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موجة  املاضية  األيام  يف  جميعاً  تتبعنا 
الغاضبة  التالميذية  االحتجاجات  من 
املغربية  املدن  من  عدد  عرفتها  التي 
كانت  وقد  سواء.  حد  عىل  والجزائرية 
الساعة  املغرب ضد  التالميذ يف  انتفاضة 
التي قررت الحكومة  الصيفية اإلضافية 
طوال  رسميا  بها  العمل  يف  االستمرار 
الجزائر،  الرشقية  الجارة  يف  أما  السنة، 
من  عدد  وتلميذات  تالميذ  خرج  فقد 
القبايل  بمنطقة  التعليمية  املؤسسات 
املدن،  من  وغريها  واألوراس  وبجايا 
احتجاجا ليس ضد »الساعة« كتالمذتنا 
دعوات  عىل  احتجاجا  بل  املغرب،  يف 
لتدريسها  ورافضة  لألمازيغية  معادية 
املؤسسات  كل  وإجباريتها يف  وتعميمها 

التعليمية بالجزائر.
وال نستغرب طريقة احتجاجات التالميذ 
السباب  من  صاحبها  وما  املغرب،  يف 
واملؤسسات  الحكومة  حق  يف  والشتائم 
العنان  وإطالق  عامة،  الوطنية 
للتالميذ  مسيئة  قدحية،  ملصطلحات 
املؤسسات  تفضح  ألنها  أنفسهم، 
ترص  التي  الدراسية  واملناهج  التعليمية 

عىل تغييب القيم اإلنسانية  
وإقصائها  األمازيغية 
بشكل كيل، ما ولد لنا جيال 
بل أجياال من فلذات أكبادنا 
بال بوصلة وال أفق وال وعي 
انتماء  وال  وثقايف  هوياتي 
التحيل  يفرض  حضاري 
مما  واالحرتام  باألخالق 
املنظومة  إفالس  عل  يدل 

التعليمية ببالدنا.
الساعة  أن  والواقع 
تستحق  ال  اإلضافية 
لسبب  التهويل،  هذا  كل 
هناك  أن  وهو  بسيط، 
ترى  ال  العالم  يف  شعوبا 
ساعات  إال  الشمس 
معدودة يف اليوم، ورغم ذلك 
الشعوب  تجدها يف مقدمة 
يف  واملتطورة  املتقدمة 
نتفهم  قد  صحيح  العالم، 
وتلميذات  تالميذ  غضب 
املغرب  وبلدات  القرى 
يبعدون  مّمن  املهمش، 

التعليمية  املؤسسات  عن 
بسبب  بالكيلومرتات، 
والطرق  املدارس  غياب 
املدريس  والنقل  املعبدة 
وقلة  والفقر  والتهميش 

ذات اليد.
فكان  أخرى  جهة  ومن 
من األجدر بالحكومة التي 
تتحجج بالتقرب من أوربا 
اقتصاديا بإضافة الساعة 
طوال السنة، أن تعمل عىل 
باحرتام  ألوروبا  التودد 
واملساواة  اإلنسان  حقوق 
والحرية والكرامة والعدالة 
والديمقراطية  االجتماعية 
للثروات،  العادل  والتوزيع 
اللغوية  الحقوق  واحرتام 
والسياسية  والثقافية 
واالجتماعية  واالقتصادية 
يف  األمازيغي  للشعب 
تفضيل  دون  األم،  وطنه 
عىل  منطقة  وثقافة  لغة 
بركب  فااللتحاق  أخرى،  

واملتطورة،  املتقدمة  والشعوب  الدول 
ناقصة«  أو  زائدة  بـ«ساعة  فقط  ليس 
هي  كما  اإلنسان  حقوق  باحرتام  بل 

متعارف عليها كونيا.
فال  الجزائر،  الرشقية،  الجارة  يف  أما 
املتقدم  الوعي  لهذا  أن نصفق  إال  يسعنا 
أولياء  و  والتلميذات  التالميذ  لدى  جدا 
أمورهم، فأن يخرج التالميذ ويشلوا عددا 
من املؤسسات التعليمية، تنديدا بمواقف 
وهويتهم،  وثقافتهم  للغتهم  معادية 
األمازيغية  تدريس  رضورة  عىل  وتأكيدا 
ما  الجزائر،  تراب  كل  يف  وعموديا  أفقيا 
هو إال نتيجة الوعي الهوياتي األمازيغي 
األجيال  عند  جيل  بشكل  يتزايد  الذي 

الصاعدة.

وقديما قال الحكيم األمازيغي:

 Tavat nna ur itmun d  wulli ar t
ict wuccn

 Taghat nna ur itmun d  wulli
ar t ict wuccn

صـــرخـــــة
 البــــــد

 مـــنهـــــــا

أمينة ابن الشيخ

www.amadalamazigh.press.ma

نونرب  2018 - العدد 214 
ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ- ⵓⵟⵟⵓⵏ-214- 2968  أخــبــار  3

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ    

• املديرة املسؤولة:

أمينة الحاج حماد 
أكدورت

 ابن الشيخ

 ،“24 ”فرانس  قناة  مدیر  وقع 
مارك صيقيل، يف حرج عندما واجهه 
مدیر نرش جریدة ”العالم األمازیغي“، 
حول  مبارش  بسٶال  راخا  رشید 
استمرار وتمادي  القناة الفرنسیة فی 
العربي“  ”املغرب  مصطلح  استعمال 
الصحافیة  املواضیع  تتناول  کلما 

املتعلقة ببلدان شمال إفریقیا.
صحايف   500 من  أزید  وأمام 
العالم،  بلدان  مختلف  من  وصحافیة 
العاملي  املنتدی  أشغال  يف  واملشارکین 
األول للصحافة املنعقد بتونس، خالل 
نونرب   17 إلی   15 من  املمتدة  الفرتة 
”:صحافة  شعار   تحت  الجاري، 
الراخا  وجه  للمواطنین؟“،  مفیدة 

إياه  مطالباً  الفرنسیة،  القناة  مدیر  إلی  سٶاله 
تمادت  الذي  العربي”  ”املغرب  مصطلح  بتغییر 
یتناولون  کلما  استعماله،  يف  وصحافییها  القناة 

أخبار املغرب الکبیر.
 واعتربا الرخا أن ”املغرب لم یکن یوماً عربیاً، ولن 
يف  مشیراً  قوله،  حد  علی  مستقبال“،  کذلک  یکن 
يف  إنسان  أقدم  موطن  أن  إلی  املقتضبة  مداخلته 
التاریخ، هو ”أدرار ن إيغود“ باملغرب، بعد اکتشاف 
البدائي  لإلنسان  بقايا  وأملان  مغاربة  آثار   علماء 

أزید  إلی  تاریخها  یعود   ”homo sapiens“ العاقل 
من 300 ألف سنة.

برسالة   “  24 ”فرانس  مدیر  الراخا،  رشید  وذکر 
خطیة، سبق أن وجهها له يف وقت سابق، بصفته 
األمازیغي“،  العاملي  ”التجمع  ملنظمة  رٸیساً 
املصطلح  بتغییر  الفرنسیة  القناة  مدیر   تطالب 
”اإلقصاٸي والعنرصي“ الذي تستعمله فی تناولها 
واللغوي  الثقايف  التعدد  واحرتام  املغاربي،  للشأن 
للبلدان املغاربیة وهویاتها األمازیغیة، وکذا احرتام 

یعرتفان  اللذین  والجزاٸري  املغربي  الدستورین 
برسمیة اللغة األمازیغیة إلی جانب العربیة.

ملارک  تسلیمها  الراخا  عاود  التي  الرسالة  وهي 
املٶتمر  أشغال  افتتاح  خالل  شخصیاً،  صیقلی 
نونرب   15 الخمیس  أمس  للصحافة،  األول  العاملي 
الجاري، باملدینة الثقافیة وسط العاصمة التونسیة، 
وأمام حضور أبرز الصحافیین العاملین فی القناة 
التی  الربامج  یقدمون  الذین  واملدیعیین  الفرنسیة، 

تتناول القضایا املغاربیة.
وفی رده علی سٶال مدیر نرش ”العالم األمازیغي“، 
الصحافیین  من  املٸات  أمام  صیقيل  قال 
”املغرب  مصطلح  ”تغییر  إن  والصحفیات، 
من  العزل  يف  له  یتسبب  سوف  العربی“ 
منصبه“!.  مضیفا بطریقة تبین عدم رضاه 
”أصل  إن  الراخا،  رشید  األستاذ،  سٶال  علی 
أصول  من  باعتباره  لبنان“،  هو  اإلنسان 

لبنانیة.
من جهة أخری، استغل األستاذ رشید الراخا، 
التونسیة،  الحکومة  رٸیس  تواجد  فرصة 
املٶتمر،  أشغال  افتتاح  يف  الشاهد،  یوسف 
تعیشه  الذي  الدیمقراطی  باالنتقال  وهنأه 

تونس ما بعد الثورة.
وهي  األمازیغي“،  ”العالم  جریدة  وتشارک  هذا، 
الشأن  يف  املختصة  الوحیدة  األمازیغیة  الجریدة 
املٶتمر  أشغال  يف  املغاربیة،  بالبلدان  األمازیغی 
العاملي األول للصحافیین بتونس، إلی جانب مٸات 
الصحافیین والصحافیات من مختلف بلدان العالم.
تونس: منترص إثري

بسبب »املغرب العريب«... 
»العامل األمازيغي« حترج مدير ”فرانس 24“ بتونس

عىل  السادس،  محمد  امللك  املغربي،  العاهل  اقرتح 
للحوار  مشرتكة  سياسية  آلية  »إحداث  الجزائر 
الظرفية  الخالفات  تجاوز  أجل  من  والتشاور 
إىل  الجزائريني  »املسؤولني  داعيا  واملوضوعية«، 
هذه  داخل  التمثيلية  مستوى  تحديد  عىل  االتفاق 

اآللية، وشكلها وطبيعتها«.
الشعب  إىل  موجه  خطاب  يف  املغربي  العاهل  وأكد 
املغربي، بمناسبة الذكرى الثالثة واألربعني للمسرية 
06 نونرب الجاري، أن  الخرضاء، يوم أمس الثالثاء 
»املغرب منفتح عىل االقرتاحات واملبادرات التي قد 
تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي 
تعرفها العالقات بني البلدين الجارين الشقيقني«. 
االنكباب  يف  تتمثل  اآللية  هذه  »مهمة  أن  مضيفا 
بكل  املطروحة،  القضايا  جميع  دراسة  عىل 
رصاحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة 

مفتوحة، ودون رشوط أو استثناءات«.
وأوضح امللك محمد السادس إن هذه اآللية »يمكن 
أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف 
باستثمار  يتعلق  ما  يف  وخاصة  الثنائية،  القضايا 
بها  تزخر  التي  التنموية  واإلمكانات  الفرص 
يف  »ستساهم  أنها  إىل  مشريا  املغاربية«.  املنطقة 
التحديات  لرفع  الثنائي  والتشاور  التنسيق  تعزيز 
محاربة  يخص  ما  يف  السيما  والدولية،  اإلقليمية 

اإلرهاب وإشكالية الهجرة«.
وقال امللك يف خطابه:«بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد 
والرصيح  املبارش  للحوار  مستعد  املغرب  أن  اليوم 
الخالفات  تجاوز  أجل  من  الشقيقة،  الجزائر  مع 
العالقات  تطور  تعيق  التي  واملوضوعية،  الظرفية 
مصالح  أن  »ندرك  قائال:  وأردف  البلدين«.  بني 
دون  واالندماج،  والتكامل  الوحدة  يف  هي  شعوبنا 

الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا«.
واقعيني،  نكون  أن  أنه يجب  قائال:«غري  واستطرد 
غري  البلدين  بني  العالقات  وضع  بأن  نعرتف  وأن 
أنني  الله  »يشهد  مضيفا  مقبول«.  وغري  طبيعي 
نية،  وحسن  بصدق  العرش،  توليت  منذ  طالبت، 
العالقات  وبتطبيع  البلدين،  بني  الحدود  بفتح 

املغربية الجزائرية«.
»العمل،  بـ  املغرب  التزام  املغربي  العاهل  وجدد 
الجزائر، يف إطار االحرتام  يدا يف يد، مع إخواننا يف 
محمد  امللك  وقال  الوطنية«.  ملؤسساتها  الكامل 
السادس يف خطابه:«اعتبارا ملا نكنه للجزائر، قيادة 
وشعبا، من مشاعر املودة والتقدير، فإننا يف املغرب 
لن ندخر أي جهد، من أجل إرساء عالقاتنا الثنائية 

وحسن  والتضامن  الثقة  من  متينة،  أسس  عىل 
الجوار«.

أن  السادس،  محمد  امللك  اعترب  أخرى،  جهة  من 
عىل  ترتكز  اإلفريقي  االتحاد  إىل  املغرب  عودة 
الدفاع  بهدف  فقط  تكن  ولم  والطموح،  الوضوح 
عن قضية الصحراء املغربية، والتي تتقاسم معظم 

الدول اإلفريقية موقفه بشأنها«.
اإلفريقية  املغرب  »عودة  أن  خطابه  يف  امللك  وأكد 
وااللتزام  للقارة،  باالنتماء  االعتزاز  من  نابعة 
تعرفها،  التي  التنموية  الدينامية  يف  باالنخراط 
واملساهمة يف رفع مختلف التحديات التي تواجهها، 
دون التفريط يف حقوق املغرب املرشوعة ومصالحه 

العليا«.
دول  رؤساء  لقمة  األخرية  »بالقرارات  امللك  وأشاد 
بنواكشوط،  املنعقدة  اإلفريقي  االتحاد  وحكومات 
ذات  الدولية  واملبادئ  املواقف  مع  وانسجامها 
انتصار  البناء هو  الصلة«، معتربا أن »هذا املوقف 
التي  املناورات  مع  وقطع  النظر،  وبعد  للحكمة 
تناسلت يف رحاب االتحاد اإلفريقي، وأضاعت عىل 
إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا كان أحرى أن يوظف 

من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق االندماج«.
»تنزيل  أن  الخطاب  ذات  املغربي يف  العاهل  و يرى 
الجهوية املتقدمة يساهم يف انبثاق نخبة سياسية 
حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا سكان الصحراء، 
لشؤونهم  الذاتي  التدبري  يف  حقهم  من  وتمكنهم 
من  مناخ  يف  املندمجة،  التنمية  وتحقيق  املحلية، 

الحرية واالستقرار«.

العاهل املغريب يقترح على اجلزائر آلية سياسية 
مشتركة للحوار ويقول: »ندرك أن مصاحل شعوبنا هي 

يف الوحدة والتكامل واالندماج«
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إعداد:
هيئة 

التحرير

على إثر اإلعتداءات واهلجومات اليت تعرضت هلا عدة مناطق بسوس من قبل ما يسمى بـ »الرعاة الرحال« اليت وصلت إىل حد اإلعتداءات اجلسدية والتنكيل باملواطنني وتصويرهم، 
وما خلفه ذلك من انتفاضة عارمة من طرف السكان املتضررين الذين نظموا سلسلة من الوقفات اإلحتجاجية، على الصعيد الوطين، املستنكرة ملا يتعرضون له يف مناطقهم. وصلت 
ببعض املحتجني  إىل حد اهتام السلطات املحلية بالتوطؤ مع »الرعاة الرحال« القادمني من أقصى االقاليم اجلنوبية. إضافة إىل استمرار سياسة نزع األراضي من مالكها األصليون وضمها 

ملا يسمى بـ »حتديد امللك الغابوي«.  
زد على ذلك مشروع قانون رقم 13.113 اخلاص بتدبري املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية والذي خلف جمموعة من املواقف الرافضة والداعمة للمشروع.

وألجل كل هذه اإلشكاالت وتسليط الضوء على خمتلف اجلوانب املتعلقة هبذا القانون وانتفاضات قبائل سوس على الرعي اجلائر، ارتأت جريدة » العامل األمازيغي«  تنظيم مائدة 
مستديرة مبقرها بالرباط، حول موضوع: »قانون الراعي واملراعي«مبشاركة أساتذة خمتصني واملهتمني باملوضوع الذين تناولوا تفاصيل هذه اإلشكاليات.

»قبائل سوس«  تنتفض ضد قانون »املراعي«  و »الرعاة الرحال«

واملحامي  الحقوقي  الناشط  أكد 
رويبح،  عزيز  الرباط،  بهيأة 
القضايا  يف  األسايس  املشكل  أن 
املرتبطة بملكية األرايض الجماعية، 

هو مشكل ترشيعي.

خالل  مداخلته  يف  رويبح  وأضاف 
مائدة مستديرة حول »قانون الرعي 
»العالم  جريدة  نظمتها  واملراعي« 
األمازيغي«، مساء يوم الجمعة 09 
نونرب 2018، أنه رغم مرور أزيد من 
60 سنة عىل استقالل املغرب، إال أن 
ملنظومة  يفتقر  يزال  ال  األخري  هذا 
شاملة تتضمن قوانني ومؤسسات 
من شأنها ضمان حق امللكية كحق 

فردي وجماعي.

امللكية  حق  أن  رويبح  وشدد 
املقدسة  األساسية  الحقوق  من 
واملواثيق  الدستور  يف  املكفولة 
عنه  يرتتب  ما  ذلك  يف  بما  الدولية، 
من نتائج وإشكاالت، تتعلق بحدود 
الترصف  وكيفية  امللكية،  حق 
باعتبارها  الدولة  ومسؤولية  فيه، 

الضامن لهذا الحق.

الدولة  أن  إىل  املتدخل  ذات  وأشار 
بحق  تمس  خطوات  أحيانا  تخطو 
من  مجموعة  أن  »حيث  امللكية، 
يعانون من عدة  املغاربة  املواطنني 
امللكية،  بحق  مرتبطة  مشاكل 
األخرية  األحداث  هذه  والدليل 
تأكد  التي  الجائر،  بالرعي  املتعلقة 
أن املواطنني يف املغرب يعانون فعال 
من املشاكل املرتبطة بحق امللكية«.

االقتصادية  التطورات  أن  وأضاف 
هذه  تأزيم  من  تزيد  واالجتماعية 
الوضعة، »إذ بالرغم من كون هذه 
يف  أنها  إال  جديدة،  تبدو  املشاكل 
تراكمات  عن  ناتجة  األمر  حقيقة 
نجني  اآلن  ونحن  تاريخية، 

ثمارها«.

أن  الحقوقي  الناشط  ذات  وأكد 
وامللكية  التملك،  حرية  هو  األصل 
للدولة،  وليس  لألشخاص  الفردية 
مشريا إىل أن الواقع يثبت أن 75 يف 
املائة من األمالك هي يف ملك األفراد، 
 25 الدولة  أمالك  تتجاوز  ال  بينما 
العام  امللك  ذلك  يف  بما  املائة،  يف 
فاألصل  وبالتايل  الخاص،  وامللك 
هو أن غالبية األمالك تعود لألفراد 

والجماعات وليس للدولة«.

كل  أن  رويبح  عزيز  وأضاف 
األرايض  بملكية  املرتبطة  القوانني 
تعود  لكونها  إضافة  املغرب،  يف 
وتعرف  االستعمارية،  للحقبة 
انسجام  وعدم  وتناقضا،  تضاربا 
مدونة  غياب  ظل  يف  بينها،  فيما 
األرايض،  بملكية  خاصة  ترشيعية 
مطالبا املؤسسة الترشيعية بتدارك 

النقص الحاصل يف هذا املجال.

وأشار رويبح إىل أن هذه الفراغات 
الترشيعي،  املستوى  عىل  املوجود 
وهذه  األلم  هذا  تسبب  التي  هي 
بما  للمواطنني،  بالنسبة  املعاناة 
وفقدان  االستقرار،  انعدام  ذلك  يف 

أن  عوض  الذي  باألرض،  االرتباط 
من  وسببا  لالفتخار  مصدرا  يكون 
مصدرا  يصبح  التنمية،  أسباب 
للمعاناة، ويبدأ املواطنون بالتشكيك 
الدولة،  يف االستقرار، ويف ترصفات 
خاصة فيما يتعلق بمسألة التحديد 
التي  للتعقيدات  نظرا  الغابوي، 
تعرفها املساطر القانونية املرتبطة 

بهذا املجال.

يف هذه  الطوىل  اليد  أن  رويبح  وأكد 
املساطر تعود للدولة، وليس لألفراد 
فيها  تؤخذ  وال  الجماعات،  وال 
تقاليد  وال  أعراف  ال  االعتبار  بعني 
مسطرة  أن  »بمعنى  املواطنني، 
مسطرة  هي  الغابوي  التحديد 
فيها  وتشكل  وطويلة،  فضفاضة، 

الدولة عنرصا رئيسيا«.

أن  رويبح  املحامي  واستنتج 
مطروحا  سيبقى  اإلشكال  هذا 
املشكل  وأن  »خاصة  املغرب،  يف 
حيث  خطرية،  أبعاد  له  أصبحت 
أنه ألول مرة يف تاريخ املغرب يأتي 
لالحتجاج  الجنوب  من  مواطنون 
مرتبطة  مآيس  عىل  العاصمة  يف 
أن  إىل  مشريا  الجنوب«،  يف  باألرض 
الربملان  أمام  نظمت  التي  الوقفة 
يوم 26 أكتوبر املايض تحمل دالالت 
غياب  ذلك  يف  بما  قوية،  رمزية 
مسؤولية  وغياب  املجالية،  العدالة 
الجهات  هذه  مستوى  عىل  الدولة 

واألقاليم«.

وأكد رويبح أن الدولة تتحمل كامل 
نظرا  القضية،  هذه  يف  املسؤولية 
الجماعات عىل  القدرة لدى  النعدام 
اتخاذ قرارات جريئة واملساهمة يف 
حل اإلشكاالت املرتبطة باألرض، ال 
من الناحية القانونية، وال من حيث 
بكونها  بالدولة،  عالقتها  يف  وزنها 
املقابل،  يف  لكنها  وصايتها،  تحت 
كبريا  جزءا  تتحمل  رويبح،  يضيف 
من وزر هذه املشاكل، نظرا لكونها 
املواطنني،  مع  مبارشة  مواجهة  يف 

باعتبارها ممثلة لهم.

ذلك  رويبح،  حسب  الدولة  وتبقى 
طرفا  أحيانا  يكون  الذي  اإلطار 
وسببا يف املشاكل املرتبطة باألرض، 
بحيث  املواطنون،  يعانيها  التي 
تسطري  الرضوري  من  أصبح 
املفاهيم،  وتدقيق  واضحة  قوانني 
أمام  املجال مفتوحا  يبقى  ال  حتى 
كل  يعتربون  الذين  الرحل  الرعاة 

»أرض  السكان،  من  فارغة  أرض 
موالنا« فيستحوذون عليها، وكذلك 
الشأن بالنسبة للفراغات القانونية 
أرايض  الجموع،  بأرايض  املرتبطة 

الكيش، واألرايض الساللية«.

وأشار رويبح إىل أن اإلشكال األكرب 
غري  العقارات  هو  كله،  ذلك  يف 
هذه  كل  يف  األصل  ألن  املحفظة، 
التحفيظ  ملسألة  يعود  املشاكل 
باألساس،  راجع  وذلك  العقاري، 
كانوا  املواطنني  ألن  رويبح،  حسب 
وتقاليدهم،  ألعرافهم  مطمئنني 
وللعالقات البينية التي كانت تربط 
لم  وبالتايل  والجماعات،  السكان 
اإلشكاالت  هذه  عليها  تطرح  تكن 

التي تطرح اليوم.

أن  إىل  الحقوقي  الناشط  وأشار 
دامت  ما  الجائر  الرعي  مشاكل 
مواطنني  بني  بنزاعات  تتعلق 
القانون  أمام  متساوين  مغاربة 
فإننا  الدستور،  وينظمهم 
يف  الدولة  دور  عن  بالتايل  نتحدث 
ضبط  يف  املتمثل  القضية،  هذه 
وقانوني  عقالني  بشكل  املجال 
ومؤسساتي، موضحا أن ترصفات 
وضعا  فعال  تعطينا  األخرية  هذه 
إىل  يؤدي  منصف  وغري  عادل  غري 

ترضر الكثري من املواطنني.

ال  أنه  الرباط  بهيأة  املحامي  وأكد 
املراعي  بقانون  االستهانة  يمكن 
الترشيعية  املؤسسة  سنته  الذي 
باعتباره يتوفر عىل عدد من جوانب 
مستوى  عىل  ال  الضبط،  وآليات 
مستوى  عىل  وال  التعريفات، 
أن  مسجال  املوجودة،  املؤسسات 

هو  القانون  هذا  يعيب  ما 
من  الكثري  عىل  إحالته 
املراسيم التنظيمية، إضافة 
الجماعات  تغييب  إىل 
بإمكانها  كان  التي  املحلية 
كبري  بشكل  تساهم  أن 
نفوذها  مجال  ضبط  يف 

الرتابي.

يف  أنه  إال  رويبح  وخلص 
املجالس  إرشاك  غياب  ظل 
الجماعية يف تدبري القضايا 
ستبقى  باألرض،  املرتبطة 
املتحكم  هي  الدولة 
من  املجال،  هذا  يف  الوحيد 
العماالت  يف  أعوانها  خالل 

والسلطات املحلية.

رويبح  أشار  ذلك  عدا  وما 
إىل أن القانون الحايل يشكل 

عليه  كان  بما  مقارنة  كبريا  فارقا 
أن  مضيفا  السابق،  يف  الوضع 
تفعيل القانون رهني بإرادة الدولة، 
ولجن  مؤسسات  إحداث  خالل  من 
هذا  عىل  تسهر  وقضائية  حكومية 
الجانب، بدل أعوان وموظفي وزارة 
من  الدولة  تتمكن  حتى  الداخلية، 

اسرتجاع ثقة املواطنني فيها.

* كمال الوسطاني

املشكل األساسي يف القضايا املرتبطة مبلكية األرض 
هو مشكل تشريعي

موجة  مع  ارتباطاً 
فيها  انخرط  التي  اإلحتجاجات 
حول  األخرية  األسابيع  يف  أهالينا 
اعتداءات ممتهني الرعي الجائر ، 
وحيث أنه ال أحد يمكنه أن يجادل 
للساكنة  املرشوعة  الحقوق  يف 
مع  واطمئنان  أمان  يف  العيش  يف 
الدستورية،  حقوقهم  كل  حفظ 
التدوينات  بعض  مع  وتفاعالً 
تحميل  إىل  تلمح  التي  والتعليقات 
هذه  ومسؤولية  وزر  معني  طرف 
األصدقاء  مع  أتقاسم   ، الظاهرة 
موضوع  كان  توضيح  محتوى 

تعليقي عىل تدوينة من بينها:
وزارة الفالحة التي قد يتم التلويح 

مع   2011 منذ  وتفاعلت  التزمت  بمسؤوليتها، 
الظاهرة التى بدأت يف اإلستفحال منذئذ !

املترضرون حينداك كانوا يشتكون واملسؤولون 
القطاع  لتنظيم  قانوني  إطار  بغياب  يتدرعون 

ولردع اإلعتداءات!..
التزام رصيح  الوضع، كان هناك  ذلك  بناء عىل 
من طرف وزير الفالحة )يف إطار تعاقد سيايس 
سنة 2011( بتأطري القطاع قانونياً وتنظيمياً ..

مناظرة  بتنظيم   2013 منذ  فيه  رشع  ما  وهو 
مخرجاتها  كانت  بأكادير  تشاورية  علمية 
بالربملان  تداوله  راج  قانون  ملرشوع  مسودة 
املاضية  الترشيعية  الوالية  من  سنتني  طيلة 
و  أغلبية  الربملانية  الفرق  جميع  تقدمت  و 
مواده  ثلثي  من  أكثر  همت  بتعديالت  معارضة 
ولتتم املصادقة عليه باإلجماع )أقول باإلجماع 

وليس األغلبية( يف ماي 2016.
هذا القانون يقارب ممارسات الرعي والرتحال 
لنظام  التأسيس  يعيد  و  جوانبها  مختلف  من 
يؤطر  و  الساكنة  حقوق  أساساً  يحفظ 
للمخلني  املعدة  الجزاءات  من  بروزنامة  املجال 

بالضوابط  !
القانون  تفعيل  عدم  من  تخوفات  هناك  كانت 
نظراً لربطه بعدد كبري من النصوص التطبيقية 

)بني مراسيم وقرارات وزارية( ، إال أن مجهوداً 
تباعاً  كلها  تخرج  جعلها  استثنائيا  وحرصاً 
الوطنية  اللجنة  بانعقاد  استكمالها  وتُوج 
)شتنرب املايض(كأعىل هيأة للحكامة منصوص 

عليها يف القانون املصادق عليه.
اآلن، بعد استكمال هذا املسار الشاق واملعقد ، 
الذي  الضبطي  اإلطار  بهذا  نفتخر  أن  لنا  يحق 
كان  و  مستعصياً  الظاهرة  احتواء  كان  بدونه 
دريعة  إزاءها  واضحة  قانونية  قاعدة  غياب 

للمعتدين والسلطات عىل حدٍّ سواء!
هو  به  واملطالبة  وتتبعه  اآلن  ترقبه  علينا  ما 
التفعيل و األجرأة بعد انعقاد اللجنة الجهوية 

برئاسة السيد الوايل!!!
املراعي  معرض  بخصوص 
وزارة  تنظمه  والذي  بتزنيت 
الفالحة للسنة الثالثة وترشف 
زاوية  عىل  محلية  جمعية 
ومعرض   ، موازية  تنشيطية 
يهم إجماال قطاع تربية املوايش 
كممارسات  والرتحال  والرعي 
لها  اقتصادية  سوسيو 
واإلقتصاد  املجتمع  يف  وقعها 
هو  ثالث  مكون  كذلك  ثم  ؛ 
والتكوينات  للورشات  فضاء 
خالل  مجاالً  كان  والندوات 
ملناقشة  الثالثة  الدورات 
لإلرشاك  وخصوصا  القانون 
وأجرأته  التنظيمي  تنزيله  يف  املشرتك  والتملك 

امليدانية !
املعرض ال بتشجيع  أن يربط  فكيف ألي عاقل 
الرعي الجائر أو بالتطبيع مع الرتحال املجحف 
يقام  منطق؟..املعرض  أو  أساس  أي  دون 

بتيزنيت لألسباب التالية:
 )2011 - باعتبار تيزنيت كانت منطلقاً )سنة 
منها  و  الظاهرة  ضد  احتجاجية  رشارة  ألول 
أسس التعاقد السيايس حول إعداد قانون يؤطر 
الرعي والرتحال!؛ وبالتايل تم استحضار رمزية 

تيزنيت من هذا املنطلق!
وتقاسم  لتوضيح  وفضاء  سياق  - توفري 
وكذا  والتنظيمية  القانونية  الرتسانة  مكونات 
املراعي  تنمية  برنامج  من  اإلستفادة  تيرس 

املنجز وفق مقاربة تنموية دامجة؛
كفرصة   )à titre accessoire( - وبالتبعية 
لتنشيط املجال ثقافياً وفنيا ورياضيا من خالل 
طرف  من  الغرض  لهذا  يعد  موازي  برنامج 

جمعية محلية.
سواء  للرتافع  مدعو  الجميع  أن  أقول  وأخرياً 
مؤسساتياً أو بوسائل اإلحتجاج املدني األخرى 
قصد التصدي لكل ما من شأنه أن يشكل رضراً 
عىل الوطن واملوطن و املواطن !..فقط ال مجال 
أو  قصد  عن  لإلفرتاء 
بدونه ، وال مجال لنظرية 
كل  تفسري  يف  املؤامرة 

هذه الظواهر.
ثم  حذاري  خصوصاً 
التشفي  من  حداري 
أن  اعتقاداً  الدات  بجلد 
توجيه  البطولة  من 
أقدامنا  صوب  الطلقات 
عوض التعبئة الجماعية 

ملواجهة موطن الداء!
الطرف الذي نريد تحميله 
إيحاء  الوضع  مسؤولية 
بنا  يجدر   ، وتلميحاً 
للتعاقد  وفائه  تقدير 
إقليم  مع  السيايس 
واستخضار  تيزنيت 
التزاماته املوضحة أعاله 
تنموية  مجاالت  يف  وكذا 
غري  انجازات  يهمان  رقمني  منها  أذكر  عديدة 
 : باإلقليم  املاضية  سنوات  السبع  يف  مسبوقة 
أكثر من 400 كلمرت من الطرق واملسالك أنجزت 
العزلة عن مناطق عديدة؛  فك  وتم من خاللها 
ألرايض  الجماعي  التحفيظ  عملية  شمول  ثم 
بموجبها  تم   23 أصل  من  قروية  جماعة   11
مقابل  باإلقليم  ألف هكتار   135 زهاء  تحفيظ 

بعض عرشات الهكتارات قبل 2012!
* نائب برملاني عن إقليم تزنيت

قانون تنظيم الرعي والترحال..
 استجابة ملطلب كان واليزال ملحًا!

عبد اهلل غازي* عزيز رويبح
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أكد الفاعل الجمعوي بتزنيت، 
التعجيل  أن  خالدي،  حسن 
الجديد  »القانون  بإخراج 
للمراعي 13_113« سببه »بروز 
صفو  عكرت  مشينة  ظواهر 
التاريخ  يف  املتجذرة  العالقات 
تزنيت  إقليم  فيها  لعب  التي 
الرعاة  تحركات  يف  مهما  دورا 
باعتباره  القديم  منذ  الرحل 
نحو  الجنوب  من  مرور  نقطة 
الشمال والعكس«، هذه العالقة 
يقول  الرحل،  مع  التاريخية 
عىل  مبنية  »كانت  خالدي، 
وإجراءات  وأعراف  توافقات 
عملية تنظيمية كادت أن تكون 

قريبة لعلم إدارة املراعي منها : »العرف واالتفاقيات 
حول املرعى واستغالل املياه، وتحديد املمرات )أسكا( 
ومراقبتها عن طريق )انفالس أو انفكورن(، وتحديد 
التجارية عرب  العالقات  وتنظيم  املكوث،  مكان ومدة 
)اكدال،  املغلقة  املجاالت  واحرتام  املحلية،  األسواق 

أوقات الجني ومناطق الحرث......(«.
وأضاف خالدي يف معرض مداخلته باملائدة املستديرة 
الراعي  »قانون  موضوع  حول  األمازيغي«  لـ«العالم 
هذه  أن  الجاري،  نونرب   09 الجمعة  مساء  واملراعي« 
األنظمة  يف  اختالالت   « إىل  أدت  املشينة«  »الظواهر 
الرعوية التقليدية وظهور خالفات بني الرعاة الرحل 
والساكنة املحلية تعدت إىل الفعل اإلجرامي والتهديد«. 
سوس  بجهة  املراعي  حول  تمت  »دراسة  أن  مربزا 
عىل  مؤثرة  متغريات  وجود  خاللها  من  تبني  ماسة، 
ويمكن  السلبية  النتائج  هذه  إىل  أدت  االرتحال  نظام 

تحديدها يف:
حساب  عىل  والتوسع  البرشي  النشاط  تنامي   *

املراعي التقليدية )الزراعة، العمران ....(
* تطوير أساليب البحث عن املراعي وطرق الرتحال 

باستعمال )الهاتف GPS ، التنقل الشاحنات، .....
الجفاف  بفعل  التقليدي  الزراعي  املجال  انحصار   *

)مناطق الحرث التقليدية (
* تحول النشاط الرعوي إىل استثمارات لجني األرباح 

دون مراعاة الجانب السوسيواقتصادي 
انخفاض  بسبب  املحيل  الرعوي  النشاط  تقلص   *

مردودية القطاع نتيجة الجفاف وغالء األعالف«.
ذات  وغريها  املعطيات  »هذه  أن  املتحدث  وأوضح 
بخروج  عجلت  التي  هي  والتقنية،  العلمية  الصبغة 
تنمية  برنامج 
وتنظيم  املراعي 
كحل  الرتحال 
لهذه  ناجع 
 ، » ملعضلة ا
أن  إىل  مشريا 
الربنامج  »هذا 
كما هو ملخص 
يف عنوانه يرتكز 
عىل  شقني،  يف 
املجاالت  تنمية 
الرعوية وتقوية 
التحتية  بنيتها 

لتستجيب 
ت  ملتطلبا
املاشية  مربي 
يجعلهم  مما 
استقرار  يف 
يف  كل  دائم 
ويف  جهته«، 
رضورة  حالة 
لدواعي  التنقل 
يتم  الجفاف، 

تنظيم الرتحال الرعوي عن طريق الرتاخيص«.
املجاالت  وتنمية  تأهيل  برنامج  أن  خالدي  وأبرز 
»تنظيم  منها:  تدخالت  عدة  من  يتكون  الرعوية 
تعاونية  أو  )جمعية  قانوني  إطار  يف  املاشية  مربي 
املاشية  القدرات يف مجال تربية  ممثلة لهم( وتقوية 
وإدارة املراعي«، و »تهيئة املجاالت الرعوية املتدهورة 
والقيام بعملية إراحتها من اجل التجدد مع تعويض 
اإلغالق  فرتة  أثناء  املاشية  مربي  من  مستغليها 
غرس  إعادة  يتم  كما  ملاشيتهم،  كعلف  بالشعري 
الرعي  نتيجة  بشدة  تأثرت  والتي  املستهلكة  املناطق 
إحداث  عملية  تصاحبها  التدخالت  هذه  الجائر. 
تهيئة  إغفال  دون  املاشية  إلرواء  املاء  نقط  وتجهيز 
املسالك  ببناء  املجاالت  واىل  من  الولوج  وتسهيل 
السوسيواقتصادية  »التنمية  إىل  إضافة  القروية«، 
لتحسني  بالسعي  املاشية  مربي  كرامة  تراعي  والتي 
وسائل  عىل  تتوفر  فضاءات  بتوفري  عيشهم  ظروف 

باإلضافة  األساسية  اإلقامة 
والنقل  إسعاف  سيارة  توفر  إىل 

املدريس«.
كالمه  معرض  يف  خالدي  وأضاف 
أن  يمكنه  ال  الربنامج  »هذا  أن 
ينظم  قانون  بوجود  إال  ينجح 
يكون  والرتحال  الرعي  عملية 
وقانونيا  رشعيا  ومالذا  منهجا 
بصدور  تم  ما  هذا  الحاجة،  عند 
13- الجديد  الرعوي  القانون 

فصوله  يف  تناول  والذي   113
باملراعي  عالقة  له  ما  كل   47
والرعي والرتحال، مجزأ إىل سبعة 
املفاهيم  بدايته  يف  مفصال  أبواب 
للمصطلحات  األولية  والتعريفات 
وكذا املجاالت الرعوية، ليتناول يف جزئه الثاني األجهزة 
وكدا  املهنية  والتنظيمات  املراعي  تدبري  عىل  املرشفة 
الرتاخيص ورشوط ممارسة الرتحال الرعوي ليخلص 
والعقوبات  واملخالفات  املساطر  إىل  األخري  جزئه  يف 

الزجرية وكيفية التعاطي معها«.
واستطرد املتحدث :«كفاعل جمعوي متبع ومطلع عىل 
النشاط الرعوي، أجد أن هذا القانون سيكون البلسم 
انه  خاصة  املشاكل،  هذه  لكل  الناجع  والحل  الشايف 
يعطي كل الصالحيات ألجهزة مركبة ممثلة لإلدارات 
ذات الصلة والغرف املنتخبة واملهنيني وذوي الحقوق 
وتدبري  القرارات  اتخاذ  اجل  من  الرعوية  املجاالت  يف 
املجاالت الرعوية«، كما أن عملية الرفع من مقومات 
املجاالت الرعوية عرب ربوع اململكة، يضيف، »سيمكن 
الرتحال  ممتهني  من  لكثري  االستقرار  ضمان  من 
مربي  ميزانية  عىل  زائدة  كلفة  من  له  ملا  الرعوي 
بمثابة  سيكون  بالتنقل  الرتخيص  أن  كما  املاشية، 
وجهتم  وكذا  الرحل  الرعاة  تدفقات  يف  للتحكم  أداة 
وعدد ماشيتهم مما يمكن املرشفني عىل القطاع من 
حسن تدبريه بعيدا عن الفوىض والعشوائية التي كان 

يعيشها« عىل حد قوله.
أن  إىل  تيزنيت  بمنطقة  الجمعوي  الفاعل  وأشار 
وتشجيع  دعم  عىل  مبنية  مجالية  تنمية  خلق  »آفاق 
التنظيمات املهنية )التعاونيات النسائية بالخصوص( 
املرتبطة  املنتجات  وتثمني  تلفيف  تحويل،  اجل  من 
ضعيفا  يبقى  الطبيعية  الثروات  باستغالل  باألرض 
التعاونيات  نثمن عمل هذه  أن  ويمكن  أسباب،  لعدة 
كحامالت ملشاريع تنموية مؤثرة اقتصاديا عىل أحوال 

العوائل بشكل ايجابي«.
وأضاف أن »استغالل املجال الطبيعي يبقي محتشما 
هذا  مع  األمثل  التعاطي  دون  تحول  عراقيل  لوجود 
بسب  لالجتثاث  تعرض  النباتي  فالغطاء  املكون، 
الرعي الجائر بعدما تأثر سلبا بتوايل سنوات الجفاف، 
لالستغالل  السلبية  املمارسات  إليها  لتنضاف 
ميدان  عن  بعيدين  وسطاء  طرف  من  العشوائي 
املفروضة  القوانني  اغفال  دون  األعشاب،  تثمني 
إبرام  التعاونيات  عىل  تحتم  والتي  االستغالل  عىل 
والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  مع  اتفاقيات 
املجال  نيل تراخيص االستغالل والتي تحدد  اجل  من 
املسموح  والكمية  املطلوبة  واملساحة  الجغرايف 
أن »هذه اإلجراءات تعترب  إىل  جنيها سنويا«.  مشريا 
باإلجراءات  استئناسها  لعدم  التعاونيات  أمام  عقبة 
اإلدارية وعفوية تناولها لنشاط االستغالل بعيدا عن 

الرتاخيص والضبط واملراقبة«. 
وبخصوص شجر األركان، أكد خالدي أن »حاله يدعو 
للتدخل العاجل إلنقاذه من املمارسات الخاطئة املؤدية 
النقراضه. فالشجرة تستغل من طرف الرعاة الرحل 
بجني ثمارها والرعي بها مما يحرم ذوي الحقوق من 
بها  يتم  التي  الخاطئة  املمارسات  عىل  زد  استغاللها 
يتسبب  مما  تينع  أن  قبل  باإلسقاط  املحاصيل  جني 
يف القضاء عىل النتاج املقبل للشجرة والتأثري السلبي 

عىل جودة وكمية الزيت املنتجة«.
وجب  خصوصيات  له  باألرض  فاالرتباط  »خالصة 
رشعيتها  تستمد  الخصوصيات  هذه  احرتامها، 
هذه  عىل  ووجوده  التاريخية  بحمولته  اإلنسان  من 
األرض، وأي اقرتاح يجب أن يأخذ بعني االعتبار رمزية 
األرض والشجرة كمكونني متالزمني ناضل من أجلها 
اإلنسان وما يزال مع احرتام الضوابط القانونية التي 
تدهوره«  والحيلولة دون  االستغالل  إىل عقلنة  تهدف 

يورد ذات املتحدث.
وشّدد حسن خالدي عىل رضورة »وقفة تاريخية إزاء 
الرعي الجائر وما خلف من تبعات سلبية تفاقمت إىل 
درجة اإلجرام، والذي بدأ البعض ينظر إليه كآفة حلت 

باملنطقة واتت عىل األخرض واليابس«. 
*منترص إثري

خالدي.. »ظواهر مشينة« عّجلت بإخراج القانون 
اجلديد للمراعي

حسناوي،  حمو  أكد 
يف  »إزرفان«  منظمة  ممثل 
ماست«،  »سوس  تنسيقية 
أن » القانون املتعلق بالرتحال 
وتدبري  وتهيئة  الرعوي 
املراعي  و  الرعوية  املجاالت 
مقبول  غري  قانون  الغابوية، 
املقاربة  فيه  تراعى  لم  ألنه 
املجتمع  مع  التشاركية 
تنزيله  أن  واعترب  املدني«. 
كربى  انتكاسة  »سيشكل 

ملنطقة سوس«.
عرب  حسناوي  وأضاف 
مستديرة  مائدة  يف  مداخلته، 
»العالم  جريدة  نظمتها 
 09 الجمعة  األمازيغي« 
نونرب الجاري، بالرباط، حول 
الراعي  »قانون  موضوع: 
القانون  هذا  أن  واملراعي«،  

األرايض  استغالل  لرشعنة  كغطاء  »أتى 
وتزكيته  القبائل  و  السكان  من  املجردة 
املنتزعة  األرايض  عىل  الغابوي  للطابع 
منها«، مشريا إىل أن قانون املراعي »يمنح 
ولم  الرعي  ملافيات  القانونية  الحماية 
واضحة  بنودا  عقوباته  بنود  ضمن  يدرج 
ال  قانون  وهو  الخاصة،  امللكية  لحماية 
يراعي األعراف املتوارثة  يف هذا الباب والتي 
تميز بني أرايض األفراد و أرايض القبيلة بل 
يسمى  ما  إىل  القبائل  أرايض  ضم  يرشعن 

بـ »امللك الغابوي«عىل حد قوله.
إىل  مداخلته  معرض  يف  املتحدث  وأشار 
القوانني  ككل  سيتعرض  »قانون  أنه 
رشعية  وسيمنح  بنوده  قراءة  يف  للتالعب 
عىل  فصل  التي  الريعية  للمافيات  الرعي 
مقاسها«. وفق تعبريه، معربا عن تخوفه 
»غطاءا  املذكور  القانون  يكون  أن  من 
أرايض  وتفويت  لالستيطان  رشعيا 
سوس  يف  للخليجيني  األصليني  السكان 
بتغيري  يهدد  ما  وهو  املناطق  وباقي 
الثقافية،  و  الديموغرافية  املنطقة  معالم 
خصوصا أنهم يتحدثون عن بناء املساكن 
و  لالستيطان  مقومات  وهي  واملدارس 

ليس للرتحال«.
تساءل  كما 
عن  حسناوي 
القانونية  الوضعية 
السامية  للمندوبية 
للمياه والغابات التي 
طوىل   كيد  تعتمد 
و  السكان  لتجريد 
القبائل من أراضيهم 
عن  أيضا  ونتساءل 
هذه  تفويت  كيفية 
الثروات  و  األرايض 
تحتضنها  التي 
وباطنيا  خارجيا 
ال  أنها  خصوصا 
عائداتها  تدخل 
ضمن أموال الخزينة 
يف  تدخل  وال  العامة 
امليزانيات الحكومية، 
غري  يشء  وهو 
أن  حيث  مفهوم 
و  الحكومة  من  كل 
يراقبان  ال  الربملان 
املؤسسة  هذه 

السلطة  أحكام  خارج  حتى  تعيش  التي 
القضائية بحيث أنه صدرت ضدها أحكام 
يورد  التنفيذ«.  لها  يتسنى  لم  عديدة 

املتحدث
»منظمة  لـ  العام  الكاتب  واستطرد 
صالحية  يمنح  القانون  »هذا  إزرفان«: 
منح الرخص لجهات ال عالقة لها بالشأن 
املحيل للمجال الرتابي املعني به، بل يقيص 
تماما الجماعات املحلية من أي دور وهو 
ما يطرح عالمات استفهام كربى، ونحن 
الحائط  عرض  رضبا  القانون  يف  نرى 
لتوصيات اللجنة  االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية التابعة لألمم املتحدة والتي دعت 
ونزع  امللكية  الهجوم عىل  إىل وقف  الدولة 
خطط  ووضع  السكان،  وتهجري  األرايض 
املهمشة  األمازيغية  للمناطق  تنموية 

الفوارق  ومحو 
الجهات  بني 
والعمل  واملناطق 
التعدد  عىل احرتام 

الثقايف«.
يف  املتحدث  وأبرز 
مداخلته  سياق 
»األمور  هذه  أن 
كلها تزكي مجددا 
القانون،  بغطاء 
يجيب  الذي 
سياسات  بجانب 
السامية  املندوبية 
الغابات  و  للمياه 
التصحر  ومحاربة 
الفشل  سبب  عن 
أعىل  من  املعلن 
بالبالد  سلطة 
التنموي،  للنموذج 
تنموي  نموذج  ألي  يمكن  ال  أنه  بحيث 
استفادة  عدم  ظل  يف  النجاح  يضمن  أن 
ما  وهو  الطبيعية،  ثرواتها  من  املناطق 
املندوبية  هذه  وضعية  مراجعة  يقتيض 
التصحر  تشجع  أصبحت  التي  باألساس، 
للرعي  بسماحها  محاربته  من  أكثر 
غابوية  تعتربها  التي  املناطق  يف  الجائر 
وضوح  عدم  يعكس  صارخ  تناقض  وهو 
ريب  تثري  التي  ومخططاتها  توجهها 

الساكنة األصلية«.
الظهائر  »إلغاء  بـ  الحسناوي  وطالب 
عليها  املؤسسة  واملراسيم  االستعمارية 
و  األفراد  من  املجردة  األرايض  وإعادة 
القبائل واحرتام أعرافها ومجالها الجغرايف 
بنصوص  محمية  باعتبارها  التاريخي 
العاملي  اإلعالن  وبنود  الدويل  القانون 
للشعوب األصلية، و إلغاء جميع املراسيم 
كما  األرايض«.  نزع  بموجبها  يتم  التي 
أن  معتربا  الجديد،  املراعي  قانون  انتقد 
عىل  الرعاة  حماية  تزكي  »بنوده  بعض 
أية  يحدد  ولم  األصليني  السكان  حساب 
عقوبات ملنتهكي امللكية الخاصة ويرشعن 
األفراد  منها  جرد  التي  األرايض  اعتبار 
والقبائل مجاالت غابوية و رعوية وتهيئها 

ولتوطني  الريعي  للرعي  كمستوطنات 
الخليجيني«. معتربا أن »تنزيل هذا القانون 
سوس،  ملنطقة  كربى  انتكاسة  سيشكل 
ويهدد بتغيري معاملها ألنه لم يأخذ أعرافها 
أية  يراعى  ولم  االعتبار  بعني  وتقاليدها  
يف  املدني  املجتمع  مع  تشاركية  مقاربة 

وضعه«.
النواب  األمازيغي،  الفاعل  طالب  كما 
املراسيم  كافة  إللغاء  بالضغط  الربملانيني 
نزع  بموجبها  يتم  التي  »االستعمارية« 
وتفويتها  األصليني  السكان  من  األرايض 
من  تبقى  ما  واستباحة  الغابوي،  للملك 
األرض  يف  يعيثون  الذين  الّرحل  الرعاة 

فسادا« عىل حد تعبريه.
* منترص إثري

حسناوي.. نرفض »قانون املراعي« وتزنيله 
ُيشكل انتكاسة كربى ملنطقة سوس
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عنينش.. »قانون املراعي«
 أتى لكبح تصرفات الّرعاة الّرحل

مصطفى  أكد 
رئيس  عنينش، 
الريف  جمعية 
عة  بجما
 » ر كما كو ا د إ «
بإقليم تزنيت، عىل 
»القانون  أهمية 
الخاص  التنظيمي 
و  الرعي  بمجال 
الرتحال،  تنظيم 
حماية  و  لهيكلة 
حقوق  صيانة  و 

املحلية،  الساكنة 
يقع  ما  ظل  يف 
اعتداءات  من 
تجاوزات  و 
الرعاة  لدن  من 
ال  الدين  الرحل 
سوى  يهمهم 
من  يكنزونه  ما 
ضاربني  قطيع 
ب عرض الحائط 
و  املبادئ  كل 
الخاصة  األعراف 

باملنطقة«.
واعترب عنينش يف 
معرض مداخلته، 
املائدة  خالل 
التي  املستديرة 
»العالم  نظمتها 
الراعي  :«قانون  حول  األمازيغي« 
نونرب،   09 الجمعة  واملرعي«، 
كل  لكبح  أتى  »القانون  هذا  أن 
االعتداءات  و  الترصفات  هاته 
و  الساكنة  أمالك  عىل  املمارسة 
عاد  أنه  إال  سالمتهم«،  و  أمنهم 
وقال:«يمكننا أن نقول يف هذا الباب 
بنواقص  يتسم  القانون  هدا  أن 
و  للضمانات  افتقاره  عدة خاصة 
لتطبيقه  الرضورية  امليكانيزمات 
تعذر  حالة  يف  مسطرته  وتعقد 
الصلح ما يجعل السكان املحليني 
عن  التخيل  بني  محرج  مأزق  يف 
حقوقه لصعوبة إتيانها قانونيا أو 
عمليا و بني ما يتعرض له من ظلم 

و اعتداء من هؤالء 
الرعاة الرحل«.

يف  عنينش  وأردف 
:«كيف  مداخلته 
لساكنة  يمكن 
معظمها  يعيش 
الهشاشة  و  الفقر 
ويمارس  األمية  و 
معيشية  فالحة 
مرتبطة  يومية 
بقوته و قوة أوالده 
و  وقتا  يجد  أن 
عىل  يبحث  لكي  مادية  إمكانيات 
رضره،  جرب  و  تعويضه  و  حقه 
تغطية  حتى  يستطيع  ال  وهو 
سوس  جبال  من  تنقله  مصاريف 
يطالب  لكي  املحاكم  دهاليز  إىل 
األغنام  له من  رأسمايل  بحقه من 
و املعز املاليني و ال تخيفه دعوات 

و ال مرافعات«.
يبقى  بهذا   »: املتحدث  واستطرد 
ظل  يف  مهضوما  املواطن  حق 
زجرية.  و  رقابية  سلطة  غياب 
كما يبقى موضوع هذا الرعي أمر 
حبذا  و  مقبول،  غري  و  مرفوض 
لتنمية  بدائل  يف  الدولة  فكرت  لو 
لصالح  تتمينها  و  السكان  أرايض 

الساكنة املحلية« وفق تعبريه.
تأخر  سبب  عن  املتحدث  وتساءل 
األرايض  تحفيظ  مبادرة  وصول 
علما  »إداكوكمار«،  منطقة  إىل 
تيزنيت  إقليم  مناطق  من  عدد  أن 
عدد  واستطاعت  منه،  استفادت 
أرايض  تحفيظ  اإلقليم  قرى  من 
الساكنة، وهو ما رّد عليه الربملاني 
ملدينة  اإلقليمي  املجلس  ورئيس 
تيزنيت، عبد الله غازي الذي شارك 
بدوره يف املائدة املستديرة، بالقول 
بأن األمر يتعلق بمسطرة قانونية 
كل  تستطيع  حتى  للوقت  تحتاج 
من  االستفادة  املنطقة  ساكنة 

نظام التحفيظ.  
*منترص إثري

احتجاجات  تتصاعد 
سوس  منطقة  ساكنة 
الجائر  الرعي  عىل 
األرايض  نزع  وسياسة 
إذ  الربي.  والخنزير 
نظمت فعاليات جمعوية 
بإقليم  مختلفة  ومدنية 
االثنني  صباح  تزنيت، 
وقفة  الجاري،  نونرب   05
مقر  أمام  احتجاجية 
شارك  تزنيت،  عمالة 
من  العرشات  فيها 
النسيج  ملختلف  املنتمني 
بدائرتي  الجمعوي 
وتافراوت«،  »أنزي 
واملترضرين مما وصفوه 

بحجة  األرايض  نزع  »سياسة  بـ 
»التحديد الغابوي« واعتداءات الرعاة 
وتخريب  املنطقة  ساكنة  عىل  الّرحل 
وممتلكاتهم  الزراعية  حقولهم 
الفالحية«، إضافة إىل »معاناتهم مع 

الخنزير الربي«. 

منّددة  شعارات  املحتجون،  ورفع 
التي يتعرضون  املتكررة  بالهجومات 
والتي  الرُّحل،  الرعاة  أيدي  عىل  لها 
املنطقة  أبناء  اعتقال  حد  إىل  وصلت 
كما  عليهم.  الجسدي  واالعتداء 
قالوا  ما  بشدة  املتظاهرون  استنكر 
عنه تواطؤ السلطات املحلية، ممثلة 
الّرحل  الرعاة  مع  امللكي  الدرك  يف 
القادمني من األقاليم الجنوبية، والتي 

املترضرين  »اتهام  حد  إىل  وصلت 
عىل  باالعتداء  املنطقة  ساكنة  من 
الرعاة الرحل وجرجرتهم يف املحاكم، 
اتهامات  حد  عىل  مزورة«،  بمحارض 

املحتجني. 

وصدحت حناجر املشاركني يف الوقفة 
الثانية عىل التوايل يف أقل من شهر أمام 
مناهضة  بشعارات  اإلقليم،  عمالة 
نزع  إىل  والساعية  الدولة،  لسياسة 
»تحديد  بحجة  وممتلكاتهم  أراضهم 
بالرتاجع  مطالبني  الغابوي«،  امللك 
يتم  بموجبها  التي  القوانني  كل  عن 
نددوا  كما  الساكنة.  أرايض  نزع 
الربي  الخنزير  »إفراغ  عنه  قالوا  بما 
الفالحية«،  وحقولهم  مزارعهم  يف 
املحلية  والسلطات  الدولة  مطالبني 

لرفع  بالتدخل  واإلقليمية 
وتوفري  عنهم  الرضر 
اعتداءات  من  لهم  الحماية 
املتكّررة،  الرُّحل  الّرعاة 
أراضيهم  نزع  ووقف 

وممتلكاتهم.

املترضرون  ندد  كما 
عمالة  أمام  املحتجون 
باالعتداءات  تزنيت، 
الذي  واالحتجاز  الجسدية 
املنطقة  أبناء  له  يتعرض 
وتقاعس  الرعاة،  أيدي  عىل 
الحماية  توفري  يف  السلطات 

لساكنة اإلقليم.

املتظاهرون،  وطالب 
بـ  واملحلية  اإلقليمية  السلطات 
من  الزراعية  املحاصيل  »حماية 
و  أغنام  جحافل  و  الربي  الخنزير 
و  األمن  توفري  و  الرحل  الرعاة  أبل 
الرعاة  بطش  من  للساكنة  الحماية 
عن  والكف  اعتداءاتهم،  و  الرحل 

عملية توطني الخنزير الربي«.

املجاالت  إلحداث  »رفضهم  وأكدوا 
أشكالها  و  أنواعها  بجميع  الرعوية 
بـ«إعادة  و  الساكنة«،  أرايض  عىل 
و  اإلداري  التحديد  عملية  يف  النظر 
أرايض  تسييج  قرار  عن  الرتاجع 
و  املياه  إدارة  طرف  من  الساكنة 

الغابات«.

*م.إ

»ساكنة أدرار« تنتفض ضد »الراعي اجلائر« بتزنيت
جمعيات  من  عدد  دعت 
املدني وفعاليات  املجتمع 
تنظيم مسرية  إىل  مدنية، 
جماهريية  وطنية 
يوم  األرض،  أجل  من 
املقبل  نونرب   25 األحد 
البيضاء،  الدار  بمدينة 
الرُّحل  بهجومات  للتنديد 
عدد  عىل  الجائر  والراعي 

من مناطق سوس.

وأعلنت »تنسيقية سوس 
مساندتها  ماست« 
ستنطلق  التي  للمسرية 
األمم  »ساحة  من 

زواال.  الثانية  من  انطالقا  املتحدة« 
األرض«  لها »حول قضية  بالغ  يف  مؤكدة 
عدد  مع  عقدته  تواصليا  اجتماعا  عقب 
ممثيل  و  املدني  املجتمع  جمعيات  من 
البيضاء،  بالدار  الجمعيات  فيدراليات 
املراعي  قانون  لتنزيل  املطلق   « رفضها 
الرعي  مافيا  ممارسات  لرشعنة  الهادف 
عىل  »الحارضون  أجمع  كما  الجائر«، 
الرئيسية  املطالب  حول  االلتفاف  رفض 
املواطنون  كل  يتبناها  والتي  للتنسيقية 

باملناطق املعنية«. عىل حد قولها 

املغربية  الدولة  »التنسيقية«  ودعت 
الفرتة  يف  الصادرة  الظهائر  بـ«إلغاء 
ذريعة  استعمالها  وتجريم  االستعمارية، 

أراضيهم  من  األصليني  السكان  لتجريد 
ذريعة  اعتمادها  عن  الكف  و  وثرواتهم 
النتهاك أريض السكان من طرف مافيات 

الرعي الريعي الجائر«.

واضحة  بـ«إجابات  الدولة  طالبت  كما   
وملموسة عىل أرض الواقع، حول توصيات 
اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية 
تلك  ضمنها  ومن  املتحدة،  لألمم  التابعة 
الهجوم عىل  تدعوها لرضورة وقف  التي 
السكان  وتهجري  األرايض  ونزع  امللكية، 
األصليني، ووضع خطط تنموية للمناطق 
بني  الفوارق  ومحو  املهمشة  األمازيغية 

الجهات واملناطق«،وفق تعبريه.

*م.إ

حل  احتجاج وطين على هجومات الرعاة الرُّ
ونزع أراضي أهل سوس

التطورات  املغرب ـ عن كثب  ـ  األمازيغي  العاملي  التجمع  تابع 
سوس،  مناطق  من  عدد  تعرفها  التي  واملتزايدة  الخطرية 
الساكنة  عىل  املتكررة  واالعتداءات  بالهجومات  واملتعلقة 
املحلية، واستباحة ممتلكاتهم الزراعية وحقولهم الفالحية من 
السكان  الذين يعبثون بأرايض  الرحل  بالّرعاة  طرف ما يسمى 
ويفرضون ما يشبه "قانون الغاب" عىل الساكنة، عرب ممارسة 
أفعال مشينة ذهبت إىل اغتصاب فتاة و قتل مواطن  وتخريب 
من  وتجريده  أراضيه  عن  يدافع  من  كل  واختطاف  ممتلكات 
مالبسه وتصويره يف مشاهد مقززة، تستدعي تدخال عاجال من 
طرف السلطات املعنية التي تمارس إىل حدود اليوم سياسة صم 

األذان وغض الطرف.  
نزع  سياسة  استمرار  االمازيغي  العاملي  التجمع  تابع  كما 
األرايض من القبائل األمازيغية، بحجة ما يسمى بـ"تحديد امللك 
الغابوي" وتفويتها يف عدد من املناطق ملعمرين خليجيني، قصد 
الساكنة  تفقري  مقابل  الخاصة،  ومحمياتهم  قصورهم  تشييد 
املحلية وتهميشها، وهي سياسة تروم إىل تهجري الساكنة املحلية 
لم  التي  السياسة  وهي  وممتلكاتها.  أراضيها  ملغادرة  ودفعها 
تتوقف رغم كل التوصيات األممية واملطالب امللحة للقبائل التي 
انتفضت يف عدد من املناطق، خاصة يف سوس واألطلس املتوسط 
يوميا  تعاني  الرشقي، وكلها مناطق  والريف والحوز والجنوب 
ضد السياسة املمنهجة من طرف الدولة لنزع أراضيهم وضمها 

ملا يسمى بـ "امللك الغابوي".

دعمه  عن  األمازيغي  العاملي  التجمع  عرب  الصدد،  هذا  ويف 
إليها  دعت  التي  االحتجاجية  الوطنية  للمسرية  ومساندته 
والثروة"  األرض  يف  الساكنة  حق  عن  للدفاع  أكال  "تنسيقية 
البيضاء  الدار  بمدينة  املقبل  نونرب   25 يوم  تنظيمها  املزمع 

انطالقا من ساحة األمم املتحدة.
األمازيغية  الحركة  اإلطارات وفعاليات  له، كافة  بيان  ودعا، يف 

التي  املناطق،  بمختلف  املدني  املجتمع  وجمعيات  وتنسيقيات 
الّرحل، وكل  الّرعاة  تعاني من سياسة نزع األرايض واعتداءات 
اإلطارات الديمقراطية للمشاركة يف "مسرية األرض" وإنجاحها.

* يطالب الدولة املغربية بوقف سياسة نزع األرايض من القبائل 
تحت  وبلداتهم  قراهم  من  تهجريهم  إىل  والسعي  األمازيغية 
والتدخل لوضع حد العتداءات  الغابوي".  امللك  مربرات "تحديد 

وهجومات الّرعاة الرحل عىل ساكنة سوس.  
املوجهة  االتهامات  يف  ونزيه  جّدي  تحقيق  بفتح  *يطالب   
اعتداءات  والتسرت عىل  بالتواطؤ  اإلقليمية  و  املحلية  للسلطات 
وممتلكاتهم،  السكان  عىل  املتكررة  وهجوماتهم  الرحل  الرعاة 
والتجاهل املستمر للشكايات التي يتقدمون بها لدى السلطات 

املعنية. 

األمازيغية  القبائل  أرايض  نزع  استمرار  مسؤولية  ويحمل 
باملغرب، للحكومة والربملان املغربيني الذين يقع عىل عاتقهما 
يتم نزع  التي بموجبها  الظهائر  القوانني و  املراسيم و  تغيري 

األرايض .
وذكر،يف ذات البيان،  بالتوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق 
املتحدة،  األمم  منظمة  يف  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ونزع  املِلكية  عىل  الهجوم  بـ"وقف  املغرب  تطالب  والتي 
للمناطق  تنموية  خطط  ووضع  السكان  وتهجري  األرايض 

املهمشة ومحو الفوارق بني الجهات واملناطق".
واعلن التجمع انه يستعد لتقديم تقرير شامل عن االنتهاكات 
فيها  بما  املغرب،  يف  األمازيغ  لها  يتعرض  التي  والخروقات 
استمرار سياسة نزع األرايض واعتداءات الرعاة الّرحل ملقررة 
التابعة  العنرصي”  التمييز  أشكال  كل  عىل  القضاء   ” لجنة 
لألمم املتحدة، والتي ستقوم بزيارة رسمية للمغرب منتصف 

شهر دجنرب القادم.

التجمع العاملي األمازيغي يساند مسرية "أكال" بالدار البيضاء 
ويدعو لوقف اعتداءات الّرحل ونزع أراضي السكان األصليني
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الباب األول
مقتضيات عامة

املادة األوىل

يحدد هذا القانون املبادئ والقواعد العامة التي تنظم 
الغابوية،  واملراعي  الرعوية  املجاالت  وتدبري  تهيئة 
واستعمال املوارد الرعوية وتنميتها والرتحال الرعوي 

وتنقل القطيع.
ويضع اإلطار القانوني املتعلق بتنظيم املوارد الرعوية 
وتنميتها واستغاللها املعقلن واملستدام، وتأمني الوعاء 

العقاري للمجاالت
الولوج  حقوق  وضمان  الغابوية،  واملراعي  الرعوية 
لهذه املجاالت وملواردها واستعمالها، وتسوية النزاعات 

التي قد تنجم عن ممارسة الرتحال الرعوي.
املجاالت  إىل  والولوج  القطعان  تنقل  رشوط  ويحدد 
الرعوية واملراعي الغابوية ومواردها، وكذا االلتزامات 
سيما  وال  املذكورة،  القطعان  مالكي  عىل  املفروضة 
املحافظة عىل البيئة واملنظومات البيئية وكذا املمتلكات 

العامة والخاصة الواقعة يف هذه املجاالت.
ويخول، أيضا، للسلطات املختصة سلط ومهام تنظيم 
عليها  والسهر  وتقنينها،  الرعوي  الرتحال  أنشطة 
الغابوية،  واملراعي  وفتحاملجاالتالرعوية  وتتبعها، 
القطعان  وتنقل  الرعوي  الرتحال  فرتات  وتحديد 

والساكنة املرتبطة بها.
املادة 2

التالية  باملصطلحات  القانون  هذا  مدلول  حسب  يراد 
ما ييل:

•املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية : األرايض الرعوية 
أو ذات الطابع الرعوي، بما يف ذلك املراعي الغابوية ؛

• الرتحال الرعوي : تنقل القطعان أو حركتها يف الزمان 
واملكان خارج مجاالتها املعتادة للرعي بحثا عن املوارد 

الرعوية ونقط امالء ؛
أو  مسار  أو  مسلك   : التنقل  ومحور  العبور  ممر   •
طريق أو معرب يستعمل لتنقل القطعان داخل املجاالت 

الرعوية أو املراعي
الغابوية أو قصد الولوج إليها.

املادة 3
يف  الرعوي  والرتحال  القطعان  رعي  يمارس  أن  يجب 
املوارد  عىل  واملحافظة  الغري،  ملكية  حق  احرتام  إطار 
الرعوية  املجاالت  يف  املتاحة  واإلمكانيات  الرعوية 
هذه  عىل  االستغالل  وحقوق  الغابوية،  واملراعي 
املوجودة  والتجهيزات  توفرها  التي  واملوارد  املجاالت 
القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  االلتزامات  وكذا  بها 

ونصوصه التطبيقية.
الرتاب  حدود  خارج  الرعوي  الرتحال  ممارسة  يمنع 

الوطني.

الباب الثاين
إحداث املجاالت الرعوية واملراعي 

الغابوية وتهيئتها وتدبريها
املادة 4

واملراعي  الرعوية  املجاالت  وتهيئة  إحداث  يمكن 
أو  الرتابية  الجماعات  أو  اإلدارة  طرف  من  الغابوية 
التنظيمات املهنية الرعوية أو من طرف الخواص عىل 

ممتلكاتهم.
أن  ويمكن  القطعان.  لرعي  املجاالت  هذه  وتستعمل 
اإلسرتاتيجية  اإلحتياطات  لتشكيل  أيضا،  تخصص، 
للرعي وإلنتاج البذور الرعوية أو، بشكل عام، لتنمية 

النشاط الرعوي.
طابعها  املجاالت  هذه  إحداث  يف  يراعى  أن  يجب 
عليها،  تتوفر  التي  الرعوية  املوارد  وحالة  الرعوي 
وحقوق املستغلني وذوي الحقوق، إن وجدت، وأصناف 
تنقلها،  وأهمية  وعددها  للقطعان  املكونة  الحيوانات 
وكذا ممرات العبور ومحاور التنقل، وجدول استعمال 
وإمكانياتها  الجغرايف  وموقعها  املعنية  املجاالت 

وإكراهاتها.
خرائط  وتصميم  االقتضاء،  عند  وترتيب،  جرد  يتم 
للمجاالت الرعوية واملراعي الغابوية املهيأة وتسجيلها 

من طرف اإلدارة.
املجاالت  هذه  إحداث  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

وتهيئتها وتدبريها.
املادة 5

إىل  الغابوية  واملراعي  الرعوية  تهيئةاملجاالت  تهدف 
وتنميتها  الرعوية  املوارد  عىل  الحفاظ  بغية  تثمينها 

وحمايتها واستدامتها.
مرشوع قانون رقم 13.113

املجاالت  وتدبري  وتهيئة  الرعوي  بالرتحال  يتعلق 
الرعوية واملراعي الغابوية

اإلمكانيات  االعتبار  بعني  أخذا  التهيئة،  هذه  تتم 
املجاالت.  لهذه  والبيئية  والرعوية  والغابوية  الفالحية 

وتهم عىل الخصوص ما ييل :
- إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، خاصة نقط امالء 
للتنظيمات  الالزمة  املحاالت  وكذا  واملخابئ،  واملشاتل 
املهنية الرعوية املنصوص عليها يف الباب الرابع من هذا 

القانون ولألنشطة الرعوية األخرى؛
وزراعتها  وتشجريها  املراعي  إحياء  إعادة  أشغال   -

وإغنائها؛
- أشغال الحفاظ عىل املياه والرتبة؛

- تهيئة ممرات العبور ومحاور التنقل؛
الحيوانات  إليواء  املخصصة  املغلقة  املجاالت  تهيئة   -
هذا  من   44 املادة  ملقتضيات  طبقا  حجزها  يتم  التي 

القانون.
املادة 6

يف  الغابوية  واملراعي  الرعوية  املجاالت  تهيئة  تنجز 
إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها اإلدارة عىل 

الصعيد الوطني أو الجهوي أو املحيل، حسب الحالة.
هذه  إعداد  وكيفيات  رشوط  تنظيمي  بنص  تحدد 

التصاميم ومراجعتها.
ويف حالة عدم وجود هذه التصاميم يمكن أن تنجز هذه 
التهيئة من طرف اإلدارة املختصة، بعد استطالع رأي، 
أو  للمراعي  الوطنية  اللجنة  طرف  من  الحالة،  حسب 
يف  عليها  املنصوص  املعنية،  للمراعي  الجهوية  اللجان 

املادتني 17 و19 أدناه.
يمكن أن تتحمل الدولة و/أو الجماعات الرتابية املعنية 
شخص  كل  و/أو  الرعوية  املهنية  التنظيمات  و/أو 
الخاص  القانون  أو  العام  للقانون  خاضع  معني  آخر 
واألشغال  والتجهيزات  التحتية  البنيات  إنجاز  نفقة 
والتهيئات املنصوص عليها يف املادة 5 أعاله. غري انه إذا 
ذات  االنجازات فوق ممتلكات خاصة  بهذه  القيام  تم 
طابع رعوي فإن تكلفتها يتحملها مالكو هذه األرايض 
إعانة  من  الغرض،  لهذا  يستفيدوا،  أن  يمكن  الذين 
مالية تمنحها الدولة وفق األشكال والكيفيات املحددة 

بنص تنظيمي.
املادة 7

يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل اإلدارة 
واملراعي  الرعوية  املجاالت  داخل  معينة  ملدة  املختصة 
والعلفية  الرعوية  املوارد  إحياء  إعادة  بغية  الغابوية 
حقوق  احرتام  إطار  يف  وذلك  وإغنائها،  املجاالت  لهذه 

املالكني وذوي الحقوق وكذا املستعملني.
القطعان  منع  عىل  الرعوية  املحميات  إحداث  ويرتكز 
واستعمال  املعنية  املناطق  إىل  مؤقتا،  الولوج،  من 

مواردها الرعوية.
إلحاق  الرعوية  املحميات  إحداث  عن  ينتج  أال  ويجب 
رضر بالقطعان املوجودة يف املجاالت الرعوية واملراعي 

الغابوية املذكورة.
بعد  املعنية،  املحمية  يف  الرعي  منع  مدة  تمديد  يمكن 
املنصوص  للمراعي  الجهوية  اللجنة  رأي  استطالع 

عليها يف املادة 19 أدناه.
انتهاء مدة  بعد  للرعي  املعنية  املناطق  فتح  إعادة  يتم 

منع الرعي فيها.
املحميات  إحداث  كيفيات  تنظيمي  بنص  وتحدد 

الرعوية وتدبريها وكذا إعادة فتحها للرعي.
املادة 8

عليها  املنصوص  الرعوية  املحميات  إحداث  يمكن 
أمالك  أرايض  أو  الجموع  أرايض  عىل  أعاله   7 املادة  يف 

الدولة أو أرايض الخواص.
املحميات  يف  الرعي  منع  مدة  تتجاوز  عندما  يمكن، 
الرعوية سنة واحدة، أن يمنح لفائدة مالكي القطعان 
املعنية تعويض يسمى »التعويض عن منع الرعي« إىل 

حني إعادة فتح املناطق املذكورة للرعي.
وكذا  التعويض  هذا  منح  وكيفيات  رشوط  وتحدد 

طريقة حسابه طبقا للترشيع الجاري به العمل.
املادة 9

كمراع  املرتاحة  الزراعية  املجاالت  استعمال  يمكن 
ذوي  أو  مالكي  أو  مالك  موافقة  رشيطة  للقطعان، 
الحقوق عىل هذه املجاالت. ويمكن أن يكون فتح هذه 
املجاالت للرعي موضوع عقد يربم بني مالك أو مالكي 

القطعان ومالك أو مالكي املجاالت املذكورة.
للرعي  املزروعة  الفالحية  األرايض  فتح  كذلك  ويمكن 
الفرتات  خالل  مالكيها  أو  مالكها  موافقة  رشيطة 
املمتدة بني جني املحاصيل وبداية تهيئة الرتبة. يمكن 
موضوع  للرعي  الفالحية  األرايض  هذه  فتح  يكون  أن 
عقد يربم بني مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي 

األرايض املذكورة.
املادة 10

بها  الجاري  الترشيعية  باملقتضيات  اإلخالل  دون 
ما  يف  والسيما  الغابوي،  بالنظام  املتعلقة  العمل 
وموارده،  الغابوي  املجال  واستغالل  استعمال  يخص 
حقوق  أو  االستغالل  بحقوق  املتمتعة  للساكنة  يمكن 
واستعمالها  موارده  استغالل  املجال  هذا  عىل  االنتفاع 
للرعي ولألنشطة الرعوية، وذلك يف إطار مسؤول، مع 
السهر عىل احرتام ممتلكات الغري وقواعد ساملة املوارد 

املذكورة واستدامتها واملحافظة عليها.
الغابوية، بصفة  املجاالت  املختصة فتح  لإلدارة  يمكن 
مناخية  كوارث  حدوث  حالة  يف  للرعي  استثنائية، 

ترتبط بالجفاف أو الفيضانات
ويف حالة حدوث أي كارثة طبيعية أخرى تهدد القطيع 
فتح  الحالة،  هذه  يف  مؤقتا،  يتم  أن  يمكن  الوطني. 
املجاالت الغابوية للرعي باعتبارها منطقة لجوء قصد 

تلبية حاجيات القطعان.
ويجب أن تراعى يف فتح هذه املجاالت حدود إمكانياتها 

الرعوية.
قواعد  املستفيدة  القطعان  مالكو  يحرتم  أن  يجب 
وأن  املستعمل  املجال  املطبقة عىل  التدبري واالستعمال 
الطبيعية  املوارد  عىل  الحفاظ  عمليات  يف  يساهموا 

الغابوية وإعادة إحيائها.
املادة 11

للرعي  املفتوحة  الغابوية  املجاالت  استعمال  يخضع 
مسبق  لرتخيص  أعاله   10 املادة  يف  عليه  املنصوص 
تسلمه اإلدارة املختصة وفق الرشوط وحسب الكيفيات 

املحددة بنص تنظيمي.
تمارس  غابوية  بمجاالت  الرتخيص  يتعلق  عندما 
وجب  انتفاع،  حقوق  أو  استعمال  حقوق  شأنها  يف 

الحصول عىل موافقة املستفيدينمن هذه الحقوق.
املادة 12

أعاله،  و11   10 املادتني  مقتضيات  عن  النظر  برصف 
األركان  شجر  غابات  فتح  تعاقدي،  إطار  يف  يمكن، 
لفائدة  املختصة  اإلدارة  من  مسبق  برتخيص  للرعي 

القطعان غري تلك التي تعود ملكيتها لذوي الحقوق.
الجهوية  اللجنة  رأي  استطالع  بعد  الرتخيص  يسلم 

للمراعي املشار إليها يف املادة 19 أدناه.
ويجب أن يحدد اإلطار التعاقدي املشار إليه أعاله، عىل 
حق  وموضوع  بالرعي،  املعنية  املساحات  الخصوص، 
للقطيع  املكونة  واألصناف  ومدته،  وطبيعته  االنتفاع 

وعددها وكذا حقوق وواجبات األطراف.
الرتخيص  تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات منح 

املسبق وكذا نموذج هذا العقد.
املادة 13

املراعي  أو  الرعوية  بتدبرياملجاالت  يعهد  أن  يمكن 
يحدثها  التي  تلك  غري  تهيئتها،  تمت  التي  الغابوية 
املهنية  التنظيمات  إىل  ممتلكاتهم،  عىل  الخواص 
آخرين  معنويني  أو  ذاتيني  ألشخاص  أو  الرعوية 
خاضعني للقانون العام أو القانون الخاص، بناء عىل 
وواجبات  حقوق  الخصوص  عىل  يحدد  تحمالت  دفرت 

األطراف وآليات تسوية النزاعات.
يحدد بنص تنظيمي نموذج دفرت التحمالت النموذجي 

ومضمونه وكيفيات تطبيقه.
املادة 14

امالئية  املوارد  واستعمال  امالء  نقط  إحداث  يتم 
ألغراض الرعي طبقا للنصوص الترشيعية الجاري بها 

العمل يف هذا املجال.
ويجب أن يتم الولوج إىل نقط امالء دون إلحاق الرضر 
باملجاالت الرعوية واملراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، 

والضيعات واملمتلكات العمومية والخاصة املجاورة.
مؤقتا،  تمنع،  أو  تحد  أن  املختصة  لإلدارة  يمكن 
قصد  أو  صحية  ألسباب  رعوية  ماء  نقطة  استعمال 
يتعلق  آخر  سبب  إىل  أو  النباتي  الغطاء  إحياء  إعادة 

باملصلحة العامة.
يمكن أن يعهد بتدبري نقط امالء الرعوية إىل التنظيمات 
لهذا  يعد  تحمالت  دفرت  بنود  وفق  الرعوية  املهنية 

الغرض.
ويحدد بنص تنظيمي نموذج دفرت التحمالت النموذجي 

ومضمونه وكيفيات تطبيقه.
املادة 15

يمكن لإلدارة املختصة، يف حالة حدوث كارثة طبيعية 
الرعوية  املوارد  عىل  خطرا  تشكل  معينة  منطقة  يف 
والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطالع رأي اللجنة 
الوطنية للمراعي واللجنة الجهوية للمراعي املعنية أن 

املنطقة املذكورة  »منطقة رعوية منكوبة«.
ينص  استعجايل  مخطط  وضع  الغرض،  لهذا  يتم، 
املوارد  إىل حماية  يرمي  تنفيذه  إجراءات ووسائل  عىل 

الرعوية والقطيع.
هذا  إعداد  وكيفيات  رشوط  تنظيمي  بنص  تحدد 

املخطط وتنفيذه.
املادة 16

يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة 
املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها 
املجاالت  هذه  مالكي  لفائدة  عليها  واملحافظة 
وكل  القطيع  ومالكي  الرعوية  املهنية  والتنظيمات 
للقانون  خاضع  معني  آخر  معنوي  أو  ذاتي  شخص 
العام أو القانون الخاص. وتحدد بنص تنظيمي طبيعة 

هذا الدعم ومبلغه وكذا رشوط وكيفيات منحه.

الباب الثالث
أجهزة تدبري املراعي

الفرع األول
اللجنة الوطنية للمراعي

املادة 17
ب  بعده  إليها  يشار  للمراعي«   وطنية  »لجنة  تحدث  
املختصة  لإلدارة  رأيها  بإبداء  تكلف  الوطنية«  »اللجنة 
الرعوي،  باملجال  تتعلق  التي  القضايا  جميع  حول 

والسيما :
املجاالت  وتهيئة  تنمية  إسرتاتيجيات  -إعداد 

الرعوية واملراعي الغابوية؛
الرعوية  املجاالت  تهيئة  ومخططات  -برامج 

واملراعي الغابوية؛
الغابوية  واملراعي  الرعوية  املجاالت  إحداث   -

وتهيئتها وتدبريها؛
الرعوية  املجاالت  داخل  الرعوي  النشاط  تنظيم   -
واملراعي الغابوية، بما يف ذلك الرتحال الرعوي داخل 

هذه املجاالت؛
- دعم التنظيمات املهنية الرعوية؛

- لكل مرشوع نص ترشيعي يهم املجاالت الرعوية 
أو املراعي الغابوية واستعمال مواردها ؛

املرتبطة  املخاطر  وتدبري  اإلنذار  أنظمة  وضع   -
بالنشاط الرعوي؛

واملخططات  املنكوبة  املناطق  عن  اإلعالن   -
اإلستعجالية املنصوص عليها يف املادة 15 أعاله.

عالوة عىل ذلك يمكن للجنة الوطنية أن تعد كل توصية 
تهدف إىل تنمية األنشطة الرعوية، واستعمال املجاالت 
وحمايتها  عليها  والحفاظ  الغابوية  واملراعي  الرعوية 
املستدامة واملساهمة يف تسوية النزاعات عندما يتعذر 

حلها عىل الصعيد الجهوي.
املادة 18

 17 املادة  يف  عليها  املنصوص  الوطنية  اللجنة  تتكون 
أعاله، باإلضافة إىل رئيسها، من األعضاء اآلتي بيانهم:

-ممثلون عن الدولة؛ 
الصحية  للساملة  الوطني  للمكتب  -املديرالعام 

للمنتجات الغذائية أو من ينوب عنه ؛
العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات  -املدير 

وشجر األركان أو من ينوب عنه ؛
-املدير العام لوكالة التنمية الفالحية أو من ينوب عنه؛
-مدير املعهد الوطني للبحث الزراعي أو من ينوب عنه؛

من  أو  والبيطرة  للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  -مدير 
ينوب عنه ؛

-مدير املدرسة الوطنية للفالحة بمكناس أو من ينوب 
عنه ؛

من  أو  للمهندسني،  الغابوية  الوطنية  املدرسة  -مدير 
ينوب عنه ؛

أو  الفالحية  الوطني لالستشارة  للمكتب  العام  -املدير 
من ينوب عنه ؛

-رئيس جمعية الغرف الفالحية أو من ينوب عنه ؛
الرعوية  املهنية  للتنظيمات  الوطنية  الجمعية  -رئيس 

مشروع قانون رقم 13.113 لتدبري املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية

الرعوي،  بالرتحال  الخاص   113.13 رقم  قانون  مرشوع  يتضمن 
مجموعة من املبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبري املجاالت 
وتنميتها  الرعوية  املوارد  واستعمال  الغابوية،  واملراعي  الرعوية 

والرتحال الرعوي وتنقل القطيع.
املوارد  بتنظيم  املتعلق  القانوني  اإلطار  ليضع  املرشوع،  هذا  وجاء، 
النزاعات  وتسوية  واملستدام،  املعقلن  واستغاللها  وتنميتها  الرعوية 
التي قد تنجم عن ممارسة الرتحال الرعوي، خاصة بعد بروز خالفات 
من  مناطق  عدة  يف  املحلية  والساكنة  الرحل  الرعاة  بني  ومواجهات 
املغرب خاصة بجهة سوس، املواجهات التي تعدت إىل إفعال إجرامية 

والتهديد بالقتل والرضب والجرح يف غياب تام لتطبيق القانون.
املجاالت  إىل  والولوج  القطعان  تنقل  رشوط  القانون  هذا  ويحدد 
الرعوية واملراعي الغابوية ومواردها، وكذا االلتزامات املفروضة عىل 
مالكي القطعان املذكورة، وال سيما املحافظة عىل البيئة واملنظومات 

البيئية وكذا املمتلكات العامة والخاصة الواقعة يف هذه املجاالت.
ويخول، أيضا، للسلطات املختصة سلط ومهام تنظيم أنشطة الرتحال 
وفتحاملجاالتالرعوية  وتتبعها،  عليها  والسهر  وتقنينها،  الرعوي 

القطعان  وتنقل  الرعوي  الرتحال  فرتات  وتحديد  الغابوية،  واملراعي 
والساكنة املرتبطة بها.

وينص مرشوع القانون عىل إحداث املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية 
وتهيئتها وتدبريها من طرف اإلدارة والجماعات الرتابية والتنظيمات 
املهنية الرعوية أو من طرف الخواص عىل ملكياتهم، وإحداث »لجنة 
جميع  حول  املختصة  لإلدارة  رأيها  بإبداء  تكلف  للمراعي«  وطنية 
القضايا التي تتعلق باملجال الرعوي، وينص القانون عىل رضورة أن 
ملكية  احرتام حق  إطار  يف  الرعوي  والرتحال  القطعان  يمارس رعي 
املجاالت  يف  املتاحة  واإلمكانية  الرعوية  املوارد  عىل  واملحافظة  الغري 
الرعوية واملراعي الغابوية، والحث عىل استغالل هذه املجاالت واملوارد 
املنصوص  االلتزامات  وكذا  بها،  املوجودة  والتجهيزات  عنها  الناتجة 
عليها يف هذا القانون، ويمنع ممارسة الرتحال الرعوي خارج حدود 

الرتاب الوطني.
وتنص املادة 24 من مرشوع القانون عىل أنه يقتيض الرتحال الرعوي 
الرتحال  »ترخيص  يسمى  ترخيص  عىل  القطيع  مالكي  حصول 
املحددة  املختصة حسب الرشوط والكيفيات  اإلدارة  الرعوي« تسلمه 

املستفيد  القطيع  مالك  هوية  الرتخيص،  ويتضمن  تنظيمي،  بنص 
املراد ترحيله وعدد  القطيع  أو من يفوضه، ومكونات  الرتخيص  من 
الحيوانات املكونة له وأصنافها، ومكان قدوم القطيع ووجهته، ومدة 
الرتخيص والفرتة املحددة فيه، ويسلم الرتخيص عندما تسمح بذلك 
الرشوط املتعلقة بمكونات القطيع، خاصة أصناف الرؤوس املكونة له 
وحجمها وعددها، ومكان قدومه والوسائل اللوجستيكية املستعملة 
حالة  ويف  استقباله،  ومنطقة  املذكور  للقطيع  الصحية  الحالة  وكذا 
عىل  تحتسب  بغرامة  القطيع  مالك  يعاقب  املقتضيات  لهذه  املخالفة 
أساس كل رأس من القطيع وعن كل يوم، بما قدره 100 درهم لصنف 
الحمري،  أو  والخيول  األبقار  لصنف  درهما  و250  املاعز،  أو  األغنام 

و500 درهم لصنف الجمال.
يناهز  ما  تغطي  الرعوية  األرايض  أن  إىل  الرسمية،  املعلومات  وتشري 
الحيوي لشجر  واملجال  الغابوي  املجال  ذلك  يف  بما  مليون هكتار   62
مستوى  عىل  االقتصادي  النسيج  إنعاش  يف  مهم  دور  ولها  األركان، 
املناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي املصدر األسايس لعيش 

الساكنة املحلية.

قانون الرعي يف مواجهة فوضى »الرعاة الرحال«
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املشار إليها يف املادة 22 أدناه، أو من ينوب عنه ؛

-ممثل واحد )1 (عن كل هيأة مهنية للفالحة معرتف 
بها، معنية بالنشاط الرعوي.

وكيفيات  الوطنية  اللجنة  تأليف  تنظيمي  بنص  يحدد 
عملها. ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور، 

بصفة استشارية،
يرى  معنوي  أو  ذاتي  شخص  كل  اللجنة  اجتماعات 
يف  كفاءته  أو  تجربته  إىل  بالنظر  مشاركته  يف  فائدة 

املجاالت املرتبطة باألنشطة الرعوية.
الفرع الثاين

اللجنة اجلهوية للمراعي
املادة 19

تتوفر  اململكة  جهات  من  جهة  كل  صعيد  عىل  تحدث 
عىل مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى  
وايل  سلطة  تحت  توضع  للمراعي«  الجهوية  »اللجنة 

الجهة املعنية.
تكلف هذه اللجنة عىل الخصوص بما ييل :

- تقرتح عىل اإلدارة املختصة :
واملراعي  الرعوية  املجاالت  إلحداث  املناسبة  املواقع   -
فتح  وفرتات  الرعوية  املحميات  مناطق  و  الغابوية 

وإغالق هذه املناطق ؛
- تدابري الدعم لفائدة التنظيمات املهنية الرعوية التابعة 

للجهة املعنية.
- تتبع وتنفيذ برامج ومشاريع وأشغال تهيئة املجاالت 

الرعوية واملراعي الغابوية للجهة؛
- املساهمة يف تسوية النزاعات الناجمة عن املمارسات 

الرعوية بالجهة املعنية؛
-  إبداء رأيها لإلدارة املختصة حول:

املادتني  يف  عليها  املنصوص  املسبقة  الرتاخيص  منح   -
املنصوص  الرعوي  الرتحال  وترخيص  أعاله  و12   11

عليه يف املادة 24 أدناه؛
واإلجراءات  بالجهة،  املنكوبة  املناطق  عن  اإلعالن   -

الواجب مراعاتها يف املخططات اإلستعجالية؛
- تمديد مدة منع الرعي يف املحميات الرعوية.

املادة 20
تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، عالوة عىل رئيسها، من 

األعضاء اآلتي بيانهم :
- ممثلو املصالح الجهوية لإلدارات املمثلة ضمن اللجنة 

الوطنية؛
للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  ممثل   -

الغذائية؛
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 

األركان؛
ينوب  من  أو  املعنية،  للجهة  الفالحية  الغرفة  رئيس   -

عنه ؛
أو  املعنية  للجهة  الرعوية  املهنية  التنظيمات  رؤساء   -

من ينوب عنهم ؛
- ممثل واحد (1 (عن كل هيأة مهنية للفالحة معرتف 

بها، معنية بالنشاط الرعوي.
اللجان  عمل  وكيفيات  تأليف  تنظيمي  بنص  يحدد 

الجهوية للمراعي.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للمراعي أن يدعو لحضور، 
ذاتي  اللجنة كل شخص  بصفة استشارية، اجتماعات 
أو معنوي يرى فائدة يف مشاركته، بالنظر إىل كفاءته أو 

تجربته يف املجاالت املرتبطة بالنشاط الرعوي.
الباب الرابع

التنظيمات املهنية الرعوية
املادة 21

املجاالت  يف  رعوية  مهنية  تنظيمات  إحداث  يمكن 
تطوعية،  بصفة  تضم،  الغابوية،  واملراعي  الرعوية 
كمجال  تستعمل  قد  التي  الفالحية  األرايض  مالكي 
رعوي، ومالكي القطعان، وكذا مستعميل هذه املجاالت 
الحقوق  وذوي  املعنية  الغابوية  املراعي  أو  الرعوية 

عليها.
املادة 22

النشاط  تنظيم  إىل  الرعوية  املهنية  التنظيمات  تهدف   
واملراعي  الرعوية  املجاالت  داخل  وتطويره  الرعوي 
هذه  استعمال  يف  املساهمة  عرب  السيما  الغابوية، 
وكذا  عقالني،  بشكل  واستغاللها  ومواردها  املجاالت 

حمايتها والحفاظ عليها.
بني  والحوار  للتشاور  إطارا  التنظيمات  هذه  وتشكل 
مختلف املهنيني والفاعلني واملتدخلني يف املجال الرعوي 
نزاعات  حدوث  حال  يف  والوساطة  املصالحة  إطار  ويف 

ناجمة عن املمارسات الرعوية.
محلية.  أو  جهوية  تكون  أن  التنظيمات  لهذه  يمكن 
طبقا  تعاونية  أو  جمعية  إطار  يف  تؤسس  أن  ويجب 

للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إطار  يف  الرعوية  املهنية  التنظيمات  تنضوي  أن  يمكن 
طبقا  الرعوية  املهنية  للتنظيمات  وطنية  جمعية 

للترشيع الجاري به العمل.
الباب اخلامس

شروط ممارسة الرتحال الرعوي 
وتدابري تنظيم تنقل القطعان

املادة 23
فتح  فرتات  بتحديد  سنويا،  املختصة،  اإلدارة  تقوم 
الرعوي  للرتحال  الغابوية  واملراعي  الرعوية  املجاالت 
وعودتها،  املرحلة  القطعان  ذهاب  وفرتات  وإغالقها، 
اإلقامة  مناطق  وكذا  التنقل  ومحاور  العبور  وممرات 
الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  بعد  وذلك  واالستقرار، 

للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي املعنية.
املادة 24

عىل  القطيع  مالك  حصول  الرعوي  الرتحال  يقتيض 
تسلمه  الرعوي«  الرتحال  »ترخيص  يسمى  ترخيص 
املحددة  والكيفيات  األشكال  حسب  املختصة  اإلدارة 

بنص تنظيمي.
يتضمن ترخيص الرتحال الرعوي البيانات التالية :

من  أو  الرتخيص  من  املستفيد  القطيع  مالك  هوية   -
يفوضه ؛

للحيوانات  اإلجمايل  والعدد  املرحل  القطيع  تركيبة   -
املكونة له حسب أصنافها ؛

يتبعه  الذي  واملسار  القطيع  انطالق  ومكان  أصل   -
ووجهته ؛

- مدة الرتخيص والفرتة املحددة فيه.
الرشوط  بذلك  تسمح  عندما  املذكور  الرتخيص  يسلم 
له  املكونة  األصناف  خاصة  القطيع،  برتكيبة  املتعلقة 

وحجمها وعددها، ومكان
الحالة  املستعملة وكذا  اللوجستيكية  والوسائل  قدومه 
املراعي  أو  الرعوي  واملجال  املذكور  للقطيع  الصحية 

الغابوية املستقبلة له.
املادة 25

غريهم،  دون  وحدهم  املرحلة،  القطعان  ملالكي  يمكن 
املنصوص  الرعوي  الرتحال  ترخيص  عىل  املتوفرين 
عليه يف املادة 24 أعاله نقل أو العمل عىل نقل قطعانهم 
دون  الغابوية.  واملراعي  الرعوية  املجاالت  داخل 
من   41 املادة  يف  عليها  املنصوص  بالعقوبات  اإلخالل 
الذي  املرحل  القطيع  مالكي  عىل  ويجب  القانون،  هذا 
أو مراع غابوية دون توفره عىل  يوجد يف مجال رعوي 
الرتخيص املناسب أن يعمل فورا عىل إخراج قطيعه من 

املجال املذكور.
املادة 26

يجب أن يتم تنقل القطعان، حرصيا، يف ممرات العبور 
أويف ممرات التنقل املخصصة لهذا الغرض.

يحرص مالكو القطعان أو وكالؤهم، تحت مسؤوليتهم، 
عىل أن يسلك الرعاة والقطعان ممرات العبور ومحاور 

التنقل.
املادة 27

الرعوي،  الرتحال  ترخيص  من  املستفيد  عىل  يجب 
أو  الرعوي  املجال  إىل  املرحل  القطيع  وصول  بمجرد 
فورا،  بذلك،  يخرب  أن  له  املستقبلة  الغابوية  املراعي 

السلطات اإلدارية املختصة.
إقامة  مدة  تمديد  يف  رغب  إذا  املستفيد،  هذا  عىل  يجب 
يخرب  أن  املذكور،  االستقبال  مجال  يف  املذكور  القطيع 

السلطات السالف ذكرها
تمديد  عىل  ترخيصه،  مدة  نهاية  قبل  والحصول،  بذلك 
ملدة صالحية الرتخيص املذكور لدى اإلدارة التي منحته 

إياه.
يجب عىل املستفيد من الرتخيص، عند نهاية مدة إقامة 
خارج  املرحل  قطيعه  إخراج  عىل  يعمل  أن  القطيع، 
حدود مجال االستقبال، وأن يخرب بذلك، فورا، السلطات 
املذكورة. يجب عندئذ عىل املستفيد املذكور إعادة قطيعه 
إىل مكان قدومه أو قيادته إىل مجال آخر لالستقبال، إذا 
كان يتوفر عىل ترخيص للرتحال الرعوي يسلم له لهذا 

الغرض يهم مجال االستقبال املذكور.
املادة 28

توضع القطعان املوجودة يف املجاالت الرعوية أو املراعي 
الغابوية أو خالل مدة الرتحال الرعوي تحت مسؤولية 

مالكيها ويجب أن يعهد بحراستها الدائمة إىل رعاة.
يجب أن يتوىل هذه الحراسة عدد كاف من الرعاة اعتبارا 
لحجم القطيع واألصناف املكونة له. ويحدد عدد الرعاة 
الالزم وفق املمارسات الرعوية املحلية الجيدة املتعارف 

عليها يف مجال قيادة القطيع وحراسته.
املادة 29

يجب أن يديل مالكو القطعان املرحلة أو وكالؤهم، عند 
اإلدارية  بالوثائق  املؤهلني،  األعوان  كل مراقبة من قبل 
نص  وكل  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  والصحية 
ترشيعي أو تنظيمي آخر معمول به، تمكن من تحديد 
هوية مالك القطيع والراعي أو الرعاة املكلفني بحراسة 
القطيع  رؤوس  عدد  من  التأكد  ومن  املذكور،  القطيع 

وأصناف الحيوانات املكونة له وكذا حالته الصحية.
املادة 30

تسلكها  التي  التنقل  ومحاور  العبور  ممرات  تظل 
تابعة  ومسالك  طرقا  تشكل  والتي  املرحلة،  القطعان 

للملك العام ذات استعمال عمومي.
املحددة  والكيفيات  األشكال  حسب  اإلدارة،  وتقوم 
بنص تنظيمي، بتعريفها وتحديدها ووضع خرائط لها 

واإلشارة إليها.
يمكن إحداث، عىل امتداد ممرات العبور ومحاور التنقل، 
مخصصة  وفضاءات  للماء  ونقط  للرعي  فضاءات 
للقطيع وتهيئتها من قبل اإلدارة املختصة والجماعات 

الرتابية والتنظيمات املهنية الرعوية.
املادة 31

الرعوية،  الجموع  ألرايض  املالكة  للمجموعات  يمكن 
بعد موافقة سلطة الوصاية، أن تربم فيما بينها عقود 
وتسهيل  تشجيع  بهدف  الرعوي  والرتحال  الرعي 
أو  املبادالت الرعوية بني املجموعات الرعوية أو تفادي 

حل النزاعات الناجمة عن استعمال املراعي.
يجب أن تحدد عقود الرعي والرتحال الرعوي موضوع 
املتعاقدة  األطراف  وواجبات  حقوق  وكذا  ومدته  العقد 
والحفاظ  االستقبال  مجاالت  استغالل  رشوط  خاصة 
إغالقها  أو  املذكورة  املجاالت  هذه  فتح  وفرتة  عليها 
وحالته  تركيبته  وكذا  املعني  القطيع  وحجم  وطبيعة 
الصحية. ويجب أن تحدد عقود الرعي والرتحال الرعوي 

كيفيات تسوية النزاعات املحتملة.
عالوة عىل عقود الرعي والرتحال الرعوي يجب أن يتوفر 
الرعوي  الرتحال  ترخيص  عىل  املستفيد  القطيع  مالك 

املنصوص عليه يف املادة 24 أعاله.
الباب السادس

املساطر واملخالفات والعقوبات
الفرع األول

البحث عن املخالفات ومعاينتها
املادة 32

لإلدارة  يمكن  القضائية،  الرشطة  ضباط  عىل  عالوة 
املختصة أن تؤهل أعوانها للقيام بالبحث عن املخالفات 
ملقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها.

للنظام  الواقعة يف مجاالت تخضع  املراعي  فيما يخص 
الغابوي، يتوىل أعوان اإلدارة املكلفة بالغابات واملكلفون 

املخالفات  عن  البحث  الغابوية،  الرشطة  بمهام 
ملقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها 

طبقا للمقتضيات املنصوص عليها يف هذا الباب.
محلفني  أعاله  إليهم  املشار  األعوان  يكون  أن  ويجب 
بطاقة  ويحملون  العمل  به  الجاري  للترشيع  طبقا 
مهنية تسلمها لهم اإلدارة املختصة التابعني لها حسب 

الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
بكتمان  املادة  هذه  يف  إليهم  املشار  األعوان  ويلتزم 
املنصوص عليها يف  العقوبات  املنهي تحت طائلة  الرس 

مجموعة القانون الجنائي.
املادة 33

تشكل معاينة كل مخالفة موضوع محرض يتم تحريره 
عىل الفور.

قام  الذي  العون  طرف  من  املحرض  أصل  فورا  يرسل 
بتحريره إىل اإلدارة املختصة.

الغرض،  ولهذا  امللف.  بدراسة  املختصة  اإلدارة  تقوم 
يمكن لها أن تقوم بكل تدقيق مفيد واالستماع إىل كل 

شخص ترى فائدة يف االستماع إليه.
يعتد باملحرض إىل حني إثبات ما يخالف الوقائع املضمنة 

فيه.
املادة 34

إىل  ويشري  املخالفة،  مرتكب  هوية  محرض  كل  يبني 
طبيعة املخالفة وكذا تاريخ ومكان معاينتها.

قام  الذي  العون  طرف  من  املحرض  يوقع  أن  يجب 
رفض  حال  ويف  املخالفة.  مرتكب  طرف  ومن  بتحريره 
إىل ذلك يف املحرض.  التوقيع، وجبت اإلشارة  هذا األخري 

وتسلم نسخة من املحرض إىل مرتكب املخالفة.
وتعفى املحارض من الرسوم وواجبات التمرب والتسجيل.

أيضا  املحرض  يبني  الذكر،  السالفة  البيانات  عالوة عىل 
ماييل :

- هوية مالك القطيع الذي ارتكب املخالفة ؛
- تركيبة القطيع والعدد اإلجمايل للحيوانات املكونة له 

وأصنافها ؛
الرخص  وكذا  والصحية،  اإلدارية  الوثائق  مراجع   -

املسلمة املتعلقة بالقطيع.
بذلك،  الظروف  تسمح  عندما  املحرض،  يتضمن  كما 
املخالفة  ارتكاب  مكان  يف  حارض  شخص  كل  ترصيح 

يكون االستماع إليه مفيدا.
طبقا  القطيع  حيوانات  كل  أو  بعض  حجز  حالة  ويف 
ملقتضيات املادة 44 أدناه، تتم اإلشارة إىل هذا الحجز يف 

املحرض.
املادة 35

تطبيق  املحرض،  عىل  بناء  املختصة،  لإلدارة  يمكن 
مسطرة املصالحة املنصوص عليها يف هذا الباب.

اإلدارة  ترسل  املصالحة،  مسطرة  تطبيق  عدم  حال  يف 
املختصة املحرض إىل املحكمة املختصة داخل أجل ثالثني 
التوصل بأصل املحرض  يوما )30 (يوما املوالية لتاريخ 

املتعلق بمعاينة املخالفة.
ويتم تحريك املتابعات من طرف النيابة العامة املختصة.

املادة 36
من  طلب  عىل  بناء  تقرر،  أن  املختصة  لإلدارة  يمكن 
العامة  النيابة  عىل  األمر  إحالة  عدم  املخالفة،  مرتكب 
الدولة،  باسم  املصالحة،  تربم  وأن  املختصة  للمحكمة 

مقابل أداء مرتكب املخالفة لغرامة جزافية تصالحية.
إىل  املستحق  املبلغ  يتضمن  الذي  املصالحة  مقرر  يبلغ 
بما  التوصل،  تثبت  التي  الوسائل  املخالفة بكل  مرتكب 
يف ذلك الطريقة إلكرتونية، داخل أجل عرشة (10 (أيام 
من أيام العمل، يحتسب إبتداء من تاريخ توصل اإلدارة 

املختصة بأصل محرض معاينة املخالفة.
توقف مسطرة املصالحة الدعوى العمومية.

ويجب أن يؤدى مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية خالل 
الثالثني)30 (يوما من أيام العمل املوالية لتاريخ توصل 

مرتكب املخالفة بمقرر املصالحة الذي بلغ إليه.
مبلغ  أداء  عدم  حال  ويف  املذكور  األجل  انرصام  عند 

الغرامة الجزافية
املحكمة  عىل  األمر  املختصة  اإلدارة  تحيل  التصالحية، 

املختصة.
املادة 37

الجزافية  الغرامة  مبلغ  يقل  أال  األحوال  يجب يف جميع 
برسم  املستحقة  للغرامة  األدنى  املبلغ  عن  التصالحية 

املخالفة املرتكبة.
الجزافية  الغرامة  مبلغ  يقل  أال  يجب  العود،  حالة  ويف 
بالنسبة  املقرر  األدنى  املبلغ  ضعف  عن  التصالحية 

للمخالفة األوىل.
املادة 38

ال يمكن استعمال مسطرة املصالحة لجرب الرضر التي 
لحقت باألشخاص واملمتلكات.

املادة 39
املخالفات  ملرتكبي  سجال  املختصة  اإلدارة  تمسك 
املخالفة  طبيعة  هؤالء،  هوية  عىل  عالوة  يتضمن، 
مسطرة  وبيان  املقررة،  والعقوبة  وتاريخها،  املرتكبة، 

املصالحة، عند االقتضاء.
يجب الطالع عىل هذا السجل قبل تحديد مبلغ الغرامة 
مرتكب  كان  إذا  ما  تحديد  بغية  التصالحية  الجزافية 

املخالفة يف حالة العود.
رشوط  وكذا  السجل  نموذج  تنظيمي  بنص  يحدد 

وكيفيات مسكه.
الفرع الثاين

املخالفات والعقوبات
املادة 40

مجموعة  يف  عليها  املنصوص  بالعقوبات  اإلخالل  دون 
بني  مبلغها  يرتاوح  بغرامة  يعاقب  الجنائي،  القانون 

خمسة آالف (5000 (
وعرشين ألف (000.20 (درهم، كل من :

- يكرس انصاب، ومعالم، وعاملات وسياج مجال رعوي 
أو مرعى غابوي، أو يتلفها، أو يدمرها، أو يحولها، أو 

يخفيها ؛
الحريق  أو إشعال  القطع،  أو  الحرث،  - يقوم بواسطة 

أو  النباتي ملجال رعوي  أوإلحاق رضر بالغطاء  بإتالف 
مرعى غابوي ؛

أو  تهيئة  أو  تحتية  بنية  كل  عمل  يعطل  أو  يتلف   -
تجهيزات أو بنايات توجد ضمن املجال الرعوي أو مراع 

غابوية منجزة بموجب مقتضيات املادة 5 أو6 أعاله ؛
- كل من يعرقل حرية تنقل القطيع، السيما عن طريق 

وضع عراقيل تعيق تنقله.
املادة 41

مالك  بعده،   42 املادة  يف  مبلغها  يحدد  بغرامة  يعاقب 
القطيع الذي:

خرقا  الوطني،  الرتاب  حدود  خارج  قطيعه  -يقود 
ملقتضيات املادة 3 أعاله ؛

- يدخل قطيعه إىل مجال رعوي أو مرعى غابوي دون 
التوفر عىل ترخيص الرتحال الرعوي املنصوص عليه يف 

املادة 24 من هذا القانون ؛
غابوي  مرعى  أو  رعوي  مجال  داخل  قطيعه  يبقي   -
له  املسلم  الرعوي  الرتحال  ترخيص  مدة  انتهاء  رغم 

بخصوص هذا املجال ؛
- يدخل قطيعا إىل مجال رعوي أو مرعى غابوي يفوق 
العدد  أصنافها  أو  له  املكونة  للحيوانات  اإلجمايل  العدد 

املحدد يف ترخيص الرتحال الرعوي ؛
من  أصنافا  غابوي  مرعي  أو  رعوي  مجال  إىل  يدخل   -
الحيوانات غري تلك الواردة يف ترخيص الرتحال الرعوي 

الذي يستفيد منه ؛
الرعوية خرقا ملقتضيات  املحميات  إىل  - يدخل قطيعه 

املادة 7 أعاله؛
- يرتك قطيعه دون راع خرقا ملقتضيات املادة 28 أعاله.

املادة 42
للمخالفات  بالنسبة  املستحقة،  الغرامة  مبلغ  يحتسب 
املشار إليها يف املادة 41 أعاله عن رأس كل حيوان يوجد 

يف حالة مخالفة، كما ييل:
- األغنام واملاعز: 100 درهم ؛

- األبقار والخيول والحمري: 250 درهم ؛
- اإلبل : 500 درهم؛

املادة 43
يف حالة العود، ترفع مبالغ العقوبات املنصوص عليها يف 

هذا القانون إىل الضعف.
ويعترب يف حالة العود كل شخص، سبق أن صدر يف حقه، 
يف  عليها  املنصوص  املخالفات  إلحدى  ارتكابه  أجل  من 
هذا القانون، حكم حائز عىل قوة اليشء املقيض به، أو 
استفاد من مسطرة املصالحة املنصوص عليها يف املادة 
36 أعاله، ارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عرش 

شهرا.
كل  حسب  العقوبات  تطبق  املخالفات،  تعدد  حالة  يف 

مخالفة تم ارتكابها عىل حدة.
الفرع الثالث

حجز حيوانات القطيع وإيداعها يف املحجز
املادة 44

الفرع  يف  عليها  املنصوص  بالعقوبات  اإلخالل  دون 
حالة  يف  وجد  قطيع  كل  حجز  يمكن  أعاله،  الثاني 
التطبيقية  ونصوصه  القانون  هذا  ملقتضيات  مخالفة 
وإيداعه يف املحجز من طرف العون محرر املحرض،غري 
أنه، يمكن أن يقترص هذا الحجز واإليداع يف املحجز عىل 

بعض حيوانات القطيع.
التائهة  القطعان  تأمني  إىل  املحجز  يف  اإليداع  يهدف 
وتجنب جميع املخاطر املرتبطة بتواجدها خارج املجال 

الرعوي أو املراعي الغابوية املخصصة لها.
املادة 45

املحجز،  يف  املودعة  الحيوانات  إلقامة  الدنيا  املدة  تحدد 
العلني، يف سبعة (07 (أيام  املزاد  للبيع يف  قبل عرضها 
من  ابتداء  إال  البيع  مبارشة  يمكن  وال  العمل.  أيام  من 

اليوم السابع املوايل إلشعار البيع.
السالف  األدنى  األجل  انتهاء  قبل  الغرامة  أداء  حالة  يف 
الذكر، تعاد الحيوانات املودعة يف املحجز إىل مالكها بعد 
ويف  بعده.   46 املادة  يف  عليها  املنصوص  الواجبات  أداء 
حالة عدم األداء يتم بيع الحيوانات طبقا للفقرة األوىل 

أعاله.
املادة 46

املحجز،  يف  للقطيع  املكونة  الحيوانات  إيداع  حالة  يف 
يستخلص واجب اإليداع يف املحجز. ويؤدى هذا الواجب 

عن كل يوم حجز.
تكون الحيوانات املحجوزة، خالل مدة إيداعها يف املحجز، 
تحت مراقبة الهيأة أو السلطة التي تتوىل تدبري املحجز 
والتي يجب أن تضمن سالمة هذه الحيوانات وتغذيتها 
وصحتها. ويف حالة تعرض الحيوانات املذكورة إىل رضار 
أو تسببت يف إلحاقها، اعتربت الهيأة أو السلطة املذكورة 

مسؤولة.
يف  املحجز،  تدبري  تتوىل  التي  السلطة  أو  الهيأة  تتحمل 
حالة عدم تحديد هوية مالك الحيوانات املحجوزة هذه 

املصاريف وتسرتجع
مبلغها بعد خصمه من ثمن بيع الحيوانات املذكورة يف 

املزاد العلني.
الباب السابع

مقتضيات انتقالية وختامية
املادة 47

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نرشه 
التاريخ  هذا  من  ابتداء  وتنسخ  الرسمية.  بالجريدة 
من  و51  و50  والفصول49  الثالث  الباب  مقتضيات 
القانون رقم 94.33 املتعلق بدوائر االستثمار يف األرايض 
الفالحية غري املسقية، كما وقع تغيريه وتتميمه. غري أن 
السالف  القانون  لتطبيق  املتخذة  النصوص  مقتضيات 
الذكر رقم 94.33 تظل سارية املفعول إىل حني نسخها.

ابتداء من نفس التاريخ، ال تطبق مقتضيات الفصل 2 
»مناطق تحسني  94.33 عىل  رقم  املذكور  القانون  من 
األن فصاعدا ملقتضيات هذا  التي تخضع منذ  املراعي« 
القانون. غري أن حقوق مالكي القطعان املكتسبة عىل 

هذه املناطق تظل سارية املفعول إىل حني انقضائه.
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La crise que connaît la paysannerie dans 
le sud du Maroc (Haut-Atlas, Anti-Atlas et 
Sud-Est) par les effets des sécheresses et de 
l’immigration est aujourd’hui accentuée par 
une politique publique préjudiciable à l’éco-
système et aux populations.
Des centaines d’hectares sont rendus inex-
ploitables par les activités minières ou cédés 
à l’usage de plaisance aux plus offrants. Pour 
évacuer les populations et dégager davan-
tage de terrains disponibles, l’Etat introduit 
sauvagement des hordes de sangliers et ex-
proprie les villageois aux noms du «bornage 
du domaine forestier». Par cette entreprise 
les services de l’Etat, aux noms de législa-
tions qui datent de l’époque du protectorat 
pour certaines, font abstraction des activités 
agraires et de l’exploitation ancestrale de ces 

territoires par les communautés villageoises 
locales.
A cette politique arbitraire s’ajoutent les ra-
vages incessants de troupeaux de chameaux 
et de caprins des pasteurs nomades qui dé-
truisent les cultures et saccagent la faune 
et la flore. Pour intimider les populations 
locales, leurs propriétaires ou leurs gardiens 
utilisent des méthodes violentes, voir terro-
ristes ; les villageois rapportent des actes de 
torture et d’enlèvement de citoyens désar-
més. Face à ces agissements, les autorités 
observent une neutralité bienveillante vis-
à-vis des agresseurs. Il parait même qu’elles 
comptent installer des espaces de pâturage 
réservés à leurs troupeaux sur des terres 
spoliées aux villageois dans l’Anti-Atlas.
Cette pratique du makhzen s’intègre dans un 
processus global de spoliation des popula-
tions Amazighes de leurs terres à travers tout 
le pays. 
Cette situation ne peut plus durer. Les po-
pulations du grand sud marocain, au même 

titre que leurs concitoyens dans d’autres 
régions du MAROC, sont déterminées à se 
défendre et à se faire entendre par le pou-
voir. Une première manifestation a eu lieu 
devant le parlement et s’est soldée par une 
réunion avec le premier ministre. La ren-
contre a débouché sur de vagues promesses 
et l’engagement d’organiser des discussions 
avec les ministres de l’intérieur et de 
l’agriculture impliqués dans le sujet.
Face à la passivité de l’Etat et au refus de 
prendre au sérieux leurs revendications, 
les populations du grand sud Marocain 
ont décidé de descendre à nouveau dans 
la rue à Casablanca. Les comités d’orga-
nisation, constitués dans les différentes 
régions, promettent une grande mani-
festation pour enfin faire entendre la 

voix des oubliés du Maroc rural.
Nous, associations, déjà enga-
gées sur le terrain de la solida-
rité avec les populations AMA-
ZIGHES dans toutes les régions 
du MAROC pour disposer et jouir 
des fruits des terres de leurs an-
cêtres (actions soutenues par les 
ONG locales et internationales 
en présence des experts et per-
sonnalités crédibles dans le do-
maine), dénoncerons ces injus-
tices. Fidèles à nos engagements, 
nous exprimons notre solidarité 
avec la lutte de ces populations 
spoliées de leurs terres.
Aussi, nous :

- Contestons les pratiques de spoliation 
des terres privées et collectives de la po-
pulation par l'Etat marocain. 
- Apportons notre soutien total et in-
conditionnel à la manifestation du 25 
novembre 2018 à Casablanca et sou-
lignons, avec fierté, le haut degré de 
maturité et de sagesse de ce mouvement 
pacifique. 
- Demandons à l’Etat marocain de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour faire cesser sans délais toutes les 
violences commises par les pasteurs 
nomades sur des villageois désarmés et 
pacifiques. 
- Demandons la satisfaction des reven-
dications légitimes des populations, en 
particulier leurs droits de vivre digne-
ment sur leurs terres.
- Demandons l'abolition totale des dé-
crets coloniaux et que les terres spoliées 
par des lois issues de ces dahirs soient 
restituées à leurs propriétaires légi-

times, individuellement et collectivement,
- invitons l’ensemble des organisations im-
pliquées dans la défense des droits humains 
à exprimer leur soutien.

A Lille/France, le 21 novembre 2018 :
- Association Assemblée Mondiale Amazighe 
(Orléans)

- Association Franco-berbère (Mul-
house)
- Association Corso-berbère (Bastia)
- Association Tamaynut France (Clichy)
- Association TIDI (Drancy)
- Association Tiwizi59 (Lille)
- Association Watani (Tourcoing)

Les associations amazighes de la diaspora soutiennent la marche d'Akal de 
dimanche 25 novembre à partir du 14H à Casablanca

A cause de la dénomination du "Maghreb arabe", 
"Le Monde Amazigh" interpelle de nouveau le directeur 

de "France 24"en Tunisie
Le directeur des chaines télévisées France 24, Marc 
SAIKALI, a été embarrassé lorsque l’éditeur de jour-
nal "Le Monde Amazigh", Rachid Raha, l’a interrogé 
à propos la poursuite de l’utilisation et de la per-
sistance de la chaîne française du terme "Maghreb 
arabe" à chaque fois qu'elle aborde des sujets liés aux 
pays de l'Afrique du Nord.
Devant plus de 500 journalistes du monde entier 
ayant participé aux travaux des premières assises in-
ternationales du journalisme tenues à Tunis du 15 au 
17 novembre sur le thème "Un journalisme utile aux 
citoyens?", Rachid Raha s'est adressée au directeur 
de la chaîne française France24.com, en lui deman-
dant s’elle avait reçu son courrier où il affirme que 
"Le Maghreb n'a jamais été arabe, et il ne le sera 

plus jamais à l'avenir", et en soulignant dans sa brève 
déclaration que l’origine des populations nord-afri-
caines est de la civilisation préhistorique capsienne, 
au nom de la localité tunisienne de Gafsa, et que en 
plus, France24 avait le privilège de donner le scoop 
mondial comme quoi le berceau de l’humanité se 
trouve désormais, au Maroc à "Adrar n Ighoud", da-
tant de plus de 300 mille ans.
 Rachid Raha a profité la plénière de ce premier fo-
rum international de la presse pour donner en mains 
de directeur de France 24, une copie de la lettre qu'il 
lui avait précédemment adressée, en juin dernier 
en sa qualité de président de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe, afin de changer la dénomination discrimi-
natoire et raciste des pays du Maghreb, en respectant 

les nouvelles constitutions marocaine et algérienne, 
qui reconnaissent la langue amazighe aux côtés de 
l'arabe.
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suivisme politique, ni plus ni moins, à quelques 
exceptions près.

Au niveau central, les partis sont dirigés par un "comité 
exécutif " ou un "bureau politique " coiffé par un "secré-
taire général". Entre le "congrès" et le "comité exécutif" 
il y a généralement un "conseil national" composé d'une 
centaine de cadres du parti qui siègent une fois par an pour 
débattre des sujets généraux et dossiers chauds et faire 
des recommandations au comité exécutif. Ce comité a le 
contrôle, aussi, de toutes les institutions parallèles du parti 
: telles celles des étudiants, des jeunes, des femmes, des 
cadres, etc.… ainsi que les syndicats affiliés. Toutes velléi-
tés indépendantistes dans ces institutions sont "réprimées" 
par des élections "cuisinées" ou par la « mise en sour-
dine » ou « mise en quarantaine » des activités de 
l'instance en question.
Actuellement, la majorité des partis politiques en pré-
sence connaissent beaucoup de problèmes sérieux impu-
tés an manque de démocratie et de transparence 
au sein de leurs structures du sommet. Beaucoup de voix 
s'élèvent contre leur immobilisme ce qui les discrédite aux 
yeux de l'opinion publique. Certaines de ces voix critiquent 
les premiers secrétaires de ses partis pour leur mainmise 
sur tous les appareils de l’institution  tels les journaux, les 
instances du parti, etc.… et fustigent leur pouvoir stali-
nien, sans partage.

Les jeunes fuient la politique ; laHrig poli-
tique
Beaucoup d'observateurs se demandent pertinemment 
pourquoi la politique fait peur à la jeunesse marocaine, 
alors qu'ailleurs elle exerce une fascination, sans limite, 
sur eux. Pendant les années 60, 70 et même les années 80, 
la répression policière contre les militants de gauche ainsi 
que tous ceux qui se montraient hostiles à la monarchie 
exécutive, était tellement sauvage qu’elle a fini par terro-
riser les jeunes et les a poussés à fuir la politique une fois 
pour toute. Cet état des choses est devenu par la suite un 
état d’âme bien ancrée dans les mœurs.
Il faut dire, toutefois, que pendant l'ère Oufkir, beaucoup 
de jeunes ont été poussés par les partis dans l'arène po-
litique mais une fois tombés dans les mains de la répres-
sion policière ils ont été soit récupérés par le système, soit 
broyés par la machine de l'état sans que personne ne se 
soucie de leur sort. Les Années de Plomb 1960-1996 
ont poussé la jeunesse à se donner à d’autres activités que 
la politique et cet état de choses est devenu à la longue une 
tradition pour ne pas dire une phobie ou bien un comporte-
ment qui s’est inscrit dans l’ADN des Marocains. 
Les jeunes ont fui la politique, aussi, parce qu'ils se sont 
rendus compte que la mobilité et la promotion au sein des 
partis marocains est généralement inexistante ou dans le 
cas contraire, une entreprise semée d’embûches et parse-
mée de peaux de banane, ce qui fait que toute ambition 
dans ce sens est sujette à un grand risque.
Il faut pas oublier aussi que la culture qui sévit au sein des 
partis se base sur le népotisme, le copinage, le clientélisme 
et surtout la notion d'identité tribale qui n'a jamais disparu 
de la philosophie du marocain et encore moins de celle de 
l'animal politique.
D'ailleurs, la  politique " ou " boulitik " dans le langage 
du marocain moyen a été depuis l'indépendance un sujet 
tabou, à éviter comme la peste. Kevin Dwyer, un anthro-
pologue américain, a très bien illustré ce phénomène de 
phobie dans un  excellent ouvrage intitulé «Moroccan  
Dialogues» (Dialogues marocains), dans lequel il traite 
du Maroc par le biais de dialogues candides avec un Ama-
zigh du Souss. A une question concernant sa position sur la 
politique au Maroc, la réponse de l'interlocuteur était sans 
appel : 

" on parle pas politique, la politique est synonyme de 
problèmes ". (10)

La survie des dinosaures 
Cette peur de la politique de la part des jeunes a été et est 
toujours hautement bénéfique pour les leaders historiques 
des partis politiques. A la longue ces leaders sont devenus 
des patriarches et des zaïms difficiles à déboulonner ou  
remettre en question, sauf en cas de mort subite, bien sûr. 
D'ailleurs, depuis l'indépendance les changements à la tête 
des partis politiques marocains n'ont eu lieu qu’après la 
mort de leurs leaders: Allal El Fassi (Istiqlal), Abderrahim 
Bouabid (USFP), Ali Yata (PPS), Arsalan Jadidi (PND), 
Maati Bouabid (UC).
En somme, le seul changement qui a eu lieu à la tête d'un 
parti politique alors que son zaïm était toujours en vie, 
s'est passé du sein du MP, où Mahjoubi Aherdane a été 
détrôné par son poulain Mohamed Laenser dans « un coup 
d'état  interne », orchestré, paraît-il, par l'administration. 
Mais Mahjoubi Aherdane, en vieux routier qu'il est, s'est 
vite fait une virginité politique et a constitué un parti sur 
mesure, le MNP (Mouvement National Populaire), à base 

d'allégeance tribale. Quant à la seule et unique démission 
d'un zaïm politique est celle d'Abderahmane El Youssifi 
de son poste de Premier Secrétaire de l'USFP, après la fin 
de l’expérience de l’alternance politique. En effet le 
28 octobre 2003, il démissionne de son poste du Premier 
Secrétaire de l'USFP et quitte la scène politique pour tou-
jours.
En perspective, les partis politiques marocains semblent 
être faits à la mesure de leurs zaïms, d'où la promotion du 
culte de personnalité comme cela se passait dans les pays de 
l'Est avant la chute du mur de Berlin. D'ailleurs ses zaïms à 
leur mort, sont considérés par les militants comme presque 
de grands saints dont la baraka (grâce divine) continue 
à avoir des effets bénéfiques sur le parti, longtemps après 
leur décès. N'est-il pas le cas, toutefois, que les journaux 
des partis ne parlent que d'eux et de leurs qualités pendant 
toute la durée du deuil qui est généralement de 40 jours ? 
Les zaïms des partis, en conséquence de cette culture 
politique, sont devenus, à la longue, des monstres sacrés 
pour ne pas dire des dinosaures friands de pouvoir. De-
puis l'intronisation du Roi Mohammed VI, la décrispation 
politique a pris une allure telle que beaucoup de tabous 
sont tombés comme des châteaux de carte, ainsi le mot " 
dinosaure " est utilisé de plus en plus pour faire allusion 
aux leaders politiques. La preuve c'est que l'hebdomadaire 
" La vie économique " avait reporté qu’Abderrahman 
El Youssoufi avait refusé de serrer la main au sociologue 
feu Mohamed Guessous, membre du comité exécutif de 
l’USFP, parce que celui-ci avait utilisé le mot " dinosaure 
"  pour faire allusion aux leaders politiques. Dans le même 
contexte le même journal rapporte une déclaration de Mo-
hamed Achaari, ex-Ministre des Affaires culturelles qui 
fustigeait la mainmise des dinosaures sur la politique au 
Maroc.
Donc, sans vouloir verser dans la polémique, on peut méta-
phoriquement parlant dire que le paysage politique maro-
cain est un vrai parc jurassique et comme donc le fameux 
film de Steven Spielberg " Jurassic Parc ", tout contact avec 
le monde extérieur peut s'avérer catastrophique aux dino-
saures et par conséquent mener à leur extinction rapide et 
inéluctable. Ici le contact avec le monde extérieur, veut dire 
l'ouverture sur l'Occident démocratique. Mais, en réalité, il 
y a maintenant, en présence, un facteur beaucoup plus dé-
terminant qui va, sans nul doute, précipiter l'extinction de 
ces monstres ; c’est les conséquences de l’après Printemps 
arabe de 2011 qui a causé la destitution et/ou la mort de 
plusieurs zaïms arabes, lire dinosaures politiques, tels 
que Hossni Moubarak, Mouamar Qaddafi, Ali Saleh, Zine 
Al-Abidine Ben Ali et la fin de leur dictatures militaires 
et patriarches et la progression, lente mais inéluctable, des 
Arabes vers la démocratie.

Pour le politologue Bichara Khader, les révolutions arabes 
sont un vrai tsunami politique, sans précédent dans l’his-
toire contemporaine du Monde arabe : (11)

« Le brutal surgissement de l’événement révolution-
naire a été la riposte des sociétés civiles arabes à 
des décennies de dérives autoritaires. Brutal ébran-
lement certes, mais ce n’est pas un météorite tombé 
par hasard sur une banquise. Même imprévu dans la 
forme qu’il a prise, l’ébranlement n’était pas moins 
prévisible. Il y a eu, par le passé, des précédents dans 
des contextes différents :l’intifadah palestinienne en 
1987, le printemps algérien de 1988, le printemps 
tunisien au tournant de 1990, le printemps de Damas, 
début 2000, l’ouverture parlementaire koweïtienne. 
Mais aucun précédent n’a donné lieu à un tel « tsu-
nami » politique, à un tel chambardement. Attribuer 
tout cela aux « vents de la mondialisation », aux ré-
seaux sociaux, aux chaînes satellitaires, serait un 
peu court, bien que cela ait joué dans l’amplification 
du phénomène. Plus fondamentale est l’usure de la 
logique autoritaire ou plutôt sa dérive prédatrice et 
dynastique. »

Les dinosaures sont partout 
Si la majorité des partis politiques souffrent du "syn-
drome des dinosaures", l'administration et les rouages 
de l'état sont le terrain de prédilection de ces monstres dé-
vastateurs qui, ne reculent devant rien. Le secret de leur 
longévité proverbiale se résume dans le fait qu’ils ont, des 
années durant, créé des communautés de disciples qui pro-
fitent de leur générosité en contrepartie de  l’allégeance 
aveugle, attachement indéfectible et fidélité sans condi-
tions. Cette atmosphère est constamment tonifiée par la 
corruption, l'abus du pouvoir et le clientélisme.
Il y a quelques années de cela, feu S.M. Hassan II avait 
demandé une rotation périodique des commis de l'état. Si 
cela a eu lieu, cette opération n'a pas inquiété les " dino-
saures " qui sévissent toujours dans l'administration et les 
postes clés de l'état et gênent, incontestablement, l'effort 
du développement à cause de leurs pratiques douteuses et 

immorales.
 En Juillet 1996, un journaliste britannique du quotidien 
Londonien " The Daily Telegraph ", à une question que lui 
a posé un autre journaliste sur les ondes de la Radio BBC 
(service International) au sujet de la culture politique au 
Maroc, avait répondu que ce qui l'a frappé le plus au Ma-
roc, durant son séjour d'un mois, c'est qu'il voyait et ren-
contrait toujours les mêmes personnes, tous d'un certain 
âge et d'une certaine époque, là où il allait. Il en a conclu 
que le Maroc est un pays jeune gouverné par des 
vieux.
En réalité, cet état de choses est le résultat d'une culture 
millénaire qui a toujours glorifié les vertus et la sagesse, 
de l'âge et de la séniorité. Cette pratique est, certes, 
louable, mais poussée à l'extrême elle devient un grand 
obstacle pour la marche normale des affaires dans la vie, 
car plus on est jeune plus on est dynamique et ambitieux 
et plus en est créatif. Donc, il est tout à fait légitime de 
se demander si un pays gouverné par des vieux n'est pas 
condamné, par conséquent, à glorifier le passé et l'immo-
bilisme au lieu d'œuvrer pour l'avenir et le changement.

De grâce libérez le génie marocain 

Le Maroc est un pays qui à d'immenses ressources hu-
maines, mais malheureusement ces ressources sont on  bien 
ignorées et " boudées " ou bien mal utilisées. Ainsi, le génie 
marocain reste prisonnier des carcans d'un conformisme 
d'un autre âge et d'un conservatisme dépassé.

Ainsi, les partis politiques sont appelés à ouvrir grandes 
leurs portes aux jeunes et leur permettre de prendre les 
commandes comme cela s'est passé en Grande Bretagne 
avec Tony Blair, dans les années 90 du siècle dernier et ail-
leurs en occident. En effet, en 2017, la France s’est débar-
rassée de ses hommes politiques traditionnels pour faire 
confiance à la jeunesse d’Emmanuel Macron et son parti : 
La République En Marche !

Les partis politiques et l'administration marocains doivent 
se débarrasser de leur " graisse " qui rendent leur dé-
marche lourde et œuvrer à devenir un outil de dévelop-
pement et non un obstacle. La machine économique doit 
fonctionner à plein régime pour contribuer davantage à 
l'émergence de ce pays. Last but not least, l'homme doit 
être moins égoïste avec ses connaissances, sa richesse, son 
temps et son amour pour son pays.
Avec tous ses ingrédients on est sûr de gagner le pari du 
décollage économique et de mettre le Maroc, une fois 
pour toutes, sur les rails du 3ème millénaire.

Notes de fin :
1- La zaouïa de Dila est une confrérie soufie marocaine fondée vers 1566 
et qui joua un rôle prépondérant dans la vie politique et religieuse ma-
rocaine au XVIIe siècle. Tenant son espace d'origine et d'accroissement 
au sein des tribus berbères du Moyen Atlas, la zaouïa de Dila atteint son 
apogée vers 1659, en contrôlant une grande partie du nord du Maroc et 
en ayant son leader, Muhammad al-Hajj ad-Dila'i, proclamé sultan à Fès.
La zaouïa de Dila arrive à son apogée au milieu du XVIIe siècle, après 
avoir commandité l'assassinat d'El-Ayachi en 1641, en étendant son in-
fluence sur les villes de Fès, Tétouanet Ksar el-Kébir et sur l'embouchure 
du Bouregreg, ainsi que sur les plaines du nord-ouest et le couloir de Taza 
jusqu'à la Moulouya.
Muhammad al-Hajj, chef de la zaouïa, gouverne ainsi Fès dès 1641 et y 
est proclamé sultan en 1659, à la suite du décès du dernier sultan saadien 
Ahmad al-Abbas. Il en est délogé en 1663 par les Alaouites, qui prennent 
l'ascendant et entreprennent la réunification du Maroc.
2- Michel Boyer (ancien officier supérieur et docteur en histoire), Le 
Grand Jeu des équivoques : La Mission militaire française sous le règne 
de Moulay Hassan Ier, Casablanca, La Croisée des chemins, 2016, 268 
p.  
3-http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=18710
4- https://journals.openedition.org/remmm/2864
5- https://www.huffpostmaghreb.com/hassan-zouaoui/la-crise-des-
partis-politiques-marocains_b_16748870.html
6- « Constitution du 1er juillet 2011 : Titre premier. Dispositions géné-
rales », sur Mjp.univ-perp.fr .
7- Dahir no 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant 
promulgation de la loino 36-04 relative aux partis politiques, p. 334 ; lire 
à son propos Bendourou 2005-2006
8- http://article19.ma/accueil/archives/52392
9- Jean-Claude Santucci  « Le multipartisme marocain entre les 
contraintes d’un « pluralisme contrôlé » et les dilemmes d’un « pluripar-
tisme autoritaire » »,Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 
nos 111-112,  mars 2006. 
10-http://fr.le360.ma/politique/voici-la-fatwa-du-mur-au-sujet-
de-la-balade-amoureuse-du-ministre-yatim-a-paris-175609?utm_
source=Le360.ma+Mailing&utm_campaign=bcc7240b86-my_google_
analytics_key&utm_medium=email&utm_term=0_9a48a4e55c-bc-
c7240b86-253049597
11- Dwyer, K. 1982. Moroccan dialogues :Anthropology in Question. Bal-
timore and London: The Johns Hopkins University Press (November 1, 
1982). 328 pages.
12-https://www.cetri.be/Le-printemps-arabe-un-premier-2644
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 “العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية

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

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

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

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

- االسم الكامل:

- العنوان:

- الربيد اإللكرتوني:

-ورقم الهاتف:
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الهاتف والفاكس: 0537727283
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Fus dg ufus a tawmat
Ad nesmun iⵚuⵕaf;
Tarezzut xef tidet
Waxxa ⴹaⵕ yettnedraf,
Xef tuⵄrat n ⵕejⵕuf
D uneⵃradjaf n yiⴹaⵕen.
Neccin ad as neⵚbar 
I ticⵕi xef usennan;
Ad nesⵖuyy ⵖar ujenna
Ad nⵕaⵖa ⵖar yetran,
Aⵕaⵖi nneⵖ d ijjen
D tarezzut xef iⵥewⵕan
Iⵥewⵕan n tidet, 
Nettat, inetyi tt zzman
Iⵚfⴹ itt s tubbarcent
N wuⵕawen isemⵖan.
Yarr d xafneⵖ yetri
Zeg wammas n yetran:
Tidet deg iⵚuⵕaf 
N webrid n imeⵃⴹaⵕen, 
Ifetⵕen tawengimt
I wass n yimaⵕ nsen.
Nufi cekk ay anaruz
Di twafit n wussan;
ⵕexxu ⵖir nesgenfa
ⵕweⵃⵕan n yexsan,
Tamuⵖⵕi n tkessit
N tmuⵖⵕi d iseqsan.
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as urgaz:
-snilv ac ëebbi mec ur tellivd tazzelaft.
-ad ac nyigint.s ayeëÄ inu.ur as ufiv.
-necni hat da neggan zik mar ad nenzy.xas ad ifafa ufullus 
ar nettanf allen .
-walu mayd yufn tamyirt ddev n unuddem.iv ira ca 
adawis(La santé) ad ur imuyd ard izry azgen n yiä.
Issefë as yan uzaw n watay.yucy s taÏfi nnes.issird g 
tkirwant.innebdr aha iddel t urgaz s yat tecÄift yaän 
day iqqen vif s tifluyt.iylilz « baddu » g usan nnes.
ilcm t usbuoluy(Le hurlement)n wuccen d ushubb n iyÄan.
meqqaë inneocucm(Etre épuisé)ur mmesselavn wacbabn nnes.
ar icëubbuc ger imzazn n twargit.izrurq dat as udm 
n « tunaëuç».nin iysan ,yusy netta avanib nnes tusy nettat aka-
rij nnes ar zziziln iysan g yat tiffelt taseggant.unfn 
imawn nsen .ar sukfusn ik°elwan .timeqqa n ivman ssenfelnt 
asggan s uzegzaw.ufan ivfawn nsen ar svililn tifelwit 
tamaynut ismeëvan isman mennaw n twinas n iwetman d tiwetmin 
.netta ilsa taqbbut nnig uqeydur d uçnnaë d ikurbiYn d 
utarci(Le turban).nettat telsa taqeydurt ddaw ubruv(Le 
caftan)d ucerbil d tsenbniyt d uoebruq.iorurn iddev 
mcebbarn s ifassen.ifafa aha ittu ma g insa.s wallen 
iäuhllan imgulley s tiynna nnes.kjemn isbihrirn (Les 
bêlements)d usmuhey(Le beuglement)abuÄ n imjjan nnes.
icty tawargit nnes ifulkin.izmummey.isella i umussu n 
urgaz d warraw nnes.ur issin mantur ayd t iqëä unuddem.
ibedd aha iÄfs tacäift .ur ikki umya alley yucz awal n 
« bassu ».zi tcenbit ivëa as aha isemdr as ,iddu yanf 
tifluyt nna ur iqqin s tyeffart(Le cadenas).izemummey « 
bassu » :
-tifawin.
-tifawin.
-is teswanfad ?
-ur uciv d ivf inu ar tiffut.
ixlÄ vif sen urgaz :
-tifawin.
-tifawin.
-ma mec iga unuddem n di ?
-iga asafar i tudert.
Isers iqcucn n watay.vejjeën s ubadir(Sorte de pain) 
d wudi ifsiyn.s tegmimin n watay ar zzeruyn tuffaç n 
uvëum.ur ikki umya alley isers urba ameÃkan yan ufzul 
(Un grand plat de terre cuite avec un pied en bas et au centre)
ikkarn s uberkukc .ar ikkat « baddu » alley idjiwn.ur 
djin imäi uducn amm tiram ddev.zi useksel(La fenêtre)
iola tacaka(Le sommet de la montagne).
Ifka asn urba alley ssirden.imgulley « bassu » s usmun 
nnes :
-fkav tisila i ubrid.
Incr « baddu » s ujurdu.izemummey ad izutf tamazirt 
ddev.ibedda dat as udm n « tunaëuç ».isawl as urgaz :
-Han imcli nnun qenna ad çaëun iqqel di.
Ittey çaë s « bassu »s uzmummey :
-i mayd itsettan imecli nu ?ad ur ttasid tiremt inu vif 
ivië nnec.
Yusy « baddu »aqeëwac nnes.isawl as urgaz :
-mec ur teznnend ca zi dis zri t di.hat ur inni awd yan 
ad t iccenfcu(Fouiller).
Ur yufi xas ad t izry mar ad issefsis agÅa nnes.
iÏfaë asmun nnes.issinneg allen nnes g ixerbicn.yufa is 
mmeswan g imc n tiski.ttuskan akk° s iselliwn icenkern 
,immeslavn s tallavt tazegÅavt .yannay is tabäant(Le pla-
fond) n ku tgemmi teslv zi äaët g iggi n tewrirt nev 
asggisi n udrar ,is isriry ad t yacl cra.yannay vif 
tabÄant itsent tfilal(Les jarres) issufuvn aggu s igenna 
d itsent tnibba issekcamn asidd d waäu s ugensu.ta-
bäant nettat ur tgi xas yan ulutim(Le tas) n wacal aquëAë 
abelbas(Le gris) nna ittudzan vif udaris(La rangée)n ip-
niyn d tepniyin(Des poutres en bois).ku axeëbic issigga 
udm i umazir d ufray.ilA g yat tivmeët ay-nna mi da 
qqaën itsen imazivn amaylal igan asnfey(L’abri)n uctal(Le 
bétail)lumn (Surtout)g imir n tegrst.ila div g tivmeët 
yaän yan ufital dis astes i imitar(Le pluriel de amudar) 
amM uvyul,aserdun d uyyis.ila afital axatar n inebgawn . 
netta ayd igan udm n uxeëbic. 
afital ddev uvzif ila iseksal(Les fenêtres)d ticenba ( 
Trous pour aérer).xas iveëman ayd imzarayn d ixeëbicn 
g ik n tiski.nitni lan g ku tivmeët aweddim(La tour). ger 
asn llan ifital nna g tteffern medden asggiri nsen zeg 
imendi ,azatim(L’huile) d tamment d wudi.awd ixeëbicn 
lan ifital n imendi g wammas n tgemmi dda ur lin tifelwin.
xas yan useksl ayd asn igan azadf.awd uswir n tudert 
ur immezgal cigan ger medden .ccarn awd timelsa.
mriddis bäan acal ajmu ad ur ivil ca xas illa ammas 
n wamun unmlalay(La société socialiste).tiram nsen gant tiga-
manin ur ten ikcim ukruran(Le chimique).tudert nsen tel-
la g ijjeyal.ur t ufin ig°AmImN(Les membres) n iwanikn 
ijgeln(Etre en haut) ad t svin s utig unzif(Au prix cher).
tudert nsen telzey(Etre en bonne santé)s tiram izeddign 
,s ik(La façon,la manière) n unuddem,s waäu ustiy(Filtré) 
nna da sellexsiyn (Respirer),s twuri izunksn nna da tteggan.
ur igi umalid nsen xas ay-ddev n usidd nna ur ta ikcim 
tigmma nsen.ur illi mayd yufn tudert ddev mer beddin 
isutar n usidd ,mer ikki ubrid azurar g mayd igan 
tivmeët.ur yuci d umya alley yufa ivf nnes dat tanvvawna.
izul aselway nnes s uzmummey :

-is temyard cwi?
-ur ta viv ad aggev(Témoigner) vif ivf inu.
-mer tgid asfazzaä(Le désobéissant) adyali iger c 
uvejbab(L’escroc) nnav g ilel nev asif.ad ur imiq ad ac 
iëewu wansa ard ur ttivid ad t i teffevd.
-içië ëebbi mayd ittini.
isegmÄ atagir n umyanam.ddun alley ssiggan afital n usel-
md.inna as uselway :
-nedda ad nzemmem wi-dda ran ad vëin zi dvi.
-mayd tram ad asn sselmdv ?
-ay-nna ttelmadn warraw n medden g wansiwn yaän.nra ten ad 
isin ca dat n wad ddun s tinml.ay-nna gis illa ca n uvabir 
sselmd asnt .
-id awd tafëanÃiÃt ?
-i max uhu ?
Isawl « bassu » :
-kkan id bapllutn nnev ar sgufsun akurat mar ad ur av izem-
mem g tinml n umugaz dvi ar nakka aqaëiÄ mar nesselmd 
arraw nnev ils n umezdi !
Ur injiq wawal ddev I umevwan maca issenpuffer anuvjf 
nnes s ufernes(Le fait de faire semblant de rire):
-mer av ssevëin id bba nnev nev id bapllutn nnev adya-
li numç tisura n tenbaÏ nnev,adyali neÏkem(Embéllir)udm 
n tmazirt nnev.hat ikka yan zeg imendah n umatav n ufuley 
ar ittekka vuë nnev ar av ittini : « wwetat vif tmazirt 
nnun ».adday yavul s « fas »ar ittini i imezdav nnes « 
ssevëat arraw nnun ».iddev ira ad amçn tisura n tenbaÏ 
deffir ufuly aha ssitmn av necni.hat awa kkan id bba 
nnev d id bapllutn nnev gan ivendifn .uma mer ssin di-dda 
illa uvabir(L’intérêt) nsen adyali ur nnin ad sgufsun akurat 
mar ad ur ittezemmam arraw nsen g uverbaz.ha-yyav dvi 
nk°eëfs ,nella g tmara .ur nufi awd asafar tama nnev .dvi 
mec ur ssin warraw nnev i ca hat zund ur ssuddin amya.
Illey « baddu » s uqeëë nnes :
-tevçand .usun ayd igan apddim n udabu(Le savoir ou la 
science est le socle de l’autorité).
Icty « bassu »ma mi islla g timezgida : « id aksuln 
wi-dda issen d wi-lli ur issin ? ».iseksiw uselway g 
tifiras n « baddu » :
-zeg waskka ad ttilid tawuri.

-zi mantur ?
-zi tTEMRILT tis-tamt d uzgen ar attayn n tamrilt(L’heure) 
tis-snat ffir uzal.id nemsasa ?
-awal ibbin .
Isvilel « baddu »tiffelt tasggant,anegmirs d imas-
sen yaÄn amM uvanib d ukarij .izemummey alley yufa 
amak i tudert nnes.yuf ca bla ca.mecta n yuk ila tawuri 
s ubnnen(Gratuitement)mar ad iççençu agayyu nnes is ila 
tizzulya.mzuln s tiëvi.imun « baddu »d usmun nnes s tizi 
n imnayn. g usawn ar isarkat( Haleter) uorrim.ar ittem-
meoafar ad issikl « bassu » nna t izwarn s yan usatam 
ur ivzzifn. 
aday yufa ca n ufvul ar ittebdad pma ad issigg mayd 
illan Äaë as.iger allen .tbag as tinml.yucz « tunaëuç »am-
mas n twinset n inelmadn .mer yufi ad ikk vuë s kuy ass.
mer yufi ad ibedd ad as yazn azan n içëi nnes .izemum-
mey i usriz(imendi izegzawn cigan).imdudey i usbi-
jjey n igÄaÄ.yucy s ibä illan ger uçavaë d udrar.isul 
udrar icbber g taldrar mec as illef uçavaë nna gis 
ar tettinäaë(Reculer) tizzegzut dat tiweëvi.ur yufi 
xas ad iÏfuë asmun nnes.ur vif s ixliä alley ar ttep-
mimiän ifadden nnes.imyafa d usmun nnes g yat tevbalut 
.iqupey(iswa cigan n waman)iddev icpf as uperjiÄ aha 
ivejdm nnig n yan umddargu.issing allen nnes g icagagn.
isfirnen (izmummey) « bassu » :
-iwa mayd tufid i twada ddev ?
-amcucd içiln ay-a.asafar n tudert.
Isvilel idurar ibeddan amm uzebdar,ilmatn illan ammas 
nsen :
-ur illi mayd yufn adrar.iÇil yuf açavaë s iÇiëi nnes 
ifjjijn .ansa ivudan i upewweã.ansa inteln i usegrurs(Le 
fait de produire un bruit strident) n tneddamt d imassen nnes.
aÄvaë isseÄlasn(Rendre calme) izenzifn(Les nerfs) iÏe-
ççemn .
-han amradan(Le paradis) illa di g tmazirt nnev.ur illi 
mayd yufn amradan n ëebbi.ivimi amm wa ar isfewwaj 
vif ucbu uvãir (Harcelé).açaÄ(L’étendue)ddev ar 
ittebzar(Diffuser) tawargit.

Ur yuci s umya alley idma yat uprrapru(La villa)nnig n yat 
tewrirt issiggan udm i ulmu.idma yan uyalas(La ferme)
mi inneÄ ufray .idma ammas nnes « tunaëuç »s uqelbus n tes-
lit tney ayyis ar tpewwaã ger waddagn n uzenbuo.ar tes-
vilil imitar ugridn(Apprivoisés) .ur yuci alley islla 
i usgurru(Le cri de la tourterelle) d usqiqqey(Le cri de la 
perdrix).iffev ifesti d twargit nnes :
-axxid açawan n ugama ay-a!
Isawl as “bassu”s unya azemnan(Au ton sage):
-ur yaksul uçawan ddev d uÄeëwi n tneddamt.wa-ddev     
ar ismentas(Provoquer)izenzifn.
Susmn.ar svililn içiëi isetfaln(Charmer).ku yuk im-
sawl d twengimt nnes .ur ikki cigan n wukud alley sellan i 
tuqlat(L’écho) n yat tmawayt.tuzn t yat terbat zi tqissat( 
Le sommet de la montagne).issilew « baddu »imejjan 
nnes.tabrat n waraz(La tristesse)tukm abuÄ n wul nnes.imyanna 
d tsendubent nnes : « adyali da teqqaë i usmun n tudert 
nnes ».s uperjiÄ usdid tessemmecty ul nnes.yav udm n « 
tunaëuÇ »ger wallen nnes.idma t ar as ttirir mar ad yady 
acbu nnes,ad yisil i uÇawan n wul d tasa nnes.mer yufi ad 
vuë s izdv .ad ur is yaÏÏu.nettat ayd as igan taznat(La 
fenêtre)vif umsutey(L’entourage) ddev.nettat ayd as igan 
asirm .yuccel ad vuë s ikk kuy ass.tudert asl n wawal 
nnes ad ttemsis.ifulky wansa maca asl n tesmunt n tudert 
hat ur inni ad imÄy taÏfi nnes.imseqsa d twengimt nnes:  
«i mani titrit ? »irura i tsendubent nnes : « iddel t usi-
gnew.ikka uzebdar ger i ids.nedda nec ids g iberdan 
imsadavn(Parallèles).ur sar nemyafa.man imci dda as tteg-
gav ad t i ssuffv zi usaris nnes nec dda mi cetmn ifas-
sen ?!meqqaë riv ad t jjenjmv ur Çaë s ufiv abrid.ma 
mi zmerv ad t i skerv ? ».ur ikki cigan n ukud alley 
as ivëa usmun nnes ad incr mar ad avuln .ur yufi xas ad 
t iÏfuë meqqaë as inna ad ddun s urwas.ur djin ipmil 
ad ikk ddaw ufus n cra.maca s uÄulley(Par nécessité)hat 
iga amm udagir(L’otage) nnes.yajjuy « bassu »askaÏÏay s 
udraf id netta s tamhennwat(Lentement).igÅed ad icceÄ 
aha inneqlulley(Se renverser)day ignugey(Dégringoler) ar 
azddir.imgulley Çaë s « bassu » :
-xaë ac ad tecceÄ.
-ha-yyav vuë ëebbi.
-necni nemyar ad nezrb g twada nnev.
-id necni ayt uÇavaë hat iÏemna ubrid nnev.ur llin gis 
itnan.
-dva ad temyard s ëebbi.
Kud izgr(Traverser) askaÏÏay nnav yufa ivf nnes g ubre-
qqa nna kkan medden vzan s iÇevëan nsen ddaw n tenbaÏ n us-
darray afëanÃiÃ.izwar t div « bassu ».adday lecmn 
ca n uvayan (Le virage)ur ar as ittebag aha ar iÏffuë 
idrizn(Les traces) alley n iffev g tinml.iola « tunaëuç 
»ammas n inelmadn nnes itturarn kenyuffer(Sorte de jeu pour 
enfant).illiv tannay allen nsen ttin s tewrirt temgulley 
aha tezmenzv( tezmummey) day tmun d usanf iggufin s 
tewrirt .illiv nmiqqiën tunf ivaliwn nnes alley druv ayd 
mmegran irbi.ttun ivfawn nsen :
-man zac ?
-ha-yyi sulv di.
-mayd trid ad teskrd ?
-ad iliv tawuri di.
Temdudy s umdaz :
-i matta twuri ?
-msasav d uselway n tnevvawna ad sselmdv icirran nna ur 
ta lcimn awtay n usverbz(La scolarisation).
-iÇil mec trid ad ac awesv s iwasn isensgamn(Proposé 
pour les aides pédagogiques).
-ur nniv ad afv amm cem.
-ad ac ëÄelv itsn iwalifn .
-waxxa.id ur ikki « bassu » zi di ?
Tettey s iggi n tewrirt yaÄn :
-hatin iqenzo di-n .adyali da çaë c itteqqel.
Ur yufi xas ad ids imsafaÄ iddev
iksuÄ zi uvadis(La mauvaise intention) :
-ffir uzal ad kkev vuë m.
-waxxa.ha-yyi ad Çaë c qqelv.
-s ay-nna ttemmeclawv ad kkev vuë m mar ad i tessenod 
mayd skarv.
Iggufey tawrirt .ixlÄ vif « bassu »aha icmummep ( ize-
mummey) :
-valv is venÄeëv (Egarer).
iÏãa t « bassu » :
-is tellid-n g tgemmi tumlilt.di ur illi uvenÄë.asanf 
nna tekkid ad ttafd imdukkal nnec lumn adday afin is ur 
dic llin imenÄiÄn.
-ad av yary ëebbi zi uganid.
Man alley lecmn axeëbic n umajay(Le voisin).yufa t ar Çaë s 
itteqqel.isers dat as yan icikim(Le plateau) n baddaz. 
Aha iluvz t(Manger  avidement).imenïÃÃa (izemummey) :
-zi mayd da ttawevd i  tiram nnev hat tamyard ansa.
-oniv ddiv ad semsasav tawengimt inu d uÄvaë ddev .ur 
igi amalid nnes xas avÄas (l’isolement).ira taznat issig-
gin vif ivezwr(L’univers).
Iqennef(Avoir l’air moussade) urgaz :
-mayd trid ad ttinid ?
-tusrm imassen n uzenzr(La diffusion)mar ad ttisinm inev-
misn n ivezwr tannaym mayd ittemsarn g tmizar yaän.

*avazaf mupmmad
* isul

إبداع
tirra←
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tirra

 Ar awn snilv tirra ddv igan 
asÏÏa isman adawin d usda ,isman mnnaw n 
iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin nna ugmv zi mnnaw n 
isglalafn nv imawaln d u-nna zzrv zg ivmisn 
nv tisvunin ittmukkuln s udalis amaziv .ar 
ssaramv ad awn tnjq tirra nu .ar imal d 
ubrimal ivudan i ils d udalis amaziv.

Arzaf 
 Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d 
tmvnast itthuddun vif izrfan n udalis d 
ils amaziv di-nna illa/tlla d aæ mayd iga/
tga. 

** ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ**
-ur djin sellav i uy-a.sellav i itsen 
bdern (Citer)izerfan maca ur ssicizn 
matta izerfan nna ran.
-mer ncirn akæ imazivn vif tvawsa ddev 
adyali ar ttenyuddu tmazivt ger tisu-
tiwin timaynutin.
-ikkes t wa-dda t ikkesn ar issivil i 
medden is tga adriz n usdarray iran ad 
ibÄu ger imazivn d ioëabn .
-ay-a ur igi xas axanid (L’excuse)nev 
ticexbiyt(La ruse)ma s ira ad iqqen 
imawn i imazivn.hat ira ad av isseoëb 
far ad ur qqimin imazivn.hat neffev yan 
usdurrey aha nav wa-yyaÄ.isul umugaz 
ar ittisin izerfan n ufgan uggar n ioëabn 
ilsan asvenudm n usavin.mer ssen wi-ddev 
izerfan n ufgan nna s ar sbijjign is izwar 
usavin nsen aselman igdudn n umaÄal çaë sen 
adyali vetsn ad sselmdn ils d udalis 
amaziv g tinmal imci nna da sselmadn ils 
d udalis aoëab nev afëanÃiÃ .ur da tte-
qqeln s uswihhet n imazivn.maca ur ar 
ttesuÄn xas i tuvëift nsen ad tnew.mer 
ufin itsen ioëabn ineslamn ad ur iqqim 
awd yan umaziv g tmazirt ddev mar ad 
ssudcn ixedlan nsen s umradan nnes.
Yunf umvaë imi s uÄuhllu.imseqsa « bas-
su »s wuçuf vif mayd illan g twengimt n 
uorrim.izubda « baddu »awal nnes s u-
nna myarn medden g uzeglal(Le boulevard) 
iddev ikka umvaë mennaw n tneddam aha 
imyassan d mennaw n medden ur isawaln ils 
amaziv :
-max alley issidf usdarray ils amaziv 
g itsent tenmal asl n wad as ttern imazivn 
ay-a ?
Istn as umvaë :
-da ttinin medden is ira ad ismuttey 
tarwa nnev s usavin n umasip.hat idrus 
mayd çaë sent ikcm iddev ur rin imazivn 
ad bÄun d warraw nsen s usavin ddev.hat 
llan wi-dda sgufsen(Corrupter) akurat mar 
ad ur ittezemmam tarwa nsen g tadart(La 
liste)n wi-dda qenna ad vëin g « uçëu »nev ca 
n uÄvaë yaÄn.
-ur igi uy-a xas ticexbiyt ma s issen-
tal bab nnes imazivn zi ulmad n ils nesn 
iddev da ittivil is qenna ad ÏÏafn 
imazivn tanbaÏ adday iggadj usdar-
ray .hat s wassam(Avec jalousie) as ar 
kkatn vif uvabir (L’intérêt) nsen.illiv 
annayn is tedrus tiremt n ils aoëab g 
uverbaz(L’école) utrir(Moderne) nna is-
setres usdarray ncern itsen ssetrsen 
tinmal tuslihin(Privées)mar ad imnala ils 
aoëab d ils afëanÃiÃ zi yan waçey d uma-
ziv zi wa-yyaÄ meqqaë ur ili ils ddev 
ameggaru tiremt anect n ufëanÃiÃ.hat ur 
iffiv anezwum nsen meqqaë idrus mayd t 
issen ar tafesna nna gis incr yan ufelzaf 
ar ittini g udlis nnes is ur nettuyaqqil 
zeg uknas (La guerre,la lutte) n ils amaziv 
ar t nesfÄ iv nra tamunt n ils aoëab.
Ur iffir umvaë afayl nnes :
-acengu n ëebbi ay-a.wa-dda iran ad ikkes 
i ca n ugdud ils d udalis nnes hat ur igi 
xas acengu n ufgan d ëebbi.maca ur izmir 
awd yan ad av t ikkes.idrus mayd iqqaën 
g tinmal nsen zeg warraw n imazivn.han cey 
da tseksiwd s wallen nnec .qqiÏ is tuzn 
ca n twacult yan urba iddev ur da ittafa 
ad tessevfr ca n umeksa i tewrut nnes.
tirbatin nitenti ur da tteddunt iddev 
ar ttawesnt i twuri n ist iyyu nsent.llan 
akæ wi-dda ur djin kkin tanddamt wala 

ssen i ils ddev iccarn ioëabn d ima-
zivn.
-hat valn is qenna ad t isefÄn g yan 
uzaÄun(La durée) ivezzifn ffir cëaÏ 
tisutiwin(Les générations) nev uggar.
-ayhayya.ur ssin mayd gan imazivn .yac ur 
ar nettelmad ils nnev s uvanib d wulug hat 
ar nettepsu tidyazin nnev ar tent nettectu-
tuy s ururd.is tannayd ivëm nnav illan nnig 
n tewrirt nnav mi beddan iweddimn(Les 
tours) g ku tivmeët hatin ifezweÄ (Bom-
barder)t usdarray far ad issekmeÄ 
asggirri nnev bac ad igly imzurgn(Ceux 
qui refusent l’autorité de l’autre) ad xelÄn 
vif imãubeën(Ceux qui rendent leurs armes 
suite à une bataille).hat ur glin imzurgn ad 
ãubeën xas s ufçu(La famine).mriddi 
tixennubas(Les ruses)ur inni usdarray ad 
innebÄ g tmazirt.matta umrig illan vuë 
imazivn ? ca n usasbu !meqqaë iga umrig 
nsen unsiy hat ssewan i idyyacn (Les mer-
cenaires)itturbebn(Etre armé) s umrig 
utrir(Moderne) ssewan asn tisent g itsen 
wansiwn.adj t ukan ad tgen .ismerret av us-
darray.abreqqa ddev necni ayd t ivzan s 
igelzam nnev asl n awd yan urakid wala me-
qqard xas utci nev itsent tegmimin n waman.
ibwes (Il faut)ad issikk ca cëaÄ wussan   
n twuri s umulley.u-nna ur idrun(Participer) 
ad t issekcm umenbaÄ s uvuzzu.
Illiv yannay « bassu »imëuëivn (Les rayons 
jaunes du soleil)ittey s « baddu » :
-adyali da çaë c itteqqel « qessu »  s 
imensi.
Izemummey « baddu » :
-akæ ur ta Äeënt tillas.
-necni da nettemmensaw zic iddev da neg-
gan zic ar nettenzay.xas ad nisil i ufullus 
ar iskuoou ar nettanf allen 
ur id amm cenni ittemuydn ar 
azgn n yiÄ nev uggar.mec ur 
telli ca n tmevëa hat ur da 
nettemÄay taÏfi n umuyd(Le 
fait de veiller).
-hat zriv-n aqeëwac inu vuë 
c.
-munatav çaë s.
Imgulley s umvaë :
-snilv ac udm n ëebbi mec 
ur tegrid ad nsew atay 
nsiwel cwi.
-s ayeëÄ inu.ur as ufiv.
ddiv ad dduv dat n  wad i 
ÏÏafnt  tillas di.
-mayd is tekkid ? nes vuë 
nnev.
-uhu.ar yan wass yaÄn.
iÏfaë umvaë asanf nnes.mun nitni s uxerbic 
.yucy «baddu » s wanemri n wad isyar 
adan nnes maca ikukr ad issefru i « bas-
su » mayd ira.inna as :
-ha-yyi ad çaë c qqelv di.
Igza « bassu » mayd ira usmun nnes :
-ddu s Äaët yan umddargu aha teqqimd.
Issing allen alley iola yan umeddargu aha 
ioayen t.ur yufi xas iknennayn ma s ittes-
faÄ.ar ittemgulluy s-a d s-a mar ad ur t 
yiçië ca.igÅed zeg iyÄan ad vif s avn.
ismutter akerbay nnes.yastaw.ur ikki 
umya alley ikka dat as yan urba iÏfaë 
tawrut nnes.ar istten iydi aha ideyyeo 
-d çaë s.isawl urba i uydi nnes aha yavul 
.izul umeksa « baddu »s uzmummey day 
ibedd dat as :
-id ca n uselmad ayd tgid ?
-mec ira ëebbi.
-id da tekkad ?
-uhu.
-heyya ad uvulv s tinml.
-hat ur giv aselmad ddaw ufus n tenbaÏ.
is tekkid da teqqaëd?
-kkiv maca ffev tinml.
-i max ?
-ar i ikkat uselmad.
-ur tepmild warruz.
-yah.ar av isawal s ils aoëab nna ur 
djin nelmid wala negza.ar av ikkat mar ad 
nals i wawal nnes meqqaë ur nessin mayd 
issamk(Signifier).ira ad av issepsu awal 
nnes s ivnan.

Imyaway ids g twada s tibrÏ(Le som-
met) n tewrirt :
-mec trid ad ttuvuld hat ddiv ad ssel-
mdv tafëanÃiÃt d usiÄn g ca n ufital akæ 
ma.
-i mayd ikessan tawerut ddev ?!
-max is ur illi darun umeksa ?
-ma ayd av ittecayaÄn mec numç ameksa 
?idrus mayd iqqaën g warraw n medden.
tella twacult nna ur djin tessidf arba nnes 
s tinml.xas ad ixitr cwi ar iÏÏeffuë 
tawrut n icerwan d ivejdn.awd wi-dda da 
qqaën ar ttilin tawuri adday swunfun zi 
tvuëi.da teÏÏafn aman s yiÄ d wazal mar 
ad ssewin urtan nsen nev mgern g unebdu.
hatin inmala ad ikcm .
-suln igran zegzawn .
-cas itteddu uzmz ar ttewëivn.
Imyanna « baddu» d tsendubent nnes s ifes-
ti : « amm wudm inu dvi adyali tecÄid aÄu 
nu ».innesrurm zeg ifesti nnes :
-ur illi mayd yufn taldrar(Le printemps).
-ar tessefriqqic (Rendre multicolore) 
udm n wacal s iledjuyn .ijj nsen ar isdu-
hdu inella.g tefsut ar qqaënt tayderin i 
ifassn n medden ad tent zzern .g tefsut 
ar iqqaë uwetm i tewtemt ad as tirir 
arasal(Poème qu’on chante à la fête de noce) 
,asalaw(Poème chanté par les femmes à la fête 
de noce) d tasukant nev izwirikn(Poème 
chanté par les femmes à la fête de noce).
-imir ahuskay ay-a.
-g unebdu ar ttilin imercidan (Les céré-
monies).ar ttekkan cigan n imarrayn vuë nnev 
lumn imuzzar.
Illiv ssiggan vif uxerbic n « bassu 
»annayn-t yajjuy s uqeëwac nna irba.iqqel 
çaë s « baddu »alley t ilcm.ur as yaggug 

umeksa ameÃkan.ivëa as « bassu » :
-mun ids hat anebgi nnun aburaz ay-a.
Imdz urba iddev qenna ad ikk uselmad 
tigmmi nsen .yusy « baddu »aqeëwac nnes :
-tensid as g unnirs.
-wala cey.asekka ac i gruv mar ad nmun s 
tanvvawna day neddu s tizi n imnayn.
Isvl « baddu »asatam illan ger tizi n 
ticka d tizi n imnayn.issing allen nnes :
-ma adday ni tella tizi n imnayn ?
inÄew umeksa iskn as t s umeoëaÄ(Le bâ-
ton) nnes .isawl « bassu » :
-ivçan ac .di-n .
-i max alley ar as qqaëan tizi n imnayn ?
-adday t inÄew ca da ittafa yan usays di 
dda tteggan medden taoebëawt s iyyesan 
aha ikka iga ansa n uknas ger usdarray d 
ideyyacn nnes d imzurgn .
-asekka ad nemyafa di.
-ddiv ac i gruv vuë unarag.
-tensid as g upeÄën.
-wala cey.
Yajjuy « bassu »tawerirt mar ad ig-
gufey ta-yyaÄ aha izry Äaë as « baddu 
» iman d urba .icÄa illif n tewrut tameÃ-
kant.iffev-d çaë s urgaz s uqmu izmum-
miyn :
-s unãaf s u-nna illan.
Isawl as awd netta s ils amaziv-aoëab nna 
mi ilmd g ugadaz n tneddamt tanaragt kud 
ar issav ar izzenza ulli d tivÏÏen .iru-
ra as « baddu »s uzmummey :
-tanmmirt iëvan .ad ac nyigint.
Ibedd urgaz  g umriri n tggurt n umay-

lal ad issiÄn 
icerwan d ive-
jdn .illiv ismd 
asiÄn ikæey 
tifluyt n ufital 
uvzif issig-
gan udm i uma-
zir d ucagag.
ikkes « baddu»aburks nnes aha isers 
aqeëwac nnes.innebdr nnig n tecÄift aha 
yudy tattayt(L’oreiller) issefriqqisn 
s tmuzunin.iola yan ubeckid(Le fusil)unsiy 
yugln .ittey s tivmeët n ufital aha yannay 
yan iliclew yusin ticeäfin d iheddan d 
itsent tattayin.ur ikki umya alley ikcm 
urba yusy yat tkirwant d umeqraj d 
tsamst.iffey as aman illudan ad issird 
ifassen d udm nnes.isawl as :
-s unãaf hat tgid anebgi nnev aburaz.
-wadm i.
Iffer”baddu” s tdupalin nnes imi nnes 
kud ira ad t Islil .inna as :
-arakid nnec i ëebbi.
Iddu urba aha yavul s iqcucn n watay.
Isyirt(Avoir besoin) « baddu » aswunfu.
mer yufi xas ad igen.maca ur t yudji 
unezG°um ad isili awd aswunfu.imseqsa 
d tsendubent nnes vif mayd d-iddan g 
ubrid.idma ivf nnes ar ittejgugul ger 
sin udmawn :wi-n « titrit » d wi-n « tunaruç 
».idma tamezwarut ar as ttental id tameg-
garut ar t i ttenmili.iola yan uzebdar n 
tagut ibdda ger as d « titrit ».is-
sigg usirm zeg imi n « tunaruç ».ikcm  
urgaz aha ibbey as izikr n twargit :
-wadm i hat ssiÄnv tawrut n urba axatar.
-ca n iviluf ur illi.
-mayd tbukd ad t i teskerd ?
-ad sselmdv arraw nnun.
-i mayd trid ad asn tesselmd ?
-ay-nna tram.
-i ma mi tessend ad asn ti tesselmd?
-ssenv i usiän d ils aoëab d ufëanÃiÃ.
-hat yuf ad teqqimd di wala teddid 
s tmazirt n umugaz.hat ur inni awd yan ac 
yaweÄ s awd yuk n uganid(Le mal ».tezäaëd 
ad teskerd adagir nnec s usxincter(Le 
fait d’économiser).mec tufid ad tsevd i 
ca yat tewrut s uzgen n ubervic(Le gain).
-ard mrarav amnid d twengimt inu.
-hat ur tennid ad tesyird utci d ukccuä 
n tiëvi.mec testy tabuki nnec ur ttawid 
zi di xas ay-nna izzemdazn (Rendre 
joyeux).
-ddiv ad armv ivf inu.
-xas sverres(Patienter).ad ur 
tcennud tadawt nnec i uzwu qenna ad 
tsekkeflillid(Sillonner) abrid nnec s 
uvurd n ëebbi.
-hat ur ta ssinv id ad sverresv mid 
uhu.
-ctey ay-nna vif c ikkan.ma s trid ad ttu-
vuld ?iv twerrid s tgemmi n ibba nnec 
s ifassen yuran(Vides)hat qenna ad inufl.ma 
s inna ad ifru aëaÄil nnes ?di tezmerd 
ad as trard ay-nna iëäl mec tesmutterd 
ivf nnec,mec tectemd afus nnec.adyali 
isyx(Se noyer) umvaë g umnus ar amggeëÄ.
iv tgid
azeqlao(L’habile) ad tedbend (Epargner)
cigan n uqaëiä.hat di ayd igan tamal(Le 
fondement)n tudert nnec mec trid.
-max ad ur iriv ?
-mayd issen is tbeddid vif 
upddim(Le socle) açmammaë(Le puissant).
ig tsersed aÄaë vif yan urahic(Toute 
chose fragile) han ad terdeld g yat tik-
kelt.ip tgid ca n ucental(Le  gaspilleur)hat 
ur sar tbervicd(Gagner).
-ad i yawes ëebbi ad snekmerv(Subir)
asaris(Le statut) inu amaynu(Le nouveau).
Ffir watay nna mi issemra urgaz isers 
yan urba axatar tazzelfat n ufdduç (seksu 
n tumçin) ,inna as urgaz s uzmummey :
-iwa zourrey (Retrousser) .
Inmala iswi yusin tazzelaft aha yusy 
tavenjawt n ukccuä.yav vif ufecku ar 
yakka i udis nnes alley ibzy aha yuvul s 
tattayt.iqqel s waman illuddan ad as kkesn 
tadunt iqquën vif iäuäan nna illev.isawl 
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Ntta d buyvrdayn itamma oqba  g uzrab. 
Kud itddu itannay tiddar lla tmvurnn, 
d kigan middan g tsugin, d isunaf lla 
ssuhinan tawada awd xf wiss itddun xf 
ifaddn. Ntta izri zg tama n yidj ivrm 
yulin s gajur azgÅav, islla i lhzz 
imassn d ikkan zg ujnna d trçi uzrab 
ami d ikka zg imassn uglam. Inna junaïan 
s wawal azurar, ami issawal I mucc:-“ 
iqqn tasvunt n tmdint. Waxa, diss ava 
isinv invmisn xf  tgzirt ad”.
Iwrlly oqba s uzrab xf udvar ar 
yurzzu akccum, allig ikka ad imna-
qqar d idj urgaz d tmïïuï, mi 
zddign tt tmlsa, lla mgran ivalln 
ar tddun. Ittr  junaïan ad as ittu-
surf, g inna:”ssurf at yi, id wad 
ayd igan advar g ttuglam tsvunt n 
tmdint?”.
tÄsa tmvart d ar issawl urgaz 
I junaïan  xf udvar ad, g inna:” ur id 
am uynna tvalld a yaorrim. Advar ad 
iga asggaws ussufv idrimn ur id 
win tsvunt”.
Inna oqba  s ummgraz:”uh!nniv bar 
ad afv talggamt ilan addur”.
Irar urgaz:” ad ur ttasin anzgum, 
ur tlli kra n tgllamt vr illa wad-
dur am usggaws ad. Is ur id 
stit a tasa inu?”. Da ysslf urgaz 
I wfus n tmvart mi tga tarvt. 
Day tini tmvart, tini kkax s 
taÄsa:” yih ayad iga tidt. Llad 
ittawi udvar ad kigan n tumrt  s 
idrimn d issufuv”.
Da yini junaïan s talwit:”lla ysd-
duhda uya! Iqqn ad rarn idrimn ad idd 
yas waÄu. Mur viyv add ssufq yits 
idrimn, ar giv…”.
Da yini urgaz am ur iri awal ad, yasi 
aÄaÄ vr mnid wudm I junaïan :”ah, arap! 
Ayad awr illin”. Day tsiwl tmvart tawi 
xf wawalk ns:”yih. Hat wiss dd issu-
fuvn idrimn zg wiss ur igi usqqimu 
imsdiwar, lla yasn itwina “aspsap” d 
ar twamaçn g ubniq, hat ur da nttmsasa 
d imazdarr”.
Issil urgaz ixf llig as d yusa wawal 
ad, da yini:”adda ssufvn ipspasn idrim 
ipjjan, art n tsnuccugn, lla ytffv ugar 
idrimn, ar ttalin watign kigan. Avull 
ifrruyn d tuffar d tficay ur virsn 
iqqim watig. Tad ayd igan tukrÄa s 
ixf ns!”.
Imrurd kra xf wudm n oqba , ur ssinv 
mayt izrin? Yini:”vallv is tnnid is ad 
yadj ussufv n kigan idrimn middn ina-

marn”.
Trar tmvart:”ay yih, ayad stit…
maca s yan ugzay”.
Issiwl urgaz, dat I mava tfdda awal 
ns..:”agzay ad ig ussufv idrimn ara-
sal”. Ikka urgaz d tmvart myussan 
gr asn kigan, allig issn ku yan ad ifdda 
awal wayÄ. Issufv d urgaz zg irbi ns 
acbir iflwan pma ad t ismili I oqba 
.  issufv d tisvt tarasalt usqqimu 
imsdiwar ad isfsi” annay dad tisvt 
ad igan azdday azrfan t itadjan ad ig 

idrimn izrfann”.
Ar tssawal tmvart ami tmÄi yan war-
ra n skwila zg tmktit:”iga ussufv 
idrimn izrfann maymi ytwina tasrtit 
tasdramt d nttat ayd igan ict n tvawsa 
n tmirit tamatut tanvdamt”.
Istamma  oqba awal d ntta ar issavul 
aqrab vrs irbi ns:”d mc tga tvawsa 
tarasalt, hat ur gin wiss issufuvn 
idrimn izrfann imakarr”.
Tavul tmvart ad tini:”arap!hat I nkni 
aymi yssufuv usqqimu imsdiwar 
idrimn ad izrfann “.
Ar ittrça urgaz alln, Iddu allig 
inna:”yih, d nitni llan ku abvur, d nitni lla 
ssufuvn idrimn ad izrfann, xf isnfarr 
igan win imazzal nsn inamarr- sumata 
wiss asn ittawsn pma ad awin istayn”.
Itamma oqba g wawal:” yan usqsi yaÄ, 
mc tssurfm. Tnnam adday luzn idrimn 
ur izrin g ku advar, lla ttalin watign 

iskkin, avull ifrruyn d isrusn d tfi-
cay ad virsn ittili watig. Ad is ur 
ittili uyad s idrimn izrfann?”.
Mraoan sin gr asn s taÄsa, da yini ur-
gaz:” waxa, hat lla ttalin watign stit, 
maca lla yav d ittasa ad ilin kigan idrimn 
vrs imsdiwar pma ad t ssufvn vif nv. 
Kutwal illa mayd ttirin ayt twuri, d 
imcumrr d iorrimn d wiss ur tn igin 
d imçlaⴹ d wiss ur tn igin”.
Tssufu tmvart awal:” lla yurzzun ims-
diwar g wuçu I tmukrisin usnay watign 

s maymi viyn. Afin 
is d zhr ur illin 
d awd ujnna ur ivudan 
ayd itggan aya. Hat 
afrruv n tavart ayd 
issalayn atign uswir 
n tudrt iÄran, suma-
ta g oari d icalln n 
tkrza”.
Isbbihi usmun 
ns:”stit! Hat tlla 
tgzirt nv ddaw I 
yrçan n tavart, isÄa-
ran zg tdmsa nv, mc 
ulin watign, d iqqn 
atign ad yulin I wkc-
ciÄ d wutci ad av 
tsiÅz ca g wus-
san”. Day tsbubbi 
tmvart:”d watign 
iÄrn awn nitni! D ina-
dafn lla tmmnzavn s 
tvarast n”aydi ad 
itcc aydi”, d nitni 

lla yurzzun kutwal ad av znzin idqqi d 
ikbbaÄ s watign iÄrn ar akal. D usqqi-
mu imsdiwar imivis lla yttg ysbdad 
imuÄar ad”, day twrlly vrs asmun ns, 
d ar tnzzv zg tafust n tmlsa imip s 
imip.
Da yini yas:”stit ayd tnnid, nssirm ad 
av tssurfd a yaorrim ad! Iddv vurx 
yan ugraw d unmhal ubank usnuccg d mi 
nettman, d ila ad nini g igidi iwÄn isb-
babn icalln d wuzzaln iwddan. Yallah ad 
nddu a tasa inu”.da yini yas urgaz azul 
s wukus n tlbbaï, uma tamvart tkna s 
uzrkti, day nnurzn as sin I junaïan ass 
ivudan.
Saoid bajji (isul)

* Saoid Bajji
(isul)

Oqba d usmukkn idrimn
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tiqlal (PI), créé en 1944 et du Parti Démocratique et 
de l’Indépendance (PDI), apparu en 1946. Ces deux 

derniers proviennent du Comité National d'Action créé 
dans les années trente par les nationalistes marocains pour 
contrer le dahir berbère (qui n’a bien sûr de berbère 
que le nom) et qui présente des demandes de réformes poli-
tiques et sociales aux autorités françaises du Protectorat.
Quant au PCM, il sera interdit en 1952 et réapparaîtra en 
1969 sous le nom de Parti de la Libération et du Socialisme 
(PLS), puis sera légalisé en 1974 sous la bannière du Parti 
du Progrès et du Socialisme (PPS).
De 1956 à 1999, douze partis ont vu le jour, dont le Mou-
vement Populaire (MP), créé en décembre 1958, le Front 
pour la Défense des Institutions Constitutionnelles (FDIC), 
en 1963, le Mouvement Populaire Démocratique et Consti-
tutionnel (MPDC) en 1965, avant d'être renommé plus tard 
Parti de la Justice et du Développement (PJD),de tendance 
islamiste, actuellement au pouvoir.
Suite à la Marche Verte, l'Union Socialiste des Forces Po-
pulaires (USFP) est créée en 1975, émanation de l'Union 
Nationale des Forces Populaires (UNFP), créée en octobre 
1959 par le sulfureux Mehdi Ben Barka après une scission 
au sein du PI.
Trois nouveaux partis politiques sont apparus 
sur la scène politique marocaine au cours de la 
décennie suivante: le Parti National Démocrate 
(PND) en 1979, l’Union Constitutionnelle (UC) 
en 1983 et le Parti du Centre Social (PCS) en 
1984.
Cinq autres partis se sont formés dans les années 
1990: le Parti de l'Avant-Garde Démocratique et 
Sociale (PADS), fondé en 1991 en même temps 
que le Mouvement Populaire National (MNP), 
le Mouvement Démocratique et Social (MDS) et 
le Parti Socialiste Démocratique (PSD) en 1996, 
puis le parti du Front des Forces Démocratiques 
(FFD) en 1997.
En ce qui concerne les "partis du troisième mil-
lénaire", quatre d'entre eux sont nés en 2001: 
l'Union Démocratique (UD), le Parti des Forces 
Citoyennes (PFC), le Congrès National Ittihadi 
(CNI) et le Parti de la Réforme et du Dévelop-
pement (PRD). .
Six autres sont nés en 2002: Alliance des Liber-
tés (ADL), Initiatives Citoyennes pour le Déve-
loppement (ICD), Le Pari du Renouveau et de 
l'Equité (PRE), Le Parti Al Ahd, Le Parti de 
l'Environnement et du Développement (PED), 
Parti Libéral Marocain (PML). En 2002, la scène 
publique a vu naître, aussi, le Parti de la Gauche Socialiste 
Unifiée (PGSU), résultat de la fusion de l'Organisation pour 
l'Action Démocratique et Populaire (OADP), du Mouvement 
des Démocrates Indépendants (MDI) et du Mouvement 
pour la Démocratie (MPD). Aujourd'hui, ce parti a changé 
de nom et est devenu le Parti Socialiste Unifié (PSU).
Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est né le 20 fé-
vrier 2009, date de la tenue de son premier congrès consti-
tutif.
Au sujet de la multiplicité des partis politiques au Maroc 
moderne, l’analyste politique Hassan Zouaoui écrit dans 
Huffpost un article intitulé : « La crise des partis politiques 
marocains»:(5)

« Il est vrai qu'au Maroc, la multiplicité des partis s'inscrit 
dans le droit fil d'une stratégie visant à réduire le poids 
des formations politiques majeures et à contrecarrer leur 
développement en favorisant leur scission et en mettant 
en place des structures de moindre force. En outre, cette 
stratégie a été facilitée par la "tendance oligarchique" 
qui prévaut au sein des formations politiques marocaines. 
Ce phénomène a donné naissance aux "enfantements" de 
partis, en reproduisant certes le modèle anthropologique 
de la tribu qui se scinde en fractions puis en petits grou-
pements plus ou moins homogènes. Le résultat est une 
pléthore de petites formations, avec pour conséquence, 
un système partisan plus "fluide" et plus docile, la désaf-
fection des citoyens, l'absence de militantisme et un abs-
tentionnisme qui ne cesse de mettre en cause la représen-
tation des partis politiques marocains. »

Et affirme indirectement que le Makhzen, par le biais de 
la cooptation, pratiquée à outrance, depuis le début du 
troisième millénaire a fini par tuer le parti politique en tant 
que tel :

« Le principal constat qui se dégage de l'analyse consacrée 
aux partis politiques marocains est la difficulté à classer 
ces partis selon les clivages idéologiques, classiques, dans 
une cohabitation politique où les blocs ne sont pas visibles, 
et où la dichotomie gauche-droite a perdu tout sens. En 
d'autres termes, depuis la mise en place du consensus à 
la fin des années 1990, celui-ci a fonctionné comme un 
mécanisme de récupération douce du pluralisme parti-
san, qui est ainsi réduit au rôle assigné par la stratégie 
makhzénienne, consistant à réaffirmer la prédominance 

de l'Etat profond.
En effet, la recherche du consensus à tout prix par les 
protagonistes a entraîné une banalité de l'activité parti-
sane dans le sens où la logique consensuelle a maintenu 
les forces politiques dans un état de confusion doctrinale 
inhérente à leurs positionnements politiques. Elle a éga-
lement induit une réduction des distances idéologiques 
entre ces forces partisanes. Les principaux partis auraient 
tendance à renoncer à leurs missions d'encadrement au 
profit d'une dynamique partisane consacrée dans son 
ensemble à la course électorale. Ce qui contribue, selon 
les remarques de Jean-Claude Santucci, à transformer 
les partis politiques marocains "en écurie de course à la 
candidature ou en club de supporters pour futurs profes-
sionnels de la politique en quête de mandats et de maro-
quins". »

Partis politiques en panne
La constitution du Royaume du Maroc de 1996, stipule clai-
rement dans son Article 3 : 

" Les partis politiques, les organisations syndicales, les 
collectivités locales et les chambres professionnelles 

concourent à l'organisation et à la représentation des ci-
toyens. Il ne peut y avoir de parti unique ". 

Par contre, dans la constitution de 2011, le parti politique 
est décrit comme suit dans l’Article 7 :(6) 

"Les partis politiques œuvrent à l’encadrement et à la 
formation politique des citoyennes et citoyens, à la pro-
motion de leur participation à la vie nationale et à la ges-
tion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression 
de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du 
pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par 
les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions 
constitutionnelles. Leur constitution et l’exercice de leurs 
activités sont libres, dans le respect de la Constitution et 
de la loi. Il ne peut y avoir de parti unique.  Les partis 
politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, 
linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une manière 
générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux 
Droits de l'Homme. Ils ne peuvent avoir pour but de por-
ter atteinte à la religion musulmane, au régime monar-
chique, aux principes constitutionnels, aux fondements 
démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité ter-
ritoriale du Royaume. L'organisation et le fonctionne-
ment des partis politiques doivent être conformes aux 
principes démocratiques. Une loi organique détermine, 
dans le cadre des principes énoncés au présent article, 
les règles relatives notamment à la constitution et aux 
activités des partis politiques, aux critères d'octroi du 
soutien financier de l'État, ainsi qu'aux modalités de 
contrôle de leur financement. »

Toutefois, selon l'article premier de la loi no 36-04 de 2006, 
relative aux partis politiques :(7) 

« Le parti politique est une organisation permanente et 
à but non lucratif, dotée de la personnalité morale, ins-
tituée en vertu d'une convention entre des personnes 
physiques, jouissant de leurs droits civils et politiques 
et partageant les mêmes principes, en vue de participer, 
par des voies démocratiques, à la gestion des affaires 
publiques. »

Et bien que le parti unique n'a jamais pu élire domicile au 
Maroc, à cause du choix politique fait par la nation : sys-
tème politique pluraliste, néanmoins, des partis poli-
tiques et, plus précisément, l'Istiqlal, s'est comporté en tant 
que tel juste après l'indépendance, un fait qui a contribué, 

largement, au soulèvement du Rif de 1958 et à l’isolement 
du premier, par la suite, et à la création du Mouvement 
Populaire, un parti à consonance amazighe, par Mohjoubi 
Aherdane (trublion politique et tête brulée du sérail) du-
rant la même période, dont le rôle principal était de casser 
l’Istiqlal et de le ramener à la forme d’un parti politique, 
parmi tant d’autres et non un parti-état ou parti unique.
Mais comme toute bonne chose à un revers de la médaille, 
l'Article 7 de la nouvelle constitution susmentionné a favo-
risé la prolifération des partis politiques, ils sont actuelle-
ment de l’ordre de 36 partis si l'on exclut les grandes asso-
ciations mentionnées ci-dessus. Pour certains critiques du 
système politique marocains et surtout les leaders du Hirak 
d’Alhoceima, ce sont de vulgaires « échoppes politiques 
» dakakin siyasiya , ni plus ni moins, dont la mission 
primordiale est de fructifier un fonds commercial po-
litique. Aujourd’hui au Maroc un grand fossé s’est creusé 
entre les partis politiques et le peuple.  (7) Le peuple, en ma-
jorité, considère les partis politiques des institutions have 
been, pour cause de cooptation efficace par le pouvoir. Pour 
le moment, ils ne font que partie de la vitrine démocra-
tique et, ainsi, ne peuvent prétendre à aucune crédibilité 
politique quelconque ou légitimité.

En effet, beaucoup de ses partis sont créés par 
des groupes de gens afin de défendre leurs 
intérêts économiques mutuels et fonctionnent, 
en quelque sorte, comme de grands clubs de 
football, dont les joueurs offrent leurs ser-
vices au club le plus offrant lors de la saison 
des transferts. Cet état des choses favorise la 
déconfiture de certains partis, et l'émergence 
d'autres, et cela a pour conséquence, parallè-
lement, l'institutionnalisation de la « trans-
humance politique » tirhal siyasi dans le 
paysage politique et la fragilité des structures 
partisanes.(8) 
En majorité, les partis politiques marocains 
sont très faibles sur le plan idéologique ain-
si que sur le plan organisationnel et sur le 
plan programmes. Souvent leurs déclarations 
d'intention et leurs objectifs se résument en 
quelques tournures ambiguës qui peuvent se 
lire de mille façons et beaucoup de devises à 
portée mobilisatrice et publicitaire.
Au fait, bien que la Koutla des années 70 et 
80 était bien étoffée sur le plan idéologique, 
toutefois, elle était incapable de présenter un 
programme économique fiable ce qui explique 
le piétinement du gouvernement d’alter-

nance politique d’El Youssoufi des années 90, après 20 
mois au pouvoir.
En réalité, les partis politiques marocains sont dirigés par 
des politburos ou siègent en majorité des politiques et 
peu de gens qui sont versés dans les affaires économiques 
et sociales. Pire, ces partis  n’ont pas de think tank pour 
les épauler, en ce qui concerne les affaires en dehors de la 
politique générale, à part, bien sûr, le PJD qui s’adosse sur 
le MUR (Mouvement Unicité et Réforme) pour ses réfé-
rentiels religieux et fatwas(9),  chose qui fait que les pro-
grammes à vocation économique qu'ils présentent au public 
sont des coquilles vides et ne peuvent en aucun cas, ni satis-
faire les besoins économiques des électeurs, ni développer 
le pays sur le plan économique.
En majorité, les partis politiques marocains se disent être 
des partis démocratiques mais la réalité est autre. Ils sont 
des institutions dirigées par le sommet et où la base a très 
peu de marge de manœuvre. Donc, toute orientation d'ordre 
idéologique ou autre va du haut vers le bas et presque ja-
mais dans le sens contraire, et dans le cas où la base fait 
montre d’airs de doute ou de sentiments d’indépendance 
des militants idéologues de pointe sont mobilisés pour faire 
changer aux militants de base leurs opinions en utilisant, en 
premier lieu, la carotte et, en dernier ressort, le bâton sous 
forme d'exclusion. Une fois ces militants sont exclus, on les 
taxe d'agitateurs à la solde de l'administration ou 
d'un mouvement politique adverse.
Les élections au sein du parti sont généralement " cuisinées 
" d'avance, donc il n’y a jamais de place pour les surprises 
de la démocratie. Mais dans le cas où l'on ne peut pas en 
contrôler le résultat on évite de les tenir, tout simplement.
 A la différence des démocraties libérales, les partis poli-
tiques marocains sont des institutions hautement centra-
lisées avec un parfum de tribalisme et de patriarcat : à la 
base on trouve des sections de parti et non pas des partis de 
base, ce que les anglo-saxons appellent local party. Les 
sections ne bénéficient pas d'indépendance politique et en-
core moins de moyens financiers adéquats, la direction cen-
trale tient toutes les commandes et peut les manipuler à sa 
guise. Donc les partis politiques marocains sont à l’image de 
l’establishment marocain ; hautement centralisés et faisant 
montre de démocratie de vitrine. Tout est décidé par la 
direction nationale, les sections locales sont faites pour le 
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Il va sans dire que le Maroc 
est un pays millénaire pour-
vu de grandes traditions, 
de vieilles et solides insti-
tutions politiques et éta-
tiques et de riches cultures. 
En somme, un grand pays 
dont la superficie, il y a 
quelques siècles de cela, 
s'étendait, sur un axe nord-
sud, de Tlemcen jusqu'au 
fleuve Sénégal et, sur un axe 
ouest-est, de Fès jusqu'à 

Kairaouan.
Toutefois, ce grand pays d'antan,  en dépit d'une position 
géographique très stratégique, d'une histoire riche en évé-
nements qui ont façonné le monde, et d'une culture variée 
et fortement attractive, semble vivre aujourd'hui dans une 
sorte de bulle hors-temps et hors-espace et semble être ti-
raillée, d'un côté, par un passé très pesant et des traditions 
ancestrales très fortes, tous des boulets au pied, et, 
de l'autre, par la modernité et les exigences du renouveau. 
Il est à la fois, en toute absurdité, dans les deux camps sans 
vraiment l'être et, par conséquent, il est sujet à un tiraille-
ment perpétuel, source de beaucoup de traumatisme et de 
souffrance pour tout le monde.
 
Le contour du paysage politique d’antan

Historiquement parlant, au 19ème siècle et avant, la scène 
politique marocaine était dominé par deux acteurs poli-
tiques principaux : le Sultan, « Commandeur des Croyants 
» : amir al-mou’minine, et son administration et ap-
pareil étatique très lourd et corrompu: le Makhzen, tan-
tôt répressif et tantôt conciliant mais considéré par tous 
comme : autorité bienveillante symbole de stabi-
lité. De l’autre côté, on trouve les zaouïas, les confréries et 
les oulémas qui représentaient un contrepoids au pouvoir 
sultanesque. Toutefois, il faut signaler qu’à un moment de 
l’histoire du Maroc, le pouvoir confrérique a essayé acti-
vement de remplacer l’institution monarchique, c’est le 
cas de la Zaouia Dila’iyya.(1)  Cette zaouïa perdit de son 
importance avec l’arrivée des Alaouites au pouvoir en 
1666 sous le sultan Moulay Rachid (1631-1672) et fut 
définitivement rasée par le sultan Moulay Smail (1645-
1727) en 1689.
Le Sultan Moulay Hassan 1er (1836-1894), aspirant à 
la modernisation du paysage politique marocain, s’était 
engagé auprès des tribus, des oulémas, des zaouïas, des 
confréries et des principales composantes de son peuple à 
promouvoir un système politique fondé sur le concept cora-
nique de la choura (la consultation) et à faire en sorte que 
toutes les forces vives de la nation marocaine renaissante 
puissent s’exprimer en toute liberté et dignité, dans le cadre 
d’un état musulman, tolérant et ouvert sur le monde.(2) 

Paysage partisan après l’indépendance

Le paysage politique marocain est, certainement,  l'un des 
plus prohibitifs de nos jours dans la région. Il reste le do-
maine quasi exclusif d'une certaine élite, qui se croit déposi-
toire d'une mission sacrée, puisant ses racines dans l'histoire 
et, plus particulièrement, la phase de la résistance politique 
au Protectorat français qui avait débuté officiellement le 11 
Janvier 1944, lors de la présentation du fameux Manifeste 
de l'Indépendance aux autorités coloniales par l'entre-
mise du Sultan Mohammed Ben Youssef.(3) 
Ce clan politique très fermé ne fut investi par de nouveaux 
membres qu'au début des années soixante du siècle dernier, 
par l'arrivée d'un nombre important d'acteurs politiques 
issus de ce qu'on appelle communément les " Partis Co-
cotte-Minute " qui furent " parachutés " au sein de ce club 
des élites par l'administration pour fausser le jeu politique 
et circonscrire la fougue et l’énergie des élites politiques 
nationalistes et de la jeunesse.

Jean-Claude Santucci, résume le paysage politique maro-
cain de la façon suivante, pertinente et critique :(4) 

« Ancrés dans l’histoire politique du Mouvement natio-
nal, et largement associés dans la lutte anti-coloniale aux 
côtés du Sultan, les partis marocains avaient vocation à 
s’attribuer sinon la plénitude du moins une part prépon-
dérante de l’exercice du pouvoir dans le Maroc indépen-
dant. En réalité, et malgré la reconnaissance constitution-
nelle de leur fonction d’or-ganisation et de représentation 
des citoyens, la monarchie marocaine a déployé une stra-
tégie de dépérissement et de marginalisation des forma-
tions issues du mouvement national, tout en perpétuant 
un pluripartisme qui serve à maintenir et conforter son 
leadership. Les multiples élections qui ont scandé l’his-
toire politique du Maroc, ont fourni un cadre d’expression 
et de renouvellement du champ partisan, soigneusement 
contrôlé par la Monarchie et dénué de toute dimension 
réellement compétitive quant aux enjeux d’appropriation 
du pouvoir. En dépit de la libéralisation du régime amor-
cée depuis une décennie, et qui a laissé entrevoir un cer-
tain renouveau partisan, le multipartisme marocain relève 
du « pluralisme autoritaire », avec les contraintes et les 
dilemmes imposés par les modes de régulation politique 
des régimes autoritaires : pour les formations, accepter de 
continuer à jouer le jeu de l’intégration ou de la cooptation 
au risque d’affaiblir leurs assises sociales et d’augmenter 
leur discrédit populaire ; pour la monarchie, s’assurer du 
concours des structures partisanes à travers une certaine 
légiti¬mité électorale, pour garantir sinon son hégémonie 
du moins sa stabilité et sa survie. »

Ainsi, dans les décennies 70 et 80 du siècle dernier, le pay-
sage politique marocain se caractérisait par l'existence de 
deux tendances politique dominantes : La Koutla et le 
Wifaq :
•Le bloc démocratique, connu sous le nom de la Koutla 
(bloc), qui se dit être le dépositaire du mouvement national 
qui amena le Maroc à l'indépendance en 1956, se composait 
d'un parti conservateur de droite l’Istiqlal et de trois partis 
de gauche USFP, PPS et OADP. Bien sûr le Parti de l'Isti-
qlal n'est autre que la grande formation politique nationale 
qui affronta de face le Protectorat français, sans relâche, 
jusqu'à l'avènement de l'Indépendance. Son aile gauche se 
rebella contre ses orientations politiques en 1960 et créa, 
sous la houlette du sulfureux Mehdi Ben Barka, au début 
des années 60, l'UNFP, qui, plus tard, connaîtra une scis-
sion, lui-même, donnant naissance à l'actuel USFP. Le PPS, 
n'est autre que l'ancien parti communiste marocain. Quant à 
l'OADP; c'est une formation d'extrême gauche qui, après des 
années de clandestinité, décida de travailler dans la légalité.
•Le Wifaq (entente) se composait de quatre partis : RNI, 
UC, MP et PND. Outre le MP, les autres partis ont été créées 
après les élections législatives de 1976. Pour beaucoup d'ob-
servateurs et pour l'homme de la rue ses partis sont le fait de 
l'administration donc des " Partis Cocotte-Minute".

•Le centre: jusqu'à présent on ne peut pas dire en toute 
confiance qu'il existe des partis de centre au Maroc, pour 
la simple raison que cet espace politique semble être une 
sorte d'antichambre ou salle d'attente pour aller ailleurs, 
sachant pertinemment que la transhumance politique 
tirhal siyyasi et l'une des caractéristiques les plus saillantes 
du paysage politique marocain. Sont actuellement dans le 
bloc du centre des partis tel que le RNI d'Akhennouch et le 
MP de Laenser, un dinosaure politique, élu récemment 
à la tête du parti pour la 9ème fois.
•Le bloc islamiste composé exclusivement du PJD (Parti 
pour le Progrès et le Développement) qui forme aujourd’hui 
le gouvernement  sans gouverner en dépit de sa majorité au 
parlement, avec la présence dans le background du vocifé-
rant et fougueux mouvement d'al-Adl wa 
al-Ihsane, qui est sans aucun doute la seule opposition 
en présence au pays.
En dehors de ces blocs, une multitude de partis de gauche, 
d'extrême gauche ou de tendance islamiste qui travaillent, 
soit dans une sorte de semi-clandestinité non-déclarée offi-
ciellement ou dans la légalité mais de façon intermittente. 
Ils ont l'air d'être des partis qui attendent la déconfiture des 
partis au pouvoir pour intervenir dans l'arène politique. Ils 
sont pour le moment des partis spectateurs mais forte-
ment agitateurs sans être violents.
Mais la composition du paysage politique marocain ne s'ar-
rête pas là, car en fait il y a des partis d'ombre (shadow 
partis) qui peuvent être utilisés d'une façon ou d'une autre 
pour rectifier la carte électorale. Ces parties en question 
sont des shadow movers, des associations dites cultu-

relles et économiques que la Koutla avait 
surnommées dans sa presse, dans le passé, 
les «associations des montagnes, des 
rivières, des vallées et des mers» parce 
qu'elles portent toutes de tels noms : Associa-
tion Bouregreg, Association de la Mer Médi-
terranée, Association Grand Atlas, Association 
Fès Saiss, Association Ribat Al Fath, Associa-
tion Carrières Centrales, etc.… Elles sont pré-
sidées par d’actuels ou anciens grands com-
mis du Makhzen et ont accès, apparemment, 
à un budget colossal mis à leur disposition 
par l'état en toute générosité. Mais ce que les 
acteurs politiques traditionnels n'ont pas pu " 
digérer " en ce qui concerne ces associations, 
c'est le fait que l'état leur a accordé le statut 
d'association d' " intérêt public " alors qu'il 
l'a, d'une façon ou d'une autre, toujours refusé 
à d'autres associations qui ont pignon sur rue 
depuis plus de 30 ans.

Le grand apport de ces associations est, sans nul doute, la 
mobilisation des masses sur le plan régional. Elles sont bien 
dispersées sur le plan géographique sur la presque totalité 
du territoire national. Elles jouent le rôle d'affluents, sans 
lesquels le fleuve, c'est-à-dire le parti docile au Makhzen, 
ne peut exister, et accomplissent avec abnégation la dure 
tâche de rabatteurs de gibiers.

Paysage politique actuel : prolifération de 
partis

Le Maroc compte désormais plus de 36 partis politiques 
de tous les horizons, ainsi que plusieurs organisations syn-
dicales. Plus de soixante ans d'existence séparent certains 
vieux partis de ceux qui ont eu plus tard leur baptême poli-
tique.
En 1933 naquit la première structure politique officielle 
du pays, symbolisée par le Koutla de l'Action Nationale. 
La même année, la ville de Tétouan verra la naissance d'un 
deuxième parti politique, le Parti National de la Réforme. 
Un autre parti national de la Réforme a fait son apparition 
en 1937 à Fès, sous la présidence d'Allal El Fassi, futur chef 
du parti d'Istiqlal, qui serait créé par la suite.
Plus tard, d'autres partis vont voir le jour. Il s’agit du Parti 
communiste Marocain (PCM), fondé en 1943, du Parti d’Is-

LE « JURASSIC PARK » POLITIQUE DU MAROC
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أكد وزير العدل والحريات 
املغرب  أن  أوجار،  محمد 
»سياقا  يعيش  اليوم 
خاصا«،  ودستوريا  سياسيا 
شاملة  تعبئة  يستوجب 
الدستور  مضامني  لتنزيل 
»املغرب  أن  معتربا  الجديد«، 
يعرف ورشا اجتماعيا يطرح 
أسئلة كربى، وال خالف عىل 
اإللكرتونية،  الصحافة  أن 
باهرة  نجاحات  فيه  حققت 

وفتحت آفاقا كربى«.

افتتاح  خالل  أوجار،  وأكد 
للصحافة  الوطني  امللتقى 

للصحافة  خدمات  »أية  باملغرب  اإللكرتونية 
الذي  املجتمعية«،  التغريات  ظل  يف  اإللكرتونية 
 09 الجمعة  واالتصال،  الثقافة  وزارة  نظمته 
واالتصال،  لإلعالم  العايل  باملعهد  الجاري،  نونرب 
وعىل  الصحافيني  عىل  اليوم  »الرهان  أن  عىل 
آليات الضغط واالهتمام  املهنية لتفعيل  قدرتهم 
»رشكاء  الصحافيني  أن  إىل  مشريا  بالتكوين«، 
للديمقراطية  جديدة،  ممارسة  لبلورة  للحكومة 

والحرية«.

حققت  الرقمية  »الصحافة  أن  أوجار،  وأضاف 
نجاحات باهرة يف زمن قيايس، لكن يبقى السؤال 
الصحافة  دور  تفعيل  كيفية  حول  مطروحا 
الحياة  وتنشيط  املجتمع  خدمة  يف  اإللكرتونية 
»أهمية  السياق  ذات  يف  مربزا  الديمقراطية«. 
البحث عن النموذج االقتصادي املناسب لتطوير 
ممارسة الصحافة اإللكرتونية وتأهيلها وجعلها 
فاعلة يف التنمية االقتصادية«. مؤكدا أن »اإلعالم 
اإللكرتوني باملغرب أصبحت له القدرة عىل تداول 

الخرب برسعة«.

»الصحافة  أن  أوجار  محمد  الوزير  واعترب 
والقراء  املواطنني  أمام  فتحت  اإللكرتونية 

سيادة  يف  تجلت  كبرية،  آفاقا 
الذي  والدور  الرقمية  الثقافة 
وسائل  به  تضطلع  أصبحت 
وارتفاع  االجتماعي،  التواصل 
مشريا  األنرتنيت«.  مستعميل  عدد 
القانوني  التأطري  »إشكالية  إىل 
إطار  يف  اإللكرتونية  للصحافة 
تمييزها عن التدوين الرقمي وعن 

مختلف املمارسات«. 

املهنيني  »طموحات  أن  اعترب  كما 
وتجويدها  باملهنة  االرتقاء  يف 
كل  من  وتمكينهم  وإنضاجها 
والقانونية  الدستورية  الضمانات 
حرياتهم  ملمارسة  والتنظيمية 
األسئلة  تغفل  أن  ينبغي  ال  وطمأنينة،  أمن  يف 
األخرى ذات العالقة بحقوق الغري«، مشّددا عىل 
رضورة »البحث عن توازن بني منظومة الحقوق 
ومنظومة الحريات من أجل إيجاد اإلجابات التي 
وللمواطن  للدولة  تؤمن  والتي  الحريات  ترسخ 

ولكل املتدخلني الحق يف حماية حقوقهم«.

»بلورة  إىل  كلمته،  معرض  يف  أوجار  ودعا 
عملية  ومقتضيات  وتصورات  اسرتاتيجيات 
إىل  اإللكرتونية  الصحفية  املمارسة  إلخضاع 
من  ذاتي  بقرار  تحميها  مهنية،  أخالقيات 
يف  يتمثل  »الرهان  أن  عىل  مؤكدا  التجاوزات«، 
الذاتي  للضبط  آليات  تفعيل  عىل  املهنية  القدرة 
واالهتمام بالتكوين والتكوين املستمر، والتحول 
مقرتحات  بلورة  يف  للمسؤولني  رشكاء  إىل 

مستقبلية لتطوير هذه املمارسة الجديدة«.

وأضاف أنه »ينظر بإيجابية إىل املجلس الوطني 
للصحافة، ولـ«رؤسائه وأعضائه الذين اشتغلت 
معهم وأعرفهم جيدا«، و«بال شك سيحقق قفزة 

يف النهوض باملشهد اإلعالمي الوطني«.

*منترص إثري

أوجار: الصحافة اإللكترونية باملغرب حققت 
جناحات باهرة

شكل موضوع “مكانة األمازيغية يف اإلعالم بعد الدسرتة”محور 
للتنمية«،  إرسموكن  »تمونت  جمعية  نظمتها  مستديرة  مائدة 
للشباب  “أمالل”  مللتقى  الخامسة  الدورة  فعاليات  افتتاح  إطار  يف 
وذلك  األمازيغية،  القناة  لتأسيس   10 الذكرى  مع  وتزامنا  املبدع، 
مساء اليوم السبت 03 نونرب 2018 بدار الثقافة بتيزنيت بحضور 

رئيس املجلس اإلقليمي و املديرية الجهوية لوزارة االتصال .

الباحثني  األساتذة  السادة  من  مجموعة  املائدة  هذه  يف  شارك  وقد 
الفاعلني  و  والصحافة  اإلعالم  وجوه  من  عدد  و 
املمثلون ملختلف تيارات وإطارات الحركة األمازيغية 

واملهتمون بمختلف جوانب موضوع الندوة .

األمازيغي،  والناشط  املفكر  من  كل  أطرها  الندوة 
جريدة  مديرة  الشيخ،  بن  أمينة  و  عصيد  أحمد 
بوشطارت  عبدالله  اإلعالمي  و  األمازيغي”  “العالم 
مهمة  إليها  أنيطت  التي  همو”  زينة  اإلعالمية ”  و 

تسيري أشغال املائدة املستديرة .

واستعرض املشاركون يف هذه املائدة ، بالخصوص، 
للغة  املتأزمة  بالوضعية  املرتبطة  الجوانب  مختلف 
من  الرغم  عىل  الوطني  اإلعالم  قطب  يف  األمازيغية 

دسرتة اللغة األمازيغية لغة رسمية للبالد .

تمت  التي  الرتاجعات  مجموعة  عند  وتوقفوا 
 ” أكد  حيث   ، الرسمي  اإلعالم  مجال  يف  مراكمتها 
عبدالله بوشطارت ” يف مداخلته أنه عىل الرغم من 
أن دفاتر التحمالت تويص برضورة تخصيص نسب 
معينة من برامج القنوات و اإلذاعات الوطنية باللغة 
األمازيغية إال أن ذلك لم يتحقق ، وعىل العكس من 
ذلك فالقناة األمازيغية زادت مادتها باللغة العربية 

عن %20 التي أوصت بها تلك الدفاتر.

وقال ” بوشطارت” ، إن الدولة ال تواكب طموحات 
وتتجاهل   ، األمازيغية  الحركات  و  املغربي  الشعب 

تدعوا   التي  الدستور  من  الفصول  بعض  مضامني  يه  جاءت  ما 
للمساواة و التنوع اللغوي و الثقاف.، و انتقد  بوشطارت ”  الهيئة 
أنها  عنها  قال  الذي   ، “الهاكا”  البرصي،  السمعي  لالتصال  العليا 
 ” قضية  تطال  التي  التجاوزات  من  مجموعة  عن  الطرف  تغض 
به  جاء  مع  انسجاما  العمومي  اإلعالم  وسائل  يف   ” الثقايف  التعدد 

دستور 2011 .

بدورها، انتقدت اإلعالمية ومديرة جريدة “العالم األمازيغي” أمينة 
بن الشيخ، الوضع املرتدي الذي تعيشه اللغة األمازيغية يف وسائل 
اإلعالم العمومية ، حيث أكد ” بن الشيخ ” ، أن بعض القنوات ما 

تزال تصم آذانها عن كل ما له عالقة باللغة االمازيغية ضمن باقة 
دفرت  التي تحرت مقتضيات  الوحيدة  القناة  أن  واعتربت   ، برامجها 

التحمالت هي القناة األمازيغية .

و توقفت ” بن الشيخ ” يف مداخلتها عن إشكالية الدبلجة التي تلجأ 
إليها القناة األمازيغية يف بعض الربامج التي تقدمها، واعتربت هذا 
األمر يزيد من تفاقم قضية ترشذم اللغة ويبعد املتلقي عن توحيد 

األذن .

التي تتخبط منها  املتدخلة إىل مجموعة من املشاكل  وأشارت ذات 
الكايف  املايل  الدعم  انعدام  بينها  من  اإلعالم  مجال  يف  األمازيغية 
للمنابر اإلعالمية األمازيغية ملساعدتها  كي تلعب دورها يف الرقي 
بهذه اللغة، غياب املستشهرين و تقاعس »الهاكا« عن مسؤولياتها 

يف مراقبة قنوات القطب العمومي يف شأن تنفيذ التعدد اللغوي .

من جهته قال الحقوقي األمازيغي، أحمد عصيد، يف مداخلة له عىل 
هامش هذا اللقاء ، أن منطق الدولة يف التعامل مع األمازيغية منذ 
التنوع لتوحيد الهوية، وبرر »عصيد«  سنوات ، هو ابعداد عنارص 
أن قوتها يف إضعاف عنارص  الدولة تفكر بمنطق  األمر بكون  هذا 

و  العروبة   ( املركزي  العنرص  تقوية  و  االختالف  و  التنوع 
اإلسالم(  .

واعترب املتحدث ذاته أن األمازيغية ، تهديد لقوة الدولة ووحدتها ، 
وأشار أن هذا املنطق مازال مستمرة رغم دسرتة اللغة منذ مايزيد 
عن سبع سنوات ، مما تسبب يف تراجع األمازيغية ألكثر من الثلثني 
أن  االعرتاف  عىل   ، عصيد”   ” يضيف   ، الدولة  أرغم  الذي  اليشء 
األمازيغية مسؤولية وطنية لجميع املغاربة بعد ما وقعت أعطاب 
تقاليد  و  ثقافة  و  كلغة  لألمازيغية  بليغة  أرضار  و 

وعادات و كتنظيم اجتماعي .

اللغة  مع  الدولة  تعامل  طريقة  عصيد”   ” وانتقد 
األمازيغية ، وقال أن الدولة ال تتعامل مع هذه اللغة 
كونها أنها لغة ألكثر من 85 يف املئة ، بل تتعامل معها 
بكونها لغة أقلية ، وأوضح أحمد عصيد أن الطريقة 
التي تمت بها عملية اإلحصاء األخري منهجية وأسئلة 
، تعمدت فيه الدولة النتيجة النهائية لعدد الناطقني 

باللغة األمازيغية .

بقنوات  تبث  التي  األمازيغية  الربامج  يخص  وفيما 
تعيش   ” عصيد   ” اعتربها  فقد   ، العمومي  القطب 
األخرى  اللغات  برامج  مع  فيها  تتساوى  ال  وضعية 
، وقال أن أوقات الذروة تلجأ فيها الدولة إىل برمجة 
مسلسالت تركية و أخبار وطنية عن مشاريع منجزة 
مغيبة  األمازيغية  أن  قال  حني  ..يف  املنجزة  غري  و 
أوقات الذروة بقرار سيايس سيادي  متعلق بالدولة .

عىل  متقاعسة  »الهاكا«  أن  بدوه  ذاته  املتحدث  وأكد 
قنوات  يف  اللغوي  و  الثقايف  التنوع  احرتام  فرض 
األقطاب  ملحاسبة  تتدخل  وال   ، العمومي  القطب 
يف  يزيد  مما   ، القانون  هذا  تخرق  التي  العمومية 

احتقار الدولة لهذه اللغة .

العمل  إىل  مداخلته  ختام  يف   ” عصيد  أحمد    ” ودعا 
عىل رد االعتبار لهذه اللغة من خالل إخراج القانون التنظيمي مع 
املتعلقتني   14 13 و  املادتني  تنظمينه تعديالت رضورية خاصة يف 

باإلعالم .

ومشاركات  مستفيضا،  نقاشا  املستديرة  املائدة  عرفت  وقد 
من  بمجموعة  وحفلت   ، اللقاء  محاور  أغنت  قيمة  ومداخالت 
املداخالت التي انصبت حول الوضع املرتدي و املتأزم للغة األمازيغية 

يف اإلعالم العمومي املغربي .

*عن »تيزبريس« 

تزنيت: إعالميون وباحثون يضعون »اإلعالم األمازيغي بعد الدسترة« حتت املجهر

الثقافة واالتصال،  أكد وزير 
افتتاح  خالل  األعرج،  محمد 
للصحافة  الوطني  امللتقى 
»أية  باملغرب  اإللكرتونية 
اإللكرتونية  للصحافة  خدمات 
املجتمعية«،  التغريات  ظل  يف 
الثقافة  وزارة  نظمته  الذي 
نونرب   09 الجمعة  واالتصال، 
لإلعالم  العايل  باملعهد  الجاري، 
»الصحافة  أن  واالتصال 
انترشت  باملغرب  اإللكرتونية 
السنوات  خالل  كبري  بشكل 

الكرتوني سنة  األخرية، وانتقلت من صفر موقع 
قانوني  إلكرتوني  موقع   320 من  أزيد  إىل   2012

سنة 2018«.

و أكد األعرج يف افتتاح امللتقى أن »املرشع املغربي 
العمل  وحيثيات  التطورات  هذه  بكل  منه  ووعيا 
الصحفي اإللكرتوني، أفرد بابا خاصا بالصحافة 
من  األول  القسم  مقتضيات  ضمن  اإللكرتونية 
القانون 88.13، إضافة إىل أحكام املادة 2 وخاصة 
خدمة  يعرف  الذي  القانون  نفس  من   3 البند 
يجري  إصدار  كل  أنها  عىل  اإللكرتونية  الصحافة 
يمكن  باسم نطاق خاص،  ويتم  بانتظام  تحيينه 
من  إليه  والنفاذ  اإللكرتوني  العنوان  تحديد  من 
سواء  مالكه  طبيعة  كانت  كيفما  الزوار  طرف 
تعلق بشخص ذاتي أو اعتباري. ويتم حجز اسم 
التحريري  الخط  ويدير  مسؤوليته  تحت  النطاق 
ذات  مهنية  معالجة  وفق  اإللكرتونية  للصحيفة 

طبيعة صحفية«.

ضمن  التأكيد  أعاد  »املرشع  أن  األعرج  وأضاف   
حرية  أن  عىل  األول،  القسم  من  السادس  الباب 
ومضمونة«.  مكفولة  اإللكرتونية  الصحافة 
الصحفية  املمارسة  لطبيعة  نظرا  أن«  موضحا 
من  تمكن  اعتبارات  عدة  هناك  اإللكرتونية، 
تصنيف هذا النوع من الصحافة، إذ وضع املرشع 

الصحافة اإللكرتونية يف منزلة بني 
ما هو صحافة ورقية  بني  املنزلتني، 
سمعية/برصية،  صحافة  هو  وما 
يف  نجده  الذي  املفهوم  نفس  وهو 
باالتصال  املتعلق   77.03 القانون 

السمعي البرصي«.

القطاع  عىل  الويص  الوزير  واعترب 
أن »الصحافة اإللكرتونية يف املغرب، 
األخرية،  الست سنوات  تميزت خالل 
بطابع تصاعدي بفضل تطور وسائل 
االتصال والتوفر عىل بيئة ديمقراطية 
تدعم حرية الرأي والتعبري والتي أسس لها بشكل 
قوي دستور اململكة لسنة 2011. ويتجىل ذلك من 
خالل التطور املطرد للصحف اإللكرتونية. فبداية 
من 2012 حيث لم يكن املغرب يتوفر عىل صحف 
األول  األسبوع  حدود  وإىل  عددها   أصبح  رقمية، 
من نونرب 2018 يصل إىل 784 صحيفة إلكرتونية 
320 منها بادرت إىل مالءمة وضعيتها القانونية«.

رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  أشاد  جانبه،  من 
واملجتمع  الربملان  بالعالقات مع  املكلف  الحكومة 
املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى 
كفاعل  اإللكرتونية  الصحافة  بدور  الخلفي،« 
أسايس يف التنوع الثقايف واللغوي ويف الرتافع حول 
السمعي  منتوج  تطور  وكذا  الوطنية  القضية 
ال  التي  األمازيغية  بالصحافة  مشيدا  البرصي«، 

تزال تقاوم«، عىل حد تعبريه.

بالرغم مما حققته الصحافة  أنه »  الخلفي  وأكد 
تواجه  الزالت  أنه  إال  تطور  من  اإللكرتونية 
وأخالقيات  االقتصادي  بالنمو  تتعلق  تحديات 
إىل  إضافة  الرقمي  العالم  تحول  وتحديات  املهنة 

التكوين«.

*منترص إثري

األعرج.. الصحافة اإللكترونية باملغرب 
انتشرت بشكل كبري خالل السنوات األخرية
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الذي  للجهات  العاملي  للمنتدى  عرشة  الحادية  الدورة  شكلت  لقد 
مع  برشاكة   ORU-FOGAR املتحدة  الجهات  منظمة  نظمته 
مجلس جهة الرباط سال القنيطرة، أيام اإلثنني والثالثاء 22 و23 
التي  القضايا،  من  عدد  ملناقشة  مناسبة  بالرباط،  املايض  أكتوبر 
الثالث  األجندات  رأسها  وعىل  الدويل،  املستوى  عىل  الجهات  تهم 
املتعلقة باتفاقية باريس للمناخ، وأهداف التنمية املستدامة 2030، 
النقاش حول مسألة  إلثارة  الجديدة. وفرصة  الحرضية  واألجندة 
الجهوية باملغرب وباقي دول شمال إفريقيا ، وإعادة السؤال عن 

أي جهوية نريد؟
اللقاء مناسبة أيضا لتسليم نسخة من “ميثاق تمازغا من  وكان 
أجل كونفدرالية ديمقراطية واجتماعية عابرة للحدود، مبنية عىل 

الحق يف الحكم الذاتي للجهات”، الذي يتضمن تصور 
محكم  فيدرايل  لنظام  األمازيغي  العاملي  التجمع 
سعد  املغربية،  الحكومة  رئيس  إىل  إفريقيا،  بشمال 
الدين العثماني، ونسخة إىل رئيس املجلس االقتصادي 
أخرى  ونسخة  بركة،  نزار  والبيئي،  واالجتماعي 
ملنظمة  العام  الكاتب  يورانس،  كارلوس  للصديق 

الجهات املتحدة.
كارلوس  األمازيغ  لصديق  كان  فقد  وباملناسبة 
نظمناه  الذي  املؤتمر  ركة  مشا  يف  الفضل  يورانس، 
سنة  الحسيمة  بمدينة  السياسية  الجهوية  حول 
2008، والذي حرض فيه إىل جانب كارلوس، الصديق 
ملف  يف  بإسهاماته  املعروف  تارذا،  جوان  الكتالني، 
للجهات  الذاتي  االستقالل  وملف  السامة،  الغازات 
أنه وجه مؤخرا  يف جميع أنحاء شمال إفريقيا، كما 

سؤاال للرئيس اإلسباني حول حراك الريف.
الوثيقة السياسية املرشوع املجتمعي  وتتضمن هذه 
”التجمع  طرف  من  اعتمد  الذي  إفريقيا،  لشمال 
العاملي األمازيغي“ املجتمع يف امللتقى العام التأسييس 
املوافقة  تمت  والذي   ،2011 ديسمرب  يف  بربوكسيل 
يف  بتيزنيت  العالم  ألمازيغ  السابع  املؤتمر  يف  عليه 
مؤتمر  يف  عليه  النقاش  أعيد  كما   ،2013 ديسمرب 

إفران أواخر نونرب 2015.
اإلداري  التسيري  لسياسة  أكرب  أهمية  إليالء  املرشوع  هذا  ويهدف 
وذلك  التشاركية،  الديمقراطية  باسم  واملعروفة  للجهات،  الذاتي 
الحدود  احرتام  مع  تمازغا،  جهات  جميع  يف  ذاتي  حكم  باعتماد 
السياسية لكل دولة، سريا يف ذلك عىل نهج االتحاد األوروبي الذي 

يضمن ملواطنيه حرية التنقل واالشتغال يف جميع دول االتحاد.
27 دولة، تشكل  الذي يستمد قوته من  فبخالف االتحاد األوروبي 
قوة اقتصادية وبرشية كبرية، تقوم دول شمال إفريقيا املتشبعة يف 
غالبيتها بالقومية العربية، بتشديد القبضة عىل الحدود السياسية 
الوهمية التي وضعها االستعمار، بطريقة جيومرتية، يف إقصاء تام 
للمعطيات القبلية والعالقات اإلنسانية املشرتكة بني شعوب بلدان 

شمال إفريقيا.
بل أكثر من ذلك وصل األمر بدولة الجزائر الجارة لتأييد قيام كياني 

بعثي عروبي عىل أرض شمال إفريقيا بالجنوب املغربي، مع العلم 
أن هذه العقلية البعثية للقومية العربية خلقت العديد من العراقيل 
للتنمية باملنطقة يف جميع مستوياتها، ال البرشية ال الثقافية وال 
االقتصادية، وهكذا ظل االتحاد األوروبي ينمو ويتطور أكثر فأكثر، 
يف  أبنائها  ودخول  وتقهقرها،  إفريقيا  شمال  بلدان  تخلف  مقابل 

حروب أهلية، كما هو عليه الحال يف ليبيا.
وقد أدى هذا التباين االقتصادي واالجتماعي بني ضفتي املتوسط، 
بكثري من سكان شمال إفريقيا إىل الهجرة بحثا عن رشوط حياة 
بلدان  عليها  تتوفر  التي  الهائلة  الثروات  من  بالرغم  وذلك  أفضل، 
هذه املنطقة، والتي باستطاعتها، إذا ما تم ترشيد استغاللها، أن 
تحقق إقالعا إقتصاديا حقيقيا، ليس عىل مستوى شمال إفريقيا 

فحسب، وإنما عىل مستوى القارة اإلفريقية بأكملها.
إال أن ذلك ال يمكن تحقيقه يف ظل هذه األنظمة املركزية، اليعقوبية، 
تمتيع  يجب  ذلك  ولتحقيق  بل  إفريقيا،  شمال  بلدان  تحكم  التي 
الذاتي، وأحسن مثال عىل ذلك نموذج الجهوية  كل جهة بحكمها 
السياسية األملانية، كما كان قد أشار إىل ذلك امللك الراحل الحسن 
الديمقراطية  أملانيا تقدما كبريا عىل مستوى  الثاني، حيث عرفت 

التشاركية، واإلرشاك الفعيل للمواطنني يف تدبري أمورهم.
التي عرفت  الدولة  البلجيكي، هذه  النموذج  أمثلة ذلك أيضا،  ومن 
بسبب خالفات  تشكيل حكومة وطنية  سابقة عجزا عن  يف فرتة 
حزبية، إىل أن ذلك لم يأد إىل توقف املصالح الحيوية للدولة، وذلك 
للجهات، حيث  الذاتي  الحكم  املبني عىل  السيايس  نظامها  بفضل 
ظلت الحكومات الجهوية تدبر شؤون املواطنني يف جميع املجاالت.

وكذلك مثال الدولة اإلسبانية، التي كانت إىل عهد قريب يف وضعية 
ليست أفضل من املغرب، أيام حكم الجنرال فرانكو، إال أنه بفضل 
وانتزاعهم  اإلسبان،  املواطنون  عنها  دافع  التي  الديمقراطية 
بنفسها،  أمورها  تسيري  للجهات  يضمن  ديمقراطي  لدستور 
وتشكيل حكومات جهوية، حققت هذه الدولة الجارة قفزة تنموية 

كبرية يف كل املجاالت.
وإنما هو مطلب  اليوم،  ليست وليدة  الذاتي هذه  الحكم  إن فكرة 
جريدة  مع  يل  حوار  ففي  لعقود،  عنه  يدافعون  األمازيغ  ظل 
“العرص”، يعود لسنة 2002، قلت برضورة تحقيق الحكم الذاتي 
التجمع  تنظيم  تبناه  الذي  املطلب  وهو  األمازيغوفونية،  للجهات 
العاملي  “الكونغريس  آنذاك،  يسمى  كان  الذي  األمازيغي،  العاملي 

األمازيغي”، يف مجلسه الفيدرايل، أبريل 2002.
ويستند مرشوع “التجمع العاملي األمازيغي” بخصوص 
اإلعالن  إىل  إفريقيا،  بشمال  للجهات  الذاتي  الحكم 
العاملي لحقوق اإلنسان، وكذلك عىل إعالن األمم املتحدة 
يحق  أنه  عىل  ينص  الذي  األصلية،  الشعوب  لحقوق 
بنفسها وأن تكون  أن تحكم نفسها  األصلية  للشعوب 
لها استقاللية سياسية، يف إطار فيدرايل يراعي الفصل 

48 الذي يمنع املساس بالحدود السياسية بني الدول.
ويستند هذا التصور الفيدرايل للتجمع العاملي األمازيغي، 
أيضا عىل املوروث املشرتك لقبائل شمال إفريقيا، التي 
بحيث  للقبائل،  كونفدراليات  شكل  عىل  تنتظم  كانت 
أو  “إزرفان”  الكونفدراليات  هذه  من  واحدة  لكل  كان 
الذاتية  االستقاللية  حدة  وصلت  بها،  خاصة  قوانني 

حتى يف القضاء.
عسو  األمازيغي  املقاوم  أرغم  عندما  حتى  أنه  ونجد 
االستسالم  آيت عطا عىل  قبائل  بسالم من كونفدرالية 
للمستعمر الفرنيس، وضع كرشط لذلك احرتام األعراف 
نفسها  األمازيغية  القبائل  بها  تحكم  كانت  التي 
بنفسها، حيث أن هذه األعراف األمازيغية تبقى صالحة 
إىل اليوم، مع إدخال بعض التعديالت من أجل مواكبتها 

ملستجدات عرصنا الحايل.
التاريخي  املعاش  عىل  تامزغا  ميثاق  “ويستند 
لرتاثها  منها  وإدراكا  الجماعي.  وإرثها  األمازيغية  للمجتمعات 
من  يميزها  ما  عن  فضال  والثقايف،  والديني  واألخالقي  الروحي 
تعدد وتنوع ووحدة حتمية، فإن حركة تامازغا تستند عىل القيم 
ال  التي  والتضامن  واملساواة  والحرية  اإلنسانية  للكرامة  الكونية 
تقبل التجزؤ، كما تستند عىل مبدأ الديمقراطية التشاركية الفعالة 
والحقيقية، وعىل مبدأ تكريس واحرتام سيادة القانون. إن حركة 
تامزغا تضع الفرد يف صلب عملها إلرساء مواطنة تامزغا والعمل 
من أجل بناء فضاء للحرية، والتعايش، والسلم والتسامح والعدالة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها” .
* رشيد الراخا
رئيس التجمع العاملي األمازيغي

تصور التجمع العاملي األمازيغي للنظام الفيدرايل بشمال إفريقيا

ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية ديمقراطية واجتماعية عابرة 
للحدود مبنية عىل الحق يف الحكم الذاتي للجهات، مرشوع اعتمد 
من طرف “أكراو )التجمع( العاملي األمازيغي ” املجتمع يف امللتقى 

 ،2011 ديسمرب   9-10-11 يوم  بربوكسيل  التأسييس  العام 
الذي سيخضع لقراءة الجمعيات املحلية والجهوية والوطنية 
السابع  املؤتمر  يف  عليه  النهائية  املوافقة  قبل  الرأي  إلبداء 
مدينة  يف  الكبري  سوس  بجهة  عقده  املقرر  العالم  ألمازيغ 

تيزنيت باملغرب ،أيام -15-14-13 ديسمرب 2013-2963.
تنبيه، 

العريقة  والقيم  املبادئ  إىل  باإلضافة  امليثاق،  هذا  يستند 
التي  الدولية  املرجعية  النصوص  األمازيغية، عىل  للمجتمعات 
اإلعالن  ذلك  يف  بما  والديمقراطية،  للحضارة  األدنى  الحد  تقر 
واالتفاقية   ،)1948 ديسمرب   10( اإلنسان  لحقوق  العاملي 
األوروبية لحقوق اإلنسان )4 نوفمرب 1950( واتفاقية جنيف 
)28 يوليوز 1951(، و اتفاقية منظمة األمم املتحدة الخاصة 
البيئة  بشأن  ريو  وإعالن   ،)1989 نونرب   20( الطفل  بحقوق 
لحماية  اإلطار  واالتفاقية   ،)1992 غشت   12( والتنمية 
بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد   ،)1995( الوطنية  األقليات 
الدويل  والعهد  ديسمرب1966(،   16( والسياسية  املدنية 
 16( والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 
املبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  وإعالن  ديسمرب1966(، 
والحقوق األساسية يف العمل )1998(، و اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الرشوة والفساد )29 سبتمرب 2003(، وامليثاق العاملي 
بشأن  املتحدة  األمم  وإعالن   )2000 )يوليوز  املتحدة  لألمم 

حقوق الشعوب األصلية. )13 سبتمرب 2007(.
الديباجة، 

من  الشعوب  والشخصيات وممثيل  واملناضلني  الفاعلني  نحن 
مختلف دول تامزغا، نعلن انضمامنا إىل هذا امليثاق لتأسيس 

من  والعمل  تامزغا،  مواطني  جميع  توحيد  إىل  تهدف  كونفدرالية 
يهدف  تامزغا  ميثاق  األمازيغ.  هوية  و  حقوق  عن  الدفاع  أجل 
جميع  بني  والحقيقية  والفعلية  التشاركية  الديمقراطية  نرش  إىل 
مختلف  لتشمل  وذلك  تامزغا،  فضاء  يف  تعيش  التي  الشعوب 
تامزغا  ميثاق  وغريها.  والدينية  والثقافية  اإلثنية  املجموعات 

يهدف؛ دون أن يشك يف الحدود السياسية الحالية؛ إىل تكريس الحق 
يف الحكم الذاتي للجهات يف كل دول تامزغا وإنشاء هياكل فيدرالية 
باملغرب والجزائر وتونس وليبيا  تامزغا،  مفتوحة لجميع شعوب 

ومرص ومايل والنيجر وموريتانيا وجزر الكناري وحول العالم، دون 
املس بالحدود السياسية القائمة.

و يستند ميثاق تامزغا عىل املعاش التاريخي للمجتمعات األمازيغية 
وإرثها الجماعي. وإدراكا منها لرتاثها الروحي واألخالقي والديني 
والثقايف، فضال عن ما يميزها من تعدد وتنوع ووحدة حتمية، فإن 

حركة تامازغا تستند عىل القيم الكونية للكرامة اإلنسانية والحرية 
مبدأ  عىل  تستند  كما  التجزؤ،  تقبل  ال  التي  والتضامن  واملساواة 
تكريس  مبدأ  وعىل  والحقيقية،  الفعالة  التشاركية  الديمقراطية 
واحرتام سيادة القانون. إن حركة تامزغا تضع الفرد يف صلب 
فضاء  بناء  أجل  من  والعمل  تامزغا  مواطنة  إلرساء  عملها 
االقتصادية  والعدالة  والتسامح  والسلم  والتعايش،  للحرية، 

واالجتماعية والسياسية وغريها.
أكثر  أهمية  تويل  تامزغا  كونفدرالية  أجل  من  الحركة  إن 
لسياسة التسيري اإلداري الذاتي، واملعروفة باسم الديمقراطية 
التشاركية ، والتي يكون فيها لكل فرد ولجميع فئات املجتمع، 
اإلدالء بصوتها من خالل  إمكانية  الثقافية،  الهويات  ولجميع 
االجتماعات املحلية والجهوية واالتفاقيات الجماعية واملجالس. 
مفتوحا  السيايس  املجال  تجعل  للديمقراطية  الرؤية  هذه  إن 
لجميع رشائح املجتمع، وتسمح بتشكيل مجموعات سياسية 
مختلفة ومتنوعة، وتسمح بالتايل بامليض قدما يف اتجاه التكامل 
السيايس ملجمل تامزغا. وهكذا، وعن طريق خلق مستوى عميل 
يسمح لجميع الجماعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
بشكل  التعبري  الدينية  الطوائف  جميع  عن  فضال  والثقافية، 
مبارش يف سريورات عمليات صنع القرارات املحلية واإلقليمية، 
للفاعلني  املهيكل  الذاتي  تعزيزالحكم  من  تامزغا  ستتمكن 
يف  الكونفدرالية  لتنظيم  الالزمة  الظروف  وخلق  االجتماعيني، 
شمال  يف  الفيدرالية  للدول  كونفدرالية  تامزغا  إن  شموليتها. 
أفريقيا. وتتكون كل دولة فيدرالية من كيانات جهوية، بما يف 
الذاتي  الحكم  إن فيدراليات جهات  الذاتي.  الحكم  ذلك مناطق 
هي املسؤولة عن تنفيذ املسلسالت الديمقراطية لصنع القرار 
انطالقا من املستوى املحيل وصوال إىل املستوى العام، وذلك يف 

إطار سريورة سياسية متواصلة.
تتوفر كونفدرالية تامزغا عىل برملان كونفيدرايل، و هذا األخري 
وهو هيئة ترشيعية” فوق وطنية”، مسؤول عن العمل، وفق بيان 
تامزغا، ومطالب بتطوير عملية السالم وإشاعة الرفاهية والعدالة 

يف فضاء تامزغا.
أهدافها  بني  من  تضع  أفريقيا،  من  جزء  باعتبارها  تامزغا،  إن 
اللغة  املعيارية  األمازيغية  وتعترب  األفريقية.  الوحدة  تحقيق 

ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية دميقراطية واجتماعية عابرة للحدود مبنية على احلق يف احلكم الذايت للجهات

←
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الرسمية إىل جانب اللغة العربية أو الفرنسية أو اإلسبانية لتامزغا. كما أن اللغات األخرى 
لتامزغا )االمازيغية، السواحلية و للهجات العربية املختلفة( هي أيضا رسمية يف مناطقها 
املتتالية وفقا لقوانني هذه املناطق. إن غنى التنوع اللغوي لتامزغا هو تراث ثقايف يحظى باحرتام 

وحماية خاصتني.
تلتزم  تامزغا  كونفدرالية  فإن  الدولية،  املنظمات  إطار  يف  عملها  إدراج  برضورة  منها  ووعيا 
باالنخراط وتبني املبادئ والحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف مواثيق تلك املنظمات، وتؤكد 
أجل  العمل من  دوليا، وعزمها عىل  اإلنسان كما هي متعارف عليها  التزامها بحقوق  من جديد 

السالم واألمن يف العالم.
الباب األول: أحكام عامة ومبادئ أساسية

يف  الحق  عىل  تتأسس  للحدود  وعابرة  واجتماعية،  ديمقراطية  كونفدرالية  هي  تامزغا   .1 املادة 
الحكم الذاتي للجهات.

غري  بشكل  و  االستفتاء  طريق  عن  مبارشة  تمارسها  التي  تامزغا،  لشعوب  السيادة   .2 املادة 
مبارش من خالل املؤسسات الدستورية الفيدرالية املنتخبة ديمقراطيا وبكامل الحرية يف كل دولة 

فيدرالية داخل الكونفدرالية.
املادة 3. األحزاب السياسية يف تامزغا تساهم يف التعبري عن اإلرادة السياسية ملواطني الكونفدرالية، 

ال يمكن أن يكون هناك الحزب الواحد يف فضاء تامزغا.
الجمعيات عىل  تكوين  السلمي وحرية  التجمع  الحق يف حرية  تامزغا  لكل مواطن من   .4 املادة 
جميع املستويات، بما يف ذلك السياسية والنقابية واملدنية. لكل فرد الحق يف أن ينشأ مع أخرين 

نقابات واالنضمام إليها للدفاع عن مصالحه.
املادة5. تامزغا كونفدرالية محايدة. مع ذلك لكل فرد حرية العقيدة والدين والفكر. إن حرية الدين 
والعقيدة تنطوي عىل الحق يف اعتناق وممارسة الدين، والحق يف التعبري عن قناعاته، والحق يف 

االنتماء أو عدم االنتماء إىل طائفة دينية. وال يجوز إرغام أي واحد ملمارسة ديانة كرها.
املادة 6. علم تامزغا هو العلم الثالثي األلوان بخطوط أفقية، االصفر واألخرض واألزرق يتوسطه 

حرف تيفيناغ )ⵣ( باألحمر
املادة 7. شعار تامزغا هو قيم املساواة والحرية والتضامن.

الباب الثاني :الكرامة اإلنسانية
املادة 8. كرامة اإلنسان مصونة. ويجب احرتامها وحمايتها.

املادة 9. لكل إنسان الحق يف الحياة.
الحطة  ألإلنسانية  املعامالت  أو  العقوبات  أو  للتعذيب  إنسان  أي  يتعرض  أن  يجب  ال   .10 املادة 

بالكرامة.
املادة 11. يحظر االتجار يف البرش.

املادة 12.. ال يجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص.
املادة 13. ال يجوز إجبار أي أحد عىل أشغال شاقة أو القيام بعمل إجباري ضد رغبته.

الباب الثالث: الحريات
املادة 14. لكل مواطن الحق يف الحرية واألمن.

ومراسالته  املنزلية،  وحرمته  والعائلية،  الخاصة  حياته  احرتام  يف  الحق  مواطن  لكل   .15 املادة 
واتصاالته.

املادة 16. لكل مواطن الحق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو اإلدالء 
أو  العمومية  السلطات  من  تدخل  أي  هناك  يكون  أن  دون  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار  باألخبار 

غريها.
املادة 17. ال يجب مضايقة أو متابعة أو محاكمة أي صحفي أثناء ممارسة و مزاولة مهنته و 

يجب احرتام وحماية حرية اإلعالم وتعدديته.
املادة 18. لكل مواطن الحق يف الرتبية، بما فيه لغته و ثقافته االصلية ويشمل هذا الحق إمكانية 
متابعة التعليم اإللزامي باملجان. ويجب أن يكون التعليم إلزاميا حتى الحصول عىل دبلوم التعليم 

الثانوي )الباكلوريا(. يجب عىل الدول الفيدرالية لتامزغا جعل التعليم أولوية قصوى.
لآلباء  ويحق  الديمقراطية،  للمبادئ  وفقا  التعليمية  املؤسسات  إنشاء  حرية  تحرتم   .19 املادة 
ضمان تربية و تعليم أوالدهم وفقا ملعتقداتهم الدينية، والفلسفية والرتبوية وذلك طبقا لقوانني 

كل دولة فيدرالية التي تنظم هذه العملية.
20. لكل مواطن من تامزغا الحرية يف البحث عن العمل، والتنقل واإلقامة والعمل وتوفري  املادة 

خدماته يف جميع واليات الكونفدرالية.
املادة 21. لكل مواطن الحق يف العمل وممارسة مهنة يقبلها أو يختارها بكل حرية.

املادة 22. حق امللكية مضمون. ال يمكن االعتداء عىل ممتلكات األفراد و الجماعات اال للمنفعة 
العامة و بتعويض مناسب.

23. ال يجوز إبعاد أو طرد أو نفي أي شخص أو تسليمه إىل دولة يمكن أن يتعرض فيها  املادة 
املهينة.  أو  الالإنسانية  املمارسات  أو  العقوبات  أو غريها من  التعذيب  أو  اإلعدام،  لخطر عقوبة 

ويحظر الطرد الجماعي.
يوليوز   28 املوقعة  اتفاقية جنيف  لقواعد  اللجوء مضمون، وذلك وفقا واحرتاما  24. حق  املادة 

.1951
الباب الرابع: املساواة

املادة 25. جميع مواطني تامزغا متساوون يف الواجبات والحقوق.
املادة 26. يمنع أي تمييز عىل أساس اللون او النوع أو األصول اإلثنية أو االجتماعية، أو اللغة أو 

الدين أو املعتقد أو الرأي السيايس وغريه، أو اإلعاقة أو السن أو غري ذلك.
املادة 27. إن كونفدرالية تامزغا تحرتم وتدافع عن التنوع الثقايف، والديني واللغوي.

املادة 28. يجب ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف جميع املجاالت.
تكوين  يف  الحق  وكذا  يختاره،  الذي  الشخص  من  الزواج  يف  الحق  مواطن  لكل  يكفل   .29 املادة 

األرسة. ويحظر الزواج باالكراه.
املادة 30. إن حماية األرسة مكفولة عىل املستويات القانونية واالقتصادية و االجتماعية.

السلطات  و  األرسة  عىل  يتعني  لسالمته.  الرضورية  والرعاية  الحماية  يف  الحق  31.للطفل  املادة 
العمومية واملؤسسات الخاصة إعطاء أولوية يف االعتبار لرعاية مصالح الطفل العليا.

املادة 32. يحظر تشغيل األطفال القارصين. ال يجب أن يكون الحد األدنى لسن العمل أقل من سن 
االنقطاع عن فرتة التعليم اإللزامي.

الحياة  و  العيش  يف  السن  كبار  حق  وتحمي  وتعرتف  تحرتم  تامزغا  كونفدرالية  إن   .33 املادة 
الكريمة.

من  االستفادة  يف  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  بحق  وتعرتف  تامزغا  كونفدرالية  تحرتم   .34 املادة 
التدابري الهادفة إلدماجهم االجتماعي واملهني وكذا مشاركتهم يف حياة املجتمع.

الباب الخامس: التضامن
املادة 35. تعمل كونفدرالية تامزغا من اجل تنمية اقتصادية مع احرتام البيئة، وحقوق اإلنسان 

وقواعد اجتماعية جدية للجميع وفقا ملبدأ التنمية املستدامة.
املادة 36. إن كونفدرالية تامزغا تعرتف وتحرتم الحق يف االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي 
وحوادث  والوالدة  الحمل  وفرتة  املرض  مثل  حاالت  يف  الحماية  توفر  التي  االجتماعية  واملصالح 

الشغل والعجز والعوز أو الشيخوخة و فقدان الشغل.
املادة 37. ملكافحة الفقر والتهميش االجتماعي، فإن “كونفدرالية تامزغا” تعرتف وتحرتم وتحمي 
الحق يف املساعدة االجتماعية والحق يف سكن يضمن حياة كريمة لجميع أولئك الذين ليست لديهم 

موارد كافية.
املادة 38. لكل فرد الحق يف الرعاية الطبية املجانية.

تجاه  سواء  وواجبات  مسؤوليات  يتضمن  التضامن  ملبدأ  وفقا  بالحقوق  التمتع  إن   .39 املادة 
األشخاص اآلخرين أو تجاه املجتمع اإلنساني وأجيال املستقبل.

القضاء   « لجنة  مقررة  تستعد 
التمييز  أشكال  كل  عىل 
العنرصي« التابعة لألمم املتحدة، 
بزيارة  للقيام  أشيوم،  تندي 
من  الفرتة  يف  املغرب  إىل  رسمية 

13 إىل 21 دجنرب 2018.
التنظيمات  كافة  أشيوم  وأبلغت 
واألمازيغية،  واملدنية  الحقوقية 
وطالبت  للمغرب.  اللجنة  بزيارة 
حسب  األممية،  اللجنة  مقررة 
التجمع  التي توصل بها  الرسالة 
كافة  األمازيغي،  العاملي 
املعنية  والفعاليات  التنظيمات 
كل  حول  تقاريرها  بإرسال 
مظاهر أشكال التمييز العنرصي 

والكراهية والتعصب.
األممية  اللجنة  مقررة  وأكدت 
أشكال  كل  عىل  بالقضاء  املعنية 
ستناقش  أنها  العنرصي،  التميز 
فيها  تتوصل  التي  القضايا  كل 
حاالت  بوجود  تفيد  بمراسالت 
تمييز وكراهية، مطالبة بإرسال 

أي معلومات أخرى يف هذا الشأن من شأنه أن تفيد 
أقرب وقت ممكن ويف موعد  للمغرب يف  زيارتها  يف 

أقصاه 19 نونرب الجاري.
املكلفني  الخرباء  لجنة  أن  يذكر  السياق،  ذات  يف 
بدراسة التقرير الرسمي للدولة املغربية املقدم للجنة 
األممية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 30 يومي  بجنيف،  والخمسني  السادسة  دورتها  يف 
شتنرب و01 أكتوبر  2015، قد دعت املغرب إىل اإلقرار 
الفوري بالحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية كما 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يقتيض 

واالجتماعية والثقافية. 
يف  بالعمل  املغربية  الدولة  األممية  اللجنة  ودعت 
التنظيمي  القانون  إقرار  عىل  ممكن  وقت  أرسع 
لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية املنصوص 
املغربي  الدستور  من  الخامس  الفصل  يف  عليه 
مضاعفة  عىل  والعمل  )حينها(،  سنوات  أربع  قبل 
وتعميم  إدماج  ضمان  أجل  من  الرسمية  الجهود 
االبتدائي  التعليم  ليشمل  األمازيغية  تدريس 
والثانوي والجامعي، باإلضافة إىل الرفع من حضور 
نهائي  حل  وإيجاد  العمومي،  اإلعالم  يف  األمازيغية 

ملنع تسجيل األسماء األمازيغية للمواليد الجدد.
كذلك  املغربية  الدولة  األممية  اللجنة  ذات  وطالب 
بمناهضة التمييز ضد األمازيغية خصوصا يف مجال 
التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل ملنع كافة 
إقرار  عىل  والعمل  املبارش،  وغري  املبارش  أشكال 
تدابري استثنائية مؤقتة إن اقتىض األمر لوضع حد 

للتمييز.
بوضع  املغربية  الدولة  األممية  اللجنة  طالبت  كما 
وتهجري  األرايض  ونزع  امللكية،  عىل  للرتامي  حد 
السكان، مع وضع خطط تنموية للمناطق املهمشة 

ومحو الفوارق بني الجهات واملناطق.
احرتام  عىل  بالعمل  املغرب  اللجنة  ذات  وطالبت 
الناطقني  مشاركة  وضمان  الثقايف،  التعدد 
عن  والتعبري  الثقافية،  الحياة  يف  باألمازيغية 
ولغتهم،  وتاريخهم  بعاداتهم  والتعريف  هويتهم 
وتوفري إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  التمتع  حول 
مضامني  وتعميم  نرش  عىل  العمل  مع  والثقافية. 
املسؤولني  لدى  الختامية  والخالصات  املالحظات 
القضائية واملحامني وعموم  العموميني والسلطات 
الحوار  يف  املدنية  الجمعيات  وإرشاك  املواطنني. 
حددت  الذي  املقبل،  التقرير  إعداد  حول  الوطني 

اللجنة موعد تقديمه يف 31 أكتوبر 2020.
هذا وكان التجمع العاملي األمازيغي قد قدم تقاريره 
حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية 
االقتصادية  للحقوق  األممية  اللجنة  إىل  املغرب  يف 
واالجتماعية والثقافية، وهو ما برز بشكل واضحا 
األمازيغية  للقضية  اللجنة  أولته  الذي  االهتمام  يف 
للدولة  املوجهة  توصياتها  بها  صاغت  التي  والدقة 
املغربية، وهذا ما يؤكد نرش التقرير املوازي للتجمع 
املعنية  األممية  للجنة  املوجه  األمازيغي  العاملي 
يف  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق 
الحقوق  للجنة  االلكرتوني  املوقع  عىل   ،56 دورتها 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية باألمم املتحدة.

وأكد »التجمع العاملي األمازيغي« حينها، أن املغرب 
اللجنة األممية  ما زال مستمرا يف تجاهل توصيات 
عليها،  وقعت  التي  الدولية  والعهود  واالتفاقيات 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  انتهاك  ويواصل 
ترسيم  من  الرغم  عىل  لألمازيغ،  والثقافية 
االمازيغية يف دستور البالد، وينهج سياسة التمييز 
والعنرصية ضدهم عىل الرغم من كونهم يشكلون 

غالبية سكان. 
وتطرق تقرير سابق لـ«التجمع العاملي األمازيغي« 
الدولة  وانتهاكات  القصور  أوجه  مختلف  إىل 
املحتجني  اعتقال  من  األمازيغية،  للحقوق  املغربية 
بهم  والزج  وأعالمهم  الفتاتهم  ومصادرة  األمازيغ 
املرتبطة  االنتهاكات  إىل  تطرق  كما  السجون،.  يف 
األمازيغ  يواصل  حيث  إميرض  ساكنة  بقضية 
االحتجاج واالعتصام للسنة السابعة عىل التوايل من 

أجل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية.
تأسيس  من  األمازيغ  منع  إىل   التقرير  أشار  كما 
لتفعيل  املغربية  الدولة  وتجاهل  سياسية،  أحزاب 
التنظيمي  قانونها  صياغة  عرب  األمازيغية  رسمية 
سنوات،  سبعة  طيلة  عليا  بجهات  ربط  الذي 
العام  اإلحصاء  يف  األمازيغ  نسبة  لتزوير  باإلضافة 
الحليمي  أحمد  السامي  املندوب  قبل  من  للسكان 

الذي تجاهل توصيات األمم املتحدة يف هذا الصدد.
تقريره،  يف  األمازيغي«  العاملي  »التجمع  أشار  و 
وتجاهل  األمازيغية،  تدريس  وإلغاء  تراجع  إىل 
مختلف الوزارات املغربية لرتسيم األمازيغية وإقرار 
محو  برامج  من  كليا  وإقصاؤها  تيفيناغ،  حرف 
للثقافة  امللكي  املعهد  التنصيص عىل  األمية، وعدم 
األمازيغية يف التعديالت الدستورية لسنة 2011 عىل 
الرغم من التنصيص عىل مؤسسات شبيهة تسيطر 

عليها مكونات ذات إيديولوجية بعثية.
الحديث  منع  إىل  األمازيغي  التنظيم  تطرق  كما 
 ،2012 باألمازيغية داخل الربملان املغربي منذ سنة 
كعيد  األمازيغية  السنة  رأس  إقرار  عدم  جانب  إىل 
الهجرية  السنتني  إقرار  من  الرغم  عىل  بعطلة 
لعدم  باإلضافة  املسيحية،  وامليالدية  اإلسالمية 
وسائل  يف  األمازيغية  لحالة  تحسني  أي  وجود 
أو ما يخص  البث  اإلعالم سواء فيما يتعلق بنسب 
أساس  عىل  املبنية  اإلعالمية  السياسة  استمرار 
شعارات القومية العربية، عىل سبيل املثال: مواصلة 
استخدام مصطلحات اعتربها التقرير عنرصية من 
قبيل »الوطن العربي« أو »األمة العربية أو« املغرب 

العربي«.
كما نبّه التقرير األمازيغي، اللجنة األممية إىل تواصل 
من  األمازيغية  والفنية  األدبية  اإلنتاجات  إقصاء 
الجزء  تواصل تخصيص  التي  املغربية،  الدولة  دعم 
وحرمان  العربية،  لإلنتاجات  الدعم  من  الساحق 
القانونية  الوصوالت  من  األمازيغية  من  اإلطارات 

وعدم الرتخيص بتأسيسها يف الرباط.
تقريره،  يف  األمازيغي«  العاملي  »التجمع  وتناول 
يسمى  وما  األمازيغية  القبائل  أرايض  نزع  قضية 
بتحديد امللك الغابوي الذي بموجبه يتم نزع أرايض 

القبائل يف مختلف مناطق املغرب.
*منترص إثري

تندي أشيوم مقررة جلنة القضاء على 
»التمييز العنصري« يف  زيارة للمغرب 

←
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»احلمار الذهيب« تفوز جبائزة الكتاب 
التونسي املترجم لسنة 2018

وال  الرتجمة  جوائز  تحظى  ال 
يناله  الذي  باالحتفاء  املرتجمون 
لذلك  الروائيون.  أو  الشعراء  عادة 
التي  الجائزة  بهذه  اهتمامنا  كان 
املرتجمني  أحد  عىل  الضوء  تسلط 
يحتفي  تتويج  يجتهدون.  الذين 
أيضا بأقدم رواية : ”الحمار الذهبي“ 
بثقافته  يعرتف  الذي  ألبوليوس 

اإلفريقية وهويته األمازيغية.
الذهبي“  ”الحمار  رواية  تحصلت 
الصادرة عن دار نقوش عربية و التي 
ترجمها عمار الجاليص من الالتينية 
الكتاب  جائزة  عىل  العربية.  إىل 

التونيس املرتجم 2018.
تعد رواية ”الحمار الذهبي“ للوكيوس 
أبوليوس أو أفوالي أول نص روائي يف 
هذه  وصلتنا  وقد  اإلنسانية.  تاريخ 
قبلها  روايات  وهناك  كاملة،  الرواية 
هذا  ويعترب  ناقصة.  وصلت  لكنها 
أول نص  أيضا  اإلبداعي  األدبي  العمل 

روائي فانتاستيكي يف األدب العاملي.
أفوالي  أو  أبوالي،  أو  أبوليوس  ولد   
األمازيغي، يف أوائل القرن الثاني حوايل 
125 م وتويف حوايل 170م إبان االمتداد 
بثقافته  يعرتف  وكان  املسيحي. 
اإلفريقية وهويته األمازيغية، إذ كان 
يقول : ”لم يتملكني يف يوم من األيام 
من  بالخجل  الشعور  من  نوع  أي 
أيضا،  ويقول  وطني“،  ومن  هويتي 
بكل اعتزاز وافتخار: ”أنا نصف كدايل 
ونصف نوميدي“. بيد أن ثمة باحثني 
الالتينيني،  األدباء  ضمن  أدرجوه 

ونزعوا عنه الهوية األمازيغية.
أمازيغيته  عن  دافعوا  الذين  من  و 
جانب  إىل  أدرجه  الذي  شفيق  محمد 
املرسحي ترينييس آفـر أو ترينتيـوس 
آفر ضمن أدباء الثقافة األمازيغية يف 
األدب  مع  تثاقفوا  الذين  الوثنية  عهد 
محمد  ونجد  والالتيني،  اإلغريقي 
أفوالي  من  اتخذ  الذي  حندايـن 

يف  القوية  األمازيغية  للشخص  مثاال 
كثريا  تعلم  الذي  القديم  العاملي  األدب 
اللغات وألف كتبا عديدة أشهرها  من 
أثر  التي  الذهبي“  ”الحمار  روايته 
العاملية  الرواية  عىل  بواسطتها 
إىل  واإلغريق  الرومان  وأبهر  القديمة، 

درجة اتهامهم له بالسحر.
عيل  الدكتور  اتخذه  نفسه  املوقف 
أبوليوس  اعترب  حينما  خشيم  فهمي 
كان  وعروبيا،  أمازيغيا  إفريقيا  كاتبا 
وليبيا،  وقرطاج  الجزائر  بني  ينتقل 
وعد ”الحمار الذهبي“ أول نص روائي 

عربي
إىل  الجـراري  عباس  كذلك  .ويذهب 
قليل  بأسماء غري  احتفظ  التاريخ  أن 
الدين  وعلماء  والفالسفة  األدباء  من 
الذين تخرجوا يف ه التعليم من مختلف 
وعربوا  اإلفريقي،  الشمال  أقطار 
لغة  كانت  ألنها  الغالب  يف  بالالتينية 
اللغة  ألن  وليس  املستعمر،  الفاتح 
الوطن كانت قارصة كما ذهب إىل ذلك 
شارل أندريه جوليـان. ويدرج املؤرخ 
أفريقيا  تاريخ  املتخصص يف  الفرنيس 
أبوليوس  مبدعنا  القديمة  الشمالية 
”كان  قال:  إذ  إفريقيا  أدباء  ضمن 
أبوليوس املولود حوايل سنة 125م من 

أشهر الكتاب األفارقة.
kapitalis *

أزواد: وفاة حممدو دجريي مايغا نائب رئيس 
احلركة الوطنية لتحرير أزواد 

أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  منسقية  رئيس  نائب  تويف 
محمدو دجريي مايغا فجر الثالثاء، 23 أكتوبر 2018، بعد 

مرض قصري .
تويف   ،APA اإلفريقية  األنباء  وكالة  أوردته  ما  وحسب 
باماكو  الثانية صباحا يف مستشفى  محمدو مايغا حوايل 

حيث تم نقله إثر وعكة صحية خاطفة.  
املايض  أكتوبر   25 يف  الجمهور   أمام  له  ظهور  آخر  كان 
بتوقيع  انتهى  الذي  االتفاق  متابعة  للجنة   اجتماع  خالل 
معاهدة لترسيع تنفيذ اتفاقية السلم و املصالحة يف مايل .

شارك   ، رأسه  عىل  املحكمة  عمامته  و  البيضاء  ثيابه  يف 
النقاش كزعيم وحيد ذي برشة سوداء ضمن منسقية  يف 

حركة أزواد ذات األغلبية الطارقية.  
من  و   2012 متمردي  من  بارزا  وجها  ميغا  محمدو  كان 
السلم و  اتفاق  الذين وقعوا  الحركات املسلحة  بني جميع 

املصالحة يف مايل سنة 2015 مع الحكومة املالية.  
أصبح محمدو معروفا سنة 2012 ضمن الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد ؛ حركة انفصالية نشأت من التمرد يف الشمال 
الرشقي املايل   الذي  سيطر عىل املناطق الثالثة يف الشمال 

بدعم من الجماعات اإلرهابية.  
مجموعته  ضمن  القالئل  من  مايغا  دجريي  محمدو  كان 
أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  لقصية  املنضمني  األهلية، 
من  الكثري  تلقى  قد  و   . األزوادية  الحركة  منسقية  إىل  و 
االنتقادات من مجموعته املناهضة للمطالبني باالستقالل 
الحركة  منسقية  و  أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  يف 

األزوادية  
نائب الرئيس يف الحركتني، كان محمدو مايغا يناضل من 

أجل تنفيذ اتفاق السلم واملصالحة املوقع سنة 2015.
 

لتعميم تدريس األمازيغية..
 استمرار إضراب تالميذ »البويرة« باجلزائر 

املشدايل  الدين  نرص  بثانويتي  التالميذ  من  العديد  يزال  ال 
وحسيني لحلو بمشدالة رشق البويرة بالجزائر يف إرضاب 
عن الدراسة ملدة قاربت الشهر بصفة متتالية، وهو ما بات 
الرتبوية السيما  لدى هؤالء واألرسة  أزمة حقيقية  يشكل 

أن فرتة االمتحانات للفصل األول عىل األبواب.
ودخل هؤالء التالميذ، حسب »الرشوق« يف حملة مقاطعة 
ملقاعد الدراسة منذ أسابيع يف خضم ما كان يروج يف تلك 
األمازيغية  اللغة  تدريس  تعميم  عن  الرتاجع  حول  الفرتة 
بجميع األطوار التعليمية، وهو ما دفع التالميذ إىل خطوة 
اإلرضاب رغم تداعياتها، خاصة أن نهاية الفصل األول عىل 

األبواب.
رغم  اإلعالمي،  املصدر  ذات  يضيف  اإلرضاب،  ويستمر   
اعتربه  الذي  للترصف  التالميذ  أولياء  جمعية  معارضة 
البعض مفربكا لتحقيق الفوىض فقط، حيث يتجاوز ذلك 
عدم  عىل  أرصوا  الذين  التالميذ  هؤالء  مستوى  قالوا  كما 
أقلق  الذي  األمر  الساعة،  غاية  إىل  أقسامهم  إىل  العودة 
األرسة الرتبوية بمختلف مكوناتها ودفع إىل التساؤل عن 

دور األولياء يف القضية..
أما الجهات الرتبوية بالوالية، فقد دعت هؤالء التالميذ إىل 
رضورة التعقل والعودة الفورية إىل مقاعد الدراسة قصد 
استدراك الوقت قبل فواته، موجهة نداءها بالدرجة األوىل 
يخدم  ال  الذي  اإلرضاب  وإنهاء  التدخل  قصد  األولياء  إىل 
بعيدا  يكون  الذي  الرتبوي  مصريهم  ويرهن  أبناءهم  أوال 
أن  خاصة  غريها،  أو  السياسية  التجاذبات  عن  البعد  كل 
بعني  مأخوذ  مطلب  تدريسها،  وتعميم  األمازيغية  مطلب 
االعتبار كما قالت وهو يتحقق يف أرض امليدان بالتدريج. 

تورد »الرشوق«

ليبيا: اختتام أعمال مؤمتر “تامونسي” باملكتب الثقايف 
كاباو

 
اختتمت يوم الخميس املايض 15 نونرب 2018، أعمال مؤتمر 
“تامونيس” بمدينة كاباو، بحضور مؤسسات املجتمع املدني 
باملناطق األمازيغية، ومدراء املكاتب الثقافية بالجبل الغربي، 

ومراقبي التعليم.
للهيئة  الرسمية  الصفحة  حسب  املؤتمر،  هذا  خالل  وتم 
العامة للثقافة بليبيا، االتفاق عىل مجموعة من النقاط أهمها 
إقامة املسابقات األدبية والفنية واملهرجانات، والتنسيق بني 
اإلنتاج  والدولية، وتشجيع  املحلية  املدني  املجتمع  مؤسسات 
لجان  عىل  عرضها  بعد  متميزة  أعمال  ودعم  والفني  األدبي 

خاصة يف مجال املرسح والسينما.
سنوي  كنشاط  األمازيغي  الخط  مسابقة  اعتماد  تم  كما 
الثقافة  ومكاتب  التعليم  مراقبات  بني  مشرتك  بشكل  ينظم 

ومؤسسات املجتمع املدني.
متابعة  مهمتها  مشرتكة  لجنة  تشكيل  عىل  االتفاق  تم  كما 
األمازيغية،  اللغة  مادة  بتعليم  املتعلق  القانوني  الشق 
واملحافظة عىل الهوية من خالل دعم األغنية األمازيغية، وأن 
يكون هناك مؤتمر آخر يعقد بمدينة جادو للنظر يف األعمال 

التى سوف تطبق خالل الفرتة القادمة . 

متفرقات من تمازغا

السامية  باملحافظة  والبحث  التعليم  مدير  بوهران  أّكد  
لألمازيغية، بوجمعة عزيري أن الرتجمة من وإىل اللغة األمازيغية 
بالجزائر، تعرف ديناميكية »كبرية« خاصة يف الرتجمة الروائية، 
يف  األمازيغية  وإىل  من  »الرتجمة  بعنوان  محارضة  يف  مضيفا 
الجزائر« أنه عىل الرغم من التهميش لقرون، فإن الرتجمة من 
وإىل األمازيغية تعرف حاليا ديناميكية كبرية خاصة يف الرتجمة 
الجديد  السيايس  والتوجه  املجتمع  بفضل وعي  ذلك  و  الروائية 

للمسؤولني.
اإلشارة  »ما يجب  إن  الجزائرية،  املساء  نقلته  ما  وقال، حسب 
إليه أنه تعمل حاليا دور نرش عمومية عىل ترجمة ونرش األعمال 
باللغة األمازيغية، حيث تم نرش بمناسبة الذكرى املئوية للكاتب 
مولود معمري ثالثة  أعمال مرتجمة وإصدار سبع )7( ترجمات 
2014 مع رشكاء دور نرش عمومية وخاصة يف إطار ورشة  يف 
منظم بتاغيت، فضال عن إقامة كل سنة ورشات للرتجمة وعقد 

لقاءات بني املرتجم واملؤلف«.
هذا، وقدم مدير التعليم والبحث باملحافظة السامية لألمازيغية 
من  األدبية  األعمال  يف  الرتجمة  تطور  عن  ملحة  محارضته  يف 
اللغتني  إىل  اللغة  هذه  ومن  األمازيغية  إىل  والفرنسية  العربية 
العربية والفرنسية، مربزا يف نفس السياق أّن »الحكاية والشعر 
يف   الطاغية  األصناف  أكثر  تعترب  املرسحية  واألعمال  والرواية 

الرتجمة من وإىل األمازيغية«.
الرتجمة  يف  وباحثني  جامعيني  من  متشّكل  حضور  وأمام 
من  نماذج  عزيري  بوجمعة  الباحث  استعرض  وإعالميني، 
األعمال املرتجمة التي ميّزت مختلف الحقب التاريخية التي مّرت 
هذه  أثروا  الذي  األدباء  مربزا  األمازيغية،  وإىل  من  الرتجمة  بها 
الرتجمة  وكذا  االنثروبولوجيني(  )املرتجمني  فرتة  مثل  الرتجمة 
املعارصة التي يعترب مولود  معمري مؤسس لهذه الفرتة و الذي 
كان له الفضل يف إبراز تراث »أهاليل« مما سمح بتصنيفه ضمن 

الرتاث العاملي. تورد »املساء«
أعمال  ترجمة  »أن  عزيري  السيد  ذكر  محارضته  خالصة  ويف 
معمري  مولود  غرار  عىل  عظماء  لكتاب  األمازيغية  إىل  أدبية 
وألبري كامي وبريخت وموليار وغريهم، هو  وأرنست همغواي 
الكتابة  حضارة  يف  راسخة  جذور  للغة  أن  عىل  ملموس،  دليل 
وتستخدم وسائل حديثة لالتصال قادرة عىل ضمان تطورها ». 

يقول ذات املصدر
للتذكري فإن وحدة البحث حول الرتجمة واملصطلحيات املنظمة 
يف  البحث  ملركز  التابعة  الوحدات  من  تعترب  النشاط،  لهذا 

االنثروبولوجية االجتماعية والثقافية لوهران.

ديناميكية كبرية يف ترمجة األعمال 
األدبية من وإىل اللغة األمازيغية  باجلزائر

وزو،  بتيزي  معمري  مولود  جامعة  تعتزم 
بالجزائر، تنظيم ملتقى تكريمي للمطرب الراحل 
و24   23 يومي  وذلك  الوناس  معتوب  »املتمرد« 

يناير املقبل. 
للملتقى،  املنظمة  العلمية  اللجنة  رئيس  وأكد 
سعيد شماخ، أن »امللتقى املرتقب تنظيمه والذي 
الوناس... معطوب  »أعمال  عنوان  تحت  وضع 

إعادة نظر« يهدف يف طياته إىل االهتمام يف فحوى 
للفنان  الشعرية واملوسيقية  النصوص  ومضمون 
دراسات  بضع  محل  كانت  التي  الوناس  معطوب 
من  الكثري  استلهمت  بعدما  حياته  خالل  علمية 
الباحثني واالساتذة، وهي البحوث التي تضاعفت 
بعد مرور 20 سنة من اغتياله، حيث ال تمر سنة 
معطوب  املطرب  مسرية  تكون  أن  دون  جامعية 
مذكرة  موضوع  محور  الفنية  اعماله  أو  الوناس 

تخرج أو ملتقى علمي«.
 وأكد البيان حسب مصادر إعالمية جزائرية، أن »تبني مقرتح تنظيم امللتقى 
وبالتحديد  معمري  مولود  جامعة  سعي  يف  جاء   ،2019 القادمة  السنة  بداية 
الديمومة يف  الجامعية وتحقيق  العلمية  البحوث  كلية األدب واللغات، تطوير 

عامة.  بصفة  واألدب  خاصة  األمازيغية  اللغة  مجال 
بثالثة  مداخالته  وعرب  يومني  طيلة  امللتقى  سيهتم  كما 
الفنية  االعمال  قراءة  إعادة  يف  تكمن  أساسية  محاور 
النظريات  مختلف  ضوء  يف  الوناس  معطوب  للراحل 
الشعري  اإلنتاج  تحليل  السيميائية.  والدراسات  األدبية 
وعالقته بمضمون التاريخ االجتماعي. فضال عن تحليل 
االقتباس السينمائي للنص »تتار« ترجمة واقتباس من 

قبل الوناس معطوب«. 
و تتمثل أهم املحاور الرئيسية املختارة لهذه الندوة التي 
املولود  للشاعر  ال62  ميالد  بعيد  االحتفال   مع  تتزامن 
1956 يف تاوريرت موىس )بني عييس ، بني  24 يناير  يف 
معتوب  أعمال  قراءة  »إعادة  يف  »الخرب«  حسب  دوالة(  
يف  التحليل   « األدبي،  النظريات  مختلف  ضوء  يف  الوناس 
االجتماعية   السياقات  مع  وعالقاتها  الشعرية  إنتاجاته 
أغنية  لنص  السينمائي  التكيف  تحليل  و«   « والتاريخية 

الثأر« و كذا »ترجمات  وتعديالت الوناس معتوب ».
و أطلقت جامعة تيزي وزو دعوة للمشاركة لفائدة جميع املعلمني والباحثني 
يف  األمازيغية وغريها من أقسام األدب والعلوم اإلنسانية إليداع مقرتحاتهم و  

مداخالتهم قبل موعد أقصاه 13 ديسمرب املقبل.

جامعة »مولود معمري« حتتضن ملتقى علمي حول األعمال الفنية »للمتمرد« معتوب لوناس

مدراء  مختلف  والرياضة  الشباب  وزير  راسل 
الجمعيات  ورؤوساء  الشباب  ومؤسسات 
بهدف  بالجزائر  “أدرار”  بوالية  الشبانية 
االمازيغية  السنة  برأس  لالحتفال  االستعداد 

الجديدة 2969.
وجاء يف الرسالة، حصلنا عىل نسخة منها، بأنه 
التي  األمازيغية  السنة  رأس  إلحياء  وتحسبا 
تصادف 13 يناير 2019، تستعد مديرية الشباب 
املناسبة  هذه  إحياء  “أدرار”  لوالية  والرياضة 

خصوصا بعد ترسيمها كعيد وطني بالجزائر.
رسالتها  يف  والرياضة  الشباب  وزارة  وأضافت 
بان التظاهرة “ستضم برنامج متنوع وثري ملدة 
يناير   13 غاية  إىل   07 من  ابتداءا  وذلك  أسبوع 

.2019
الشباب  مؤسسات  “جميع  الوزارة  ودعت 
هذه  يف  للمشاركة  الشبانية  والجمعيات 
االحتفالية من خالل مختلف النشاطات الثقافية 
مناطق  مختلف  ثقافة  ترسخ  التي  والرتفيهية 

والية أدرار”.

وأعلنت الوزارة يف ذات الرسالة بأنه عىل الراغبني 
الشباب  مديرية  مصالح  إىل  التقدم  املشاركة  يف 
يف  املشاركة  تأكيد  استمارة  لسحب  والرياضة 

احتفاالت السنة األمازيغية.
وجدير بالذكر بأن إقرار ر رأس السنة األمازيغية 
القرار  وهو  بالجزائر،  األجر  مدفوعة  عطلة 
العزيز  عبد  الجزائري،  الرئيس  عنه  أعلن  الذي 
 27 األربعاء  يوم  وزاري،  اجتماع  يف  بوتفليقة، 
الذس  النقاش  مع  موازاة  وذلك   2017 دجنرب 
السنة  رأس  إقرار  حول  املغرب  يف  جاريا  كان 
األجر،  مدفوعة  وعطلة  وطنيا  عيدا  األمازيغية 
عىل  األمازيغية  الحركة  مكّونات  من  بضغط 

الحكومة لتحقيق هذا املطلب.
األمازيغي  العاملي  للتجمع  سبق  فقد  ولإلشارة 
السياسية  األحزاب  املاضية،  السنة  يف  دعا،  أن 
يف  والدراسة  العمل  مقاطعة  إىل  والجمعيات 

الثالث عرش من يناير.
تأتي  الخطوة  هذه  أن  حينها،  التجمع،  وأوضح 
عمالً بمبدأ الرتسيم الشعبي، ومن أجل اإلعرتاف 

عطلة  ويوم  وطنيا  عيدا  األمازيغية  بالسنة 
الذي   ،2011 دستور  بعد  خاصة  عنها،  مؤدى 
اللغة  جانب  إىل  رسمية  لغة  األمازيغية  رّسم 

العربية.
املغربي  الدستور  من  الخامس  الفصـل  وينص 
للدولة.  الرسمية  اللغة  العربية  “تظل  أنه  عىل 
وتنمية  وتطويرها،  الدولة عىل حمايتها  وتعمل 
رسمية  لغة  أيضاً  األمازيغية  وتعد  استعمالها. 
لجميع  مشرتكاً  رصيداً  باعتبارها  للدولة، 

املغاربة، دون استثناء”.
األمازيغية  الحركة  أطياف  ملختلف  سبق  كما 
عريضة  “أفاز”  موقع  خالل  من  أطلقت  أن 
رأس  بإقرار  الحكومة  فيها  تطالب  إلكرتونية 
عدد  ناهز  وقد  رسمياً.  عيداً  األمازيغية  السنة 

املوقعني عىل العريضة األربعة آالف موّقع.
حكومتنا  لتحدو  بعد  الوقت  يحن  ألم  ونتساءل 
املغربية حدو الجارة الجزائر باإلعالن هذا العام 
مدفوع  وطني  كعيد  األمازيغية  السنة  برتسيم 

األجر باملغرب؟

وزارة الشباب والرياضة بوالية “أدرار” اجلزائرية تستعد لالحتفال
 بالسنة األمازيغية اجلديدة 2969
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نفسك  تعرف  أن  تود  كيف  بك..  *مرحبا 
لقراء العالم األمازيغي؟

**بداية أشكر جريدة العالم األمازيغي عىل هذه املبادرة 
جسور  بناء  يف   املساهمة   شأنها   من  التي  الكريمة 
ـ  األمازيغي  الشعب   ( الشقيقني  الشعبني  بني  التواصل 
والشعب الكوردي ( لتالقي الحضارتني العرقيتني والعمل 
فيما  والتنسيق  التعاون  وتعزيز  الطاقات  تفعيل  عىل 
بينهما  لتحديد مسارات النضال من  اجل انتزاع الحقوق 

الكاملة للشعبني . 
يف  متخصص  كوردي   وكاتب  مفكر   ، عتي  بالل  االسم 
املجال السيايس واالجتماعي واألدبي أكتب الشعر  باللغتني 
الكوردية والعربية، من مدينة  تلعرن يف غربي كوردستان 
الحركة  بصفوف   التحقت   ،) بسوريا  امللحق  الجزء   (
للمالحقات  وتعرضت   1976 عام  الكوردية  السياسية 
من  تجريدي  تم  أمني  قرار  وبموجب  السورية  االمنية 

الحقوق املدنية يف سوريا عام 1991.
السياسية  الحركة  صفوف  يف  التنظيمي  عميل  أنهيت 
الشباب   من  وأسست مع مجموعة   2010 عام  الكوردية 
حركة نهضة شباب الكورد شاركنا بقوة يف بداية  الثورة 
الحركات  توحيد  يف  املساهمة   رشف  لنا  وكان  السورية 
إىل  التجأت  كوردستان.  غربي  يف  الكوردية  الشبابية 
2015 . وأسسنا مع إخوتنا يف غربي  مملكة السويد عام 

كوردستان واملهجر قوى املجتمع املدني الكوردستاني .
أعمل اآلن كمنسق عام لقوى املجتمع املدني الكوردستاني 

ـ منسقية  أوربا .
في  الجارية  للتحوالت  تنظرون  كيف   *
وصوال   2011 سنة  منذ  سوريا  شمال 
المناطق  على  وسيطرته  التركي  للهجوم 

الكوردية؟
متغريات  هي  سوريا  شمايل  يف  يجري  ما  حقيقة   **
الداخلية   املتغريات  بفعل  وتأثرت  تحوالت  وليست 
للثورة  النظام  اختزال  بعد  الدولية.  واإلقليمية والتحوالت 
نحو  وتوجيهها   وطائفيا   وقوميا  جغرافيا  السورية 
خالصة  خالل  من  بمسريتها  والتحكم  املسلح  الرصاع 
ونظرا  وداعش،   النرصة  جبهة  مثل  اإلرهابية  منتجاتها 
عىل  النظام  عمل  فقد  كوردستان  غربي  لخصوصية 
لحليفه  إدارتها  زمام  بتسليم  وذلك  الرصاع  من  تحييدها 
بدوره  الذي   )  P Y D  ( الـ  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
استفرد بقراراته كقوة مهيمنة عسكريا، واستبعد الحركة 
السياسية الكوردية، وطرح مرشوع األمة الديمقراطية يف 
شكل اإلدارة الذاتية وانتهت بفيدرالية شمايل سوريا، وذلك 

تماهيا مع املشاريع اإلقليمية واملحلية .
أضعف  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  النهج  ذاك  لألسف 
دعائم القضية الكوردية يف غربي كوردستان من جانبها 
البعد  وأفقدها  والسيايس،  والقانوني  والجغرايف  القومي 
اإلرهاب  مفهوم  استغالل  فرصة  تركيا  ومنحت  الدويل 
مساومات  ضمن  عفرين  منطقة  واجتاحت  العاملي  
إدارتها مع روسيا والنظام ودول إقليمية وعاملية أخرى .  

على  التركي  الهجوم  تأثير  عن  *وماذا 
تقرؤون  وكيف  ؟  الكوردية  القضية 

الصمت الدولي إزاءه؟
** الشك االحتالل الرتكي ملنطقة عفرين له األثر الكبري 
يف  داخلية  قضية  تعد  لم  ألنها  الكوردية،  القضية  عىل 
الشعب  ولكن  الدويل.  بعدها  تأخذ  لم  وكذلك  سوريا، 
الكوردي وعرب مسريته النضالية لم يعرف اليأس بالرغم 
من كل االنكسارات التي مر بها وناضل يف أصعب الظروف، 

وأستطاع أن يجتاز كل االختناقات الدولية واإلقليمية.
قبل  من  عفرين  منطقة  احتالل  إزاء  الدويل  الصمت  أما   
عن  الناتجة  االختناقات  تلك  من  واحدة  فهي  األتراك، 
من  سوريا  يف  النفوذ  مناطق  لتقاسم  الدولية  املساومات 
جهة ـ ومن جهة أخرى فان الحركة السياسية الكوردية 
يف  وتاهت  الحدث  بمستوى  تكن  لم  كوردستان  غربي  يف 

مساراتها السياسية وتحالفاتها مع االئتالف.
*ماذا يحدث عىل األرض بعد سيطرت األتراك ومعه جزء 

من املعارضة السورية عىل منطقة عفرين؟
سياسة  انتهجت  عفرين  ملنطقة  احتاللها  بعد  تركيا   **
خاصة ألبعاد صفة االحتالل عنها وذلك بإعطائها الضوء 

السورية  للحكومة   التابعة  اإلرهابية  للكتائب  األخرض 
والسلب  النهب  لتمارس  الحر  الجيش  باسم  املؤقتة 
واالختطاف ومنع النازحني الكورد من العودة إىل ديارهم 
التغيري  الغوطة يف منازلهم بهدف  النازحني من  وإسكان 
برامج  وهناك  الناس.  عىل  أتاوى  وفرض  الديموغرايف 
وتغيري  الوالة  تعيني  مثل  بهدوء  الرتكية  الدولة  تنفذها 

املناهج الدراسية. 
وامللفت يف األمر فقد تم تشكيل املجالس املحلية من قبل 
دورا  املجالس  تلك  لعبت  وقد  الكورد  والوطنيني  املثقفني 
وتوثيق  للمواطنني   الرضورية  الخدمات  تأمني  يف  مهما 

امللكيات الخاصة باإلضافة إىل توثيق االنتهاكات .
المستمرة  للتهديدات  تنظرون  *وكيف 
من »أردوغان« الجتياح العسكري لباقي 

المناطق الكوردية؟
** تهديدات أردوغان هي ليست بجديدة ويهدف من ذلك 
وأوربا من خالل عالقتها مع روسيا، ومن  أمريكا  ابتزاز 
ناحية أخرى تحاول أن تنشط املحور الكوردي الالقومي 
املبارشة  الحمالت  نتيجة  الشعبية  الحاضنة  بزيادة  وذلك 

واملضادة لها . 
تنظرون  كيف  الهجوم،  هذا  ضوء  *على 
عليها  أعلن  التي  الفيدرالية  لمستقبل 
يمكن  يزال  ال  وهل  سوريا؟  شمال  في 

الحديث عن فيدرالية؟
قواعد  لها  ليس  وهمية  هي  باألساس  الفيدرالية   **
أو  الدولة  املنطقة مع  أن تحدد جغرافية  صحيحة، يجب 
عىل  الدولة،  جغرافية  ضمن  تشرتك  التي  الشعوب  يحدد 

كل، يف جميع الحاالت ال يمكن تطبيق مبدأ الفيدرالية من 
جانب واحد، بل يجب تثبيت هذا املبدأ يف الدستور بوضوح 
الفيدرالية  أن  أعتقد  ال  وبالتايل  الدولة،  شكل  لتحديد 
ليست  العسكرية  الخرائط   ألن  تستمر،  سوف  املشيدة 
لم  سوريا  يف  املبارش  النفوذ  ذات  العظمى  والدول  ثابتة 

تنتهي من القضاء عىل املنظمات اإلرهابية .
الشعب  خيانة  عن  الحديث  يمكن  *هل 
خصوصا  الدولي  المجتمع  من  الكوردي 
وشمال  الرقة  من  لداعش  دحره  بعد 

سوريا؟
قوات  شكلت  الديمقراطي  االتحاد  حزب  حقيقة   **
 Y P J وال   Y P K ال  وجندت   الديمقراطية  سوريا 

سوريا  قوات  وسخرت  الكوردية،  الخصوصية  إلنهاء 
الديمقراطية لخدمة أجندات  قوات التحالف الدويل بقيادة 
الواليات املتحدة األمريكية وفق اتفاقية عسكرية خاصة 
التحالف  قوات  تلزم  ال  االتفاقية  تلك  اإلرهاب،  ملحاربة 
الشمال  أو  الكوردية  املناطق  حدود  عن  الدفاع  الدويل 
التذكري   من  البد  هنا  الرتكية،  الهجمات  من  السوري 
بمسألة هامة جدا وهي أن حزب االتحاد الديمقراطي ال 
P y D عقدت تلك االتفاقية من أجل الحفاظ عىل سلطتها 
يف غربي كوردستان كقوة رئيسية وسط تشابك عالقتها 

مع النظام وروسيا وإيران وغريها. 
السوري  النظام  صمت  تقرؤون  كيف   *

إزاء ما يجري في الشمال؟
ولديها  القامشيل  مدينة  يف  متواجد  السوري  النظام   **
وتعتقل  الجيش  إىل  الشباب  تسوق  والزالت  قوية  سلطة 
املواطنني وتفرض قوانينها، باإلضافة إىل إن النظام ملتزم 
لرتكيا  يحق  بموجبها  والتي   1998 عام  أضنة  باتفاقية 
40 كم هذا  إىل عمق  الكوردستاني  العمال  مالحقة حزب 
باإلضافة إىل املساومات التي جرت بني روسيا والنظام من 
الكتائب من  انسحاب  جهة وتركيا من جهة أخرى حول 

حلب وحمص وغوطة دمشق . 
*وماذا عن مواقف المعارضة السورية؟

**أي معارضة ؟! االئتالف السوري تعترب القوات الرتكية 
قوات فاتحة ومدافعة عن حق  الشعب السوري وتواجدها 
عىل األرايض السوري رشعي. املعارضات  السورية بشكل 
الحاضنة لها وفقدت كل  الدول  عام تستمد قراراتها من 

ارتباطاتها الوطنية. 
على  مجزؤون  الكورد  أن  المعروف  *من 
خصوصياتها،  دولة  ولكل  دول،  أربع 
تأثير  وما  الواقع  لهذا  تنظرون  كيف 
باقي  على  سوريا  بشمال  األحداث  لهذه 

األجزاء؟
دول،  أربعة  قبل  من  املحتلة  كوردستان  تقصد 
هي ) تركيا ـ العراق ـ سوريا ـ ايران ( وكل جزء 
له خصوصية معينة تحدد أساليب النضال. نعم 
كل جزء له خصوصية يف أتباع  أساليب النضال، 
وتحديد األهداف املرحلية وفق الظروف اإلقليمية 
يجمع  إسرتاتيجية  أهداف  هناك  لكن  والدولية، 
الكوردي وهو تحرير كوردستان  الشعب  عليها 
وإقامة الدولة املستقلة أسوة بالشعوب األخرى. 
أصابتها  الكوردستاني  الوطني  التحرر  حركة 
التحالفات  نتيجة  الخطرية  األمراض  بعض 
التي تحتل كوردستان وبني  الدول  العميقة بني 
أطراف من حركة التحرر الوطني الكوردستاني 
الحركة  جسم  يف  ويل  شاق  انقسام  خلق  مما 

وقسمها إىل تيارين أساسيني :
الحقوق  انتزاع  تيار قومي يناضل من اجل  ـ   1
القومية للشعب الكوردي  وبناء دولته املستقلة .

األممي  دون  وما  القومي  فوق  ما  تيار  ـ   2
ويعترب  الكوردية  القومية  بالدولة  يؤمن  ال 
دولة  مكونات  من  مكون  الكوردي  الشعب 
االحتالل والقضية الكوردية يمكن حلها بشاعة 

الديمقراطية يف البالد . 
الفيدرالية املشيدة يف شمايل سوريا كما أسلفت 
الجغرافية  الحقائق  تتجاهل  نها  ال  وهمية  هي 
والقومية وربما تحول االرض التاريخي للشعب 
تركيا  بني  عليها  متنازع  مناطق  اىل  الكوردي 
وسوريا واستبعاد الكورد عن حقهم يف االرض يف 
مرحلة ما ، لكن نضال الشعب الكوردي لن يتوقف وسوف 

يقلب كل املوازين.
مناسبا  ترونه  الذي  الحل  هو  وما   *
األجزاء  مختلف  في  الكوردية  للقضية 
تعتقدون  وهل  به؟  يتواجدون  الذي 
أن  يمكن  كورديستان  إقليم  نموذج  أن 

يطبق على باقي المناطق؟ 
ببعدها  متكاملة  قضية  هي  الكوردية  القضية   **
الرواسب  لكن  والسيايس،  والقانوني  والجغرايف  اإلنساني 
»سايكس  اتفاقية  وأهمها  األوربي  لالستعمار  التاريخية 
بيكو »  يشكل عائقا كبريا أمام تطور القضية الكوردية 

ببعدها الدويل .

بان  وأعتقد 
العاملية  التحوالت 
العاملي  والنظام 
تمهد  الجديد 
يف  طريقها 
األوسط  الرشق 
طريق  عن  وذلك 
الهيكلة  إعادة 

من  األخرية  سنوات  العرش  يف  حصل  وما  الجيوسياسية، 
انهيارات للدول ورصاعات داخلية يبرش بفتح آفاق جديدة 
وتثبيت  حقوقها  اجل  من  تناضل  التي  الشعوب  أمام 

هويتها القومية والوطنية. 
تجربة جنوبي كوردستان هي فريدة من نوعها يف الرشق 
أجزاء  باقي  يف  يتكرر  وسوف  مقوماتها  بكل  األوسط 
كوردستان  تمهيدا لتنفيذ مرشوع  الرشق األوسط الكبري. 
ودولة كوردستان جزء من هذا املرشوع باإلضافة اىل دول 

أخرى . 
كوردية  دولة  قيام  يمكن  هل  *عمليا 
الدولة  مقومات  بكل  تتمتع  مستقلة 
خاذل  العالم  أن  العلم  مع  المستقلة؟ 
بكورديستان  االستفتاء  في  الكورد 

الغربية وفي التدخل التركي؟
** االستفتاء هي أهم مرتكز لحقوق الشعوب والشعب 
اإلقليمية  املواقف  كل  من  وبالرغم  كلمته،  قال  الكوردي 
والدولية، فإن القضية الكوردية تجاوزت األطر اإلقليمية 
لتصبح قضية دولية بامتياز وغري قابلة للمساومات .وإن 
تحتل  التي  الدول  يف  والبنيوية  االقتصادية  األوضاع  تأزم 
تضعها   ) ايران  ـ  تركيا  ـ  العراق  ـ  سوريا   ( كوردستان 

أمام خيارين : 
1 ـ إما االنهيار الكيل للدولة وإعادة النفوذ الغربي .

2 ـ أو إنهاء احتاللها لكوردستان وإعطاء باقي األقليات 
األخرى العرقية والطائفية كامل حقوقها . 

وقد تأخذ عملية التغيري يف منطقة الرشق األوسط عقد أو 
أكثر من الزمن، وذلك مرتبط بمدى قراءة وفهم كل مرحلة 
من مراحل التغيري من قبل الشعوب ونخبها القافية ورفع 

وترية النضال بما ينسجم مع كل مرحلة.
األمازيغية  القضية  عن  تعرفون  ماذا   *
وبين  بينها  التشابه  أوجه  هو  وما 

قضيتكم الكوردية؟
تعني  واألمازيغية  الحر  اإلنسان  وتعني:  أمازيغ   **
لعنادهم  بالرببر  اليونانيني  أسماهم  وقد  األحرار،  الناس 
أرضهم.  عىل  األجنبي  للتواجد  ورفضهم  ومقاومتهم  
الحرية  يعشق  شعب  األمازيغي  الشعب  الحقيقة  ويف 
وضحى كثريا من اجل  انتزاع حقوقه القومية بالرغم من 
هويتهم  لطمس  املحتلني  قبل  من  اليائسة  املحاوالت  كل 

القومية بكل أشكال االضطهاد .
ويف ذاكرة التاريخ زوايا مضيئة أوقد شعلتها عظماء األمة 
شعبها   التيجمعت   ) ديهيا   ( امللكة  وأشهرهم  األمازيغية 
ونتيجة  أسطوري  بشكل  والعرب  الرومان  وقاومت 
القضية   . والشيطانة  بالساحرة  وصفوها  انتصاراتها 
األمازيغية هي قضية أرض وشعب تم تجزئة القضية  من 
وألحقها  األمازيغ،  أرض  وعّربت  الغربي  االستعمار  قبل 

بعدة دول بعد تأسيس ما يسمى بدول »املغرب العربي«.
إىل  متشابهان  االمازيغية  والقضية  الكوردية  القضية 
املستعمرين  ونوعية  القضية  تجزئة  حيث  من  كبري  حد 
واالضطهاد الذي لحق بالشعبني واملقاومة البطولية التي 

للشعبني يف مواجهة املحتلني . 
*كلمة حرة لك ؟

الفكر »القومجي العروبي« هو هجني بني أيديولوجيتني، 
والتاريخ  والثقافة  اللغة  عىل  تعتمد  التي  »العروبة« 
والغزوات، ولألسف  العنف  بفعل  الذي توسع  و«اإلسالم« 
وذلك  الفكر  هذا  تقوية  يف  واالمازيغ  الكورد  ساهم  فقد 
من خالل الدين اإلسالمي وقبول الوصاية لذا فان الرصاع 
عوائق  تعرتضها  واالستقالل  الحرية  اجل  من  الحايل 

داخلية . 
أتمنى من الشعبني الشقيقني مزيد من التقارب والتالحم 
حقوقهم،  النتزاع  النضايل  العمل  يف  والتنسيق  والتعاون 

وأتمنى للشعب األمازيغي الشقيق الحرية.

الكاتب واملفكر السياسي الكوردي بالل عيت لــ«العامل األمازيغي«:
ذاكرة التاريخ حتتفظ بزوايا مضيئة أوقد شعلتها عظماء األمة األمازيغية

“أكد  المفكر والكاتب الكوردي، بالل عتي أن »القضية الكوردية والقضية االمازيغية متشابهان إلى حد كبير من حيث تجزئة القضية ونوعية المستعمرين واالضطهاد الذي لحق بالشعبين والمقاومة البطولية التي للشعبين في 
مواجهة المحتلين«. وأضاف عتي وهو منسق عام لقوى المجتمع المدني الكوردستاني ـ منسقية  أوربا، في حوار مع »العالم األمازيغي«، أن ذاكرة التاريخ تحتفظ »بزوايا مضيئة أوقد شعلتها عظماء األمة األمازيغية وأشهرهم الملكة 

)ديهيا( التي جمعت شعبها  وقاومت الرومان والعرب بشكل أسطوري ونتيجة انتصاراتها وصفوها بالساحرة والشيطانة«.
وحول ما يجري في عفرين والمناطق الكوردية التي تحتلها تركيا، أوضح المتحدث أن » تركيا انتهجت سياسة خاصة ألبعاد صفة االحتالل عنها وذلك بإعطائها الضوء األخضر للكتائب اإلرهابية التابعة للحكومة  السورية المؤقتة باسم 

الجيش الحر لتمارس النهب والسلب واالختطاف ومنع النازحين الكورد من العودة إلى ديارهم وإسكان النازحين من الغوطة في منازلهم بهدف التغيير الديموغرافي وفرض أتاوى على الناس«”

حاوره
منتصر 

إثري

”
»أشكر جريدة العالم األمازيغي على هذه 

المبادرة الكريمة التي من شأنها  المساهمة  في  
بناء جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين 
لتالقي الحضارتين العرقيتين والعمل على 

تفعيل الطاقات وتعزيز التعاون والتنسيق فيما«

”
»»القضية الكوردية هي قضية متكاملة ببعدها 
اإلنساني والجغرافي والقانوني والسياسي، لكن 

الرواسب التاريخية لالستعمار األوربي وأهمها 
اتفاقية »سايكس بيكو« يشكل عائقا كبيرا أمام 

”  تطور القضية الكوردية ببعدها الدولي«
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*حاورها: 
منتصر إثري

* كيف تريدين أن تقرب نفسك أكثر من 
قراء »العالم األمازيغي«؟

شؤون  بوزارة  سامي  إطار  قرين  نهى   **
من  أمازيغية  بتونس،  والرياضة  الشباب 
وفاعلة  قفصة  منطقة  التونيس  الجنوب 
»تماكيت  بجمعية  عامة  كاتبة  جمعوية، 
األمازيغية«  والثقافة  والحريات  للحقوق 
ومؤسسة ألول نادي أمازيغي يف تونس، معتزة 
لبلدي  وخصوصا  افريقيا  لشمال  بانتمائي 

تونس.

جاز  إن  الترافعية  بدايتك  عن  *حديثنا 
التعبير عن القضية األمازيغية بتونس؟

األمازيغي  الجمعوي  للعمل  متابعة  كنت   **
مع بداية الثورة التونسية ولم أكن فاعلة فيه 
االنخراط  من  تمنعني  بحتة  مهنية  لظروف 
انتهت  وحني  املدني،  املجتمع  داخل  والنشاط 
يف  املعتاد  الجمعوي  لنشاطي  عدت  مهمتي 
الجمعيات الشبابية والبيئية وبعد تقييم ذاتي 
ومجموعة  أنا  قررت  آنذاك  األمازيغي  للمشهد 
عالقة  بهم  تربطني  كانت  التي  النشطاء  من 
األمازيغية  للثقافة  نادي  نؤسس  أن  صداقة 
التونسية للرتاث والبيئة والتي  صلب الجمعية 
املجتمع  أكثر عىل  االنفتاح  بهدف  إليها  أنتمي 
حينذاك  السائدة  الصورة  وتصحيح  املدني 
باالنفصال  والجمعيات  النشطاء  اتهام  وهو 
مع  نشاطنا  وبدأنا  والالوطنية  والعمالة 
تركيزنا عىل الشباب واملناطق التي تغيب فيها 
نرش  بغرض  االمازيغيتان  والثقافة  الهوية 

الوعي والتحسيس ومن هناك بدأت

التي  والصعوبات  اإلكراهات  هي  *ما 
واجهتك حينها؟

لألسف الشديد يف بداية نشاطي تم رفيض من 
فلم  تجاهيل  أو  والنشطاء  الجمعيات  أغلب 
أجد تعاونا مع الجمعيات التي كانت موجودة 
باستثناء »جمعية ازرو« و«جمعية تاوجوت«،  
بل كان هناك رفضا من عديد النشطاء بكوني 
يف  أكن موجودة  لم  وبكوني  أوال  ناطقة  لست 
أؤسس  وبكوني  الثورة  بعد  مبارشة  الساحة 
لنادي وتم نعتي باملتسلقة واملتسيسة وغريها 
لتفريقنا  املحاوالت  وعديد  »عروبية«  وكوني 

كمجموعة ولكن واصلنا ولم نهتم.

هذه  على  التغلب  استطعت  وكيف   *
إحدى  اليوم  أضحيت  حتى  العراقيل 
القضية  عن  والمدافعات  الفاعالت  أبرز 

األمازيغية؟
إيماننا بأن األمازيغية هوية وحضارة وانتماء 
إىل أرض شمال افريقية، وأن أغلب التونسيني 
أمازيغ وأن اللغة ليست عائقا، كذلك انفتاحنا 
مع  وتعاملنا  املدني  املجتمع  مؤسسات  عىل 
الواقع الذي تعيشه األمازيغية يف تونس، جعلنا 
يف  أنفسنا  فرضنا  ونطوره  نشاطنا  يف  نستمر 
يف  كربى  مهرجانات  بتنظيم  الثقايف  املشهد 
الدولة  مؤسسات  مع  والتعامل  املناطق  عديد 
يف أغلب أنشطتنا. ثم أسسنا جمعية »تماكيت 
مع  األمازيغية«  والثقافة  والحريات  للحقوق 
وضم  الساحة  عىل  املوجودة  النشطاء  أبرز 
النادي إىل الجمعية لنكون فريقا متكامال يؤمن 

بالتعدد والعمل الجماعي. 

وعمل  إستراتيجية  تقيمين  كيف   *
بتونس  األمازيغية  والفعاليات  الجمعيات 
اليوم بعد ما يقارب 8 سنوات من الثورة؟

رؤية  دون  تنشط  الجمعيات  أغلب  نظري  يف 
األمازيغية يف  واضحة ونظرة عميقة ملستقبل 
الجهود  تونس، كل يعمل بمفرده دون توحيد 
لليوم  الزال  أنه  حتى  للخطاب  توحيد  ودون 
يف  الثقافية  الحركة  داخل  كبري  تذبذب  هناك 
نقاش  لليوم  الزال  للخطاب،  وضعف  تونس 

األمازيغي  هو  من  لتعريف  حتى  واختالف 
األمازيغية، فالبعض متناقض  الهوية  وماهي 
أن  يعترب  إذ  لألمازيغي،  تعريفه  يف  نفسه  مع 
القرى  إىل  املنتميني  أو  أمازيغ  فقط  الناطقني 
شعب  هوية  أنها  يرى  اآلخر  والبعض  الجبلية 
لألسف  وثقايف،  حضاري  انتماء  وأنها  بأكمله 
ليس هناك تظافر للجهود من قبل الجمعيات 
هيكل  وال  خطاب  ال  هناك  وليس  املوجودة 
رؤية  خالله  من  نحدد  كنشطاء  كلنا  يجمعنا 
اسرتاتيجية ملستقبل األمازيغية تبنى من خالل 

تشخيص واقعي وموضوعي. 

ما  راضون عن  أنتم  ما ذكرته هل  رغم   *
حققتم حتى اآلن؟

انفسنا  اننا فرضنا  باعتبار  إىل حد ما راضون 
الحراك  وأصبح  والحقوقي  الثقايف  املشهد  يف 
تونس،  يف  إنكاره  يمكن  ال  واقعا  االمازيغي 
ولكن شخصيا لست راضية عىل أننا لم نستغل 
املناخ السيايس والعام الذي تعيشه بلدنا اليوم 
يف ظل ديمقراطية ناشئة وانفتاح كنا نستغله 
لفرض أنفسنا أكثر وفرض الهوية واملساهمة 
يف انشاء ولو مؤسسة عمومية تعنى بالثقافة 

االمازيغية ولكن القادم أفضل. 

*  ما هو الدور الذي لعبته الثورة التونسية 
وفي  المتزايد  األمازيغي  االنبعاث  هذا  في 

دعم مجال حقوق اإلنسان عامة؟

والكرامة  الحرية  ثورة  أن  ننكر  ال  نحن 
األمازيغي  الصوت  جعلت  التي  هي 
وتعتيم  تام  غياب  بعد  تونس  يف  يرفع 
حكمتنا،  التي  الدكتاتورية  األنظمة  من 
وكذلك ساهمت يف والدة نشاط حقوقي يف 
تونس يعترب رائدا مقارنة ملا تعيشه بلدان 
وحتى  العربية  والبلدان  إفريقيا  شمال 
إذ أني أرى أن هذا املناخ يخدم  األوروبية، 
واعد  بمستقبل  وينبئ  األمازيغي  الحراك 
الفاعلني  جهود  تظافرت  إذا  لألمازيغية 
عىل  هادفة  اسرتاتيجية  رؤية  لتحديد 
املدى القريب واملتوسط وتحديد األولويات 
املجتمعي  الواقع  يف  الهوية  تخدم  التي 

والسيايس لتونس.

من  المقابل  في  تخشون  أال   *
استغالل بعض األطراف هذا االنفتاح 
المعادية  ومواقفهم  تصوراتهم  لفرض 

غالبا لألمازيعية ولحرية المرأة ؟
األطراف  عديد  أن  نعلم  نخشاه،  ما  هذا  نعم 
بلدنا  تعيشه  الذي  االنفتاح  هذا  تستغل 
ومواقفهم  ايديولوجياتهم  لفرض  اليوم 
الدينية  األطراف  خصوصا  لإلنسانية  املعادية 
األمازيغية  استغالل  هو  واألخطر  والسياسية 
تتناقض  أفكار  أو  سياسية  أجندات  لخدمة 
مع املبادئ األساسية للهوية األمازيغية بتعلة 
لها  نحن  ولكن  والتعدد،  الفردية  الحريات 
األهداف  وتوضيح  لكشفها  باملرصاد 
بالعمل  وذلك  األطراف  لهذه  الحقيقية 
بالنسبة  أما  والنقاش  والحوار  الدؤوب 
تزعزعها  لن  تونس  يف  املرأة  لحرية 
املرأة  له  وصلت  ما  ألن  األطراف  هذه 
التونسية حفيدة تيهيا يجعلها أقوى وال 
تسمح لهذه األطراف أن تمس شيئا من 

حريتها.

الحكومة  لمواقف  تنظرون  وكيف   *
تعليقكم  وما  األمازيعية؟  من  التونسية 
على إقصاء األمازيغية من دستور تونس 

الجديد؟
مع  تتعامل  لم  التونسية  الحكومة 
األمازيغية كشأن وطني يخص جميع 
من  مسألة  تعتربها  بل  التونسيني، 
االمازيغية  باعتبارها  األقليات  مسائل 
والواعيني  الناطقني  عدد  بحكم  أقلية 
أنه  أرى  فأنا  األمازيغية،  بالهوية 
للتصالح  سياسية  إرادة  توجد  ال 
الزلنا  إذ  يشء  كل  قبل  الذات  مع 
القوانني  عديد  من  نعاني  اليوم  إىل 
وتقيص  املواطنة  حق  تحرتم  ال  التي 
أما  الوطني،  املشهد  من  األمازيغية 
فإني  الجديد  الدستور  بخصوص 
املسائل،  عديد  يف  متناقض  انه  أرى 
بل  الدستور  يف  تذكر  لم  فاألمازيغية 
الحضارية  الروافد  من  كرافد  بقيت 
األمازيغية كهوية وطنية  يتناول  ولم 
يف  املرسمة  العربية  الهوية  جانب  إىل 
الحقوقية  بالفصول  ولكن  الدستور، 
تفرض نفسها من جانب حق الثقافة 
والضمري  واملعتقد  التعبري  وحرية 
أما  والتنوع،  االختالف  واحرتام 
األمازيغية يف  اللغة  ترسيم  بخصوص 
مطروحة  غري  مسألة  فهي  الدستور 
يف  اللغة  ان  باعتبار  حاليا من جانبي 
ال  اعرتاف، وحتى  انهيار وعدم  وضع 
فأنا  بيشء،  تنفعنا  ال  مسائل  يف  نقع 
والتعليم  الثقافة  حق  تفعيل  أن  أرى 
يمكن  التي  األرضية  لتأهيل  أوىل 
اللغة  برتسيم  املطالبة  خاللها  من 

األمازيغية يف الدستور. 

لحقوق  السامية  المفوضية  اختارتك   *
دورة  في  للمشاركة  بجينيف  اإلنسان 
في  ودولي  أممي  كخبير  للتكوين  تدريبية 
مجال حقوق اإلنسان، ماذا يعني لك هذا 

االختيار وهذا التكوين؟
كانت يل مشاركة السنة املاضية مع املفوضية 
الشعوب  مكتب  االنسان  لحقوق  السامية 
األقلية  الشباب  حول  واألقليات  االصلية 
والرتبية، وكنت قد تحدثت عىل الشباب الناطق 
باللغة االمازيغية يف عالقته باملنظومة الرتبوية 
من خالل ثالث مداخالت حول الرتبية النظامية 
والالنظامية والغري النظامية وتطرقت خاللها 
ومن  ساحقة  أغلبية  تونس  يف  االمازيغ  أن  إىل 
وحضارتنا  وتاريخنا  األم  لغتنا  تعلم  حقنا 
لذلك  التعليمية،  املناهج  إقصاء  عىل  وتحدثت 
االنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  اعتربت 
يف  نجاحي  مع  متميزة  كانت  مشاركتي  أن 
توفر  وباعتبار  والكتابية  الشفوية  االختبارات 
أنا  املتدربني.  ضمن  ألكون  الالزمة  الرشوط 
أكثر  أعترب أن هذا االختيار يحملني مسؤولية 
تجاه هويتي وثقافتي ليس فقط يف بلدي وإنما 
فرصة  أنه  وأرى  العالم،  يف  أمازيغي  كل  تجاه 
وجدية  حرفية  بأكثر  ونشاط  عميل  ألواصل 
وأن  التكوين  أكون يف مستوى هذا  أن  وأتمنى 
التي  الخربات  بكل  إفريقيا  وشمال  بلدي  أفيد 

سأكتسبها من خالل هذه الدورة.

* كيف تقيمين وضعية المرأة األمازيغية 
اليوم في شمال أفريقيا؟

وضعية املرأة اليوم يف شمال إفريقيا تختلف من 
نقاش  موضوع  كان  وهذا  أخرى،  إىل  منطقة 
األمازيغية  للمرأة  »تيلييل  مهرجان  يف  وحوار 
فاعلني  حرضه  الذي  إفريقيا«  بشمال 
جمعويني من تونس وليبيا واملغرب وتباحثنا يف 
مستقبل املرأة بعد تقييم لوضعية املرأة، وأعلنا 
حينها تأسيس هيكل جمعوي يعنى باملرأة يف 
لكل  التجارب  من  واالستفادة  إفريقيا  شمال 
الزالت  الذي  والتهميش  االقصاء  ومعالجة  بلد 
تعانيه، وها نحن نشتغل عىل هذا  اليوم  املرأة 
الهيكل  أهداف  حول  بيننا  فيما  بالتنسيق 
واضحة  اسرتاتيجية  ووضع  عمله  وطريقة 
يف  فاعال  رشيكا  وتجعلها  املرأة  مكانة  تعزز 
مجتمعها وذلك باسرتداد حقوقها التي تتمتع 

بها كامرأة أمازيغية.

*لـك كلمة حرة عبر منبر »العالم األمازيغي« 
لعامة األمازيغ؟

لنكن فاعلني نحرتم اختالفنا يف وجهات النظر، 
هويتنا  لنخدم  ونتوحد  نتعاون  أن  نحاول 
وتشتتنا  تقسمنا  مسائل  يف  نخوض  أن  دون 
ونقيض عىل أنفسنا، ولنكون متشبثني بالقيم 
اإلنسانية واملجتمعية التي تميزنا كشعب عىل 
الشعوب األخرى ونرتقي بأنفسنا ألننا أمازيغ 

أحرار. 

الفاعلة األمازيغية التونسية هنى قرين يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
املناخ التونسي ما بعد الثورة خيدم احلراك األمازيغي ويتنبأ مبستقبل واعد لألمازيغية

الصوت  جعلت  اليت  هي   2011 سنة  تونس  عرفتها  اليت  والكرامة  احلرية  »ثورة  أن  قرين  هنى  بتونس،  األمازيغية  والفاعلة  الناشطة  أكدت 
األمازيغي يرفع بعد غياب تام وتعتيم من األنظمة الدكتاتورية اليت حكمتنا«. 

احلايل  املناخ  أن  األمازيغي«  »العامل  مع  حصري  حوار  يف  األمازيغية«  والثقافة  واحلريات  للحقوق  »متاّكيت  جلمعية  العامة  الكاتبة  وأضافت 
خيدم احلراك األمازيغي ويتنبأ مبستقبل واعد لألمازيغية، إذا تضافرت جهود الفاعلني لتحديد رؤية إستراتيجية هادفة على املدى القريب 

واملتوسط وحتديد األولويات اليت ختدم اهلوية يف الواقع املجتمعي والسياسي لتونس«.

”
» ال توجد إرادة سياسية للتصالح مع الذات قبل 

كل شيء إذ الزلنا إلى اليوم نعاني من عديد 
القوانين التي ال تحترم حق المواطنة وتقصي 

األمازيغية من المشهد الوطني التونسي«

”
»الدستور التونسي متناقض ولم يذكر 
األمازيغية بل بقيت كرافد من الروافد 

الحضارية ولم يتناولها كهوية وطنية إلى 
”  جانب الهوية العربية«



 » ! Ouah ! Itejjad Ouah «
 

»ووه !إتّجاْد ووه !«
الريفي، يرُضب لكل شخص  املثل الشعبي االمازيغي  هذا 
أبدا،  تربطه،دوما  والتي  أوجهها  بكل  سيئة  سمعة  ذي 
بأصله الذي يتجسد فيه نقصه وانعدام قيمته بني اآلخرين.

صفات  من  الشخص  هذا  به  يوصم  ما  كل  أن  بمعنى 
األوائلوهي  أجداده  و  آبائه  عند  نظريا  لها  نجد  تبخيسية 

مرتبطة حتما بأصله وطويَّته.
املثل  املعرب عنها يف هذا  البومة  الشخص كمثل  ومثل هذا 
 « »ووه  صوتها  من  املشتق  االسم  بهذا  ومجازيا  جزئيا 

»Ouah ! « هكذا يسمع صوتها ليال.
 وقصة هذه البومة هي كالتايل:

يُحكى عن طائرالبومةأنها بنت يوما عّشا يف مكانمهجور 
عبارة عن خربة خالية، صمتها يشبه صمت القبور، حتى 
ال تتطاول عليه أيادي العبث بحجر أو بيشء يرتك عشها 

خرابا.
وملا فرغت من عملها وانتظم كل يشء، باضت. ثم حضنت 

بيضتها. ومعمرور الوقت، فقست و فَرخت له فرخا.
ريشه  أمه،ورشع  حضن  يف  الفرخ  هذا  يكرب  بدأ  وعندما 
ينمو وتنمو معه أجنحتهأخذ يظهر بني ظهراني الطيور 
الغابة  طيور  من  حوله  َمن  تجعل  ومواصفات  بمالمح 
القوة  رمز  الباز  صغري  وبني  بينه  التمييز  عليهم  يصعب 
والذكاء والشجاعة و اإلقدام واالحرتام و التقدير بامتيازيف 
عىل  تقع  التي  البومة  طائر  عكس  الطيور.عىل  مملكة 
تبخيسية  بصفات  تتصف  التي  و  منه  النقيض  مستوى 
تتجنّب  ألنها   الشعبي((  املعتقد  حسب   (( كالخوف 
و  ليال.  إال  تصطاد  ال  لذلك  األخرى  الطيور  مع  املنافسة 
الشؤم لصوتها  و  الرش  رمز  أيضا  ذلك فهي  إىل  باإلضافة 

الذي يشبه الرصاخ الذي يثري مخاوف املوت.
وبني  البومة  فرخطائر  بني  الكبري  الشبه  هذا  أن  ويبدو 
األنظار!ويشيع  يستهوي  صوريا،بدأ  الباز،  أفراخطائر 
جانببأن  كل  من  به  املحيطة  الطيور  أوساط  يف  االعتقاد 
و  الشك  من  جوا  يخلق  بدأ  بازا،كما  فرخت  البومة  طائر 
الريبة عند بقية الطيور األخرى؛ إن كان نذير الشؤم هذا 
بإمكانها أن تفرخ بازا !!؟نظرا ملا تحظى بها ساللة الباز 

يف مملكة الطيور من االحرتام و التقدير كما هو معلوم.
ومع مرور الوقت بدأت تتضح بجالء لهذه الطيور املتوًهمة، 
كما بدأت تقتنع يوم بعد يوم أن تلك األم، أم الصغري،التي 
القيمة يف عقولهم الصغرية  كانت توصم بالسوء وانعدام 
أنها فعال فَرخت بازا وليس بوما مثلها إىل الحد الذي بدى 

لهم هذا أمر حقيقي المجال للشك فيه.
اليوم  الفصل،  يوم  جاء  حتى  الحال  هذه  عىل  األمر  وظل 
الباز،ينعق،  طائر  هذا،الذييشبه  البوم  صغري  فيه  الذيبدأ 
بالطبع، و يصدر صياحا، يتطريَّ منه العباد، يشبه صياح 
الذين  بآبائه  اقتدائه  عن  عقد،  بال  أسالفهمعلنا  ورصاخ 
يجرتون، بدورهم، إرثا من التهم الثقيلة من أجدادهم،وهو 
يعرّب عن ذاته و يؤكد انتماءه الحقيقي إىل فصيلة  طائر 
البومة،و يعلن جهرا أنهما هو إال بوماوأنه لم ولن يضيع 
رؤوس  يفرع  مسموع،  بصوت  ذلك  وكان  ونسبه  حسبه 
البومي:  الصوت  لحني،لهذا  حني  من  حوله،بإصداره  من 
Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ووه   ! ووه   ! !ووه  ووه 

املوروث منذ األزل عن أصوله.
الذي كان يتكرر أحيانا  ومن خالل هذا الرصاخ الصاخب 
لفرض  الصغري  البوم  هذا  أطلقه  والذي  متتابعة  مرات 
التي   تلكالطيور  أمام  منها،  أتى  التي  ساللته  و  وجوده 
أنها كانت منخدعة باملظهر وفقط. وتبنّي  ستعرف أخريا 
الفرخ ترصفات طائر  هذا  لدى  أن ملست  ملا  األخري،  لهايف 
كما  الباز  ساللة  من  وليس  البوم  ساللة  من  أنه  البومة، 
كانوا يعتقدون خطأ.وهكذا فما تناهى إىل مسامعها صوته 
البومي حتى ضج املكان وما حوله بتغريدات تعكس مدى 
ما كانت عليها هذه الطيور يف السابق من خلط وتشويش. 

ثم انفض الجميع من حولهوطاروا يف أرجاء السماء.
إتّجاد  ووه   « العبارة:  هذه  باستهجان  للبومة  قيل  يومها 
ووه« » Ouah !Itajad Ouah ! « التي ستبقى مثال سائرا 
فيما بعد للتدليل عىل جوهر اإلنسان و طباعه التي تعيده 

اىل أصله كما كان عليه أبويه. كما أرشنا إىل ذلك أعاله.
ملحوظة: 

الشؤم  نذير  البوم  صوت  الكبري  بالريف  البعض  عند 
حزينا  صياحا  تصدر  وهي  يسمعونها  والبالء،فحني 
يف  يعتقدون  بيوتاتهم  من  الرصاخوقريب  مع  متقارب 
موت  مكروه؛  لهم  سيحصل  المحالة   أنه  نفسهم  قرارة 
لذا ال يرتددون يف ترديد  أقاربهم يف األغلب األعم،  أحد من 

لهذا الكالم الشعبي:
ثْس غيُّوذ ْخ ثروا انَاْم    

               TAS gheyud x tarwa annam
ضاْر ْن وغيوْر ذْقموْم أنَاْم     

                                                                  dar n wagh yur dag qammum annam   
وحني يريدون إبعاد رش عينيها يُردِّدون هذه الالزمة:

ثطاويْن أناْم ذك اياْرني  
              tittawin annam dag yarni

من غاْث زاراْض أذْ ياْرني    
   Min  gha  t  zarad ad yarni       

سوف  املوزون  الكالم  لهذا  برتديدهم  أنهم  يعتقدون  وهم 
يذهبون بالءها.

وهناك نص حديث طويل جدا منسوب اىل النبي صىل الله 
اخربني جربيل عن  قال  أنه  املوضوع:  هذا  يف  عليه وسلم 
الهالك  الطيور)...( والبومة تقول  العاملني عن منطق  رب 
الفراق الخراب الخراب فإذا سمعتها فقل حسبي الله ونعم 
الوكيل فإنه يرجع هياجا عىل رأسها)...(. ] بترصف[ .                    

                                       
  بقلم: عبد الكريم بن شيكار
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صدر عن منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
جديد  كتاب   ،«  69 وأبحاث  دراسات   « سلسلة  ضمن 
بعنوان »جوانب من الثقافة األمازيغية املعارصة«، من 
تأليف خديجة عزيز، يقع الكتاب الذي يعد أول إصدار 
املتوسط،  القطع  من  صفحة   140 حواىل  يف  ملؤلفته 

ويضّم عّدة محاور مرتبطة بالثقافة األمازيغية .
ويندرج هذا العمل، يف نطاق اهتمامات خديجة عزيز 
من  بها  يرتبط  وما  األمازيغية،  بالثقافة  املتواصلة 
وتغطي  ومتنوعة.  متعددة  ورؤى  ومواقف  قضايا 
بالثقافة  الكاتبة  انشغاالت  فيه  الواردة  املساهمات 
املغربية عامة واألمازيغية خاصة يف  مختلف تجلياتها 
من  عقدين  لقرابة  واالحتفالية،  والجمالية  الفنية 

الزمن. 
اتجاه  خاصة  رؤية  لبسط  محاولة  الكتاب  يعد  كما 
التي  املقاالت  من  مجموعة  خالل  من  الثقافة  هذه 
ترمي  والتي  وطنية،  إعالمية  منابر  يف  نرشها  سبق 
والفنية  والحضارية  الثقافية  األبعاد  عن  الكشف  إىل 
األمازيغي،  البعد  منها  وخاصة  املغربية،  للشخصية 
من خالل  مالمسة مجموعة من حقول هذه الثقافة، 

والتي منها: 
التعليم  قضايا  إثارة  خالل  من  األمازيغية،  اللغة   -  
الكتاب  ورهانات  باألمازيغية،  الكتابة  وتطور 

األمازيغي ؛ 

- الفنون واآلداب األمازيغية، 
والرواية  الشعر  قبيل  من 

واألغنية واملرسح والسينما.
ـ اإلعالم األمازيغي وقضاياه 

وإشكالياته. 
ـ قضايا اجتماعية ذات صلة 
الثقافية،  الظواهر  ببعض 
باملرأة  املرتبطة  ومنها 
والطفل والعادات والتقاليد. 

رأس  واحتفاليات  طقوس  ـ 
وكذا  األمازيغية؛  السنة 
املجتمع  واهتمامات  أنشطة 

املدني  األمازيغي.
شأنه  من  العمل  هذا  ولعل 
مضافة  قيمة  يمثل  أن 
التي  الجادة  للمساهمات 
النقاش  خدمة  يف  تصّب 

إصدارات  تعكسها  والتي  األمازيغية،  قضايا  حول 
عددها  يبلغ  التي  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
األكاديمية  املؤلفات  شملت  إصدارا،   333 اآلن   حتى 
والفن  واألدب  اللغة  مجاالت  يف  العلمية  واألبحاث 
والديداكتيك  والبيداغوجيا  واألنثروبولوجيا  والتاريخ 
املجلة  وكذا  الندوات  أشغال  إىل  إضافة  واملعلوميات، 

دواوين  من  اإلبداعية  والكتب  »أسيناك«،  العلمية 
لألطفال  وحكايات  وقصص  وروايات  شعرية، 
مرجعيا  إطارا  حاليا  تمثل  إصدارات  وهي  وترجمات. 
الوطنية عامة  للمكتبة  إغناء كبريا  هاما، كما تشكل 

واملكتبة األمازيغية عىل وجه الخصوص.

خدجية عزيز تصدر»جوانب من الثقافة األمازيغية املعاصرة«

والرتاث،  للتنمية  اتسافت  ملتقى  من  الثانية  النسخة  فعاليات  اختتمت 
املنظمة من طرف جمعية ثازيري للتنمية والثقافة بدعم من وزارة الثاقة، 
التي كانت تحت شعار ” جماعة اتسافت : اإلنسان واملجال “، و احتضن 
أشغالها فضاء دار الشباب اتسافت- الدريوش طيلة أيام 16/17/18 من 

شهر نونرب الجاري.
بإقبال  حضيت  متنوعة  بأنشطة  امللتقى  من  الثانية  النسخة  تميزت  وقد 
واسع من طرف سكان املنطقة، وكما كان مربمجا افتتحت جمعية ثازيري 
منسق  ألقاها  ترحيبية  افتتاحية  بكلمة  امللتقى  أشغال  والثقافة  للتنمية 
الجمعة  يوم  زوال  بخرو،  رضوان  السيد  ثازيري  جمعية  ورئيس  امللتقى 
16 نونرب، قبل أن يفسح املجال النطالق أشغال الندوة األوىل، التي قاربت 
موضوع “جماعة اتسافت ورهانات التنمية الرتابية”، ساهم يف تأطريها 
كل من األستاذة نادية بودرة بمداخلة “أرض، ماء، أيدي نسائية “، واالستاذ 

املحلية:األسس واملقاربات”، واألستاذ  التنمية  حفيظ كندوزي بمداخلة ” 
جمال عالوي بمداخلة ” واقع التنمية بجماعة اتسافت".

املجالية  للمنتجات  فيما كان زوار ملتقى اتسافت عىل موعد مع معرض 
أقيم بفضاء  الذي  املعرض  امللتقى، هذا  أيام  والرتاثية والكتاب، ظل طيلة 
والتعاونيات  والحرفية  النسوية  الجمعيات  مختلف  فيه  شاركت  خاص 
النشيطة بجماعة اتسافت والجماعات املجاورة، بعرض منتوجاتها قصد 

التعريف بها وتوسيع دائرة زبنائها.
هذا، وقد عرف صباح اليوم الثاني من ملتقى اتسافت ورشة تكوينية يف 
تعليم الحروف األمازيغية لفائدة مجموعة من التالميذ سهر عىل تأطريها 
أستاذ اللغة األمازيغية محمد فاريس، يف حني عرفت الفرتة املسائية، أشغال 
الذاكرة  : بني  بالريف  األمازيغي  األدب  بعنوان ”  التي كانت  الثانية  الندوة 
أنديش  واألستاذ  مجوقي,  الصمد  عبد  األستاذ  من  كل  أطرها   ” واملتخيل 
)ديوان  الجديدة  إصداراته  قدم  الذي  حنو،  الواحد  عبد  واالستاذ  شاهد، 
شعري ومجموعة قصصية باألمازيغية(، يف حفل توقيع عىل هامش الندوة.

استكشافية  خرجة  الجمعية  برمجت  فقد  الثالث  لليوم  بالنسبة  أما 
اميليو  االسباني  شيدها  التي  ثازوكاغث”  “رفوسينا  التاريخية  للمعلمة 
بالنكو إيثاكا نهاية ثالثينيات القرن املايض بأربعاء تاوريرت، هذه الخرجة 
التي عمل عىل تأطريها األستاذ محمد الحمويش، واستفاد منها حوايل 50 
من  الثانية  الدورة  نجاح  عىل  الجمعية  تبصم  أن  قبل  ومشارك،  مشاركة 
ملتقى اتسافت بإحياء حفل فني ختامي متميز بمشاركة شعراء وازنني 
وفرق موسيقية أطربت الحضور بأغاني تراثية وعرصية، ليسدل الستار 
من  وختام  شكر  بكلمة  الثانية  نسخته  يف  اتسافت  ملتقى  فعاليات  عن 

الجمعية املنظمة.

ثازيري ختتتم فعاليات ملتقى اتسافت 
للتنمية والتراث يف نسخته الثانية

إضافة  عىل  تعمل  وزارته  أن  األعرج  محمد  واالتصال،  الثقافة  وزير  أكد 
الجائزة التشجيعية لإلبداع األدبي األمازيغي والجائزة التشجيعية للدراسات 
"إعمال  عىل  تحرص  الوزارة  أن  إىل  مشريا  األمازيغية،  الثقافة  مجال  يف 
الفعل  تعزيز  مراحل  كافة  يف  التشاركي  والتخطيط  التشاركية  املقاربة 

التنموي الثقايف، وفقا للمقتضيات الدستورية املحددة لذلك".
وأبرز األعرج خالل االجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة واالتصال 
بمجلس النواب، أمس األربعاء 07 نونرب الجاري،  لتدارس ومناقشة مرشوع 
امليزانية الفرعية لوزارة الثقافة واالتصال – قطاع الثقافة، أن الوزارة تعمل 
عىل تجاوز اإلكراهات املتعلقة بضعف امليزانية املخصصة لقطاع الثقافة، 
عن طريق "االنفتاح االيجابي عىل موارد مالية أخرى، عىل رأسها الصندوق 
الوطني للعمل الثقايف الذي يروم حماية الرتاث املعماري واألثري ومختلف 
الثقايف  اإلبداع  تنمية  دعم  وكذا  عليها،  والحفاظ  الوطنية  الفنية  الثروات 
والفني وتطويره وتنظيمه، بكيفية مستقلة، وعىل أسس مهنية مضبوطة".

كما أكد األعرج، أن الوزارة "انكبت عىل توسيع دائرة االهتمام واالنخراط يف 
الفعل الثقايف عىل الصعيد الوطني، مربزا أن الساحة الثقافية عرفت تنظيم 
للمرسح  الثقافات  مغرب  كمسابقة  متنوعة،  وثقافية  تراثية  تظاهرات 
نون  واد  أهازيج  ومهرجان  بمراكش،  املرسح  لهواة  الوطني  واملهرجان 
بكلميم، كما تم إعطاء انطالقة أشغال الشطر الثاني من مركز تطوان للفن 
الثقافية  الساحة  وتنشيط  الفنون  بمختلف  الرقي  بهدف  وذلك  الحديث، 

الوطنية".
وأوضح الوزير الويص عىل القطاع أن "مجال الكتاب والقراءة، شهد أيضا 
احتضان  تم  إذ  والدويل،  الوطني  املستويني  عىل  وأنشطة  برامج  تنظيم 
أسابيع ثقافية دولية باملغرب، كما تم االحتفال بوجدة، ويتم كذلك التحضري 
إضافة  ستتم  إذ   ،2019 دورة  برسم  للكتاب  املغرب  جائزة  عن  لإلعالن 
الجائزة التشجيعية لإلبداع األدبي األمازيغي والجائزة التشجيعية للدراسات 

يف مجال الثقافة األمازيغية وجائزة الطفل والشباب".
إىل جانب هذه الربامج، يضيف األعرج يف معرض مداخلته،"انكبت الوزارة 
استكمال  خالل  من  وذلك  للقطاع،  املنظمة  القانونية  الرتسانة  تعزيز  عىل 
التنظيمي املتعلق بإحداث املجلس الوطني للغات  القانون  تدارس مرشوع 
مراحل  بتحديث  املتعلق  التنظيمي  القانون  ومرشوع  املغربية  والثقافة 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف 
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ومرشوع قانون يتعلق بحماية الرتاث 

الثقايف".
وأعلن األعرج، أنه سيتم "تعزيز تدابري الحكامة والرتشيد، بهدف الرفع من 
دخل القطاع يف مجال زيارة املآثر التاريخية، حيث تم رفع رسوم الدخول 
هذه  وستتواصل  ملبالغها،  ملحوظ  ارتفاع  عن  أسفر  مما  املراقبة  وتكثيف 
قطاعا  الثقافة  قطاع  جعل  إىل  الهادفة  اإلجراءات  من  بمزيد  السياسة 
آليات  باالعتماد عىل  الثقايف،  التمويل  تنويع مصادر  محوريا ومنتجا، عرب 
الثقايف وإرساء رشاكات  للعمل  الوطني  الصندوق  للرفع من موارد  جديدة 
جديدة مع املؤسسات االقتصادية الوطنية والقطاع الخاص، وتعزيز وتنويع 

برامج التعاون الدويل".
ويف مجال تعميم املكتبات، أكد وزير الثقافة واالتصال أن وزارته تدبر "أكثر 
إىل  وباإلضافة  للعموم.  مفتوحة  جميعها  وهي  عمومية  مكتبة   300 من 
لألنشطة  أهمية  الوزارة  تويل  الشبكة،  هذه  وتحديث  توسيع  عىل  الحرص 
املنظمة عىل مستوى املكتبات حيث يتم تنظيم ما يناهز 4000 لقاء سنويا 

من بينها أوراش القراءة وأوراش الكتابة واللقاءات مع الكتاب".
وأضاف أنه إىل "جانب الدبلوماسية الرسمية يف التعريف بالثقافة املغربية 
بالخارج وخدمة القضايا الوطنية، فإن الوزارة اعتمدت برنامجا يهدف إىل 
املشاركة يف تظاهرات ثقافية دولية بتعاون مع  .تمثيليات املغرب بالخارج 
وكذا مع مغاربة العالم، حيث تم عرض 180 مرسحية بالخارج استفادت 
باللغة   51 عرضا  إىل  باإلضافة  واالتصال،  الثقافة  وزارة  دعم  أغلبيتها من 

األمازيغية بالخارج".
*منترص إثري

األعرج: سيتم إضافة جائزتني لإلبداع 
األديب األمازيغي وللدراسات يف جمال

 الثقافة األمازيغية



إصرفوا شيكاتكم
في أي وكالة !

صـالح لـدى أكـثــر من
BMCE Bank 700 وكالة

SERVICES EN AGENCE

LA BANQUE CONNECTÉE

بدون
عمولة
إضافية

bmceconnectee.ma
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