاولت  هي  إن  فادح  خطأ 
بدل  بالنعال واملحاريث  باالكتفاء بمدهم  إياها  ناصحا 
وينبغي  بدائي  الرببري  أن  معتربا  الشهادات،  منحهم 
معه  والتحدث  الحقيقة  هذه  أساس  عىل  معه  التعامل 
ألنه  التعليم،  بدل  والشاي  والسكر  والشعري  الغنم  عن 
األشغال  إىل  إرجاعه  الصعب  من  سيصبح  تثقف  إذا 

الفالحية أو حانوت أبيه)4(.
الثالثينيات،  يف  الحماية،  سلطات  خصصت  وهكذا 
حني  يف  األمازيغ،  األطفال  لكل  بآزرو  واحدة   إعدادية 
تمت إقامة ثانويات  يف عدد من املدن املغربية و ان كانت 
عنرصية  سياسة  السكان.  عرش  تتجاوز  ال  ساكنتها 
املوقف من  بناء عىل أساس  إقصائية تمت بشكل جيل 
البكالوريا  اجتاز  أول فوج  الحماية. فقد كان  معاهدة 
أمازيغي  تلميذ  أول  كان  بينما   ،1926 سنة  فاس  يف 
بعد  بفاس،   ،1949 سنة  البكالوريا  عىل  حصل  وحيد، 
عىل  التحريض  عىل  له  عقابا  آزرو،  إعدادية  من  طرده 
هذه  نتائج  تأكدت  وقد   .1944 سنة  التالميذ  إرضاب 
السياسة العنرصية سنة 1956 ، حيث تم إحصاء 500 
)خمسمائة( خريج من الجامعة         باملدن، مقابل 6 

)ستة( أمازيغ فقط.
لم تكن املعرفة العلمية وحدها السالح الوحيد لالستعمار 
الفرنيس بل كان التدمري العسكري االستعماري ، كانت 
االقتصادية  لالمكانات  حرب  من  سنة   22 حصيلة 
من  تجريدها  تم  اذ   ، للقبائل  البرشية  واملؤهالت 
السلطات  استولت  الطبيعية،و  مواردها  عىل  السيادة 
االستعمارية عىل أفضل األرايض واملياه و باقي الثروات، 
تهميش  عرب  النافع«  غري  »املغرب  ملصطلح  أسست  و 

هذه املناطق وعزلها داخل بنيات بدائية .
بعد القضاء اذا عىل النظم االمازيغية، آن االوان لنظام 
جديد  أن يحل محلها، نظام يتجاذبه  خطاب أوروبي 
الرببر حضاريا،  ترقية  اىل  »يسعى«   ، حداثي من جهة 
الرببر  عقيدة  »تخليص«  يريد  مرشقي،  عروبي  آخر  و 
من بقايا الوثنية وحمايتها من التبشري املسيحي. بينما 
جذور  اجتثاث  إىل  السعي  يف  يشرتكان  الخطابني  نجد 

األمازيغية املرتسخة يف ضمري و أذهان أهلها.
 بعد مرحلة املقاومة املسلحة لالستعمار الفرنيس، و يف 
الشق السيايس ،توج أبناء األرس األرستقراطية معاهدة 
الحماية بشغل  الفراغ السيايس الذي خلفه تدمريالنظم 
و القبائل األمازيغية وتنحيتها بشكل نهائي من الحياة 
حزب  أول  تأسيس   1934 سنة  عرفت   و   ، السياسية 
مغربي »راسل«  سلطات الحماية بخصوص إصالحات، 
واإلداري  والسيايس  واالجتماعي  االقتصادي  املجال  يف 

والثقايف.
غريه،هنا،  من  أكثر  يهمنا  الذي  الثقايف  املجال  ففي 
الوطنية  الوحدة  التنظيم  عىل رضورة احرتام  ألح هذا 
العربية  الثقافية  الهوية  يف  اختزالها  تم  التي  املغربية 
األمازيغية. إقصاء  و  صورتجاهل  أبشع  ،يف  اإلسالمية 

لكن نظام الحماية فقد غطاء الرشعية  بعد االنقسام 
داخل  الجسم املغربي حيث انقسم  الشعب  و النخب 
املغربية مما أدى اىل نفي السلطان و فتح أبواب املقاومة 

املسلحة من جديد أمام الشعب املغربي.
القبائل  1955 ،و بعد ورود تقارير حول  عزم  يف سنة 
العودة اىل حمل السالح  فتحت السلطات الفرنسية، ما 
بني 22 و27 غشت 1955  مفاوضات مع ممثيل الحزب 
قصد  الداخيل  انقسامه  رغم   1934 سنة  أسس  الذي 
السلطان  غياب  يف  للمغرب  السيايس  املستقبل  قولبة 
من  االنتقال  اثرها  عىل  تم  املنفي.مفاوضات  املغربي 
اللغة  نصيب  من  الرسمية  كانت  حيث  الحماية  نظام 
نظام  إىل  ثقافتها،  نصيب  من  والحضارة  الفرنسية 
يربط الوحدة الوطنية املغربية بالهوية الثقافية العربية 
لبنات  أوىل  بذلك  لتسجل  العربية  اللغة  و  اإلسالمية 

اإلقصاء الرسمي لألمازيغية ملا بعد الحماية.
منذ  الطبقية  “الرصاعات   : مجيد”  )1(“مجدي 
بروتردام  “حوار”  منشورات   1987 االستقالل”, 

بهولندا.
)2(    أحمد عصيد :  مجلة نوافذ عدد17|18 غشت2002

)3(    ارضية االختيار األمازيغي طبعة املعارف الجديدة 
2007.ص  9   

)4(    نفس املرجع ص 10
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* معركة بوهديل/عصيان ايت بوسالمة:
*موقع املعركة:

والشبوط  بوهديل  من  يتكون  جبيل  مثلث 
كلم،   20 15 عىل  تبلغ مساحته  وبوسالمة، 
يحتوي عىل عدة كهوف ومغارات، سلسلته 
الجبلية يصعب التحرك فيها، ال يمكن دخوله 
بويدير  باب  مثل  الضيقة  املمرات  عرب  إال 
وباب األربعاء وباب تابحريت وسيدي مجرب، 
اعتصمت به قبيلة أيت بوسالمة بني بوزارت 

بعد عمليات 1921.

*اخلطة السياسية والعسكرية قبل 
اندالع املعركة:

الفرنسية بعد  القوات  أن  سبقت اإلشارة إىل 
بالجبال  املقاومني  وتجميع   1921 عملية 
كاملة  سنة  تخصيص  قررت  املرتفعة، 
)1922( لإلستعداد للمعارك الحاسمة بحفر 
الخنادق ونرش ضباط االستخبارات ومحاولة 
مثل  السلمية  بالطرق  القبائل  إخضاع 
التلويح بإعادة األرايض املنتزعة من القبائل 
ألصحابها،   1918 سنة  إيناون  بمنخفضات 
وعدة مساومات مثل التي ذكرتها سالفا عن 

شيخ وقائد قبيلة ايت بوسالمة.
عسكريا  أما  السيايس،  الجانب  عن  هذا 
القوات  كل  بوضع  تقيض  الخطة  فكانت 

الفرنسية تحت قائد عسكري واحد، هو قائد 
القوات املتحركة الفرنسية بمكناس،الجنرال 
بؤرة  قوة  عىل  اطلع  األخري،  هذا  »ياومريو« 
العمليات  قال)اتساع  حيث  بوزارت  بني 
ووجود  املجال  وصعوبة  العصاة  بحزام 

األسلحة  بأحدث  املسلحني  املجندين 
السغروشني،  املشهورة،  بالزوايا  محرضني 
عالقات  يف  أزروال،  بلقاسم  رحو،  سيدي 
بلقاسم  املرعب  مع  للجنوب  موازية  تبعية 
النكادي بتافياللت بالشمال مع عدونا القديم 
عبدالله  سيدي  االسبانية،  باملنطقة  املؤمن 
املالك، جعلونا نطلب تعزيزيات عسكرية من 

الجزائر(.
لتضييق الخناق عىل الثوار، عمل ياومريو عىل 
1923 قبل  4 ماي  اإلرساع يف حصارهم منذ 
القبائل  طرف  من  إليهم  التعزيزات  وصول 
املجاورة، ولذلك تم تقسيم القوات املتحركة 
إىل  بوهديل  مرتفعات  ملحارصة  الفرنسية 
املؤدي  باملمر  أقسام، تتمركز كل قوة  أربعة 
واحدة  كل  وتتحرك  الثوار،  تجمع  حيث  إىل 
الهدف(انظر  وترضب  لها  باملقابلة  لتلتقي 

الرسم التبسيطي ملعركة بوهديل(.

*العوامل املساعدة على جناح 
املقاومة:

بوهديل  بجبل  بوسالمة  أيت  قبيلة  اعتصمت 
السابقة خاصة  املعارك  بعد خوضها ألغلب 
أزهار  وباب  الطبال  وكاف  مطمامة  معارك 
خاضوا  املقاومني  وأغلب  أدمام،  وباب 
الحروب التوسعية مع أجدادهم ضد القبائل 
بني  قبيلة  تمردات  يف  وشاركوا  املجاورة 

وراين ضد املخزن أواخر القرن19.
ينضاف إىل ذلك عالقات 
مع  والتنسيق  التعاون 
خاصة  الثائرة  القبائل 
الرشقية  وراين  بني 
ومرموشة وايت يويس، 
العيش  ألفوا  وقد 
مجالهم  يف  والتحرك 
ناحية  من  الصعب 
والطقس،  التضاريس 
حيث عرف عليهم يف كل 
خاضوها  التي  املعارك 

خالل فصل الشتاء.
من  مكون  سالحهم   
والرباعية  التساعية 
وبوشفر،  وساسبو 
كانوا  ما  وغالبا 
الرضب  خطة  ينهجون 
القوات  جوانب  يف 
ومحاولة  الفرنسية، 
احتدام  عند  التشتت 
إىل  العدو  لجر  املعركة 
النطالق  الليل،  وقت 
بالسالح  املواجهة 
تجنيد  ولوال  األبيض. 
للمحاربني  فرنسا 
الخاضعة  القبائل  من 
الجبيل  باملجال  العارفة 
ايت  مقامة  الستمرت 

وراين ألمد بعيد.

انطالق العملية:

حدد الفرنسيون ثالثة مواقع باملثلث الجبيل 
تابحريت-بوهديل-تنصمت.  عليها:  للهجوم 
 1923 ماي   5 يوم  صباح  يف  الهجوم  تم 
ولم  دامية  مواجهة  ودارت  تابحريت،  عىل 
أي  هدفها:  لتحقيق  الفرنسة  القوات  تصل 
السادسة  يف  سوى  تابحريت  عىل  السيطرة 
مساء من اليوم املوايل. فتمركزت بجبل بوعيل 
املوازي لجبل بوهديل ولم يحسم الفرنسيون 
املعركة سوى بتدخل طابور »أدران« اإلضايف 

باملدفعية إلنقاذ قوات«ديشات«.
أما مجموعة روزان التي تموقعت بممر جبل 
بوسالكة، فبدأت هجومها يف الساعة السابعة 
بوهديل  جبل  عىل  ماي   5 يوم  من  صباحا 
الشهرية«بوهديل«  املعركة  لتدور  وأزرو 
152 محاربا  والتي كانت فيها املواجهة بني 
قوات  مقابل  )العازبني(،  بوسالمة  أيت  من 
األسلحة  بأحدث  مدججة  هائلة  فرنسية 
إحراق  وتم  واملدافع،  الطائرات  خاصة 
املنازل واملحاصيل الزراعية وتم رمي النساء 
من  العديد  وصف  لذلك  اآلبار،  يف  واألطفال 
شكل  أخذت  بأنها  املعركة  العسكريني 
اليوتنون  وصفها  وقد  الدموية،  املجزرة 
الفرنسية  القوات  قائد  »روزان«  كولونيل 
أحجار  أن  إيل  صور  قائال:)  بوهديل  بمعركة 
شجرة  كل  وأن  نارا،  اشتعلت  الجبل  هذا 
عىل  يرضبون  الثوار  سالحها...كان  تحمل 
بعد 10 أمتار من أفواه مدافعنا( وقد وصف 
يف  املعركة  هذه  بورمطان  محمدي  األستاذ 

قالب شعري رائع ومما جاء فيه:

العازي يوث ابد              أريرويل أرينخوخد
بوهديل يدول دغد           الدخان ياسينو

بها  حاول  التي  الفرنسية  الخطة  إن 
بني  ثروة  عىل  القضاء  الجنرال«ياومريو« 
لها  حدد  والتي  بوهديل،  بمعركة  بوزرات 
مساءا  السادسة  إىل  امتدت  ماي،   5 يوم 
سوى  خاللها  يتمكن  ولم  املوايل  اليوم  من 
الثالث  الهدف  أما  وبوهديل،  تابحريت  انتزاع 
فهو  بوسالمة  أيت  بمجال  املوت  مثلت  يف 
»روزان«  قوات  هاجمته  الذي  »تنصمت« 
ماي   7 يوم  صباح  بويدير  باب  ممر  عرب 
قوات  من  تبقى  ما  واجه  حيث   ،1923

يقول  مسانديهم،  وبعض  بوسالمة  أيت 
اليأس  بقوة  بنو  فوانو:)واجه  الكولونيل 
املوقع  انتزاع  يتم  ولم  كله(.  املجال  فجالوا 
يف  نجا  من  انسحب  مساءا.  السادسة  يف  إال 
املعركة األخرية، ومعركتي تابحريت وبوهديل 
وتمركزوا برأس شيكر، حيث املخابئ عندهم 
لطوابري  رضباتهم  ليوجهوا  األرض  تحت 
بويبالن،  مرتفعات  لغزو  املتؤهبة  »نوكالن« 
وقد قتل 31 فرنسيا وجرح 68 آخرون وشهد 
اليتنون كولونيل«كزدير« نفسه قائال:) بني 
يحمون  النقطة  هذه  يف  املتمركزين  بوزارت 
ضمن  باستماتة(.  وعائالتهم  ممتلكاتهم 
الشنكيطي  إدريس  القايد  املعركة  قتىل هذه 

قائد مدينة تازة.
برأس  املقاومني  عىل  الخناق  اشتداد  بعد 
املجندين من قبيلة  شيكر خاصة من طرف 
ايت  من  مقاتال   50 فر  الخاضعة،  غياثة 
بوسالمة إىل مناطق ملخاط، حيث سيرشفون 
وراينيا  محاربا   2000 من  أكثر  تأطري  عىل 
لقطع  ومغراوة  وتمورغوت  ملخاط  بمناطق 
املتجهني  الفرنسيني  الجنود  عىل  الطريق 
نحو مرتفعات بويبالن، إال أن تدخل الجيش 
 30 يف  طائرتني  بواسطة  بالقصف  الفرنيس 
العدد  وفر  الثوار،  شوكة  كرس   1923 ماي 
موىس  بجبل  أدرار  إىل  منهم  الناجي  القليل 
تبقى  ما  رفقة  للصمود  وبويبالن  وصالح 
لن  حيث  الرشقية،  وراين  أيت  مقاومي  من 
األخرية  معاقلهم  تنحية  من  فرنسا  تتمكن 

سوى سنة 1927.

اخلامتة:
الفرنسيني  طرف  من  كتب  ملا  املتصفح  إن 
أنفسهم عن مقاومة ايت وراين، وشكل الرضاوة 
تاريخا  أن  يدرك  بوهديل،  معركة  اتخذته  الذي 
ويبقى  قصد.  عن  ربما  عنه  التسرت  يتم  مجيدا 
أمر رد االعتبار لهذا الرصيد الهائل من تضحيات 
قبيلة بأكملها يف سبيل حرية املغرب بيد أبنائها 
لم  أغلبهم  الزال  واللذين  ومثقفني،  باحثني  من 

يتصفح ولو مرجعا واحدا عن أمجاد أجداده.
بوهديل  معركة  تخليد  ذكرى  من  فلنجعل 
محطة للنبش املستمر يف ذاكرة منطقة طواها 

النسيان.

موقع معركة بوهديل يف مقاومة ايت وراين لالستعمار

حممد بورمضان

عرف الثلث األول من القرن العشرين يف تاريخ املغرب زمحا كبريا من التالحم للوقوف يف وجه االستعمار الفرنسي، عرب انطالقة 
مقاومته يف كل ربوع املغرب. إال أن اإلشكال حول هذه املرحلة احلامسة، هو التأريخ هلا، والذي متيز بالعموميات والتحيز أحيانا 

لفائدة مناطق أو شخصيات بعينها، لتبقى مناطق ورجاالت أخرى طي النسيان كما هو الشأن بالنسبة ملنطقة ايت وراين.
من هنا ارتأينا تكثيف الدارسات واألحباث املحلية واجلهوية كخطوة أساسية لنفض الغبار عن هذه املالحم البطولية اليت شهدهتا 

منطقتنا يف أفق إبراز قيمة مسامهة قبائل ايت وراين يف حترير املغرب من االستعمار، ورد االعتبار هلذه املنطقة اليت مل يكن جزاؤها 
عن صمودها ألكثر من 17 سنة قبل وضع اليد عليها، سوى التهميش املمنهج.
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émissaire de Ben Laden cher-
chant à assurer la liaison avec le 
Groupe Salafiste pour la Com-
bat (GSPC). Dans le cadre de la 
lutte anti-terroriste, les Etats-
Unis promettent à l’Algérie une 
aide en équipement militaire qui 
tarde à venir jusqu’à ce qu’un 
événement opportun survienne 
pour sceller la coopération amé-
ricano-algérienne : l’enlèvement 
en mars 2003 de trente-deux 
touristes européens dans le sud 
algérien par des membres du 
GSPC. Ce groupe est dirigé par 
Amari Saïfi, alias Abderrezak El 
Para. Mais l’itinéraire de cet an-
cien militaire algérien révèle de 
nombreuses incohérences (3) qui 
montrent qu’il s’agit plutôt d’un 
« agent infiltré du DRS » (Malti, 
2008). Sur le terrain, les obser-
vateurs touaregs constatent que 
les ravisseurs se ravitaillent dans 
les casernes du sud algérien et 
que certains d’entre eux, croisés 
sur les pistes sahariennes, n’ont 
visiblement pas passé la nuit à la 
belle étoile. La capture d’El Para 
en 2004 par un petit groupe de 
rebelles tchadiens qui propose 
sans succès à l’Algérie, aux USA 
et à la France de leur livrer l’isla-
miste le plus recherché d’Afrique, 
montre que cet épisode n’entrait 
pas dans le scénario organisé de 
la traque des « terroristes » à tra-
vers tout le Sahara. C’est fina-
lement la Libye qui se chargera 
d’extrader El Para vers l’Algérie. 
Le rapt des otages dont un groupe 
sera libéré contre rançon au 
nord du Mali après une étrange 
mise en scène d’affrontement 
armé, donne l’occasion au prési-
dent américain Bush d’agiter le 
spectre d’Al Qaïda au Sahara et 
d’affirmer la nécessité d’étendre 
la chasse aux extrémistes, de la 
corne de l’Afrique à l’Atlantique.
La Pan-Sahel Initiative (pro-
gramme d’assistance militaire 
américaine au Mali, Niger, Tchad 
et Mauritanie), élaborée dès 
2002, devient opérationnelle 
en 2003 avec l’envoi de troupes 
américaines sur le sol africain. 
Cette coopération militaire 
s’étend en 2005 à tous les pays 
adjacents (Tunisie, Algérie, Ma-
roc, Sénégal, Nigéria) et devient 
l’Initiative du Contre-terrorisme 
trans-saharien. Le Rapport sur 
le terrorisme dans le monde pu-
blié en avril 2007 par le dépar-
tement d’État américain, produit 
une carte explicite qui désigne 
comme « Terrorist Area » prati-
quement toute la zone saharo-
sahélienne, et en particulier celle 
où évoluent les Touaregs et leurs 
anciens partenaires économiques 
et politiques. Les routes cara-

vanières et les axes de circula-
tion habituels des familles sont 
inclus dans ce périmètre terro-
riste. Pour l’Algérie, seuls les es-
paces frontaliers avec le Maroc, 
le Mali, le Niger et la Libye, font 
partie de l’aire incriminée, alors 
même que les attentats islamistes 
à cette période précise ont tous 
lieu au nord de ce pays, et notam-
ment dans sa capitale. Le rapport 
américain allègue que ces zones 
désertiques servent de refuge 
aux organisations terroristes dé-
faites au Moyen-Orient. Selon 
le Département d’Etat, le GSPC 
qui aurait fusionné en septembre 
2006 avec Al Qaïda - prenant 
le nom d’Al-Qaïda in Islamic 
Maghreb (AQIM) - « a continué 
d’être actif au Sahel, franchissant 
les frontières difficiles à surveil-
ler entre le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, l’Algérie et le Tchad 
pour recruter des extrémistes aux 
fins d’entraînement et de lance-
ment d’opérations dans le Trans-
Sahara et peut-être à l’extérieur. 
Sa nouvelle alliance avec Al-Qaï-
da lui a peut-être donné accès à 
plus de ressources et à un entraî-
nement accru. »
Le rapport manie sans cesse la 
dichotomie simpliste et bien 
connue entre un monde civilisé 
et régulé par l’autorité étatique 
dont l’Occident aurait le mono-
pole et l’espace sans foi ni loi 
des « tribus », aboutissant à des 
injonctions d’intervention au 
nom de la sécurité du monde. Le 
glissement entre supposition et 
réalité est opéré en 2008 par la 
presse américaine qui abandonne 
les « peut-être » du Rapport du 
Département d’Etat américain. 
La traque de « Al-Qaeda in the 
Islamic Maghreb (AQIM) » par 
les forces armées américaines au 
Sahel devient une évidence in-
discutable, de la même façon que 
s’instaure insidieusement l’idée 
que le groupe islamiste serait 
aidé par des : « tribus nomades 
connues sous le nom de Toua-
reg, un groupe ethnique berbère 
qui est en lutte avec le gouver-
nement du Mali » et d’autre part 
que sa trésorerie serait assurée 
par le trafic de drogue (Daniel 
Williams, in Bloomberg.com, 23 
avril 2008).
Le compactage commode opéré 
entre ‘islamistes / terroristes 
/Touaregs /nomades / trafi-
quants’ dessine ainsi une « zone 
de non droit » livrée aux « tribus », 
et donc à l’anarchie, au désordre, 
à la délinquance. On retrouve ici 
la sémantique et le schéma appli-
qués entre autres à l’Afghanis-
tan par les autorités américaines, 
avec le succès que l’on connaît.

Entretemps, l’ancien GSPC de-
venu Aqmi se développe au nord 
du Mali. Le successeur d’El-Para 
à la tête d’Aqmi est un autre al-
gérien du nord, Mokhtar Belmo-
khtar. Grâce à la rançon obtenue 
en échange des otages, il s’as-
sure des complicités locales dans 
l’Azawad en milieu arabophone 
et aurait pris épouse chez les 
Maures de Tombouctou. Il s’in-
sère notamment aux réseaux de 
contrebande de cocaïne que les 
Etats ou du moins des personnes 
haut placées dans l’appareil éta-
tique laissent opérer entre Mali, 
Mauritanie, Sahara occidental, 
Algérie, Niger, Libye, tant les bé-
néfices perçus sont juteux. Plu-
sieurs brigades d’Aqmi sont iden-
tifiées dans cet espace, nanties 
de véhicules lourdement armés 
qui se déplacent au grand jour 
sans se dissimuler. Ces groupes 
qui ont établi un lien direct avec 
Al-Qaïda échappent à présent au 
contrôle de l’Algérie. En 2007, 
les services algériens auraient 
même tenté de faire assassiner 
Belmokhtar par des éléments de 
la rébellion touarègue (4).
Iyad ag Ghali, ancien chef de la 
rébellion touarègue des années 
1990, travaillant ensuite au pro-
fit du gouvernement malien, a été 
en 2004 le médiateur principal 
dans l’affaire des otages enle-
vés par Aqmi. Il aurait alors été 
chargé d’ « infiltrer les groupes 
d’Abou Zeid et Belmokhtar via 
la Katiba Ansar Essuna selon 
un plan bien établi avec les ser-
vices secrets maliens et algériens 
» (Ansar 2012). Assumant des 
fonctions diplomatiques en Ara-
bie Saoudite pour le gouverne-
ment malien, il se rapproche des 
courants salafistes et des soutiens 
financiers lourds qu’ils procu-
rent. Le 18 mars 2012, après les 
premiers succès significatifs du 
MNLA dans l’Azawad, il apparaît 
à la tête de son nouveau mouve-
ment appelé Ansar Dine, spécia-
lement créé pour diviser le front 
indépendantiste et « le dégarnir 
en hommes » (Ansar 2012). On a 
à faire, en somme, au traitement 
habituel des dynamiques insur-
rectionnelles par les services se-
crets, travaillant toutes les lignes 
de fractures possibles. Sauf que 
le schéma tribal sur lequel s’ap-
puient ces stratégies d’affaiblis-
sement du MNLA ne fonctionne 
pas exactement comme l’ima-
ginent ou comme ont systéma-
tiquement essayé de l’instaurer 
depuis 1990 les artisans de la 
division.
Les informations alarmistes qui 
circulent sur les islamistes qui 
auraient chassé le MNLA et se-

raient sur le point d’imposer la 
sharia jusqu’à Bamako font partie 
du schéma de terreur, manipu-
lé par les Etats en vue d’obtenir 
le soutien de l’opinion publique 
internationale pour justifier une 
intervention militaire musclée 
destinée à éradiquer le « Danger 
» qui en fait, pour leurs intérêts, 
serait au nord plus indépendan-
tiste qu’islamiste.
Derrière la poudrière saharienne 
et ses imbroglios inouïs dont je 
n’ai évoqué qu’un très petit as-
pect, se profile l’échec cuisant des 
Etats postcoloniaux dits indépen-
dants et de leurs élites, modelés 
spécialement pour préserver les 
intérêts pharaoniques des puis-
sances internationales anciennes 
et montantes, au détriment com-
plet de leurs peuples, souffrants, 
réprimés, brisés, manipulés, in-
terdits de voix, d’espoir, de futur 
et dont le désir de vie se trans-
forme peu à peu en désir de mort, 
pour des soulèvements à venir de 
plus en plus désespérés.

* Notes:
(1) Voir CLAUDOT-HAWAD 
Hélène et HAWAD (eds.), Toua-
regs. Voix solitaires sous l’hori-
zon confisqué, Ethnies, Survival 
International, Paris, 1996
(2) Pour les interventions de la 
DGSE dans le dossier touareg, 
voir SILBERZAHN Claude et 
GUISNEL Jean, Au cœur du se-
cret. 150 jours aux commandes 
de la DGSE, 1989-1993, Fayard, 
Paris, 1995.
(3) Voir à ce sujet notamment 
MALTI Hocine , Les guerres de 
Bush pour le pétrole , Algeria-
Watch, 21 mars 2008 ; BEN-
DERRA Omar, GÈZE François, 
MELLAH Salima, , « L’« enne-
mi algérien » de la France : le 
GSPC ou les services secrets des 
généraux ? », Algeria-Watch, 
23 juillet 2005 ; GÈZE François 
et MELLAH Salima, "Al-Qaida 
au Maghreb" et les attentats du 
11 avril 2007 à Alger. Luttes de 
clans sur fond de conflits géopo-
litiques, Algeria-Watch, 21 avril 
2007 ; KEENAN Jeremy, « The 
Collapse of the Second Front », 
Silver City, NM and Washing-
ton, DC : Foreign Policy In Focus, 
Sept. 26, 2006.
(4) Voir ANSAR Issane, « Mé-
tastases du salafisme Algérien à 
l’épreuve des soubresauts saha-
riens et des rebellions Azawa-
diennes », blog Temoust, 2012.

* Directeur de Recherche - CNRS
samedi 7 avril 2012
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Chers lecteurs,afin de faire connaitre la richesse 
de notre culture et patrimoine oral ,on vous 
propose dans cet angle dix proverbes amazighes 
– dans chaque numéro - traduits et expliqués en 
français :
Quatrième épisode:
30- nudr i oli; tnkr av d tammolit.
nudr i oli; tnkr av d tammolit.
Après les sérieux problèmes viennent les petits 
soucis.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
la fin d’un problème n’est pas toujours absolue. 
31- alln n unbgi ayd d issnwan imnsi.
alln n unbgi ayd d issnwan imnsi.
Le regard dévoile le besoin.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer 
qu’il faut veiller sur ses affaires si on veut bien les 
régler.
32- mr id i wudm n wad, wtv wann.
mr id i wudm n wad, wtv wann.
Les honorables font grâce aux autres.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer 
qu’il faut faire appel aux complications avant de 
prendre une décision.
33- aynna ak tnna mma nnk(yimmak) ayd iyi tnna tinw.
aynna ak tnna mma nnk(yimmak) ayd iyi tnna 
tinw.
La leçon des mères est souvent pareille.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
chacun profite des conseils de ses siens afin de 
mettre ses attitudes à jour.
34 – ur djin ili mucc(wamucc) asawar!
ur djin ili mucc(wamucc) asawar!

Le chat n’a jamais de réserve de viande.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
l’épargne existe chez les sages.
35- ur illi ka min(bla) ka.
ur illi ka min(bla) ka.
A chaque conséquence il y a une cause.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
la  réaction  résulte la cause.
36- ur illi waggu min(bla) afa.
ur illi waggwu min(bla) afa.
Le feu entraîne la fumée.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
toute rumeur  se relève d’une origine quelconque.
37- Yuf  ufus amajjgal afus amazdar.
Yuf  ufus amajjgal afus amazdar.
La main haute vaut mieux que la main  basse.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer 
qu’il faut travailler et ne jamais attendre ou 
demander la charité des autres.
38- Immr(ickÆ) ugujil s uãëm.
Immr(ickË) ugujil s uãëm.
L’orphelin se satisfait  toujours de peu.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer 
qu’il faut accepter le minimum dans tous les cas et 
ne jamais s’attacher au parfait. 
39- Ad ur tettwããaä agujil vif tala.
Adur tettwÃÃad agujil vif tala.
Les pleurs sont une arme connue d’un orphelin.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer 
qu’il ne faut pas conseiller un expert.

* Idée de :LAHCEN AMOKRANE 
(Anmray) -Tinjdad

 les proverbes amazighes
awuzx d iä
äufx ul ns ifssan
ur t irwa abla ifssi
n tgrawalt n twurga nu
ar tt^pasabx itran 
ismrvan
isiggiln tifrawin lli 
rad tnt issalal
nkkin d iä timddukæal
ad gis tannayx kra igat 
tavawsa
amyanna war taguri
ifrk iyi nn iä mklli as 
frkx
ar yi yakka akæ mad 
svawsax
tamttant n kra igat 
tayri
tamttant n kra igat 
lm̂paciyt
nkkin d iä timddukæal
iv yi içli umaäal d 
çlix-t
ar nn tqqlx a yluzzu usd-
dul ns
ärx v igiwal ns
ndrz sin itnx
mnad n tujjut n igran
mnad n ignawn
lliv a issara uzuzwu

issudm iyi nn urta 
isli urtan
nkkin d iä timdukæal
ar as akkax ufurn inu
ar dids aïïax tiwur-
ga nu
d iswingimn inu imççiyn
ur tnt issn yan
ar yi irççm ul ns anak-
kaf
isnal iyi ivil ns 
isduy iyi nn
ar ttalsx  ar ttalsx
nkkin d iä timddukæal
ivzzif iwiz nx
akud nna tnsa titrit 
igåran
ar didi ittmsafaä
issirim iyi nn timngas 
ns ifulkin
ar gganx

*xadija 
 ikan

NKKIN D IÄ

Zi tadjst n tadjst, 
Trur d ict tfardjst ... 
S ufiru n tfawt !! 
Itmrawan ak wenni n yiä.
Ttmuä bupber i yxf uãemmiä, 
Aãemmiä ittxäen
Aãemmiä yuçen 
Aãemmiä istlion  

***********
Fridirikk 
Amedduker inu Abeljiki 
awessar, 
Xef tma uzabuq, ... Iqqim 
Itarja 
Itëaja 
itçemmadd zeg ioaroar 
useynu 
Tmajut n yiänaïï
Nec ssagwajev - aseynu -var 
yeffus !! 
D apissef i yeyyar n umawas*
I wmsucci n wanzav 

***********
… , aqqay ttemmrawiv 
Tsqas ay raxart, zeg ucemmuä 
n uzir !! 
Ddarev, 
S- nbvar i waçvatt 
S-nbvar yiä-a 
S- nbvar i imar

***********
Iweooeäed uãuëif 
Ioeyyeäed uzir 
Zuzzariv amutten 
...xf : wenni day i yejjin ad 
zzuytev
'' Llah inor Jjadara n manis id 
iqqares !! "

 * Andich idir

Amutten !! 
Tarzzift iw Ayyaw Ajed-

dig Azwaw

Amzdav amaälan
Amllal vwad iälan
Uzwiv awrav ad giv
Assav inw Amaziv
Tutlayt Tamazivt
Askkil Tifinav
Tadrfit tamagit
Tamazva amur nav

Tayri d ufra ad nra
Tililli tga awttas
Avaras avaras
Taäankit ad nenra
Yan av iran nrat
Tayri ns ul as ikkat
Icqa yan ur irin
Ul avtn giv d urin

Immi

Tarzzift i ultma taziri

Yat yan mi tddr mas
A taqcict ay aqcic
Iv issatun amr ubbic
Tumrt artum irvud as
Iv ka iïaf yan immis
Asnbavur ad iga
Zund vw aman aliga
Tzäa s v tayri awmmis
Saqqsa yat yan mi tafuä

Zund ikru v tagant iksuä
Ar yalla v iggi n timält
Ay immi maxx ayyi tflt
Mas n yan tadusi ad gant
Slav amaäun issn atig
Ur iwats izli targant
Afgan ay wats imurig

* Farid Mupamed Zalhud

Tamagit



Chaque mois, "le 
Monde Amazigh" 
continue à vous 
livrer des cours de 
langue amazighe.
 Cette fois ci 
c'est un manuel 
pédagogique pour 
les adultes, élaboré 
par l'IRCAM.
"Le Monde 
Amazigh" tient 
à remercier les 
résponsables de 
l'IRCAM de nous 
avoir autorisé 

à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de 
grande utilité aux enseignants et à ceux et celles  qui 
veulent apprendre la langue amazighe.

COURS DE TAMAZIGHT
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Terroristes, islamistes, trafi-
quants, preneurs d’otages, vo-
leurs, violeurs de fillette, égor-
geurs, usurpateurs minoritaires, 
indépendantistes illégitimes, 
aventuriers sans programme po-
litique, activistes obscurantistes 
et quasi-médiévaux et, pour cou-
ronner le tout, destructeurs po-
tentiels de manuscrits trésors de 
l’humanité… Le bon vieux scé-
nario colonial de terreur barbare 
et de diabolisation des rebelles 
touaregs au Mali s’étale à la une, 
alors que la création de la Répu-
blique de l’Azawad vient d’être 
déclarée le 6 avril 2012 par le 
MNLA (Mouvement National de 
Libération de l’Azawad). L’aspi-
ration à l’indépendance d’une 
population malmenée depuis 
cinquante ans par un Etat dont le 
caractère « démocratique » relève 
de la langue de bois est malvenue 
dans la zone saharo-sahélienne. 
Dans le tableau caricatural pré-
senté à l’opinion publique, l’in-
nommable demeure la revendi-
cation politique des Touaregs, 
systématiquement tue par les 
experts assermentés. Le motif du 
jihad islamiste vient à point nom-
mé pour étouffer tout élément 
d’intelligibilité de la situation 
et légitimer la répression à ve-
nir du mouvement et peut-être, 
comme par le passé, les dérives 
génocidaires. Qui se souvient des 
milices paramilitaires maliennes 
qui, juste après les accords de 
paix signés entre la rébellion 
et le gouvernement malien en 
1991, ont été lancées contre les 
civils touaregs et maures à « peau 
rouge », torturés, tués, décimés 
ou contraints à l’exil (1) , dans un 
silence international fracassant 
et sous le gouvernement même 
d’ATT, président du Mali démo-
cratique, aujourd’hui détrôné par 
une junte militaire non démocra-
tique?
Le canevas jihadiste n’a rien de 
nouveau, il a été régulièrement 
brandi et activé, d’abord au sujet 
de la guerre anticoloniale menée 
par les Touaregs jusqu’à l’écrase-
ment complet de leur résistance 
en 1919, puis à chaque soubre-
saut contre les régimes autori-
taires des Etats postcoloniaux, 
mis en place en fonction des inté-
rêts de l’ancien empire colonial. 
L’amalgame entre insurgés toua-

regs, islamistes et terroristes, sans 
compter les autres registres dif-
famatoires, est un raccourci com-
mode pour éradiquer, sous cou-
vert de lutte anti-terroriste, toute 
contestation politique de la part 
des Touaregs, toute déclaration 
ou action qui pourrait contrarier 
les intérêts des grands acteurs 
politiques et économiques de la 
scène saharienne. Les opposants 
sont d’ailleurs immédiatement 
pris en main par les services spé-
ciaux des Etats à l’aide des dis-
positifs habituels : intimidation, 
diffamation ou corruption. L’un 
des petits cadeaux classiques et 
anodins que les services français 
ont toujours offert spontanément 
à leurs « amis touaregs » est un 

téléphone portable, satellitaire si 
nécessaire, directement branché 
sur les centres d’écoute (2).
Mais l’enjeu essentiel de la ques-
tion saharo-sahélienne ne se joue 
pas à l’échelle locale. Il concerne 
l’économie mondiale et le redé-
coupage des zones d’influence 
entre les puissances interna-
tionales avec l’entrée en scène 
de nouveaux acteurs (améri-
cains, chinois, canadiens, etc.) 
qui bousculent l’ancien pay-
sage colonial. L’accès convoité 
aux richesses minières (pétrole, 
gaz, uranium, or, phosphates...) 
dont regorgent le Niger, la Libye, 
l’Algérie, et le Mali d’après des 
prospections plus récentes, est 
au centre de la bataille invisible 
qui se déroule dans le désert. 
Les communautés locales n’ont 
jusqu’ici jamais comptées en 
tant que telles, mais seulement 
comme leviers de pression qu’ont 

systématiquement cherché à ma-
nipuler les Etats en concurrence. 
C’est ainsi que les revendica-
tions politiques touarègues ont 
longtemps été contenues dans 
les limites strictes d’une autono-
mie régionale, d’ailleurs jamais 
appliquée par les Etats ; et c’est 
pourquoi l’autre manette d’action 
que représentent les islamistes 
est devenu une réalité saha-
rienne. Par contre, la question 
des liens étroits qu’entretient la 
création des groupes islamistes 
au Sahara avec, au premier rang, 
l’Etat algérien, n’est pratique-
ment jamais évoquée. De même 
qu’un silence de plomb règne sur 
les interventions constantes des 
services secrets français, algé-

riens et libyens pour contrôler à 
leur profit la rébellion touarègue, 
la divisant en groupes rivaux des-
tinés à se neutraliser les uns les 
autres.
Sous la pression des nouveaux 
contextes politiques nationaux 
et internationaux, les mouve-
ments insurrectionnels toua-
regs ont, de leur côté, fortement 
modifié leurs revendications et 
leurs axes de mobilisation, dans 
la forme comme dans le contenu. 
Ils sont passés d’un projet d’in-
dépendance politique de tout le 
« territoire des Touaregs et de 
ses marges » (Kawsen) au début 
du XXe siècle, lors de l’insurrec-
tion générale contre l’occupation 
coloniale, à des revendications 
plus restreintes : en 1963, les 
Touaregs de l’Adagh se soulèvent 
contre le découpage frontalier 
(entre le Mali et l’Algérie) qui les 
privent d’une partie de leur terri-

toire et les séparent des Touaregs 
de l’Ahaggar ; la répression par 
l’armée malienne contre les civils 
sera féroce, laissant des cicatrices 
indélébiles jusqu’à aujourd’hui et 
cette terreur instaurée contre la 
population sans défense fournira 
le modèle privilégié utilisé pour 
réprimer chaque nouvelle insur-
rection touarègue dans les Etats 
de la zone saharo-sahélienne. 
Dans les années 1990, les mou-
vements rebelles du côté nigé-
rien autant que malien expriment 
une revendication d’autonomie 
régionale infra étatique qui ne 
remet plus en cause les frontières 
postcoloniales. Les mouvements 
nés en 2007 s’insurgent contre la 
mal gouvernance mais, en dépit 
de leur inscription dans l’iden-
tité nationale étatique – « Notre 
identité est Niger » déclare le 23 
avril 2008 Aghali Alambo, res-
ponsable touareg du Mouvement 
des Nigériens pour la Justice –, 
ils sont accusés d’ethnicisme et 
de communautarisme. En fé-
vrier 2012, le MNLA, fondé par 
des Touaregs du côté malien et 
armé d’une force de frappe iné-
dite suite à l’effondrement de la 
Libye, revendique clairement « 
l’indépendance de l’Azawad » et 
une ligne politique républicaine, 
laïque et pluri-communautaire. 
Un nouveau mouvement, Ansar 
Dine, dirigé par Iyad ag Ghali, 
surgit en mars 2012, alors que 
l’action armée du MNLA est déjà 
engagée : l’objectif d’Ansar Dine 
est religieux et sa tendance sala-
fiste, visant à instaurer la sharia 
dans tout le Mali et l’Afrique de 
l’ouest. Iyad Ag Ghali s’exprime 
bruyamment dans les média et 
donne l’occasion aux respon-
sables politiques internationaux 
de brandir à nouveau la menace 
islamiste comme étendard de 
terreur et argument qui légiti-
merait une intervention militaire 
soutenue par la communauté in-
ternationale.
La carte du péril terroriste dans 
la zone saharo-sahélienne est 
jouée. Le projet était déjà dans 
les cartons des Etats bien avant 
les événements actuels. L’exis-
tence d’al Qaïda au Maghreb est 
en effet un schéma qui s’ébauche 
en 2001 quand le Département 
de Renseignement et de Sécu-
rité algérien (DRS) annonce que 
l’armée a abattu un combattant 
yéménite présenté comme un 
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 Après les trois journées historiques 
qui ont vu les représentants de l'en-
semble de l'Azawad se réunir à Gao 
pour le premier Congrès National de 
l'Azawad, l'occasion nous est offerte 
de faire un résumé des faits mar-
quant de l'évènement.
Comme dit précédemment, l'Azawad 
dans toute sa diversité ethnique, tra-
ditionnelle, culturelle, religieuse, 
socio-professionnelle, et généra-
tionnelle a pris part aux rencontres 
du Mercredi 25 au Vendredi 27 Avril 
2012. En tout, ce n'est pas moins 
d'un millier de délégués qui ont pris 
part à cet évènement et à ces assises 
aussi grandioses qu'historiques.
Pour souhaiter la bienvenue à l'en-
semble des délégations de l'Azawad, 
le Colonel Mohamed Ag Najim, Chef 
d'Etat-major militaire du MNLA a 
pris la parole lors du lancement des 
évènements. Avec son leadership 
et son charisme si particulier, l'un 
des hommes fort de l'Azawad, a su 
mettre en confiance les conféren-
ciers en leur disant ce qui méritait 
d'être dit en vue de la construction 
d'un état moderne: l'Azawad n'ap-
partient à aucun groupe; il appar-
tient à l'ensemble des Azawadiens 
qui devront le construire comme bon 
leur semble, de manière démocra-
tique.
Mohamed Ag Najim a dénoncé le jeu 
d'une certaine presse internatio-
nale dont le jeu favori est de réduire 
l'Azawad à une revendication ter-
ritoriale Touareg (Kel Tamasheq). 
Il a rappelé que l'Azawad est à la 
fois Sonrhaï, Peule, Arabe(Maure), 
et Touareg, et qu'aucun groupe ne 
saurait dominé un autre pour ne pas 
refaire les mêmes actions que celles 
du colonisateur Malien. Au nom du 
MNLA, il a invité l'ensemble des 
populations de l'Azawad à oublier 
les difficultés et les déchirements 
du passé, à s'unir et à travailler main 
dans la main pour l'objectif commun 
de tous les Azawadiens, qui est la 
construction d'un Azawad prospère 
et démocratique.
Sur le plan militaire, le Colonel Mo-

hamed Ag Najim a noté qu'il y a tou-
jours des groupes armées qui pour 
une raison ou une autre continue à 
vouloir retarder la construction de 
l'Azawad. Il a appelé tous ses groupes 
à déposer immédiatement les armes 
et rejoindre les rangs du MNLA, car 
aucun autre groupe se revendiquant 
Azawadien et poursuivant les mêmes 
objectifs que le MNLA n'a de rai-
sons de se différencier du MNLA, et 

de faire cavalier seul. Pour lui, seul 
l'état-major du MNLA doit porter 
les armes pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens. Parmi ces 
groupes, il y avait bien évidemment 
les étrangers d'AQMI et de Boko 
Haram, mais aussi les trafiquants de 
drogues du FLNA et d’Ansar Eddine, 
le projet personnel d'Iyad Ag Ghaly, 
qui vient de se rallier à AQMI.
Après l'allocution de l'état-major 
militaire du MNLA, les chefs des tri-
bus et les notabilités traditionnelles 
ont pris la parole pour réitérer leur 
adhésion à la république indépen-
dante de l'Azawad. Aussi, les délé-
gués traditionnels ont apporté leurs 
approbations aux propos tenus par 
le Colonel Mohamed Ag Najim. Le 
patriarche Intallah Ag Attaher, Chef 
Suprême des tribus de l'Adagh (ré-

gion de Kidal), est parti encore plus 
loin en demandant une fois de plus à 
tous les groupes armés non-Azawa-
diens (à l'image d'AQMI) a quitté 
immédiatement le territoire Azawa-
dien. Aux autres groupes Azawa-
diens comme Ansar Eddine et les 
trafiquants de drogue du FNLA, le 
patriarche leur a demandé de dépo-
ser les armes, en leur rappelant que 
si c'est le Mali qui les a mis en place 

et qu'ils travaillent pour lui, il leur 
demande de quitter l'Azawad pour 
aller au Mali. Le patriarche Cheick 
Baba Ould Sidi Elmoctar Elkounty, 
Chef Suprême des tribus Kounta a 
confirmé la position d'Intallah Ag 
Attaher.
Sur le plan militaire, il faut noter 
qu'avant le congrès et l'arrivée des 
délégations Azawadiennes, le MNLA 
a sécurisé l'ensemble de la ville de 
Gao. Juste avant le début du Congrès, 
un groupe de terroristes se disant du 
MUJAO qui est en fait une partie 
d'AQMI coopérant avec les barons de 
la drogue dont Mohamed Ould Awai-
nat, a essayé de faire exploser l'aé-
roport de Gao. Ils ont été empêché 
et repousser par le MNLA jusqu'à 
l'extérieur de la ville. Le sombre 
Iyad Ag Ghaly et son groupuscule 

Ansar Eddine n'a pas pris part à ce 
congrès. L'absence de ce porteur de 
malheur et agent Maliano-Algerien, 
il est contre toute indépendance de 
l'Azawad et contre la volonté de ses 
peuples.
Les délégués ont rappelés que l'in-
dépendance de l'Azawad tel que 
proclamé le 6 Avril est irréversible et 
rien ne saurait entrainer une marche 
arrière pour renoncer à cette indé-
pendance. C'est ainsi qu'il fut affir-
mé que la menace de la CEDEAO de 
dépêcher 3.000 soldats pour envahir 
l'Azawad ne constitue pas une me-
nace sérieuse car l'Azawad a repoussé 
une armée Malienne dont les troupes 
sont dix fois plus nombreuses. Aus-
si, il fut réitéré que pour défendre 
l'indépendance de l'Azawad contre 
toute agression externe, les popu-
lations civiles n'hésiteraient pas à 
rejoindre les rangs de l'armée natio-
nale de l'Azawad dans le seul objec-
tif est de défendre la souveraineté et 
l'indivisibilité de l'Azawad.
Dans une déclaration lue par M'Bey-
ri Ag Rhissa au nom des cadres et 
notabilités coutumières, il a lancé 
un appel à l'ensemble de la commu-
nauté internationale à reconnaitre 
l'Azawad en tant qu'état souverain. 
Au Mali, les cadres et notabilités 
coutumières ont demandés d'assu-
mer ses échecs et d'être pragma-
tiques en reconnaissant les consé-
quences des luttes continuelles des 
peuples de l'Azawad depuis l'indé-
pendance. En d'autres termes, il est 
demandé au Mali d'être un bon voi-
sin pour l'Azawad.
Au MNLA, les délégués Azawadiens 
ont demandé d'assurer la sécurité 
des biens et des personnes sur toute 
l'étendue du territoire, et de conti-
nuer à rassurer et rassembler les 
populations civiles en ne ménageant 
aucun effort.
* Par Aljimite Ag Mouchallatte
Dimanche, 29 Avril 2012 
http://www.toumastpress.com/ac-
tualites/azawad/690-conclusions-
premier-congres-national-azawad.
html

Le MouveMent nationaL pour La Libération de 
L’azawad (MnLa) deMande à aQMi de Quitter Le 
nord de MaLi Lors  du preMier Congrès nationaL 

de L'azawad
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 IRCAM •
في إطار سياسة اإلنفتاح على محيطه، ينظم المعهد الملكي للثقافة األمازيغية 
بشراكة مع وزارة الثقافة، مديرية التراث الثقافي، معرض حول أبواب القصبات 

بالجنوب وذلك مابين 8 و22 ماي الجاري.
والمعرض سيبقى مفتوحا بفضاء المعهد الملكي للثقافة األمازيغية إلى غاية 

22 ماي الجاري. 

 MCA •
تعتزم الحركة الثقافية األمازيغية موقع وجدة تنظيم أيام ثقافية مابين 22 و26 
ماي الجاري، وذلك في إطار ألنشطة الثقافية واإلشعاعية التي تأتي كإستمرار 
الجامعة  داخل  من  تخوضها  التي  والعقالنية  التنويرية  النضالية  لألشكال 

المغربية إلى جانب المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية واإلقليمية.

• الكشاف األمازيغي 
شاركت منظمة الكشاف األمازيغي بالتدريب التحضريي والتكويني واالقتصاد 
أطر  لفائدة  والرياضة  الشباب  وزارة  طرف  من  نظم   الذي  و  مديرين  وتدريب 
الوطنية  ومخيم  بربكان  تافوغالت  بمخيم  الرتبوية  الصيفية  املخيمات  وقادة 
بطانطان ومخيم أزال بتطوان ومركز االستقبال البشري باملحمدية وقد استفاد 
من ربيع 2012 أعضاء ومنخرطي فروع منظمة الكشاف األمازيغي من األقاليم 
فرع  العرائش،  فرع  وجدة،  مدينة  فرع  الناظور،  إقليم  فروع   : التالية  واملدن 
فرع  مراكش،  فرع  الرباط،  فرع  اسمارة،  مندوبية  العيون،  مندوبية  تيفلت، 
للفروع  املشاركة  أكادير، فيما تعذرت  القنيطرة ومندوبية  البيضاء، فرع  الدار 
واملندوبيات األخرى ملنظمة الكشاف األمازيغي نظرا لعدد امللفات التي استفادت 
الدعم واالستفادة من  إطار رشاكة وطلب  2012 وذلك يف  املنظمة ملوسم  منها 
 8 مقاعد التداريب لوزارة الشباب والرياضة خالل الفرتة املمتدة من يوم األحد 
ابريل إىل يوم األحد 15أبريل كمرحلة أوىل ومن 15 إىل 22 أبريل 2012 كمرحلة 

ثانية

من هنا وهناك
قضت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بالحسيمة يوم 25 أبريل ب 27 
سنة وغرامة 200 مليون سنتيم يف حق ستة معتقلني عىل خلفية أحداث آيث بوعياش، 
حيث أدين األستاذ والحقوقي محمد جلول بستة سنوات سجنا نافذا، وعبد العظيم 
املجيد  املوساوي، عبد  أحمد  أو فالح،  الله  أدين عبد  بنشعيب بخمسة سنوات، فيما 

بوسكوت وعبد الجليل بوسكوت بأربعة سنوات.
وقد توبع املعتقلني الستة بمجموعة من التهم كالتجمهر املسلح، وإتالف ممتلكات 
األمن أثناء مزاولة عملهم، وقطع الطريق بوضع املتاريس يف الطريق. وخلفت هاته 
وقفة  نظموا  الذين  املحتجني  طرف  من  فعل  ردود  قاسية  اعتربت  والتي  األحكام 

احتجاجية أمام مقر املحكمة للمطالبة باإلفراج الفوري عن املعتقلني الستة.
ويف مدينة آيث بوعياش خرج املئات من املواطنني ونشطاء حركة 20 فرباير يف مسرية 
ليلية طالبوا بإطالق رساح جميع املعتقلني ودعوا إىل إرضاب عام، وأكد املحتجون عىل 
سياسية  أحكام  هي  بوعياش  آيث  أحداث  معتقيل  حق  يف  الصادرة  األحكام  هذه  أن 
وجائرة تعرب عن عدم استقاللية القضاء. وبإمزورن رفع املشاركون يف هذه الوقفة 
املعتقلني  املحكمة يف حق  أصدرتها  التي  الجائرة  باإلحكام  أسمته  ما  تدين  شعارات 
األخرية   الريف  أحداث  معتقيل  جميع  عن  الفوري  باإلفراج  مطالبة  وأخرى  الستة 
ومعتربين أن  األحكام األخرية هي محاولة من طرف »املخزن« لتكميم األفواه املطالبة 

بالكرامة والحرية، كما عرب املحتجون عن تضامنهم مع املعتقلني وعائالتهم .
ويف ترصيح لشكيب الخياري  رئيس جمعية الريف لحقوق اإلنسان،  الذي هاجم فيه، 
من وصفهم باملحرضني بآيث بوعياش وبعض الجمعيات الحقوقية، واتهمهم بتأجيج 
باملدينة،  العمومية  القوات  وتدخل  الدولة  لعنف  تربيرات  وإيجاد  والتحريض  الوضع 
وأضاف الخياري أن هؤالء املحرضني يف إشارة إىل املحتجني بأيت بوعياش كانوا يمنعون 
ساكنة مدينة أيث بوعياش من تبيان ملفها أملطلبي وذلك من اجل زيادة الغموض الذي 

كان يلف االحتجاجات املرصودة.
وجاء هذا الترصيح لشكيب الخياري يف مداخلة له خالل ندوة بهولندا نظمها صوت 
بالريف  الذاتي  الحكم  أجل  املغربي بهولندا، جمعية سيفاكس والحركة من  الشباب 

وجمعية النساء املغربيات بهولندا يف ذكرى الربيع األمازيغي »تافسوت ايمازيغن«.
يف املقابل أصدرت الحركة األمازيغية بالريف بيانا شديد اللهجة تستنكر فيه األحكام 
الجائرة والحاملة للصبغة السياسية ، والغرامات التعجيزية و سياسة األحكام لإلحكام 

واالنطباق عىل حرية الشعب يف التعبري والرأي واالحتجاج
كما أدانت ماسمته  املحاكمات املسيسة واالنتقامية والتحكمية و دعت  إىل اإلفراج 
الفوري عىل املحكومني وجميع املعتقلني دون قيد أو رشط و إىل الخروج يف مسريات 
للضغط عىل سلطات القمع املخزنية لإلفراج الفوري عىل كل املحكومني عىل خلفية 

أحداث آيث بوعياش .

إستئنافية احلسيمة حتكم على معتقلي 
أحداث أيت بوعياش ب 27 سنة

منذ تأسيسها وكعادتها كل سنة، كان أمازيغ وأصدقاء الشعب األمازيغي يف مدينة 
ذكرى  تخليد  زاري مع  األمازيغية  الجمعية  نداء  املوعد من خالل  مارسيليا عىل 
من  ابتداءا   2012 أبريل   21 السبت  يوم  وذلك  األسود  والربيع  االمازيغي  الربيع 
الساعة الثانية والنصف زواال بساحة ليون بلوم قرب القنصلية املغربية بمدينة 

مارسيليا الفرنسية.
عرف هذا الشكل حضور الجالية األمازيغية القبائلية والريفية وأصدقاء الشعب 
اىل  اضافة  الفرنسيني  الديموقراطيني  والكاطاالن وبعض  االمازيغي كالكورديني 
الضيف الرشيف املتمثل يف الناطق الرسمي للحركة الوطنية لتحرير أزواد واملكلف 

بالتواصل السيد موىس أك الطاهر.
تضامنه  عن  خالد  بيعال  السيد  زاري  جمعية  رئيس  عرب  الشكل  هذا  خالل  من 
املطلق ودعوته للرأي العام املحيل والدويل لالعرتاف بدولة أزواد الحرة،وكذلك ندد 
بتعامل االعالم مع القضية األزوادية من خالل تغليط الرأي العام بشأن ما يحدث 
بأوزاد اضافة اىل املطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم 2001 يف حق 126 شهيد وآالف 
املعطوبني يف القبائل وكذلك اطالق رساح كل معتقيل القضية االمازيغية يف تامازغا.

بعده عرب ممثل الشعب الكوردي السيد أيدين بوتان عن تضامن الشعب الكوردي 
مع شعب أزواد وعرب عن عالقاته الصديقة واألخوية مع الشعب االمازيغي عموما.

كان للحضور موعد مع مداخلة األزوادي موىس أك الطاهر من خاللها عرف ببالد 
الدولة املستقلة لهذا االخري كما قام بتصحيح املغالطات  أزواد ودواعي تأسيس 
التي تروج لها الصحافة الدولية املتمثلة خاصة يف عالقة الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد بالحركات االسالموية يف الغرب االسالمي حيث أكد أن ال عالقة تربط بينهما 
وأن وجود هذه الحركات رهني بالدولة التي كانت تهيمن أزواد – مايل – والجارة 
الجزائر. ويف الساعة السادسة والنصف مساءا كان للحضور موعد للنقاش مع 

السيد موىس أك الطاهربدار الشعب الكوردي بمدينة مارسيليا.

إميازيغن و األكراد و كاطاالن من مارسيليا 
يطالبون باالعتراف الدويل جبمهورية أزواد

فاطمة تابعمرانت الربملانية عن حزب التجمع الوطني لألحرار خلقت الحدث يف مجلس 
النواب، عرص اليوم االثنني )30 أبريل(، وذلك  بعدما أن طرحت سؤاال باللغة األمازيغية  
عىل محمد الوفا، وزير الرتبية الوطنية ، حول وضعية تدريس األمازيغية  مما أوقع  
الوزير اإلستقاليل  يف موقف محرج و ذلك إلعتباره فقط يجيد الحديث  باللغة العربية 
ويجهل بشكل قطعي املخاطبة باللغة األمازيغية ،  هذا السؤال الجريئ للربملانية بغض 
النظر عن مضمونه العادي، خلق الحدث تحت القبة الربملانية ، حيث طالب العديد من 
النواب بتنزيل فعيل للدستور، إذ ليعقل أن يتول املسؤولية السياسية وزراء  إنتخبهم 
اللغتني  بإحدى  التحدث  ثم  ال يجيدون   ، الثقافية  املغربي بجميع مكوناته  الشعب 

الرسميتني للدولة املغربية  .
وزير  الشوباني،  بالحبيب  عجل  الوطنية   الرتبية  وزير  فيه  قع  و  الذي  املأزق  هذا 
العالقات مع الربملان واملجتمع املدني،  و الذي أوضح، يف تدخل له، أن الحكومة تعي 
النقاش الذي دار اليوم، بخصوص األمازيغية. وأضاف: “يف القليل من األيام ستكون 
لنا الرغبة يف اإلجابة عن األسئلة باألمازيغية، ونطلب بتعجيل الوسائل اللوجيستيكية 

والتنظيمية داخل الربملان”.
وقد حظي تدخل الربملانية األمازيغية بإهتمام بالغ من لدن مختلف الفرقاء السياسيني 
باملغرب ، بحيث طالبت أحزاب سياسية مغربية ، برضورة أجرأة القانون التنظيمي 
لرتسيم األمازيغية ، لتتبوأ مكانتها الدستورية بإعتبارها لغة رسمية للدولة املغربية ، 
فيما عربت بعض الفعاليات األمازيغية عن كامل إرتياحها إزاء هذه الخطوة التاريخية، 
ومؤكدة أن املعركة مازلت مستمرة من أجل الرتسيم اآلني و الفوري لألمازيغية لتتعزز 

يف مختلف مناحي الحياة .
* ياسني،ع

الربملانية األمازيغية فاطمة تباعمرنت حترج 
الوزير اإلستقاليل بالربملان 

أكادير : إبراهيم فاضل 
كشف الفنان واملناضل األمازيغي عبد الله أوريك، خالل لقاء له مع  الصحايف عبد 
إىل  النيبال  من  األقدام  عىل  مشيا  سفره  خالل  أنه  تمازيغت،  بقناة  ادسالم  النبي 
الدول منها  العديد من  الذي استغرق قرابة سنة، والذي مر من خالله عىل  املغرب 
الهند والصني وأفغانستان وإيران والعراق وعند دخول هذا األخري اعتقل واستنطق 
له  وجهها  التي  التهم  جملة  ومن  حسني،  صدام  املعدم  العراقي  الرئيس  قبل  من 
صدام هي العمالة للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وعنى الفنان أوريك خالل 
هذا االستنطاق من معامالت قاسية نتيجة عدم إتقانه للغة العربية. غري أنه خرج 
ساملا بعد تأكد صدام أن أوريك شاب يعد أطروحة حول طرق تجارة األلوان والفن 
التشكييل عند اإلنسان القديم، وكان ذالك خالل مقامه بأوربا حني كان يدرس الفن 
برنامجا  رفقته  أنجز  الذي  املذكور  الصحايف  مع  لقائه  خالل  هذا  جاء   . التشكييل 
للذاكرة الذي يحتفي بالذاكرة الفردية والجماعية واملكانية باملغرب ومن املنتظر أن 

يداع هذا الربنامج عىل قناة تمازيغت .

صدام حسني يستنطق الفنان األسطورة 
األمازيغي عبد اهلل أوريك املعهد  للتنمية والثقافة والرياضة برشاكة مع  إدبنريان  إمزالن  نظمت جمعية 

ومجلس  إفني  لسيدي  االقليمي  املجلس  من  وبدعم  االمازيغية  للثقافة  امللكي 
جماعة تيغرت مهرجان تيغرت الثالث للثقافة والتنمية يف نسخته الثالثة تحت 
فقرات  20و22أبريل2012.ولقيت  مابني  والتاريخ«  »إمجاض:الذاكرة  شعار 
وفني  واجتماعي  وثقايف  تربوي  هو  ما  بني  بالتنوع  تميزت  التي  النشاط  هذا 
املهرجان. أيام  طيلة  تيغرت  زوار  من  اآلالف  إعجاب  نالت  حيث  كبريا  نجاحا 

2012 افتتح معرض الكتاب والزربية االمازيغيني  أبريل   20 ففي يوم الجمعة 
بمركز املعري بمشاركة جمعيتي تماينوت -فرع بوطروش- و إمزالن إدبنريان 
املنطقة وتوافدت عليه وفود من مختلف االجناس  وبحضور مختلف فعاليات 
واالعمار.ويف نفس اليوم أطر كل من االستاذ ابراهيم اسايس واالستاذة سهام 
تالميذ  من  تلميذا   30 حوايل  لفائدة  االمازيغية  باللغة  إمالئية  ورشة  أزركي 
الفائزين.  الجوائز عىل االطفال  باملنطقة،وانتهت بتوزيع  املدرسية  املجموعات 
ويف مساء نفس اليوم من نفس اليوم كانت نساء إمجاط يف موعد مع أول ورشة 
ملحو األمية باللغة األمازيغية نشطته االستاذة والشاعرة خديجة اروهال التي 
تواصلت بشكل ممتاز مع العنرص النسوي بمختلف أعماره وتمكنت من إدخال 
حرف تفيناغ إىل وجدان وعقول وقلوب هؤالء النسوة اللواتي طالبنها بدورات 
تكوينية أخرى يف نفس املجال.واختتم هذا اليوم بحفل توقيع الديوان الشعري 
للمهرجان،كان  الثاني  اليوم  أروهال.ويف  للشاعرة  إفيس«  ن  »تندرا  الجديد 
الحضور يف  موعد مع ندوة »دسرتة االمازيغية:اآلليات واالكراهات« بالثانوية 
االعدادية بتيغرت أطرها االستاذان والشاعران ابراهيم أوبال، وأحمد الخنبوبي 
دور  وكذا  االمازيغية  اللغة  دسرتة  وإكراهات  آليات  بالتفصيل  تناوال  حيث 
هاما  نقاشا  الندوة  وشهدت  الدسرتة.  مابعد  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
ومفيدا استحسنه الجميع. ويف مساء نفس اليوم كان الجمهور الزائر ملنطقة 
تيغرت يف موعد مع سهرة فنية تراثية شاركت فيها فرقة إسمكان تاهال أيت 
احداد  والبشري  اوبال  ابراهيم  الشعراء  بحضور  إمجاض  أحواش  وفرقة  الرخا 
فقد  الختامي  اليوم  بخصوص  إمجاض.أما  من  حمود  ند  والطاهر  طاطا  من 
إمجاض  تاريخ  حول  ندوة  بتيغرت  اليزيدي  محمد  االعدادية  الثانوية  شهدت 
للحضور  قيمة  معطيات  فيها  قدم  بومزكو  أحمد  التاريخ  مادة  أستاذ  أطرها 
حول تاريخ إمجاض وأدوارهم يف مختلف الحقب التاريخية،معطيات ستكون 
املفروض عليهم  الذين من  املنطقة  أبناء  الطلبة من  للشك يف خدمة  بال مجال 
جزء  يزال  ال  الذي  وقبيلتهم  منطقتهم  تاريخ  يف  والنبش  البحث  مشعل  حمل 
كبري منه مجهوال.ويف مساء ذات اليوم أحيت كل من مجموعتي إتران إمجاض 
ونشطها  غفري  جمهور  تابعها  فنية  سهرة   - -أرشاش  املتميزة  واملجموعة 
الكبري  النجاح  أكادير.ورغم  بلوس  راديو  إذاعة  من  بوفران  لحسن  الصحفي 
أن  التنمية،إال  و  للثقافة  الثالث  تيغرت  ملهرجان  الثالثة  النسخة  عرفته  الذي 
جميع اعضاء الجمعية استاؤوا من عدم وفاء بعض االساتذة لوعودهم بتأطري 
و  عصيد  لالستاذ  بالنسبة  الشأن  هو  كما  لحظة  آخر  يف  اعتذارهم  و  الندوات 

الدكتورين محمد حنداين و شفيق ارفاك. 
* الحسن مماد رئيس الجمعية

مجعية إمزالن إدبنريان تنظم مهرجان تيغرت 
للثقافة و التنمية يف نسخته الثالثة

الثقافية  األيام  إطار  يف 
للثقافة  ثيفاوين  لجمعية 
بأزالف  املنظمة  التنمية  و 
 ” شعار  تحت  هي  التي  و 
ثقافة  أجل  من  األمازيغية 
هادفة تحرر اإلرادة و تصنع 
للربنامج  طبقا  و  التغيري”، 
أطر  فقد    ، سابقا  املعلن 
أنديش إيدير الطالب بمسلك 
األمازيغية  الدراسات 
يف  تكوينية  ورشة  بوجدة، 

اللغة األمازيغية، لفائدة تالميذ أزالف بمختلف مستوياتهم الدراسية، حيث سجل 
تفاعل ملحوظ بني التالميذ يف إستيعاب حروف ثيفيناغ، و بل قد تمكن التالميذ 
من الكتابة بالحرف األمازيغي  ، وذلك  يف أقل من ساعتني من التأطري، ليلتحق 
الدراسات األمازيغية، حيث حث  العزيز عدا، خريج مسلك  بعد ذلك األستاذ عبد 

التالميذ عىل تعلم لغتهم األم، و اإلهتمام بها، يف كلمة.
يف نفس السياق، نظمت ندوة بعد الزوال، تحت عنوان “األمازيغية يف الدستور، ماذا 
بعد ؟” من تاطري ذ، فكري األزراق الناشط الريفي األمازيغيى و العضو بمكتب 
األمازيغية  ترسيم  تم  التي  الكيفية  عن  الحديث  يف  أسهب  الذي  ثامزغا  جمعية 
الحراك  ثمن  دفع  الذي  هو  باعتباره  الريف  معركة  هي  األن،  املعركة  أن  معتربا 
إنبثاق وعي ريفي-ريفي يجعل  إىل رضورة  املغرب، مشريا  الذي شهده  الشعبي 
من أولوياته الدفاع عن الريف، و من جهة أخرى وضع ذ، ياسني عمران، رئيس 
الحركة  لتبلور  التاريخي  السياق  يف  الحضور  األمازيغية،  الديمقراطية  الشبيبة 
األمازيغية و خطابها الحداثي و الديمقراطي، معتربا أن املعركة ال زالت مفتوحة 
ديمقراطي  دستور  إىل  بوصولهم  املجتمعي  ملرشوعهم  إيمازيغن  تجسيد  أفق  يف 
شكال و مضمونا، ضمن الدولة الفيدرالية بتحالف مع كافة القوى الديمقراطية 
بالبالد، كما شدد عىل  رضورة وجود تنظيم أمازيغي قوي قادر عىل فرض نفسه 
يل يف الساحة السياسية الوطنية و بل أمام الرأي العام الدويل، لتختتم الندوة عىل 
تدخالت الحارضين الذي توزع عىل تثمني املبادرة، و نقد بناء لتدخالت املؤطرين.

ورشة تكوينية يف اللغة األمازيغية  ندوة 
فكرية بأزالف و ثيفاوين تنظم 

إن املؤتمر الوطني الرابع لجمعية محمد خري الدين للثقافة والتنمية املنعقد يوم األحد 
15 أبريل 2012 بمدينة تافراوت تحت شعار: »املطالب والحقوق األمازيغية آنية ال 
تقبل التأجيل وشاملة ال تقبل التجزيء«، والذي ينظم يف ظل مناخ تامازغاوي ورشق 
أوسطي اتسم بنهضة غري مسبوقة، وانتفاضة مباركة لشعوب املنطقة ضد أنظمة 
اإلستبداد والفساد فيها »الربيع الديموقراطي«، ويتزامن مع تخليد األمة األمازيغية 
للذكرى ال 32 للربيع األمازيغي املجيد » 20 أبريل« ، هذا الربيع الذي زادته نهضة 
واملغرب  وتونس  وأزاواض  ليبيا  من  كل  يف  املختلفة،  بتمظهراتها  األمازيغ،  وثورة 
من  أيام  قبيل  »مؤتمرناّ«  ويأتي  ؛  وتوهجا  اخرضارا  الخصوص،  وجه  وسيوا،عىل 
حلول اليوم العاملي لألرض » 22 أبريل«، وما يحمله هذا اليوم الرمزي من معان هادفة 
نؤمن بها ودالالت نبيلة نعتنقها، وبعد تدارسه يف مختلف املسائل التنظيمية والداخلية 
ذات الصلة بالجمعية، وبعد تداوله يف مختلف املستجدات والقضايا املحلية والجهوية 
والوطنية و الدولية، ومنها بشكل أعمق وضعية الحقوق األمازيغية ببالدنا وكيفية 
تعاطي ومعالجة النظام املخزني لها ومؤسساته الالديموقراطية، والتي تظهر بجالء 
انعدام اإلرادة والنوايا السياسية الحقيقية والصادقة للقطع مع ممارسات املايض 
العنرصية والرشوع الفعيل والفوري يف إنصاف األمازيغية والناطقني بها، فإن املؤتمر، 

بمؤتمراته ومؤتمريه، يعلن للرأي العام املحيل والجهوي والوطني والدويل ما ييل:
01. الجمعية : فيما يتصل بجمعيتنا تم تجديد العزم عىل تقوية إطارنا العتيد هذا 
الجهود ليظل  أدائه، وبذل أقىص  آليات اشتغاله واسرتاتيجيات  وتحصينه، وتطوير 
مضطلعا بأدواره الطالئعية جمعويا وفكريا ونضاليا وفق املبادىء واألهداف املسطرة 

يف قانونه األسايس،
الدولة يف  : يعرب املؤتمر عن احتجاجه وتنديده باستمرار  02. عىل املستوى املحيل 
سياستها التهميشية اإلقصائية فيما يتعلق بتنمية املنطقة، ويدين بشدة استفحال 
تردي الوضع الصحي ووضعية البنيات التحتية وانعدام الخذمات األساسية بمنطقة 
أجزاء  ألحقت  التي  العار واإلستعمار  التام ملراسيم  املؤتمر رفضه  تافراوت؛ ويجدد 
العادلة،  القوانني  عن  وضدا  جورا  القبائل،  سكان  وممتلكات  أرايض  من  هامة 
بممتلكات الدولة »امللك الغابوي«؛ ويعرب املؤتمر عن ارتياحه ودعمه للحيوية والطفرة 
يف  خصوصا  التافراوتي  الشباب  بها  ويتميز  عنها  أبان  التي  والدينامية  الجمعوية 
من  وإقصاء  وتمييز  حيف  من  جمعيتنا  يطال  ما  املؤتمر  ويستنكر  األخري؛  العقد 
طرف املجلس البلدي ملدينة تافراوت، خصوصا فيما يرتبط باملنح املخصصة لدعم 
ألف درهم،  الصامد  املخصصة إلطارنا  السنوية  املنحة  تتجاوز  الجمعيات، حيث ال 
فيما تستفيد جمعيات أخرى ويف حاالت كثرية من منح تفوق 100 ألف درهم سنويا، 
وأجمع املؤتمر عىل اإلرساع يف اتخاذ الخطوات الالزمة لفضح هذا الحيف والتصدي 

لهذه اإلهانة .
03. عىل املستوى الجهوي : يعلن املؤتمر انخراطه ودعمه لكل املبادرات الجادة التي 
ترمي إىل تنمية الجهة والدفاع عن قضاياها، ويدين باملناسبة الظلم الذي طال ساكنة 

منطقة أكادير )هدم البيوت ( .
تلت  التي  املخزنية  والقرارات  املبادرات  أن  املؤتمر  :يعترب  الوطني  الصعيد  عىل   .04
إىل تطلعات شعبنا  2011، الترقى  20 فرباير  يوم  املجيدة  املغربي  الشعب  انتفاضة 
انتزاع حق شعبنا يف  إىل غاية  إىل متابعة نضاالتهم  أحرار بالدنا  وآماله، ويدعو كل 
التمتع بالحرية والديموقراطية والكرامة واملساواة واإلنصاف والعدالة اإلجتماعية؛ 
ويجدد املؤتمر تشبته بإقرار دستور فيدرايل وديموقراطي شكال ومضمونا، يعرتف 
لألمازيغية  ومنصف  وعادل  واضح  ترسيم  رأسها  وعىل  األمازيغية  الحقوق  بكافة 
ببالدنا  اإلحتجاجية  الحركات  لكل  مؤازرته  ويعلن  وحضارة...  وثقافة  ولغة  هوية 
الهيئات  كل  املؤتمر  ويناشد   ،)... خريبكة   ، تازة   ، إفني   ، بوعياش  أيت  )إيميرض، 
الحقوقية واملنظمات الديموقراطية وكل أحرار بالدنا والعالم ، الضغط عىل النظام 
املغربي من أجل اإلفراج الفوري عن املعتقلني السياسيني األمازيغ ) أعضوش، أوسايا، 

عاهيد و أشطوبان (، وكل معتقيل الحركات اإلحتجاجية ومعتقيل الرأي و العقيدة ،
األمازيغ يف  انتزاع حقوق  إىل  الهادفة  النضاالت  املستمر يف  انخراطه  املؤتمر  - يؤكد 
الحياة  مناحي  وكافة  واإلدارة  القضاء  سلك  يف  األمازيغية  وإدماج  والتعليم  اإلعالم 
محليا  العمومي  املال  ناهبي  ومحاسبة  الوطنية  للثروات  العادل  والتوزيع  العامة؛ 
للملفات  واإلستجابة  الديموقراطية؛  النسائية  الحركة  مطالب  وتحقيق  ووطنيا؛ 
والرمزي  املادي  العنف  ووقف  الشباب؛  منهم  خصوصا  واملعطلني  للعمال  املطلبية 
املمارس ضد طلبة الحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة؛ وأخريا يجدد املؤتمر دعمه 

الالمحدود لحركة تاوادا .
حرر بمدينة تافراوت بتاريخ : 15 أبريل 2012

البيان اخلتامي للمؤمتر الوطين الرابع جلمعية 
حممد خري الدين للثقافة و التنمية بتافراوت

أعلنت جمعية urtan للتنمية والتضامن التي تأسست يوم 12 فرباير 2012 بدوار الحرشة 
سكتور 3 جماعة أوالد ستوت إقليم الناظور أنها  حرمت من وصل اإليداع بعد انرصام أجل 

ستني يوما عن تاريخ إيداع ملف الترصيح بالتأسيس لدى مقر السلطة اإلدارية املحلية
وأكدت الجمعية يف بيانها عىل أنها سلكت الطرق القانونية أثناء إخبار السلطة املحلية عن 
عقد جمع عام لتأسيس الجمعية والذي تم يوم 07 فرباير 2012 عن طريق مراسلة مضمونة 
مع اإلشعار بالتوصل، وبعد عقد الجمع العام التأسييس يوم 12 فرباير 2012 تقدمت بملف 
العام  القانون األسايس ومحرض الجمع  7 نسخ من  الترصيح بتأسيس الجمعية يتضمن 
والئحة أعضاء املكتب ونسخ من بطائقهم الوطنية مع واجب التنرب ، إال أنها فوجأت برفض 
القائد بتسلم امللف، مما دفع بها إىل تنظيم وقفة احتجاجية، إىل حني قدوم رئيس دائرة لوطا 
والذي تسلم امللف وسلم لنا وصال مكتوبا بخط اليد مختوما بطابع القيادة ، وبعد انرصام 
أجل ستني يوما طلبت الجمعية من القائد املذكور أعاله الوصل النهائي وكام رده بأن اإلدارة 
رفضت الرتخيص للجمعية ملمارسة أنشطتها بدون أسباب محددة وبدون أن تتوصل بأي 
وزير  السيد  رأسهم  وعىل  املسؤولة  الجهات  من  الجمعية  تطالب  وعليه  ذلك.  تؤكد  وثيقة 
الداخلية والسيد وزير العدل والحريات والسيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واملجتمع 
املدني والسيد رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والسيد وايل الجهة الرشقية  التدخل  
إلنصاف الجمعية بمنحها الوصل القانوني مادامت ستشتغل يف إطار قانوني، ولتنوير الرأي 
العام الوطني أن املجال الرتابي الذي تأسست فيه الجمعية  ال يتوفر عىل الجمعيات ويعاني 
من عدة مشاكل يف غياب مجموعة من الخدمات االجتماعية واألساسية )الصحة ، التعليم ، 

املاء و الكهرباء ... ( و الربامج التنموية إلخراج الساكنة من التهميش واإلقصاء .  

مجعية حترم من وصل إيداع



مع  رشاكة  اتفاقية  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  وقع   *
حميش.  عهد  ويف  جربان  ثريا  السيدة  عهد  يف  الثقافة  وزارة 
أقربت ذات االتفاقية و معها األمازيغية يف وزارة الثقافة واآلن 
وانتم تنتمون لحزب سيايس كثريا ما دافع عىل األمازيغية،كيف 

ستتعاملون مع هذه االتفاقية و كيف ستفعلونها؟ 
كل  إىل  خاللكم  ومن  إليكم،  أتقدم  أن  أود  بداية   **
الطاقم الصحفي ملنربكم اإلعالمي املتميز »جريدة العالم 
التقدير واالعتبار ملا  األمازيغي« بجزيل الشكر وخالص 
تواصلية  فكرية،  ومساهمات  أعمال  من  به  تقومون 
املتصلة  واملوضوعات  القضايا  مختلف  حول  وتنويرية 
بإبراز وتعزيز هويتنا الثقافية واللغوية الوطنية يف بعدها 
كمغاربة،  به  نعتز  والذي  واملتأصل،  الغني  األمازيغي 

وننتمي إليه بالوجدان والتاريخ والجغرافيا.  
أن وقعت  للوزارة  وجوابا عىل سؤالكم، فقد سبق فعال 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  مع  رشاكة  اتفاقية 
والتنسيق  للتعاون  عمل  برنامج  مرشوع  إىل  باإلضافة 
النهوض  إىل  والرامية  األنشطة  من  مجموعة  حول 
باإلبداع الثقايف والفني األمازيغي. إال أننا اليوم مطالبون 
روح  مع  تماشيا  الربامج،  لتلك  وجدي  حقيقي  بتفعيل 
ومقتضيات الدستور وإنصافا لثقافة لعبت دورا أساسيا 

يف تركبة هويتنا الوطنية.     
ونؤكد عىل أننا عازمون عىل إيالء األمازيغية ثقافة ولغة 
انطالقا  وذلك  واعتبار،  عناية  من  تستحقه  ما  وإبداعا 
من املرجعية الدستورية وااللتزامات الحكومية وكذا من 
التقدم واالشرتاكية،  الراسخة لحزب  املبادئ والقناعات 
الثقافية  الحركة  جانب  إىل  عقود  منذ  ناضل  الذي 
االمازيغية ونادى بدسرتة االمازيغية وإدماجها يف الحياة 
الدستوري  اإلصالح  خالل  من  تحقق  ما  وهو  العامة، 
األخري والحمد لله. ومن  هذا املنطلق ينبغي استحضار 
اقتصادية  حقوقية،  مكاسب  من  ببالدنا  تحقق  ما  كل 
واجتماعية ويف مجال الحريات، الشئ الذي جعل املغرب 
يعرب أمواج الربيع الديمقراطي الصاخبة بثبات ورصانة 

وتفرد يف املحيطني الجهوي والدويل.
تحول  املغرب  يعيشه  ما  وانسجاما  كله،  لذلك  وتبعا 
الذي  الجديد  الدستور  بإقرار  األبعاد  متعدد  تاريخي 
مقتضيات  عىل  بارتكازه  املغاربة  لتطلعات  يستجيب 
تعزيز  مجال  يف  متقدمة  جديدة  ومضامني  ديمقراطية 
الثقافة،  الحكومة ومن خاللها وزارة  الهوية وستسهر 
عىل تنزيل مضامينه انسجاما مع اإلرادة العامة للتغيري 

الديمقراطي.
املدني  املجتمع  التقيتم مع بعض فعاليات  السياق  * يف ذات 

األمازيغي ما هي حيثيات هذا اللقاء؟
تنهجها  التي  التشاركية  املقاربة  إطار  يف  بالفعل،   **
 22 الخميس  يوم  مساء  ترشفت  الثقافة،  وزارة 
الشخصيات  من  وفد  باستقبال  الفارط،   2012 مارس 
والفعاليات عن الحركة الثقافية األمازيغية ضم كل من 
املرصد األمازيغي للحقوق والحريات وفيدرالية جمعيات 
املغربية  والجمعية  تماينوت  وجمعية  »أميافا«  الوسط 
الجنوب،  جمعيات  وفيدرالية  الثقايف  والتبادل  للبحث 
وجمعية  »أزطا«  املواطنة  أجل  من  األمازيغية  والشبكة 

أناروز، ومثقفني وباحثني أمازيغيني.
الوطني  السياق  استعراض  تم  االجتماع  هذا  وخالل 
املغرب  يعيشه  الذي  الديمقراطي  بالتحول  املتميز  العام 
بعد تبني الدستور الجديد الذي يكرس الحقوق الثقافية 
واللغوية ويوسع مجال الحريات واإلبداع  لكل مكونات 
إىل  رشقه  ومن  جنوبه  إىل  شماله  من  املغربي  املجتمع 
مع  انطلق  الذي  لألمازيغية  االعتبار  رد  مسلسل  غربه. 
اإلطار  هذا  األمازيغية. ويف  للثقافة  امللكي  املعهد  إنشاء 
مع  للرشاكة  الوزارة  توليها  التي  األهمية  عىل  أكدت 
الثقافية  الحركة  مكونات  مع  وبتشاور  امللكي  املعهد 
بتثمني  الكفيلة  السبل  كل  تطوير  بهدف  األمازيغية 
املوروث  ونقل  األمازيغي،  والفني  الثقايف  اإلبداع  وإبراز 
أكدت  كما  الكتابة،  إىل  الشفاهية  من  األمازيغي  الثقايف 

الحكوميني،  رشكائها  مع  العمل  يف  الوزارة  إرادة  عىل 
الصلة  ذات  والجمعيات  واملؤسسات  الهيئات  ومختلف 
الترشيعية  اآلليات  بلورة  أجل  من  األمازيغية،  بالثقافة 
والتنظيمية وتعبئة اإلمكانيات والخربات إلحداث املجلس 

الوطني للغات والثقافات املغربية.
انشغاالتهم  عن  الحارضين  كل  عرب  جهتهم  ومن 
مجمل  بخصوص  املرشوعة  وتطلعاتهم  وتساؤالتهم 
مرشوع  ضمن  واملستقبلة  الراهنة  واملواضيع  القضايا 
املؤسساتي  األداء  وكذا  والترشيعي،  الدستوري  التنزيل 
والتعاطي اإلعالمي مع الشأن الثقايف األمازيغي عموما، 
ورد االعتبار للمبدعات واملبدعني املغاربة الناطقني باللغة 
الناطقني  إخوانهم  مع  املساواة  قدم  عىل  األمازيغية 
إطار  يف  التداول  تم  كما  وغريها.  والحسانية  بالعربية 
من الرصاحة والجدية والحوار البناء حول بلورة مقاربة 
الوزارة والهيئات واملؤسسات والفعاليات  تشاركية بني 
املعنية بهدف التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد فيما 
حيث  بتعددها،  دة  امُلَوحِّ الوطنية  الهوية  بتعزيز  يتعلق 
تم اقرتاح مجموعة من بدائل االشتغال املستقبيل تشمل 
دعم ومواكبة اإلبداع الثقايف والفني األمازيغي، واالعتناء 
املكون  لهذا  والرتاثية  والفنية  األدبية  التعابري  بمجمل 
الثقايف الوطني، والسهر عىل تمثيل البعد األمازيغي يف كل 
اللجان التي تكونها الوزارة الوصية، وعىل رأسها جائزة 
يف  املعتمدة  املصنفات  يف  النظر  وإعادة  للكتاب،  املغرب 
البعد األمازيغي. وقد تم  الجائزة من خالل إضافة  هذه 
لتتبع  منتظمة  دورية  لقاءات  عقد  عىل  مبدئيا  االتفاق 

بلورة وتنفيذ املشاريع املستقبلية.
األمازيغية يف ميزانية  للثقافة  امليزانية املخصصة  * ما حجم 

وزارتكم؟ 
انكببنا  بأننا حني  أقول لكم  أن  الباب، يمكنني    يف هذا 
عىل إعداد برنامج العمل القطاعي برسم ميزانية 2012 
الخدمات  وتجويد  والتأهيل  اإلنصاف  منطق  اعتمدنا   ،
واألجناس  الثقافية  املكونات  كل  متناول  يف  وجعلها 
الدستور.  ملقتضيات  وفقا  املغاربة  للمواطنني  اإلبداعية 
واألهم من ذلك فقد ارتكز برنامج عمل الوزارة للسنوات 
املقبلة عىل وضع مقاربة شمولية وجديدة للتعاطي مع 
من  مجموعة  حول  تتمحور  األمازيغي  الثقايف  الشأن 
التدابري واإلجراءات العملية إلرساء  سياسة عمومية يف 

مجال تعزيز الهوية الوطنية كالتايل:
عىل مستوى مشاريع الوزارة املستقبلية 

•ستويل الوزارة اهتماما خاصا للعمل برشاكة مع املعهد 
امللكي للثقافة االمازيغية وبتشاور مع مكونات الحركة 
الثقافية األمازيغية عىل تطوير كل السبل الكفيلة بتثمني 
وإبراز ونقل املوروث الثقايف األمازيغي من الشفاهية إىل 

الكتابة، 
•جمع وتصنيف املتون األدبية والتعابري الفنية والشعبية 
اإلبداع  رواد  بها  يقوم  التي  األعمال  خالل  من  املتنوعة 
األمازيغي عرب التعاقد مع باحثني مختصني يف املجاالت 

ذات الصلة،
الكتابة  مجاالت  مختلف  يف  املبدعني  ومواكبة  •تشجيع 
والتأليف باللغة األمازيغية، بنرش األعمال املتميزة منها 

والتعريف بها،
•املساهمة يف دعم التظاهرات الثقافية والفنية املنظمة 
من طرف الجمعيات الثقافية العاملة يف مجال النهوض 
باللغة والثقافة األمازيغيتني، والعناية باملواهب الشابة 

والصاعدة. 
عىل مستوى األوراش الثقافية املفتوحة

ومن  اململكة  دستور  من  الخامسة  املادة  عىل  •استنادا 
الدستور  مضامني  وتنزيل  الوطنية،  الهوية  تعزيز  أجل 
العامة،  الحياة  يف  األمازيغية  اللغة  بإدماج  القاضية 
بلورة  عىل  املعنيني  الرشكاء  كل  مع  الوزارة  ستعمل 
اآلليات الترشيعية والتنظيمية وتعبئة اإلمكانيات املادية 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  إلحداث  والخربات 

املغربية، التخاذ التدابري الرضورية يف جميع املجاالت،  

يف  باألمازيغية  اإلنتاج  تشجيع  كذلك  ينتظر  •كما 
لربامج  أهمية  وإيالء  والغنائية  الدرامية  الفنون  مجال 
بناء  يف  األمازيغية  الثقافة  ومكانة  بدور  التحسيس 

مجتمع الديمقراطية والحداثة واالنفتاح.
مقاربة  إرساء  إىل  نطمح  والتميز،  الجودة  •ولتحقيق 
تشاركية بني مختلف الهيئات والفعاليات املختصة ألجل 
واملهتمة  املشتغلة  البرشية  والكفاءات  املوارد  تأهيل 
بالشأن الثقايف الوطني يف بعده األمازيغي، إبداعا وإنتاجا 

وترويجا، 
•العمل عىل إبراز الصناعات التقليدية واملهارات الحرفية 
املتصلة باملوروث الثقايف حفظا لطابعها املغربي األصيل، 
التاريخية  كاملآثر  املادية  الثقافية  املظاهر  وصيانة 
واملواقع األثرية وتشجيع البحث األثري وإحداث متاحف 

جهوية لهذا الغرض،
بتعزيز  املتعلقة  االنتظارات  فإن  ذلك،  عىل  وتأسيسا 
وترسيخ مكانة األمازيغية يف مجاالت الحياة العامة ويف 
العمومية تظل ورشا وطنيا كبريا ومفتوحا  السياسات 
وتطويره،  إغنائه  يف  للمساهمة  الديمقراطيني  كل  أمام 
وذلك استكماال ملا راكمه وحققه املغرب من مكتسبات 
يف  متفردا  نموذجا  تشكل  هامة  ومؤسساتية  سياسية 
كل  لتطلعات  استجابة  كذلك  وهي  الجهوي،  محيطه 
مكونات املجتمع املغربي النجاز نقلة حضارية ومواصلة 

البناء الديمقراطي الضامن للتعدد يف إطار الوحدة. 
باألبحاث  يهتم  املغرب  أصبح  األخرية  السنوات  يف   *
األركيولوجية، ما هي سياستكم يف هذا املجال و ما هي التدابري 
العملية يف نظركم للتعريف بها من جهة و حمايتها من جهة 
أخرى خصوصا تلك املتعلقة بالتاريخ و اإلنسان األمازيغي يف 

شمال أفريقيا؟
ضمن  يدخل  والذي  الهام،  السؤال  هذا  عىل  أشكركم 
املحاور الخمسة املهيكلة لخطة عملنا يف وزارة الثقافة، 
فقد اهتم املغرب بالبحث األثري منذ بداية القرن املايض 
الحكومة  عناية  وتعززت  االستقالل.  منذ  وباألخص 
املعهد  بإحداث  الوطني  الرتاثي   املكون  بهذا  املغربية 
األبحاث  تعددت  حيث  والرتاث،  اآلثار  لعلوم  الوطني 

األركيولوجية التي تناولت مختلف الفرتات التاريخية.  
األثري  للبحث  أهمية كبرية  الوزارة  الصدد تويل  ويف هذا 
األوراش  العديد من  اآلثار من فتح  بتمكني معهد  سواء 
أجنبية  مؤسسات  مع  وبالتعاون  ململكة  أنحاء  بكل 
اإلنساني  التاريخ  فرتات  جميع  يف  والبحث  للتكوين 
أن  إىل  اإلشارة  الثقافية. وتجدر  باملغرب وبكل مكوناته 
األبحاث األثرية تعطي أولوية للبحث يف الثقافات املحلية 

حاورته 
أمينة ابن 

الشيخ
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حممد األمني الصبيحي وزير الثقافة يف حوار مع العامل األمازيغي
اللقاء مع الفعاليات األمازيغية اهلدف منه هو بلورة مقاربة تشاركية بني الوزارة واهليئات 

والفعاليات املعنية هبدف التزنيل الدميقراطي للدستور اجلديد
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من  ى  األخر  الجوانب  إغفال  دون  األمازيغية  ومنها 
احتكاك اإلنسان بالحضارات األجنبية.

التعريف  الثقافة يف  إسهام وزارة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
األثري والتكوين يف  البحث  املغربية عن طريق  بالثقافة 
الثقايف، وكذا نرش نتائج األبحاث األثرية  ميادين الرتاث 
األبحاث  نتائج  توثيق  يتم  حيث  متميزا  إسهاما  يبقى 
املعهد  تربط  كما  اإلعالم.  وسائل  مختلف  يف  وتنرش 
الوطني لعلوم اآلثار والرتاث عالقات مع هيئات البحث 
األثري بمجموعة من الدول يتم القيام يف إطارها بأبحاث 

مشرتكة توثق وتنرش نتائجها.
انجازات لحد اآلن يف هذا املجال،  لكن كل ما تحقق من 
يبقى رغم أهميته،  دون تطلعاتنا وطموحاتنا الكبرية، 
تتطلب  واالستكشافات  األبحاث  هذه  مثل  أن  حيث 
باإلضافة إىل نهج سياسة إرادية يف مجال تثمني الرتاث 
املادي والالمادي لبلدنا، توفر إمكانيات مادية ومؤهالت 
عليها  الحصول  تيسري  إىل  سنسعى  معتربة،  برشية 
الحكومية  القطاعات  مع  والتعاون  بالرشاكة  وتعبئتها 
لدن  ومن  الخاصة  واملبادرات  الثقافية  واملؤسسات 
فعاليات املجتمع املدني وفقا لرؤية تشاركية ومندمجة 

بما يجعلنا نحقق سويا أفضل النتائج إن شاء الله.
* حزب التقدم و االشرتاكية من األحزاب القليلة التي دافعت 
عىل ترسيم االمازيغية. ما هي اسرتاتجية حزبكم يف أجرأة هذا 

الرتسيم املرشوط بقوانني تنظيمية؟
واالجتماعي،  االقتصادي  السيايس،  برنامجه  جانب  إىل 
من  بدءا  للديمقراطية  التأسيس  برضورة  منه  ووعيا 
عمقها  بناء  مقومات  وإرساء  الفكرية  أسسها  وضع 
الثقايف الذي يمثل هوية املجتمع والدولة املغربيني، عمل 
حزب التقدم واالشرتاكية عىل بلورة تصور شمويل عقالني 
يربط بني كل مكونات املرشوع الديمقراطي بشكل جديل، 
التنمية  مشاريع  إنجاح  يف  الثقايف  العامل  أهمية  ويربز 

عرب إدماج املواطنني وتأطريهم وتأهيلهم.
للحقل  الغني  التعّددي  بالطابع  الحزب  من  ووعيا 
خاصة،  فيه  األمازيغية  وبمكانة  عامة،  املغربي  الثقايف 
آالف  منذ  املغربية  للشخصية  جوهريا  مكونا  بوصفها 
السنني، فقد سعى منذ عقود، يف إطار مرجعيته الفكرية 
يف  العقالني  التوازن  من  نوع  ضمان  إىل  الديمقراطية، 
الالئقة  املكانة  إيجاد  الوطني، عرب  الثقايف  التنوع  تدبري 
من  املؤسسات،  داخل  األمازيغيتني  والثقافة  باللغة 
من  وتمكينهما  بهما،  والنهوض  عليهما  الحفاظ  أجل 
بجانب  واإلبداعية  والتنموية  التواصلية  أدوارهما  لعب 
االجتماعي  التماسك  تقوية  أجل  من  األخرى،  املكونات 
املساواة  أسس  عىل  الوطنية  الوحدة  وترسيخ  املغربي، 
والعدل بني جميع املغاربة.  حيث عمل الحزب، يف الفرتة 
التي كانت تهيمن فيها يف الساحة الوطنية إيديولوجيات 
سياسية وتيارات ثقافية وفكرية إقصائية، عىل التنبيه 
إىل تهميش األمازيغية والدعوة إىل إنصافها، وذلك بإصدار 
كتاب يف املوضوع منذ سنة 1979، واقرتاح إنشاء مركز 
للدراسات األمازيغية يف نفس الفرتة، مما يفرس مساندة 
أو  الحكومة  يف  أو  الربملان  داخل  سواء  املبدئية،  الحزب 
الوطنية  الحزب وتجمعاته، لسياسة املصالحة  صحافة 
إىل  الهادفة  الرسمية  الخطوات  ولكل  الثقايف،  املجال  يف 
منذ  أي  أكتوبر2001،   17 منذ  باألمازيغية  النهوض 
اللغة  ترسيم  حني  إىل  بأجدير  السامي  امللكي  الخطاب 

األمازيغية يف الدستور الحايل. 
اللغة  ترسيم  وضعية  تفعيل  أجل  ومن  اإلطار،  هذا  ويف 
يعمل  وطنيا،  مؤسساتيا  واقعا  وجعلها  األمازيغية 
الحزب، يف إطار التزامه العام،  عىل ضمان رشوط إعطاء 
األمازيغية وضعها الدستوري كلغة رسمية، وفق ما ييل:

-  العمل عىل التعجيل بإصدار القانون التنظيمي لتفعيل 
يف  إدماجها  صيغ  وكذا  األمازيغة  للغة  الرسمي  الطابع 

املجاالت ذات األولوية يف الحياة العامة، وتقوية الرشاكة 
مع النسيج الجمعوي األمازيغي ضمانا للتطبيق السليم 

للمقتضيات الدستورية،
- الحفاظ عىل املكاسب املؤسساتية املتحققة لألمازيغية 
التعليم  يف  وترسيخها  األخرية  سنوات  العرش  خالل 

واإلعالم واملجاالت السوسيو ثقافية،
املشهد  يف  األمازيغية  اللغة  موقع  تحسني  عىل  العمل   -
العمومية  القناة  إمكانيات  وتقوية  الوطني،  اإلعالمي 

األمازيغية،
- العمل عىل تقوية تعليم اللغة األمازيغية يف املؤسسات 

التعليمية يف أفق تعميمها،
اللغة  الستعمال  التدريجي  التعميم  عىل  العمل   -
ووضع  العمومية،  والخدمات  الفضاءات  يف  األمازيغية 
يف  األمازيغية  الهوية  تطال مظاهر  التي  للخروقات  حد 

الحياة العامة.
* هناك من يطالب بالتعامل مع األمازيغية بالتمييز االيجابي 
بعد طول معاناتها من التهميش الرسمي املمنهج، ما موقفكم 

من هذا الطرح؟
الثقافية من جملة  الساحة  يف  نقاش مطروح  هذا   **
الفكري  للجدال  املؤطرة  الفكرية  والقضايا  املواضيع 
مجتمعي  حراك  سياق  يف  ببالدنا  واالعالمي  والسيايس 
يف  املوجودة  والتعابري  التصورات  مختلف  فيه  تتفاعل 
مطلوب  ديمقراطي  مظهر  ذاته  حد  يف  وهذا  املجتمع، 
يعيشها  كالتي  انتقالية  مرحلة  يف  ومنطقي  ورضوري 
املغرب. أما بخصوص التمييز اإليجابي، فأعتقد أنه من 
كل  يف  األمازيغي  لإلبداع  أكثر  عناية  إيالء  اإلنصاف  باب 
والكتابة  األمازيغي،  املرسح  دعم  عرب  وذلك  تجلياته، 
باألمازيغية واألغنية األمازيغية ومختلف التعابري  الفنية 

األمازيغية.    

* ياسني.ع

األمازيغي  للمرسح  ثفسوين  جمعية  من  كل  نظمت 
للمرسح  املتوسطي  النكور  مهرجان  إدارة  و  بالحسيمة 
بالحسيمة ندوة صحفية يوم األربعاء 02 ماي 2012 باملقر 
بالرباط  الثقايف  والتبادل  للبحث  املغربية  للجمعية  املركزي 
أحمد  لألستاذ  بكلمة  التواصيل  النشاط  هذا  إبتدأ  وقد   .
السمار رئيس جمعية ثفسوين الذي رحب بمختلف املنابر 
نبذة  ذلك  بعد  وليقدم   ، اللقاء  هذا  يف  الحارضة  اإلعالمية 
مخترصة حول املسار الفني واإلبداعي للجمعية، مؤكدا أن 
هذه األخرية تأسست بهدف خلق نهضة مرسحية باإلقليم 

توجت بحصول ثفسوين عىل 13 جائزة وطنية و دولية.
النكور  مهرجان  مدير  أبرنوص  سعيد  لألستاذ  كلمة  ويف 
الحسيمة  أن  عىل  فيها  أكد  بالحسيمة  للمرسح  املتوسطي 
لتنظيمها  نظرا  وذلك  ومرسحية،  ثقافية  نهضة  شهدت 
الدولية،  التجارب  لثالثة مهرجانات مرسحية إنفتحت عىل 
تنشط  إحرتافية  مرسحية  فرق  ثالثة  وجود  عىل  عالوة 

باإلقليم.
اإلضافية  القيمة  األمازيغي حول  العالم  لجريدة  ويف سؤال 
املنظمون   أكد  للمرسح  املتوسطي  النكور  والفنية ملهرجان 
فني  فضاء  توفري  إىل  ترمي  للمهرجان  الرابعة  الدورة  أن 
األساليب  ومتعددة  متنوعة  مرسحية  تجارب  لعرض 
يف  املرسحيني  بني  العالقات  وتطوير  الجمالية،  والخيارات 
حوض األبيض املتوسط وتوطيدها لجعل الحسيمة ملتقى 

ملختلف اإلتجاهات الفكرية واإلبداعية املتوسطية . 
النكور  ملهرجان  الرابعة  الدورة  أن  عىل  وتجدراإلشارة 
وتدبري  »الحكامة  شعار  تحت  ستنظم  للمرسح  املتوسطي 
التنوع الثقايف بحوض املتوسط«، إبتداءا من 07 إىل غاية 13 
2012، وسيشارك يف املهرجان فرق مرسحية مغربية  ماي 
إسبانيا،  أروبية من  وأخرى  والجزائر  تونس  ومغاربية من 
الشارقة  فيما ستحل فرقة مرسحية من  إيطاليا وفرنسا، 

اإلماراتية كضيفة رشف.
يف  ودولية  وطنية  شخصيات  ثالثة  تكريم  يتم  أن  وينتظر 
13 مرسحية إحرتافية وتوقيع إصدارين  املهرجان وعرض 
يف  دولية  ندوة  تنظيم  أيضا  وسيتم  باألمازيغية،  أدبيني 

موضوع الحكامة وتدبري التنوع الثقايف باملتوسط.

ثفسوين و إدارة مهرجان 
النكور يف ندوة صحفية 

بالرباط
     * محمد الزعماري

انزكان  يف  البلدي  املرسح  قاعة  غصت 
لحظات  وعاشوا  االمازيغي  الشعر  بعشاق 
كلمات  مع  وتماهت  نفوسهم  فيها  سمت 
القصائد الشعرية االمازيغية،وهم ينصتون 
أفواه  من  العصافري  كشدى  تنبعث  اليها 
ذلك  يف  الفضل  وامديازن(،ويعود  )انظامن 
تكوري  ن  اسافن  الشعر  نادي  إىل  جمعية 
للثقافة والتنمية االجتماعية بانزكان ،التي 
للشعر  العاملي  باليوم  تحتفل  أن  اختارت 
من خالل تنظيمها ألمسية شعرية تخللتها 

أغاني ورقصات هزت مشاعر الحارضين.
افتتحت األمسية بكلمات لكل من الجمعية 
واملجلس البلدي و املديرية الجهوية للثقافة 
باكادير والنقابة املغربية  للمهن املوسيقية 
الطالب  احماد  األستاذ  قدم  .وبعدها 
لعرض حول الشعر االمازيغي تحث عنوان 
والشعر  التلقائي  الشعر  بني  “القصيدة 
الحر”.ألقاه  والشعر  املوزون  الكتابي 
األستاذ محمد اوسوس ،تناول فيه صعوبة 
امليدان لغياب املراجع وتاخر  البحث يف هذا 
والذي  االمازيغي  األدبي  الرتاث  هذا  تدوين 
الشفهي  التداول  عىل  حفظه  يعتمد  ظل 
مما عرض الكثري منه لالندثار أوالتحريف، 
أشكال  أسمى  يعترب  الشعر  بان  وذكر 
للشعوب.  الثقايف  النتاج  التعبري،وسجل 
املثقفني  جهود  تضافر  رضورة  إىل  ودعا 
الغني  الثقايف  املوروث  هذا  عىل  للحفاظ 
وتجذره  التاريخي  عمقه  وإبراز  واملتنوع 
دعا  واألدبي،كما  املعريف  وغناه  الشعبي 
عىل  ومساعدتهم  )بانظامن(  االعتناء  إىل 
االرتقاء يلغتهم وتصفيتها، باعتبار أن اللغة 
أهلها بقدراتها وباستعمالهم  بإيمان  تحيا 
ذلك  يعني  أن  ،دون  اليومية  الحياة  يف  لها 
الدعوة إىل االنغالق.كما أشار إىل األسطورة 
التي تخلد )امارك( والتي تقول إن عاشقني 
كل  قرب  من  متجاورين،فنبت  ودفنا  توفيا 
الرياح  هبت  كلما  ،وكانت  قصبا  منهما 
سمع صوتا شجيا ينبعث من تلك القصبات 
لبعضهما  العشيقني  مناجاة  وكأنها 
بقصائد مغناة تهز مشاعر السامعني الذين 
أطلقوا عىل الصوت )امارك( وأصبح عنوانا 
أشكال  عىل  عرج  ثم  االمازيغية.  للقصيدة 
:اإلبداعية  منها  التي  التقليدية  القصيدة 
تمحورت  والتي  والغنائية  والتعليمية 
واألخالقية  الدينية  حول:القيم  مواضيعها 
لتعرف  والخري  الرش  ورصاع  واالجتماعية 

)امديازن(  مع  تطورا 
نظم  يف  اهتموا  الذين 
بقضايا  قصائدهم 
حقوق  كثقافة  جديدة 
اإلنسان والديمقراطية. 
بالصورة  واالهتمام 
وبالغتها،ثم  الشعرية 
الحر  الشعر  دور  ابرز 
تعرفه  بدأت  الذي 
االمازيغية  القصيدة 
بالقضايا  االهتمام  يف 
واستعمال  املعارصة 
امازيغة  لغة 
لتميزه  خالصة،وذلك 
ناظميه  باهتمام 
عىل  لغته  ينقاوة 
املوسيقى  حساب 
األخري  ويف  )تلاليت(. 

)انظامن  بني  والتكامل  التعاون  إىل  دعا 
وامديازن( لتطوير اللغة و إبداعها وتحسني 
كان  وقد  قصائدهم.  يف  الشعرية  الصور 
العرض  اهتمام كبري بموضوع  للحارضين 
حيث شاركوا بمداخالت وأسئلة عميقة تدل 
تعرف  أن  اهتمامهم ورغبتهم يف  عىل مدى 
وتطورا  اهتماما  وآدابها  االمازيغية  اللغة 
يليق بمكانته لدى مكونات الشعب املغربي 

املعتزة بتنوع وغنى ثقافته.
)خذوا من كالمي ما يتناول فهمكم( الحالج 
الفقرة التالية ألهبت مشاعر الحضور الذي 
تجاوب مع )انظامن( الذين تجاوز عددهم 
حيث   ، املنصة  عىل  يتناوبون  وهم  العرشة 
قوايف  يف  الكلمات  نسج  عىل  قدرتهم  ابرزوا 
جميلة تعرب عن أحاسيس ومعاني اليدركها 
يلقون  وهم   الشعراء  يردد  وقد  القليل  إال 
الحالج: )خذوا من كالمي  قصائدهم كلمة 

ما يتناول فهمكم(.
الني  اللحظات  تلك  قوية  لحظة  وكانت 
النفوس   حررت   شعرية  مقاطع  تضمنت 
فانطلقت  وأغاللها  قيودها  من  والعقول 
إعجابا  القاعة  فضاء  تمال  النساء  زغاريد 
األبيات  تلك  ملعاني  تذوقهن  عن  وتعبريا 
التي هزت مشاعرهن ،كما انطلقت أصوات 
الحضور تردد الزمة قصيدة  بيهي اجالض 

الذي حرص عىل إلقائها غنائيا.
)املكان الذي اليؤنث اليعول عليه( ابن عربي 
)املكان  عربي:  ابن  قول  الجمعية  ترجمت 
باعتمادها  عليه(   اليعول  اليؤنث  الذي 
لفقرات  مقدمة  امرزاك   عائشة   : اآلنسة 

وبلباس  صافية  امازيغية  بلغة  األمسية 
امازيغي أصيل زادها تألقا وكذلك بمشاركة 
شاعرات القني قصائدهن التي نالت إعجاب 

السامعني.
كناوة  واسمكان  اسدواس   مجموعة 
لهما  ،كان  بيكا  الحسن  مقدمها  برئاسة 
دور مهم يف تنشيط هذه األمسية من خالل 
النفوس  وارواء  الرتويح  يف  مشاركتهما 
ولوحات  االمازيغية  املوسيقى  ينغمات 

الرقص الكناوية .
الجمعية  بها  خصت  التي  تكريم  لحظة    
اكنكو  امجوض  محماد  الرايس  السادة: 
احمد  والشاعر  اوبيضني  عيل  والشاعر 
تقديرها  عن  القاعة  بتعبري  تميزت  اغيدا 
انفالتا  عرفت  حيث  األسماء  لهذه  الكبري 
رغبة  فيه  تسببت  ايجابي  لكنه  تنظبميا 
الجميع اخذ صور تذكارية مع املحتفى بهم 
مما أعطى لألمسية دفئا شاعريا قويا،ولم 
مجهود  تقدير  عن  التعبري  املنظمني  يفت 
اإلعالمي محمد والكاش الذي يويل اهتماما 
شواهد  سلمت  وآدابها،كما  لالمازيغية 
تقديرية لفعاليات أخرى تقديرا ملشاركاتها 
يف دعم الجمعية والعمل عىل مشاركتها هم 

النهوض باللغة االمازيغية  وشعرائها.
وأبت الشاعرة والفنانة التشكيلية: " اليس 
بتقديم  حضورها  تسجل  أن  إال  نتمزيرت" 
لوحة فنية رائعة كشعار للجمعية ،تسلمها 
رئيس  الجمعية “الشاعر الكبري االمازيغي  
يف  الجميع  وافرتق   .  ” بنارص  اد  “سعيد 
يف  للقاء  شوق  نفوس  ويف  الليل  من  ساعة 

مثل هذا النشاط.

انزكان: مجعية نادي الشعر اسافن ن تكوري للثقافة والتنمية االجتماعية حتتفل 
بالشعر االمازيغي وتكرم شعراءه
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تازنزارت مصطلح نقدي أخرجه النقاد 
الش�باب من الحركة األمازيغية إىل حيز 
الوجود يف أوائل التس�عينيات من القرن 
املايض، بعد صدور ميثاق أكادير وميالد 
الحرك�ة األمازيغية ، وقد تم تداوله ألول 
م�رة أثناء الجلس�ات النقدي�ة ملهرجان 
الفنون الغنائية األمازيغية الذي نظمته 
جمعية الجامعة الصيفية بأكادير صيف 
س�نة 1993 ، إذ ت�م تج�اوز مصطل�ح 
»املجموعات العرصية« الذي كان سائدا 
آن�ذاك فتبن�ى النق�اد واملتتبع�ون بع�د 
ذلك ملس�ار اإلب�داع الغنائ�ي األمازيغي، 
وخصوصا بسوس، تسمية »تازنزارت« 
نس�بة إىل مجموعة إزن�زارن التي أخرج 
أفراده�ا هذا الل�ون الغنائ�ي األمازيغي 
إىل حي�ز الوج�ود، لينض�اف ويتكام�ل 
م�ع أصن�اف أح�واش وتريويس�ا وفق 
عالقة إبداعية يس�ودها التأثري والتأثر، 
ولينضاف له�ذا الثالثي لون إبداعي آخر 
فيما بعد يعتمد عىل اآلالت الحديثة، غري 
أن القاس�م املش�رك بني هذه األصناف 
األمازيغي�ة األربع�ة هو التش�بع بروح 

الهوية والحضارة األمازيغية .
ع�ىل  إزن�زارن  مجموع�ة  أرصت  لق�د 
االس�تمرارية ناحت�ة لنفس�ها مس�ارا 
إبداعي�ا يطبع�ه التم�رد ع�ىل النمطية 
والتقليد البريوكي ملا هو سائد،  دون أن 
تبتعد عن املضمون املوسيقي األمازيغي 
املتنوع يف مقاماته املشهورة عند مبدعي 
تريويس�ا، وك�ذا يف األنغ�ام الش�مالية 
والصحراوي�ة  والسوس�ية  والوس�طية 
الت�ي تجعل من أغني�ة » تازنزارت« ذلك 
الطبق الشهي الذي تعانق فيه املوسيقى 
العذب�ة الكلم�ة الدال�ة والعميق�ة بم�ا 
تحمله من أفكار معربة حاملة لرس�الة 
هادفة إىل خدمة اإلنسان، دون أن تتقيد 
بزمكان مع�ني، مما يضفي ع�ىل إنتاج 
املجموعة صف�ة الخلود القاب�ل للتجدد 
دون أن يلحق�ه التق�ادم ،اإلنت�اج الذي 
يملك كيان املتلقي ويسمو به نحو عالم 

الطهر الصويف . 
إن وف�اء إزن�زارن ملس�ارها  وتقديره�ا 
ع�ن  وابتعاده�ا  الجمه�ور  للمتلق�ي 
بوأه�ا  املهيج�ة  الش�عبوية  الطق�وس 
مكان�ة فري�دة يف قلوب كل م�ن يقرب 
إليه�ا  ويت�ذوق  نفح�ات أنغامها حتى 
ول�و كان غري ناطق باللغ�ة األمازيغية، 
ألن موس�يقاها وألحانه�ا م�ن الن�وع 
ال�ذي ال يع�رف بالح�دود ، فه�ي نتاج 
للحظ�ات الخلوة والصف�اء والتقرب إىل 
نبضات املوج وهو يرتط�م بالطبيعة يف 
تجاوب م�ع عنارصه�ا املعانقة لهموم 
اإلنس�ان وطموحات�ه، ليتمخ�ض ع�ن 
ه�ذه العص�ارة م�ا يغ�ذي األرواح التي 
سئمت زيف الواقع وحربائياته وبؤسه، 
ويمدها بهواء ملكوتي يعالج أس�قامها 

مطهرا إياها من كل الرشور.
إذا كانت بع�ض األقالم النمطية املبادرة 
إىل اإلع�الن ع�ن منت�وج »أكال« الجديد 
للمجموعة قد استعملت عبارة » العودة 
بعد توقف«، فإن الحقيقة اإلبداعية عند 
إزن�زارن ل�م تتوقف، بل ه�ي يف تواصل 
وتفاع�ل م�ع جمهوره�ا ال�ذواق للفن 
الرفي�ع ، الجمهور الذي وال ش�ك تفهم 
ويتفهم بعد املس�افة الزمنية بني إنتاج 
وآخ�ر ، ليقينه أن إزن�زارن ال ولن تنتج 
سوى ما هو أجود ، ولن يختار مهندسو 
تازنزارت من الكلمات الشعرية الهادفة  
واألنغام الرائقة العذبة س�وى ما يمنح 
للفض�اء الثق�ايف اإلبداع�ي تل�ك اللوحة 
املجس�دة للمس�تقبل املتن�ور املبدد لكل 
األج�واء الداكن�ة ، اللوح�ة الت�ي تعل�م 
التحدي واإلرصار عىل زرع الورود وكرس 
الصخ�ور ومقاومة األعاص�ري ، اللوحة 
التي تكشف زيف الزمن الرديء، اللوحة 
التنش�ئة  تبني�ه  ملس�تقبل  الطموح�ة 
املس�ؤولة ، ه�ي رس�الة بق�ي الراحل : 
الحسن بوفرتل وفيا لها رفقة إخوانه يف 
إزنزارن الذين عربوا عن سلوك حضاري 
أمازيغ�ي س�ويس ي�وم وفات�ه يفيد أن 
تازن�زارت أخ�وة قب�ل أن تك�ون عم�ال 
مش�ركا روتينيا يوميا ، فهنيئا لنا بهذه 

املجموعة. 

AWAL IDDEREN
محمد 

بسطام

bastam56@gmail.com

إزنزارن 
* رشيدة إمرزيكتصر على التحدي 

عقدت اللجنة الثنائية املشركة بني وزارة الربية 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  واملعهد  الوطنية 
الوطنية  الربية  وزير  السيد  برئاسة  اجتماعا 
والسيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،يف 
الوزارة  بني  القائمة  الرشاكة   اتفاقية  إطار 
واملعهد،  وذلك يوم الجمعة 6 أبريل 2012،  بمقر 
قضايا  مختلف  حول  أشغاله  تمحورت  املعهد، 

إدراج األمازيغية يف املنظومة الربوية.
 واستعرض السيد العميد يف مداخلته االفتتاحيّة 
إدراج  مجال  يف  تحققت  التي  االنجازات  أهم 
األمازيغية يف املنظومة التعليمية  بفضل  الجهود 
عىل  ووقف   واملعهد،  الوزارة  بني   املشركة 

أجل  من  مواجهتها  يتعنّي  التي  والتحديات  اإلكراهات 
تحقيق األهداف املتوخاة.  

للحكومة  السياسية   لإلرادة  املعهد  ارتياح  عىل  وأّكد 
وللسيد الوزير بخصوص العمل عىل ترسيخ املكاسب 
املحققة وترصيدها،  يف السياق التاريخي الجديد للبالد 
لغة  األمازيغيَة  الجديد  الدستور  بإقرار  يتميّز  والذي 

رسمية بجانب العربية.
ويف معرض مداخلته،  أكد السيد وزير الربية الوطنية، 
محمد الوفا، عىل أن املغاربة حسموا يف مسألة األمازيغية 
ولم يعد مسموحا الراجع عما تحقق من مكتسبات. 
تعميم  تواجه  التي  للصعوبات  تقديره  عن  عرب  كما 
تدريس األمازيغية، ومن أبرزها نقص املوارد البرشية، 
من  اإلكراه،  هذا  تخطي  عىل  الوزارة  عزم  عىل  مؤّكدا 
خالل تضافر جهوض جميع القطاعات املعنية وبفضل 

تكثيف عمل اللجنة املشركة بني الوزارة واملعهد.
وحرض هذا االجتماع، من جانب الوزارة،  كل من مدير 
ومدير  والتجريب،  الربوي  للتجديد  الوطني  املركز 
املناهج، ومدير الوحدة املركزية لتكوين األطر، واملديرة 
املكلفة بمجال التواصل والرشاكة، واملسؤول عن الخلية 

املركزية لتنسيق تدريس اللغة األمازيغية. ومن جانب 
بمجلس  العامة  العالقات  لجنة  أعضاء  حرض  املعهد، 
اإلدارة ومسؤولو املراكز املعنية ورئيس قسم التواصل.

وتمت املصادقة عىل اإلطار التنظيمي للجنة املشركة،  
اللذين  العميد  والسيد  الوزير  السيد  من  كل  ووّقعه  
بمنهجية  العمل  األخري عىل رضورة مواصلة  شّددا يف 
تشاركية  إلنجاح مرشوع إدراج األمازيغية يف املنظومة 

التعليمية الوطنية. 
األمازيغية،  تدريس  حصيلة  بعرض  اللقاء،  وتميز 
برسم  املشرك  العمل  برنامج  مضامني  واستعراض 
سنتي 2013-2012، الذي تمت املصادقة عليه. والتي 
الخاصة  الدراسة  إنجاز  تتبع  رضورة  عىل  ركزت 
إرساء  مخطط  وتحيني  األمازيغية؛  اللغة  بتدريس 
تدريس اللغة األمازيغية؛ وإنجاز دراسة تحليلية للكتب 
وتتبع  األمازيغية؛  اللغة  بتدريس  الخاصة  املدرسية 
اللغة  لتدريس  التدريجي  بالتعميم  املتعلقة  العمليات 
األمازيغية؛  وتفعيل الخاليا الجهوية لتنسيق العمليات 
املتعلقة بتدريس األمازيغية؛ وتقويم تعّلمات التلميذات 

والتالميذ يف اللغة األمازيغية.

يف اجتماع اللجنة الثنائية املشتركة بني وزارة التربية الوطنية  واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية

الوفا: املغاربة حسموا يف مسألة األمازيغية ومل يعد مسموحا 
التراجع عما حتقق من مكتسبات

بوكوس:املعهد مرتاح لإلرادة السياسية  للحكومة وللسيد الوزير 
خبصوص العمل على ترسيخ املكاسب املحققة وترصيدها

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
 يشارك  يف معرض الكتاب والصحافة 

يف جنيف

للكتاب  الدويل  للمعرض   26 الدورة  يف  الرشف  ضيف  املغرب  اختيار  تم 
والصحافة يف جنيف يف الفرة مابني 25و29 أبريل 2012. 

وتميزت هذه الدورة بالحضور القوي للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
فبفضل سياسته يف االنفتاح واإلشعاع أخذ املعهد جزءا مهما يف هذا الحدث 
الكبري من خالل املشاركة بربنامج ثقايف غني ومتنوع يشمل محارضات 
ومعرض موضوعاتي. كما أن املعهد حرض هذا الحدث الثقايف بوفد مهم 

برئاسة  عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية السيد أحمد بوكوس.
وتميزت مشاركة املعهد يف هذا الحدث املهم بمشاركة السيد أحمد بوكوس  
يف ندوة  حول موضوع    » املواطنة وحقوق اإلنسان يف الدستور املغربي« 
وذلك يوم  27  أبريل 2012 . و عرض لكتاب الفنون الجميلة والهندسة 
 2012 أبريل  يوم28  جلوق   ملصطفى  املغرب   من  األمازيغية  املعمارية 
اإلنسان يف  واللغة حقوق  الهوية   « 2012 حول  أبريل   29 يوم  ،  وندوة  
يف  جلوق  مصطفى  مشاركة  وكذلك  بوكوس،  أحمد  بمشاركة   املغرب« 
ندوة حول » الهوية الثقافية وحقوق اإلنسان يف املغرب«. كما أن املعهد 

يستمر يف عرض منشورات املعهد مابني 24و29 أبريل يف الرواق املغربي.
السياحة،  وزارة  الثقافة،  وزارة  من  كل  املغربي  الوفد  يضم  ولإلشارة، 
بالخارج،  املغربية  الجالية  ومجلس  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
وممثلني عن املجتمع املدني، والكتاب، والفنانني والسينمائيني والباحثني.

والبرشي سجل حضوره  والفني  الثقايف  تنوعه وغناه  املغرب، يف  أن  كما 
إىل جانب أكثر من 200 عضو  بمعرض  عىل مساحة 2000  مر مكعب. 
ومتحف  للكتاب،   معارض  تضم  فضاءات  ست  عىل  الربمجة  وتتوزع 

مفتوح، فضاء للشباب ومساحة لإلجتماعات واملناقشة.
* رشيدة.إ

إستدراك
بشأن إيداع طلبات الشراكة برسم سنة 2012

إىل  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  عمادة  تنهي 
باللغة  النهوض  جمال  يف  العاملية  الوطنية  اجلمعيات 
الشراكة  طلبات  إيداع  آجال  أن  األمازيغيتني  والثقافة 
برسم سنة 2012 هي: من 6 أبريل 2012 إىل غاية 

30 ماي 2012 على الساعة الثانية عشرة زواال.

*  لحسن أمقران )أنمراي( – تنجداد

شهر  من  عرش  السادس  يحل  أيام  بعد 
تاريخي  حدث  لذكرى  يؤرخ  ،يوم  ماي 
التأويل  و  االيديولوجية  بالنتانة  مفعم 
السياسية. القرارات  املغرض للوقائع و 

بالظهري  عنوة  عليه  يصطلح  ما  انه 
الرببري.

املغالطات  تصحيح  اىل  منا  سعيا  و 
احراما  و  املقيتة  السياسوية 
العلمية،البد  النزاهة  و  للموضوعية 
تم  الذي  الحدث  هذا  عىل  الوقوف  من 
شنيع  تهويل  و  مبيتة  بنية  تضخيمه 
ظلت  و  سائدا  كان  وضع  لتكريس 

تستفيد منه أطراف معينة.
برمتها  التاريخية  املراجع  تشهد 
مرجعياتهم  و  مؤلفيها  اختالف  وعىل 
الظهري  لهذا  الحقيقية  التسمية  أن 
العدالة  لسري  املنظم  هي:«الظهري 
االمازيغية«.و ما  األعراف  ذات  بالقبائل 
بالرببري  نعته  و  الحقيقي  االسم  تغيري 
حق  يف  قذف  إال  االمازيغي  إىل  إشارة  يف 
أمام  قالعهم  صمدت  الذين  االمازيغ 
،انه   1933 حدود  إىل  الغازي  املستعمر 
جسام  بتضحيات  االستخفاف  عني 
القدح  وقمة  الوطن  تحرير  سبيل  يف 
سعيا  أحرار  ملغاربة  حقة  وطنية  يف 
الظاهري  »الوعي«  أسطورة  لتكريس 
لم  ألطراف  الكارتونية  »الوطنية«  و 
للمقاومة  املتتالية  البطوالت  تستسغ 
لنفسها  فارتضت  املغربية  املسلحة 
التشويش و التشكيك يف الحس الوطني 

لرشفاء هذا الوطن.
يف  البورجوازية  الحركة  تربأت  لقد 
نفسها  تسمي  والتي  األعظم  سوادها 
الفعلية  املقاومة  من  وطنية«  »حركة 
و ظلت تنسق مع املستعمر الغاصب و 
لن ينىس التاريخ صحفا صفراء لهم من 
و«السعادة«،  »الحرية«،«الوداد«  قبيل 
ان  املستعمر،بل  مع  تعاونها  معروف 
االستقالل  عقد  وضع  من  هم  هؤالء 

املزعوم والشكيل.
الظهري،وجبت  الخوض يف موضوع  قبل 
يحمل طابع  الظهري  أن  اىل  أوال  اإلشارة 
البالد،  ملك  يوسف«  بن  محمد  »سيدي 
لذات  املنفذ  الوزاري  املرسوم  أن  كما 
الظهري وظف تسمية »املحاكم العرفية« 
رسميا  املتداولة  التسمية  كانت  التي 

ذلك،إن  من  الحقبة.أكثر  تلك  خالل 
الجمعة  يوم  قرأت  التي  امللكية  الرسالة 
11 غشت يف مساجد اململكة تضمنت ما 

ييل:
التدابري  هذه  مثل  بأنفسنا  »قررنا 
بظهرينا الرشيف غري أن شبابا دون سن 
أعمالهم  التمييز و غري واعني بخطورة 
الناس  إيهام  يحاولون  للقانون  املنافية 
بأن التدابري التي قررناها ال تهدف سوى 
إىل تنصري االمازيغ...إن جاللتنا تستنكر 
جعلها  التي  املساجد  تتحول  أن  تماما 
الجتماعات  نواد  إىل  للعبادة  أماكن  الله 

سياسية...«
البالد  يف  رمز  أعىل  من  حق  شهادة  انها 
ال  لظهري  املغرض  التأويل  دناءة  عىل 
يعدو أن يكون مجرد تنظيم لقضاء عريف 
للتقسيم  إشارة  أية  يحمل  ال  تنظيم   .
ما  وقاحة  االمازيغ.إنها  و  العرب  بني 
بعقيدة  املرء  أن يستخف  وقاحة  بعدها 
أناس كانوا أحرص األمم عىل اإلسالم و 
يصورهم و كأنهم عىل شفا حفرة من 

التنصري؟؟؟؟.
وعىل ذكر التنصري،ال يفوتنا أن نشري أن 
أشهر من أتت عليه رياح التنصري تلك هو 
يوحنا محمد عبد الجليل رغم »وطنية« 
املتوهج.  السيايس  حسهم«  و«  ذويه 
القضاء  فإن  فقط  التذكري  باب  من  و 
العريف احتفظت به - كما تقول املصادر 
اإلمرباطوريات  أعظم  احد   - التاريخية 
القوي  بتشبثها  املعروفة  اإلسالمية 
باإلسالم يف شخص الدولة املوحدية إبان 
ففي  الظهري  ذات  اىل  عودة  حكمها.و 
تمييز  أدنى  نجد  ال  منه  األوىل  الفقرة 
العرفية  املحاكم  ألن  املستهدفة  للفئة 
ليست  و  رصف  ترابي  اختصاص  ذات 
البعض.إن  يدعي  و ال عرقية كما  اثنية 
ترسيم  و  لتقنني  جاء  املذكور  الظهري 
حدث  ما  عصور،و  منذ  قائمة  وضعية 
املحاكم  لدور  إنهاء  هو   1934 ستة 
و  القواد  بمحاكم  تعويضها  و  العرفية 
أول  االمازيغية  القبائل  من  جعلت  التي 

املترضرين.
ان الظهري ذو طبيعة ترشيعية قضائية 

ال غري،و ما الضجة املفتعلة التي أثارها 
حاول  ادعاءات  و  مزايدات  نتاج  إال 
مستغلني  العام  الرأي  تضليل  أصحابها 
حساسية الشعب املغربي تجاه وحدتهم 
و تالحمهم،وطنيتهم و غريتهم الكبرية 
من  أمثالهم  و  أرضهم،فهؤالء  عىل 
املستعمر  جمعهم  من  هم  املضللني 
و  األمة  ،رمز  امللك  لخلع  يوما  الغاشم 
أنهم اجتمعوا  الوحدة،بل االنكى  ضامن 
باسم الدين،غري أن لطفه تعاىل باملغاربة 

حال دون تحقيق مآربهم الرخيصة.

األحداث  هذه  مثل  ان  شديد،  باختصار 
تجعل  تأمل  وقفة  تستدعي  غريها  و 
مسألة إعادة صياغة التاريخ مسؤولية 
للمغالطات  بامتياز،تصحيحا  الدولة 
لكافة  إنصافا  و  للحق  إحقاقا  و 
املنسيني،خاصة  و  الوطنيني،الرسميني 
لكن  يرزق  حيا  يزال  ال  بعضهم  أن 
نكران  و  الزمن  غدر  من  صمت  يف  يأن 
وتتشجع  تفكر  أن  يجب  و  الجميل،بل 
رسمي  اعتذار  تقديم  يف  املغربية  الدولة 
صفة  توظيف  عىل  املغربي  للشعب 
»االمازيغي«  بها  يقصد  التي  »الرببري« 
بني  معنوي  رضر  من  هؤالء  لحق  ملا 
أولته  استعماري  ظهري  يف  لتوظيفهم 

النخبة املدينية عىل هواها. 

»الظهري الرببري«...حىت ال ننسى 
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* رشيدة إمرزيك

مغرب/ اإلجتماعي  للمنتدى  املتابعة  لجنة  نظمت 
تحت  املرأة  حول  املوضوعاتي  اإلجتماعي  املنتدى  مرشق 
الديمقراطية  نحو  مغرب/مرشق  نساء  »مسرية  شعار 
املايض بمراكش  أبريل  27 و29  واملناصفة«، وذلك مابني 
للجمع  اإلجتماعية  الديناميات  تعبئة  إطار  يف  وذلك 
مغرب/مرشق  االجتماعي  للمنتدى  التأسييس  العام 
واملنتدى   ،2012 يوليوز  بتونس يف غضون  الذي سينعقد 

اإلجتماعي العاملي  الذي سينظم سنة 2013 بتونس. 
عن  وممثلني  ممثالت  مشاركة  املنتدى  وعرف 
)املغرب،  من  اجتماعية  حركات  و  ونقابات  جمعيات 
اليمن،  لبنان،  مرص،  تونس،  الجزائر،موريتانيا، 
تناقشوا  والذين  كندا،فرنسا(  األردن،  فلسطني،العراق، 
وتداولو حول: وضعية املرأة، والحقوق اإلنسانية للنساء، 
واألساسية  الفعلية  واملشاركة  املغرب/مرشق،   بمنطقة 
هذا  وانعكاسات  باملنطقة  الديمقراطي  الربيع  يف  للنساء 

األخري عىل وضعية النساء وحقوقهن. 
الربيع  يف  املرأة  موضوع  األوىل  الجلسة  ناقشت  إذ 
الجلسة  وناقشت  املنطقة،  يف  والحركات  الديمقراطي 
منطقة  يف  للمرأة  السياسية  املشاركة  موضوع  الثانية 
مغرب-مرشق، أما يف الفرتة املسائية فقد ركز اللقاء عىل 
تنظيم ورشات حول تنزيل القوانني املنظمة ملجالس املرأة، 
وكذا  مغرب-مرشق  لنساء  االسرتاتيجية  الخطة  وتفعيل 
اىل موضوع  السياسية، إضافة  املرأة واملشاركة  موضوع 
املرأة والعلمانية ثم املرأة بني الترشيعات الدولية والقوانني 
الوطنية، ومن بني املواضيع ايضا نوقشت مسألة النساء 

والهجرة ثم العنف اتجاه النساء .
ومشاركتها  الثورات  قبل  النساء  لوضعية  تطرقوا  كما 
يف  التأطري وكذا الرتاجعات التي عرفتها وضعية املرأة و 
الحقوق النسائية باملنطقة  املغاربية بعد صعود التيارات 
االسالمية اىل السلطة التي نوقشت بشكل مستفيض خالل 
املداخالت  عن تمظهرات تراجع   امللتقى، وتحدثت بعض 
واقرتحت  هذا  املنتفضة،  البلدان  يف   والحريات  الحقوق 
األزمة  لتجاوز  االجرائية  الحلول  بعض  املداخالت  مجمل 
منها التشبيك بني الحركات النسائية يف املرشق واملغرب، 
واعتربت قضية املرأة قضية مجتمعية يجب التعبيء لها 

بشكل مشرتك
االجتماعي   للمنتدى  املتابعة  لجنة  أن  املنظمون   واعترب 
املغاربي عملت مند انعقاد املنتدى االجتماعي املغاربي يف 
2008 عىل تقوية  انخراط الحركات النسائية  يف  يوليوز 

يف  انخراطهن   وتقوية  املهمشة  واألحياء  القروي  املجال 
واملساواة  الكرامة  نحو  للنساء  العاملية  املسرية  دينامية 
حرض  اتفاقية  عىل  التحفظات  كل  رفع  أجل  من  وذلك 
الربتكول  عىل  واملصادقة  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كل 
اإلختياري إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي يف السياسات 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  الحقوق  وضمان  العمومية، 
السياسية  الحقوق  وضمان  للنساء،  والبيئية  والثقافية 
الدين  استعمال  وحرض  القرار،  ملراكز  ووصولهن  للنساء 
ضد النساء ألغراض سياسية وتنزيل قوانني تحرم العنف 

ضد النساء.
مغرب  املوضوعاتي  اإلجتماعي  املنتدى  يهدف  ذلك  إىل 
فضاء  فتح  اىل  املنظمني،  حسب  املرأة،  حول  -مرشق 
النسائية  االجتماعية  الحركات  بني  والتواصل  للحوار 
من  وتوحيدها  باملنطقة  الرأسمالية  للعوملة  املناهضة 
اجل  ومن  أفضل  مستقبل  لبناء  جديد  تفكري  خلق  أجل 
بناء منطقة مغرب مرشق متضامنة تسود  املساهمة يف 
بدون  واملساواة  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  فيها 
لإلبداع  تؤهلهنم  مكانة  فيها  للنساء  وتكون  تحفظ 
تمضهرات  كل  ملقاومة  تؤهلهنم  ،كما  الكريم  والعيش 
والنزاعات  والحروب  الفقر،التهميش  يف  واملتمثلة  العوملة 

التي تدعمها اإلمربيالية العاملية لنهب خريات املنطقة«.
واتفق املشاركون يف امللتقى عىل رضورة بلورة إسرتاتيجية 
يف  املحافظ  املد  مواجهة  أجل  من  مشرتك  عمل  وبرنامج 
منطقة املغرب واملرشق وخلق آليات التضامن مع جميع 

القوى الديمقراطية يف العالم يف أفق بناء عالم أخر.
أن  منه،   بنسخة  الجريدة  توصلت  للمنتدى،  بالغ  وأكد 
صعود قوى محافظة يف بعض بلدان املنطقة واملحاوالت 
الفردية  والحريات  بالحقوق  للمساس  املتصاعدة 
بفضل  النساء  حققتها  التي  واملكتسبات  والجماعية، 
واإلطارات  االجتماعية  الحركات  ونضال  نضالهن، 
الديمقراطية، يطرح تحديات كربى أمام الحركة النسائية 
املكتسبات  صيانة  أجل  من  الديمقراطية  واإلطارات 
االجتماعية،  والعدالة  والكرامة  الديمقراطية  وتحقيق 
من  يجعل  مما  للنساء،  اإلنسانية  الحقوق  مقدمتها  ويف 
من  التي  والبدائل  املقرتحات  لتقديم  مناسبة  املنتدى 
للعوملة  السلبية  االنعكاسات  مواجهة  يف  اإلسهام  شأنها 
أجل  من  عمل  اسرتاتيجيات  ووضع  النساء  وضعية  عىل 
أن يفيض الحراك الذي تعيشه منطقة املغرب/مرشق إىل 
الحقوق  بكامل  النساء  فيها  تحىض  فعلية  ديمقراطية 

اإلنسانية.

املنتدى اإلجتماعي مغرب/مشرق يؤكد أن:
صعود قوى حمافظة يف بعض البلدان املغاربية يطرح حتديات كربى أمام احلركة 

النسائية واإلطارات الدميقراطية لصيانة املكتسبات وحتقيق الدميقراطية والكرامة 
والعدالة االجتماعية

نظم مركز إيزيس لقضايا املرأة والتنمية ومركز 
الوطني  االتحاد  مع  برشاكة  شمال  جنوب 
منظمة  مع  وبتعاون  النسائية،  للمنظمات 
أصوات حيوية، ندوة  دولية حول:  »معضلة زواج 
القارصات من منظور اجتماعي ثقايف، وقانوني« 
يومي 5 و6  مايو 2012  بقرص املؤتمرات بفاس.

الدوافع  مناقشة  إىل  الندوة  هذه  وتهدف 
لتزويج  واالقتصادية   والثقافية  االجتماعية 
الطفل  عىل  الوخيمة   ومضاعفاته  القارصات 

واألرسة واملجتمع. 
دون  تحول  التي  العوائق  دراسة  إىل  تهدف  كما 
وترية  من  الحد  إىل  والسعي  املدونة،  تطبيق 
التأثري  مع  الشوارع،  وأطفال  القارصات  تزويج 
اإلجراء  اتخاذ  قصد  السياسات  صانعي  عىل 
الالزمة لتطبيق املدونة الذي ينص عىل أن السن 
القانوني لزواج الفتيات هو 18 سنة، وقصد إلغاء 
الذي يعطي للقايض  20 من قانون األرسة  البند 
القارص يف ظروف غامضة،  لتزويج  الصالحيات 

أن  فتاة  ملغتصب  يسمح  الذي   475 البند  وإلغاء 
يتزوجها ويفلت من العقاب.

القانوني،  السن  دون  الزواج  الندوة  وناقشت 
واسرتاتيجية  والفتيات،  النساء  ضد  والعنف 
تحول  التي  والعوائق  األرسة،  قانون  مراجعة 
املرتتبة  والنتائج  واألسباب  املدونة،  تنفيذ  دون 
عىل تزويج القارصات، وطرق مكافحة كل أنواع 
الزواج غري القانوني وكل أنواع العنف ضد املرأة، 
ودور القضاة واملحامني يف تطبيق القانون، ودور 

الرأي  وتوعية  تنوير  يف  والتعليم  اإلعالم  وسائل 
ومنظمات  النسائية  املنظمات  وودور  العام، 

الشباب،ودور الدولة واملجتمع املدني.
واختتمت فعالية الندوة الدولية بإصدار سلسلة 
بإلغاء  مطالبتها  مقدمتها  ويف  التوصيات  من 
من   475 والفصل  األرسة  مدونة  من   20 املادة 

القانون الجنائي.
القارصات  تزويج  بتجريم  الندوة  أوصت   كما 
وتوحيد املسطرة يف جميع املحاكم، بغية تسهيل 

وتعزيز عمل القايض، مضيفة مطالبتها بتفعيل 
األرسة  محاكم  يف  اإلجتماعية  املساعدات  دور 
الزواج،   ملفات  يف  للقايض  مساعدة  كآليات 
مندمجة  وطنية  اسرتاتيجية  وضع  إىل  ودعوتها 

إلرشاك املرأة يف جميع مناحي التنمية.
ومشاركة  جلسات  خمسة  الندوة   وعرفت  
املتحدة  والواليات  وتونس  الجزائر  من  مهتمني  

األمريكية ودول أخرى.
* رشيدة.إ

يف ندوة  دولية حول معضلة زواج القاصرات 
املطالبة بإلغاء املادة 20 من مدونة األسرة والفصل 475 من القانون اجلنائي

* محمد الراييس

يف بادرة اجتماعية توعوية 
أقدمت الجماعة الحرضية 
الكادير بتنسيق مع اللجنة 
بالنساء  للتكفل  املحلية 
باملحكمة  واالطفال 
عىل  باكادير  االبتدائية 
تحسيسية  قافلة  تنظيم 
مدونة  تطبيق  واقع  حول 
إىل  ابريل   28 من  االرسة 
باملركبات   2012 يونيو   1
برتاب  السوسيوثقافية 
الحرضية  الجماعة 

الكادير.
التوعوية  القافلة  هذه 

تواريخ  ويف  ندواتها  ترحال  حط  اماكن  يف  تنوعت 
عقد لقاءاتها التحسيسية بمعية محامون وفاعلون 
اإلبتدائية،  باملحكمة  اإلرسة  قضاء  بقسم  اداريون 
بمشاركة كل من هشام الحسيني وعيل ايت كاغو 
الصمد  وعبد  اكرنان  ومحند  الخرضي  وعثمان 
الصويري  وحنان  العبل  الوهاب  وعبد  الشباطي 

ومصطفى املعتصم عالوة عىل السعدية الباهي.
دار  بني  ما  املجالية  حيزاتها  نوعت  املبادرة  هذه 
الحي ابن زيدون باكادير يوم 28 ابريل 2012 مرورا 

باملركب املتعدد الخدمات ببرئ انزران يوم الجمعة 4 
ماي 2012.

يف حني أن املركب التقايف التجاري السياحي و الثقايف 
و االجتماعي باغروض ببنرسكاو سيكون يف موعد 
أما  القافلة  هذه  مع   2012 ماي   11 الجمعة  يوم 
الثقايف ببنرسكاو  2012  باملركب  18 ماي  الجمعة 
املركز موعد العرض التوعوي مع الساكنة يف انتظار 
ماي   25 الجمعة  يوم  أنزا  تدارت  الحي  دار  محطة 
يوم  انزا  الحبيب  الحاج  الثقايف  باملركب  و   2012

الجمعة 1 يونيو 212.

* ياسني عمران

إقليم  يف  شيشار  أيث  يف  بلقاسم  نجاة  ولدت 
اىل   1982 سنة  وانتقلت   1977 سنة  الناضور 
العيش يف فرنسا رفقة عائلتها لتعيش يف ضواحي 
 2000 سنة  وتحصل  فرنسا،  شمال  أميني  مدينة 
والتحقت  السياسية  العلوم  مدرسة  دبلوم  عىل 
تحولت  وقد    ،  2002 سنة  االشرتاكي  بالحزب 
أبرز  اىل  أمازيغية   أصول  من  الفرنسية  بلقاسم  
بسبب  الفرنيس  السيايس  املشهد  يف  األسماء 
الحزب االشرتاكي  موقعها كناطقة باسم مرشح 
توليها  واحتمال  هولند  فرانسوا  فرنسا  لرئاسة 
منصبا وزاريا، ويتزامن صعود نجمها مع تراجع 
الفرنسية من أصول مغربية رشيدة داتي. وينتظر 

إيمازيغن يف حالة وصولها إىل قرص إليزه وظفرها 
بإحدى الحقائب الوزارية الحساسة أن تلعب دورا 
مهما يف تغيريموقف  السياسة الفرنسية  الرسمية 

تجاه القضايا العادلة للشعب األمازيغي 
ناطقة  كانت  أنها  رغم  لها  هولند  اختيار  وجاء 
األولية  االنتخابات  يف  روايال  سيجولني  باسم 
لتمثيل الحزب االشرتاكي، فقد أدرك أنها ستحقق 
هدفني، األول، ثقافتها الواسعة وخربتها يف العلوم 
العام  الرأي  إقناع  يف  بارعة  تجعلها  السياسية 
الفرنيس، والثاني أن الحزب االشرتاكي وجد فيها 
الثقايف  التعدد  تمثل  التي  السياسية  األيقونة  تلك 
والتي كانت تنقصه ملخاطبة الفرنسيني من أصول 
أمازيغية  الذين أصبح لهم وزن حقيقي يف مختلف 

االنتخابات

فرانسوا هولند خيتار الريفية األمازيغية جناة بلقاسم 
ناطقة بامسه يف احلملة اإلنتخابية الفرنسية

قافلة حتسيسية من أجل جمتمع متماسك و أسرة متوازنة

* إبراهيم فاضل 

حسب  سنة   115 تجاوز  عمرها 
كبار العائلة التي رعت وربت  فيها 
موزعة  فردا   60 يعادل  ما  عربية  
نمو  وتشهد  أجيال  ثالثة   عىل 
وما  "عربية"  اسمها  اآلن،  الرابع 
وهي  الدنيا  عىل  وعت  بعربية  هي 
تذكر  سحنتها  األمازيغية،  تتكلم 
السوداء،.  أفريقيا  شمس  بحرارة 
حيث  السينيغال  من  تنحدر  أمها 
اشرتاها أحد قادة قبيلة إيدولحاج، 
إحدى  خالل  االستعمار  قبيل 

إىل  العائلة  تخدم  ظلت  حيث  هناك.  إىل  سفرياته 
أيت  باشا   فأخذها  ربه،  جوار  إىل  القائد  رحل  أن 
القبيلة لتخدم يف بيته.  تزوجت األم  حماد بنفس 
وولد  بطفلتني  رزقت  و  القبيلة  يف  عبد  من  الحقا 
واحد،  قامت العائلة ببيع العبد  فيما بعد يف حني 
تجارة  كانت  زمن  يف  الفتاتني،   إحدى  اختطفت 
العبيد  وتهريب  رسقة  ومعها  أوجها  يف  الرقيق 
آنذاك. بقيت عربية مع امها يف بيت الباشا، إىل أن 
مات رفقة زوجته لتنتقل عربية  بعد موت أمها إىل 
أرستها  تخدم  عاشت  حيث  املحجوب،  القائد  بيت 
الجديدة ولبثت عند عائلة القائد تربي األجيال تلو 
إىل  الحقل  أعمال  إىل  البيت  شؤون  فمن  األجيال، 
تربية األبناء، كانت كالنحلة تحوم حول كل أفراد 
العائلة ترعاهم وتخاف عليهم. عايشت “عربية” 
4 سالطني الحسن األول، محمد الخامس، الحسن 
محمد  امللك  عهد   يف  ترزق  حية  ومازالت  الثاني 
عريقة  عائلة  من  أجيال  ثالثة  ربت  السادس، 

“قبيلة  أو  “إيخياضن”  بدوار 
إيدومغار”. شجاعة ال تهاب املوت 
الديار  بحماية  تتكفل  كانت  حيث 
مشاركتهم  حني  رجالها  غياب  يف 
هجوم  يف  املتمثلة  “الحركة”  يف 
القبيلة عىل قطاع الطرق أو خالل 
احبت  صيد.  رحلة  يف  ذهابهم 
بعمق واستماتت يف رعاية وحماية 
فارقت  ربتها.  التي  األجيال 
خاص  بيت  و  دوارها  “عربية” 
و  ومطبخ  غرفة  من  مكون  بها 
حمام،  فقد آثرت األرسة أن ترتكها 
األخرى  هي  وتخدمها  ترتاح 
فارقت  والحفيد،  اإلبن  األب  الجد  خدمت  ما  بقدر 
ذكرياتها، مرغمة هجرت  و مخزون  مهد صباها 
أحدى  عند  املدينة  إىل  لتهبط  الجبل  يف  حياتها 
الحفيدات بحي الجرف بإنزكان، بعد أن أصيبت يف 
ركبتها اليمنى إثر سقوطها يف الدوار. غدت حياتها 
غرفة  يف  أيامها  تعيش  “عربية”  وأصبحت  فارغة 
تقيض  اآلن  ”عربية”   امليش.  تقوى عىل  ال  أنها  إذ 
أيامها كظيمة حزينة، تبكي ليل نهار  فراق بيت 
عاهدت الجد األكرب بعدم التفريط فيه، ومفارقته 
إال وهي  محمولة عىل األكتاف، كظيمة  هي اآلن 
ألنها  اصبحت عالة عىل الغري، فقد ألفت أن تهتم 
باآلخرين وحني كربت استطاعت أن تهتم بنسفها 
يف  الفرج   تنتظر  “عربية”   أحدا.  تزعج  أن  دون 
عيادة طبيب يداوي ما ألم بركبتها، وتنتظر التفاتة 
محسن يتربع عليها بكريس متحرك، حتى يتسنى 
لها أن تنعم  بدفء الشمس، واإلستمتاع بمراقبة 

األطفال وهم يلعبون  أمام املنزل داخل الزقاق .  

السنغالية عربية املعمرة بإنزكان اليت تتكلم األمازيغية

أكادير : إبراهيم.ف

يف  مؤسساتها  بكل  الدولة  سبقت 
الدستور عىل مستوى رسمية  تفعيل 
صنعت  تابعمرانت  األمازيغية.  اللغة 
افران  من  القادمة  املرأة  هذه  الحدث 
س��وس،  عمق  الصغري  االط��ل��س 
األم  بلغتها  شفويا  سؤاال  طرحت 
يف  جلسة  خالل  األمازيغية"  "اللغة 
دخلت  التي  الفنانة  النواب،  مجلس 
قبة الربملان خالل االنتخابات األخرية  
الدستور  لها  يكفله  حقا  مارست 
ناضلت  بلغة  تتواصل  وهي  الجديد، 
الحركة  ومعها  الكثري  اجلها  من 
تتقن  تابعمرانت  األمازيغية  الثقافية 
والغناء  الشعر  اللغة  هذه  يف  وتبدع 
كما  وأفكارها  ذاتها  عن  فيها  وتعرب 
ترسل من خالل أغانيها رسائل قوية 

لحكام االمازيغ عرب العالم .
برملانية  مرحلة  دشنت  تابعمرانت، 
جديدة، فلم تكن متعصبة وال بطلة، 
فيها  تجد  التي  باللغة  تكلمت  وإنما 
و  بها.  التواصل  وتتقن  نفسها، 
املواطنة  حقوق  من  حقا  مارست 
لبلدها.حق  رسمية  بلغة  بالحديث 
يف  املغاربة  من  مهم  جزء  ناضل 

لثلة  درسا  تعطي  بذلك  وهي  إقراره. 
من الناس يجتهدون من أجل  تغريبنا 
وجعل بالدنا نموذجا ممسوخا لحلم 
محو  أساس  عىل  يقوم  إيديولوجي 
مقومات الهوية املغربية القائمة عىل 

التنوع.
الحدث  تابعمرانت  النائبة  لقد خلقت 
عودتنا  التي  املغربي،وهي  الربملان  يف 
بشعرها  الفني  الحدث  خلق  عىل 
وغنائها املغربي األمازيغي العريق.بل 
كانت السباقة أيضا إىل  جعل سؤالها 
الربملان  تاريخ  يف  أول سؤال  الشفوي 
عىل  عملية  بنتائج  يأتي  املغربي 
توفري  عىل  االتفاق  تم  حيث  الفور، 
الرشوط اللوجيستيكية لتمكني وضع 
وتوفري  األمازيغية  باللغة  األسئلة 
من  الربملانيني،  لكل  فهمها  رشوط 

خالل الرتجمة.
األيام  من  القادم  يف  سنرى  وهكذا 
املغربية،عربية  اللغة  يتكلم  برملانا 
دارجة،كلغة  أو  أمازيغية  أو  كانت 
يكون  بأن  األماني  كل  مع  تواصلية، 
عن  أيضا  املضمون  يف  معربا  كالمه 

عمق ما يستحقه املغاربة.
من  استنتاجه  يمكن  الذي  واملغزى 
قامت  التي  البسيطة  الخطوة  تلك 

النتيجة  تلك  وأعطت  تابعمرانت،  بها 
الكبرية، هو أن مصالحة املغاربة مع 
يحتمل  ال  املؤسسات،  هويتهم يف كل 
يف  البعض  يضعه  الذي  التعقيد  كل 
يعربون  هوية  فللمغاربة  الطريق. 
وليسوا  املمكنة،  البساطة  بكل  عنها 
دفاتر  لهم  يضع  من  إىل  حاجة  يف 
وأذواقهم  لغتهم  لهم  تقنن  تحمالت 
أفلحت  وقد  وغريها.  لباسهم  وشكل 
تابعمرانت يف الربهنة عىل أن التعامل 
مثال،كرافد  األمازيغية  القضية  مع 
هو  املغربية،إنما  الهوية  روافد  من 
يف  تعقيد  وال  املمكنة،  البساطة  بكل 
ذهن  يف  موجود  هو  ما  األمر،اللهم 
الوهابي ونظرائهم  املرشوع  أصحاب 

من بقايا القومية العربية.

سيدة الطرب األمازيغي تابعمرانت تزنل الدستور



قضايا نسائية   العدد 142 / ماي 2962/2012 العامل االمازيغي14

 إن الحديث عن وضعية املرأة األمازيغية يستمد رشعيته من طبيعة الواقع 
الخاص  الذي يتميز به وضعها داخل املناطق القروية  و البوادي األمازيغية 
حيث تعاني من التهميش االجتماعي والثقايف والفقر وعدم توفر فرص 
إىل  فباإلضافة  مستوياته،  وتعقد  يتميزبتداخل  الوضع  ،هذا  الشغل... 
املرأة  فإن  األمازيغيني عىل حد سواء  والرجل  املرأة  يطال  الذي  التهميش 
تستأثر بالنصيب األوفر من التهميش والتشييء والتغييب، ومرد ذلك إىل 
تامزغا  إفريقيا وبالد  تاريخ شمال  التاريخ،  سريورة ترضب جذورها يف 
التجارية  الحمالت  ابتداء من  أنواع االستعمار  التي كانت عرضة ملختلف 

والعسكرية وانتهاء باالحتالل اإليديولوجي والثقايف العروبي.
التمييز  اليوم تتميز بخصوصية تقوم أوال عىل  وقضية  املرأة األمازيغية 
الجنيس داخل عالقات اجتماعية وأرسية ذكورية تمتد جذورها يف تاريخ 
البرشية منذ ظهور امللكية الخاصة وتقسيم العمل بني الجنسني، وثانيا 
عىل خصوصية االنتماء الثقايف والهوياتي إىل بالد تامزغا وشعوب شمال 
عرفتها.  التي  واالصطدامات  التحوالت  عىل  التاريخ  يشهد  التي  إفريقيا 
فقضية املرأة األمازيغية تتميز عن قضية املرأة عامليا إذ ليس أننا ال نعرتف 
بوجود قضية عامة للنساء، بل إن العنارص املتحكمة واملنتجة لخصوصية 
الزمان واملكان،  البحث تختلف باختالف  املرأة املغربية األمازيغية وطرق 
واالنتماء الثقايف والتاريخي لهوية وحضارة معينة، كما أنها قضية شعب 
أراضيه  واغتصبت  ذاكرته  فاغتيلت  السيايس  واإلقصاء  التهميش  طاله 

قبل أن تهمش نساؤه.
البلدان  يف  وضعيتها  هي  ليست  املتقدمة  البلدان  يف  املرأة  فوضعية  إذن 
أخرى  أوجه  وجود  )رغم  والحوارض  املدن  يف  وضعيتها  أن  كما  املتخلفة 
ملظاهر املعاناة( ليست هي وضعيتها يف البوادي واملدن الصغرى املهمشة 
تاريخية قديمة خاصة يف ظل  املرأة يف مراحل  أن  الجبلية، كما  واملناطق 
النظام  بمزايا  املرأة  فيه  تمتعت  الذي  القديمة  األمازيغية  اإلمارات  حكم 
القبيل كاستمرار ملخلفات النظام اإليمييس الذي عرفته الشعوب الزراعية، 
وحضارات حوض األبيض املتوسط، ليس هو وضع املرأة األمازيغية التي 
إىل املرشق كعقاب  إفريقيا  تعرضت للسبي مشيا عىل األقدام من شمال 
النساء  وضع  هو  وليس  األموي،  السيف  ضد  التاريخ  يف  مقاومة  ألعنف 
القوانني  بفعل  سواء  واملجربات  املهمشة  الصغرى  واملدن  البوادي  يف 
أشكال قاسية  إىل ممارسة  الفقر  الواقع وظروف  بفعل  أو  والسياسات، 
األعمال  مثل  فيها  لها  اختيار  ال  التي  الالإنسانية  األعمال  من  ودنيئة 
الشاقة و الدعارة والفلكلور املستلب والنظرة التبخيسية التي تكونت لدى 

املجتمع اتجاه املرأة األمازيغية.
التي  املرأة األمازيغية هي األسباب  التي ساهمت يف تهميش  إن األسباب 
تعوق تحرر جزء كبري من الشعب املغربي و األمازيغي، هو التسلط عىل 
وبفعل  أنه،  إال  الثروات.  توزيع  وسوء  التهميش  هو  والتاريخ،  الذاكرة 
من  األكرب  النصيب  للمرأة  يبقى  والخصوصيات  العوامل  من  مجموعة 
التاريخ  من  مرشوعيتها  تستمد  التي  الخصوصية  هذه  املعاناة،  هذه 
والحقوق الكونية التي تعزز مكانة املرأة، وأيضا من الظروف االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية التي تعاني منها. فمنذ السياسة املتبعة الستئصال 
واالجتماعية  السياسية  األنظمة  طرف  من  األمازيغية  الحضارة  قيم 
وهجر  للترشد  املرأة  تعرضت  حيث  إفريقية  شمال  بالد  عىل  املتعاقبة 
الوطن والسبي والبيع يف أسواق النخاسة والخدمة لدى الغرباء و السجن 

ضمن حريم القصور لدى الحكام املشارقة.
يف  املغربية  املرأة  قضية  أن  بالفعل  هل  مهما:  سؤاال  نطرح  يجعلنا  مما 
منطلقاتها التاريخية والسياسية تبدأ بعد فرتة االستقالل؟ أي بعد خروج 
املرأة من البيت إىل سوق العمل واإلنتاج كما تذهب إىل ذلك الحركة النسائية 
يف مقاربتها لوضع املرأة. أو يمكن اعتبار مرحلة ما بعد االستقالل مرحلة 
تستوجب الوقوف وطرح أسئلة عميقة تهم املسار السيايس واالجتماعي 
رجاله  املغربي،  املجتمع  حق  يف  دبرت  التي  التاريخية  واملؤامرة  والثقايف 
الثقافية  الهوية  تدمري  هدفها  كان  استيعابية  سياسة  بتمرير  ونسائه 
التيار  هيمنة  مع  الوطنية،  الوحدة  عىل  الحفاظ  بدعوى  األمازيغية 

السيايس األحادي املحمي باأليديولوجية املرشقية.
أنواع  ألبشع  تعرضت  قد  االستعمار  فرتة  خالل  األمازيغية  املرأة  إن 
واملمتلكات  األرايض  سلب  تم  أن  بعد  املعمرين  ضيعات  داخل  االستغالل 
من القبائل، ثم بعد االستقالل سيعاد سلب األرايض والضيعات من طرف 
بعد  النافذة،  التجارية  والعائالت  االنتهازيني  نخب  من  الجدد  املعمرين 
تنحدر  التي  واملقاومة  التحرير  جيش  عىل  والقضاء  القبائل  سالح  نزع 
من أصول أمازيغية. مما نتج عنه تشتت القبائل وغياب برامج حقيقية 
لألدماج والتنمية، مما أدى إىل تكون أحزمة هامشية حول مراكز كانت 
من قبل لإلقامة والثكنات الفرنسية حيث انترشت تجمعات سكنية ومدن 
صغرى مهمشة تنعدم فيها أدنى رشوط العيش الكريم من بنيات تحتية 
العمل ونساؤها يعانني  وخدمات اجتماعية...أغلب رجالها عاطلون عن 
جميع  يف  األمية  طائلة  تحت  مزرية  واجتماعية  اقتصادية  أوضاع  من 
أبعادها اللغوية والتهميش األجتماعي والثقايف، مما دفع باملرأة إىل قبول 
امتهان جميع الحرف بما فيها تلك التي تمس بكرامة اإلنسان كعامالت يف 
حقول صغرية ، أو خادمات يف املدن بأجور ضعيفة ودون حماية قانونية، 
أو حرفيات يقمن بمهارات منزلية كالنسيج وغزل الصوف وصنع الزرابي 
القانونية  والحماية  التسويق  وضمانات  الدعم  إىل  تفتقد  أعمال  وكلها 
واملساعدة التقنية يف إطار التحوالت التي يعرفها االقتصاد املحيل والدويل 
الذاتي  التمكني  التبادل الحر...(، مما يضعف  الليربالية، اتفاقية  )العوملة 
للنساء للمساهمة يف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية، إذ ال يمكن تحقيق 
املركز  إال بتحسني  التشارك  النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ومبدأ 

االقتصادي واالجتماعي والثقايف للمرأة.
الحركة  نضاليات  ثوابت  هامش  عىل  تعيش  األمازيغية  املرأة  قضية  إن 
النسائية التي تركز يف أبجديات اشتغالها عىل الحمالت واملحطات املعروفة 
باملطالبة بتغيري الوضعية القانونية للمرأة ـ حملة 1992، تعديالت مدونة 
األحوال الشخصية 1993، الخطة الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية 1999 
2004 ـ مع الدخول يف اسرتاتيجيات جديدة ممالة  وأخريا مدونة األرسة 
املستدامة وإدماج  التنمية  إطار شعار تحقيق  الدولية يف  املؤسسات  من 
الحركة  فيها  بما  والسياسية،  املدنية  التنظيمات  جل  إن  القروية.  املرأة 
النسائية لم تعد تشكك بمبدئية ورشعية مطالب الحركة األمازيغية بما 
الثقافية  كالحقوق  األمازيغية،  املرأة  ومطالب  حركة  خصوصية  فيها 

الدستور  ظل  يف  الواقع  أرض  عىل  والتفعيل  تنتظرالتنزيل  التي  واللغوية 
الرجل  بني  الكاملة  املساواة  تضمن  علمانية  مدونة  يف  والحق   ، الجديد 
واملرأة وترفع عنها الحيف والتمييز الذي طالها من طرف الذاكرة املغلوطة 
الفصل  فيه  يتم  ونزيه  مستقل  قضاء  يف  والحق  واملؤسسات،  واملجتمع 
التدليس،  يف  الوقوع  لتجنب  األمازيغية  باللغة  والزواج  الطالق  قضايا  يف 
الحق يف مدونة تنهل من أعراف وتقاليد النظام االجتماعي األمازيغي ومن 
الحق  ثم  الدولية،  املواثيق  إعمال  مع  اإلنسان  لحقوق  الكونية  املرجعية 
يف اإلدماج داخل النسيج االجتماعي والثقايف مع رفع كل أنواع االحتقار 
امللتصقة باملرأة األمازيغية من تبخيس لجسدها، واعتبارها سلعة مهيأة 
طبيعيا للبغاء والفولكلور. واألسباب يف ذلك متعددة منها ما هو سيايس 
لعب  إذ  النقليدي،  واملخزن  باالستعمار  له صلة وطيدة  تاريخي   وماهو 
فيها األعيان ورجال السلطة التقليديون دورا ضليعا يف تحطيم العالقات 
االجتماعية الراقية التي كانت تتمتع فيها املرأة األمازيغية بمكانة رفيعة 
املقاومة،  القبائل  شوكة  لتكسري  وذلك  القبيل،  االجتماعي  النظام  داخل 
مرحلة  خالل  العسكرية  الثكنات  من  قريبة  للدعارة  دور  إحداث  فتم 
تيفلت،  مالل،  كبني  املناطق  من  مجموعة  يف  الحال  هو  كما  االستعمار 

خنيفرة، الحاجب وبعض املدن الشمالية.
تمثل  التي  االحتجاجية  الهوامش  صوت  هو  األمازيغية  املرأة  فصوت 
تعيش  األمازيغية  املرأة  أن  كما  النساء،  من  املسحوقة  الشعبية  األغلبية 
يوميا هويتها املنفتحة عىل األبعاد األخرى للشخصية املغربية، ويف املقابل 
فهي تخضع لبنية قانونية بعيدة عن لغتها األم وعن أحالمها، إذ تشعر 
اإلعالم،كما  ووسائل  العمومية  واإلدارات  املحاكم  داخل  والظلم  بالحيف 
أن الحركة النسائية لم تجرؤ أبدا عىل جرد واقع مستلب إعالميا تشحن 
فيه املرأة األمازيغية من خالل ترسانة من الربامج والوصالت بغري اللغة 
األمازيغية  للمرأة  الحقيقي  الواقع  عن  البعد  كل  بعيد  هو  ما  منها  األم، 
أفكار وصور تعرب عن  بتمرير  املغربية، وذلك  البوادي  املهمشة يف  واملرأة 
طموح الفئات النافذة والربجوازية التي تخدم مصالح الرشكات املتعددة 
من  تقرتب  اإلشهار  ووصالت  الربامج  بعض  هناك  أن  كما   ، الجنسيات، 
املرأة املغربية األمازيغية، لكن لالستخفاف بها وإعطائها حق إبداء الرأي 

واملشاركة يف مواضيع جوفاء ال عالقة لها بالواقع الحقيقي للمرأة.
1 ـ املرجعية التاريخية والثقافية لخصوصية املرأة األمازيغية

التي عرفت ازدهارا اجتماعيا وثقافيا حضور  شهدت جميع الحضارات 
أحيان كثرية  بل نجدها يف  والقبيلة واملجتمع،  داخل األرسة  الوازن  املرأة 
البحر  وحضارات  شعوب  لدى  خاصة  والقرار  السلطة  مراكز  تبوأت  قد 
وأيضا  اليونانية  والحضارة  الفرعونية  الحضارة  مثل  املتوسط  األبيض 
الحضارة األمازيغية، حيث عرفت املرأة عرب تاريخ شمال إفريقيا شموخا 
يليق بمكانتها وسجلت اسمها يف سجل التاريخ ابتداء بامللكة تني- هينان 
وامللكة تيهيا ونساء سجلن بطوالتهن يف الحرب والسياسة والشعر مثل 
تزوجت  حيث  والتدبري  السياسة  امرأة  تانفزاويت  وزينب  األْوربية  كنزة 
من أربعة ملوك أمازيغيني كان أخرهم يوسف بن تاشفني ثم فانو املرأة 
املوحدي  عبداملومن  اخت  ورميلة  املوحدين  ضد  رمق  آخر  إىل  املحاربة 
تاواكرات  مثل  األمازيغية  املقاومة  شاعرات  إىل  وصوال  عرصها  شاعرة 
األطلس  املقاومات والشهيدات يف معارك  آيت عتيق وقائمة  ومغيغيدا ن 

والريف والجنوب طويلة ومنسية.
ظاهرة  يعرف  لم  األمازيغي  الشعب  لدى  القبيل  االجتماعي  التنظيم  إن 
خضوع املرأة للرجل، ألن الرجل بدوره كان خاضعا للجماعة/      القبيلة، 
كان  حيث  بالرجل  أسوة  الحقوق  من  بمجموعة  النساء  تمتعـت  حيث 
عرف "تامزالت" يعطي الحق للمرأة يف أن تتمتع بنفس الحقوق املخولة 
للرجل يف اإلرث، إال أنه مع دخول املد األموي ووصول اإليديولوجية الثقافية 
لشبه الجزيرة العربية شهد وضع املرأة يف شمال إفريقيا انحطاطا تجلت 
واالجتماعية  السياسية  للمصالح  وفقا  العقيدة  استعمال  يف  تداعياته 
للحكام للنيل من كرامة اإلنسان األمازيغي عامة واملرأة األمازيغية خاصة 

والحد من حقوقها وحريتها.
األمازيغية  الثقافة  تامازغا عىل  إفريقيا وبالد  لقد حافظت نساء شمال 
كأسلوب من أساليب صيانة الذات من االستالب والتشبث بالحرية يف إطار 
املحافظة عىل الهوية، كما استطاعت املرأة الطوارقية الحفاظ عىل حروف 
والوجه،  اليدين  عل  الوشم  خالل  ومن  املنسوجات  خالل  من  تيفيناغ 
وحرصت عىل تنشئة أبنائها تنشئة تستمد أصولها من فكر وعادات األرس 

اإلفريقية وفطام األطفال عىل اللغة األم.
لقد لعبت املرأة األمازيغية دورا مهما يف الحفاظ عىل اللغة، حيث سهلت 
الحكايات  عرب  آخر  إىل  جيل  من  الشفوي  األمازيغي  الرتاث  انتقال  املرأة 
الرمزي  التعبري  من  متعددة  أخرى  أشكال  والشعر  األطفال  وقصص 
املوجودة عىل األقمشة والنسيج، كما ظلت  والفني كالرسوم والزخارف 
إال  الجلد  عىل  الوشم  وما  األمازيغية،  املرأة  عند  مقدسا  مبدأ  الثقافة 
التضحيات  وبفضل  اإلنسانية،  بالذات  الهوية  التصاق  عىل  قاطعا  دليال 
واالرتباط العميق بالرواسب التاريخية ال تزال هذه القيم راسخة يف أغلب 
بوادي شمال إفريقيا . إال أن اإلقصاء والتمييز الذي رسخته بعض العادات 
الثقافية  واالجتماعية املرشقية الحقت أختالالت بنيوية بوضعية  املرأة 

املغربية.
2 ـ مرجعية الحقوق الدولية لتعزيز مكانة املرأة األمازيغية.

تعانيه  ملا  الدويل  املنتظم  باهتمام  تستأثر  اليوم  أصبحت  املرأة  إن قضية 
من حيف يف املجاالت االجتماعية والسياسية ومن دونية وإقصاء، تعود 
املجتمع  تسلط  كرست  متعاقبة  اجتماعية  وأنظمة  تاريخية  جذور  إىل 
ذريعة  أو  القوامة  بحجة  املرأة  عمل  بقيمة  يعرتف  ال  الذي  الذكوري 
الدولية  االتفاقية  بصدور  املرأة  مكانة  فتعززت  البيولوجية،  الفوارق 
دولية  مؤتمرات  بانعقاد  ،ثم  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كل  عىل  للقضاء 
الذي   1995 بكني  مؤتمر  إىل  وصوال   1985 نريوبي  مؤتمر  من  انطالقا 
التمييز  أشكال  كل  عىل  والقضاء  باملرأة  النهوض  إسرتاتيجية  اعتمد 
القائمة عىل الجنس والعرق، كما أقر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن 
مشاركة  وتشكل  للترصف،  قابلة  غري  والطفلة  للمرأة  اإلنسان  حقوق 
املرأة مشاركة كاملة ومتساوية يف الحياة السياسية واملدنية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل، إىل جانب 
القضاء عىل جميع أشكال التمييز القائمة عىل الجنس أو العرق أو االنتماء 
الثقايف واللغوي، مع إلزام الدول املعنية عىل تطبيق واحرتام مبادئ حقوق 

خاصة.  واملرأة  عامة  اإلنسان 
تتمتع  أن  األساس  من  كان  وملا 
النساء والرجال بجميع الحقوق، 
فإن عىل القوانني واملساطري لدى 
الدول املصادقة عىل هذه املواثيق 
بهذه  الناس  تمتع  تضمن  أن 

الحقوق دون تمييز .
مبادئ  ترسيخ  يمكن  ال  هنا  من 
إال  االجتماعية  الديمقراطية 
تمكن  حقيقية  إرادة  خالل  من 
طال  الذي  الحيف  رفع  من 
طرف  من  األمازيغية  املرأة 
املمنهجة  والسياسات  املجتمع 
بلورة  خالل  من  وذلك  اتجاهها، 

اسرتاتيجيات سياسية معززة بحماية قانونيةوفق روح الدستور الجديد 
وتنزيل مبادئه تنزيال سليما لتكريس فكر حقوق اإلنسان عامة وحقوق 
واألرسة  باملرأة  الخاصة  املحلية  القوانني  تطوير  خالل  من  خاصة  املرأة 
ومن  ومستقل،  نزيه  لقضاء  مقتضياتها  تفعيل  مهام  وإسناد  املغربية، 
بناء  وأوراش  التنمية  أوراش  يف  للمشاركة  املرأة  أمام  املجال  فتح  خالل 
املدخل  تعترب  ألنها  الدولية  املواثيق  سنته  ما  مع  تماشيا  الكرامة  مغرب 
الحقيقي لتحقيق وضع جديد لألرسة واملرأة يضمن لها الحق يف التعليم 
والصحة والخدمات وتقوية مميزات أصالتها وهويتها الوطنية املبنية عىل 
الثقافة والهوية األمازيغية واملنفتحة علىأبعاد أخرى مكونة للشخصية 
اإلقالع  ثوابت  إرساء  يف  املشاركة  لها  يضمن  مما  املغربية  والذاكرة 

االقتصادي واالجتماعي للبالد لوقف نزيف البطالة والهجرة والدعارة.
3 ـ املرأة األمازيغية والقانون

تدوين  للجنة  املؤسس  الظهري  صدور  تاريخ  هو   1957 غشت   19 كان 
يسهل  مدونة  إنجاز  إىل  باللجنة  دفع  مما  الشخصية،  األحوال  مدونة 
تطبيقها من طرف القضاة الجدد ويف اقرص وقت ممكن، كما أن خمسة 
قصوى  استنفار  حالة  عىل  تدل  حديثا  مستقلة  لدولة  بالنسبة  شهور 
وغري كافية لدراسة بنيات املجتمع املغربي وتعدد مكوناته وخصوصياته 
وتحديد احتياجات األرسة املغربية عامة واملرأة األمازيغية خاصة، وذلك 
بحجة ملء الفراغ القانوني وتعويض الترشيعات الفرنسية بأخرى تستند 
إىل "الترشيع اإلسالمي". والحقيقة كانت عكس ذلك، فهي من جهة تروم 
داخل  العالقات  تنظم  كانت  التي  األعراف  عىل  النهائي  والقضاء  القطع 
األمازيغية، ومن جهة أخرى سن ترشيعات تكون فيها  األرسة والقبيلة 
جميع السلط بيد الرجل مع إبقاء املرأة يف حكم الخاضع والقارص مدى 
الحياة. كما أن اللجنة املرشفة عىل صياغة املدونة كان يرتأسها زعيم حزب 
االستقالل وبعض علماء وفقهاء القرص وبعض عنارص الحركة الوطنية، 
التي ال تمثل الشعب املغربي بكل مكوناته، مع تغييب املرأة املعني املبارش 
بالترشيع يف مجال األحوال الشخصية، فتم إخراج مدونة تتكون من 297 
فصال بقيت أغلب بنودها تتحكم يف مصائر النساء واألطفال واألمهات ملدة 
تفوق 40 سنة. هذه املدونة التي تعترب من أكرب مظاهر الحيف والتبضيع 

للمرأة كما تكرس تعامال فارغا من أي محتوى إنساني.
املقابل  ويف  والدويل،  املحيل  املستوى  عىل  املرأة  بحقوق  الوعي  تنامي  مع 
األمازيغية،  والبوادي  املهمشة  باملناطق  وخاصة  للمرأة  بئيسة  وضعية 
وقصور خطاب الحركة النسائية عىل نساء املدن والنخبة مع عدم قدرته 
عىل تجاوز سقف مطالب التغيري القانوني وغياب مقاربة شاملة تراعى 
واملرأة  األرسة  لوضع  والثقافية  والتاريخية  السياسية  املنطلقات  فيها 
وذلك  املغربية  الشخصية  يف  انفصام  إىل  أدى  مما  األمازيغية،  املغربية 
املدونة  لغة  يعرفن  ال  اللواتي  املغربيات  النساء  من  كبرية  نسبة  بوجود 
يجعل  مما  واملجتمع،  األرسة  داخل  وضعيتهن  تؤطر  التي  والقوانني 
إدارية ومحاكم ال  املرأة األمازيغية عرضة للسخرية والتدليس يف مرافق 
تستعمل لغتها األم، مع تنامي العنف بكل أنواعه الجسدية والرمزية داخل 
األرسة والشارع املغربي، كما أن هناك عنفا حضاريا وثقافيا أصبح يتهدد 
هواها  عىل  الدين  وتفرس  الدين  تمثيل  تدعي  فئات  تمارسه  املرأة  وضع 
السياسية  السلطة  استالم  هدفها  دنيوية  أغراض  لتحقيق  وتستخدمه 

والتحكم بحياة الناس ومصائرهم.
أما بالنسبة لخطة إدماج املرأة يف التنمية املقرتحة من الحكومة السابقة 
وأيضا التعديالت التي جاءت بها مدونة األرسة، فرغم حرصها عىل مركزية 
نظام األرسة يف إطار التوازن ما بني املسؤوليات والواجبات، وانفتاحها ألول 
مرة عىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل )سنعود 
بالتفصيل إىل وضع املرأة األمازيغية من خالل بنود مدونة األرسة يف مقال 
الحق( فهي لم تراع فيها أسئلة الحقوق الثقافية واللغوية واألجتماعية 
كمشاكل تهم املرأة األمازيغية داخل املجتمع املغربي، بل جعلته مجتمعا 
مستهلكا لثقافة الغري دون اعتبار لخصوصية املرأة املغربية األمازيغية، 
أمازيغية،  بأسماء  أبنائهن  تسجيل  من  األمهات  من  العديد  منعت  كما 
وكلها وضعية ناتجة عن خيارات سياسية مناهضة لحق ممارسة الهوية 
وتحديدا غياب إجراءات قانونية تتماىش مع الحراك األجتماعي والسيايس 

الذي يعرفه املغرب واحتياجات األرسة و املرأة األمازيغية.
تقدم  مسار  غي  األيجابية  النصوص  اهم  من  األرسة  مدونة  أن   بالرغم 
املرأة الزالت ضحية ممارسات  القانوني فأن  املرأة عىل املستوى  وضعية 
املعروف  من  ألنه  األساسية  حقوقها  مع  تتعارض  وأجتماعية  ثقافية 
السياسية واالجتماعية والثقافية  أن قوانني االرسة هي نتيجة لألوضاع 
النسق  داخل  املرأة  تحتلها  التي  الوضعية  املجتمع،وأيضا  يف  السائدة 
التاريخي  مسارها  تستويف  لم  النسائية  والثقايف.فالقضية  األجتماعي 
النسائية  الفاعالت  لدى  والتغيريوخاصة  األصالح  خطاب  الن  الصحيح 
أغفل أدراج خصوصيات االنتماء إىل الثقافة والهوية األمازيغية كمرجعية 
األجتماعية  األنظمة  املغربي،ومنمجموع  منالتاريخ  رشعيتها  تستمد 

واثتقافية لتي كانت تؤطر وضعية املرأة داخل األرسة واملجتمع.

* فاطمة وريط
استاذة باحثة - رئيسة جمعية فضاء تينهينان

املرأة األمازيغية بني واقع التمييز وأسئلة التغيري
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*إنزكان: أحمد موشيم.

دورته  يف  الطفل  مهرجان  فعاليات  ضمن 
التنموية  الجمعيات  فيدرالية  نظمت  الثانية، 
"توزونني  كتاب  توقيع  إنزكان، حفل  بمدينة 
ءيجديكن" للكاتب و الشاعر األستاذ إبراهيم 

أيت رشغني، وذلك بقاعة املرسح للمدينة.
تفاعل  ساعات  ثالث  من  أزيد  مدار  وعىل 
التي  األدبية  املقدمات  مع  املهرجان  ضيوف 
ألقاها مجموعة من األساتذة و الباحثني حول 

ذات الكتاب.
وحكايات  أناشيد  ديوان  عن  عبارة  والكتاب 
موجهة  األمازيغيني  واملوسيقى  بالشعر 
إىل  والدته  منذ  الطفل  مراحل  تروي  لألطفال 
أن يصبح شابا، وقد تناول فيه الكاتب "أيت 
املرتبطة  األناشيد  من  مجموعة  رشغني" 
يمر  التي  اإلجتماعية  املرورية  بالطقوس 
شابا،  يصبح  أن  إىل  صباه  منذ  الطفل  خالله 
يتحدث  الذي  "تاوجا"  األناشيد،  هذه  ومن 
عن العالقة األرسية التي تربط الطفل بأبويه 
محيط  أول  يعد  والذي  العائيل  وبمحيطه 
)الصقر(  "تاينينا"  نشيد  الولود،  يستكشفه 
فرحا  األمازيغية  املرأة  به  تتغنى  نشيد  وهو 
إىل  الطفل  عند  امليش  يف  خطوة  أول  ببداية 
الكتاب  تضمن  كما  واللعب،  الجري  مرحلة 
رمز  تعترب  والتي  )النحلة(  "تازويت"  نشيد 
الحياة،  يف  والنظام  الدءوب  العمل  و  الجد 
وهو أول يشء يلقن للطفل من طرف األرسة 
العمل كما  النحلة وجديتها يف  تيمنا باجتهاد 
الكتاب بني محتوياته حكاية أونامري  تضمن 
قد  و  القديمة  األمازيغية  األسطورة  تلك 

الحكايات  باعتبارها نموذج  الكاتب  اعتمدها 
الشعبية التي تساهم يف نمو شخصية الطفل 
العرب  و  الدروس  يتعلم  ومنها  املستقبلية، 
الحياة،  متاعب  مواجهة  من  ستمكنه  التي 
كما تضمن الكتاب حكايات الغراب والثعلب، 
القنفذ و الذئب، النمر و القط، النرس و الديك، 
الحكايات  من  وعدد  تاكال،  العجوز،  بقرة 

واألناشيد العريقة.
يحتوي  التي  والحكايات  األناشيد  ولتحبيب 
للطفل،  ءيجديكن"  "توزونني  كتاب  عليها 
اختار لها الكاتب باقة من األلحان بمشاركة 
وقام  باملجروف  محمد  امللحن  األستاذ 
بايري  محمد  األستاذ  واملوسيقى  بالتوزيع 

رئيس جمعية تايوغت بإنزكان.

مدرسة  التالميذ  وأولياء  أباء  جمعية  مع  وبتنسيق  واإلشعاعية،  الثقافية  أنشطتها  إطار  يف 
تماسنت1 نظمت جمعية نوميديا للثقافة والبيئة عرضا مرسحيا لفرقة "ثمـزغـا " بعنوان 
"أخاريق ن  2012. مرسحية  05 مايو  السبت  يوم  نثمزا"، وذلك  أخريق   " الغولة"  "أكذوبة 
أفكارهم  وبني  األطفال  الشخصيات  بني  الدرامي  الرصاع  تصور  الغولة«  »أكذوبة  أو  ثامزا" 
السلبية والسوداوية املجسدة يف شخصية ثامزا التي تصبح يف األخري ضعيفة ومنكرسة جراء 
إرسار كل من الشخصيتني أبجوظ وأفروخ عىل تحديها والتصدي لها بعد إدراكهم أنها ليست 

سوى مجرد أفكار خاطئة وهمية زرعها يف أذهانهم الكبار. 
،إدريس  شاحوت  الرحمان  عبد  التغدويني،  زيدان،كمال  منـال  تشخيص  من  املرسحية 
سعاد  ،املالبس:  الهاشمي  لوسام  املوسيقى  عادت  أيناو.فيما  الفرح  القجطيعي،عبد 
الشاب  الفنان  وإخراج:  تأليف  شاحوت،  أحيدار،االدارة:خالد  محمد  أحيدار،السينوغرافيا: 

محمد سلطانة.

تنظم  مؤسسة روح فاس وجمعية فاس سايس 
امللكي  املعهد  مع  بتعاون  شمال   جنوب  ومركز 
املغرب  اتصاالت  من   وبدعم  األمازيغية  للثقافة 
الخارجية   للتجارة  املغربي  البنك  ومؤسسة 
املهرجان الوطني الثامن للثقافة األمازيغية   أيام 
املؤتمرات  بقرص    2012 يوليوز  و15   و14    13
بفاس. وبهذه املناسبة سينعقد مؤتمر دويل حول 
موضوع "اللغة األم والشتات "   يؤطرها خرباء 

وفعاليات وطنية ودولية.
التوجيهات  إطار  يف  املهرجان  هدا  ويندرج 
بالثقافتني   الرقي  بخصوص  السامية  امللكية 
األمازيغية والشعبية. وتكمن أهمية هده املبادرة 
واالجتماعية  التاريخية  الداللة  عىل  الرتكيز  يف 
واالنتثروبولوجية للتثاقف، واألدوار التي تضطلع 
بها الهجرة يف تعزيز سبل التبادل الثقايف. ويتعلق 
أن  شأنها  من  متجانسة  مقاربة  بوضع  األمر 
والسلم  الثقافات  بني  الحوار  بتقوية  تسمح 
االجتماعي والثقافة الديموقراطية.   ويشمل هدا 
مخصص  محور  أساسيني:  محورين  املهرجان 
للمؤتمر الدويل يف موضوع: "  اللغة األم والشتات 
والفنون  والشعر  لألغنية  مخصص  ومحور   ،"

األمازيغية
وسيكون هذا املهرجان مناسبة مواتية إلبراز األثر 
الثقافات  بني  وللحوار  عموما  للهجرة  اإليجابي 
والديموقراطية  السالم  عىل  الخصوص  وجه  عىل 

والتنمية املستدامة واملحافظة عىل الرتاث.  
وتشتمل محاور املؤتمر عىل محور التعدد الثقايف 
والهويات  بأوروبا،  عالقاته  ضوء  يف  املغاربي 
بني  ما  املهجر  يف  املغاربية  والجاليات  املتعددة، 
الجاليات  وآداب  الغربية،  والقيم  اإلسالمي  املد 

املغاربية يف املهجر
وسيتيح هدا املؤتمر للخرباء والباحثني والفاعلني 
صلة  لها  قضايا  ملناقشة  الفرصة  الجمعويني 
التنمية  يف  وإسهامهما  الثقايف  والتبادل  بالهجرة 

والحوار األورو مغاربي.
ويهدف املؤتمر الدويل »األمازيغية والشتات« الذي 
الثقافة األمازيغية من  سينظم يف إطار مهرجان 
إىل لفت  املغرب  2012  بفاس،  15 يوليوز  إىل   13
القرار  وأصحاب  املدني  واملجتمع  املثقفني  انتباه 

وجيو  والثقافية  االجتماعية  الخصوصيات  إىل 
سياسية والتاريخية التي تميز الجاليات املغربية 
شمال  كانت  فقد  املهجر.  ديار  يف  واملغاربية 
ال  جرسا  تزال  وال  خلت   التي  القرون  يف  أفريقيا 
بديل عنه  بني أوروبا وأفريقيا. كما أن العالقات 
بني الضفتني اتسمت دائما بالثراء والحدة  ولكنها 

عرفت عرب مسريتها هزات ورصاعات. 
الوضعية  مناقشة  أيضا  املؤتمر  أهداف  ومن 
من  انطالقا  وذلك  الراهن،  الوقت  يف  الثقافية 
هده  فضاء  يشهدها  التي  املختلفة  الثقافات 
املنطقة. مع تحليل واف للتنوع السيايس والثقايف 
كما  األوروبية.  الدول  ويف  املغاربية  البلدان  يف 
تطوير  عىل  قادرة  بدائل  اقرتاح  املؤتمر  يتوخى 
وتعميق الحوار بني الثقافات والتسامح والتواصل 

البناء بني البلدان املغاربية وأوروبا. 
بعد  ما  املشاركون نظريات  الباحثون  وسيناقش 
وإعادة  والهجرة،  بالشتات  املتعلقة  االستعمار 
قراءة الثقافات الرئيسة املشكلة للبلدان املغاربية 
واليهودية  واألمازيغية  العربية  الثقافات  أي 
والفرنسية  واإلسبانية  واألندلسية  واملسيحية 

وعالقاتها مع أوروبا.   
اللغات  األدبي حركية  املؤتمر يف  شقه  وسيبحث 
التي ال يمنعها انتماؤها إىل فضاء ثقايف معني من 
االنتقال إىل فضاءات أخرى. إن التبادل بني البلدان 
سبل  تدعيم   مسبقا  يفرتض  وأوروبا  املغاربية 
تطوير  ويف   والثقايف،  اللغوي  والتالقح  التبادل 
والقصة  الرواية،  مثل  األدبية  واألجناس  األنواع 

الصغرية والشعر والغناء واملرسح.
للمزيد من املعلومات، الرجاء االتصال بمدير 
املؤتمر الدكتور موحى الناجي
mennaji2002@yahoo.fr  :الربيد اإللكرتوني

تواريخ مهمة:
•30 أبريل 2012 آخر أجل لبعث ملخص املداخلة

•7 ماي اتخاذ القرار بخصوص قبول أو رفض 
امللخصات

•15-13 يوليوز انعقاد املؤتمر بفاس
•30 نونرب بعث املداخلة املنقحة

الكتاب  عنوان  هو  والعوملة"  "الهجرة 
مؤخرا  نرش  الذي  الجديد  الجماعي 
موحى  الدكتور  الباحث  إرشاف  تحت 
الحسن  مؤسسة  من  بدعم  الناجي 

الثاني للمغاربة املقيمني بالخارج. 
الكتاب يحتوي عىل مجموعة من  هذا 
املتزايد  االهتمام  من  بدافع  الفصول 
والعوملة،  بالهجرة  املتعلقة  للدراسات 
ألوضاع  مختلفة  جوانب  ويستكشف 
االقتصادية   الناحية  من  جرين  املها 

والسوسيولوجية والثقافية. 
هو  الكتاب  لهذا  الرئييس  والهدف 
الثقافية  التعددية  مسألة  مناقشة 
أوسع،  سياق  يف  والديمقراطية 
ذلك  يف  بما  اآلنية  القضايا  وإثارة 
والتعددية  والتطرف  االندماج  قضية 
وتفاعل  املضيفة،  الدول  يف  السياسية 
العلمانية واإلسالم، والهجرة والتنمية، 
والهجرة  االجتماعي،  والنوع  والهجرة 

ووسائل اإلعالم.
كما یھدف املؤلف إىل استعراض خطط 
العمل وأدوات السیاسة الحالیة ملعالجة 
تدفقات الھجرة والضغوط االجتماعیة 
الناتجة عنھا، والسیما الھجرة الرسیة 
وحقوق املھاجرین وإدماج املھاجرین 

أساس  عىل  الھجرة،  لقضایا  شمولية  مقاربة  أجل  من  واالقتصادیة،  االجتماعیة  التنمیة  يف 
أفریقیا  بلدان شمال  املدني من  املجتمع  السیاسات، ومنظمات  الخرباء وصانعي  التعاون بین 

والرشق األوسط واالتحاد األوروبي.
ويحسب للباحث موحى الناجي العديد من املنشورات بما يف ذلك "الثقافة األمازيغية والتنمية 
البحر  االجتماعي يف منطقة  اللغة والنوع   "،" العوملة  الشعبية وتحديات  الثقافة   "،" البرشية 
املدني  املجتمع   "،" املغرب  يف  والتعليم  الثقافية  الهوية  اللغات،  تعدد   "،" املتوسط  األبيض 
والنوع االجتماعي والتنمية املستدامة "، باإلضافة إىل عدد كبري من املقاالت يف املجالت املغربية 

واألوروبية واألمريكية.

»األمازيغية والشتات« حمور املؤمتر الدويل 
يف املهرجان الثامن للثقافة األمازيغية   أيام 13  و14 

و15  يوليوز 2012  بفاس

مجعية نوميديا للثقافة والبيئة تقدم عرضا مسرحيا 
لفرقة " مثزغا "

إصدار جديد حول "اهلجرة والعوملة" 

توقيع كتاب » توزونني ءجيديكن«

البوم  تاشتوكت  فاطمة  األمازيغية  الفنانة  طرحت 
غنائي جديد تحت عنوان:"Ah a yan tmyart"وهو 
الرشيط رقم 5 ضمن مسريتها الفنية التي بدأت سنة 
2007 خالل مسابقة اكتشاف األصوات الغنائية يف 
بهذه  فازت  حيث  بأكادير  الخاصة  اإلذاعات  أحد 
املسابقة كأحسن صوت غنائي ضمن أكثر من 300 
مشارك. كما حصلت عىل الجائزة الوطنية للثقافة 
امللكي  املعهد  يسلمها  التي   2010 لسنة  األمازيغية 
 "Tamazight a yemi" للثقافة األمازيغية عن أغنية
التي كتبها الشاعر محمد الخطابي. وقد تناولت يف 
اإلجتماعية  القضايا  من  مجموعة  الجديد  البومها 
والسياسية والغزلية باإلضافة إىل أغنية عن الشباب 
كذلك  وساهم  الخطابي  محمد  كلمتها  كتب  التي 
أباعمران  أحمد  من  كل  الفني  العمل  هذا  إنجاز  يف 
لإلنتاج  ضولس  رشكة  الفاطمي،وتولت  والحسني 
توزيع وإنتاج هذا الرشيط.                                                    

ولإلشارة تعترب فاطمة تاشتوكت من أبراز الفنانات 
الشابات يف مجال األغنية األمازيغية حيث شاركت 
التلفزية  والسهرات  الفنية  املهرجانات  من  عدد  يف 
والحفالت املوسيقية ومن املنتظر ان تشارك يف عدة 
مهرجانات يف الصيف املقبل يف املغرب وخارحه.                                                        

جوهرة األغنية األمازيغية فاطمة تاشتوكت تصدر 
البوم غنائي جديد
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