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يف اليوم الدويل للغة األم:
مسؤولون وباحثون من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يدقون ناقوس اخلطر الذي يهدد األمازيغية
* ر.إمرزيك
قال الحس�ني املجاهد أمني ع�ام املعهد امللكي
للثقاف�ة األمازيغية إن االحتفال باليوم العاملي
للغة األم يكتيس طابعا كونيا وعامليا ،موضحا
أن اللغ�ات عام�ة ه�ي أس�اس كل الثقاف�ات
العاملية ذات االرتب�اط الوثيق بالهويات اليشء
الذي يعطي للهوية طابعها األصيل.
وأض�اف مجاه�د وه�و يتح�دث إىل «العال�م
األمازيغ�ي» ع�ىل هام�ش اللقاء ال�ذي نظمه
املعه�د امللكي للثقافة األمازيغي�ة بتعاون مع
مكت�ب اليونس�كو ،ي�وم األربع�اء  23فرباير
 2011بمق�ره بالرباط ،أن االحتف�اء باللغات
األم يتمي�ز بخاصية إنس�انية تتمثل يف ارتباط
الثقاف�ة باللغة ويف ارتباطهما مع�ا بالهوية ،
مش�ريا إىل أن هذا اليوم ه�و أيضا احتفاء بكل
املجهودات التي تقام منذ قدم التاريخ للحفاظ
عىل الثقافات والهوي�ات وكذا اللغات الحاملة
لها.
وأردف املجاه�د ،أن جع�ل اليونس�كو يوم�ا
عامليا للغات األم جاء عىل أس�اس وجود لغات
وثقاف�ات منتعش�ة وس�ائدة وربم�ا مزدهرة
ولكنه�ا مه�ددة باالنق�راض .وأش�ار إىل أن
اللغ�ة األم تعت�رب راص�دا ثقافيا مه�م اوثروة
برشي�ة كذل�ك  ،وقال إن هذا هو الس�بب الذي
منحت ألجله الرمزي�ة لهذا اليوم الدويل للقيام
بما يل�زم لصيانة اللغات املتواج�دة والحفاظ
عليها والنهوض بها لتقوم بدورها اإلنس�اني
واألخالقي والثقايف والرتبوي.
وذكر أن الصبغة العاملية لهذا اليوم هي كباقي
األي�ام العاملية األخ�رى كاليوم العامل�ي للمرأة
واألم والطف�ل ال�خ ...باعتباره�ا أياما عاملية
وكوني�ة وال يقترص األمر عىل م�ا هو جغرايف
أو إقليم�ي أو فردي ولكن ذلك يعم اإلنس�انية
جمعاء .

وأك�د بمناس�بة االحتفاء بالي�وم العاملي للغة
األم أن للحدث معاني كثرية ورس�ائل متعددة،
سواء تجاه املؤسسات أو األفراد أو الدول ،من
أجل العناي�ة باللغات األم وتدريس�ها ،بالنظر
مل�ا تحمله من ثقاف�ة وتعابري ش�فهية ،ونبه
مجاهد إىل ذلك من خ�الل الحديث عن املكانة
الدونية لبعض اللغات مقارنة بأخرى س�ائدة
يف التعليم أو اإلعالم .وش�دد عىل العناية باللغة
األم وإدماجها يف مجال التكنولوجيا.
وتح�دث عن احتف�ال املعه�د امللك�ي للثقافة
األمازيغية به�ذا اليوم باعتب�اره يدخل ضمن
مهام�ه الت�ي هي النه�وض باللغ�ة والثقافة
األمازيغيت�ن ،وأف�اد أن الثقاف�ة األمازيغي�ة
هوي�ة وطنية لها رافد أس�ايس هو األمازيغية
بتعابريها الثالثة ،وأكد عىل حمايتها والنهوض
به�ا ألنها تش�كل ج�زء م�ن اللغ�ات والهوية
الوطني�ة املتعددة،.واعت�رب ذل�ك ه�و املغزى
من احتفال املعهد امللكي ومنظمة اليونس�كو
واملؤسس�ات الوطنية كذلك به�ذا اليوم ،وقال
إنه يجب ع�ىل هذه املؤسس�ات االهتمام أكثر
به�ذه الظواهر اإلنس�انية بم�ا يف ذلك حقوق
اإلنس�ان والحق�وق الثقافي�ة واللغوي�ة ألن
االهتم�ام باللغ�ة من ضمن الحق�وق الواجب
صيانتها.
وقال�ت فاطمة أكن�او الباحث�ة باملعهد امللكي
يف ترصيح ل «العال�م األمازيغي» إن االحتفال
بالي�وم الدويل للغ�ات األم ذو مغزى اجتماعي
مح�ض وثقايف كذل�ك ،مؤكدة أن الي�وم الدويل
للغة األم هو لحظة تأمل لتقديم حصيلة فيما
يتعلق باللغات امله�ددة باالنقراض ،وأوضحت
أن الكث�ري م�ن اللغ�ات بحك�م تهميش�ها يف
التعلي�م وبفع�ل التم�دن والهج�رة والعومل�ة
فق�دت أهميتها ،وأضاف�ت أن الناطقني بهذه
اللغ�ة أنفس�هم يتخل�ون عنه�ا وال يمررونها
ألطفالهم.

ووقفت عند احتفال كل من منظمة اليونسكو
واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية واشتغالهما
ع�ىل إدم�اج اللغ�ات األم كاللغ�ة األمازيغي�ة
بالنس�بة للمعهد امللك�ي يف املنظومة الرتبوية
لتوفري نوع من الكفاية اللغوية لدى املتعلم.
وأك�دت الباحثة أن إدماج اللغ�ة األمازيغية يف
املنظومة الرتبوية أس�ايس ألنها تتيح للمتعلم
اإلطالع عىل كل ما له عالقة باملعرفة والثقافة
بلغته األم وبالتايل يسهل عليه التعلم واعتربت
ذلك أسايس يف مجال محو أمية الكبار.
وأضاف�ت أن العناية باللغ�ة األم حق مرشوع
ألنها تنم�ي الذات والهوية وتدل عىل الحضارة
والثقافة ،ومن خ�الل تدريس األمازيغية مثال
يت�م االعت�زاز به�ا ثقاف�ة وهوي�ة .واعتربت
الحف�اظ وتطوي�ر اللغ�ات األم ،يف ي�د األرس
مب�ارشة ،ونبه�ت إىل الخط�ر ال�ذي وصفت�ه

بالكبري ويهدد اللغات األم بما فيها األمازيغية
 ،وقال�ت إنه رغم التطور واإلدماج يف املنظومة
الرتبوية فاألمازيغي�ة ما تزال بحاجة إىل مزيد
من االهتمام ،وطالبت بسياسة لغوية عائلية،
مؤكدة عىل الدور األس�ايس للعائلة يف الحفاظ
عىل اللغة.
وتحدثت عن األجي�ال الجديدة وقالت إنهم لم
يتواصلوا باللغ�ة األمازيغية ألنهم يحتقرونها
أص�ال بحكم م�ا عانته من تهمي�ش يف جميع
املجاالت ،س�واء يف التعلي�م أو اإلعالم ،وتمنت
أن تق�وم املؤسس�ات الحكومي�ة واألح�زاب
السياس�ية و كل املغارب�ة بدوره�ا يف الحفاظ
وتطوير اللغ�ات األم باعتبارها موروثا ثقافيا
البد من صيانته والحفاظ عليه.

االحتفال باليوم الدويل للغة األم تدعيم للتنوع اللغوي والتعدد الثقايف

اللغة هي نافذة اإلنسان عىل ذاته
وعىل العالم ،وهي التي تعطي له
الخصوصية والذاكرة والثقافة يف
مفهومها الحضاري .وما احتفال
العالم يف  21فرباير من كل سنة
بلغة األم التي تحمل قيم الجماعات
وهوياتها إال تدعيم للتنوع اللغوي
والتعدد الثقايف عىل اعتبار أن مفهومي
لغة األم والتعدد اللغوي مفهومان
متالزمان .وتحظى لغة األم باهتمام
متزايد يف األوساط الدولية ولدى كافة
شعوب األرض ،وذلك لوجود روابط
وجدانية قوية تربط األجيال املتعاقبة
باللغة التي نطقوا بها كلماتهم األوىل،
والتي يتم بها صقل شخصياتهم
الفردية وتكوين ملكاتهم الذهنية
ومختلف مهاراتهم األوىل منذ الطفولة
املبكرة ،وهو ما يجعل منها اللغة التي
يعرب من خاللها املرء طوال حياته
عن مشاعره الحميمية وعن ذاته كما
هي يف صميم وجودها ،كما يكون بها
أفكاره ويكتسب بها زاده الثقايف الذي
ينمو يوما بعد يوم .وحتى يف اللحظات
العصيبة فإن النطق بالكلمات يتم
باللغة األم التي تظل صورة للتعبري
الصادق .وعندما يتعلم املرء لغة أو
لغات أخرى يف املدرسة أو يف الشارع أو
يف أي وسط مغاير ،فإن لغة األم تظل
هي لغة الحميمية الذاتية والصدق
مع النفس ،باعتبارها املدرسة األوىل
التي ترسخ لدينا شعورنا باالنتماء إىل
هوية ثقافية ،وتجعلنا نحرتم جذورنا
كما نحرتم لغات اآلخرين.
و باعتبار اللغة األمازيغية مكونا
أساسيا للثقافة املغربية وعنرص
خصوصية وتميز ضارب بجذوره يف

تاريخ الحضارة املغربية ،تعد لغة
األم بالنسبة ملعظم املغاربة ومصدر
افتخار لهم .وإذا كانت هذه اللغة
قد تعرضت لبعض مظاهر التهميش
عىل مدى نصف قرن من االستقالل،
فإن السياق الجديد الذي انطلق مع
الخطاب امللكي السامي بأجدير يف 17
أكتوبر  2001قد عرف سياسة جديدة
ترمي إىل النهوض بها وتمكينها
من القيام بوظائفها التواصلية
والتنموية ،وهو ما جعل الشعور
باإلعتزاز يتقوى لدى العديد من
الناطقني بهذه اللغة ،أن يروها تحظى
بمكانتها التي تستحق يف التعليم ويف
وسائل اإلعالم رغم كل الصعوبات
التي تعرتض تعميمها ،كما أصبحنا
نقرأ نتاجات أدبية منشورة بلغتنا
األم وهذا دليل عىل حيوية هذه اللغة
وتمسكها بالبقاء يف الوقت الذي
انقرضت فيه العديد من اللغات
القديمة التي كانت معارصة لها.
وهذه السنة يحتفل باليوم الدويل
أو العاملي ل ّلغة األم تحت شعار
‹تكنولوجيات املعلومات واالتصال›
بهدف العمل عىل صون وتعزيز اللغات
والتنوع اللغوي.
وكما أك��دت عليه املديرة العامة
لليونسكو ،السيدة إيرينا بوكوفا،
‹كل لغة تُعد مصدرا ً فريدا ً للمعاني
الالزمة لفهم الواقع والتعبري› ،واليوم
الدويل ل ّلغة األم هو ‹فرصة لالعرتاف
بأهمية هذه اللغات ولتعبئة الدعم
لتعدد اللغات والتنوع اللغوي ومنذ
سنة  2000تحتفل اليونسكو باليوم
العاملي أو الدويل للغة األم الذي يحتفى
به يوم  21فرباير من كل سنة ،يجب

أن نبذل املزيد من الجهود للحفاظ
عىل لغتنا األم ،ألنه بذلك نحافظ عىل
التنوع اللغوي عن طريق العناية
بكل لغاتنا التي تعد مظهر غنى
وثراء ،خاصة وأن الخرباء يشريون
إىل أن العوملة الكاسحة تهدد 600
لغة يف عالم اليوم باإلندثار ،ألن أهلها
غري قادرين عىل حمايتها .فالتعدد
اللغوي يظل اليوم مثاال ً منشودا ً أكثر
منه حقيقة ملموسة .بحيث تشري
إحصاءات منظمة ” اليونسكو” إىل
أن أكثر من  50%من الستة آالف
لغة املستخدمة يف العالم ،والتي تعترب
وسائل لنقل الذاكرة الجماعية والرتاث
غري املادي مهددة باالندثار .و96%
من هذه اللغات ال يستخدمها سوى
 4%من سكان العالم .و 90%من
لغات العالم ليست ممثلة بالشبكة
العنكبوتية ،و 80%من لغات إفريقيا
ليست لها أبجدية كتابية ،وأن هناك
لغة واح��دة تتوارى كل  15يوما.
ومن جهة أخرى ،فمن أصل 6000
لغة متداولة يف العالم ،انقرضت نحو
 200لغة عىل مدى األجيال الثالثة
األخرية ،يف حني تعترب  573لغة أخرى
من اللغات املحترضة ،و 502لغة من
اللغات املعرضة للخطر الشديد ،و632
من اللغات املعرضة للخطر ،و607
من اللغات الهشة .وحسب منظمة
اليونسكو فإن “معظم هذه اللغات
ال تستخدم عىل اإلطالق يف املدرسة
أو اإلدارة أو القضاء أو الصحافة
بالرغم من أن السكان يتقنونها تماما ً
نظرا ً ألنها تشكل وسيلة التعبري التي
يستخدمونها يف حياتهم اليومية.
ولذلك يسعى االتحاد االفريقي ،الذي

يعترب اللغات إحدى الركائز لتحقيق
التكامل يف هذه القارة ،إىل وضع خطة
إقليمية للنهوض باللغات من شأنها
أن توفق بني ما هو محيل وما هو
عاملي ملصلحة الجميع”.
وورد يف النسخة اإللكرتونية للطبعة
الجديدة من أطلس لغات العالم حسب
موقع منظمة اليونسكو أن  199لغة
ينطق بها أقل من عرشة أشخاص يف
العالم ،و 178لغة أخرى ينطق بها ما
بني  10و 50شخصا ،ويذكر األطلس
من بني اللغات التي انقرضت منذ فرتة
وجيزة لغة جزيرة مان التي اندثرت
عام  1974مع وفاة نيد مادريل،
ولغة آساكس يف تنزانيا التي اندثرت
عام  ،1976ولغة أوبيخ يف تركيا التي
انطفأت مع رحيل توفيق إسينش عام
 ،1992ولغة إياك يف أالسكا التي ماتت
عام  2008مع موت مارى سميث
جونز.
ولقد دأب املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية عىل أن يحتفل باليوم الدويل
للغة األم تبعا ملهامه املتمثلة أساسا يف
الحماية والنهوض باللغة األمازيغية،
ونظرا ألهمية الحدث يف الدعوة
للنهوض بالتنوع اللغوي والثقايف
يف العالم ،فقد نظم املعهد تظاهرة
ثقافية «للغة األم» بتعاون مع مكتب
اليونسكو ،وذلك يوم األربعاء 23
فرباير  2011بمقره بالرباط ،بربنامج
متنوع.
ويجسد هذا التوجه الذي دشنه املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،مقاربة
جديدة وطموحة ،تؤكد عىل أن العناية
باللغات ببالدنا من شأنه أن يوفر
األرضية املناسبة واملحفزة لتحقيق

* خديجة عزيز
التنمية املستدامة املنشودة ،عىل
اعتبار أن اللغات تضطلع بدور حيوي
يف هذه التنمية ،وتساهم يف بناء
مجتمعات املعرفة الشاملة وحفظ
الرتاث الثقايف.
وهكذا يمكن القول إنه بات من
الرضوري القول إن الدفاع عن لغة
األم يشكل آلية أساسية من آليات
الحفاظ عىل التنوع اللغوي ومرجعية
لالعرتاف بمجمل اإلرث الثقايف
والحضاري للمغرب تقوية لوحدته
وتعزيزا لهويته .كما وجب الجزم بأن
الحفاظ عىل لغة األم يعد مرجعية
أساسية لصياغة الهوية الحضارية
لبلدنا وخلق مجال مشرتك لتعدد
ثقايف يرتكز عىل قيم املساواة والعدل،
يف إطار الوحدة الوطنية ومن أجل
مجتمع منفتح غري متنكر لهويته.
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بعد ثورة تونس ومصر ،شباب حركة  20فرباير ينفدون نظرية مهندسي الدولة وأسطورة اإلستثناء املغريب.
فمن هم شباب هذه الحركة؟ وكيف بلورو اصورهم لإلنتقال الديمقراطي؟ أسئلة وغريها يجيب عنها هذا امللف.

* إعداد نزيه بركان

حراك شباب  20فرباير
رياح تغيري جديدة وانبعاث جديد ألمة

غالبا ما تصور حالة املغرب عىل أنه بلد االطمئنان والنعيم ،بلد
االستثناءات عىل كافة األصعدة يف محيطه األفريقي وحتى األقليمي
(ديمقراطية متجدرة -حرية مكفولة -تنمية سارية...الخ) وهذا
ما يسوقه املغرب عرب قنواته الدبلوماسية (وزارة الخارجية) يف
املنتظم الدويل ملصالح واضحة ،وتعمل وسائل اإلعالم الرسمية
املرئية منها عىل وجه الخصوص عىل تزكية هذا الطابع الخيايل
واالستثنائي للبلد .برعيته الوفية للعهد واالنتقال الديمقراطي
والقطيعة مع املايض املزعومني...الخ .للغرب خصوصا وللمغاربة
عامة .مما جعل البالد وجهة يقصدها مجموعة من السياح
األجانب من مختلف البقاع .هؤالء الذين يتحاكون يف جلسات
سمرهم وبشغف منقطع النظري عن تلك األيام التي يقضونها
بهذا البلد وينصحون أصدقاءهم بزيارته لينالهم جانب من هذا
االستثناء املغربي .من قبيل حسن ضيافته ومناظره الخالبة
وأشياء أخرى...؟؟؟ إنه الجانب الخيايل أو النسبي باألصح لهذا
البلد الذي يستهوي سياح املغرب وزواره أليام معدودة لجبال
األطلس وصحراء مرزوكة وجمالية إفران ،أو ملجموعة من املدن
السلطانية والساحلية كأكادير او املدينة الحمراء .او تلك النوادي
بلياليها الحمراء التي تخلب األنظار واألذهان معا.
وقد نجحت أبواق اإلعالم يف تسويق هذه الصورة بمعية مجموعة
من املؤسسات األخرى املعنية بمثل هذه األمور .وأي محاولة
لكشف حقيقة املغرب إعالميا أو فكريا ،بعيدا عن أي مزايدات.
توجه إليها سهام االتهام والتخوين ،ألن هذا من شأنه تهديد أمن
واستقرارالبالد حسب تعبريهم .فكتاب جيل بريو «صديقنا امللك»
واملنشور عام  1991كان موضع نقد وتهجم سواء من الداخل
وحتى من الخارج .فاستحسن كثريون ممن تربطهم عالقة
حميمية باملغرب عدم االطالع عىل الكتاب ،بل تمت إدانة هذا العمل.
ومؤخرا تعرضت إحدى وسائل اإلعالم الغربية لسحب آعتماداتها
ألنها تعكر أجواء اململكة بنبشها يف حقيقة املغرب ووجهه
اآلخر.؟ ويف السياق نفسه ،فحتى السكان األصليون للبلد الذين
يتعايشون مع واقعهم صباح مساء .لم يستثنيهم هذا التمييع
و التزييف للحقائق بتمويههم عرب نفس الوسائل واملؤسسات
(اعالمية ،تعليمية )... ،بذاك الشعور واإلحساس الغريبني عن
واقعه األليم وهذا كله من أجل تدجينه وتحويله إىل أدوات طيعة
يسهل احتواءها وإنتاج ما يطلق عليه يف بالد االستثناءات(املواطن
الصالح) .بمهرجانات هنا وهناك وبرامج تلفزيونية عىل قنواتها
التي ال تعكس بالبتة واقع الوطن واملواطنني .فأحزمة الفقر
املتواجدة عىل جنبات املدن الكربى والتي التفصلها إقامات وفلل
أولئك املستغنني عىل حساب الشعب ،سوى جدران العار ،كما
يطلقه عليها أصحابها .واملناطق املعزولة كانفكو وأمسمرير
وغريها كثر يصعب عدها ،التي تعيش ساكنتها ويالت القهر
والتهميش ،سواء من غضب الطبيعة أو من غضب املخزن .وكذا
الهوامش القاحلة لسكان الجبال بفالحيه الذين يقضون كل
أيامهم يف املراعي بحثا عن املاء والحطب .وتلك العائالت بأحياء
الصفيح التي تغيب فيها أدنى رشوط العيش الكريم ...هذا الوجه
الحقيقي واملر للمجتمع املغربي .أين هو من وسائل اإلعالم.وما
الذي تقوم به الدولة تجاههم؟ وأي دور لألحزاب يف هذا اإلشكال ؟
أو ليسوا أبناء هذا الوطن بل غالبيته الساحقه؟
هذا هو مغرب املفارقات واملتعدد الوجوه .مغرب ال يسع الكل.
جانب منه (وهم قلة) تعيش عىل خريات البالد واستنفذتها.
وغالبيته الساحقة لم ينلها من هذا التعدد إال التهميش واإلقصاء
املمنهجني(لكون الشعب لدى الحكومة آستثناء وليس قاعدة).
إنها حصيلة أكثر من ثالثة عرش قرنا من الحكم السلطاني.
فبعد توقيع بروتوكول الرباط يوم  11فرباير  1956والهادف إىل
تحويل القدرات الالزمة لتسيري شؤون البالد بعدما حصل املغرب
عىل ما أطلق عليه إسم (االستقالل) .واملعرتف به يف اإلعالن املشرتك
بني وزير الشؤون الخارجية الفرنيس والوزير األول املغربي يوم
 2مارس  1956ترامت ثلة من أهايل املدن عىل مناصب السلطة.
فأخدت النخبة الفاسية تحظى بالرعاية ودمجت عائالتها ،التي
حظيت باملناصب الرشفية ومناصب الكسب دون منازع لها،
فحق بذلك القول« :ما للفاسيني للفاسيني وما للشعب للشعب»
هذا األخري الذي حظي بجانب من هذا العطف والرضا.املتمثل يف
سياسة خبيثة أطلق عليها مهندسو الدولةla politique des:
: trois F
.أو بالعربية تعرا بث
les festivals -les filles la farine« جوع كلبك اتبعك» .مع مراقبة أعني الداخلية التي ال تنام لكل
تحركاته و سكناته ،كي ال يفكر يف التمرد عىل اختيارات الدولة.
والذي سيكون من الصعب احتواءه عىل رأي القائل »:إن الشعب
املغربي أسد فإن كان يف حالة زئري اتركه ،وإن كان يف حالة نوم
اجرره مئات الكيلومرتات إىل الوراء» .فهمشت أكثرية الشعب
ونهشهم الفقر املمنهج نهشا ،وعطلت قدرات شبابه عن العمل
يف حني أن أبناء امليسورين واألعيان دوي املناصب العليا يف املدن
الكربى يقضون لياليهم يف الكباريهات والعلب الليلية وال علم لهم

بتلك األلوف من الشباب املتخبط يف القهر والتهميش .هذه هي
سياسة الدولة املخزنية التي حولت مؤسساتها إىل ملك خاص.
ووظائفها تنعم بها لألوفياء واملخلصني.
وأصبح العمل السيايس بدوره شبه منعدم وتملكته رجاالت وفية
لسياسات النظام ،فتحولت األحزاب من وظيفتها املدنية إىل زوايا
إدارية تابعة ،وليس لها أي أدنى اتصال باملجتمع وصارت كل
أطياف وفاعيل (العمل السيايس) منهوكة ومنتهية الصالحية وال
هم لها سوى الحفاظ عىل مصالحها وكراسيها يف األمانات العامة
واملكاتب السياسية التي ربطتها بها عالقات حميمية وإن تركتها
فألبنائها.
لهذه األسباب خابت آمال جموع املواطنني تجاه تلك الطوائف
واألحزاب السياسية ،فمنذ عقود طوال وعمليات االنتخابات تحت
إرشاف أم الوزارات (:الداخلية) وذهبت بذلك هذه األحزاب رش
مذهب ملا فضلت خدمة مصالحها الخاصة ،عىل مجابهة الدولة.
ودفعها حبها املريض للسلطة إىل توزيع الهبات ورشاء األصوات
والدخول يف تحالفات مشبوهة أثناء املرسحيات االنتخابية
وبتنسيق فاضح مع الدولة .وأكثر من ذلك فقد عرف هذا املجال
انتقاالت وارتحاالت من حزب إىل آخر ،وكرست األحزاب كل
جهودها للقضاء والحتواء بعض األصوات من داخل املجتمع
املدني الحقيقي ،فشاع الفساد والتدليس عىل املواطنني ،من أجل
املصالح الشخصية ،أولخدمة مصالح سياسة الدولة أحيانا أخرى.
أمام هذا الوضع الكارثي و فقدان الثقة الذي أتقل كاهل الحياة
السياسية،وشبه غياب ألحزاب حقيقية وملؤسسات مدنية تدعم
الديمقراطية ،مؤسسات تجسد مفهوم املجتمع املدني واملثقف
العضوي الذي غاب عن الساحة الوطنية .وتخيل غالبية االعالميني
عن ممارسة سلطتهم الرابعة .بتقديم أسلحة النقد بدل الثرثرة.
وتعرض بعض وسائل االعالم املستقلة للتسلط واملراقبة من
أجل تطويعها وإخضاعها.وآنعدام فضاءات للفكر والنقد الجاد
والحر .وشلل املعارضة .اذ صارت املظاهرات املليونية التي
تشهدها املدن بمثابة استعراض للعضالت ومساهمة يف ترصيف
لألزمة .ولألسف تجاه قضايا إن قارناها بقضايا الوطن ،ال يمكن
أن تصنف مؤ طريها والداعني ملثل هذه األشكال إال من أعمال
الطابور الخامس(الخيانة الكربى) .وملا آستفحل رش وفساد
بعض العائالت املحسوبة عىل رؤوس األصابع التي حولت املجتمع
بأمازيغييه ومستعربيه إىل أقلية يحكمها أهل فاس .أصبح من
الرضوري والحتمي أيضا وقوع انفجار،العادة ترتيب أوراق اللعبة
وآنبعاث جديد لألمة .فازهرت حركات تزرع الحلم من جديد
وتأمل يف مستقبل أجمل ...بدأت بوادره بمجموعة من األقاليم
والجهات املهمشة(الريف ،الجنوب الرشقي وغريه) والذي تحول
بعد ذلك إىل عمليات منسقة بني مختلف الشباب يف ربوع الوطن
بإطار شبابي رصف تحت لواء حركة شباب  20فرباير .إطار
منظم عرب عن نفسه بتظاهرات سلمية وحضارية عمت أكثر
من خمسني إقليما.وطرح الشباب إشكاال محددا حول مجموعة
من االطارات واألسماء أيضا.بصياغة سؤال دكي ينم عن وعي
سيايس ،ورفض األفكار الجاهزة والرباهني املنمقة :ما الذي
قدمه هؤالء املستحوذين عىل كل يشء للوطن حتى يرتبعوا عىل
هذه املراكز؟ مقارنة بأبناء هذا الشعب الذين دافعوا عن استقالله
الحقيقي ضد كل القوى االستعمارية؟.
هذا السؤال الرشعي الذي طرحه الشباب .جموع كبرية من
املثقفني رصفت عنه النظر ،ومن تم تخلو عن رسالتهم الطبيعية.
يف شجب الفساد وكشف الحقيقة الغائبة ،وتحدي السلطات،
والدفاع عن حق الضعفاء من جورالنظام .فمنهم من دخل
اللعبة ومنهم من تعاىل عن املجتمع ومنهم ومنهم؟ فساهم كل
هذا يف آنتشار هذا األخطبوط وتفرعنت تلك العائالت التي لم تلق
معارضة قوية للجماهري .وهو ما أفرز حكومات منذ منتصف
القرن املايض .تقمع وتضطهد املواطنني يف أبشع الصور وأمام
املأل(:آنتفاضة الريف،سنوات الرصاص )..،وتم قرب وقمع كل
األصوات الحية من هنا وهناك .أصوات تنادي بمرشوع مجتمعي
تسوده العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ،ومطالب حقوقية
وسياسية من قبيل تغيري الدستور واملطالبة بآنتخابات نزيهة.
وآخر فصول هدا القمع شاهدناها يوم  20فرباير  2011من
عنف همجي تعرض له شباب الحركة يف مجموعة من املدن
املغربية:الحسيمة_صفرو_ العرائش_ مراكش _وغريها .قمعوا
هؤالء الشباب ألنهم قالوا «باركا و كفى».قمعوا كونهم تجرؤوا
ونقلوا أحالمهم من عالم افرتايض نسجوا فيه أحالمهم البسيطة
وآمالهم الكبرية ومطالبهم املرشوعة إىل أرض الواقع وتحدو أصول
اللعبة بالنزول للشارع .فأحرجوا فيه املثقفني املغاربة(سياسيي
ن،وفنانني،أدباء،وعلماء...الدين قبلوا بالواقع وفقدوا األمل يف
املستقبل) ،كما أحرج شباب تونس ومرص من قبلهم مثقفيهم،
فآنكشف الغطاء مرة أخرى عن زيف شعارات الدولة التي تلوح
بها ..كما انكشف الستار أيضا عىل مجموعة من املثقفني املغاربة
وعالقتهم بالسلطةواملجتمع(املثقف العضوي) .هذا األخري الذي
ال نراه إال يف مناسبات موسمية أو عىل شاشات اإلعالم التي يسعى

من خاللها لهدفني تافهني أولهما :إثبات وجوده الذي يستعمله
كفزاعة من أجل مصالحه .أو الثباث والئه لرب نعمته .وهو ما
شوهد من أشخاص نزعوا إىل تهدئة األوضاع من قبيل «املغرب
ليس كمثله من بلدان املنطقة املغرب يعرف حرية وديمقراطية»...
الخ .اال أن شباب حركة  20فرباير أعطوا درسا تاريخيا لكل هؤالء.
سواء ألولئك الذين تحسسوا من هذا الحراك الشبابي وبخسوا
من شأنه.وحتى ملن شاركهم يف عرسهم النضايل .ليفاجئوا
الكل بقدرتهم عىل قيادة وتاطري الشارع .خصوصا ملا استجاب
لدعوتهم أكثر من  500ألف مواطن كما أفادت مجموعة من
وسائل اإلعالم املحايدة .فكرس الشباب حاجز الخوف أو بتعبري
أدق لقد مل الشباب الجلوس يف قاعة االنتظار وطال صربه من أجل
التغيري والوفاء بالوعود .فرصخ بصوت عال ليقول  .STOPوحمل
ملفا مطلبيا واضحا عرب فيه انه ال يكن أي عداء لشخص امللك.
وأسقط كل األكاذيب املغرضة والتهم الجاهزة الهادفة للتشويش
عىل مطالبه الحقيقية.فنادى بملكية برملانية ،وتغيري الدستور،
وبقضاء مستقل يكفل محاكمات عادلة ،ودسرتة اللغة األمازيغية
كلغة رسمية وإطالق رصاح املعتقلني السياسيني ومعتقيل الرأي .
وقال بصوت واحد ويف نفس الوقت بكل ربوع الوطن« :باركا من
اقتصاد الريع ،كفى من حكم الفاسيني -نرفض أحزاب الدولة»
وطالب بحلها.
انه ملن الروعة أن يتحول الشارع املغربي اىل مرسح ملسريات
ضخمة من أجل هموم الوطن وقضاياه أوال وأخريا ،تلتحم فيه
كل األطياف والتوجهات من أجل هدف سامي .الوطن أوال  .هذه
كانت رسالة حركة  20فرباير صاغها شباب الحركة بعد تفاعلهم
اإليجابي مع شباب سيدي بوزيد بتونس .وشباب ميدان التحرير
بمرص.وشباب تيزي وزو بالجزائر.وشباب بنغازي بليبيا .فهل
آستوعب املسؤولون املغاربة رسالة العابدين ومبارك.؟؟؟..
قبل أن تحني ساعة الحسم يوم  20فرباير آتضح أن الرسالة لم
يفهمها املغرب فشمرعىل سواعده وكرش عن أنيابه .إلفشال الحركة
بكل الوسائل(التخوين ،العمالة ،زعزعه االستقرار واألمن...الخ
من التهم الجاهزة .).وهو ما عكس قوة الشباب وهشاشة الدولة..
فسعت حكومة عباس الفايس للملمت بعض القضايا املطروحة
عىل الساحة :ملف املعطلني فتم ضخ  32مليار الحتواء االحتجاج.
كما عملت الحكومة أيضا عىل إنهاء إرضاب موظفي وزارة العدل.
وتدخلت وزارة الصحة بدورها لتخفيض تسعرية الدواء...الخ
وهذا كله من أجل كبح الغضب الشعبي وتقليص نسبة املشاركة
يف يوم الغضب .هكذا حلم رجاالت حكومة الفايس لكن الحلم
تحول اىل كابوس صبيحة يوم  20فرباير من خالل االستجابة
العفوية والرائعة للمواطنني  .فدقت بذلك ساعات الجد ولم يكن
بأيدي الحكومة سوى اللجوء لعادتها القديمة .فقمع املتظاهرين
لوضع حد لرياح التغيري الجديدة والحقيقية التي هب بها الشباب.
بمواجهة عنيفة ضدهم (  7أقاليم) .انتهت بسقوط العديد من
الجرحى والقتىل .كما ووجهت مجموعة من التظاهرات السلمية
بما فيها تلك املتضامنة مع شعب ليبيا الذي يبيده الديكتاتور
القدايف .بعنف رشس وغري مربر .مما جعل مجموعة من األسئلة
تحوم يف أدهان املواطنني حول مصداقية الشعارات التي رفعتها
الدولة .فماذا يعني أن تقمع تظاهرة سلمية ،دعا إليها كل من
الكونكريس العاملي األمازيغي و الشبكة الديمقراطية املغربية
للتضامن مع الشعوب .أمام املجمع الثقايف الليبي بالرباط ضد
وحشية القدايف..؟؟ .أو ذاك القمع الذي طال شباب الحركة منذ
 20فرباير بمجموعة من األقاليم؟؟.انها سياسة خرق القانون
التي تجيدها السلطة،تجاه حق التظاهر .وان سلمنا بنظرية وزير
الداخلية الذي اتهم متظاهري الحسيمة وغريهم من املعتقلني يف
مجموعة من األقاليم ،باملشاغبني واملجرمني .أليس من األجدى
واألصح أن يبحث عن أسباب هذا التظاهر،من أجل تحليل منطقي
لظاهرة الجنوح(أواإلجرام حسب رأيه) .أليس هذا العمل سوى
ترجمة حقيقية ألسباب ما؟ .ونتيجة جدلية لواقع معاش ؟.
أليست الدولة هي املسؤولة عن هذه الظاهرة؟ وبالتايل من األحرى
أن يقدم املسؤول الحقيقي والرئييس للمحاكمة بدل أولئك الشباب
الضحايا .ومن املسؤول عن مثلث التهميش -اإلقصاء -الفقر.
أليس بفعل فاعل؟ من املسئول عن تفقري أكثر من ثلثي الشعب؟
من املسؤول عن تلك الرشائط من األحياء القزديرية؟ من املسئول
عن جحافل املعطلني والتي تتكاثر عام بعد آخر؟ .من املسؤول عن
تعطل التنمية وشللها؟ من املسؤول عن االنتخابات املزورة ؟من
وم��ن........؟أال يمثل كل هدا عامل أسايس ورشوط موضوعية
النتاج مثل هده السلوكيات؟؟؟.
هكذا يجب أن تطرح القضايا من أجل تحديد األسباب الكمينة،
ومحاسبة املسؤول الحقيقي عن هده الجرائم .وتبيان الضحية
من الجالد  ،حينها سوف نستشف وبدقة من» البلطجي» عىل
حد تعبري املرصيني ومن الضحية .فكما قال دوركايم»:إن العمل
ألجنحي يعود إىل الباثولوجيا االجتماعية .ويف نفس السياق يردد
فريي» إن الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية هي التي
تفرز ترصفات الفرد .سواء كانت ايجابيا أو سلبيا».
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من هم شباب حركة  20فرباير؟ وماذا يريدون؟ .هل هم عمالء كما إهتمهم البعض؟ أم وطنيني حقيقيني؟
أسئلة سعت جريدة العامل األمازيغي االجابة عنها,وهوماتأثى لنا بعد االحتكاك املباشر هبؤالء الشباب.

شباب وشابات يف مقتبل العمر ،ومغاربة حتى املوت كما قال أحدهم.
مستقلني عن كافة التنظيمات ،واملؤسسات ،حزبية كانت أو نقابية .شباب
حركهم دافع واحد ،وهو حب الوطن .وطن تسوده الحرية ،الديمقراطية،
العدالة اإلجثماعية ،وتكافؤ الفرص واملساواة بني الجهات واألقاليم.
هكذا رصح لنا مجموعة من شباب حركة  20فرباير عن أنفسهم ومطالبهم
وطموحاتهم .ويف نفس السياق تقول سناء عضو الحركة بدأت فكرة هذه
الحركة بعد نقاش مستفيض وجاد قارب ستون يوما (شهرين) .من
أجل الوقوف عن حالة املغرب وتشخيص أوضاعه .وآستمر النقاش عىل
األنرتنيت عرب املوقع اإلجتماعي (الفيسبوك) وتداولنا جملة من املطالب.
لنخلص يف النهاية لتسطري ملف مطلبي .وتسمية يوم األحد  20فرباير
 2011يوم الكرامة والحرية .يوم ،نتخلص فيه من الصمت ونرصخ بأعىل
صوتنا يف تظاهرات سلمية وحضارية .فأنا شخصيا (سناء) «إنظممت
إىل الحركة بعدما سمعت مناديا يناديني .إنه نداء الوطن واملواطنني ،لهذا
لبيت النداء وحرضت لهذا العرس الشبابي املغربي »..ويستأنف عبد الصمد
قائال(أحد أعضاء الحركة) لقد شكلنا لجان للتنسيق تعمل عىل املستوى
الوطني .لننتقل بعد ذلك إىل مرحلة التعبئة امليدانية يف الشوارع واألزقة
ويف كل املؤسسات من إعداديات وثانويات وجامعات .وكذا مجموعة من
األحياء املهمشة واملنسية والكل تفاعل معنا كما تالحظون عىل مستوى كل
ربوع الوطن من الجنوب للشمال .ومن الرشق حتى الغرب .وتضيف نوال
عضو الحركة لقد قهرنا اإلمتداد األخطبوطي لبعض العائالت يف كل يشء
ولم يرتكوا لنا سوى القهر والفساد .لهدا نتساءل أليس يف املغرب سوى
تلك العائالت؟ .من تم فخروجنا للشارع اليوم ،هو للتعبري عن أنفسنا أوال

ولكي نقول لهم"باراكا" ثانيا .ولن نخرس أكثر مما خرسناه» .وبصيحات
متعالية ملجموعة من الشباب والشابات هتفوا :كفانا من الحكرة-
كفانا من القمع -كفانا من التهميش -باركا من الرشوة واملحسوبية.
نعم للكرامة وللحرية ،نعم للعيش الكريم ...وتسرتسل إكرام بالقول إن
الشباب ساخطني عىل ما يعيشه املواطنني من أوضاع مزرية،التي هي
نتاج الفساد داخل الحقل السيايس.ونحن نود التفاعل مع هذا الحقل
كحق من حقوقنا ،لكن البد من توفري ميكانيزمات ورشوط موضوعية
لهذه املشاركة .أولها حل هذه األحزاب واألبواق السياسية وعىل رأسها
حزب األصالة واملعارصة .فهذه األحزاب أو باألحرى البوتيكات السياسية،
هي من كرست األزمة منذ عقود طوال .ومطالبنا كحركة شباب  20فرباير
تتلخص يف  :إقرار دستور ديمقراطي يضمن السيادة للشعب +دسرتة
اللغة األمازيغية كلغة رسمية إىل جانب العربية ،واإلهتمام بخصوصيتنا
من هوية ولغة وثقافة وحضارة ،اطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني
ومعتقيل الرأي ومحاكمة املسؤولني ،حل الحكومة والربملان .وتشكيل
حكومة إنتقالية مؤقتة تخضع ملراقبة الشعب ،محاكمة املتورطني يف
قضايا الفساد ،ومستغيل النفوذ يف نهب خريات البالد ،اإلدماج الفوري
والشامل للمعطلني يف أسالك الوظيفة العمومية.
هذه هي مطالبنا ،وندعوا كل أحرار الوطن للمشاركة ودعم هذه املطالب
التي هي باملناسبة مطالب الشعب املغربي قاطبة وليست لهؤالء الشباب
فحسب .وندعوهم أيضا للعمل معا جنبا إىل جنب مع كل إختالفاتنا
وتوجهاتنا ،من أجل مصلحة الوطن .ومن أجل تحقيق التغيري واإلنتقال
الديمقراطي الحقيقيني.فهده لحظة تاريخية ،وعىل الكل تحمل

R.D.M.S.P
حتمل مسؤولية ما وقع للسلطات

عقب الندوة الصحفية األوىل التي عقدتها حركة شباب  20فرباير ،والشبكة الديمقراطية للتضامن
مع الشعوب ،ومجموعة من الهيئات األخرى يوم  17فرباير  2011بالرباط .ملساندة حركة 20
فرباير ودعم مطالبها .أكدت اإلطارات مساندتها الكاملة للحراك الشبابي ،الداعي لتظاهرات
سلمية ،وحضارية،لتحقيق مطالبه.وباملقابل ناشدت هذه اإلطارات ،السلطات السياسية واألمنية،
بالتخيل عن األساليب التضليلية واالستفزازية التي تطال شبابا للحركة من ترهيب وقمع .وقال
السيد محمد العوني منسق الشبكة املغربية الديمقراطية للدفاع عن الشعوب يف مستهل كالمه
بالندوة الصحفية ألتي نظمتها الشبكة يوم  23فرباير  2011بنادي هيئة املحامني .إن الدولة رضبت
عرض الحائط كل ما ناشدناه .باحرتام حق التظاهر ،الذي تكفله كل العهود واملواثيق الدولية كحق
من حقوق اإلنسان ،ملا تعرض مجموعة من شباب الحركة العتداءات تعسفية ووحشية بمدينة
الرباط(سناء السلمي -ياسني بزاز -محمد مكاوي وآخرون) ونفس اليشء يف مناطق ومدن أخرى،
و لم يسلم أيضا املواطنون من الرضب والسب والقذف .يف انتهاك ساخر لحقوق اإلنسان .ويف
نفس السياق حملت حركة  20فرباير املخزن وأجهزته األمنية مسؤولية ما وقع ،الناتج لتدخالت
قمعية يف مجموعة من املناطق ،وتغليب هذه األجهزة للمقاربة األمنية دون سواها .ويضيف شباب

الحركة :أن املخزن استعان بمرتزقة إلشعال الفتنة والتخريب ،اقتداءا بما حدث يف مرص وتونس.
وأدانت الحركة والشبكة ومختلف اإلطارات معا ،االعتداءات التي طالت مجموعة من الحقوقيني
والحقوقيات ،إذ تعرضت السيدة خديجة الريايض رئيسة الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان،
ومجموعة من الصحفيني ،واملواطنني ،العتداءات من طرف السلطات يوم  21فرباير 2011
بساحة باب األحد(،وهو ما شجبته الشبكة يف بيان توصلت جريدة العالم األمازيغي بنسخة
منه) .هذه الساحة التي شهدت إنزاال رهيبا لقوى القمع من قوات التدخل الرسيع والرشطة...
مدججني بمختلف األسلحة :هراوات وعيص التي انهالت عىل املتظاهرين .وأكد محمد ألعوني عن
الشبكة ،أن حركة شباب  20فرباير ،نجحت قبل انطالقها ،وذلك راجع إىل الهجوم الذي تعرضت
له قبل خروجها للشارع ،من خالل التشويش األمني ،وإتباع أسلوب الرتهيب وعمليات القرصنة
التي طالت حواسيب الشباب ...وأوضح ألعوني أن ما وقع يف مجموعة من املناطق الحسيمة-
كلميم -تزنيت -صفرو...وسيلة مدبرة ،هدفها النيل من مصداقية الحركة ،وتحريف مسارها
الحقيقي ،وقد استعملت خطة البلطجة ،تيمنا ملا حصل بمرص وتونس .ويف معرض حديثه
سخر من بعض وسائل اإلعالم« :أخبار وكالة املغرب العربي لألنباء» .ملا قدرت عدد املشاركني
بالرباط بألفي مشارك .ويف تعليقه عىل ترصيحات وزير الداخلية حول عدد املتظاهرين الذين
قدرتهم وزارته ب  37000متظاهر عىل الصعيد الوطني ،عقب السيد العوني باإلشارة إىل عدد
املشاركني يف االنتخابات الترشيعية األخرية  ،2007ليؤكد بعد ذلك بالقول« :هناك باملغرب حاليا
من يعمل إلحياء سنوات الرصاص ،ويف مداخلة للمهاوري احد املتظاهرين بمدينة كلميم ،أكد بان
املظاهرات باملنطقة كانت سلمية إىل حني الوصول إىل مقر الوالية حوايل  12:30بعد الزوال ،كما كان
متفقا ،وبعد اقل من ساعة ،وصلتنا أخبار عن وقوع أحداث شغب ،كنا نحن املتظاهرين بعيدين
عنها(شارع اكادير وغريه من املناطق البعيدة) ،وهذه كانت ذريعة السلطات األمنية الستخدام
العنف ،ووضع حد للتظاهر السلمي الذي تبنيناه ،فتم إنزال امني رهيب .ويضيف املهاوري احد
املشاركني يف مسرية 20فرباير بكلميم انه قد تم استقدام تعزيزات أخرى من عنارص الجيش ،ليتم
تهديد املتظاهرين بتصفيتهم .لهذه األسباب يقول :فإننا نحمل املسؤولية كاملة فيما وقع وما
سيقع من :عنف ،خطف ،وقتل للسلطات ،فعدد كبري من املواطنني مختطفني وال نعرف عنهم
حتى اآلن أي يشء .و شدد املهاوري عزم شباب املنطقة (كلميم) عىل مواصلة النضال حتى تحقيق
املطالب املرشوعة التي رفعتها الحركة .كما أكد أن الشباب انسحبوا من اجتماع يوم  22فرباير
بالوالية ،نظرا للرتهيب الذي تعرضو له ،ولتغليب املقاربة األمنية بدل الحوار الجاد لدى املسؤولني.
ويف سؤال تقدمت به جريدة العالم األمازيغي إىل الشبكة حول مستقبل هذا الحراك السيايس
للشباب أمام هذه املواجهة الرشسة من السلطات من تهديدات وقمع...؟ وما يمكن أن تقوم به
هذه املنظمات الحقوقية املساندة؟.
أكدت السيدة خديجة الريايض رئيسة الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ،بان املشاورات سارية
عىل قدم وساق ،ويتم التفكري يف رفع دعاوي قضائية ضد املسؤولني ومحاسبتهم .حول االنتهاكات
الفاضحة لحقوق اإلنسان.
* ن.ب

مسؤوليته التاريخية أمام األجيال القادمة .ونطالب من الدولة املغربية
بدورها .أن تتحمل مسؤوليتها وبأن تتجاوب مع مطالبنا السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية .والتي نراها عادلة ومرشوعة .ويظيف حسان
قائال :فهل نحن بهذه املطالب نكون خداما ألجندة خارجية ؟أو مخابراتية
كما تتهمنا بعض وسائل اإلعالم املشبوهة ،والتي نعرفها حق املعرفة؟؟
ونعرف من وراءها.ويف نفس السياق تقول رشيدة:إن كانت املطالبة
بتوزيع عادل للثروات يعد خيانة؟فانا خائنة .إذا كانت املطالبة بدستور
ديمقراطي يصنفنا بالفوضويني؟ فأنا أول الفوضويني .إذا كانت املطالبة
بمؤسسات منتخبة ونزيهة يعترب شغبا ،فأنا أول املشاغبني .إذا كانت
املطالبة بمحاكمات نزيهة ،وقضاء مستقل ،ينعتنا باإلرهابيني؟ فأنا أول
اإلرهابيني .إذا كانت املطالبة بدسرتة اللغة األمازيغية كلغة رسمية سوف
يصنفنا باملتعصبني؟فانا كذلك ...هذه مطالبنا ولن نرتاجع عنها قيد أنملة
حتى تحقيقها ويف الختام .هتف الشباب جميعا ،وبأصوات وصيحات
آرتجفت لها األبدان":وعدنا العائالت إما التغيري أو املمات" .هذا ما رصحت
به رشيحة من شباب  20فرباير لجريدة العالم األمازيغي وهذه هي
حقيقتهم .فهل يعقل أخالقيا حتى ،أن ينعت هؤالء الشباب وبمطالبهم
املرشوعة هده ،التي أبانوا اإلستعداد للموت من أجل تحقيقها’ أن يعاملوا
مثل هذه املعامالت أو بأن ينتقص أحد من وطنيتهم ويزايد عنهم؟.
سؤال بسيط ،لكنه بحاجة اىل رد قوي .ليس من أي كان ،بل ممن يملك
القرار.
* نزيه بركان

اهليئات املدنية الدميقراطية الداعمة حلركة  20فرباير باحلسيمة تصدر
بيانا حول التطورات املتسارعة لألحدث باملدينة

إن الهيئات والفعاليات الداعمة لحركة  20فرباير  2011املجتمعة
بمقر فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بالحسيمة يوم األحد 27
 ، 02/2011/وبعد تداولها يف جملة من القضايا التي حملتها الصيحة
الشعبية العارمة للريف الحقيقي ليوم األحد املايض وما بعدها وكانت
رافعة جيدة إلسماع صوت املظلومني ،ووقوفها عىل أهم مطالبها
وشعاراتها األساسية وما واكبها من تطورات متسارعة  ،تريد أن تؤكد
للرأي العام من عىل أهم الخالصات التي صدرت عنه  ،وفيما ييل أهم
القرارات املتخذة :
 1تعلن رفضها للردود األمنية والخيارات القمعية ولكل أشكالالعسكرة والرتهيب الذي يعم مدن ومراكز إقليم الحسيمة ..وتعترب
أن الرد الحقيقي عىل هذا اإلنذار الشعبي لن يكون قانونيا وال أمنيا
بل يفرتض عالجه اتخاذ قرارات سياسية يف اتجاه االستجابة ملطالب
الحركات االحتجاجية .
 2تدعو إىل توقيف حمالت التفتيش واملداهمات والكف عن استعمالأساليب منافية التفاقية مناهضة التعذيب املصادق عليها رسميا
 ،وإطالق رساح كافة املعتقلني عىل خلفية مشاركتهم يف املسريات
الشعبية وإجراء تحقيق نزيه لكشف كل مالبسات العنف وما ترتب عنه
من خسائر فادحة يف األرواح واملمتلكات العامة والخاصة .
 3وتحمل املسؤولية كاملة لألجهزة األمنية والسلطات العموميةلعدم أخذها اإلجراءات الالزمة لحماية املمتلكات العامة والخاصة
وأمن وسالمة املتظاهرين وهي مسؤولية قانونية ملقاة عىل عاتقها،
وتتساءل  ،بكل حزم  ،عن الجهات التي دخلت عىل الخط لتحريف
املسار السلمي للمسريات الشعبية ،وهي نفسها التي تغايل اليوم يف
الرتكيز عىل العنف املفتعل وتتخذه مطية اللتفاف عىل الحق يف االحتجاج
السلمي  ،وقد يكون عاودها الحنني إىل أساليب املايض تؤكدها وجود
مؤرشات وعالمات صارخة لتورطها يف استعمال أساليب التعذيب
والتنكيل باملعتقلني وإسماعهم كالما جارحا بالشعور الثقايف الجمعي
والهوياتي وكذا احتجازهم يف ظروف مهينة ومخلة بكرامة اإلنسان.
 4تدعو كافة املواطنني واملواطنات وكل الهيئات املسئولة و الشبابومختلف مكونات الرأي العام إىل التحيل بأقىص درجات الحذر مما
يرتبص باملنطقة من مناورات تجعلها محط اتهام كلما عرب أبناؤها،
بصوت مسموع ،عن مطالب مرشوعة يف الديمقراطية والعدالة
االجتماعية والحق يف العيش الكريم أسوة بباقي املغاربة يف ربوع
الوطن.
 5-وتعرب عن استهجانها ألساليب االتهام الشنيعة الصادرة عن بعض

املسئولني يف االجتماعات الرسمية يف حق الهيئات واألشخاص املنزهني
عن الشبهات.
 5تدعو الجهات الرسمية إىل رد سيايس عميق عىل مطالب حركة 20فرباير وهو السبيل لخلق مشهد سيايس انفراجي يحد من نفق التأزيم
السيايس الناجم عن طغيان الهواجس األمنية املفرطة التي أدت وتؤدي
إىل الويالت واملصائب  ،من أجل هذا املسعى تؤكد الهيئات املوقعة عىل
هذا البيان رضورة اإلرساع :
 بإطالق رساح فوري لكل املعتقلني الذين سجنوا بخلفيات مشاركتهميف املسريات الشعبية التي نظمت بإقليم الحسيمة يوم  20و 21فرباير
 2011وما بعدها،
 فتح تحقيق نزيه حول كل مجريات العنف والتعذيب والتعسف الذيواكب املسريات الشعبية السلمية بكل من الحسيمة وإمزورن وأيت
بوعياش وخالل مباراة كرة القدم ليوم األحد املايض..
 التضامن مع جميع الحركات االحتجاجية املنددة بالعسكرةوالتضييق عىل الحريات بكل من إمزورن وآيت بوعياش وتالميذ ثانوية
موالي إسماعيل ومناطق أخرى.
الرشوع يف إجراء إصالحات كربى :سياسية ودستورية ومؤسساتيةباعتبارها مدخال حقيقيا لتوفري أجواء الثقة والطمأنينة عرب االستجابة
الحاسمة ملطالب مختلف فئات ورشائح اجتماعية عريضة تواقة إىل
التغيري والديمقراطية والعدالة االجتماعية .
ومن أجل ذلك تعلن عن تنظيم احتجاج سلمي يوم الجمعة املقبل
 04/03/2011أمام مقر فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
بالحسيمة ابتداء من الساعة الخامسة مساء .
الهيئات املوقعة :الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بالحسيمة  -منتدى
حقوق اإلنسان لشمال املغرب  -جمعية تويا للعمل النسائي بالحسيمة
 الفضاء النقابي الديمقراطي  -شبيبة النهج الديمقراطي بالحسيمة الهيئة الوطنية لحماية املال العام باملغرب -املؤتمر الوطني االتحادي النهج الديمقراطي بالحسيمة -شبكة جمعيات الشمال  -البديلالحضاري  -جمعية مريادور األعىل لتنمية الشباب  -جمعية مريادور
األعىل للتنمية والتضامن  -الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي
 جمعية ملتقى املرأة  -املنتدى املغربي من أجل الحقيقة واإلنصافنقابة التجار بسوق مريادور التابعة لإلتحاد املغربي للشغل -منتدىحقوق اإلنسان لشمال املغرب (جمعية الحسيمة)-جمعية AZIR
حزب الطليعة الديمقراطي االشرتاكي كما حرض االجتماع مجموعةمن الفعاليات الحقوقية واملستقلة .

بلطجية املخزن تفشل يف تكسري مظاهرة الدميقراطيني أمام السفارة املغربية بربوكسيل
* بروكسيل/سعيد العمراني

بتاري�خ  17فرباي�ر ،اجتمع�ت األح�زاب
والجمعي�ات الديمقراطي�ة املغربي�ة بقاع�ة
"غارس�يا ل�وركا" ،وق�ررت توجيه ن�داء إىل
املواطن�ني املغاربة املقيمني ببلجيكا للتظاهر
أمام الس�فارة املغربية ي�وم األحد  20فرباير
من الساعة الثانية إىل الساعة الرابعة مساء،
ومساندة حركة  20فرباير.
وبع�د قيامه�م ب�كل اإلج�راءات القانوني�ة
والتعبوي�ة إلنج�اح معركته�م املس�اندة
لنض�االت الش�عب املغ�رب الت�واق للحري�ة
والديمقراطية.
وبوص�ول موع�د املظاه�رة ،كان لبطجي�ة
املخ�زن رأيا آخ�ر ،إذ نزل�ت مليش�يا مكونة
م�ن  19ف�ردا ،مدجج�ة باله�راوات وتحمل
صورا للملك محمد السادس محاولني إرهاب
الديمقراطيني الذي�ن كانوا الزالوا يتقاطرون
ف�رادى وجماع�ات أم�ام بناي�ة الس�فارة
املغربي�ة .البلطجي�ة ب�دأت تس�تفز وته�دد
املتظاهري�ن س�لميا ،متهم�ني إياه�م ت�ارة
ب"البوليزاريو" و ارة أخرى بالعمالء..و وو.

يف البداية حاول املنظمون ضبط النفس ،لكن
أمام تم�ادي هذه امليليش�يا يف اس�تفزازاتها
ب�ل تجرئه�ا عىل اعت�داء عىل اح�د املناضلني
وح�دوث خ�دوش وج�روح يف وجه�ه ،ج�اء
رد املناضل�ني صارم�ا وحاس�ما ،مما أدى إىل
ط�رد ه�ذه الرشذمة املش�بوهة والت�ي كان
يتزعمها احد أعضاء حزب االس�تقالل املدعو
"الكروطي".
األمور كانت س�تتطور إىل م�ا ال تحمد عقباه
ل�وال تدخل األمن البلجيك�ي إلبعاد املجموعة
املعتدي�ة الت�ي ج�اءت خصيص�ا لالعت�داء
ع�ىل مظاه�رة مرخص�ة لها من الس�لطات
البلجيكية ويتحمل فيها املنضمون مسؤولية
ما يقع.
املتظاهرون يتس�اءلون عن دور الس�فارة يف
ه�ذا الهج�وم الن نفس املجموع�ة املهاجمة
س�بق له�ا إن اعت�دت الس�نة املاضي�ة عىل
وقف�ة يف نف�س امل�كان نضمها سياس�يون
بلجيكي�ون مس�اندون للبوليواري�و وع�ىل
رأس�هم الس�يناتور البلجيكي املعروف "بيري
غالو" .كم�ا أن نفس املجموعة تحظى بدعم
من طرف السيد السفري.

إن اعتداءات البلطجي�ة املغربية (الوداديات)
ع�ىل املناضلني بربوكس�يل ليس�ت بجديدة،
فبع�د ش�هرين فق�ط م�ن اآلن تع�رض
احم�د املرزوق�ي ،اح�د املناضلني الس�ابقني
بتازمامارت العتداء همجي وسط بروكسيل،
كما تعرضت العديد من األنش�طة للتشويش
والتخري�ب .دون نس�يان الهجوم�ات ال�ذي
كان يتع�رض له�ا الديمقراطي�ون املغارب�ة
بربوكس�يل خ�الل س�نوات الس�بعينات
والثمانينات.
بالرغ�م من هذا الحدث ،فان املظاهرة عرفت
نجاح�ا كب�ريا ،إذ حرضه�ا أزي�د م�ن 400
متظاهر ،س�اندو فيها الق�وى الديمقراطية
الت�ي تناضل م�ن اج�ل دس�تور ديمقراطي
يقر بفص�ل الس�لطات و اس�تقالل القضاء
ومحاربة الفساد السيايس واإلداري ،واحرتام
حقوق اإلنسان .
كما رددوا ا شعارات تطالب بالتغيري باملغرب
و إط�الق رساح معتقل�ني ال�رأي .كما طالب
أخ�رى بحل حزب�ي االس�تقالل و األصالة و
املعارصة فورا.
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العامل االمازيغي
اعداد:نزيه بركان

* الكونغريس العاملي األمازيغي :بعد االرتياح
العميق عن الدينامكية التي تعيشها مؤخرا
شعوب شمال إفريقيا نحو التحرر واإلعتاق .يعرب
الكونغريس العاملي األمازيغي عن تأييده لدعوة
شباب  20فرباير ومشاركته من أجل إرساء دستور
ديمقراطي حداثي يقر بأمازيغية املغرب وجعل
لغته األمازيغية رسمية.
* الحزب الديمقراطي األمازيغي :يف إطار
الديناميكية الجديدة الهادفة إىل التغيري ،وتجاوبا
مع بروز دور الشباب يف فرض إرادته ومطالبه ،ويف
إطار تشبث الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي
بإرادة الشعب من أجل الحرية والديمقراطية.
يعلن الحزب مساندته ودعمه لربنامج مسرية
 20فرباير .للتظاهر السلمي واملطالبة بالتغيري يف
املغرب.
* الحركة الثقافية األمازيغية .التنسيقية
الوطنية :لكوننا حركة منبثقة من الشعب وامتداد
موضوعي للمقاومة املسلحة وجيش التحرير.
نؤكد استمرارنا ومساندتنا لكل أشكال النضال
السلمي والديمقراطي .وباعتبار املطالب املوضوعة
من طرف شباب وطننا ،تتقاطع مع ما نناضل من
أجله يف سبيل بناء وطن يستوعب جميع املواطنني.
نؤكد دعمنا املطلق لهذه االحتجاجات السلمية.
* حركة  8مايو الديمقراطية :تفاعا مع حق
التظاهر والحراك السيايس الذي دعت له شباب
وطننا ،تعلن حركة  8مايو الديمقراطية دعمها

ملف العدد

احلركة األمازيغية ومسرية يوم  20فرباير
ومشاركتها يف مسرية الكرامة والحرية .وعليه
نهبب للرأي العام الوطني والدويل :تحذيرنا من
مغبة تغليب املقاربة األمنية .ونرفض أي احتواء
حزبي أو نقابي لحراك الشباب .وندعو كل
الغيورين بتكثيف املشاركة يف هذا العرس النضايل.
* اللجنة التحضريية للحركة من أجل الحكم الذاتي
للريف :يف ظل تتبع الجنة التحضريية للحركة
من أجل الحكم الذاتي للريف .للدعوة الشبابية
للتظاهر السلمي .نعلن ارتياحنا ملوجات التغيري يف
شمال إفريقيا ونؤكد مساندتنا للتظاهر السلمي
يوم  20فرباير من أجل دستور ديمقراطي وإقامة
ملكية برملانية.
* جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات بإقليم
أشتوكة أيت بها :من موقعنا نحن اإلطارات
الديمقراطية السياسية النقابية والحقوقية
والجمعوية والتنموية باإلقليم .وأمام التغيري الذي
هز عروش االستبداد والظلم ,وكذا انسجاما مع
دعوات شبابنا ومجموعة من اإلطارات لاحتجاج
يوم  20فرباير .فان جبهة الدفاع عن الحقوق
والحريات بإقليم أشتوكة أيت بها تدعو عموم
املواطنني للتظاهر السلمي يوم  20فرباير.

ثورة الشعوب وأفول األساطري

* رشيد الحاحي

عندم�ا يتحول الفض�اء االفرتايض إىل آلية للث�ورة عىل الواقع
املادي ،أي عندما يصري االفرتايض إنجازا واقعيا ،بتعبري جون
بودري�ار ( ،)les stratégies fatalesفإنه س�يفيض ال محالة
إىل االنذه�ال واالنف�ات من كل الضواب�ط االعتيادية لصناعة
الحدث وتشخيصه وقراءته.
فتدبري "الواقع" وف�ق منطق وهواجس الدولة والنظام العام
يسعى إىل جعله باستمرار واقعيا أكثر فأكثر ،ويتأتى لها ذلك
بالتحك�م يف حركيته وتحوالته وتفاعاته عرب ضبط توجهات
األفراد وحريتهم وممارساتهم ،وذلك عرب سن قوانني الحريات
العامة واألحوال الشخصية والصحافة والتحكم يف املمارسات
السياسية والنقابية ،ويف النشاطات االقتصادية...بيد أن أكثر
آليات الضبط والتحكم وصناعة الواقع نجاعة هي التحكم يف
التفاع�ات االجتماعية ويف فعل "التجمهر" ،ليس يف أش�كاله
املادية والجسدية فقط ،تلك التي تزعزع الرشعيات والقوانني
وتنتهي إىل العنف واالنفات من ضوابط الهيمنة والس�يطرة،
بل يف صيغ�ه الفكرية واإليديولوجية أيضا ،س�واء املؤطرة أو
العفوي�ة .فما يهدد النظ�ام هو التقاء الجماه�ري ،والتفاعل
العفوي للواقع.
فنظام الدولة يوظف السلطة وآليات الهيمنة إلبقاء واستمرار
الواقع ،ومن تلك اآلليات تش�تيت األف�راد وتفريق الجماعات
ع�رب مؤطرات إيديولوجي�ة وتنظيمية ،كاألح�زاب والنقابات
والجمعي�ات التي تُس�هل التوجيه والتحكم وخلق مس�احات
"لل�راع امل�رشوع" حول الحك�م والثروة والقي�م .إنه إطار
الدول�ة التي تنتظم يف حكومة ومعارضة ،وباترونا وش�غيلة،
وأجه�زة االس�تغال والهيمن�ة مقاب�ل اإلط�ارات الحقوقية
واملدنية ...حيث تبقى الش�عوب مؤط�رة ،أو باألحرى رهينة،
داخل هذه االنتم�اءات والراعات القابلة للضبط .لكن يبدو
أن زم�ن الواقعي�ة السياس�ية واالجتماعي�ة له�ذه املعادالت
واملؤط�رات واألش�كال "الرشعي�ة" للحري�ة والهيمن�ة صار
يرتاجع لصالح االفرتايض والعفوي واملباغت ،حيث يتأكد مع
األحداث والثورات واالنتفاضات الشعبية التي نشاهد أطوارها
أن الش�عوب لم تعد يف حاجة إىل الوساطات ،سواء التنظيمية
أو اإليديولوجية التي فقدت رشعيتها ومصداقيتها ،كاألحزاب
والنخب والقيادات ،من أجل التعبري عن مطالبها وطموحاتها
يف التغي�ري والكرامة والتقاس�م العادل للثروة والس�لطة ،ذلك
أنها اختارت االلتقاء يف فضاء االفرتايض لانفات من الرقابة
والتس�ييج املف�روض ،واالنط�اق من�ه إىل الواق�ع ملواجه�ة
السلطة وجها لوجه.
لقد كان وال يزال هاجس الس�لطة هو ضمان اس�تمراريتها،
وذل�ك تحت مس�ميات عديدة كحف�ظ األمن الع�ام و صيانة
االس�تقرار ،وقد تتبعنا كي�ف أقدم عىل ذل�ك نظاما الحكم يف
تون�س ومر بش�كل متصلب ،عرب منع التواص�ل أو تقنينه
والتحك�م يف التق�ارب عرب الع�زل ومنع املفعول الوس�ائطي،
وذل�ك للحيلول�ة دون التجمه�ر االفرتايض ،فكان�ت النتيجة
هي انتفاضة الش�عوب وقلب الواقع ،ألن الاّتواصل ،كما كان
ق�د خلص إىل ذلك خبري الوس�ائطية بيري باب�ان (langage et
 ،)culture des médiasهو الحرب.
نح�ن إذن أمام أح�داث وثورات م�ن نوع مغاير س�تفيض ال
محالة إىل واقع جديد تؤسس�ه تعاقدات جديدة ما بني الحاكم
واملحك�وم ،م�ادام الحكم س�يبقى قائما .انتفاض�ات تولدت
م�ن رحم "االف�رتايض" ،واندلعت يف واقع الحرب واالس�تبداد
الذي تفرضه األنظمة الحاكمة عىل األفراد والش�عوب .ثورات
ل�م تؤطره�ا أح�زاب وال نقاب�ات وال جماعات ،ول�م توقدها
إيديولوجي�ات ثوري�ة وال معارض�ات ،وانتفاض�ات صن�ع
رشارتها شباب لم يعد يستسيغ "حگرة" الحكام واملستغلني،
فاندلعت بعفوية وحرية من عىل صفحات وس�ائط التواصل
الت�ي ح�ررت أح�ام الجماهري م�ن قبض�ة واق�ع محدداته
األساسية هي املنع والتأجيل والاّتواصل.
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بسياستهم الاشعبية يعممون الحكرا .فلنعمم
النضال.
* اللجنة املركزية املؤقتة ملتابعة قضايا ومطالب
ساكنة أيت بوعياش :يف ظل تصاعد اإلجتجاج لدى
الشعب املغربي ,من أجل مطالبه املرشوعة .تستمر
ساكنة بني بوعياش يف مطالبتها االستجابة
لكافة مطالبها .كما ندين كل التدخات القمعية
التي أسفرت عن إستشهادات وإصابات بالحملة
واالعتقاالت يف صفوف الجماهري وطنيا ومحليا.
وتحمل الدولة املسؤولية يف ذلك.
املجد والخلود لكل شهداء  20فرباير.
* املؤتمر الدويل للشباب األمازيغي :تتبعنا يف
لجنة التنسيق الدولية للمؤتمر الدويل للشباب
األمازيغي ما حققته ثورة الشباب التونيس من
تغيري .وبعد تونس ومر بدأ الشباب الجزائري
واملغربي والليبي يف التحرك من أجل التغيري ،لدى
نعلن مساندتنا لحركة شباب  20فرباير املغربي.
وندعو كل مكونات الحركة األمازيغية والحركة
الديمقراطية لعدم تفويت فرصتها مع التاريخ,
والنزول مع الشباب للشارع من أجل تغيري

لق�د خ�رج التونس�يون واملري�ون ،وس�يليهم آخ�رون ال
ري�ب ،م�ن "واقعي�ة" ،أو باألحرى أس�اطري ،عاق�ة الحاكم
باملحكوم ،والش�عب بالدولة ،والرعي�ة بالراعي ،وما يحكمها
من إط�ارات تنظيمي�ة ومح�ددات لانتماء ،فتحرروا بش�دة
من واقع الس�يطرة ع�رب بوابة "االفرتايض" التي تس�تضيف
الجميع بس�خاء وحرية وتوحده ض�د خصمه األكرب الذي هو
الاّتواصل والاّديموقراطية والاّحرية والاّكرامة ،وذلك دون
تفييئ أو تفريق إيديولوجي أو سيايس أو مصلحي ،وقرروا أن
يتجهوا جميعا نحو مس�تقبلهم املش�رتك النتزاعه من قبضة
التأجيل  .وقد تابعنا كيف استطاع املتظاهرون الذين يقودهم
الشباب الغاضبون ،تش�كيل لجان شعبية يف محاولة لتنظيم
أنفس�هم والتصدي لانفاتات التي تهدد بنس�ف أو استغال
انتفاضته�م ،س�واء كانت تخريبي�ة أو انتهازية ،كش�عارات
بعض الجماعات واألحزاب أو الوالءات لبعض األشخاص ،مما
يوحد الحركة االحتجاجية يف مواجهة الحاكم.
يتضح أن زمن االنتدابات السياس�ية والوساطات التنظيمية
بدأ يويل ولو ملرحلة حاسمة ،فالشعوب قررت مواجهة الدولة
بش�كل "أبوكالبتيك�ي"  apocalyptiqueلتحقيق طموحاتها
املؤجلة يف الكرامة والحرية والعدالة واالعتبار .فبعد عقود من
الديمقراطية الش�كلية واالنتخابات املغشوش�ة ،واملؤسسات
الواهي�ة والوس�طاء االنتهازي�ني ،والربملان�ات والحكوم�ات
الس�اخرة ،وما صاحب ذلك من أوهام االس�تقرار والس�لم ،و
واقع االستبداد األعمى ،قررت الشعوب أن تأخذ بزمام قدرها
ومصريها.
لقد الحظنا كيف أن أس�اطري الحكم التي تصل حد التأليه ،لم
تع�د صالحة لنيل ثقة الش�عوب أو تأجي�ل انتفاضتها ،حيث
اس�تطاع االف�رتايض أن ينزع عن الواقعي قدس�يته املزعومة
ويبع�ث يف األف�راد "غريزة الحي�اة" وفطرة الوج�ود بالفعل.
فأس�اطري الهيمنة التقليدية من قبيل صور "القائد الحكيم"
مقاب�ل " الش�عب الق�ارص" ،و"البل�د العظي�م" ،و"النظام
والش�عب العريق" ،و"املؤمن الصبور" ،...لم يعد لها مفعول
يف املتخي�ل الش�عبي الجديد ال�ذي يتغذى يوميا م�ن الفضاء
االفرتايض والوسائطي ،وما يعج به من صور ونماذج ورموز
الحداثة والحرية واالستهاك والحلم ،والرغبة يف الحياة.
ق�د تع�ود ثق�ة األف�راد والش�عوب يف األح�زاب والنقاب�ات
واملؤسس�ات ،ويف الدول والحكومات ،بعد حني ،لكن املؤكد أن
ذل�ك لن يتم إال بع�د أن تصري ممثلة فعلية لهم ،تعرب بش�كل
مب�ارش ونزيه ع�ن طموحهم يف الكرام�ة والحري�ة والعدالة
االجتماعي�ة ،ال مجرد وس�اطات تنظيمية للح�كام والفئات
املستغلة ،وألوان ممس�وخة تأثث فضاء "السريك السيايس"،
أو معاب�ر فاس�دة وحناج�ر انتهازية ت�ذر الرم�اد يف العيون
واألذان والعقول ،وتؤجل التوق الجارف للحرية وإرادة الحياة.
إن أس�لوب الدس�اتري املفروضة ،وهيمنة الفئات املحظوظة،
والنخ�ب الفاس�دة ،واالس�تغاليات املتوحش�ة ،وباغ�ة
السياس�ات واملش�اريع الرش�يدة ،واملن�ح الكريم�ة ،ولعب�ة
التواطؤات املفضوحة ،وخطاب�ات التاريخ والهوية املزورة...
وغريها من طقوس وخمائر وصفات الحكم وآليات الهيمنة،
ل�م تعد تنطيل عىل األفراد والش�عوب التي تحرر ش�بابها من
هواج�س امل�ايض والخ�وف والخن�وع األس�طوري ،وص�ار
يتطل�ع بحزم وجودي وعنفوان حال�م إىل تقرير قدره الفردي
والجماعي.
لعلها مرحلة جديدة يف حياة الشعوب ومفهوم الدولة تتشكل،
ستفيض ال محالة إىل إعادة صياغة معادالت السلطة والحكم،
والتأس�يس لتعاق�دات مغايرة ما بني الش�عوب والحكومات،
وذلك وف�ق منطق ومس�وغات جديدة للرشعي�ة واملرشوعية
السياس�ية ،والتقاس�م الع�ادل للث�روة والس�لطة ،يمس�ك
املواطنون – وليس الحاكمون  -بزمام ضوابطها والتزاماتها،
وبحري�ة قبوله�ا أو نقضه�ا وتغيريها ،وذلك وف�ق متطلبات
الصالح العام واملستقبل املشرتك.

حقيقي .ونندد ببعض األقام املأجورة التي تحاول
النيل من سمعة حركة الشباب.
* منظمة إزرف��ان فرع أكادير :بعد سلسلة
الثورات التي شاهدتها وتشهدها بلدان تمازغا
نؤكد دعمنا ومساندتنا لحركة  20فرباير املغربية
من أجل التغيري .كما نستنكر الحملة العشوائية
التي تتعرض لها الحركة من طرف بعض األبواق
املأجورة .وإذ نطالب بتعديل دستوري عادل نطالب
أيضا بحل حزب االستقال .واعتذار قادته للشعب
املغربي عىل ما إقرتفه من جرائم يف حقه الشعب.
* جمعية تفاوين للتنمية والثقافة أيت بوفول:
بعد العمل املشني الذي قام به صقور رجال األمن
ضد املناضل األمازيغي الحسني بوحموا وتعرضه
للخطف والتعذيب ,وهو اآلن يتلقى العاج بإحدى
مصحات مراكش ,بسبب نشاطه يف إطار حركة 20
فرباير .نؤكد دعمنا ومساندتنا لحركة  20فرباير
املغربية من أجل التغيري .وعزمنا عىل مواصلة
النضال .ونطالب بإطاق رصاح جميع معتقيل
املسرية السلمية .وكذا كل املعتقلني السياسيني
ومعتقيل الرأي .
* جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات أشتوكة
ايت بها :نندد بالسياسات الجائرة للدولة يف
حق الشعب .ونؤكد مساندتنا لحركة  20فرباير
ونطالب بدستور ديمقراطي ومحاربة الفساد
وحل الحكومة الحالية كما نرفض زيارة الوزراء
والربملانيني االستقاليني للمدينة ونحمل الجهات
األمنية أحداث الشغب الحاصلة باملدينة.

طاطاويون يلبون نداء شباب الفيسبوك
* طاطا:من صالح بن الهوري
ش�هدت مدينة طاطا تنظيم مظاهرات احتجاجية
حاشدة وس�ط املدينة تلتها مسرية موحدة منددة
باالوضاع املزرية التي يعيش�ها االهايل صوب مقر
باش�وية طاطا,حي�ث احتش�دت الحش�ود ,ورفع
املتظاه�رون ش�عارات من�ددة بباش�ا طاطا من
قبيل"ياباش�ا ياملعون طاطا يف العيون"و"شكيو
شكيو ,والباش�ا يحرك بيو"وحج الطاطاويون اىل
مدين�ة طاطا م�ن مختلف ربوع االقليم الشاس�ع
ال�ذي يطغى ع�ىل اهاليه الفق�ر والبطالة وترسي
عليه�م "الحكرة"والتهمي�ش واالقص�اء م�ذ امد
س�حيق.ملبني ن�داء ش�باب الفي�س ب�وك الغ�ري
منتس�بني حزبيا.واتس�مت املظاهرات الحاش�دة
التي ش�هدتها مدين�ة طاطا بطابعه�ا الحضاري
والس�لمي و بمش�اركة مختل�ف ال�وان الطي�ف
السيايس والنقابي والحقوقي والجمعوي باالقليم
وس�جل عدم مش�اركة بعض ممثلو الس�كان من
املستش�ارين الجماع�ني و بع�ض املنتس�بني اىل
بعض االحزاب املش�اركة يف الحكومة او املعارضة
لن�داء ش�باب الفي�س بوك.واكتف�ت عن�ارص
االس�تعامات واالس�تخبارات وجي�ش املخربي�ن
العرم�رم الذي حج ملتابع�ة املتظاهري�ن بمراقبة
املتظاهري�ن ع�ن كث�ب ورف�ع تقاري�ر اخباري�ة
عربالهاتف اوال باول,وش�وهدت القوات العمومية
وهي مرابطة عىل مقربة م�ن تجمع املتظاهرين.
وتلق�ى ناش�طون صبيح�ة الجمعة اس�تدعاءات
للمثول لدى الس�لطات االقليمية واالس�تخباراتية
بخص�وص حملة االعداد للوقفة الذي يبدو انها لم
ترق السلطات االقليمية واالس�تخباراتية,ويتوقع
ص�دور بيان�ات اس�تنكار وش�جب بخص�وص
محاولة مصادرة حري�ات التعبري التي تعرض لها
ناش�طون طاطاويون حس�ب املراقبني الحقوقني
والنقابني والجمعوين.واع�ادت الجماهري الغفرية
الت�ي حج�ت اىل مدينة طاط�ا تلبية لنداء ش�باب
الفي�س ب�وك ,ذكري�ات مض�ت مذ س�نني خوايل,
حيث عم�ت مدينة طاط�ا مظاه�رات احتجاجية
عارمة للمطالبة بتحسني جودة الخدمات الصحية
واالقتصادية باالقليم املنكوب واملطالبة بمحاكمة
املخرب�ني الذين بددو املال الع�ام مذ احداث االقليم
وحت�ى الي�وم وخضوعهم للمس�الة واملحاس�بة,
اىل االذه�ان مظاهرة"الكاميلة"و"الكرون�ة"
ورف�ع املتظاه�رون الفت�ات ويافط�ات تطال�ب
باق�رار دس�تور ديمقراط�ي وح�ل الحكوم�ة
والربملان وتش�كيل حكومة مؤقة وقضاء مستقل
ومحاكمة املتورطني يف قضايا الفس�اد واالعرتاف
باللغ�ة االمازيغي�ة كلغ�ة رس�مية واالدم�اج
الف�وري للمعطل�ني وتمك�ني الش�باب م�ن ولوج
الخدم�ات.وردد املتظاه�رون ش�عارات من�ددة
بالحكومة والربملان وبناهب�ي املال العام ودعو اىل
محاكمتهم وطالبو بتحسني الخدمات االجتماعية
واالقتصادي�ة وبجعل حد لنه�ب وتبديد املال العام
ولظاه�رة البطالة التي تنخر الش�باب العاجز عن
الحص�ول ع�ىل وظيف�ة او الزواج,وبقط�ع داب�ر
الفساد والرش�وة والتهميش واالحتقار الذي ينخر
املجتمع الطاطاوي املقهور املغلوب عىل امره.ومن
بني الش�عارات التي صدحت بها حناجر الغاضبني
:حكومة الشفارة زيروبرملان الجهاء زيرو,الشعب
يريد,دس�تور جديد,يامخزن ياجبان,شعب املغرب
اليهان,مغاربة فكل مكان,كرامتهم التهان,شوفو

املغ�رب الجديد,مغ�رب القم�ع والترشيد,ش�كيو
ش�كيو ,والف�ايس يح�رك بيو,وطغ�ى تردي�د
الش�عارات التالية من قب�ل املتظاهرين"طاطاوي
طاطاوية,ايدي فايدك للتضحية,مايش بعيد مايش
بعيد,م�ن طاط�ا لس�يدي بوزيد,بن ع�يل راح راح
,واملخزن ماه�و مرتاح,مب�ارك راح راح ,واملخزن
ماهو مرتاح,فلوس الشعب فني مشات,الويسكي
والحفات,ونب�ه اخ�رون الس�لطات املركزي�ة اىل
وضعية ابناء االرسى املدنني والعرسكني والشهداء
واملقاوم�ني واالهايل الذي�ن تعرضت بيوتهم للنهب
والخراب زمن الح�رب والذين يطالبون بانصافهم
وبتعويضهم عما حيق بهم,واىل املش�اكل الصحية
والتعليمي�ةو االنع�اش الوطن�ي و البن�اء …التي
تنخ�ر املجتم�ع الطاط�اوي حتى النخاع .واش�ار
اخ�رون اىل تحال�ف الطبيع�ة واملخ�زن واملجالس
املنتخب�ة املتعاقبة عىل االقليم مذ احداثه واىل اليوم
عىل ساكنة طاطا املنسية املحتقرة واجماعهم عىل
تفقري االهايل وتهميشهم وعدم تنمية املنطقة.من
ناحيته قال جمال بوتباغة املنس�ق املحيل لش�باب
20فرباير"نحن ش�باب ينش�د التغري,ش�باب سئم
م�ن مكياج الدولة,ش�باب اعياه القمع وسياس�ة
ص�م االذان,ش�باب يري�د خب�زا وحري�ة,ويف هذا
الس�ياق تمت الدعوة عىل املس�توى الوطني لجعل
20فرباي�ر يوم�ا للتظاه�ر واالحتجاج,وتظاه�رة
طاط�ا ال تخرج عن ه�ذا االطار".م�ن جهته قال
محمد القادري رئيس نادي الصحافة بطاطا"هذه
التظاهرات العفوية الشعبية التي خرجت ملساندة
ش�باب20فرباير,تظاهرات س�لمية التح�م فيه�ا
الش�عب املغربي ب�كل اطياف�ه ومكونات�ه رجاله
ونس�ائه ش�يوخه وش�بابه,ورفعو مطلب�ا كب�ريا
اختزل كل املطالب التي كان يرفعا الش�عب سابقا
اال وهو مطلب التغري,ويريد الش�عب تغريا حقيقيا
التغريا ناقصا اوجزئيا,التغري الذي ينش�ده الشعب
االن تغ�ريا جدريا يقطع مع عقود االس�تبداد التي
مضت,الش�عب يقول"كف�ى من الفق�ر كفى من
االس�تبداد كفى من التهميش كف�ى من نهب املال
الع�ام كفى م�ن التنمية املغشوش�ة والش�عارات
الزائفة"ويظهر من خال هذا الش�باب ان الشعب
املغرب�ي ل�ن يرتاج�ع حت�ى تحقي�ق ه�ذا املطلب
املعقول وامل�رشوع وهو مطلب التغري"و ش�هدت
مدين�ة طاطا مس�اء نفس الي�وم تنظيم مظاهرة
ام�ام الش�ال املتواج�د بش�ارع محم�د الخامس
للمطالب�ة ب�ذات املطال�ب الت�ي س�مت يف س�ماء
طاط�ا صبيحة الي�وم -االحد20فرباير 2010-بعد
ان صدح�ت به�ا حناج�ر املتظاهرين.ويف س�ياق
ذي صلة ش�هدت بلدة-ام�ي اوكادير-فم الحصن
تنظيم تظاهرة ومس�رية حاش�دتني شارك فيهما
ح�وايل 500متظاه�رة ومتظاه�ر واحتش�دت
الجماه�ري يف س�احة س�وق الثاثاء يف جو ش�ديد
الحر,ومىش املتظاهرون يف مسرية حاشدت شكلت
النساء والشباب معظم املش�اركني فيها,وتوقفت
الجماه�ري امام مق�ر ال�درك امللكي م�رورا بمقر
باشوية فم الحصن ومنزل باشا فم الحصن,قاطعة
مس�افة قدرت بثاثة كيلومرتات ,وحددت الساعة
الخامسة مساءا كموعد لتنظيم مظاهرة مماثلة.
واكدناش�طون ان الوقفة تاتي كاستجابة وتلبية
لنداء ش�باب الفيس بوك.وحظيت املظاهرات التي
عم�ت طاطا بتغطية اعامي�ة متميزة اما يف رفع
الحصار االعامي املرضوب عىل اقليم طاطا املنيس
واملهم�شواملنك�وب.
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الكولونيل اهلامشي الطود يذرف دموعا حارة يف لقاء القنيطرة ويقول:

خسر املغاربة خسارة كبرية برحيل اخلطايب وتعرضنا للطرد من حزب الفاشستيني ألهنم ليسوا رجال

إحياء للذكرى الثامنة واألربعني لرحيل األمري محمد بن عبدالكريم الخطابي
(موالي موحند) نظمت مؤسسة مش�يش العلمي وبتعاون مع جمعية ذاكرة
الريف ومجوعة البح�ث محمد عبدالكريم الخطابي .لقاء فكريا مغاربيا حول
موض�وع »:الخطاب�ي وحركات التحري�ر املغاربية» .يوم الس�بت الثاني عرش
من فرباير  2011بالقنيطرة .وش�مل ه�ذا اللقاء برنامجا قيما ،تصدرته كلمة
افتتاحي�ة ل�كل اإلطارات املنظم�ة عن ش�خصية األمري .تلتها ش�هادات حية
ل�كل من الكولونيل الهاش�مي الط�ود واملجاهد حمادي العري�ز .ثم مجموعة
م�ن الع�روض من إلقاء كل من األس�اتذة :عبدالس�ام الغازي حول «رس�ائل
ون�داءات عبدالكريم الخطابي إىل املغاربيني» .الدكتور عيل تنابلييت» الخطابي
يف الكتابات اإلنجليزية» .الدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي» تقييم حول ندوة
الخطاب�ي بدار الندوة-الرب�اط» .الدكتور امحمد بن عب�ود» من مكتب املغرب
اىل لجن�ة تحرير املغرب» .الدكتور العربي واحي» جي�ش التحرير املغاربي من
خال الوثائق الرسية الفرنسية» .الدكتور معروف الدفايل» دور حرب الريف يف
يقضة نخبة املدن» .الدكتور عبدالوايف املس�ناوي» الخطابي يف كتابات
عبدالله العروي وزكية داوود» .األستاذ أحمد برحو» الحركة التحريرية
املغاربية يف التاريخ املقارن».
وإن كان م�ن الصعب جدا ،ومنطقة الش�مال اإلفريقي يف هذه األوقات
تش�هد مرحلة تاريخية مهمة ،س�عى الخطاب�ي لتحقيقها .يف ان نمر
مرور الك�رام عىل تلك الف�رة الزاهرة من النضال املس�تميت لتحقيق
استقاالت كاملة وشاملة لكل املناطق املغاربية .والعراقيل التي حالت
دون ذلك .فالقائد الخطابي شكل ظاهرة تاريخية لم تنحرص يف املغرب
األقىص أو شمال إفريقيا فحسب ،بل وصل صيته اىل كل العالم .بخطه
الث�وري التح�رري ال�ذي اعتمد عىل العن�ف الثوري والعمل املس�لح يف
حرب شعبية ،تمتد عىل جبهات قتالية تشمل البلدان املغاربية الثاثة(
املغ�رب -تونس -الجزائ�ر).إذ حمل األمري موالي موحن�د يف مقاومته
رؤي�ة ش�املة للمغ�رب الكب�ري .أسس�ها تحري�ر كامل ل�كل األرايض
وتجس�يد أنظمة ديمقراطية تس�تجيب لتطلعات الشعوب .وهو االمر
ال�ذي اكده املتدخلون يف عروضهم بامللتق�ى .وقد كان من باب اإللتزام
األخاق�ي والنض�ايل أن يحرم هذا الخ�ط النضايل من ط�رف رجاالت
األحزاب السياسية الذين زعموا النضال من أجل اإلستقال.
فالعملي�ات التي قادها جيش التحرير املغربي اعتربوها إرهابا وعنفا،
وتنصلوا منها ومن قيادييها مقابل التفاوض األعرج الرامي إىل خدمة املصالح
الذاتي�ة ومصال�ح املس�تعمر الفرنيس عىل حس�اب الش�عوب .وهذه ش�هادة
تاريخية لرجل رغم إنتماءه الس�ابق لحزب اإلس�تقال يرسدها قائا يف لقاءه
األول م�ع عال الف�ايس « ...كنت أنتظر طيلة مرافقت�ي لعال الفايس يف هذه
الرحل�ة وأنا عىل أحرمن الجمر ليفاتحني ع�ن أحوال جيش التحرير ومعاركه
م�ع الجيش الفرنيس العتيد.أوعن عدد الش�هداء والجرح�ى ،أو عن عدد الذين
تركتهم يف الناظور أو يف س�احة الحرب أو ع�ن الحالة اإلجتماعية للمجاهدين
الصامدين عىل جبهات القتال...لكن حرضة الزعيم لم يسأل عن كل هذا وكأنه
ال يهمه من قريب وال بعيد ».مذكرات الصنهاجي ص .203-204
هن�ا ناح�ظ أن الحزب لم تكن ل�ه أي عاقة بجيش التحرير ب�ل أكثر من ذلك
فق�د تم العم�ل والتخطي�ط للقضاء عىل ه�ذه الحرك�ة التحرري�ة املغاربية.
بتصفيات جس�دية لزعاماتها ،حالة الش�هيد عباس املس�عدي الذي كان عىل
إتص�ال مع موالي موحند .فتحققت بعد ذلك أهداف إس�تعمارية وش�خصية
ك�رس الخطاب�ي كل حيات�ه بمواجهته�ا .فاس�تفحلت الفوىض السياس�ية،
ورسقت كل الثورات والبطوالت واستحوذ اإلنتهازيني عىل السلطة ،وحورصت
الث�ورة الجزائرية التي طوقها الجيش الفرنيس وظل�ت مناطق عدة لم تحرر.
ووو..؟ ليدف�ع أبناء أبطال الريف وبوكافروباق�ي املقاومني ثمنا غاليا نتيجة

دلك .وأجهض حل�م الخطابي وحلم الحركات التحرري�ة املغاربية .فمن اطلع
ع�ىل مجموعة م�ن الكتابات يرى كي�ف اغتيل األبط�ال يف املي�دان بجرة قلم،
وإس�تياء األبطال الوهميني عىل كل يشء ،الذين اعتربوا حركة جيش التحرير
باألمس عم�ل إرهابي النه يهدد مصالحهم النفعية .وقد أش�ار صاحب كتاب
املل�وك الثاث�ة بقول�ه ».إن م�ا أزال الش�وكة يف ق�دم امللكية الرحي�ل الرسيع
لجي�ش التحري�ر ،وتذويب فرق�ه وإدماجها يف الجيش امللك�ي» وهوما تحقق
مبارشة بعد اغتيال املس�عدي .ويف نفس الس�ياق وخدمة للهدف نفس�ه يرسد
الخطي�ب:يف الذاكرة الوطنية ويقول ».لق�د طلب منا بن بركة توقيف املقاومة
وجيش التحرير ،حتى تقبل فرنس�ا املفاوضات» .فواعجبا بني األمس واليوم.
لق�د أصبح عدو الحرك�ة التحريرية يراه�ا رشفا ويحبوا للت�ربك منها ،ملآرب
سياسية آنية أو ملكاسب مادية شخصية أو لخدمة سياسات عليا .فكما نرى
ونس�مع هذه األي�ام من أطراف منتمية لتغور الريف اس�ما ال أكثر،يف محاولة
بائسة الس�تغال مكانتها ولعب دور الوسيط بني الريف والسلطة .أو للتعاقد

التصالح�ي األعرج بني الريف من جهة،واملغرب واس�بانيا م�ن جهة ثانية .يف
أحداث  .1958-1959انها ملحاولة فاش�لة لتكريس ثقافة النسيان؟ التي أكد
الدكتور عيل اإلدرييس خطورتها يف لقاء القنيطرة .فعقم العمل السيايس الذي
تبنته األحزاب السياسية لم يرقى لتطلعات الخطابي .نفس اليشء عند عباس
املس�عدي .الن االثنني حرصا عىل توحيد املعارك ب�ني األقطاب الثاثة .ورفض
جيش التحرير وضع الساح والدخول يف مفاوضات عقيمة (ايكس ليبان).
وه�ذا نص رس�الة بعثه�ا عبدالكري�م الخطابي ي�وم  7يناي�ر  1956بعنوان:
« بط�ل الريف يحذر املتخاذلني ويدعو الش�عب ملتابعة النض�ال» .إن الظروف
حتم�ت علين�ا هذا النداء حت�ى ال يف�وت األوان .هناك جماع�ة متضامنة من
املس�تغلني ترب�ص بك�م وتري�د ان توقعكم م�ن جدي�د يف االس�تعباد .بعدما
حملتم الس�اح وأدركتم م�ا يجب أن تفعلوه ألخذ حريتكم وإس�تقالكم هذه
الجماع�ة قد باع�ت الكرامة والرشف والوطن .وس�لمت الب�اد لطائفة قليلة
من املس�تعمرين بثمن بخ�س ،هي تلك املناصب الزائفة الحق�رية ،املهينة .قد
اقت�دت جماع�ة الرباط ،بجماعة تونس املستس�لمة .فأب�رزت إتفاقية ايكس
ليبان إىل حيز العمل والتنفيذ .وأخذت تناور وتدلس ،وتغري الشعب املراكيش-
املغرب -بالكام املعسول...وس�تطالب املناضلني بإلقاء الس�اح وتطلب منهم
الهدوء بحجة املفاوضات(انظرش�هادة الخطيب أعاه) .وتسليم الساح لهذه

املجلس الوطين لدعم حركة  20فرباير يدعو إىل التعبئة
واملشاركة يف مسريات  20مارس

تحت شعار« :ضد االستبداد ،ضد الفساد  :...جميعا من أجل دستور جديد» ،انعقد بالرباط يومه السبت  05مارس ،2011
املجلس الوطني لدعم حركة  20فرباير يف دورته األوىل ،املكون من مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية
والنسائية والشبيبية والثقافية والجمعوية األخرى ،وفعاليات ديمقراطية ،وبعد تدارسه للتقرير ومرشوع األرضية وقضايا
أخرى ،وطرح مجموعة من سبل وآليات دعم حركة  20فرباير ،وقف املجلس وقفة إجال وإكبار ألرواح شهداء الدينامية
الثورية يف املنطقة العربية واملغاربية ،وأعلن تضامنه الكامل مع كل ضحايا القمع الذي وجهت به حركة  20فرباير؛ وأكد عىل
دعمه املطلق والامرشوط لحركة شباب  20فرباير ومطالبها وكافة أشكالها النضالية .هذه الحركة التي استطاعت بمبادرتها
توحيد جهود كافة القوى التواقة للتغيري ،كما يؤكد انه ال يشكل بديا لها؛ وأشاد باحتضان الجماهري الشعبية ملبادرات
 20فرباير وانخراطها الفعيل يف خضمها؛ كما شجب التعتيم والتضليل اإلعامي املعتمدين من قبل العديد من وسائل اإلعام
الرسمية وغري الرسمية تجاه ما عرفه املغرب من دينامية نضالية ل  20فرباير؛ وأدان املجلس بشدة كل األشكال واألساليب
القمعية التي ووجهت بها االحتجاجات السلمية للجماهري الشعبية ،وتوظيف القضاء يف محاكمات صورية تنعدم فيها رشوط
املحاكمة العادلة؛ وطالب باإلفراج الفوري عن كافة املعتقلني عىل خلفية  20فرباير وما تاها ،ويؤكد عىل الحق يف حرية الرأي
والتعبري والتظاهر واالحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وتضمنه كافة املواثيق والعهود الدولية؛ كما دعا لاستجابة لكافة
املطالب املرشوعة لحركة  20فرباير من اجل الديمقراطية والحرية والكرامة وضد االستبداد والفساد؛ كما يدعو املواطنات
واملواطنني وكل القوى الديمقراطية والوطنية وكافة القوى الحية ببادنا إىل االنخراط يف كل األشكال النضالية لحركة 20
فرباير محليا ووطنيا ،ودعمها لوقفات 8مارس عىل الصعيد الوطني ،والتعبئة واملشاركة يف مسريات  20مارس.

السلطات األمنية املغربية متنع وقفة تضامنية مع الشعب اللييب

أقدمت السلطات األمنية املغربية عىل منع الوقفة التضامنية مع الشعب الليبي التي دعت إليها مجموعة العمل
املغربية من أجل مساندة الشعب الليبي والكونكريس العاملي االمازيغي باإلضافة إىل العديد من التنظيمات ،وذلك
يوم الثاثاء  22فرباير  2011عىل الساعة الخامسة بعد الزوال أمام املركز الثقايف الليبي بالرباط  ،حيث تدخلت قوى
األمن لتفريق املتظاهرين بشكل عنيف يتناىف مع كل الشعارات املعلنة من طرف السلطات املغربية .وعىل ضوء ما
حدث ،أعلن املشاركون يف الوقفة للرأي العام الوطني أن الطريقة العنيفة التي قامت السلطات باعتمادها من أجل
منع الوقفة وتفريق املتظاهرين ،والتي اعتمد فيها الرضب بالهراوات والسب والشتم املقذع ،تتعارض مع كل مبادئ
حقوق اإلنسان يف التجمع والتجمهر والتعبري عن املوقف والرأي السيايس .وأن قرار املنع الذي اعتمدته ذات السلطات
يدل بما ال يدع مجاال للشك ،عىل أن النظام املخزني العتيق لم يتغري رغم كل الوعود املعلنة ،كما جعل املتضاهرين
يتأكدون من أن السلطات املغربية موالية سياسيا ألنظمة القمع الوحيش كالنظام الليبي.
وأن املتظاهرين يف وقفة  22فرباير ،إذ ينددون بالصمت املتواطئ للمنتظم الدويل يتوجهون بالنداء إىل كل الضمائر
الحية يف املغرب والعالم ،ملساندة الشعب الليبي يف محنته التي يتعرض فيها لحملة إبادة حقيقية من طرف مليشيات
الديكتاتور معمرالقذايف التي تستعمل كل األسلحة الثقيلة يف مواجهة مدنيني عزل .وأن هبّة الشعب الليبي التي هي
ثورة مرشوعة من أجل الحرية والكرامة ،والتي مازال يقدم خالها كل التضحيات الجسيمة بأرواح خرية أبنائه،
تقتيض من املجتمع الدويل و األمم املتحدة اتخاذ إجراءات ردعية ضد عصابات القتل يف ليبيا حقنا للدماء ،وإنقاذا
ألرواح أبناء الشعب الليبي ،كما ندعو إىل متابعة معمر القدايف أمام املحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حرب
وماحقته يف أي مكان يلتجئ إليه.

الجماعة الرباطية .وأننا عىل يقني أن الش�عب املغربي سوف يستمر يف الكفاح
والنضال إىل أن يخرج من باد املغرب .بل من ش�مال إفريقيا كلها املستعمر...
أيه�ا اإلخوان دعاة الهزيمة موج�ودون يف األقطار الثاثة من بادنا .فا يجوز
ب�أي حال من األحوال ،بان يس�مح لهم أن يأبطوا م�ن عزائمنا ،أو يوهنوا من
عقيدتنا يف الكفاح الرشيف»...انتهى نص الرسالة.
هك�ذا يتض�ح موق�ف عبدالكري�م الخطاب�ي وك�ذا جي�ش التحري�ر .م�ن
املفاوض�ات الت�ي عقبتها إحتق�االت ..ويفرس يف نفس الوق�ت الخاف الحاد
بني الوطنيني وتلك القيادات الحزبية عىل رأس�ها عال الفايس .وباقي األحزاب
األخرى املنبثقة عن ذاك الحزب باملغرب ،والحبيب بورقيبة بتونس .فالوطنيني
تعاق�دوا ع�ىل تحرير كل بلدان املغرب الكبري دفعة واحدة عن طريق التنس�يق
بني كل الحركات التحريرية باملنطقة .وهو ما أكده الكولونيل الهاشمي الطود
يف شهادته بالقنيطرة .ويبني من خالها ردود فعل اإلستقاليني يف هذا األمر».
ذخلن�ا املغرب عن طريق مغنية ثم وجدة فاس�تطلعنا أحوال الجيش الفرنيس
وبعدها قمنا باتصاالت يف كل من املغرب ومرص.وباألحزاب السياسية
باملغرب واتصلنا بحزب الش�ورى واالس�تقال الذي تأخر عنا لشهور.
وبعدها رست بمعية مجموعة من الضباط إىل حزب الزمر (وقصد بها
حزب االستقال) .بعد ما منحناهم كلمة الرس(إخوان القاهرة) وجدنا
الثاث�ي القذر اللئي�م ...ويف األخري قال�وا لنا القيادة غ�ري قابلة للعمل
املس�لح .فصدمن�ا صدمنا .ألننا لم نجدهم رج�ال ،وعدنا بخفي حنني
من املغرب .ويسرس�ل الكولونيل وقسمات وجهه تنم عىل كل معاني
وتعابري الحزن ،قائا هذه صورة حية وعايشتها ،أقولها واكررها حتى
مماتي -واليل معاجبوا الحال يرشب البحر».
هدا هوحزب اإلس�تقال يف نظ�ر الطاود .رجل عاي�ش الحقيقة املرة.
حقيق�ة تض�اؤل الوطني�ة .الت�ي رسقه�ا أش�باه الرج�ال .وفرضت
البورجوازي�ة الفاس�ية لح�زب اإلس�تقال واملخ�زن نم�وذج الدول�ة
اليعقوبية مثأثرة بالبعثية املرشقية التي نقلها اإلتحاد الوطني للقوات
الش�عبيةواملس�تمدةمنالعروبةواإلس�ام.
ومن دفاتر حقوق اإلنس�ان  10مايو  1930ص  302يف عرض جلس�ة
املكتب  20مارس يقول كريانوا الس�كرتري الع�ام يف تقريره بخصوص
عبدالكري�م الخطابي بعد إلقاء القبض علي�ه »:ال يمكن أن نقول بأنه
كانت هناك حرب ،كان هناك تمرد وانش�قاق وهو ما كان يس�مح لنا
بإع�دام عبدالكريم عند أرسه ،بدون قيد أو رشط .ثم البد من التفكري يف املصري
ال�ذي كان س�يلقاه عىل يد الس�لطان لو كان هذا األخري ه�و القايض الوحيد.
وإذن ف�إن عبدالكري�م محظ�وظ ج�دا يف نهاية األم�ر ألنه لم يتعرض س�وى
للنفي.»...
يف ه�ذا التقري�ر جملة البد من الوقوف عندها وبتمعن .الجملة املس�طر عليها
أعاه .وهو ما يدفعنا إىل صياغة هذا السؤال .عن موقف السلطان من مقاومة
الري�ف وبوكافر ووو...؟حتى حدود  16م�ارس  (.1934آخر معقل للمقاومة
).؟وما موقفه من جيش التحرير الذي اس�تطاع م�ا بني  1956-1961بمعية
حزب اإلس�تقال والقوات املس�لحة امللكية .القضاء عليه .ومل�اذا؟ ملاذا قمعوا
إنتفاضة الريف  .1958وتم القبول( بإس�تقال) غري تام ،وظلت مجموعة من
املناط�ق غري مس�رجعة .وبقي القط�ر الجزائري ينزف من ن�ري اإلحتال بعد
تخاذل السياس�يني ومل�ادا تمت تصفية عباس املس�عدي؟ وظل موالي موحند
بالقاهرة مرفعا بذاته ونفس�ه عىل ان يطأ أرضا لم تحصل عىل إستقالها إىل
أن وافته املنية يوم السادس من فرباير .1963بالقاهرة.
هي أسئلة شائكة حمل أبطالها أجوبتها الكاملة برحيلهم .وال نملك إال القليل
عنها .وستنكشف كل خيوطها إن.وان....................؟
* نزيه بركان

اإلعتداء على عضوي مجعية ثيفاوين للثقافة والتنمية مبيضار

عىل إثر ما تعرض له عضوي جمعية ثيفاوين للثقافة
والتنمية يف شخص كا من كاتبها العام السيد أنديش
شاهد ،ورئيسها السيد الكرمي رضوان ،من استفزازات
وإرهاب نفيس كبري كان بطله وزارة الداخلية يف شخص
باشا بلدية ميضار ،وحيث نلخص مسلسل الرهيب
الضغط النفيس الذي أدى إىل إغماءات بني صفوف عائلة
مناضل الجمعية أنديش شاهد يف أنه يف يوم الخميس عىل
الساعة الثانية عرش و النصف زواال  :إستدعاء شفوي
للمناضلني برفقة أبويهم ،لإلستفسارهم حول أمور
إعتربوها تحريضا عىل الفتنة و الشغب ،هذا و الهدف من
ذلك الضغط عىل املناضلني عرب أبائهم ،رغم أنهم ليسوا
بقارصين و يتعلق األمر براشدين ،ال دخل ألي كان أن
يتحمل املسؤولية نيابة عنهم.
ويف يوم الجمعة صباحا  :إستمرار نفس السيناريوهات
املخزنية الضيقة التي تعرب عن سيطرة سنوات الرصاص
عىل عقلية املسؤولني ،حيث تم التوجه إىل السيد أنديش
محمد الذي هو أب املناضل أنديش شاهد ،إذ تم تخويفه
و ترهيبه من طرف باشا لبدية ميضار بكون أن إ بنه
"غادي إيجبها فراسو" و "إىل مىش هاكا ما عاديش
إتوضف "...مما سبب حالة نفسية لألب ال يرثى لها ،خلق
جو من الرعب و الرقب وسط عائلة عضو الجمعية ...
وأمام هذه املعطيات التي تبني لنا مدى زيف شعارات
من قبيل اإلنتقال الديمقراطي و العهد الجديد فإننا يف

جمعية ثيفاوين
نعلن ل��ل��رأي
العام الوطني و
الدويل إستنكارنا
ال���ش���دي���د
للمضا يقا ت
التي
الضيقة
ت��ع��رض لها
م��ن��اض��ل��ي��ن��ا
و أس��ال��ي��ب
املخزن القديم
التي مورست
عليهما و عىل
عا ئا تيهما .
وع��زم��ن��ا عىل
مراسلة جميع
الهيئات و املنظمات الحقوقية الدولية و الوطنية لرشح
مابسات ما وقع ملناضلينا ،و إعداد ملف خاص ملنظمة
هيومن رايتس ووتش الدولية ،وخوص جميع األشكال
النضالية التي نراها مناسبة ،ومجالسة كافة رجال
القانون من محامني للنظر يف الخطوات القانونية التي
يمكن اتخاذها ودعوتنا كافة الجمعيات واملنظمات
الوطنية والدولية للتضامن مع مناضلينا.

احلركة الثقافية االمازيعية تتضامن مع ثورة الشعب اللييب

تتابع الحركة الثقافية االمازيغية باملغرب مراحل الثورة يف ليبيا عن قرب منذ بدايتها ،وعىل إثر استخدام القدايف
للساح الفتاك واملحرم دوليا واستعمال الطائرات و البارجات لرضب املناطق التي سيطر عليها الشعب اصدرت
بيان توصلت الجريدة بنسخة منه تعلن فيه مساندتها املطلقة لثورة  17فربابر  2010الليبية .كما تحي انضمام
و التفاف الشعب الليبي حول ثورة الشباب و صموده امام آليات القمع ملجرم حرب القدايف و عائلته ومرتزقته
 ،وتدعو املنتظم الدويل للتدخل العاجل ملعاقبة ومحاكمة افراد الطغمة الحاكمة و عىل راسها العقيد القدايف و
ابناءه و التي تقتل الشعب الليبي اطفاال و شيبا و اغتصاب النساء من طرف املرتزقة املستقدمني خارح ليبيا .
وأعلنت الحركة الثقافية األمازيغية يف بيانه السابق أنها تساند الثورة يف استمرارها حتى انتصار الثورة الشعبية
الليبية و القضاء عىل فلول الطاغية و محاكمتهم و تأسيس نظام ديمقراطي يستجيب لجميع حقوق الشعب
الليبي يف الكرامة والحرية والهوية بما فيها الهوية االمازيغية اىل جانب العربية.
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العامل االمازيغي

ملا أن يخامرنلا األملل أن ملرض الحقلد على
األمازيغيلة بدأ يتلاىش حتى يطفو ملن جديد،
لنكتشلف أنله ما زال يعشلعش يف أمخاخ بعض
امللرىض بل قد تطور إىل رسطلان خبيث فترسب
إىل العظلام ينخرهلا ،وبذللك أصبلح داءا مزمنا
مسلتصعب الشلفاء .كان الله يف علون املصاب
بهلذا الفلروس الفتلاك .لقلد ظهلرت أعراضه
جليلة يف اآلونة األخلرة عى بعض األشلخاص،
منهم األسلتاذ محمد زيان وإمام مسجد مدينة
روساس اإلسبانية.
رصح األسلتاذ زيان لل صحيفلة األيام الصادرة
بتاريلخ  21ينايلر  2011تحلت علدد  459بملا
يلي» إذا اعتمدنلا األمازيغية لغة رسلمية فإننا
نريد أن يسلبقنا القلرود إىل التنمية ،هذا األمر ال
نقلاش فيه ،هلل األمازيغية لغلة؟(واش بغيتوا
نضحكلو عى روسلنا)؟ أنلا ريفلي وحفيد عبد
الكريلم الخطابي مبلارشة ،وال أسلمح ألحد أن
يعبث بعروبتلي وقوميتي ،عبد الكريم الخطابي
ريفي وأمر» ريافة» .لم يتنازل يف يوم من األيام
عن قوميتله العربية (:نبقلاو نخرفو نديرو من
األمازيغية لغة ،اشلنو بغاو يضحكو علينا)»...
انتهلى هذيان زيان .تأملوا هذا الحقد واالحتقار
الللذان يكنهما هذا الرجلل لألمازيغية ،إىل درجة
أنله جعل القرود أسلمى منها .ويؤكلد أن « هذا
األمر ال نقاش فيه» وكأنه الينطق عن الهوى بل
هو وحي يوحى .إنه الغرور والتكرب .يقول اإلمام
علي يف حلق أمثاله «يجلري جريتلن يف مجرى
البول ثم بعد ذلك ينمو ويتكرب» كما تصدق عليه
مقولة» أس يف املاء وأنف يف السماء» وقال صلعم
«لن يدخل الجنة من كان يف قلبه ذرة كرب».
ولكلي يضفلي على نفسله الرشعيلة لنعلت
األمازيغيلة بأقدح النعلوت يدعي أنله أمازيغي
وأنله حفيد عبلد الكريم الخطابلي ،وهو يف ذلك
مثلله مثل رشليد نيني اللذي كلملا أراد أن يربز
أنيابه لنهش األمازيغية إال ورصح أنه أمازيغي،
ونفس الليء يفعله مصطفى العللوي ،فكلما
عقد العزم عى نفث سمومه يف جسد األمازيغية
إال وزعم أن أخواله أمازيغ.
إن الذيلن أعملى عيونهم االسلتاب كثرون ،إىل
درجة أنهم يحاربون أمهلم األمازيغية ويدعون
إىل النيل منها والقضاء عليها ،مقابل الحفاظ أو
الحصلول عى بعض املصاللح الدنيئة .إنهم من
أبنائها العاصن .فكم من واحد قتل أمه ليستويل
عى خاتمها قصد بيعله القتناء بعض الغرامات
ملن املخلدر فما باللك بمن يطملح إىل الحصول
عى امتيازات وتبلوء املناصب؟ قد يبيد كل أفراد
عائلتله وأصدقائله ويتنكلر لهويتله وجلذوره
ويدعلو إىل القضلاء عى لغته وثقافتله إذا طلب
منه أسلياده ذللك مقابل تلبية رغباتله .فالغاية
عندهم تربر الوسيلة.
لنعلد إىل األسلتاذ زيلان .الأدري مللاذا أقحم عبد
الكريلم الخطابلي يف تحامله هلذا .فمن يريد أن
يكون عروبيا أو قروديا أو خنزيريا فذلك شلانه،
إنملا يجب احرتام روح هلذا البطل املغوار وعدم
اتخاذه مطية لفتح فم تفوح منه رائحة كريهة ال
تفوح بها حتى املراحيض .إن املدرسلة العروبية
الرشقانية تخلرج منها العديد من النجباء الذين
أصبحلوا يحتقلرون لغتهم ويمقتلون هويتهم،
إال أن محملد زيلان يعترب أنجبهم على اإلطاق
وأعاهم درجة وبالتلايل أصبح من منظري هذه
اإليديولوجية .فقد اندمج كليا يف االنتماء العربي
وأصبح مثاال رائعا لتحقيق هدف الفكر القومي
العروبي الذي دسله األمويون يف الدين اإلسامي
أثنلاء غزوهلم لشلمال إفريقيلا لجعل الشلعب
األمازيغلي يدمر نفسله بنفسله تلقائيلا ،وهو
يعتقد أنه سلرتفع بذلك درجة عند الله يف الدنيا
واآلخرة.
وبالفعلل فقبلل أن يرحلل األمويون علن بادنا
خططوا بإثقان إلبادة األمازيغ لذاتهم .إذ أصبح
ذهلن األمازيغي منلذ صغره يحلى بمعلومات
مضادة للعقل والدين.
كاعتقلاده أن العربيلة هي لغة الجنلة .وأن من
أتلى اللله بغرها فلن تقبل منله ،وأن ملك املوت
سيسلائله يف القرب باللغلة العربية .فالويل له إن
كان يجهلها .هذا وأن الطفل األمازيغي يتعلم يف
املدرسلة حب مفاخر العلرب ولغتهم وتقافثهم
وتاريخهلم وأرضهلم اللخ ...أليلس أول درس
تلقيناه ونحلن تاميذ هو«القبائلل العربية قبل
اإلسلام» وكأن بلدان تمازغا ليس بها قبائل بل
أصبلح يروج لفكلرة مفادها أن عملر املغرب ال
يتجلاوز إثنى عرش قرنا أي منلذ مجيء العرب،
وكأن هلذا البلد كان معلقا يف السلماء ولم ينزل
إال بعد قدومهم .واملؤسلف أن بعض السياسين
واملثقفلن األمازيلغ يلرددون ذللك وال أدري إن
كان ذللك عن جهلل أم تجاهل .فها هلو الوزير
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سعار األمازيغوفوبيا
األئمة؟ فلإذا كانت هي التلي تنتقيهم
السلابق لحقلوق األمازيلغ يلردد ذلك
وتبعلث بهلم إىل الخلارج ،عليهلا أن
عى شاشلة التلفلزة يف الندوة الخاصة
تتيقن من ثقافتهم وتكوينهم الدينين
التلي عقدتها األوىل مع وزير الخارجية
وتوجهاتهلم اإليديولوجيلة .يبلدو أن
حلول موضوع الصحلراء .ومن غريب
هلذا اإلملام أملي وال دراية لله باملهام
الصلدف أن األسلتاذ زيان سلبق له أن
املنوطلة بله .فهلا هلو يحرم ملا أحل
شلغل هو بدوره نفس املنصب حسلب
اللله ،إذ للم يثبلت ال يف الكتلاب وال يف
علمي أن من تأبلط هذه الحقيبة يبذل
السلنة أن االحتفال بالسنة األمازيغية
كل ما يف وسعه لرعاية حقوق اإلنسان
والتحدث باألمازيغيلة حرام .فمن أين
والدفاع عنها إال أنه إذا أسلندت األمور
علي أمصوبري
اسلتقى معلوماتله؟ ثم مللاذا لم يحرم
إىل غر أهلها فانتظر الساعة .فما رأي
على الشلعوب األخلرى مثلل الفرس،
سليادته يف التوصيات التي خصت بها
الهند ،الصلن ،اليهود ،النصارى ،الخ...االحتفال
لجنلة إلغاء امليز العنرصي ،الدولة املغربية ،ومن
بأعيادهم السلنوية والتحدث بلغاتهم؟ .هذا هو
بينها تكثيف الجهود من أجل النهوض بالثقافة
حال بعض املغاربلة .يحتقرون كل ما هو منهم
واللغلة األمازيغيتن وخاصة عن طريق إدراجها
ويقدسلون كل ما هو أجنبي .وأمثال إمامنا هذا
يف التعليم...كملا تحثها كذللك عى أن تعمل عى
ملن املتطفلن على الفتاوى بغر عللم كثرين.
التنصيص يف الدستور عى اللغة األمازيغية كلغة
فهاهلو األسلتاذ خالد السلفياني يصلدر فتوى
رسمية ،وتؤمن كذلك محاربة األمية بهاته اللغة.
عرب قناة الجزيرة خال شلهر رمضان املنرصم،
كما تويص اللجنة الدولة املغربية بتوضيح معنى
يقول فيها «إن من أفطر بثمر إرسائيل فصيامه
وحمولة مفهوم» األسلماء ذات الطابع املغربي»
باطلل» .فحسلب هلذه الفتلوى أصبلح صلوم
املنصلوص عليله يف ترشيعها ،وتضملن تطبيق
آالف الفلسلطينين باطا ألنهلم يفطرون بثمر
مذكرة وزارة الداخليلة الصادرة يف مارس2010
إرسائيل .فهل فكر األسلتاذ يف هلذا األمر قبل أن
املتعلقلة باختيار األسلماء حتى تضمن للجميع
يصدر فتواه.
تسلجيل األسلماء وخاصلة األمازيغيلة منها يف
حسب علمي من الرشوط التي يجب أن تتوفر يف
سلجات الحالة املدنية ومع ذلك مازال األمازيغ
اإلمام هي حفظ القلرآن ،اإلطاع عى األحاديث
يعانون من تعسف بعض ضباط الحالة املدنية.
النبويلة؛ الصحيح منهلا والضعيف ،ملما بباقي
وملا رأي حلرة األسلتاذ يف الخطاب السلامي
أصلول الفقله األخلرى ملن قيلاس ،إجملاع،
لصاحلب الجاللة محمد السلادس اللذي ألقاه
اسلتصحاب الخ...يبدومما صدر عن أمامنا هذا
بأجدير سلنة  2001والذي جلاء فيه»...كما أننا
أنله يعاني ملن جهل مدقلع بهذه األملور ،وأنه
نريد التأكيد عى أن األمازيغية التي تمتد جذورها
يصدق عليه قوله تعاىل»مثله مثل الحمار يحمل
يف أعماق تاريخ الشلعب املغربلي ،هي ملك لكل
أسفارا».
املغاربة بدون اسلتثناء...وألن األمازيغية مكون
اإلسلام يعلرتف بالتعلدد واالختلاف والتنلوع
أسايس للثقافة الوطنية وتراث ثقايف زاخر شاهد
ويدعو إىل التسلامح .فهو إما أنه لم يطلع أو لم
على حضورها يف كل معاللم التاريخ والحضارة
يفهم مضمون اآليات الكريمات التي ورد فيها ما
املغربية ،فإننا نويل النهوض بها عناية خاصة...
يي«ومن آياته خلق السموات واألرض واختاف
إن النهلوض باألمازيغيلة مسلؤولية وطنيلة
ألسنتكم وألوانكم» و«ولو شاء ربك لجعلكم امة
ال يمكلن ألي ثقافلة وطنيلة التنكلر لجذورها
واحدة» و«جعلناكم شلعوبا وقبائلل لتعارفوا»
التاريخية...
و«الفرق بن عربي وعجمي إال بالتقوى»الخ...
األسلتاذ زيان ،أرجوك اإلجابة عن هذا التساؤل:
وهناك أيضا علدة أحاديث تمقت امليز العنرصي
إن كان أملر املؤمنلن يلويل عنايلة خاصلة
منها مثا «:املسلمون سواسية كأسنان املشط»
لألمازيغية وجعل النهوض بها مسؤولية وطنية
و«النساء شقائق الرجال يف األحكام»و« التاتوني
هل يريد بذلك أن تسلبقنا القرود إىل التنمية؟ إن
يوم القيامة باألنساب بل أتوني باألفعال» الخ...
املللك يعترب أعى سللطة يف البلاد وبالتايل عليك
وقلال اإلمام علي وهو يحث عى تعللم اللغات»
أن تمتثلل ألواملره وتعمل عى إنجلاح مرشوعه
تعلملوا األلسلن فإن كل لسلان بإنسلان» فأين
هذا ،عوض أن تبذل كل ما يف وسلعك إلفشلاله،
إمامنلا ملن هلذا كلله؟ .أناشلد وزارة األوقاف
إنلك رجل قانون ،وتدرك جيدا عواقب من يتعنت
والشلؤون اإلسلامية أن تسلتدعي هلذا اإلمام
ويقف ضد قرارات أمر املؤمنن.
األمي لتسلأله عما صدر منه وتعيد تكوينه ،ألنه
إذا تأملت مرة أخرى فيما فهت به ستدرك حتما
جاهل لتعالم اإلسام السمحة.
من هلو املتخلف عن القلرود والخنازيلر ،إال إذا
لقلد ذكرنلي هلذا اإلملام األملي بما جلرى بن
كنت ممن رفع عنهم القلم .إن األمازيغ يرددون
الخليفلة عثملان بلن عفلان وأبلي ذر الغفاري
باسلتمرار أن األحمق ليست له قرونا يعرف بها
أمن بيت مال املسللمن ،بحضور أحد املنافقن.
يف السوق ،بل يعرف فقط من خال هذيانه».إوا
ملا باللغ عثمان يف طلباته املاليلة ورفض أبو ذر
اللله إرد بلك أيس زيلان» .إذا كنلت تنتظلر ملن
تلبيتهلا ،انتفلض املنافق املتواجلد معهم قائا»
تحقلرك لألمازيغيلة أن تنلال رىض أسليادك
هلذا مال الله وخليفة رسلول اللله يفعل يف مال
القومجين ليجودوا عليلك ببعض الفتات ،فكن
الله ما يشاء» وما أن أتم كامه حتى هوى عليه
على يقن أنلك لن تنلال منهم ما يلوازي قطمر
أبلو ذر قائا لله» من أيلن تعرف اإلسلام يابن
ثمرة ،بل سيكون نصيبك منهم اإلهانه واالزدراء
اليهودية»؟ وأنا أوجه نفس الكام إلمامنا األمي
وسليحتفظون لك ب العربي من الدرجة الثانية
وأقول له» من أين تعرف اإلسام أيها األمي»؟
مهملا بالغلت يف االنبطلاح عى بطنلك أمامهم،
إن أعلداء األمازيلغ كثلرون وال حلرص لهلم
ألنهم يعلمون وزنك يف الوسط املغربي .أليس من
ويسلتغلون كل الفرص لإلسلاءة إليهم .كما أن
األفضل للك أن تبق أمازيغيا ملن الدرجة األوىل؟
مناهلي الحق وأنصلار الباطل عديلدون ،لكن
هلذا وأضيلف إىل معلومتك وأنت سليد العارفن
كملا قال عمر بن الخطلاب« اللهم اجعلني غابة
أن الطغلاة متزعمي القوميلة العربية وأصحاب
والنلاس حطابلة» فعداوتهلم ال تزيدنلا إال قوة
الفكلر األحادي ثلارت عليهلم شلعوبهم وبدأو
وإيمانا بقضيتنا ألنها قضية مرشوعة ،تسلتمد
يتسلاقطون الواحد تلو األخلر كأوراق الخريف،
رشعيتها ملن األرض والتاريلخ واألركيولوجيا.
وبالتايل فإن ذلك الثدي الذي كان يجود بلبنه عى
وهلا هي جريدة التجديلد تدلو بدلوها هي كذلك
كل من يتنكر للغته وهويته قد تم برته .وعليه لم
وتخرج مخالبها لتصطاد يف املاء العكر)2( .
يبق ملحتقري األمازيغية إال الخزي والعار.
فهاهي تستغل االستجواب الذي خص به العميد
هلذا فيما يخلص هذيان محمد زيلان ،أما فيما
أحمد بوكوس مجلة «أوال» يف عددها الصادر من
يتعلق ب إمام مسلجد مدينة روساس ،ضواحي
 11إىل  17فرباير  ،2011حيث سلئل عن موقفه
تاراغونلا اإلسلبانية وملا أقلدم عليله يف خضم
من زيلارة بعض النشلطاء األمازيلغ إلرسائيل،
احتفلاالت السلنة األمازيغيلة ،إذ نطلق بحرمة
فلكان جوابله أن حريلة التنقلل مبلدأ أسلايس
االحتفال بهذه املناسلبة وتمادى إىل غاية تحريم
ملن مبادئ حقوق اإلنسلان وان الفلسلطينين
الحديلث باألمازيغيلة ونعلت األمازيلغ بنعوت
أنفسلهم يف حلوار وتفلاوض ملع اإلرسائيلين
قدحيلة ،من بينهلا العماللة إلرسائيلل ومواالة
ويتبادلون الزيارات...وأضاف قائا» نحن نضع
الصهيونية .)1(.فإنله ينبغي أن يوضع يف زمرة
حدا فاصا بن اليهودية والصهيونية ،وبقدر ما
اإلرهابيلن ألنله يدعلو إىل الحقلد والكراهيلة،
نشلجب التعامل الصهيوني مع فلسطن ،بقدر
وهلذا التلرصف يعاقب عليله قانلون اإلرهاب.
ملا نعتز بالبعلد اليهودي يف هويتنلا» إال أن هذا
إننا نسلتغرب أن تصلدر هذه األقلوال من إطار
املوقف املنطقلي واملعقول لم تستسلغه جريدة
دينلي مغربلي .وهلل وزارة األوقاف والشلؤون
التجديد ألنه حسلب رأيها الينسلجم مع املوقف
اإلسلامية عى علم بما يصدر من هذا النوع من

الرسلمي املقاطلع للكيلان اإلرسائيلي الرافض
إلقامة أي عاقات رسمية معه...
إال أن التسلاؤل الذي ينبغلي أن تجيب عليه هذه
الجريلدة هلو هلل املوقف الرسلمي هلذا ملزم
لجميلع املغاربلة أم األمازيغ فقط؟.فملا رأيها
فيما كشلفت عنه اإلذاعة الرسلمية اإلرسائيلية
بخصلوص رشكلة» سلوخات» التلي أمضلت
اتفاقا ملع األطراف املغربيلة لتصدير مائة طن
ملن السلكر كمرحللة أوىل؟ وهكلذا سليرشب
املغاربة يف القريب العاجل كؤوس شاي بالسكر
اإلرسائيلي حيلث ألحلت الرشكة املصلدرة عى
أن يحملل منتوجهلا عبارة «صنلع يف إرسائيل»
وتشلر كل التقارير االقتصادية اإلرسائيلية بأن
صلادرات الدولة العربية إىل املغرب تسلر بوترة
متصاعدة ( .)3ربما تصلدر هذه الجريدة فتوى
مفادهلا أن سلكر إرسائيل حرام على األمازيغ
حال على غرهلم ،مادامت قد حرملت عليهم
زيلارة إرسائيل عى خلاف باقلي املغاربة .فما
رأيهلا يف  28419مغربلي الذيلن زاروا إرسائيلل
خال ثاثة أشلهر األوىل من سنة  2008من أجل
السلياحة واالسلتمتاع بالشلواطئ اإلرسائيلية.
أال يعتلرب هذا دعما اقتصاديلا وماليا إلرسائيل؟
أضيلف إىل معلومات جريدة التجديد أن السلياح
املغاربة يمثلون أكثر من ثلثي مجموع السلياح
القادملن ملن بللدان إفريقيا .فحسلب «مركز
اإلحصلاء اإلرسائيلي» فلان املغلرب يتصلدر
املرتبلة األوىل مقارنة ملع البللدان العربية التي
زار مواطنوها»إرسائيلل» وذللك رغلم غياب أية
عاقة رسلمية « بن املغرب والدولة العربية(.)4
وملن بن الفئلات الزائرة لهذا البللد يوجد رجال
أعملال ،فنانون ملن أصحاب الطلرب األندليس،
الطرب امللحلون ،ممثللون الخ...ألحياء حفات
وسلهرات وليايل ماح .فمن يسلهر عى تسهيل
هذه الزيارات؟ هل النشلطاء األمازيغ هم الذين
يقفلون وراء ذلك؟ ثلم ما موقف هلذه الجريدة
ملن العلرب املتجنسلن بالجنسلية اإلرسائيلية
املتواجديلن كأعضلاء بالكنيسلت اإلرسائيلي
ويصادقلون على قوانلن االسلتيطان ،وملن
آالف العملال الفلسلطينين الذين يشلتغلون يف
املعامل واملصانع اإلرسائيلية ويسلاهمون بذلك
يف تقويلة االقتصلاد اإلرسائيي وبالتلايل تطوير
صناعلة أسللحتها التلي تسلتخدمها إلخضلاع
الدول العربية .ثم ملاذا لزمت الصمت فيما يخص
الزيلارة التي قلام بها األمر القطلري إلرسائيل
من أجل التوقيع على اتفاقية تزود بموجبها تل
أبيب الدوحة بكتب مدرسية( .)5فهل كل هؤالء
أمازيغ؟
أن يلزور بعلض األمازيلغ دولة إرسائيلل فذلك
يعتلرب عمالة ومواالة للكيلان الصهيوني ،أما أن
يقوم بذلك آالف الفئات األخرى من املغاربة فإن
ذللك ال يعدو أن يكون شليئا عاديا وطبيعيا .إنه
الكيلل بمكيالن .وال بلأس أن أشلر إىل أنه بعد
انتفاضة الشعب التونيس وبعده الشعب املرصي
وغره من باقي الشعوب العربية األخرى والفرح
العارم الذي اشلتعل يف الناس يف مختلف األقطار
بدأ البعض يتحدث عن كون اإلحساس بالعروبة
بلدأ يتنفس بعلد أن كان يتضاءل ويكاد يتاىش.
عروبلة إيه يا ناس؟ إن الشلعوب تفلرح عندما
ينهلزم الظللم أمام الحلق .فما عاقلة العروبة
بذلك؟ فاالسلتبداد والطغيان ال هويلة لهما .ثم
ملا قول هؤالء حول مسلؤويل دول الخليج الذين
تضامنوا ملع حكام البحرين .أليلس ذلك بدافع
ملن النعلرة العروبيلة ،أم أن هلذه عروبلة من
نلوع أخلر تدخلل يف إطار»أنرص أخلاك ظاملا أو
مظلوما»؟.
وكيفما كان الحال فإن األمازيغ أحرارا يف أرضهم
وليسلوا محاجرا ألي أحد ،وال يحق ألي كان أن
يمارس عليهم الوصاية ،وال يسلعني إال أن أقول
ملرىض النفوس أن الحقد يعمي البصرة ويشلل
التفكر ،لذا أنصحهم ببذل الجهود للتخلص منه
حتى تصفى قلوبهم وأذهانهم وترتاح نفوسهم
لتحل املحبة محل الكراهية التي تسلكنهم ،ولو
أنني أعلم أن ذلك صعب عليهم جدا ألن البغضاء
التي تسلكنهم منذ عدة قرون ليس من السلهل
أن تغادرهلم ،خاصة وأنها قد وجدت فيهم تربة
خصبة سلاعدتها عى النمو واالزدهار .وعى أي
«فإن القافلة تمر والكاب تنبح».
املراجع:
 -1جريدة رسلالة األمة الصادرة بتاريخ 22-23
يناير 2011
 -2جريلدة التجديد الصلادرة بتاريخ  14فرباير
2011
 -3الجريدة األوىل عدد 506-12/1/2010
 -4األسبوع الصحفي  5مارس 2010
 -5األحداث املغربية 9/11/2010
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Le sud-est et La hogra !
Qu’avons-nous fais pour mériter ça ?
En hommage à mon ami Feu Nba, un grand homme qui a chanté le Sud Est

Par Moha AREHAL
* Préambule
«Sahraoui» «Amazigh du sud est»
une fois vous vous définissez de
cette façon c’est surement que
vous allez entendre une phrase
ou une expression de la sorte de
«agharass agharass», «lah i3emrha dar». Une fois sur la route n°
13 liant le Sud-Est à Meknès, j’ai
pris avec moi un policier qui faisait l’autostop pour rejoindre Errachidia pour le travail. En discutant sur les gens du Sud-Est,
ils n’en comptent pas parmi les
cadres supérieurs de l’Etat pour
mon ami de la route. Eux, ajoutet-il, sont soit des immigrés à l’intérieur du Maroc dans les grandes
villes (construction ou creuseurs
de puits en général) ou dans des
petites fonctions comme soldats
aux frontières soit à l’étranger,
où ils sont présents dans la plupart des pays d’accueil. Mon
accompagnant, comme plusieurs
autres, reconnaissent les qualités
de ces braves gens qui font d’eux
partout où ils se trouvaient des
hommes de confiance.
Ce n’est qu’un témoignage d’un
simple citoyen de ce pays, qui a
eu une occasion de rencontrer un
émigré du Sud Est en vacances.
Cette image mythique des gens
du Sud Est, n’est toujours pas
aussi belle et brillante, il est plutôt dramatique et sombre que
la situation du développement
économique, social et culturel
dans cette région. La situation
que vit la plupart des localités
et villes de la région du Sud-Est
ne peut être mieux élucidé que
par le nombre d’émigrés qu’elle
compte. En effet, les statistiques
montrent bien que cette zone ne
pouvait survivre, si ce n’est grâce
aux transferts d’argent de ses
émigrés éparpillés partout dans
le monde et dans les autres régions du Maroc.
* Situation administrative et
géographie
La région de Sud-est est constitué selon le découpage administratif de plusieurs provinces,
notamment : Figuig, Errachidia,
Tinghir, Midelt, Zogara et Ouarzazate et bien sûr une partie de
la province d'Azilal. La région
est caractérisée par un climat
allant de l’humide au niveau
des montagnes du Haut Atlas au
climat aride au niveau des frontières avec l’Algérie. De point de
vue démographique, la région
compte une mosaïque ethnique,
tel un puzzle bien agencé ou
toute composante trouve sa place
et vit en harmonie et en paix avec
les autres.
Ces provinces qui partagent le
territoire du Sud Est ont été

réparties sur trois régions différentes de tous les points de vues.
Figuig est annexé à la région de
l’oriental, Errachidia et Midelt à
la Région de Meknès-Tafilalet et
Ouarzazate, Tinghir et Zagora à
la région du Souss-Massa-Draâ.
Dans l’optique ou on considère le
champ naturel du déplacement
historique des nomades du Sud
Est, la province d’Azilal comporte une grande position faisant
partie du territoire du Sud Est et
qui dépend de la Région de Tadla
Azilal.
Cette répartition du territoire du
Sud Est, malgré qu’elle réponde à
un besoin de l’Etat moderne axé
sur la régionalisation pour faciliter l’accès aux services publics
modernes, n’a pas été de l’avis de
la population du Sud Est appartenant aux mêmes systèmes triba. L’application de ce nouveau
découpage a fait que des villages
se sont trouvés séparés de leur
environnement social et politique naturel pour en dépendre
d’un autre. C’est le cas, suite à la
création de la nouvelle province
de Tinghir, des habitants d'Alnif
ou même d'Assoul, dépendant
depuis toujours de Tafilalet et de
Rich respectivement, se trouvent
actuellement dépendants d’Agadir.
Cette situation ne fait que compliquer la vie des populations qui
se trouvent obliger de se déplacer
des centaines de Kilomètres pour
réaliser leurs affaires administratives, de santé, ou d’enseignement et de justice, sans oublier
la nouvelle situation qui les fait
dépendants des instances élues
d’une région que celle dont elles
dépendaient depuis toujours.
* Une terre de lutte depuis toujours
Le Sud-Est était toujours une
terre de lutte depuis l’aube du
temps. Les guerriers du Sud-Est
ont toujours donnés des leçons
aux conquérants, qu’ils soient
des autres régions ou des ennemies étrangers. Cette région a
été de toutes les convoitises de
toutes les dynasties qui ont gouvernés le Maroc et à chaque fois
la région a observé une grande
résistance aux conquérants pour
garder son indépendance.
Au début du vingtième siècle,
la région a été, comme toute
l’Afrique du Nord, touchée par le
phénomène de la pacification ou
plutôt de la colonisation, donné
en concession par les pouvoirs
centraux aux troupes françaises
en contrepartie d’intérêts économiques et financiers pour la
France et ses troupes de colons.
Personne ne niera la bravoure
des guerriers et des habitants hommes et femmes - dans la lutte
armée contre l’occupation de la
région par les troupes françaises.
Les troupes françaises, armées
jusqu’aux dents n’ont rien pu
faire contre les guerriers du SudEst soit à Bougafer ou à Badou ou

même en Algérie à Timimoun.
Malgré les sacrifices des habitants de cette région comme
Assu u Basslam, Djou Moh, Zaid
u Hmad, Addi u Bihi ou Abbas
Mssaadi dont les raisons de son
assassinat ne sont pas encore
élucidées, ou Boujemâa Hebbaz,
reconnu par le CCDH comme un
kidnappé des années de plomb,
dont le sort n’est pas encore
connu. Cette région reste encore
des dernières priorités du gouvernement après plus de 50 ans
de l’indépendance de notre pays.
Durant un demi-siècle, cette région a été victime d’une marginalisation et une exclusion parfaite.
Elle était et reste encore une
région disciplinaire pour tous les
secteurs de la fonction publique.
Quelqu’un qui dérange, est automatiquement envoyé dans cette
région pour des raisons disciplinaires. Par ailleurs, la région est
connue pour ces bagnes secrets
du pouvoir, Agdèz et Tazmamart,
entre autres termes, résonnent
bien partout et démontrent de la
cruauté des acteurs des atteintes
aux droits humains au Maroc. Les
habitants de Figuig, Errachidia,
Ouarzazate et Zagora ont été les
premiers à souffrir de l’existence
de ces prisons secretes.
Déjà, juste après l’indépendance
et suite aux événements qui ont
accompagné le refus d'Addi U
Bihi de l’instauration de nouveaux tribunaux liés au pouvoir
central en remplacement des tribunaux sous contrôle tribal, plusieurs participants de ce mouvement ont été arrêtés et jugés. En
1973, la majorité des militants
qui ont participés aux événements de Dar Bouazza, orchestrés
par les dinosaures de l’UNFP devenus par opérations césarienne
l’USFP en 1975, étaient en majorité originaires de la région du
Sud Est. On en compte plusieurs
disparus et des dizaines d’exilés.
Au début des années 80, une
vingtaine de personnes ont été
arrêtées à Goulmima et poursuivies et torturées pour des accusations basées sur des témoignages
de Mokaddem et de parole du
« radio arabe » dans la région.
Plusieurs d’entre eux soffrent
encore de séquelles soient physiques ou psychologiques, aucun
d’eux n’est sorti indemne de
cette épreuve.
La marginalisation orchestrée
envers cette région constitue
la principale raison des vagues
d’immigrations qu’a connu cette
région. Il suffit de faire une visite
sur l’un des chantiers dans n’importe quelle ville du pays pour se
rendre à l’évidence que la plupart des ouvriers sont originaire
du sud-est. Les chantiers de Nador, Oujda, Casa, Rabat, Tanger
ou Agadir sont là pour prouver
ça à qui veut l’entendre. Cette
situation nous rappelle encore le
drame de l’immigration de masse
de plusieurs milliers d’habi-

tants de Tafilalet vers Meknès
et Fès dans les années 30, sauf
que celle-là a été causée par les
méfaits d’une longue période de
sècheresse.
Les anciens chanceux bacheliers de la région étaient obligés
jusqu’au début des années 2000
à s’exiler dans les grandes villes
pour continuer leurs études. Devant le nombre grandissant du
nombre des étudiants issus de
ces contrées, les responsables du
pays ont doté la région de deux
facultés à Errachidia et à Ouarzazate.
Le rapport sur la pauvreté au
Maroc, produit par le gouvernement, -pas par des ONG internationaux- place cette région
parmi les plus pauvres, une
commune sur la frontière algéro-marocaine est d’ailleurs
« primée » comme la commune
la plus pauvre de tout le Maroc.
Normalement un plan d’action
devait être établi pour développer toutes les communes déclarées comme les plus pauvres du
Maroc. Les grands chantiers du
pays se sont installés encore une
fois dans les villes du Maroc dit
utile. Les autres régions n’ont
eu que de petits projets dans le
cadre de l’INDH, mais pas de
projets structurants produisant
une vraie valeur ajoutée pour la
région et pour la nation.
* Et de nos jours ?
2007, petit village de Tilmi, une
vidéo de la marche conduite par
des femmes et des jeunes contre
la tenue des élections a fait le
tour des sites web, sans trouver
d’échos ni dans les télévisions
nationaux ni dans les journaux
en centaine dans ce pays. Les
revendications sont clairs : à quoi
bon de voter si rien ne s’est fait
depuis plus de 50 ans d’indépendance et rien se fera. Participer
ou non donne le même résultat.
Depuis cette même année, les
enfants du sud-est poussés à
l’exil pour faire des études, la
seule chose qu’ils savent faire
depuis des générations pour accéder à l’ascenseur social, ont été
la cible des milices des résidus
du panarabisme dans les facultés
d’Agadir, Marrakech, Meknès et
Errachidia. Plusieurs étudiants
ont été agressés maintes fois sans
que les autorités interviennent
pour les protéger contre ces intrus dans notre pays. Le résultat est connu de tous, aucun des
adeptes de l’idéologie sanguinaire panarabiste n’a été poursuivi devant la justice, seuls les
militants amazigh ont payé le
prix cher. Deux d’entre eux sont
encore incarcérés dans la prison
de Toulal à Meknès, en l'ocurrence Mostapha Oussaia et Hamid Adouch.
Les manifestations organisées un
peu partout dans la région et les
marches organisées par les habitants vers les chefs lieu de provinces n’ont pas servi à quelques

choses à part des promesses qui
ne sont jamais tenues ni par les
« élus » ni par les autorités. Les
routes du Sud à part les grands
axes (routes nationales) sont
dans des états lamentables et
dans leur grande partie impraticables. Les écoles, les hôpitaux,
de leurs nombres très limités, ne
répondent à aucun critère international. Les institutions culturelles, alors, rien à dire, simplement elles n’existent même pas.
* Que faire en conclusion
Le sud-est a, le long de son histoire servi ce pays soit par ses
richesses minières, exploitées
par Manajem sans retour sur la
région, par ses productions agricoles (palmier, rosier, henné,…)
et principalement par sa matière
grise. Les cadres du sud-est sont
omniprésents dans les différents
secteurs de l’économie et de l’administration marocaines, même
si leur présence dans les postes
clés est très limitée.
L’Etat doit, entre autres, réhabiliter la région, les programmes
identifiés dans le cadre de la réparation communautaire restent
très insuffisants pour une réhabilitation de la région et de ses
Hommes. La région a besoin de
projets structurants pour une
économie forte permettant aux
habitants de vivre dignement
dans leur région. Il est inconcevable que plusieurs cadres
disposent de diplômes de haut
niveau se trouvent obligés de
chercher du travail à l’étranger
ou dans les grandes villes, alors
que le sud-est en a le plus besoin.
Le sud-est doit être considéré
comme une zone sinistré par les
méfaits de la marginalisation qui
a duré plus de 50 ans et de ce
fait un programme de construction doit être mis en œuvre. Ce
programme devra être intégré
et concernera tous les composantes socioéconomiques à savoir
premièrement,
l’instauration
d’un tissu économique permettant à la zone de dépasser son
état alarmant de pauvreté; deuxièmement, la construction des
établissements de santé et des
écoles. La région doit aussi disposer de l’infrastructure de télécommunication et couverte des
ondes FM. Il est vraiment désolant de constater qu’en 2011, les
habitants du sud-est ne peuvent
encore pas recevoir les nouvelles
chaines de radio sur la bande FM.
La mise en œuvre de ces recommandations et d’autres actions
s’avèrent nécessaires si l’Etat
dispose d’une bonne volonté pour
rompre avec la phase ou cette
zone était considérée comme
le Maroc inutile. Il est temps
que cette région reçoive sa part
de la richesse de ce pays. Il est
temps que les habitants du sud
est soient considérés comme des
marocains à part entière.
A Bon entendeur
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Les montagnards ou Les éterneLs oubLiés

Depuis 2003,
le 11 Décembre
est
considéré
par l’ONU comme
journée internationale de la montagne. Cette année, elle est placée
sous le signe des
Aicha AIT BERRI * peuples autochtones et autres minorités vivant dans les zones montagneuses.
A cette occasion, la montagne devrait s’inviter aux débats, aux discussions, donner lieu
à des activités d’information, de sensibilisation, de promotion… On devrait mettre
l’accent sur les menaces qui pèsent sur les
montagnards et reconnaître le rôle qu’ils
pourraient jouer dans la lutte contre la faim,
la malnutrition, la dégradation de l’environnement, la conservation d’un patrimoine
ancestral, d’un savoir-faire, des valeurs de
respect, de solidarité, d’hospitalité... Hélas
! il n’en est rien. Au niveau des médias c’est
le silence, c’est l’ignorance totale !!!
La montagne, ce n’est pas seulement un
cadre de villégiature avec ses paysages
grandioses, ses vues imprenables, son air
pur, ses cascades pleines d’enchantement.
C’est elle qui constitue le réservoir d’eau
potable, alimente les sources et cours d’eau.
Elle fournit l’eau pour l’irrigation, pour la
production de l’électricité. La montagne, de
part son inaccessibilité, a été le coffre fort
qui a su préserver la langue autochtone, le
patrimoine culturel matériel et immatériel.
En effet, elle est le principal lieu d’expression de la mémoire collective et des valeurs
les plus intimes, les plus authentiques qui
ont forgé l’histoire et l’identité marocaine.
. Par ailleurs, elle a joué un grand rôle dans
la stratégie de lutte aussi bien pour l’indépendance que dans l’économie nationale.
Héroïsme et sacrifice, deux concepts qui
sont intimement liés à la montagne et à la
femme montagnarde. Parmi les événements
marquants il y a la bataille de Tazizawt,
Merramen , El Hri…
Mais la montagne, qui continue à être le
parent pauvre, est en train d’agoniser : elle
souffre de tous les maux. Actuellement la
montagne se conjugue avec la précarité,
l’analphabétisme, le chômage, l’émigra-

tion…C’est aussi l’isolement, la destruction
de l’environnement, le poids des traditions.
En effet, l’infrastructure sanitaire est illusoire et ne couvre pas toute la zone. La
malnutrition sévit ; la carence en iode dont
souffrent les habitants de cette région, place
Azilal en tête des provinces où la tyroïde fait
des ravages. Le taux de mortalité surtout
infantile et maternelle est alarmant. Par
ailleurs, l’ignorance et le fatalisme, qui est
bien ancré dans l’esprit des populations selon lequel tout ce qui nous arrive est incontournable, viennent aggraver le problème.
Notons aussi que l’enseignement malgré les
efforts déployés pour généraliser la scolarisation est loin d’accomplir la mission qui est
la sienne : le taux d’analphabétisme atteint
des pourcentages record. Ce sont les femmes
qui en pâtissent le plus. . Les chiffres officiels donnent 64,7 % de femmes analphabètes dans le milieu rural. Mais dans les
zones montagneuses, il dépasse allégrement
ce chiffre et atteint par exemple 92, 9%
dans la commune de Boutferda.
Sur le plan écologique, la dégradation des
écosystèmes de la montagne et le rythme
avec lequel cela se produit aggravent la
situation des populations dont l’économie
repose sur deux activités à hauts risques :
l’agriculture et l’élevage. Ce sont deux secteurs éprouvés par la sécheresse, les intempéries, l’érosion et la désertification qui est
le fait de bandes de mafia qui exploitent et
saccagent impunément les trésors de ces régions. Ces montagnards sont les plus vulnérables à ces changements et comptent aussi
parmi les populations les plus pauvres et les
plus marginalisées. Ils sont confinés dans la
misère ou condamnés à l’errance.
Jusqu’à une époque très récente, ces populations ont supporté dans la dignité, l’abnégation et avec stoïcisme, loin des regards
indiscrets, les affres des intempéries et de
la pénurie. Mais avec l’amorce du désenclavement, certains médias ont eu l’audace
de violer cette intimité et de braquer leurs
projecteurs sur la misère et les fléaux qui
rongent ce peuple. L’intention n’est pas
toujours claire. Quand il s’agit d’un travail
d’investigation qui cherche à faire connaître
une réalité, à dénoncer une injustice, à pallier un manque, à valoriser un trait culturel,
on ne peut que l’encourager. Mais quand

ces incursions relèvent d’un « voyeurisme »
ou sont le fait d’un besoin mercantile à travers la quête du sensationnel, de l’exotique,
il faudrait dénoncer l’instrumentalisation
et la manipulation dont ces populations font
l’objet. En tout cas, le monde a découvert
dans la consternation les conditions inhumaines de survie de ces populations laissées pour compte. Lesquelles conditions se
conjuguent avec le poids de certaines traditions qui, faute d’une alternative, continuent à sévir. Je citerais trois émissions qui
ont marqué les esprits et suscité l’émoi des
téléspectateurs : les reportages consacrés
aux enfants d’Anefgou qui sont décimés par
le froid et les maladies, aux accoucheuses
traditionnelles dans la zone d’Azilal et qui
sont réalisés par 2M et celui de la première
chaîne sur le mariage des enfants dans le
Moyen Atlas. Elles ont eu pour effets le
choc, l’incompréhension, l’indignation. Car
l’écart est énorme entre les conditions de
vie dans ces régions et le reste du pays ; il
est immonde par rapport à celui où évoluent
ceux qui sont aux commandes du destin de
ce pays.
Il serait légitime de nous interroger sur
l’impact de ces incursions médiatiques,
même si les procédés dénotent parfois une
certaine désinvolture à l’égard des personnes dont elles violent l’intimité sans
prendre la peine de protéger leur anonymat.
C’est le cas de ces femmes en train d’accoucher chez les Ait Abdi. Y a-t-il une réaction
de la part des responsables ? Et toutes ces
manifestations ces marches pacifiques que
ces populations ( Ait Abdi, Tilougguit, Ait
Mhammed…) organisent pour réclamer
un tronçon de route, un dispensaire, l’accès
à leurs ressources naturelles, ont-elles un
écho auprès des responsables, de l’opinion
publique ? Quelles mesures entendent-ils
prendre pour la promotion de ces régions,
pour mettre fin au calvaire de leurs populations, leur assurer une vie digne et une
citoyenneté complète. L’Instance Equité et
Réconciliation n’a-t-elle pas préconisé une
réparation collective pour les injustices et
les exactions qu’ont connues ces régions ?
Notons que le développement de la société
marocaine est tributaire du développement
de ses ressources humaines et la femme est
considérée comme un pilier essentiel du

progrès, du fait de l'important rôle qu'elle
joue dans l'éducation des enfants, dans la
famille, dans l’économie. C'est pourquoi sa
scolarisation et sa formation représentent
un investissement dans la formation des
générations futures. Aujourd’hui, plus que
jamais le Maroc a besoin de la montagne
et des montagnards. Il a besoin de prendre
en considération leur situation défavorisée
pour s’assurer un développement harmonieux et équitable. Il a besoin de sa biodiversité, de ses eaux, de sa diversité culturelle, de son savoir et savoir faire. Il devra
opter pour une politique économique qui
préserve leur environnement et les encourage à rester chez eux, à mener une vie
digne. Les montagnards ont prouvé qu’ils
sont capables de s’organiser, de gérer les
biens communs, de produire, de s’adapter à l’environnement sans le détruire. Ces
montagnards, leur culture, leur savoir faire,
leurs territoires sont une richesse, un patrimoine mondial qu’il faut préserver.
Le gouvernement a le devoir permanent
d’assurer sur tout le territoire la présence
des services publics essentiels : l’éducation,
la santé, les moyens de communication, une
justice équitable. Le cadre institutionnel du
développement durable des territoires de
montagne doit être repensé et reformulé.
Il faudrait aussi repenser l’organisation de
notre société et donner un visage humain
au développement. La montagne doit être
capable de nourrir ses enfants, de les protéger, de leur assurer un travail pour qu’ils
puissent continuer à vivre dignement sur
leur territoire, assurer un développement
durable et équitable. Il n’est pas question
pour nous d’encourager un tourisme de
masse qui exproprie, qui instrumentalise
l’identité et la culture. Les enjeux majeurs
résident dans cette étape où il est question
d’asseoir les bases d’une régionalisation
avancée qui soit à même de relever les défis
de la mondialisation, de l’environnement
et de la démocratie. La nouvelle réforme
régionale envisagée devra consolider, dans
toutes ses dimensions tant juridiques, financières que politiques, la démocratie
locale et la bonne gouvernance territoriale.
* Présidente de l’association des femmes
de la montagne

UN CONSEIL NATIONAL DE SOUTIEN DU MOUVEMENT DU 20 FEVRIER
Sur invitation du Réseau Démocratique Marocain de Soutien des Peuples, une réunion élargie s’est tenue le 23 février 2011 au siège l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), en présence de nombreuses organisations
politiques, syndicales, culturelles, associatives, de Droits
Humains, de femmes et de jeunes, et de plusieurs militants
démocrates ; et ce conformément à sa recommandation stipulant la constitution d’un Conseil National de Soutien au
Mouvement du 20 février.
Après un large débat au sujet des développements politiques et sociaux que le Maroc a connu au cours des derniers
et le succès des sit-in et des marches du 20 février 2011 ; en
plus des campagnes de répression qui ont visé de nombreux
sit-in et protestations pacifiques dans diverses régions du
Maroc, sans parler des persécutions, agressions, arrestations et actes de terreur… qui ont pris pour cible un grand
nombre de militant(es), de citoyens et citoyennes participant aux sit-in et aux marches pacifiques pour le changement et la démocratie.
Les organisations et les acteurs, présents à cette réunion,
conscients de l’impératif d’assumer leur responsabilité
dans cette conjoncture historique que traverse notre pays et
l’ensemble de la région, nous portons à la connaissance de

l’opinion publique nationale et internationale ce qui suit :
1-La constitution d’un Conseil National de Soutien au
Mouvement du 20 février, composé d’un ensemble d’organisations politiques, syndicales, culturelles, associatives,
de Droits Humains, de femmes et de jeunes, ainsi que plusieurs militants démocrates. C’est un organe ouvert à toutes
les organisations et militants qui soutiennent le Mouvement
du 20 février.
2-Nous saluons le climat civilisé dans lequel se sont déroulées les manifestations du 20 février, à travers tout le territoire national. Manifestations pour le changement, la vraie
démocratie, la justice sociale, la lutte contre la corruption
et le despotisme, pour mettre un terme à l’économie de la
rente, pour la citoyenneté, la dignité et la liberté du Peuple
Marocain.
3-Nous enregistrons nos regrets et notre refus total des
actes de violence qui ont visé des établissements et des
biens publics et privés. Actes commis par des individus ne
faisant pas partie des manifestants et qui ont eu lieu après
la fin des sit-in et des marches.
4-Nous condamnons avec véhémence toutes les formes de
répression visant les militant (es) participant (es) aux sitin dans l’ensemble du territoire nationale ; de même que

nous condamnons les arrestations en cours et ciblant des
activistes du 20 février. Aussi nous réclamons leur libération immédiate et urgente.
5-Nous considérons toutes les décisions interdisant les
manifestations et les protestations pacifiques comme une
violation grave du droit du Peuple Marocain à l’expression
pacifique des ses aspirations au changement et à la démocratie. Et nous affirmons que ces décisions sont sans objet,
notamment dans la conjoncture actuelle. En outre toute
restriction ou atteinte aux libertés constitue, en dernière
instance, la proclamation explicite que l’Etat marocain se
dérobe de ses engagements relatifs aux droits et aux libertés.
6-Nous réitérons notre haute appréciation des initiatives
des jeunes du Mouvement du 20 février, et réaffirmons
notre soutien de ces initiatives qui expriment la vitalité et
la maturité de la société marocaine.
7-Les différentes organisations et militants présents, qui
ont participé et soutenu le Mouvement du 20 février, invitent l’Etat marocain à satisfaire immédiatement les revendications exprimées le 20 février, et à assumer ses responsabilités en assimilant avec célérité la dynamique que
connaît la région maghrébin et arabe.
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Oui, je m’abonne à:

Le Monde Amazigh
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Prénom :…………….....................................................
Adresse :……………………….................……………
Ville :……………………………....................................
Pays :…………………....................................................
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Fax :………….................................................................
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Il vous suffit de renvoyer ce bon rempli avec précision
ainsi que votre réglement par mandat postale à :
EDITIONS AMAZIGH
5, Rue Dakar Appt 7-Rabat 10.040 Maroc
Tél : 05 37 72 72 83
Fax : 05 37 72 72 83
E-mail :amadalamazigh@yahoo.fr
Maroc □ 1 an pour 200 DH □ 6 mois pou 150 DH
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tVLI-d tAfukt
tAZn-d AZnçAr
tsMIn d Ids AZuL
IrVAn
I wAkAL
AZuL I wjddIg
tAf-t Id IrufA
IgguMMI Ad IrçM
IfrAwn
IsLLAw...
yusI AsIrM s rbbI
wIn tMqqIt
MAV ssAn Içurn
ffIn IçurAn tAVuyyIt
InVI tn fAd
yAsI wAkAL AsIrM s
IgnnA
InnA ys MAf dIdI tçut
A åMA nu

ançar

Is-d ur ttAänt tAsA
V ujddIg IrufA
Is-d ur k IssrIs
udrAr
LAp uLLI gIs IkLLAn
InVubA uMksA
Içu d tåMAMt n tMjA
MAnZA tutMIn yusIn
tugA
gnt f IVwrAä AgåA
AZn-d åMA
MqqAr d tIMqqA
AMur nk, AZn tnt Id
hAnn ëMIV tIVuyyA
d-uMnId hAd IgnnA
IsMuss-d IMdLA
IssInf tAfukt
Issngf I tsLIt n
unçAr

tira
IsMun d Is IggIgn
Ig-d usMAn d tIfAwIn
sInãgn IgäAä
skrn tAVwrIt
tg tsLIt AsMun I
yIdIL
tILI tMAtArt n tMVrA
yuMMr IgnnA
IngI y-As-d uMïïA
yAæI-d wAkAL
Ig tIMqqA
*XAdIjA
AruhAL

nba
Iman umya itemuttuyn
Cico,Azayku,yugrten
dihya,Mupend,Lunis
d yuba
nba
waxxa tenedveld
ur temmud waxxa
tyid as i tmazirt
Arba

ur sar tn ttf^^vd
s isfra nna tfrkd
nba iman n ãa^vpëu
ãa^vëu ur da ittmtat
iga isk n uçëu
açëu ur da ittmtat
mr immut nba immt ãa^vëu
xs fss a mma nns ad ur
tallat
nda iman n ãa^vëu
ãa^vëu ur da ittmtat
omar elbadraouy
le 14/01/2011

turkya d lhend as ken riv atsnt
Mqar ur sawln taorabt urtt ak ssen
Liman ishan wad idusn asten nttanay
urjjun d awal aygan timitar nyan
Iksudn rebbi luqer iggutn as ittussan
urayyaqr urad addrn yan urattinin
Awal loib ula gabln limurat n yan
tamuslmt urt igy yan iflen amar
nv lsan ajlabi isala tamakrt
Ar addern medn sloib urtn aq issin
hati ssior wintmazzivt nek af

nbA
i y iman n nba

nba
Azvru n ãa^vëu
Azvur n wacal
Asukkef ur zvdarn
Ivba
nba
ddaw n tillas
teneqqer-d tiddet
g pelinet tekerkas
n orruba

talalit

mad tga tagut ad lli k id yiwin
f ad talst i tudrt inu
kkix tt nn d tudrt ad
nmmzri ... nçi
kra igatyan mani v-d iwala
kkix tt nn amwan ... d wakal ns ur
ittmvayn
kkix tt nn tagrst ... d tbruri ns
izwan
yugga-d udm nk
zund anir
tusit iyi nn g tuççumt n tjlit
tumçt iyi nn v kra igat asurif
afus nk ur ifl winu
myarx ççlä n isyafatn
myarx tacqqiyt n tiggas
mamnk i walli yafuän a ifk tudrt?
d^pix k f ad iyi tflt
tiggas ddrnt bahra
ar kiv ur zäarx ad irix ad iyi

nn taçt
sfuzgx fllak
macc s tmlla tqqaat
ar yi nn tskart idis f usga nk
tssnt ad iyi tgt d tmvzrt
ïïaft tasarut n uåns ann bdda iqqnn
tusit iyi nn s ignwan ur igin ignwan
s wakal ur igin akal
tgt iyi d taglldit n akæ imirn
immvi iludi g iman inu
yugga-d udm nk zund anir v tudrt
inu
vilad... tssufa tvssa nu.

* XAdIjA IkAn

Amaziv

tivëatin i nba
tivëatin a tiwtmin
mddn ar ttinin
iddr mqqaë t ur annin
asyat krad i um^vnas
nna a^v issuddan a^varas
g ubrid n tlelli iççl
tillas
tagrawla i^vëa as
isfra nns gan ta^vla^valt g
ignwan
iwwt unçaë gnd aman
mmis umazi^v digsn swan
ta^vufi nnk ayd nnan
s yiman nngh tddrd
g wulawn nn^v tzd^vd
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nba
Anezwum ur ttasi
tamazight ur tvri
I tmaggit nes
treba
nba
Asafu nec a tt nasiy
Meqqar izzvay
uzvazva
s tamunt,s twiza

nesbubba
nba
Azenzar izenzaren
n tafuyt imazivn
timdvlt ic g ulawen
Merpba
* MAnsOurI
hammou

nsawal
nttat aysawl daddak ula arraw nun
Amaziv ur jju gin did liman
Amuslm ayga mayad as rix akin lkmn
urjun gin ddid nslah innav llan
Imazivn vi keli gan ur n tlen i yan
yazum izzul ttuddan ur isala yan
Igabl lhem nes ig ixf nsn villi ran
* Ecakuki Mupamed
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RABAT

ELHOCEIMA

AÏT BOUAYACH

TIZNIT

TATA

NADOR
ERRACHIDIA

COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde
Amazigh" continue à vous livrer
des cours de langue amazighe
que la Fondation BMCE avait
élaboré, en coédition avec la
Librairie des Ecoles, comme
outils pédagogiques sous forme
d'un manuel intitulé "A nlmd
tamazight" .
Sur le plan référentiel, "A nlmd
tamazight"
est un ouvrage
pionnier qui adopte les directives
définies dans les Discours
Royaux et dans le dahir portant
création et organisation de
l’Institut Royal de la Culture
Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre,
cette fois-ci, des cours du parler
du Souss, dont les auteurs sont
Ahmed BOUKOUS et Fatima
AGNAW.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier Dr. Leila MEZIAN
BENJELLOUN, présidente de la Fondation BMCE de nous avoir
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande utilité
aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue amazighe.
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ACTUALITES

DES BANQUIERS RUSSES Le Groupe d’action marocain pour le soutien du peuple libyen
et le Congrès Mondial amazigh dénoncent les autorités
S’INTERESSENT AU
marocaines de complicité avec le dictateur Kadhafi
MAROC
Les forces de l’ordre marocaines ayant 1) La violence avec laquelle sont inter- dans cette épreuve difficile contre le
Suite à la dernière visite de M. le Président POUTINE au Maroc en
2006 et dans le cadre du partenariat stratégique conclu à cette occasion entre le Maroc et la Russie, une importante délégation de banquiers Russes conduite par le Président de l’Association des Banques
de Russie M. Garegin Tosunyan regroupant plus de 700 banques, a
pris l’initiative d’organiser les 21 et 22 Février 2011 une visite au
Maroc et au Groupement Professionnel des Banques du Maroc avec
comme objectif la contribution des deux secteurs bancaires au développement des relations économiques et financières entre les deux
pays.
Le 21 février 2011 fut organisé un Forum d’échanges entre l’Association des Banques de Russie , le Groupement Professionnel des
Banques du Maroc , le Conseil d’affaires maroco-russe, en présence
de M. le Président Othman Benjelloun sur le diagnostic et les perspectives de développement de ces relations.
Le 22 Février 2011, la délégation Bancaire russe a été reçue par M.
le Président Benjelloun et les membres du Groupement Profession-

décidé d’interdire le sit in de soutien au
peuple libyen, organisé par le groupe
d’action marocain pour le soutien du
peuple libyen et le congrès mondial
amazigh ainsi que par d’autres organisations, le mardi 22 février 2011 à 17h
devant le centre culturel de Libye, sont
intervenues avec une grande violence
pour disperser les manifestants, pratiques qui contredisent les discours de
transition démocratique tenus par l’état
marocain. Des manifestants ont été
blessés, d’autres malmenés brutalement
ou pourchassés avec des matraques.
Après ces évènements graves, nous déclarons ce qui suit à l’opinion publique
nationale et internationale ce qui suit :

venues les forces de l’ordre va à l’encontre des droits humains, du droit au
rassemblement et à la liberté d’expression. L’interdiction de ce sit in nous
confirme que le régime marocain malgré les promesses déclarées et les discours de transition démocratique, n’a
pas changé, et reste toujours un régime
makhzénien aux pratiques archaïques.
Nous sommes convaincus également
que le régime marocain reste l’allié des
autres régimes dictatoriaux tel que le
régime libyen.
2) Nous dénonçons le silence complice
des instances et des états au niveau international et appelons toutes les forces
vives pour soutenir le peuple libyen

régime sanguinaire qui mène une campagne d’extermination où les milices du
Dictateur Kadhafi utilisent des armes
lourdes contre la population désarmée.
3) Nous considérons que la révolte et
le sacrifice du peuple libyen s’inscrit
dans un combat juste et légitime pour la
liberté et la dignité et nous lançons un
appel à tous les états et les organismes
internationaux pour mettre fin au massacre perpétré par le dictateur libyen.
Nous appelons à la poursuite du dictateur Kadhafi par la cour pénal international pour les crimes commis à l’encontre du peuple libyen.

Libya : Touaregs, concernés ou impliqués ?
«IL faut qu’il y ait un homme pour accepter de mourir. Cet homme existe toujours. Mais il faut aussi que
d’autres disent cette mort, hurlent qu’elle est victoire et
non défaite, créent autour d’elle l’œuvre, religion, fable,
poème, récit, chanson qui multipliera l’exemple. Le vent
lui-même doit savoir qu’un homme a accepté de mourir
parce qu’il croyait à des valeurs dont l’histoire à chaque
instant démontre la faiblesse.» Max Gallo, le pouvoir à

nel des Banques du Maroc au siége de BMCE Bank, en présence de
M. l’Ambassadeur de Russie au Maroc M. Boris Bolotine, de tous
les membres de la délégation bancaire russe avec leur président, le
Consul Général de Russie à Casablanca M.Vladimir Baykov ainsi que
le président et certains membres du Conseil dAffaires maroco-russe.
Au cours de cette réunion , le président Benjelloun a rappelé les
grandes réformes et les différents chantiers structurants engagés
par notre pays depuis 11 ans sous la conduite de Sa Majesté le Roi
Mohammad VI sur la voie du développement économique et sociales
durable du Maroc au services de toutes les couches sociales du pays,
de même qu’il a affirmé que les investisseurs et banquiers étrangers
en général et russe en particulier disposent d’un pôle de stabilité politique et économique avec une confiance foncière qui règne dans les
institutions du pays et dans les orientations fondamentales imprimées
à la trajectoire économique et sociale du Maroc.

A travers notre pays, ajoute-il, les investisseurs disposent d’une plateforme d’expansion prête à servir à travers un continent d’un milliard
d’individus qu’est l’Afrique.

De son côté, le secteur bancaire marocain reconnu comme benchmark
de la région MENA est disposé à constituer avec son homologue russe
le bras articulé de cette alliance maroco-russe pour le développement, convaincu que la coopération bancaire multidimensionnelle
peut représenter un acte-clé pour la redynamisation de la relation et
économique et financière entre nos deux pays, notamment après l’accord de partenariat stratégiques signé en 2006 ainsi que des accords
de partenariat entre certaines banques.
M.l’Ambassadeur de Russie a mis en exergue la stabilité politique, la
modération, les réformes courageuses ainsi que les chantiers structurants entrepris par le Maroc sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur la base d’une vision claire donnant ainsi aux opérateurs
économiques et financiers marocains et étrangers une visibilité sur
les potentialités et les perspectives des différents secteurs d’activités
grâce notamment aux programmes sectoriels.
Il réaffirme la volonté de son payé de développer davantage encore les
relations économiques et financières avec le Maroc connu et reconnu
par son ouverture, son dynamisme et son hospitalité.
Le président de la fédération bancaire russe, tout en insistant sur
la bonne image dont jouit le Maroc et le secteur bancaire marocain
affirme la pleine disposition des banques russes à développer leurs
relation avec leurs homologues marocaines et d’institutionnaliser une
telle coopération à travers un accord bilatéral de Russie et de Groupement Professionnel des Banques du Maroc.
Et c’est sur cette voie d’entente, de partage de vision, de réalisme et
d’amitié séculaire que les membres de la délégation bancaire russe,
l’ambassadeur de Russie et M. le Président Othman Benjelloun au
nom du GPBM déclarent leur ferme volonté de contribuer encore au
développement des relations économiques et bancaires entre le Maroc
et la Russie en parfaite synergie avec les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, avec la même foi et la confiance partagée dans
l’avenir de nos peuples.

vif, édition Robert Laffont.
La généralisation se tient à nos portes, elle guette le carrefour des peuples du désert avec le regard de l’amalgame, l’aveuglement de la convoitise et le flou de la trahison. L’inhabité se resserre, les centres atteignent les
marges. Bientôt, le tsunami des appétences humaines
s’étendra sur les espaces. Temoujgha et ses valeurs
pourront-ils résister ?
«Un guide » parmi des guides, «un amenokal de Touaregs» parmi les sans-terres, «un président de ligue
des tribus du Grand Sahara (Arabe)» disait, effrayé et
ébranlé des deux côtés par la vague d'espoirs populaires:
«je suis un homme du désert, j’habite la tente». Quel nomade du Sahara n’a pas vibré sous ces paroles ? Et quel
saharien pouvait rester insensible à ce décret identitaire
et à cette vocifération à l’aide?
Le billet vert se charge de recruter les oisillons dé-parentés et oisifs ; le pacte libyen prend au piège les engagés par contrat. As emmeskal n ezni almud «troquer le

sang contre l’apprentissage».
Les éclairés savent de quoi il en retourne, la majorité du
peuple n’a pas dit son mot.
Aujourd’hui, malgré la liste des non-choix, pour les
Touaregs concernés, il faut choisir. Tamazgha et Temoujgha doivent ensemble faire un pas dans l’histoire. Il n’est
pas en ce moment question de libérer le pays touareg
mais, de ne pas participer à l’assassinat de son peuple et
de ne pas le trahir, de se placer avec les masses. Ne laissons pas massacrer, ne regardons pas le meurtre comme
aux temps premiers, ne vivons pas les pieds dans le sang.
Si vous mangez l’œuf, la poule est concernée ; si vous
mangez du steak, le bœuf est impliqué. Nous demandons
à toutes celles et ceux qui ont encore en eux le rêve des
valeurs du projet initial et de l’idéal démocratique, de
ne pas s’impliquer dans la rivière de sang, de n’être pas
concernés par la crise d’un despote. Vous n’avez pas à signer ces avenants au contrat. Vous êtes désormais libres.
Les Touaregs sont déjà exclus par leur place dans la géographie sociale, souvent soumis au despotisme économique et politique, à la merci d’accidentels contenants.
Ils sont sans pouvoir sur autrui, chérissent la liberté et
la fierté et, en ce sens, ils vivent déjà les valeurs démocratiques.
Essalam eghlaykum !
Le président de l’internationale touarègue (Bordeaux).

Le Mouvement Touareg Nord du Mali menace de reprendre les
hostilités militaires contre le pouvoir central de Bamako
Le président de la République du Mali
vient célébrer à Kidal, les 7 et 8 février
2011, de nouvelles festivités du Cinquantenaire (de l’indépendance).
Ce déplacement s’inscrit dans le cadre
d’une manifestation organisée par le «
Projet local de récupération des armes
légères », en lien avec la Cellule nationale
contre la prolifération des armes légères
qui a son siège à la Présidence de la république (financée par l’ONU et certains
partenaires européens). Depuis plusieurs
mois, l’association locale récupère, en
échange de compensations financières,
dans les rues et même dans les casernes
proches, des armes, afin de pouvoir les
exposer devant les citoyens et les journalistes et d’allumer une « Flamme de la
paix » le 8 février 2011 à Achantabaguite
à 3 km à l’est de la ville de Kidal.
Nous informons la presse locale et internationale que le Mouvement Touareg
porté par Ibrahim Ag Bahanga, de même
que les cadres politiques du mouvement,
ne sont pas concernés par ce « bricolage
politique » qui aura lieu à Kidal les 7 et 8
février 2011.
Le Mouvement porté par Ibrahim Ag
Bahanga regrette que les autorités de
Bamako n’aient pas su profiter pour renouer le dialogue de la grande pause que
le Mouvement lui a octroyée depuis plus
de deux ans.
La bougie de la paix et de développement,

tant attendue par les populations de la
région, ne sera hélas pas allumée à Kidal.
Ibrahim Ag Bahanga, chef du Mouvement, rappelle qu’en novembre 2010,
des rencontres informelles ont eu lieu en
Libye avec des émissaires de Bamako et
qu’un document politique leur a été remis. Le Mouvement y proposait des pistes
de sortie de crise concernant entre autres
les aspects de sécurité et de développement. Des promesses de reprise du dialogue avaient alors été échangées. Mais
aucune réponse à ces propositions ni aux
promesses de dialogue n’a été donnée à ce
jour par Bamako.
Au contraire, le président organise une
énième cérémonie folklorique sous forme
de « Flamme de la paix » sans tenir compte
du Mouvement. Une forme de provocation.
La Communauté internationale et les
pays de la Région peuvent traduire sans
se tromper que le pouvoir de Bamako se
désintéresse de la problématique touareg.
Pourtant une partie importante des combattants Touareg avaient déposé les armes
en mars 2007 et en février 2009 dans
l’esprit de l’Accord de juillet 2006 dont
aucun point essentiel n’est encore appliqué. Ces combattants sont toujours dans
l’attente des engagements pris.
Et le gouvernement malien a profité de
ce désarmement d’une partie importante des Touareg, pour laisser toutes les

chances à son partenaire-AQMI d’occuper l’espace Touareg et de s’y enraciner.
Cette politique de l’Etat malien fait tout
simplement la promotion de l’Aqmi dans
la Région et lui a permis de s’étendre et de
se servir du territoire malien pour mener
des actions dans les pays limitrophes.
Le Mouvement Touareg pourrait être
amené dans un proche avenir dans le cadre
de la réciprocité de créer et de mettre en
œuvre dans certaines régions du sud du
pays une politique identique à celle que le
Mali a créée dans le Nord avec Aqmi.
C’est pourquoi Ibrahim Ag Bahanga met
en garde les autorités centrales maliennes. Si elles ne reconsidèrent pas dans
les prochaines semaines les engagements
pris et les promesses de dialogue données
en novembre, la situation pourrait rapidement se dégrader dans les régions de Gao,
Tombouctou et Kidal.
Ibrahim Ag Bahanga et les cadres du
mouvement mènent depuis plusieurs mois
dans certaines zones des régions du Nord
malien une réorganisation de la structure
militaire du mouvement pour faire face au
silence pernicieux du pouvoir central de
Bamako.
* Hama Ag Sid’Ahmed
Porte parole, Chargé des Relations Extérieures du Mouvement.
Le 6 février 2011.
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Pourquoi faut-il changer de

constitution au Maroc ?

A part de demander la
dissolution du gouvernement et du parlement, la
séparation des pouvoirs,
une justice indépendante,
la libération des détenus
politiques, la lutte contre
la dilapidation de biens
publics, la constitutionnalisation de la langue
amazighe,… les manifestants qui ont répondu et
qui continuent à répondre
à l’appel des « jeunes du
20 février » exigent le
Par Rachid RAHA
changement radical de la
Constitution. Des slogans
tels que : « nous voulons une nouvelle constitution », « fini la
constitution des sujets et vive la constitution des citoyens », «
monarchie constitutionnelle maintenant ! »… ont été brandi
par des manifestants dans plus de cinquante provinces du
royaume. Les jeunes et les citoyens libres, avides de changement, sont plus que jamais déterminés à en finir avec le régime
« makhzénien » de monarchie absolutiste, sultanesque et médiéval pour construire un Etat authentiquement démocratique
où le peuple, acteur de ses choix et de son destin, est impliqué
dans le partage des richesses du pays.
Ce vif souhait, de changement en profondeur, a été toujours
revendiqué par le Mouvement Amazigh en tant que priorité
depuis l’accession du roi Mohamed VI, sans que les partis politiques marocains, d’une façon générale, devenus des gendarmes
politiques, s’en fassent l’écho. Pire, certaines de ses formations
sujettes à l’allégeance aveugle, la « bei’a », à la soumission au
protocole moyenâgeux du Makhzen, brandit la dite revendication que comme moyen de chantage afin de quémander plus de
sièges ministériels. Aujourd’hui, cette revendication, qui a été
ignorée par la presse « panarabiste » et francophone, discriminatoire envers tout ce qui touche à l’amazighité, et par les
moyens audio-visuels officiels, est maintenant assumée par le
mouvement du 20 février 2011, qui se prépare à sortir massivement le 20 mars prochain.
Mais pourquoi les militants amazighs revendiquaient et revendiquent toujours la réforme en profondeur de la Constitution ?
Une des premières réponses que nous n’avons pas arrêtées de
répéter dans différentes interventions aux quatre coins du Maroc dit « inutile » c’est que les trois grands signes de l’identité
nationale marocaine ignorent complètement le fait amazigh,
nient la présence autochtone du peuple marocain. Ces symboles sont, d’abord, la Constitution où il n’y a aucune référence
à l’amazighité, alors que le Maroc a été et est avant tout un
pays « amazigh » par excellence et que les amazighes ont payé
un lourd tribut lors de la résistance contre le colonialisme et
pour la libération, ensuite, le drapeau national qui a été formulé par le maréchal Lyautey et, ensuite, l’hymne national qui
ne comporte aucun mot en langue amazigh, parlée par la majorité de la population.
En plus, l’actuelle Constitution ne réserve pas de place aux
amazighes, ni d’une façon générale à l’ensemble de la jeunesse marocaine. Cette constitution, qui a connu de légers
amendements, a été élaborée par le soin de juristes français,
avant d’être traduite en langue arabe, et a été faite « comme
un costume à la taille du défunt Hassan II » pour s’auto-octroyer des pouvoirs exorbitants avant référendum formel en
1962. Ce qui revient à dire que ceux qui ont validé la dite
constitution devaient avoir au moins 21 ans comme âge limite
de vote à l’époque et par conséquent, ils devraient être nés
avant 1941. Ce qui veut dire qu’à la base, la « loi suprême

» du pays a été formellement validée par une génération de
plus de 70 ans ! (Les quelques amendements apportés à cette
constitution en 1970, 1972, et 1996 ne remettent pas en cause
ce qui aujourd’hui est largement contesté aussi bien officiellement qu’officieusement). C’est ainsi qu’à la tête des partis
politiques et aux chambres des représentants on ne retrouve
que des gérontocrates, des notables qui forment une tribu de
‘béni oui-oui’, habitués aux baises mains et à « nâam a sidi !! »,
alors que la grande majorité des jeunes se retrouve complètement exclue.
Le problème de cette Constitution imposée est que non seulement elle est anti-démocratique sinon qu’elle a permis à ce
que certaines personnes soient au dessus de la loi et des institutions. Trois exemples peuvent être cités: Primo, dans son
édition du 9 novembre 2010, le journal Al Massae rapporte
les propos du député et syndicaliste istiqlalien, Hamid Chabat,
critiquant certains dirigeants du « PAM », dont en l’occurrence
le sieur Ilyas El Omari, qu’on ne présente plus, de donner « ta3limat », des instructions, au wali d’Al-Hoceima en affirmant

ce qui suit : « Alors (même) qu’Abbas El Fassi, premier ministre, depuis trois ans, ne s’aventure pas à avoir des réunions
avec les walis et les gouverneurs, pour qu’ils ne disent pas qu’il
fait des pressions sur eux, même de manière relative, vu que
la Constitution marocaine stipule que le président de tous les
fonctionnaires c’est le premier ministre ». Cette cruelle et sincère affirmation émanant de la bouche d’un représentant de
la nation, résume en elle-même toute les contradictions et la
réalité du fait anti-démocratique du système politique actuel.
Comment se fait-il qu’une personne qui avait joué avec l’avenir
de milliers de jeunes en leur promettant du travail soit propulsée en tant que premier ministre, permettant sans scrupules
le recrutement de membres de sa famille avec des salaires
exorbitants ? Comment se fait-il qu’un premier ministre n’a
aucun pouvoir sur les walis et gouverneurs qui gouvernent les
provinces comme des potentats avec tous les pouvoirs absolus
? Comment se fait-il qu’une personne qui est supposée appartenir à un parti de l’opposition sans aucune responsabilité au
sein des institutions de l’Etat ait plus de pouvoir que le premier
ministre ? Comment est-il possible qu’un parti qui n’existait
pas au moment des dernières élections locales et municipales,
qui étaient loin d’être transparentes, se transforme en l’une
des plus importantes formations politiques au sein des deux
chambres, en s’accaparant de la présidence de la deuxième
chambre ? Comment se fait il qu’un blanchisseur d’argent illégal et illicite soit au cœur des services de sécurité du pays,
intervenant dans la nomination de gouverneurs et menaçant
tout le monde de dossiers et procès préfabriqués et artificiels
(Voir le reportage sur la dite personne dans la revue puce du
18 février dernier). Un Etat aux mains des antidémocrates, de
despotes, de potentiels délinquants et de narcotrafiquants, la

jeunesse et tous les démocrates en ont marre, vraiment marre!
Le pire de la nature de l’Etat marocain, c’est qu’il est dans les
faits, en plus d’un Etat anti-démocratique, un Etat d’apartheid
institutionnalisé anti-amazigh ; ce que le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale (CERD) des Nations Unies
a reconnu explicitement cette été, lors de ses 17e et 18e sessions. La presse marocaine, vu sa complicité sournoise, a passé
sous silence cette condamnation. Là encore trois exemples
peuvent être rappelé : Lorsqu’un amazigh est propulsé au poste
d’un ministère, réservé prioritairement à l’élite arabophone
des soi-disant villes impériales, cela est justifié en se procurant des origines proche-orientales avec rattachement à la lignée généalogique des « shorfas », de saints, descendants de la
fille du prophète Mohammad, comme ce fût le cas de Mahjoubi
Aherdan que le défunt historien officiel Abdelouahab Belmansour consacre dans l’un de ses livres. Ceux qui détiennent la
carte des shorfas ont toujours plus d’avantages que le reste des
citoyens, du fait qu’il est stipulé dans la dite carte une sollicitation aux autorités de leur faciliter les tâches administratives. Même pour la question de la régionalisation
administrative et sécuritaire existante, la capitale
d’une région amazighophone doit être toujours
une ville à majorité arabophone (Le Moyen Atlas
a ses capitales de régions à Fès, Meknès et Rabat,
pour le Rif c’est Oujda et Taza…). Même pour la
question des provinces, la priorité est toujours
donnée à ceux supposé d’origine orientale. (Les
populations de Midar se sont tous mobilisés chez
eux et dans la diaspora européenne pour que leur
ville soit la capitale de la province mais en vain,
le Makhzen l’a octroyé à Driouch, ville supposé
d’une tribu arabe qui se serait berbérisée !!! Le
troisième exemple et c’est le plus grave, c’est le
cas des nouvelles cartes d’identité que le Congrès
Mondial Amazigh avait dénoncé à Genève et qui a
interpellé l’attention spéciale de tous les experts
de CERD. Pour les citoyens d’origine amazighes, ils sont signalé
par la lettre « Z » de l’alphabet tifinagh qui est invisible à l’œil
nu et détectables par les rayons infrarouges ou/et ultraviolets
(Nous vous joignons la dite preuve par cette photo ci-après)!!!
Si lorsqu’on est dans un Etat d’apartheid, et du fait qu’on mène
qu’un combat pacifique, il ne reste qu’à faire recours à la justice... Mais, malheureusement la justice marocaine est aussi
raciste et discriminatoire envers les imazighen que ses institutions, et là encore trois exemples peuvent être retenus. Des
citoyens ont porté plainte contre le Ministère de l’Education
Nationale pour dénoncer les cours d’histoire qui déforment la
vrai histoire des populations autochtones. Le procès a fait le
tour de toutes les cours de justice (Tribunal de 1ere instance,
Cour d’Appel et Cour suprême) et le résultat final c’est aucun changement n’a été signalé de ses cours qui dénaturent,
aliènent et déracinent l’identité des citoyens amazighs. Le Parti politique amazigh, dirigé par l’avocat Ahmed Adghirni a subi
le même sort ; Et les étudiants de Meknès Mustapha Oussaia et
Hamid Adouch se sont vu privés du droit de recourir à la cour
suprême !!!
L’Etat marocain qui devrait procéder à la réforme urgente de la
Constitution afin de répondre positivement aux recommandations des Nations Unies, qui lui avaient demandé entre autres
d’inclure la langue amazighe en tant que langue officielle
continue à faire la sourde oreille. Mais, l’espoir est toujours
permis et c’est grâce à tous nos valeureux jeunes et courageuses organisations démocratiques qui ont défié ce Makhzen
dépassé en sortant le 20 février dernier pour exiger haut et fort
la réforme en profondeur de la Constitution, la loi suprême qui
devrait se baser sur les valeurs de l’égalité et de la solidarité.
Egalité des citoyens, des sexes, des langues et des régions.
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العامل االمازيغي
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ماذا استفادت األمازيغية
من  20فرباير؟

قبل الحديث عن هذا الحدث ،البد
من استحضار الظرف الذي أفرزه
واملتمثل يف الرجة التي مست
شمال إفريقيا والرشق األوسط
وبالد العرب (الخليج) ،الرجة
املطاحة ببعض الديكتاتوريات
املتحكمة يف الرقاب بنفس
السياسة واألسلوب القرووسطي
األموي ،وخاصة يف ليبيا ،حيث
البطش ومشتقاته من أجل
الكريس واليشء غريه ،غري أن
ما يمكن مالحظته هو العودة
الشبه القوية للخطاب العروبي
الخمسيني الذي أضحى من
جديد كعادته يعمل عىل الصهر
القرسي لكل يشء يف دماء
«العروبة» وشورعها وتغيريها،
مما انعكس عىل التغطية
املصاحبة لحركة  20فرباير
 ، 2011حيث ظهر مؤطرو
وبعض
اليسارية
األحزاب
التنظيمات التي أبرزتها التلفزة
«العمومية» بكوفياتهم وهم
يتحدثون عن مستقبل املغرب يف
ارتباطه األرتودوكيس باملرشق
ورياحه  ،وكأن األمازيغية
وحركتها املناضلة من أجل
إبراز دورها ال وجود لها ،وكأن
حناجر الشباب األمازيغي التي
بحت يف كل املسريات والوقفات
التي عرفها هذا اليوم إنما ألناس
آخرين ولشعب آخر غري الشعب
األمازيغي .
ولكي تستفيد األمازيغية من
هذه الرجة الحركية الشبابية
املستقبلية أرى أن عىل الحركة
األمازيغية أن تراجع حساباتها
وأن تسطر وتحني النقط املدرجة
يف ملفها املطلبي من جديد
حسب األولوية حتى تستطيع أن
تسجل حضورها بقوة يف الساحة
السياسية ،وأن تهتم أكثر
بالتفاصيل بعيدا عن العموميات
ورؤوس األقالم  ،بمعنى أن يكون
لها موضع قدم يف الرتتيبات
والحوارات ،حتى التذوب وسط
الرياح الرشقية التي تحملها
الفضائيات إىل كل البيوت ،
وأن تحدد الرشوط الجديدة يف
التعامل مع املؤسسات ،وخاصة
منها مؤسسة املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،بل و أن
تطالب بإعادة النظر يف عالقتها
مع الجمعيات ،بأن تحدو حدو
بعض املنظمات يف تعاملها
مع وزارة الشؤون الثقافية
أثناء الدورة األخرية للمعرض
الدويل للكتاب ،أما أن تصمت
وتتفرج عىل إحراق النخبة
األمازيغية ،وتحويل أنشطتها
إىل ما يشبه تعهد الحفالت
فتلك عملية انتحارية وتقتيل
بطيء للدينامية األمازيغية
عىل مستوى الفكراالحتجاجي
االقرتاحي التواصيل ،وإذا كان
التغيري آت الريب فيه فكيف
ستستفيد منه األمازيغية؟
وكيف نريد تفعيل مكاسبها إن
تحققت؟ وما هو تصورنا الجديد
للمؤسسات الرسمية يف تعاملها
مع األمازيغية؟ فهل مشاركتنا
يف هذه الحركية الجديدة تنم عن
تصور اسرتاتيجي ،أم ستظل
مجرد تسجيل املواقف وردود
األفعال؟

مختلفات
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يتحدث املختطف واالسري املدين حلسن اخللطي يف هذا احلوار عن حمنة االختطاف واالسر اليت تعرض هلا خمتطفو طاطا املدنيني يف 13مارس 1978والذين قضو ا زهاء ربع قرن اسرى لدى جبهة البوليساريو,وعن
رفضهم االنضمام اىل صفوف اجلبهة باعتبارهم مغاربة فضلوا قضاء زهرة شباهبم داخل غياهب سجون البوليساريو فضال عن التعذيب والتنكيل والقيام باالشغال الشاقة يف ظل احلر واجلوع,وعن التهميش واالقصاء الذي
جوبه به اسرى طاطا املدنني بعيد اطالق سراحهم وعودهتم اىل املغرب,وعن اكرام املغرب للجالدين والقتلة من كوادر البوليساريو الذين تفننو يف تعذيب واذالل املختطفني املدنيني واالسرى العسكريني ،بعد التحاقهم
باملغرب ،وعدم معاملته لالسرى املدنيني والعسكريني بنفس القدر واملساواة .

حلسن اخللطي العائد من خميمات تندوف لـ ـ «العامل األمازيغي»

نريد من الدولة املغربية أن تعوضنا عن ربع قرن من األسر والعذاب والذل
تعويضا ماديا ومعنويا يالئم ما تعرضنا له

*كيف تعلق عىل التهميش واالقصاء الذي جوبه به االرسى
املدنيون باقليم طاطا وغريهم ؟
** عندما عدنا إىل وطننا أجرينا عدة لقاءات وحوارات
مع املسؤول األول عن اإلقليم انذاك وطالبناه بانصافنا
وتعويضنا عىل ما لحق بنا خالل ربع قرن من االرس لدى
جبهة البوليساريو،والتمسنا منه منحنا منازل وبقعا
ارضية وعمال وتقاعدا مريحا وتغطية صحية،ألننا ال نملك
أي يشء ،فأجاب بأنه ال يعدنا بيشء ألن عمالة طاطا
ضعيفة وال تستطيع أن تحقق مطالبنا ونصحنا بالذهاب
اىل الرباط للمطالبة بحقوقنا ،أجبناه بأن وزارة الداخلية
قد طلبت منا أن نطالب عمالة طاطا بتحقيق مطالبنا وأن
نقصده هو بالذات .استطعنا الحصول عىل بطاقة إنعاش
وطني التي انتزعناها منه إنتزاعا ورخصة نقل لسيارة
أجرة من الحجم الكبري نتلقى عنها مئتي درهم نهاية كل
شهر.وضعيتنا اإلجتماعية اليوم مزرية إضطررنا للعمل
رغم بلوغنا من الكرب عتيا ،وننتظر الحصول عىل تعويض
يجرب الرضر الذي لحق بنا وعىل تغطية صحية وتقاعد
مريح عىل احر من الجمر.
*كيف تفرس تهميش املغرب للمخلصني من االرسى املدنيني
والعسكريني واكرامه للجالدين والقتلة ممن كانوا يجلدونكم
ويحكمون عليكم باالشغال الشاقة ويبصقون يف افواهكم
ويجرونكم بسيارات «الجيب»ويسجنونكم يف «السيلون»اليسء
الذكر ويعاقبونكم بعقوبة «التيكا»و «الطامبو»؟
** اعتقدنا أن وطننا سيكرمنا وسيعوضنا عما لقيناه
من عذاب وذل جزاء صربنا وتجلدنا ووفائنا وعدم امتثالنا
لرتغيب وتهديد البوليساريو وعذابها الذي لم ينل من
عزيمتنا ولم يستطع تغيري قناعتنا ووفائنا لوطننا ،برفض
اإلنضمام إىل جبهة البوليساريو ،ورفض سب امللك بعد أن
تطلب منا البوليساريو ذلك بإستمرار ،فكنا نرد عليهم
بسب زعيم الجبهة محمد عبد العزيز ،,فنجلد ونعذب
ونذق شتى أصناف والوان العذاب جراء رفضنا القيام

بطلب عنارص وجالدي البوليساريو الذين كانو يقولون
لنا «إن املغرب لن يمنحكم أي يشء ولن يحسن إليكم ولن
ينصفكم» ويعللون قولهم بأن املغرب «يعرف فقرا ولم
يطرأ عليه أي تغيري مذ اختطافنا»وكنا نفنذ مزاعمهم
تجاه وطننا ونأكد لهم أنه وطننا وأننا نحبه سواءا كان
طالحا او صالحا وسنظل نحبه .بعد اإلفراج عنا ،قضينا
شهرا بالتمام والكمال داخل القاعدة العسكرية بأكادير
ولم نمنح ال تعويضا ولم يعرنا املسؤلون أي اهتمام وكان
استقبالنا باردا ولم تتحقق األمنيات واألحالم التي كنا
نحلم بها يف األرس ،فتبادر اىل اذهاننا الكلمات التي كانت
عنارص الجبهة تشنف بها أسماعنا صباح مساء والتي كنا
نرفض سماعها ،وطلب منا ،داخل القاعدة ،أن نذهب عند
عامل إقليمنا الذي لم يستجب ملطالبنا ولم يعطنا حقوقنا
كاملة غري منقوصة .فليعلم العالم أننا وطنيون حتى
النخاع وندعو المري املؤمنني بالنرص والتمكني والنطالب
إال بحقوقنا كاملة غري منقوصة واملساواة بيننا وبني من
كانو يتلذذون بتعذيبنا يف جحيم تيندوف من كوادر وجالدي
البوليساريو ،الذين نعرفهم جيدا ويعرفوننا ونحن عىل
اطالع واسع ببحبوحة العيش التي ينعمون فيها اليوم يف
املغرب وبالجاه والسلطان والقوة التي يحضون به اليوم،
وهم عىل علم بوضعنا املاساوي واملزري.
* ماهي مطالبكم؟وماذا تريدون من الدولة املغربية االن؟
** نريد من الدولة املغربية أن تعوضنا عن ربع قرن من
األرس والعذاب والذل تعويضا ماديا ومعنويا يالئم ما
تعرضنا له ،ونطالبها بتخصيص حي سكني لالرسى املدنيني
والعسكريني يحمل إسمهم صونا وحفاظا لذاكرة أزيد من
ثالثة االف أسري مدني وعسكري ،وبتغطية صحية وتقاعد
مريح وتأريخ محنة االرسى وتدريسها لألجيال الصاعدة
ضمن املقررات الدراسية وتخصيص عيد وطني لالحتفاء
باالسري ،وان نحظى باحرتام داخل مختلف مؤسسات
الدولة املغربية ،واريد أن أؤكد للعالم عىل أن التعذيب الذي

تأسيس التنسيقية األوروبية ملنتدى حقوق
اإلنسان لشمال املغرب /الريف الكبري وأوروبا

انعقد بمدينة أمسرتدام ،املؤتمر التأسييس ملنتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب وأوروبا،
وذلك بمناسبة الذكرى  48عىل وفاة قائد التحرير والحرية محمد بن عبد الكريم الخطابي،
بتاريخ  12فرباير  2011بقاعة فندق شخيبول ،تحت شعار "بناء و توحيد عمل الفعاليات
والتنظيمات الذاتية املستقلة ألبناء الريف وعرب العالم مدخال إلقرار الحقوق التاريخية و
الثقافية و االقتصادية و االجتماعية للريف الكبري/شمال املغرب" ،يف ظرف يمتاز بنوع من
الدقة يف التعاطي مع موضوع حقوق اإلنسان باملغرب عموما و شمال املغرب/الريف الكبري
عىل وجه الخصوص ،خاصة بعد املنع التعسفي و الال قانوني الذي طال املؤتمر األول ملنتدى
حقوق اإلنسان بشمال املغرب بمدينة اشاون يف شهر  10دجنرب املايض.
وبعد أن انهي املؤتمر أعماله التنظيمية بنجاح ،أعلن عن تشكيلته التنظيمية يف شكل
التنسيقية األوروبية ملنتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب -الريف الكبري وأوروبا والتي
تضم سعيد العمراني (بروكسيل بلجيكا) ،املنسق العام للمنتدى عىل املستوى األوروبي،
و مكلف باإلعالم  ،جمال الخطابي (ليل-فرنسا) ،النائب األول للمنسق العام مكلف
بالعالقات مع االتحاد األوروبي واملنظمات الدولية ،سعيد بن عزوز(هولندا) ،النائب
الثاني للمنسق العام مكلف بالتواصل ،مصطفى حمدون (كاتالونيا-اسبانيا) ،النائب
الثالث للمنسق العام مكلف بالهجرة والعالقات العامة ،عبد الحق اقندوش (كاتالونيا-
اسبانيا) ،النائب الرابع للمنسق العام مكلف بالثقافة ،حفيظة دالح (بلجيكا) ،النائبة
الخامسة للمنسق العام ،الناطقة الرسمية باسم املنتدى ،حبيب القدوري (هولندا) ،امني
املالية،املكلف بتدبري املوارد املالية ،ابتسام اقرقاش (بلجيكا) ،النائبة المني املالية مكلفة
بقضايا الشباب ،مصطفى القادري (كاتالونيا-اسبانيا) ،مستشار مكلف بملف الهوية
والشأن الديني ،عبد الغني اعبابو (هولندا) ،مستشار ،مكلف بملف الذاكرة والتاريخ ،كمال
نونوح (بلجيكا ) ،مستشار ،مكلف بالتواصل ببلجيكا ،جواد بوحتان (بلجيكا) ،مستشار،
العيساتي محمد (فرنسا) ،مستشار ،مكلف بالتواصل بفرنسا ،محمد املقدم (هولندا)،
مستشار ،مكلف بملف التنمية ،البوجدايني محمد (فرنسا) ،مستشار ،عبد السميع املرابط
(مدريد -اسبانيا) ،مستشار ،مكلف بالتواصل باسبانيا ،مولود اشحيمة (مدريد-اسبانيا)،
مستشار ،احمد رشيفي ( هولندا ) مستشار ،مكلف بالشؤون القانونية ،ازرقان عبد
الحكيم (بلجيكا) ،مستشار ،عبد السالم الباقوحي (باريز -فرنسا) ،مستشار وفريد اوالد
لحسن (هولندا) ،الكاتب العام ،مكلف بالتنظيم والعالقات الخارجية
وأكد بيان التنسيقية الذي توصلت الجريدة بنسخة منه ،عىل أن هذه املحطة التطورية من
تاريخ املنتدى تستمد أهميتها من مجموع التفاعالت ذات الصلة بقضايا الشعوب وطنيا
وإقليميا والتي تقتيض التفاعل الواعي واملسئول واملنظم بهدف اإلسهام واملشاركة يف
الجواب عىل مالمح الوضع املرتدي والذي أجمله البيان عىل الصعيد الوطني يف استمرار
واقع الهشاشة والتدهور الذريع للوضع اإلجتماعي واالقتصادي واستمرار الشعارات
الرسمية للدولة واملناقضة لواقع املمارسة العملية وتكريس هيمنة لوبيات ومافيات الفساد
االقتصادي والسيايس واإلداري بما يضمن استفراد أقلية بالثروة والسلطة يف غياب ادنى
رشوط املراقبة واملحاسبة ،واملسائلة واستمرار سيادة مبدأ اإلفالت من العقاب يف شتى
املجاالت والتعاطي الضيق واملصلحي واالحتوائي مع موضوع الهجرة وتغييب مبدأ املشاركة
السياسية الحقيقية واملواطنة للمغاربة املقيمني بالخارج يف القضايا املصريية التي تهم
مستقبل بلدهم.
أما عىل الصعيد اإلقليمي فسجل البيان استمرار تسلط األنظمة الشمولية ،بما يؤثر عىل
واقع الحقوق والحريات العامة للشعوب.صحوة الشعوب يف مجموعة من البلدان ،تونس،
مرص ،اليمن ،األردن ،الجزائر...ضد واقع االستبداد االجتماعي والتضييق عىل الحريات و
إهدار كرامة اإلنسان.

تعرضنا له خالل ربع قرن من األرس قد أثر عىل نفسيتنا،
لم نعد نخىش العذاب وال السجن ألننا فقدنا الشعور
واإلحساس واإلنسانية.لذا اهيب والتمس من املسؤولني
وغريهم حسن معاملة األرسى تجنبا ملا ال يحمد عقباه ألننا
فقدنا اإلحساس بالحنان والعاطفة جراء ما قسيناه من ذل
وعذاب يعجز عن وصفه من قبيل الجر بسيارات»الجيب»
والرمي باالرسى حفاة عراة عىل صفائح»الزنك «تحت
اشعة الشمس الحارقة وهم مقيدو االيدي واالرجل والجلد
بالسياط واالسالك الكهربائية والسجن داخل السيلون
لشهور ونزع الدم منه عنوة لجرحى الجبهة خالل املعارك
الطاحنة خالل ربع قرن من االرس.
* اجرى الحوار صالح بن الهوري

دفاعا عن حق العودة والعائدين

* ابراهيم امركي -تكموت -طاطا
يعتقد العديد من املواطنني داخل الوطن أن كل من عاد إىل ارض الوطن من مخيمات
تندوف يستفيد من السكن ووظيفة محرتمة وامتيازات أخرى ،لكن هذا غري صحيح
باملرة وال أساس له من الصحة ألنه ال ينطبق عىل كل العائدين الذين ال يزال العديد
منهم بدون سكن وال عمل قار ويعتمدون فقط عىل ما تجود به عليهم بطاقة اإلنعاش
الوطني التي ال تسمن وال تغني من جوع من دراهم معدودة نهاية كل شهر  ،وبصفتي
عائد إىل أرض الوطن لم أرى كل هذه الخريات التي يتحدث عنها البعض ،ولم يكن من
نصيبي سوى منصب بسيط جدا يف الوظيفة العمومية أما السكن وأشياء أخرى فهي
يف األحالم فقط رغم أنني كنت مجندا يف البوليساريو وأقطن يف املخيمات لدى عضو يف
قيادة البوليساريو ورئيس مؤتمر اتفاريتي األخري للجبهة وأخوه هو مسؤول العالقات
الخارجية يف الشبيبة الصحراوية ومع ذلك ،ما زلت أعاني من التهميش واإلقصاء وهذا
راجع إىل كون الدولة لم تتعامل مع العائدين بسواسية يف توزيع اإلمتيازات عليهم
حيث تعاملت معهم عىل أساس اإلنتماء العائيل والقبيل والجغرايف ،كما أن هناك تمييز
مقصود بني العائدين املنتمني إىل املنطقة املتنازع عليها ورفاقهم املتواجدين يف شمالها
وهو ما تسبب يف خلق الفوارق اإلجتماعية بينهم يف الحقوق والواجبات اليشء الذي
يستوجب إعادة النظر يف طريقة وكيفية تدبري ملف العائدين بشكل نزيه وشفاف.
املسألة الثانية التي أريد أن أوضحها للجميع هو أن حق العودة بالنسبة للمواطنني
املغاربة هناك حق طبيعي وتكفله لهم جميع القوانني واألعراف الدولية وليس إمتيازا
كما يدعي البعض ،رغم ذلك ،فإن أغلب العائدين إىل أرض الوطن عادوا تلبية للنداء
امللكي السامي إن الوطن غفور رحيم الذي وجهه املغفور له الحسن  2إىل املحتجزين
بمخيمات تندوف وهذا يعني أن الدولة املغربية هي التي فتحت أبواب العودة أمام هؤالء
وبالتايل فهي التي ستتحمل طبقا للقانون الدويل مسؤولية إستقبالهم وإدماجهم
داخل بلدهم األصيل بشكل كيل بما يف ذلك توفري املأوى واملأكل واملرشب لهم مع إعادة
إسكانهم وتأهيلهم ومساعدتهم عىل الولوج إىل الخدمات اإلجتماعية مع توفري فرص
الشغل لهم والتي ستضمن اإلستقرار لهم ولذويهم.
املسألة الثانية هو أن نعي جيدا أن الظروف املادية واإلجتماعية لهؤالء بمخيمات
تندوف هي جد مزرية وهو ما يفرض عىل الجميع التضامن معهم وتوفري كل أشكال
الدعم املادي واملعنوي لهم ،ألنه ال يعقل من الناحية األخالقية واإلنسانية أن تتخىل
الدولة عنهم يف مثل هذه الظروف وبمجرد عودتهم إىل املغرب .كما أن هدف العودة ال
يجب أن يتوقف عند هذا الحد سواءا قبل العودة أو أثناءها أو بعدها إىل حني عودة كل
املحتجزين املغاربة وإدماجهم داخل بلدهم املغرب.
املسالة الرابعة هو أن عملية العودة برمتها هي مسالة إيجابية وصحية من كل جوانبها
بالنسبة للمغرب رغم تحفظات البعض عليها ألن كسب رهان العودة سيساعد ال
محالة يف جلب اإلستقرار السيايس واإلقتصادي واإلجتماعي بمنطقة الصحراء وهذا
ما يجب أن نعرفه جيدا.
املهم من كل هذا  ،هو أن ال تختلط علينا األمور وال أن نهول منها ،ألن العائدون إىل
أرض الوطن يستحقون منا كل التقدير واإلحرتام وكل الدعم واملساندة ألنهم غامروا
بأرواحهم من أجل العودة إىل هذا الوطن الذي يجب أن يجازيهم عىل ذلك يف حدود ما
يضمن لهم العيش الكريم ويحفظ كرامتهم وأنا عىل يقني إذ أن أغلب العائدين لن
يطالبوا بأكثر من هذا.
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العامل االمازيغي

سنتان على اعتقال ،فاضح الفساد،
شكيب اخلياري

بحلول يوم ال��� 17من
ف��رباي��ر  2011تكون
قد م ّرت سنتان اثنتان
عن اعتقال املناضل
ال��ح��ق��وق��ي ،فاضح
ال��ف��س��اد ،شكيب
الخياري ..إذ يف مثل
ه��ذا اليوم من العام
 2009أقدمت عنارص
الفرقة الوطنية للرشطة
القضائية عىل النيل من
ح ّريّة شكيب الخياري
م��ب��ارشة بعد تلبيته
الستدعاء صادر عن ذات
الجهاز األمني مرفوق
بعبارة «ألمر يهمّ ك».
الواقفون وراء اعتقال الخياري لم يكونوا يعلمون بأن «األمر ال يهم الخياري
فقط»ّ ..
وأن اإلقدام عىل اعتقال رئيس جمعية الريف لحقوق اإلنسان «ألمر
يه ّم كافة الضمائر والقوى الحيّة عرب العالم» ،خصوصا وأن مرحلتي املحاكمة
املنتقدة ظروفها التي طالت شكيب الخياري قد حملت حكما مثريا للجدل بثالث
سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية بلغت قيمة معادلة ل� 760ألف درهم.
ّ
إن مرور سنتني عىل اعتقال فاضح الفساد شكيب الخياري ،وتنقيله عرب أربعة
سجون مغربية بمدن الدار البيضاء ومكناس وتازة وتوالل ،تجعلنا ندخل يف فرتة
الع ّد العكيس ملوعد إطالق الرساح ..كما تجعلنا نقف لحظة تأمّ ل لتقييم الوضع
الحقوقي بالبالد واملناهج القاسية للدولة يف التعاطي مع املقدمني عىل فضح
الفساد ولوبيات التخريب أمام املأل وباالستناد للحجج والرباهني التي ال تدع
مجاال للريبة وال الشك.
كما ّ
أن مرور مدّة عامني كاملني عىل اعتقال الحقوقي شكيب الخياري ،تدفع
صوب تقييم حجم التضامن الوطني والدويل الذي طال ملفه ،كما تقود صوب
التأمّ ل الجاد يف القدرات التي ينبغي أساسا أن تتوفر عليها أي دولة بالعالم
لتجعلها متمكنة من تقييم تحركاتها وتدارك الخاطئ منها حتّى ال ترض بوجه
البلد الذي هو وجه للجميع بدون استثناء.
ورغم تبقي مدّة عام ال غري من فرتة الحكم القضائي ا ُملنتقد الذي نال من حرية
شكيب الخياري فإن ذلك ال يمنع من إشهار مطلب أساس رفع منذ أوىل أيام
قرن حياة الخياري بفضاءات السجون والزنازين ..وهو «وجوب إطالق الرساح
الفوري لفاضح الفساد شكيب الخياري» مع االستمرار يف املجاهرة به إىل آخر
لحظة من مسرية القمع التي طالت حقوقيا مغربيا رفض الفساد ..وال يشء
غري الفساد.
* أمني الخياري
شقيق فاضح الفساد شكيب الخياري

ملاذا غاب الشعراء األمازيغيني عن انشطة املعرض
الدويل للنشر والكتاب

غاب الشعراء االمازيغيون عن لقاء «تقاطعات شعرية»الذي كان مدرجا ضمن
الربنامج الثقايف الخاص بوزارة الثقافة برسم الدورة السابعة عرشة للمعرض
الدويل للنرش والكتاب .وغياب الشعراء األمازيغيني ليس استجابة ألنشطة
املعرض التي أعلن عنها كل من اتحاد كتاب املغرب وبيت الشعر واإلئتالف
املغربي للثقافة والفنون بل ألن املعرض الدويل يتجاهل املثقفني األمازيغيني
وال يضع يف قائمة املبدعني املدعوين الشعراء األمازيغيني لقراءة أخر إنتاجاتهم
وال أساتذة وباحثني ونقاد لتحليل هذه اإلبداعات يف جلسات أدبية لرصد
نقط التالقي واالختالف بني القصيدة األمازيغية والعربية يف البناء الهيكيل
ويف املضامني واألغراض العامة ليبقى اإلقرار بالتعدد واإلختالف واإلعرتاف
باألمازيغية كرافد من روافد ثقافتنا الوطنية مجرد شعارات يفرغها القائمون
عىل تدبري الشأن الثقايف الوطني من مضامينها ليبقى الشعراء األمازيغييون
مبدعني يغنون خارج الرسب.
* الحسان مصحو
رئيس فدرالية الجمعيات الثقافية االمازيغية

اإلحتفال باليوم العاملي للمرأة بتنالت
تحت شعار املرأة التنالتية بني األمس واليوم ،يعتزم فرع الشبكة
األمازيغية من اجل املواطنة تنظيمه بتنالت أيام  31فرباير و 1مارس
 2011وياتي تزامنا مع موسم اللة مماس عيل لنساء ويضم الربنامج
تنصيب خيمة تعرض فيها منتوجات محلية ،وورشة تغليم حرف
تيفيناغ لفائدة النساء ومسابقة تقافية يف جانب عادات وتقاليد
املنطقة ،كما سيتم تنظيم ندوة حول املرأة التنالتية بني اليوم واألمس
ويف األخري سيتم تنظيم حفل شاي وتكريم للدور الذي تلعبه هذه املرأة
من أجل الحفاظ عىل عادات وتقاليد املنطقة

ت ـ ـ ـع ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ــة

* ببالغ الحزن واألىس تلقت جريدة العالم األمازيغي وأعضاء
مكتب جمعية أمود للتنمية والرتاث نبأ وفاة والد الشاعرة واملناضلة
األمازيغية رقية تو امللقبة ب تانريت ،وإثر هذا املصاب الجلل ،يتقدم طاقم
الجريدة وكافة أعضاء الجمعية بأحر تعازيهم القلبية إىل الشاعرة واىل
أرستها الكريمة ،داعني العيل القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
* ببالغ الحزن واألىس توصلت جريدة العالم األمازيغي ،وهي ماثلة إىل
الطبع ،بنبأ وفاة السيدة عائشة بن مبارك والدة الفنانة فاطمة بانو
امللقبة بفاطمة تحيحيت .وبهذه املناسبة األليمة يتقدم طاقم تحرير
الجريدة بأحر التعازي إىل عائلة الفقيدة ،راجني من الله أن يتغمد الفقيدة
بواسع رحمته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

أخــــــبــــــــــــــار
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شاب حيرق نفسه داخل خمفر الشرطة يف غرداية!!
ما زال الشاب «عمر مونه» الذي
حاول االنتحار حرقا ،يف مخفر
للرشطة بغرداية ،تحت الرقابة
الطبية بمستشفى ترشني بغرداية
بالجزائر .وتفيد مصادر مقربة أن
الحالة الصحية للشاب مستقرة
ولكنه يتحدث بصعوبة بالغة،
وبحرقة يتخللها البكاء والحرسات
عن التحرشات املستمرة للرشطة
به وبأفراد عائلته ،وعن معاناته
من ظلم وحقرة العدالة له وكذلك
تعاملها العنرصي معه والكيل
بمكيالني ،خاصة ملا تعرض منزلهم
العائيل النتهاك حرمته ليال من
طرف مجموعة أشخاص ،ثم
تعرض للتخريب و الرسقة وحرق
بعض محتواياته ولكن بعد مرور أكثر من ستة أشهر لم يتم القبض عىل أحد
من املعتدين بالرغم من تقديم شكاوي لدى الرشطة ثم ملف كامل لوكيل
الجمهورية مع معاينة املحرض القضائي لألرضار التي لحقت بمنزله العائيل
ولكن وحسب ترصيحاته فقد تعرض لسوء االستقبال ثم الطرد !!
وملا حاول تذكري الرشطة بشكاياته املتعددة يوم الخميس  10فيفري 2011
أخربه أحد األعوان بأنه سوف يلقى القبض عليه ويحتجز إىل يوم األحد
لتقديمه إىل وكيل الجمهورية وكان هذا اإلنقالب يف األوضاع حيث تحول من
ضحية إىل متهم وكذلك الكيل بمكيايلني القطرة التي أفاضت الكأس وعندما
وصل إىل هذا املرحلة انفجر باكيا وكان هذا السبب الرئييس الذي دفعه
التخاذ القرار اإلنتحار حرقا داخل مخفر الرشطة !!

املرصد األمازيغي للحقوق واحلريات يدين
اإلبادة اجلماعية اليت يتعرض هلا الشعب اللييب

يتابع املرصد األمازيغي للحقوق والحريات ،مسلسل التقتيل واإلبادة التي
يتعرض لها الشعب الليبي عىل يد ألقذايف وما تبقى من نظامه ،كما يتابع
حجم التقتيل وإرهاب املدنيني العزل .وبعد تقتيل ممنهج وبطيء عىل مدى
أزيد من أربعني سنة ،يرص القدايف عىل إحراق ليبيا و شعبها ملجرد تعبري
الشعب عن إرادته يف العيش حرا كريما ،و مع إرصاره املرعب عىل ذلك و الذي
عرب عنه ألقذايف شخصيا يومه الثالثاء  22فرباير  ، 2011تلوح يف األفق بوادر
اخطر إبادة جماعية تشهدها منطقة شمال إفريقيا.
وأعلن املرصد األمازيغي للحقوق والحريات ،يف بيان صادر عنه ،عن تضامنه
مع الشعب الليبي يف محنته ومواجهته لإلجرام املنظم ضده من طرف
بقايا نظام ألقذايف املدعوم بمرتزقة من األجانب ،وطالب املفوضية العليا
لحقوق اإلنسان التحرك العاجل ،إلنقاذ شعب ليبيا وحث املنتظم الدويل
التخاذ اإلجراءات الرضورية لتجنيب ليبيا ومنطقة شمال إفريقيا أكرب إبادة
جماعية يف العرص الحارض ،وندد بسياسة الصمت واملصالح التي تنهجها
الكثري من الدول حيال الجرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها ألقذايف بليبيا،
وبقمع الوقفة االحتجاجية أمام قنصلية ليبيا بالرباط ،والتي دعت إليها
العديد من التنظيمات الحقوقية املغربية.

إنتهاكات حقوق اإلنسان تطال عائلة
فخرالدين بتنغري

اجتمع يوم األحد  13فرباير  2011بمقر الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
 AMDHفرع تنغري ،بدعوة من املنتدى املغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف،
بنفس املدينة ،مجموعة من اإلطارات والهيئات السياسية والحقوقية،
للتداول يف اخرتاقات القضاء بملف قضية فخرالدين منطقة تزكي بتودغا
العليا .وبعدما توقفت هذه الهيئات عىل جوانب امللف قانونيا وقضائيا
وسياقها العام .أعلنت كل هذه الهيئات عن تضامنها الالمرشوط مع عائلة
فخرالدين وكل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان .واستنكارها للتعاطي
الغري منصف للقضاء يف ملفات العائلة .ودعمها لخطوات التنسيقية
الوطنية املشكلة لهذا الغرض .كما وجهت دعوتها لكافة الهيئات الحقوقية
واملؤسسات الوطنية لرصد وإيجاد الصيغ املالئمة لضمان نزاهة القضاء.
فيما طالبت بإرساء مسلسل حقيقي إلصالح القضاء تبع لتوصيات هيئة
اإلنصاف واملصالحةواسرتجاع ممتلكات األرس ضحايا االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان .مع تشكيل لجنة محلية ،ملؤازرة العائلة ومتابعة امللف
كخطوة من اجل متابعة القضايا الحقوقية باملنطقة.
ويف بيان  ،توصلت جريدة العالم األمازيغي بنسخة منه ،دعت فيه الهيئات
الحقوقية والسياسية عزمها ملواصلة الدفاع عن حقوق اإلنسان ورفع كل
أشكال اإلقصاء والتهميش عىل املنطقة ،كما أعلنت استعدادها لخوض
جميع األشكال النضالية لتحقيق أهدافها ولصون كرامة املواطنني باملنطقة.
وفيما ييل اطر وهيئات الدعم:فرع املنتدى املغربي للحقيقة واإلنصاف فرع
تنغري -لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان فرع تنغري -الجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان فرع تنغري -تنسيقية أيت غيغوش فرع تنغري -جماعة العدل
واإلحسان -الشبكة األمازيغية فرع زاكورة -جمعية تانكرا فرع تنغري-
جمعية تاوالت للتنمية والبيئة تنغري -أطاك املغرب تنغري -فرع جمعية
أفريكا لحقوق اإلنسان بالجرف أرفود -فرع جمعية أفريكا لحقوق اإلنسان
كلميمة -الكتابة اإلقليمية لالتحاد االشرتاكي -حزب اإلتحاد االشرتاكي
املوحد دادس امكون -مؤسسة ابن رشد كلميمة -جمعية الواحة الخرضاء
للتنمية والتضامن ورززات -جمعية سواعد الحارت للتنمية قلعة مكونة-
جمعية أمال دادي -جمعية دادس مكونة للتنمية -النسيج الجمعوي للتنمية
والديمقراطية زاكورة -الجمعية التنموية ألبناء املقاومني وأعضاء جيش
التحرير تنغري -جمعية إيرى للمعاقني تنغري -جمعية النخيل مالعب.

من هنا وهناك
• إعالن

تنظ�م منظمة تاماين�وت فرع أكادي�ر الدورة التكويني�ة الثانية
يف موض�وع :إتق�ان الكتابة والق�راءة باللغة األمازيغي�ة لفائدة
منخرطي الجمعيات الفاعلة يف النهوض باللغة األمازيغية ،مابني
 26و 27م�ارس الج�اري بأكادي�ر .وتعلن تاماين�وت يف إعالنها،
والذي توصلت الجريدة بنسخة منه ،أنه عىل كل من يود املشاركة
يف هذه الدورة التكوينية أن يبعث بطلب املشاركة مرفوقا ب:
 نسخة من السرية الذاتية للمشارك. املطب�وع الخ�اص بالتكوين بعد تعبئت�ه( .يمكن الحصول عىلنس�خة من املطبوع بواس�طة أحد العناوين أسفله أو عن طريق
املواقع التالية www.amaynu.netأو .www.wahate.fr.gd
 توقي�ع اإللت�زام بالحضور خالل م�دة التكوين واملس�اهمة يفتكوين أعضاء جدد بعد اإلستفادة من هذه الدورة التكوينية.
 أداء واجب التسجيل املحدد يف  50درهما.وتبعث طلبات املشاركة عن طريق الربيد العادي أو اإللكرتوني أو
ع�ن طريق الفاكس وذلك قبل  15مارس  2011كأخر أجل لقبول
الطلبات .عنوان املراس�لة :ش�ارع  574رقم  9بوركان - 80000
أكادير أو ayyur407@hotmail.com
وجاء يف اإلعالن الس�ابق الذكر بأن املنظمة يتتحمل كل مصاريف
التغذية واإليواء كما أشار إىل أن عدد املشاركني محدود.

• تيويزي

انعق�د بتم�ارة الجمع الع�ام التأس�ييس لفرع جمعي�ة تيويزي
للتنمية والتعاون والتضامن التي يتواجد مقرها املركزي بأكلميم
مقورن إقليم اشتوكة ايت باها بتاريخ  13فرباير .2011
وبع�د مناقش�ة القانون األس�ايس للجمعية تم انتخ�اب أعضاء
املكتب وتم تعيني ش�وكري الحس�ني رئيس�ا ،بنيني كلثوم نائبة
أوىل للرئي�س ،ماس�وس س�عدية نائب�ة ثاني�ة للرئي�س ،أحم�د
بنض�اوش كاتبا عام�ا ،بوبريك عثمان نائ�ب أول للكاتب العام،
ماس�وس س�لطانة نائبة ثانية للكاتب العام ،مومن محمد أمينا
للمال ،بوبريك الحس�ني نائب اول ألمني املال ،صالح بنيني نائب
ثاني ألمني املال و خالد ديزرافو ،بلعيد العرسي ،طوراين محمد،
بوموح أحمد ،العرسي محمد مستشارون.

مجعية ملتقى Izûran ugadirونداء
الكف الفوري عن تدنيس قصبة أكادير أوفال

تخليدا للذكرى الواحدة والخمسني إلعادة إعمار أكادير بعد زلزال
29فرباير ،1960ويف أول أنشطتها اإلشعاعية بعد تأسيسها يف غشت
 ،2010استطاعت جمعية ملتقى ايزوران ؤكادير أن تعقد ليلة السبت
 26فرباير  2011لقاءا حميميا أخويا جمع بعض منكوبي زلزال
أكادير وفعاليات إعالمية ،لقاء وقف خالله الحارضون عىل النداء الذي
أطلقه السيد محمد باجاالت رئيس الجمعية وطالب من خالله السيد
أحمد رشف الدين رئيس جمعية السكان االصليني ألكادير ايغري وكافة
اإلعالميني وفعاليات املجتمع املدني ،رضورة تكثيف الجهود وتوحيد
الصف والكلمة لغاية الكف الفوري واآلني عن تدنيس قصبة أكادير
أوفال مما تتعرض له من سلوكات مشينة تسوء للفضاء كموقع تاريخي
وكمقربة جماعية مازالت تحضن رفات ضحايا ليلة  29فرباير 1960
نداء سار إىل حد املطالبة من الجهات املعنية برضورة إغالق القصبة
إىل حني رد االعتبار لتلك النفوس املضمئنة التي يلحقها عبث املفسدين
وتحول دون أن ترقد بسالم .األمر الذي يستدعي حسب رأي جمعية
ايزوران رضورة نهج االجراءات االدارية والقانونية لتحقيق اجماع
بشأن صون كرامة القصبة واملدفونني بها.
* محمد الراييس

احلركة من أجل احلكم الذايت للريف
تقول أنه ال حل سوى االستقالل الذايت
املوسع للريف

إن حركة الحكم الذاتي للريف ،املجتمعة يومه  20فرباير،2011
عىل إثر التدخل األمني والعسكري يف حق الريفيني املتظاهرين
بالحسيمة ،تدين بشدة الهجمة الوحشية للحكم يف حق شعب
الريف الذي خرج للتظاهر معربا عن تطلعه يف بناء ريف الحرية
والكرامة والهوية ،وتوقه للعيش يف ظل نظام لالستقالل الذاتي
يقيهم رش الفساد والتسلط املركزيني ،إن الحركة تعترب غضب
أبناء الريف ،أفضل تعبري عن تطلعهم لنظام يحميهم ويحقق
أحالمهم.
وبناء عليه ،فإن الحركة تحذر من استمرار مسلسل التالعب
بأحالم الريفيني ،وتؤكد أن نظام االستقالل الذاتي ،خيار سيايس
وديمقراطي ال بديل عنه لضمان استقرار الريف ،وحماية
أبنائه ،إن الحركة تدعو كافة الهيات املسؤولة يف الريف ،والقوى
السياسية الحية إىل االنخراط يف خطة االستقالل الذاتي  ،كما
تدين بشدة استسالم األحزاب املركزية وتواطؤ النخب االنتهازية،
التي طاملا وضعت نفسها سدا بني الريفيني وتطلعاتهم ،وتعترب
الحركة أن الرشوع يف بناء حزب سيايس ريفي مسالة وقت فقط،
كما أنها ستجعل من خيار مؤتمر الحركة محطة تاريخية جديدة
يف مسار نضال الريف الحر.
* كريم مصلوح

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حيتفل باليوم العاملي للمرأة

نظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حفل استقبال عىل رشف العنرص النسوي واحتفاء ،كذلك باملرأة العاملة
باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية املساهمة يف خدمة اللغة والثقافة األمازيغيتني ،وذلك بمناسبة اإلحتفال باليوم
العاملي للمرأة ،وذلك يوم الثالثء  8مارس الحايل بمقر املعهد بالرباط

العامل االمازيغي
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ملف خاص
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بعد مضي عام على إنشاء قناة «متازيغت» ،وأمام العديد من األسئلة ا-ملطروحة حول أداء القناة وعالقة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية معها ،وكذا دور املعهد يف عالقته
مع قناة متازيغت ،ونظرا ألمهية املوضوع إرتأت جريدة «العامل األمازيغي» أن تقف وقفة تقييم نقدي موضوعي بإجناز ملف خاص حول املوضوع رصدت فيه أراء وتصورات
املهتمني واملسؤولني ويف امللف جتدون التفاصيل حول املوضوع.

أمحد بوكوس ،عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

ال وجود ألي توتر بني القناة واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
الربامج الثقافية والفنية تكتفي مبالمسة سطحية للظواهر

* حاورته رشيدة إمرزيك

* العديد من املهتمني بالشأن األمازيغي يحملون املعهد
امللكي مسؤولية األخطاء الكتابية فيما يخص األمازيغية يف
قناة «تمازيغت»  ،ماهي حدود مسؤوليتكم يف هذا املجال؟
وما دور املعهد امللكي يف العالقة مع القناة؟
** بداية ،البد من التنويه ،إجماال ،بالعمل الذي
تقوم به قناة تامازيغت منذ انطالقتها سيما وأن
ظروف اإلنطالقة دائما تكون صعبة واإلنتظارات
كثرية ومتنوعة .أما بالنسبة للمعهد ،فهو ال يتحمل
مسؤولية األخطاء التي قد يرتكبها الصحافيون
ومنتجو الربامج يف القناة االمازيغية ،ألنهم لم
يتلقوا ال تدريبا وال تكوينا من املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية يف مجال إمالئية األمازيغية .وبالرغم
من اإلرادة اإليجابية وحسن النية املعرب عنهما من
لدن الطرفني ،فلم يقع هذا بتاتا مع العاملني يف
قناة تمازيغت ،عكس ما وقع مع بعض صحافيي
القناة الثانية الذين استفادوا من تكوين باملعهد .أما
بالنسبة للقناة األمازيغية فاملعهد ال يتحمل أدنى
مسؤولية يف هذا املجال.
ويف هذا املنحى ،سبق للمعهد أن قام بإعداد مراجع
قيمة يف مجال الكتابة بحرف تيفيناغ وإمالئية
األمازيغية ،وكل من يتصفح هذه املراجع يتضح
له بشكل جيل أن هناك قواعد مضبوطة يف كتابة
املفردات والجمل ،وكذلك العنارص املكونة للخطاب،

املشاريع والعمليات التي يمكن أن تدخل يف إطار
برنامج مشرتك مع القناة ،ومن ضمنها تكوينات
لفائدة صحافيي هذه القناة.
* إىل حدود اآلن لم نر للمعهد أثرا بارزا بخصوص
املضامني الثقافية لربامج القناة الثامنة  ،ما رأيك؟
** املعهد يتوفر عىل عدد من املراكز ،وهي سبعة،
وكل مركز يشتغل يف حقل معريف معني :فهناك
مركز يشتغل عىل تهيئة اللغة عىل مستوى النحو
واإلمالء واملعجم ،ومركز يهتم بقضايا تدريس اللغة
األمازيغية ويقوم بإعداد املناهج والربامج والكتب
املدرسية والحوامل البيداغوجية بشكل عام ،ومركز
الدراسات األدبية والفنية ،وطبعا يشتغل يف مجال
جمع املتون األدبية و تدوينها ،كما يقوم بأبحاث
يف مجال التعابري الفنية والثقافية األمازيغية،
ومركز يشتغل يف حقل التاريخ والبيئة ومركز آخر
يقوم فيه الباحثون بأبحاث يف مجال علم االجتماع
واألنثربولوجيا ،ومركز يهتم بالرتجمة من األمازيغية
إىل لغات أخرى ومن هذه اللغات إىل األمازيغية ،وأخريا
مركز يقوم بأبحاث يف مجال تطبيق التكنولوجيات
الحديثة يف مجال األمازيغية .إذن هناك سبعة
مراكز ويف كل مركز تشتغل وحدات مكونة من
باحثني يعملون عىل أساس مخططات عمل ،وهذه
املخططات تهم سائر الحقول املعرفية ذات الصلة
باألمازيغية.
و يمكن ملضامني هذه األبحاث أن تشكل مادة
مهمة جدا بالنسبة للصحافيني
وم��ع��دي ال��ربام��ج ،حيث
بإمكانهم إدماجها يف أعمالهم،
كما يمكن أن توظف هذه
األبحاث يف إطار املشاريع التي
تتقدم بها رشكات اإلنتاج.
بمعنى آخر ،فبدل أن تقدم
مضامني معرفية عامة قد
تكون جدتها وقيمتها شيئا ما
ضئيلة من الناحية املعرفية،
فمن األفيد أن يقوم الصحافيون
ومنشطو الربامج ومعدي مشاريع اإلنتاج باإلطالع
عىل إصدارات املعهد والباحثني عموما يف املجاالت
املختلفة  ،و بدل أن نتقدم بصور ومشاهد عامة،
أو تقدم تعليقات ذات طبيعة فلكلورية ،كما تفعل
بعض رشكات اإلنتاج بتقديمها مضامني مبتذلة،
فمن األفضل اإلطالع عىل أعمال الندوات التي ينظمها
املعهد والجامعات يف مجاالت الثقافة األمازيغية.
* طبعا املعهد امللكي هو ذاته موضوع إعالمي ،لكن
املالحظ أن القناة لم تعط لهذا املوضوع األهمية الكافية،
ومن املتتبعني من يرجع ذلك إىل توترات قد تكون موجودة
بني املؤسستني ،ما قولك؟
** يف حدود علمي ،ال وجود ألي توتر بني املعهد

«املعهد ال يتحمل أدىن مسؤولية
يف األخطاء اإلمالئية اليت يرتكبها
الصحافيون يف القناة األمازيغية»
وهذه القواعد مدونة يف كتاب «خط وإمالئية
األمازيغية» .أما بالنسبة للنحو هناك أيضا مرجع
«مدخل إىل اللغة األمازيغية» الذي يتضمن العنارص
األساسية من الصواتة وقواعد الكتابة والرصف
والرتكيب .وهناك أيضا كتاب النحو املرجعي « La
 » nouvelle grammaire de l’amazigheو «معجم
اإلعالم» .هكذا ،فاملعهد قد تحمل مسؤولية كاملة يف
إعداد املراجع الرضورية املتعلقة بالخط وباإلمالئية
ومراجع النحو األمازيغي واملراجع املتعلقة باملعاجم.
وهذه بالذات املهام املنوطة باملعهد.
و ال بأس أن أذكر بأن سبق للمعهد أن تقدم بعرض
إلدارة القناة الثامنة عرض فيه مجموعة من

أحمد بوكوس

والقناة .يمكن يل أن أجزم بأن ليس هناك أي سوء
نية أو رفض التشارك أو التعامل أو املساهمة من
طرف املعهد ،ألنه بالنسبة لنا نعتقد أن إنشاء
القناة من املشاريع التي شارك فيها املعهد بشكل
مبارش وحازم .ولإلشارة،
فاملعهد هو من بادر بطرح
رضورة إنشاء قناة خاصة
باألمازيغية وهو من رفع
رأيه وملتمساته يف هذا
الشأن ،كما أن تحركاته
كانت حاسمة يف إعداد دفرت
التحمالت و عقد الربناج
ال��ذي بموجبه حصلت
القناة عىل ميزانيتها.
كما أن املعهد انخرط بكل
إرصار يف أعمال اللجنة
املشرتكة واللجنة التقنية
بتنسيق مع وزارة اإلع��الم واإلتصال و الرشكة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة .إذن ،فال يمكن أن نقول
إن املعهد يرفض التعامل مع القناة بل سبق له أن
عرب مرارا عىل استعداده الدائم للتشارك ،يف ظل
استقاللية األطراف.
* مرت سنة عىل انطالق قناة «تمازيغت» ،هل يرضيك
أداؤها؟
** إن القناة عىل وشك إنهاء سنتها األوىل ويصعب
القيام اآلن بتقييم موضوعي وتقني ألدائها ،بل يجدر
بنا أن نكون متفائلني ويقظني يف آن واحد .ولكن

املالحظ ،موضوعيا وبتجرد ،أن ثمة برامج ناجحة،
فمثال يف بعض اللقاءات حول القضايا الثقافية
واالجتماعية والسياسية هناك منشطون يقومون
بمجهودات و بمبادرات قيمة ،ال من حيث جودة
اللغة التي يوظفونها وخاصة املعجم ،وال من حيث
جدة املعارف التي يتم تمريرها خالل هذه اللقاءات.
كما أن ثمة بعض الربامج التي تم بثها عىل هذه
القناة منذ انطالقها وهي ليست يف املستوى املطلوب
ال من الناحية التقنية وال من ناحية مضامينها .فمثال
الربامج الخاصة بالشأن الثقايف والفني ال أعتقد أنها
يف املستوى ،حيث تكتفي بمالمسة سطحية للظواهر
الثقافية والفنية ،إضافة إىل أنها قلما تستضيف ذوي
االختصاص وربما بعض ضيوف الربامج هم أناس
لهم معرفة غري مبارشة وغري معمقة بالثقافة
األمازيغية وتعابريها ،يف الوقت الذي نجد أن املعهد
وحتى الجامعات و الساحة العلمية والثقافية
والفكرية تعج بفعاليات وازنة يف مجال التدوين
واإلبداع والتحليل والدراسة.
و عموما ،فاملشاهد ينتظر من «قناة تمازيغت»
تقديم قيمة مضافة حقيقية للمشهد السمعي
البرصي الوطني عىل مستويات اإلعالم و الرتفيه
والتثقيف واملعرفة ،ألن جمهور املشاهدين يتكون،
باإلضافة إىل ذوي اإلهتمام الذين يحملون هم
األمازيغية ويتتبعون أداء القناة ،من جمهور عريض
أغلبه من األميني ،وعىل القناة أن تلعب دورها بشكل

« بدل تقدمي صور ومشاهد
مبتدلة وتعليقات ذات طبيعة
فلكلورية ،من األفضل اإلطالع
على أعمال ندوات املعهد»
تام ،كي تلبي رغبات وحاجيات هذه الفئة الواسعة
 ،والتي تشكو نوعا ما من الحرمان املعريف والثقايف
والفكري .و يتعني عىل القناة أن تتحمل مسؤوليتها
كاملة يف هذا املجال ،بوصفها وسيلة للتثقيف
والرتفيه واإلعالم والتوعية استجابة لحاجيات
تلك الفئة اإلجتماعية العريضة التي أقصيت من
الربامج واملشاريع الوطنية لزمن غري يسري والتي
من حقها أن تستفيد من مشاريع التنمية البرشية
و من الورشات الهادفة إىل تنمية قدراتها الثقافية
واملعرفية كاملة.

احلسني بوزيت مقدم برنامج  AMRARAبقناة «متازيغت»

 AMRARAهو آلية لتصريف اخلطاب السياسي خياطب الناس سواء كانوا أكادمييني أو أناس بسطاء

لتقييم سنة من األداء اإلعالمي لقناة «تمازيغت» ،يجب الوقوف
عىل مسألة أساسية جدا ،هي أنه ألول مرة يف تاريخ املغرب املعارص
نشهد ميالد قناة تلفزية ناطقة باألمازيغية وعندما نتحدث عن
أول مرة نتحدث عن أول تجربة ملمارسة إعالم تلفزيوني مهني
باألمازيغية ولن ندخل يف التفاصيل املرتبطة باملوضوع ،ولكن
سنركز عىل ما تقدمه قناة «تمازيغت» من مواد إعالمية تحرتم
دفرت تحمالتها الذي سطر لها من طرف املؤسسات املعنية .هنا ال
محالة من الحديث عىل أن قناة «تمازيغت» احرتمت دفرت تحمالتها
وبالتايل احرتمت تعاقداتها املؤسساتية.
وبالنسبة للربنامج السيايس بقناة «تمازيغت» ،الذي طلب مني
إنجازه وتقديمه وإعداده أستطيع أن أقول ،والدالئل يف يدي،
بأنه برنامج احرتم جميع املعايري املهنية والتعددية السياسية
والجغرافية التي تويص بها توصيات املجلس األعىل للسمعي

البرصي ( ،)HACAفإىل حدود الساعة فالربنامج السيايس
 ،AMRARAشاركت فيه معظم اآلراء واملواقف السياسية من
أغلبية حكومية وبرملانية ومعارضة وأحزاب ممثلة بشكل جزئي
يف الربملان عالوة عىل النسيج النقابي الوطني بكل أطيافه والنسيج
الجمعوي ذو التعبري السيايس بكل أطيافه كذلك ومؤسسات الدولة
بما فيها الوزارات واملجالس العليا واملعاهد املتخصصة ،ومجموعة
من الباحثني الذين ينتمون إىل مجمل حقول املعرفة العلمية
املعارصة من سوسيولوجيني وانثروبولوجيني وعلماء القانون،
وقد تم استضافة مجمل هذه الضيوف ملناقشة مجموع القضايا
السياسية واالجتماعية التي تشكل راهنا أساسيا يف املجتمع
املغربي.
أما بالنسبة لتقييم السنة أو ما يقارب السنة بخصوص إنتاج
برنامج سيايس باألمازيغية أعتربه ،يف الوهلة األوىل ،تحديا حقيقيا

ومع مرور الوقت أخذ فسحته من بني الربامج األخرى التي تناقش
الشأن العمومي السيايس باملغرب.
عملنا هذا تعرتضه مجموعة من الصعوبات والعوائق التي نحاول
ددر اإلمكان التغلب عليها ،غري أن امليزة األساسية لربنامج�Amra
 raهو أنه آلية جديدة من بني اآلليات األخرى لترصيف الخطاب
السيايس املوضوعة بني يدي الفاعلني السياسيني والجمعويني
والحزبيني واملسؤوليني لتأطري املجتمع املغربي من الناحية
السياسية وإيصال مستجدات الحقل السيايس الوطني.
وأظن أن هذه اآللية الجديدة تكتيس طابعا اسرتاتيجيا حقيقيا،
ألنها تخاطب الناس ،سواء كانوا أكاديميني أو مؤطرين أو غري
مؤطرين أو أناس بسطاء ليس لهم قدر كبري من التعلم لكي
يواكبوا مستجدات الحياة السياسية.
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حممد مماد مدير قناة متازيغت يف حوار مع «العامل األمازيغي»

املعهد امللكي للثقافة االمازيغية ال يتوفر على خمتصني يف مجيع املجاالت ويف مجيع التخصصات

اجلرأة جيب أن تكون مسؤولة ومهنية ومتازيغت جريئة يف براجمها

* حاورته ر.إمرزيك

* من بني اإلنتقادات التي وجهت إىل القناة األمازيغية هي
أن العديد من الربامج تستضيف غري املتخصصني  ،بحيث
ال يت�م يف الغال�ب إ-س�تضافة باحثني من املعه�د امللكي
للثقافة األمازيغية مثال ،ملاذا يف رأيك؟
** بالعكس نحن نسيتضيف املختصين يف برامجنا
ومن هؤالء الضيوف باحثن من املعهد امللكي ،خاصة
حن يكيون املوضوع ليه عالقة مبيارشة بتخصص
باحث أو مسؤول باملعهد .
يف البدايية يجيب أن نتفيق عيى مبيدأ مفياده أن
تمازيغت هي قناة وطنيية مفتوحة لجميع املغاربة
دون اسيتثناء ،سيواء املتكلمون باألمازيغية أو غري
الناطقن بها .وأنيا ال أتفق مع مالحظتك بخصوص
استضافة غري املتخصصن ،وجميع الربامج تستقبل
أشيخاص تكيون لهيم عالقية مبيارشة باملوضوع
املناقش ،وقد يكون هناك إستثناء ،ألنني شخصيا ال
أنفي ذلك لسيبب أو آلخير ،وإن تم يف بعض الحاالت
استقبال ضيوف ليست لهم معرفة تامة باملوضوع،
فيمكين أن يحصل ذلك حن يتعيذر عى الصحافين
استقدام مختصن.
ويف هيذا الصدد يجب التذكري كذليك بأن «تمازيغت»
هيي قناة عامية ،وبطبيعية الحال ،املعهيد امللكي ال
يمكين أن يتوفير عى مختصين يف جمييع املجاالت
ويف جمييع التخصصيات ،وحسيب علميي فالبحث
األكاديميي باملعهيد مرتبط فقيط بالثقافية واللغة
األمازيغيتين ،ولهذا فقد فتحنا ميع الباحثن هناك
جميع جسور التواصل.
وقناة «تمازيغت» تعطي األولوية لألخصائين ،سواء
مين املعهد امللكيي خاصية إن تعلق األمير بالثقافة
واللغة األمازيغيتين ،أو أخصائين يف مجاالت أخرى
كاالقتصياد ،حييث تسيتضيف الربامج مثيال أناس
خارج املعهد .وكما قلت سابقا فالقناة هي مفتوحة
يف وجيه العميوم ،وجميع برامجها تسيتضيف ذوي
االختصياص ،ومين لهم عالقية مبيارشة باملوضوع
وبطبيعية الربناميج ،وأضييف أن املعهيد يعترب من
األطراف التي نتعامل معها باستمرار.
* ع�دم التنس�يق ب�ني القن�اة األمازيغية واملعه�د امللكي
يعتربه العديد من املالحظني إقصاء لدور املعهد يف التوجيه
واالستشارة والتكوين ،ما رأيك؟
** حاليا نشتغل عى مرشوع كبري يف مجال التكوين
يف غضيون السينة الحاليية  ، 2011ومين خالليه
سينقوم بتنظييم دورات تكوينية لفائيدة صحافيي
القناة ،بتنسييق مع مسيؤويل املعهيد امللكي للثقافة

حممد مماد
األمازيغية ،وهذه القضية محسومة ،وأذكر بأننا من
يقوم بتقدييم الطلبات للمعهد ولييس العكس ،ألننا
فعال عيى علم بالخصياص داخل القنياة من ناحية
التكويين ،وبهيذا سيسيتفيد الصحافييون مين هذا
التكوين ومن خربة الخرباء يف املعهد.
وأغتنم هذه الفرصة ألؤكد أن القناة مفتوحة يف وجه
املعهد امللكيي من ناحية املقرتحات واملشياريع التي
يمكن أن تقدم ونشيتغل عليها جميعا ،واملسؤولون
باملعهيد يعلمون جييدا ذلك ،فال وجيود لقطيعة بن
املعهد والقناة ،بل عى العكس نعترب املعهد امللكي من
األطراف األساسيية التي نتعامل معها يف هذا املجال،
ونحين بدورنيا يف حاجية إىل االسيتفادة مين تجربة
املعهد وتجربة خربائه.
* يف نظ�رك ألي جه�ة يمكن إرج�اع مس�ؤولية األخطاء
اإلمالئية التي ترتكب يف القناة بخصوص كتابة تيفيناغ؟
** هيذا أيضيا يمكين أن يعالج من خيالل الدورات
التكوينيية التيي تحدثت عنهيا ،ونحن اآلن نشيتغل
عى هذا املوضوع مع األسيتاذ أزضوض ،فاملسيألة
مرتبطة بالوقت فقط وننتظر أن يحدد املعهد الوقت
املناسيب للدورة ونحن عى كامل االستعداد للدخول
يف هيذا املرشوع ،وسيوف ال يقترص األمير عى هذه
السينة فقط ،بل يمكن أن يمتد إىل السينوات املقبلة
للذهاب بعيدا يف إطيار التعاون ما بن القناة واملعهد
امللكي للثقافة األمازيغية.

* رصح�ت يف إحدى اللقاءات الصحفية بأن قناتكم تتميز
بالج�رأة ،هل هناك برامج مس�تقبلية أكثر جرأة من التي
مر بثها؟
** تتحدد الجرأة حسيب طبيعية ونوعية الربنامج،
فشيخصيا أعترب مثال برنامج « »AMRARAيتسيم
بالجيرأة ،ألنيه يتمييز بإسيتقبال ضيفن ملناقشية
موضيوع ميا ،وغالبا ما تكيون املواضييع املقرتحة
للنقياش سياخنة ،فتتيم مقاربتها بكل جيرأة ،وإن
انعدمت هذه الجرأة يف بعض األحيان فاملشكل يرتبط
بالضييف ،ويكون املشيكل خارج عين إرادتي القناة
والصحيايف كذليك ،فنحن نطيرح األسيئلة وال يمكن
أن نجيرب الضيف عيى أن يكون جريء يف مناقشيته
وأجوبته.
وهيذا ال يعني أن برناميج  Amraraهو وحده الذي
يتصف بهذه الجرأة ،بيل جميع الربامج التي تنتجها
الثامنية ،إضافية إىل الجيرأة التيي تمييز املواضييع
املطروقة ،ويحرضني بهيذا الصدد برنامج «مبعوث
خياص» ،اليذي يتنياول مجموعية مين املواضييع
بالصوت والصورة ،والتي لم يسيبق لإلعالم السمعي
البيرصي واملكتوب أن تناولها بتدقيق ،وهذا يدخل يف
نظيري يف إطار الجيرأة التي تميز قنياة «تمازيغت».
لكن ما يجب التأكيد عليه يف هذا اإلطار هو أن الجرأة
يجب أن تكون مسؤولة ومهنية  ،فليست الجرأة هي
السب أوالشتم.
* ي�روج أن هن�اك هيمنة ألح�دى التعابري
االمازيغية يف القناة ،هل يف نظرك استطعتم
اعتماد تدبري تنوع لغوي متوازن؟
** أوال ليسيت هنياك هيمنية ألي
مكيون من مكونيات اللغية األمازيغية
والدليل عى ذلك هو تقرير الهيئة العليا
للسيمعي البيرصي والتيي تعتيرب أعى
هيئة تراقب موضوع مسيألة التعددية
الثقافية بالثامنة .ويف اجتماع سابق لنا
مع مسيؤويل الهيئة ،تيم التاكيد عى أن
«تمازيغت» نجحت يف تحقيق توازن بن
مكونات اللغة األمازيغية ،واعترب الهيئة
العليا للسيمعي البيرص املصدر املوثيوق لتأكيد هذه
املعلومة ألنها هيئة مستقلة وال عالقة لها بالقناة.
مل�اذا تم االقتصار يف بث القن�اة األمازيغية عﲆSatel-
 liteو TNTول�م يتم اعتماد البث األريض كما هو الش�أن
يف قنوات أخرى؟
** كميا تعلميون ،البيث األريض يتطليب إمكانيات
كبيرية ،ولكن هيذا ال يعني أنه لن يتيم إطالق القناة
عربه مسيتقبال ،واملسيألة هي مسيألة وقيت فقط.

يف البدايية كان الهيم الوحييد هو إطيالق القناة عى
األقمار اإلصطناعية ليشاهدها املواطنون ويتعرفون
عليهيا ،وإىل حيدود اآلن أعتقد أننا قيد حققنا الكثري
مين املكاسيب ،ويف املرحلية الثانية هناك مشياريع
واسيتثمارات ،ضمنها البث األريض رغم أنه يتطلب
اسيتثمارا ضخميا جيدا وتلزميه إمكانييات كبرية،
وسينعمل جاهدين عى تحقيقيه ،وفعال فقناة مثل
«تمازيغت» يجب أن تبث برامجها أرضيا .واملسيألة
دائما مرتبطة بالوقت ألن اإلرادة موجودة.
* بصفتك�م مدي�را للقن�اة ماه�و تقييمك�م لس�نة م�ن
العمل ،وه�ل يرضيك أداؤها وماه�ي يف نظرك التحديات
املستقبلية؟
** شيخصيا أقيول دائميا إن أي مسيؤول ال يمكنه
أن يكيون راضيا عن تجربته مائية باملائة ،وإن كان
راضييا «فخاصو يجميع حوايجو واميي فحالو»،
ولكن ما أقوله هو أنني رايض أوال عى قناة تمازيغت
كمكسب بالنسبة للمغاربة جميعا ،وثانيا بإنجازاتها
خيالل سينة مين األداء ،ألن الظروف التيي انطلقت
فيها صعبة جدا ،ولكن اسيتطعنا تجاوزها بتضافر
جهيود كل العاملن بالقناة ،وكذا بفضل اإلعانة التي
نلقاها من جانب الرشكية الوطنية لإلذاعة والتلفزة
والتي اسيتفدنا من إمكانيتها املهمة جدا كاألرشيف
واإلمكانيات التقنية ومسألة البث ومساعدات إدارية
كذليك ،فيجب عى أي ميرشوع أن يتطور ويتقدم إىل

«ال وجود لقطيعة بني املعهد
والقناة ،بل على العكس نعترب
املعهد امللكي من األطراف
األساسية اليت نتعامل معها»
األمام ،ونتمنى مستقبال أن نعالج القناة كما وكيفا،
ألننا نتوخيى برامج أفضل من حييث البث والتصور
والتقدييم كذليك ،كميا يجيب أن نرفع من مسيتوى
الصحفين والتقنين وهذا كله سيتحقق بحول الله.
كميا أننا سينعمل عيى إضافة برامج جدييدة تتميز
بالجرأة ،كما أرشت سابقا ،وهذا كله سيتحقق هذه
السنة إنشاء الله.

عمر إسرى مقدم نشرات األخبار بقناة «متازيغت»:
صحافيو القناة يف حاجة إىل دورات تدريبية يف األجناس الصحفية والقواعد املهنية وتقنيات التحرير التلفزي

كان انطالق القناة األمازيغية حدثا بارزا
يف مجال النهوض بالديمقراطية ،وتكريس
التنوع الثقايف واللغوي ويف مجال حقوق
اإلنسان ،خاصة الحق يف اإلعالم والحق
يف الوصول إىل املعلومة ،ألنه وألول مرة
استطاع األمازيغ أن يحصلوا عى قناة جل
فقراتها وبرامجها تبث بلغتهم ،التي لم يكن
الكثري منهم يفهمون غريها ،حيث كانت
نافذة للكثريين عى مايقع من أحداث تقع
يف كل بقاع العالم ،واستطاعوا من خاللها
اإلحساس بكينونتهم وهويتهم الوطنية.
سنة من االنطالق قد ال تكون كافية
إلصدار أحكام منطقية وموضوعية حول
أدائها املهني ،لكن يمكن أن نقدم حكما
أوليا حول أدائها ،إذ يمكن لكل متتبع
أن يالحظ التطور التسلسيل والتدريجي
لربامج القناة من حيث الجودة ،كما تم
تجاوز بعض األخطاء و مظاهر االرتباك
واالرتجالية التي تصاحب أي مرشوع يف
بدايته ،فالقناة أصبحت معادلة أساسية
داخل املشهد اإلعالمي السمعي البرصي
ببالدنا ،وأصبحت تحظى بنسبة مشاهدة
مهمة قد تتجاوز نسب مشاهدة العديد من
القنوات التي سبقتها إىل االنطالق بسنوات،
وهنا نشري إىل أن جمهور القناة ليس فقط
من الناطقن باألمازيغية بتعبرياتها ،بل من
كل مكونات الشعب املغربي عى اختالف
ثقافاتهم ولغاتهم ،وذلك بفضل خاصية
أساسية تتميز بها أال وهي خاصية القرب
من املشاهد من خالل الوصول إىل جميع
املناطق دون تمييز وإتاحة الفرصة لجميع
الفئات والطبقات للتعبري عن مشاكلها

و تطلعاتها ،وكذا من خالل التوجه إليها
بلغاتها املحلية.
قسم األخبار يعترب القطاع األكثر أهمية،
حيث تعد نرشات األخبار العمود الفقري لكل
شبكة برامجية يف أي وسيلة إعالم سمعية
برصية شاملة ،ألنها املادة األساسية التي
تكرس الخط التحريري ألية قناة ،كما
تعترب وظيفة اإلخبار الوظيفة األساسية
لوسائل اإلعالم إىل جانب التثقيف والرتفيه.
يف القناة األمازيغية ساهم الصحفيون يف
القسم يف بلورة نرشات بأداء مستحسن
لغويا ومهنيا ،فالنرشات تأخذ بعن االعتبار
التوازن بن مختلف التعبريات األمازيغية
الثالث ،مع إدخال مفاهيم ومصطلحات
أمازيغية مشرتكة ،مواكبة للتطورات التي
يعرفها البحث العلمي واللسني األمازيغي
يف أفق معرية اللغة األمازيغية ،مع احرتام
حق املشاهد يف فهم الرسالة اإلخبارية دون
التباس كبري .وتلك مهمة صعبة ،فالتوازن
اللغوي بن ماهو محيل وما هو وطني
مشرتك ليس عمال سهال ،إذ يجعل الصحفي
يقوم بمجهود مزدوج مقارنة مع الصحفي
املعرب أو الفرنكفوني مثال ،ألنه يقوم
بالبحث عن املصطلحات الجديدة والتأليف
بينها وبن لغته األم حتى ال يسقط يف
املحلية الضيقة ،وال يحرم املشاهد من فهم
الخرب يف نفس الوقت ،ويقوم ببحث مضني
يف مجال الرتجمة من اللغات األخرى إىل
األمازيغية ،كل ذلك إىل جانب وظيفة أي
صحايف آخر وهي تحرير املواد الصحفية مع
احرتام القواعد املهنية للتحرير.
يف املدونة الربازيلية ألخالقيات مهنة

الصحافة مثال نجد مادة تقول «يجب عى
الصحفي أن يدافع عن اللغة والثقافة
الوطنيتن وأن يحميهما» ،من هنا نستشف
مدى االهتمام الكبري الذي يوليه إعالم الدول
للنهوض باللغات والثقافات الوطنية يف
مواجهة آثار العوملة الثقافية ،مهمة توضع
عى عاتق الصحفي املغربي املهني الذي
يجب عليه أن يضطلع بدور الدفاع عن
لغاتنا وثقافتنا عرب العمل عى النهوض
بهما واحييرتام قواعد اللغة وتطويرها
و حمايتها وترسيخها يف فكر األجيال
الصاعدة.
وأهمية اللغة كبرية يف مجال اإلعالم
فاملعرفة الناقصة بهذه األداة األساسية قد
تقود الصحفي،رغم إرادته وحسن نيته ،إىل
اإلخالل بمبدإ مهني وقاعدة ديونتولوجية
( كالسقوط يف أحكام القيمة ،االختيار
غري املناسب لنعت ما ،عدم اتخاذ مسافة
الزمة إزاء موقف معن )...كما أن القصور
اللسني يخل بقاعدة الوضع يف السياق la
 contextualisationأي وضع القول يف
سياقه وفق القواعد اللغوية الخاصة بقبيلة
أو منطقة ما ،هذا التعقيد اللغوي يحاول
الصحفيون داخل قسم األخبار تجاوزه
من خالل االعتماد عى قواميس لباحثن
يف مجال اللغة خاصة باحثي املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،وكذا من خالل التعاون
والتنسيق والتشاور فيما بينهم للتأكد من
صحة بعض املصطلحات وربطها بسياقها،
هذا التعاون الذي يقل نظريه يف مؤسسات
إعالمية أخرى ،ويف هذا اإلطار البد أن أشري
إىل أن العديد من املواطنن الذين أعرفهم

تعلموا كلمات ومصطلحات أمازيغية من
خالل القناة مما يعد مجهودا مساعدا
للنهوض بهذه اللغة.
كما أن نرشا ت األخبار داخل القناة تعتمد
يف انتقاء األخبار وترتيبها عى قواعد مهنية
من خالل قانون القرب :القرب الجغرايف،
القرب النفيس العاطفي ،القرب االنساني،
القرب الزمني ،القرب االجتماعي_الثقايف،...
كما نحاول نحن الصحفيون رفقة رئيس
التحرير الزميل رشيد ايكن تنويع األجناس
الصحفية داخل كل نرشة ،كالربورطاج
و التقرير و البورتريه ...وكذا من حيث
التيمات ،حيث نجد النشاط امللكي وأنشطة
الحكومة ،واملشهد السيايس ،االقتصاد،
الثقافة ،الرياضة ،األخبار الدولية...
لتمكن املشاهد من االطالع عى مختلف
االخبار املحلية والوطنية والدولية ومراعاة
االختالف يف اهتمام كل فئة.
وهنا أشري إىل أن القناة تحتاج إىل تكثيف
الدورات التدريبية حول األجناس الصحفية
والقواعد املهنية وتقنيات التحرير التلفزي،
وكذا حول أخالقيات املهنة لتطوير األداء،
هنا أشري إىل أن كون كل الصحفين شبابا
يجعل القناة تتوفر عى مؤهالت كبرية
– رغم أن بعضهم لم تتح لهم فرصة
دراسة الصحافة يف إحدى معاهد اإلعالم
واالتصال  -يجب صقلها وحسن تدبريها
مع احرتام الضمري املهني لدى الصحفين
وإيالئهم اهتماما أكرب ،وتربية الحس
املهني لديهم وإرشاكهم يف أي تغيري أو
تطوير يشمل القناة ،واالستماع إليهم
واحرتام اختصاصاتهم ،مع رضورة األخذ

عمر إرسى

بعن االعتبار خصوصية العمل املناط
بالصحافين بالقناة بدون استثناء ،الذي
يعد مهمة كبرية ومحفوفة بالصعوبات
حيث يصبح اإلعالمي صحفيا ومرتجما
وباحثا يف اللسانيات.
بصفة عامة فأداء قسم األخبار بالقناة
جيد ويف طريق التطوير املمكن بفعل جو
التفاهم والتنسيق الذي يسوده ،وكذا
الرغبة امللحة لدى الصحافين الشباب
يف تطوير أكرب ألداء هذا القسم ،فقطاع
األخبار هو من معايري تقدم وتطور أو تأخر
أي قناة شاملة ،وفضول ورغبة اإلنسان
يف معرفة ماذا يجري تأتي قبل رغبته يف
التثقيف والرتفيه مع أهمية كل الوظائف
التي يتأسس عليها اإلعالم.
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املواكبة النقدية املوضوعية هي ما سيضمن تطور قناة متازيغت

تستدعي منا قناة تمازيغت بعد ميض عام عىل إنشائها وقفة تقييم
نقدي موضوعي يأخذ يف اإلعتبار السياق واإلنتاج والتفاعل بني القناة
واملجتمع ،لجس نبض الدينامية الجديدة التي أطلقتها هذه القناة يف
الفضاء السمعي البرصي املغربي .وأقصد بالتقييم املوضوعي القيام
بالحصيلة انطالقا من عمل القناة وإنجازها الفعيل وليس اعتمادا عىل
األحكام القبلية واملحاكمة املزاجية التي ال حظنا أنها تنترش بني ظهرانينا
بشكل كبري ،فمن املثري لإلنتباه أن موضوع القناة الثامنة يطرح يف كل
التظاهرات التي تقام حول قضايا األمازيغية ،ومعظم املتحدثني عن
القناة ينعتونها بقناة «الفلكلور» ،غري أنني عندما أسأل املتحدثني عما
يقصدونه بما ذكر أكتشف قي الغالب أنّهم يقصدون بـ»الفلكلور» ظهور
الفنان األمازيغي التقليدي عىل الشاشة ،كما يقصدون بقناة الفلكلور
أنها تبث مواد فنية تقليدية ،وهو ما يعني يف النهاية أن معظم املتدخلني
يف النقاش ال يعرفون معنى «الفلكلور» وال يشاهدون القناة األمازيغية
أصال ،وأنّهم يف الواقع ضحية «الحس املشرتك» أكثر مما ينطقون عن
بيّنة ،كما تخفي العديد من التعليقات الالمبالية نظرة دونية إىل كل ما
ينتمي إىل الذات األمازيغية ،وهي نظرة توجد لألسف حتى عند األمازيغ
أنفسهم .دون أن ننىس بأن انعدام الثقة يف املؤسسات الذي كان وراءه
سنوات طويلة من التهميش وامليز ،قد جعل نظرة الكثري من املواطنني
تنطبع بالريبة واإلستياء املسبق.
ّ
إن محاسبة القناة األمازيغية إذا ينبغي أن تقوم قبل كل يشء عىل أمرين:
ـ أن يكون الهدف هو تطوير هذا املكسب الهام ،ألنه بجميع املقاييس
مكسب ال رجعة فيه عىل األمازيغ تقويمه وتعهّ ده بالنقد واملتابعة إىل أن
يصري يف مستوى طموحاتهم.
ـ أن كل قراءة يف األداء التلفزي للقناة ينبغي أن تنطلق من دفرت تحمالتها
الذي تعهدت بتحقيقه من جهة ،وعىل ما تبثه فعال عىل مدار األسبوع من
جهة ثانية ،وهو أمر بحاجة إىل املتابعة واملشاهدة عن كثب.
ّ
يخص دفرت تحمالت القناة فهو ينص يف تقديمه العام عىل أن قناة
فيما
«تمزيغت قناة عامة للقرب» ،تتضمن برامج متنوعة هدفها الرفع من
قيمة األمازيغية والنهوض بها لغة وثقافة وفنا وحضارة ،والتعبري عن
التنوع الثقايف الوطني والتعريف به .وذلك عرب برامج منتجة كليا أو عرب
برامج مدبلجة أو مرتجمة أسفل الشاشة باألمازيغية ،بنسبة  70يف
املائة ،كما عىل القناة إنتاج حوايل  30يف املائة من الربامج حول األمازيغية
باللغات األخرى للتعريف بها عند غري الناطقني بها.
وينص دفرت تحمالت قناة «تمازيغت» كذلك عىل أن برمجة القناة تتضمن
نرشات األخبار وبرامج سياسية وعامة ومجالت اجتماعية وثقافية
وأرشطة وثائقية وبرامج املعرفة والرتبية وبرامج مخصصة للدين
وبرامج الحياة العملية ومنوعات موسيقية ومسابقات وبرامج ترفيهية
وعروضا حية ،إضافة إىل أعمال خيال سمعية برصية وأعمال درامية من
أفالم ومرسحيات وسكيتشات وبرامج لألطفال والشباب عالوة عىل نقل
وبث املباريات واألنشطة الرياضية.
وبجانب ذلك ينص دفرت تحمالت قناة تمازيغت عىل أن القناة ستبث
برامجها يف البداية ملدة ست ساعات يوميا من اإلثنني إىل الجمعة ما بني
الساعة السادسة مساء ومنتصف الليل ،وعرش ساعات يومي السبت
واألحد ،من الثانية بعد الزوال إىل منتصف الليل ،عىل أن تتم مراجعة هذه
املدة بعد عام بغرض الرفع منها حسب اإلمكانيات املتاحة .ويمكن للقناة
أن تبث بشكل ظريف برامج خاصة باملستجدات السياسية.
فما الذي حققته القناة من كل هذا وما الذي لم تستطع تحقيقه بعد؟
يالحظ ّ
بأن القناة قد استطاعت تحقيق برامج النقاش السيايس والثقايف
العمومي والشأن املحيل ،وأنها قد أنجزت روبورتاجات وبورتريهات وأفالم
وثائقية حول الكثري من الظواهر الثقافية والتنموية ،وأبرزت الكثري من
الوجوه التي كانت مغمورة وكذا التي اشتهرت يف مجاالت محددة دون
أن يعرف الناس أنها وجوه أمازيغية كالزعماء السياسيني والربملانيني
واألطباء واملهندسني ورجال األعمال واملوظفني يف مختلف القطاعات،

وقد كانت ميزة هذه الربامج أنها جعلت كل هؤالء الفاعلني ،الذين
قلما تسمح لهم ظروف اشتغالهم بتوظيف اللغة األمازيغية ،يقومون
بالتعريف بعملهم عربالتوجه بخطابهم إىل جمهور ناطق باألمازيغية.
كما نجحت القناة يف استقطاب العديد من الوجوه الفنية التقليدية
والعرصية ،الكبرية والشابة ،والتي ظلت التلفزة املغربية مغلقة دونها
لنصف قرن ،وعرضت القناة أفالما ومرسحيات ومباريات رياضية
ومسابقات ووقائع سياسية وسهرات فنية ،كما عرضت برامج لألطفال،
واستعملت يف ذلك كله اللغة األمازيغية بفروعها الثالثة الكربى ،والعربية
الكالسيكية والدارجة والفرنسية.
ومن أهم ما تمت مالحظته أن القناة قامت بتغيري لشبكة برامجها بعد
ستة أشهر من اشتغالها عىل ضوء اإلنتقادات التي وجهت إليها ،فقلصت
من برامج الحوار التي تمتد لساعة ونصف و أحدثت برامج جديدة.
ولقد قامت القناة بتغطية أنشطة نضالية لتنظيمات أمازيغية قاطعتها
القنوات األوىل والثانية ،بما فيها ندوة التقرير األممي حول امليز العنرصي
والذي يدين الحكومة املغربية ،وبما فيها مسرية  20فرباير املطالبة
بتغيري سيايس جذري .كما أنتجت برامج عما طال تاريخ املغرب من
تحريف وعن مختلف التجاوزات التي تعرفها العديد من القطاعات ،وعن
شخصيات فكرية ذات وزن كبري كمحمد أركون ومحمد خري الدين ،وعن
الكتب واإلصدارات األمازيغية إلخ ...وهي كلها برامج تضع أصحاب
نظرية «الفلكلور» يف مأزق وتطرح السؤال حول مدى مشاهدتهم للقناة.
فما الذي لم تحققه القناة أو لم توفق يف تحقيقه خالل السنة املنرصمة؟
انطالقا من دفرت تحمالت قناة تمازيغت الحظنا يف املرصد األمازيغي
للحقوق والحريات بعض مظاهر التقصري التي تكتنف برامجها ،والتي
يمكن ترتيبها كالتايل:
 )1عىل مستوى الخط التحريري العام لوحظ بشكل ملموس وجود
غموض واضح يف مفهوم األمازيغية ذاته لدى بعض العاملني يف القناة،
فباستثناء بعض الشباب الذين تلقوا تأطريا داخل الحركة األمازيغية ،فإن
بعض العاملني يف القناة يكادون يختزلون عملهم يف استعمال األمازيغية
ّ
بغض النظر عن املضامني الفكرية والقيمية التي يم ّررونها ،وهو
كلغة،
يشء أثار حفيظة وانفعال الكثري من املتتبعني ،فأن يقوم فقيه من
فقهاء القناة بنصح املشاهدين يف برنامج ديني بعدم التكلم مع أبنائهم
بالفرنسية أوبـ»الرببرية» عىل ح ّد تعبريه ،وأن يتكلموا معهم العربية
التي هي «لغة القرآن» ،وأن يقول ذلك يف قناة أحدثت من أجل شعار
رسمي هو «النهوض باألمازيغية» ،فهذا يصبح أشبه بالنكتة السمجة.
كما أن قيام منشطة إلحدى الربامج بالحديث عما سمته بـ»الظهري
الرببري» معتمدة رواية حزب اإلستقالل املدسوسة يف بعض املقررات
الدراسية التي هي قيد املراجعة اآلن ،يثري السؤال حول مدى وعي بعض
العاملني يف القناة بمفهوم تمازيغت التي يعملون يف قناتها .وهذا كله يد ّل
عىل الحاجة املاسة للعاملني يف القناة إىل تكوين ال يتعلق باللغة فقط بل
بالتاريخ والثقافة واآلداب والقيم األمازيغية .كما يربز حاجة القناة إىل
برامج للتوعية بقضايا الهوية األمازيغية.
 )2ضعف اإلعتمادات املالية املخصصة إلنتاج الربامج الجيدة ،حيث يبدو
من خالل ما أنتجته القناة حتى اآلن ،أو ما تم إنتاجه من خالل رشكات
خارجية أو ما ت ّم بثه أن القناة ال تتمتع باإلعتمادات املطلوبة لتحقيق ما
هو منصوص عليه يف دفرت التحمالت عىل الوجه األكمل ،وهو ما يقتيض
العمل عىل تمتيع القناة بامليزانية الكافية إلنتاج برامج محرتمة عىل
املستوى التقني والتيماتي معا.
 )3أثار قيام القناة ببث برامج الرسوم املتحركة بالعربية الفصحى
لألطفال منذ انطالقها استياء كبريا يف أوساط جمهورها ،وهو ما
جعل إدارة القناة تعهد إىل إحدى رشكات اإلنتاج بدبلجة تلك الرسوم إىل
األمازيغية .غري أن املطلوب هو التفكري يف طرق مغايرة لتسلية األطفال
و تثقيفهم سواء يف الطبيعة أو يف فضاءات مؤسساتية ،حيث يمكن
التفكري مثال يف تنظيم رحالت مصورة تجمع بني التنشيط الفني والثقايف

فاطمة الضعيف فاعلة مجعوية ومهتمة بالشأن األمازيغي:

مشكل قناة «متازيغت» هو بثها للرسوم املتحركة بالعربية
حيتاج النقاش يف القناة األمازيغية إىل الكثري من اجلرأة

تعتـرب القنـاة األمازيغية مكسـب مهـم للمغاربة ،وقد
انطلقـت هذه القناة بعد سـنوات من النضال السـيايس
واملدني ألطراف مختلفة من جمعيات وأحزاب وفعاليات
أدبية وفنية.
واملتتبع للقنـاة األمازيغية يالحظ العديد من اإليجابيات
التي يمكن إجمالها فيما ييل :
 -1القناة األمازيغية احرتمت بشكل كبري دفرت تحمالتها،
 -2استقطاب جمهور عريض من املشاهدين،
 -3التأثري يف املحيط اإلقليمي خاصة اإلخوة الجزائريني
الذين يعتربونها مكسـب كبري يف منطقة املغرب الكبري،
 -4تطور دائم يف الربمجة ويف املواضيع،
 -5تنوع يف املوضوعات اإلقتصادية واإلجتماعية والفنية
والسياسيةالخ...
أما السـلبيات التي يمكن مالحظتهـا فتتمثل هي أيضا
فيما ييل :
 -1عدم استقاللية ميزانية القناة األمازيغية .
 -2مشكل اللغة مطروح بحدة يف القناة األمازيغية ،لذلك
يجب تقريب املعجم املسـتعمل حتى تعم الفائدة جميع
جهـات املغرب ويفهم كل ما يذاع عىل القناة لدى جميع

الناطقني باألمازيغية.
 -3بالنسـبة لربامـج األطفال،
تمة مشكل حقيقي عندما تبث
الرسوم املتحركة باللغة العربية
أوالفرنسية.
مـن هنـا نتسـاءل ،ملـاذا اليتم
توظيـف الثـراث األمازيغـي
البسـيط يف تأطـري األطفـال
وتثقيفهـم؟
فاطمة الضعيف
 -4عـدم اسـتقطاب املزيـد من
الشباب ذوي التكوين الجيد يف املجال السمعي البرصي،
 -5يحتـاج النقـاش يف القناة األمازيغيـة إىل الكثري من
الجرأة والطرح للقضايا الوطنية واملغاربية.
وخالصـة القـول ،فـإن القنـاة األمازيغية يف حـد ذاتها
مكسـبن ونتمنـى أن يزيد الحيز الزمني الرسـمي للبث
ليشـمل أكثر من ست ساعات ،وأنا متأكدة أن تمازيغت
سـتحقق الهدف الذي من أجله أنشـأت وهـو أن تكون
قناة لـكل األمازيغيني تعـرض بوفاء قيمهـم وحياتهم
وثقاقتهم األصيلة.

والرتفيه.
 )4أن اإلكثار من الربامج
الدينية التقليدية التي تتوجه
إىل املشاهدين كما لو أنهم
أطفال قارصون جعل القناة
تبدو مناقضة لفكرة «قناة
عرصية» تعطي صورة عن «بلد
منفتح عىل القيم اإلنسانية
ّ
ينص عىل ذلك
الحديثة» كما
دفرت التحمالت .ومن جهة أخرى
ظهر كما لو أن القناة تتوجه إىل
رشيحة اجتماعية حديثة العهد
بالتعرف عىل الدين اإلسالمي،
خالفا للقنوات األخرى التي ال
أحمد عصيد *
تبث أكثر من برنامج واحد يف
األسبوع ،و هو املعدل الطبيعي
رس هذا
لهذا النوع من الربامج ،مما جعل الكثريين يتساءلون عن ّ
اإلرساف يف الربامج الدينية.
 )5لم تقم القناة إال يف النادر جدا بإنتاج أو بث برامج باللغة الفرنسية
كما ّ
ينص عىل ذلك دفرت التحمالت الذي يقر برضورة بث  30يف املائة من
الربامج بالعربية والفرنسية.
 )6غلبة املادة الفنية التقليدية عىل اإلنتاجات العرصية ،وهو ما أسماه
بعض املناضلني بـ»الفلكلور» ،والصحيح أن األمر يتعلق بحصص البث
املخصصة للموسيقى والغناء والتي يهيمن عليها الفنانون التقليديون
باعتبارهم األكثر عددا واألغزر إنتاجا عىل الصعيد الوطني ،وهو ما
يحتم عىل القناة محاولة إحداث التوازن بني الفنانني العرصيني الشباب
والفناينن التقليديني ،رغم التفاوت املوجود بينهم عىل صعيد اإلنتاج .وأرى
ّ
بأن النظرة امليكانيكية إىل الفنان التقليدي بكونه منتجا لـ»الفلكلور»
نظرة مجحفة قد تؤدي إىل تغييبه أو إقصائه بعد أن قىض نصف قرن
يف انتظار تلفزة مغربية تفتح له أبوابها وتقوم بتكريمه واإلحتفاء به
والتعريف بإنتاجاته ،وهو ما يحتم التمييز املنهجي واملعريف بني ما يسمى
بـ»الفلكلور» وبني فنوننا األصيلة التي كان لها الفضل يف الحفاظ عىل
اللغة والثقافة األمازيغيتني حتى اآلن.
 )7ضعف التوازن يف استعمال فروع اللغة األمازيغية وخاصة يف األخبار،
وكذا عدم تكافؤ مقدمي الربامج يف «اإلجتهاد اللغوي» املطلوب حيث يبذل
بعضهم جهودا كبرية يف حني ال يقوم بعضهم بأدنى جهد يف التعريف
باملعجم األمازيغي الحديث عرب استعماله ولو مع مرادفاته املتداولة ،إذ
ما زال البعض يتعامل مع األمازيغية كما لو أنها لم تعرف بعض طريقها
إىل املدرسة.
 )8عدم مواكبة القناة بشكل يومي لبعض األنشطة األمازيغية املسرتسلة
كاأليام الدراسية واملهرجانات الفنية واملعرض الدويل للكتاب ،وذلك عرب
تقديم يوميات تربز الوجوه الثقافية وحاالت اإلبداع املتميزة يف الفن
والبحث وغريها من املجاالت ،حيث تكتفي القناة يف الغالب بروبرتاج
إخباري عام ال يعكس حقيقة اإلسهام األمازيغي.
 )9عدم انفتاح القناة عىل الحياة الطالبية وعىل إبداعات الشباب
وأسئلتهم ومواقفهم.
 )10كثرة األخطاء يف الكتابة بالحرف األمازيغي تيفيناغ ،وهو أمر غري
مسموح به بالنظر إىل اإلمكانيات املتاحة للتكوين.
قد ال تكون القناة األمازيغية يف املستوى املثايل لتطلعاتنا ،ولكن علينا
أن ندرك بأن أفضل رهان لتطويرها هو مشاهدتها ومتابعة إنتاجاتها
بالتحليل والنقد والتقييم ،سواء يف الصحافة املكتوبة أو عرب مراسلة
مسؤوليها ،الذين من واجبهم إصاخة السمع لكل األطراف.
* عضو املرصد األمازيغي للحقوق والحريات

حياة جنمي إعالمية بـ ـ «متازيغيت»

قناة متازيغت تضع من أولويات أهدافها
التطور والتجديد واالجتهاد املتواصل

بعد أيام قليلة انطفأت الشمعة األوىل مليالد قناة تمازيغت التي شهد اإلعالم الوطني
والعاملي ميالدها بأطرها وموظفيها وصحفييها وتقنييها .وتعمل قناة «تمازيغت»
جاهدة ،وبتظافر جهود كبرية ممزوجة بإرادة حقيقية ،عىل بناء مؤسسة إعالمية
ذات قيم مضافة ،ترتقي باإلعالم األمازيغي إىل مستوى إعالمي جيد يف إطار حكامة
وسري ناضج من طرف مسؤولني يحملون هم إيصال اإلعالم األمازيغي والثقافة
األمازيغية لكل العالم ،وأقول الثقافة األمازيغية ألنها حضارة عريقة غنية بتنوع
أشكالها وأنماطها وتقاليدها واختالفاتها املتميزة.
قناة «تمازيغت» نهجت سياسة فعالة إلدماج التعابري الثالث (تمازيغيت وتشلحيت
وتريفيت) ضمن برامجها املتنوعة ،والتي حاولت جاهدة من خاللها ،تناول كل
امليادين ،سواء االقتصادية أو اإلجتماعية أو السياسية أو الثقافية والفنية ،أي كل ما
يأمل املشاهد الكريم رؤيته عىل هذه القناة.
وتضع تمازيغت من أولويات أهدافها التطور والتجديد واالجتهاد املتواصل بدون
توقف ،بإضافة بصمة مختلفة وبنكهة أمازيغية محضة.
وفيما يتعلق بالربامج الفنية فإن هناك برامج من شأنها إحياء املوروث املوسيقي
الغنائي األمازيغي القديم الذي يعد مكسبا مهما خصوصا بحضور الفنان األمازيغي
والذي يعترب من أهم العنارص التي ساهمت يف التأريخ لتقاليد وعادات والرتاث واللغة
والهوية األمازيغية.
لقد مرت سنة وحلت أخرى ،والتي ستكون بال شك سنة حافلة بعطاءات ومستجدات
أكثر قوة ومواكبة لتحديات املشهد اإلعالمي املتجدد واملتغيري.

العامل االمازيغي
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ليلى أحكيم عضو املجلس البلدي بالناظور يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

املرأة الريفية يف عمق املشاريع التنموية بالناظور

إعطاء األمازيغية املكانة اليت تستحقها ضمن املشاريع الثقافية للمجلس البلدي

مشروع مارتشيكا يعتق مدينة الناظور من النسيان والتهميش

* مرحبا بك عىل صفحات جريد «العالم األمازيغي» نريد أوال معرفة
من هي ليىل أحكيم؟
** ليىل أحكيم ابنة مدينة الناظور صيدالنية ،تابعت دراستي
بغرناطة يف كلية الطب والصيدلة ،رئيسة جمعية الناظور
للتوعية والوقاية الصحية ،وعضو املجلس البلدي ملدينة الناظور،
واترأس فيها اللجنة الثقافية.
*بصفتك عضو املجلس البلدي بالناظور ،هل استطاعت املرأة
األمازيغية أن تحتل إىل جانب الرجل موقعا يف مراكز القرار؟
** كما هو معلوم فدخول املرأة عالم السياسة حسب القانون
املنظم لالنتخابات أجربها عىل القبول باللعبة السياسية من
خالل حصولها عىل مكان وحيد يف الئحة طويلة مع الرجال ،دون
إعطاء ذلك املفهوم الحقيقي املغنى املراد منه ،من خالل إرشاك
املرأة يف التدبري بكل حرية وإستقاللية عىل املستوى الوطني،
ودون إهمال املرأة عىل املستوى املحيل ففي مدينة الناظور
مثال استطاعت فيها املرأة الحصول عىل نسبة قليلة جدا من
املقاعد اىل جانب الرجل ويرجع السبب اىل عدم وجود أي الئحة
ترتأسها امرأة ريفية كما هو الشأن يف باقي املدن ،حيث أكتفت
املرأة بالرتشح يف الئحة نسائية اىل جانب اللوائح األخرى ،وهذا
ال يعني أن املرأة يف بلدية الناظور ليس لها أي دور رغم بعض
االستثناءات ،حيث أنني بمعية باقي العضوات نحاول ما أمكن
أن نأخذ تلك املكانة الحقيقة التي يجب أن نحظى بها عن طريق
املساهمة يف اتخاذ القرارات التي تهم ساكنة املدينة كباقي
األعضاء من خالل تفعيل دورنا يف اللجان التي نرتأسها بالبلدية .
* كيف يتعاطى املجلس البلدي بالناظور مع قضية النهوض باملرأة
الريفية وإدماجها يف التنمية؟
** قضية النهوض باملرأة الريفية وإدماجها يف التنمية قضية
الساعة ،ورهان أي مجلس بلدي ،سواء عىل الصعيد املحيل أو
الوطني.
بالنسبة ملدينة الناظور حاليا ،فإنها تفتقد اىل البنية التحتية
الالزمة للعب هذا الدور الهام ،من خالل افتقادها اىل دار املرأة
والطفل واملراكز األخرى التي تهتم باملرأة الريفية ،إىل جانب
مراكز أخرى اجتماعية وثقافية تجد املرأة ذاتها فيها ،ويرجع
هذا الغياب اىل الربامج السابقة التي يبدو أنها أهملت قضية
املرأة بشكل ما ،ولتخطي هذه العقبة فقد اقرتحت اللجنة التي
أترأسها مجموعة من الخطوات التي يمكن من خالل تحدي
صعاب البنيات يف إطار املخطط الجماعي للتنمية الذي تضمن
عدة مشاريع تهم املرأة الريفية ،خصوصا دار املرأة والطفل
ومراكز أخرى سيتم تشييدها بمجموعة من األحياء الكربى
للمدينة
* ما مدى إرشاك النوع يف املشاريع التنموية ،وهل هناك تجاوب
وانخراط للمرأة يف هذه املشاريع ؟

** بالنسبة ملفهوم إرشاك النوع االجتماعي الذي يقصد به
إرشاك املرأة اىل جانب الرجل يف املشاريع التنموية التي تعرفها
املدينة والتي ترشف بلدية الناظور عىل تشييدها ،هو مفهوم
قد يختلف نوعا ما عن ما هو متداول يف باقي املدن من خالل
الرجوع اىل تاريخ املرأة األمازيغية ،التي كانت منذ القدم جنبا
اىل جنب مع الرجل بغض النظر عن معطى مقاربة النوع الذي
أصبح مؤخرا سائدا يف املغرب الذي يستهدف إرشاك جميع
املواطنني بغض النظر عن جنسهم ،حيث يأخد كل مرشوع بعني
االعتبار دور املرأة ،ويف هذا اإلطار تعرف مدينة الناظور تجاوبا
ملحوظا للمرأة الريفية مع املشاريع املتواجدة حاليا باملدينة،
خصوصا الحضور الذي تسجله يف عدة مناسبات عرب مجموعة
من امللتقيات الثقافية واملعارض املحلية واملشاريع التي مولتها
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي انخرطت فيها بشكل
إيجابي جدا
* أنت رئيسة اللجان املكلفة بالتنمية البرشية والشؤون الثقافية
واالجتماعية والرياضية لبلدية الناظور ،ما موقع األمازيغية ضمن
املشاريع الثقافية للمجلس؟
** األمازيغية لها ميزة خاصة باملنطقة ،فمدينة الناظور مدينة
أمازيغية كباقي املدن املغربية ،سكانها يتحدثون أمازيغية الريف
وثقافتهم ال تختلف عن ثقافة باقي السكان إال ما غريته الطبيعة
والزمن ،بحكم تقدم اإلنسان األمازيغي ومسايرته العرص،
وهذا معطى هام ستأخذه اللجنة بجدية ،خصوصا املتعلق بما
هو ثقايف واجتماعي ،اعتبارا للعالقة التي تربط الساكنة مع
ثقافتهم األصلية وعالقتهم االجتماعية الوطيدة داخل املجتمع
الريفي ،ومن الواجب عىل اللجنة أخذ األمازيغية من هذا املنطلق
وإعطائها تلك املكانة التي تستحقها ضمن املشاريع الثقافية
للمجلس ،واعترب أن أي رئيس بلدية عىل الصعيد الوطني إن كان
له تصور أو اهتمام بالثقافة فواجب عليه أن يرتجم ذلك عىل
أرض الواقع دونما ترك تلك االهتمامات مجرد افكار ،لرتحمة
ذلك االهتمام وأخذه بعني االعتبار يف اللجن الثقافية.
* ما الجديد يف حارض ومستقبل مدينة الناظور خاصة ومنطقة الريف
عىل العموم ،وهل يمكن ذلك من إخراجها من براثني النسيان والتهميش
التي أطالها منذ عقود؟
** إن حارض مدينة الناظور ومنطقة الريف معروف عند
الجميع ،الن املنطقة عاشت عقودا من التهميش ألسباب يعلمها
الجميع أيضا ،إال أن االلتفاتة املولوية التي خصها جاللة امللك
محمد السادس للمنطقة واالهتمام الكبري الذي يوليه للمدينة
الناظور بشكل خاص ال يمكن تصوره ،حيث أن أي زيارة جديدة
للمدينة إال وأتت بمرشوع هام يمس الحاجيات الحقيقية
لساكنة املنطقة يف أفق االنتقال اىل واقع أفضل تنتظره املنطقة،
وأخص بالذكر مرشوع مارتشيكا ميد الضخم الذي ترشف عليه

Tujjut taqqburt
ديوان جديد للشاعرة خدجية يكن

 ،Tujjut taqqburtأو رائحة عريقة ،هو الديوان
الثاني للشاعرة خديجة يكن ،يحتوي عىل40
قصيدة موزعة عىل 126صفحة ،تتخللها رسومات
معربة للفنان رشيد أنزيض ،كما يضم الديوان
ترجمة إىل اللغة العربية ،وهي رسالة تتوخى منها
الشاعرة بث إيمانها برضورة االعتناء باللغتني
ومنحهما املكانة املستحقة.
أجواء هذا الديوان تمتزج بألوان مختلفة هي أشبه
بفسيفساء تختلط فيها املشاعر بألوان األرض،
حيث نجد حضورا قويا للرتاب واملجاالت الجغرافية
التي تميز املغرب كوطن تفتخر الشاعرة بانتمائها
إليه ،لهذا اختارت الشاعرة إهداء ديوانها للمجاالت
الطبيعية التي عرفتها يف طفولتها ،والتي ترسخت
يف ذاكرتها لألبد،ومن هنا تأتي داللة العنوان،
فلألرض املغربية رائحة عريقة عراقة الجغرافيا
والتاريخ ،اللغة واالنسان ،إنها رسالة إىل األرض
تعبريا عن الحب والوفاء ،ورسالة إىل القارئ
املغربي أن يثقف نفسه بثقافة األرض ،وأن يعزز
ارتباطه الوطني بتاريخ وجغرافية وهوية األرض املغربية من طنجة إىل الكويرة ،وبالرغم
من كون الديوان يعتز باالنتماء الوطني ،ويفك الحصار عن مناطق ظلت مجهولة حيث
تسميها الشاعرة باألرايض املنعزلة ،فإن الديوان يضم أيضا قصائد عن اإلنسان وعالقته
باإلنسان ،يف تمازج مع مختلف األحاسيس وعالقتها باألشياء ،بالذات ،بالطبيعة وباآلخر.
صدر الديوان عن مطبعة  Beau lieuبالدارالبيضاء ،وقام األنفوغرايف والفنان رشيد
أنزيض بتشكيل الغالف ،بينما قامت الشاعرة برتجمة معاني ديوانها إىل اللغة العربية.كما
أرفقتها بأسطوانة تضم قراءة شعرية بصوت الشاعرة منسجمة مع موسيقى هادئة.

ليىل أحكيم

وكالة مارتشيكا ،فهو بحد ذاته مستقبل مدينة الناظور ،هذا
املرشوع الذي يمكن له أن يعتق املدينة من النسيان والتهميش
ويعوض ما فات عىل األقل ،يف أفق استفادة املدينة من مشاريع
أخرى تساهم يف تقدم وازدهار املنطقة ،وتجدر اإلشارة إىل أن
هناك مؤسسات ومراكز عديدة دشنت السنة املاضية ،وهي يف
طور االنتهاء ،هذه املشاريع ستعود بالنفع ال شك عىل املدينة.
* كلمة أخرية
** أشكر أوال جريدة العالم األمازيغي عىل هذه االستضافة،
واهتمامها باملدينة وباملرأة بشكل خاص ،وأتمنى من املرأة
الريفية بمدينة الناظور االنخراط بشكل إيجابي يف جميع
املجاالت وتناضل من أجل تحقيق املساواة ،كما أتمنى للمجلس
البلدي ملدينة الناظور أن يكون عند حسن ظن الساكنة وأن
يساير املشاريع امللكية الكربى ،وال أن يكون عقبة يف طريقها،
هذا املجلس الذي يعيش أياما عصيبة بسبب الرصاعات الداخلية
التي ال تصب يف مصلحة الساكنة.

اجلامعة امللكية املغربية للرياضات الوثريية و الرشاقة
البدنية تعقد مجعها العام العادي بالرباط
عقدت الجامعة امللكية املغربية للرياضات الوثريية و الرشاقة البدنية جمعها العام العادي بقاعة عالل الفايس
بمندوبية الشباب و الرياضة بالرباط يوم  12 :فرباير  .2011بدا من الساعة الرابعة بعد الزوال بحضور ممثل
وزارة الشباب و الرياضة و بحضور الجمعيات املنظوية تحت لواء الجامعة .بعد توفر النصاب القانوني  ،تناولت
الكلمة السيدة رئيسة الجامعة رحبت فيها بالحضور و تطرقت لجدول األعمال .تلت املداخلة قراءة التقرير األدبي
الذي تاله الكاتب للجامعة السيد نور الدين أدراز و التقرير املايل الذي تاله أمني املال السيد خالد بالعطار ،حيث
اندرجت األنشطة يف أرقام كما جاء يف التقرير عىل النحو التايل :
ـ التداريب الجهوية 9:
ـ التداريب الوطنية 3:
 التداريب الدولية 3: املنافسات الوطنية 6: األنشطة املنظمة تحت لواء الجامعة 7: املنافسات الدولية املنظمة يف املغرب 2: عدد املشاركات األجنبية 2: عدد امليداليات 2:وتميز التقرير األدبي برصد جميع مواطن القوة يف جميع األنشطة االعتيادية و اإلشعاعية .كما رصدت املناقشات
الطموحات و اآلمال التي ال محالة سرتقى بأهداف الجامعة إىل مستوى أحسن و أفضل ،كما تطرقت مناقشات
و املداخالت إىل الصعوبات املادية التي تواجه الجامعة و التي تحاول جاهدة تخطيها ويتضح هذا جليا يف الجدول
رفقته :
• مجموعة مداخيل لسنة  057,40 065 1 :2010درهم
• مجموع مصاريف لسنة  1 02 ,322 059 :2010درهم
•ديون الجامعة لسنة  83 ,300 177 :2010درهم
بعد انتهاء املناقشة اقرتحت السيدة الرئيسة انتخاب تلث أعضاء املكتب ،لكن الجمع العام وباإلجماع أعطى
الصالحية للسيدة الرئيسة لتكوين املكتب.
ويف الختام تقدمت رئيسة الجامعة بأحر تشكراتها للوزارة الوصية و الصحافة الوطنية سواء منها املسموعة أو
املكتوبة أو املرئية عىل املساعدات التي يقدمونها لرياضتنا للوصول إىل املستوى املنوط بها.
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ثقافة وفن

مواطن جزائري يوجه رسالة إىل السيد وزير العدل

السيد مالل مالك
الساكن بحي  108مسكن -عمارة  1رقم 4
خروجة مستغانم
إىل معايل السيد وزير العدل
املوضوع:طلب تدخل إلطالق رساح مواطن جزائري محبوس
باململكة املغربية
يرشفني ،سيدي أن اعرض عليكم الوقائع املشار إليها أسفله،
راجيا منكم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلطالق رساح أخي املحبوس
ببلدكم الشقيق.
يتعلق األم��ر بأخي املسمى مالل امحند عقيل املولود يف
 10/07/1972جائز عىل دكتوراه يف اللغة االنجليزية بالواليات
املتحدة األمريكية ،دبلوم يف الفندقة والسياحة ودبلوم من املعهد
العايل للصحافة الدولية ،وهو مقيم منذ  3سنوات بالدارالبيضاء
أين يشتغل يف تدريس اللغة االنجليزية.
وخالل شهر أوت من سنة  ،2009تعرض أخي إىل استفزاز من
طرف جاره بمدينة الدارالبيضاء ثم تطور األمر إىل شجار نجم
عنه إصابة هذا الشاب بجروح عىل مستوى رجله بعد محاولته
االعتداء عىل أخي ،وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزا منذ 32
يوما.
وبعد رفع شكوى من طرف هذا الشاب من اجل تهمة الرضب
والجرح العمدي ،تم اعتقال أخي وإيداعه رهن الحبس ،ووجهت
له النيابة عدت تهم تتمثل فيما ييل :الرضب والجرح العمديني،
االجهار باإلفطار يف رمضان ،التهديد بالسالح األبيض ،حمل
السالح بدون مربر مرشوع وعدم تادية واجب املرشوب.
وبعد إحالة أخي عىل املحكمة االبتدائية بالدارالبيضاء فان
محاميه التمسوا يف حقه عرضه عىل طبيب نفيس نظرا لكونه
كان مصابا منذ مدة بخلل عقيل واضطرابات نفسية.
وبتاريخ  17/09/2009أصدرت محكمة الدارالبيضاء حكمها
القايض بإدانة أخي بعقوبة سنة حبس نافذا(وثيقة)01
وبعد استئناف هذا الحكم قضت محكمة االستئناف بالدارالبيضاء
يف  20/01/2010بإجراء خربة طبية عىل أخي تعهد بها للدكتور
يف قسم األمراض العقلية بمستشفى ابن رشد من اجل فحصه
والقول ما اذا كان مصابا بخلل عقيل اثناء ارتكابه لالفعال املتابع
بها (وثيقة )02
وتنفيذا لقرار محكمة االستئناف تم انجاز الخربة الطبية من
طرف املركز الجامعي للطب النفيس ابن رشد يف ،27/04/2010
والتي توصلت يف خالصتها إىل ما ييل »:إن أخي امحند عقيل مالل
هو مصاب فعال بمرض عقيل يتمتل يف مرض الهوس االكتئابي
والذي جعله خالل النوبة من عدم التمكن من حالته النفسية
وعدم اإلدراك.
القدرة عىل التمييز يف ذلك الوقت للوقائع املدعى عليه كانت

باطلة»(وثيقة)03
وبعد إعادة السري يف الدعوى بعد انجاز الخربة الطبية عىل أخي
فانه كان يفرتض أن يقىض باإلفراج عليه طبقا للفصل  76من
القانون الجنائي املغربي ،نظرا النعدام مسؤوليته وثبوت إصابته
بخلل عقيل كما هو تابت بموجب الخربة النفسية التي أمرت بها
املحكمة نفسها.
غري انه وخالفا لكل التوقعات أصدرت محكمة االستئناف قرارها
املؤرخ يف  26/05/2010والقايض بإلغاء الحكم املستأنف،
والحكم من جديد بعدم االختصاص مع إبقاء أخي رهن الحبس.
(وثيقة .)05
وباالطالع عىل هذا القار الصادر عن محكمة االستئناف فإننا
نالحظ بأنه لم يناقش تقرير الخربة النفسية التي أمرت بها
املحكمة ذاتها ،وبالعكس من ذلك فانه ناقش فقط الخربة الطبية
املنجزة عىل الضحية واعترب القرار بان الضحية قد أصيب بعاهة
مستديمة ،مما يقتيض الترصيح بعدم االختصاص ،وبالتايل
إحالته عىل محكمة الجنايات.
مالحظة -:قرار محكمة االستئناف هو يتناقض تماما مع
خالصة الخربة الطبية املنجزة عىل الضحية والتي توصل فيها
الطبيب إىل الخالصة التالية »:ال يمكن البث يف العاهة املستديمة
مادام العالج مستمرا منذ الحادثة»( انظروا يف ذلك إىل الوثيقة
.)04
ونثري انتباهكم إىل أن الفصل  76من القانون الجنائي املغربي هو
يف صالح أخي ،وهو ينص عىل ما ييل »:إذا تيقن ملحكمة املوضوع
بعد إجراء خربة طبية أن الشخص املتابع بجناية أو جنحة كان
عديم املسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختالل عقيل،
فانه يجب عليها:
1أن تثبت أن املتهم كان وقت الفعل يف حالة خلل عقيل يمنعهتماما من اإلدراك واإلرادة.
2أن ترصح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.3أن تأمر يف حالة استمرار الخلل العقيل بإيداعه يف مؤسسةلعالج األمراض العقلية.
ويبقى األمر باالعتقال ساريا عىل املتهم إىل أن يودع فعال يف تلك
املؤسسة».
وعليه فسوف يالحظ سيادتكم بان أخي هو موجود رهن الحبس
منذ  17شهرا دون محاكمة كما ان حالته الصحية هي يف تدهور
مستمر خاصة وانه يعاني من اختالل عقيل واضطرابات نفسية(
وهو األمر الثابت بموجب الخربة الطبية املنجزة تنفيذا لقرار
محكمة االستئناف).
وعليه فانه لم يبقى لنا من سبيل سوى ان نلتمس تدخل
سيادتكم من اجل إطالق رساح أخي.
تقبلوا مني سيادتكم املوقرة فائق التقدير واالحرتام.

رســـــــــــائــــــــــل
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الشاعر االمازيغي حممد اجيضاض
رمز التضحية يف خدمة الثقافة االمازيغية

*الحسان مصحو  -ازرو
عشق الشعر االمازيغيي منذ فجر شبابه تملكه حب
القريض األمازيغي من أم رأسه حتى أخمص قدميه
وهو ال زال يتأبط محفظته ويشق طريقه من قبيلة
أيت الطالب عقى بدائرة أزرو بإقليم إفران ،التي رأى
فيها النور سنة  ،1962اىل مدرسة زاوية إبن الصميم.
كان وزمالؤه يف الدراسة يجربون عىل قطع مسافة
خمسة كيلومرتات ليتابعوا دراستهم اإلبتدائية رغم
وعورة التضاريس ورداءة أحوال طقس املنطقة،
وكان من أنجب التالميذ ولم يكن يدري بأن مواضبته
عىل حضور جلسات الشعر األمازيغي التي يدعى لها
فحول الشعر األمازيغي يف قبائل إبني امكيلد ،كروان
أيت سغروشن ،إبني امطري ،أيت يويس وغريها لقراءة
اخر ما جادت به قرائحهم من ابداعات أدبية وفنية
تشنف أدان املتلقني وتأرس البابهم من ثايفارث افرادي
ثاماوايث وغريها من أنماط الشعر األمازيغي التقليدي
التي ستغري مجرى حياته ليتحول من طفل يعكف عىل
مراجعة الدروس وحفظ امللخصات وانجاز الفروض
والتمارين إىل طفل يواكب أخر اإلنتاجات يف الشعر
األمازيغي يحفظها عن ظهر قلب لرتافقه يف وحدته
وتؤنسه يف وحشته.
ولم تجد تهديدات أرسته لحثه عىل متابعة دراسته مثل
سائر زمالئه نفعا ألن تيار الشعر األمازيغي جرفه
لينسيه ذاته ودراسته وليندر نفسه لخدمة الثقافة

األمازيغية .الحديث عن الشاعر األمازيغي محمد
أجيضاض املعروف يف األوساط األمازيغية بمحمد
أجانا شاعر يشبهه الباحثون بالشاعر العربي أبي
تمام ألن شعره يحفل بالرموز والكنايات وعمق
املعاني يتعدر معها عىل الكثريين فهم معاني ابيات
قصائده وإدراك مراميها بسهولة ،لم يكنال الشاعر
محمد اجيضاض الدي قاطع دراسته وأهمل اراضيه
الفالحية لخدمة الرتاث املغربي األمازيغي األصيل
سيجد نفسه مبدعا يغني خارج الرسب وتجاهل تام
لوزارة الثقافة التي تدعم املبدعني لكونهم يخدمون
الصالح العام وتجاهل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
املؤسسة ذات الطابع اإلستشاري والتي أسسها ملك
البالد للنهوض بالثقافة األمازيغية ومؤازرة الفنانني
واملبدعني األمازيغيني ليبقى شاعرا ينظم قصائد
اليواكبها التدوين وال يحفل بها النقاد والباحثني،
يقيض بياض نهاره يف مقهى بالسوق املركزي
بمدينة ازرو يف انتظار من يلتمس خدمته لتنشيط
عرس أو وليمة ما دام منظمو املهرجانات الثقافية
الكثرية ،ولله الحمد ،يف مدن اململكة يجهلونه وزمالؤه
ومادامت رشكات اإلنتاج بالقنوات التلفزية ال تعري
لهم أي إهتمام ليبقى شاعرأمازيغيا واقفا بعرنينه
األشم مرفوع القامة رغم مايعانيه من عوز مادي وما
دام مقتنعا بأنه لم يفن زهرة شبابه هباءا بل أفناها
لخدمة الثقافة األمازيغية.

مجعية أحواش إدبراهيم :دينامية مجعوية من أجل النهوض و االرتقاء بالفن األمازيغي
تأسست جمعية أحواش إدبراهيم بتاريخ  01يونيو
 ،2006بمركز الجماعة القروية بتغجيجت ،من طرف
نخبة من الشباب املمارسني لفن أحواش بمنطقة
تغجيجت ،من أجل الحفاظ عىل هذا املوروث األمازيغي
العريق باملنطقة ،ومن أجل املساهمة يف تعليمه ألطفال
وشباب املنطقة ليكونوا خري خلف لخري سلف...
وتسعى جمعية أحواش إدبراهيم إىل املساهمة يف
تنمية املوروث الثقايف والحضاري للبلدة والعمل عىل
إغنائه ،وخلق روابط الصداقة والتعاون بني الجمعية،
والجمعيات املحلية والجهوية والوطنية والدولية ،وذلك

من أجل التعريف بالرتاث األمازيغي وإغنائه ،والعمل
عىل خلق قاعدة من الناشئة ،وتربيتها عىل الحفاظ عىل
املوروث الفني والثقايف والحضاري للمنطقة ،وتشجيع
الباحثني يف الرتاث األمازيغي ،وحثهم عىل النرش يف
الرتاث املحيل قصد إحيائه ،والحفاظ عليه.
وقد عملت الجمعية منذ تأسيسها عىل تنظيم مجموعة
من األنشطة الفكرية والثقافية والفنية ،كما ساهمت
يف إحياء مجموعة من السهرات واألمسيات الفنية
باملنطقة ونواحيها ،وشاركت يف العديد من امللتقيات
والتظاهرات الفنية بمختلف ربوع الوطن...

تعليم اللغة األمازيغية هل لالغنية االمازيغية نصيب من الدعم

إىل النخبة املغربية

املرجعيات ،املرتكزات والرهانات الكربى

صدر للكاتب أحمد عصيد
كتاب جديد تحت عنوان
"رسائل إىل النخبة املغربية"،
ويضم كما ورد يف تقديم
الكتاب مجموعة من الرسائل
املفتوحة التي وجهت إىل عدد
من السياسيني واملثقفني يف
مناسبات خاصة تمت اإلشارة
إليها يف تقديمات الرسائل
املنشورة ،وتشغل هذه الرسائل
العقد األخري الذي يمت ّد من
 1999إىل  ،2010وهي رسائل
يف قضايا األمازيغية والتنوع
الثقايف واللغوي ،وإشكاليات
الدين والسياسة واإلنتقال
نحو الديمقراطية

أصدر املرصد األمازيغي
والحريات
للحقوق
كتابه الثالث بعنوان:
تعليم اللغة األمازيغية:
املرتكزات
املرجعيات،
والرهانات الكربى
ويتضمن العديد من
املعطيات حول السياق
التاريخي الذي تم فيه
إدراج األمازيغية يف النظام
الرتبوي املغربي ،وكذا
مرجعيات هذا اإلدراج
وعوائقه وآفاقه ،كما
يتضمن ملحقا للوثائق
الرسمية وكذا لبيانات
ومواقف املجتمع املدني األمازيغي يف موضوع التعليم.

بعد خروج القانون املنظم لدعم االغنية املغربية بناءا عىل املرسوم رقم 2.08.536
الصادريف  25جمادى االوىل املوافق  21ماي  2009اىل الوجود وصدر قرار مشرتك
لوزير الثقافة وو زير االقتصاد واملالية يحدد اجراءات وكيفية تقديم اعانات
مالية لدعم االغنية املغربية و تحديد مبلغها يف  300الف درهم ملرشوع واحد وعىل
ضوء االعرتاف الرسمي بكون االمازيغية رافد اسايس من روافد ثقافتنا الوطنية و
مكون مهم من مكونات هويتنما املغربية من حقنا ان نتساءل عن نصيب االغنية
االمازيغية من هده االعانات املالية التي سرتصد لتشجيع الفنانني عىل املزيد من
االبداعات الغنائية الجميلة عىل مستوى الكلمات و التلحني و العزف واالداء لكون
مقتضيات القانون الصادر يف شان الدعم ال يراعي خصوصيات االغنية االمازيغية
التي يتوىل فيها املغني يف كثري من االبداعات كتابات الكلمات وتلحينها و ادائها ما
يؤكد غياب ممثيل املغنيني االمازيغيني يف صياغة و تحديد رشوط الدعم وكيفية
الحصول عليه ويف انتنظار اجراءة القانون والرشوع يف تقديم الدعم لالغنية
املغربية نتمنى اال تجرد االغنية االمازيغية من جنسيتها املغربية ليتم تغييبها
من االعانات املالية التي من شانها ان تشجع عىل تطوير االغنية االمازيغية وان
تتكون فنية يتوفر اعظاؤها عىل الكفاءة العالية حتى يظعوا مقاييس فنية كفيلة
باملساهمة يف انتاج اغان تهدب الدوق و تشكل الحس الجمايل لالغنية االمازيغية
التي بلغت بها رشكات االنتاج الخاص اىل الحضيض لكونه ال يتوخى اال الربح
املادي ولو عىل حساب مواصفات جمالية
* الحسان مصحو
رئيس فدرالية الجمعيات االمازيغية
اللغة تتلمس طريقها ليس يف ميدان الكتابة فحسب ،ولكن يف
اكتساب مرشوعيتها يف الوطن لذي نمت به وتأصلت فيه.
عىل كل ينبغي اإلشارة إىل أن ثالثة أعمال من هذه األربعة،
حازت جائزة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،وهذا مؤرش جد
إيجابي يسجل ألصحاب هذه األعمال.
ينطلق الكاتب رشيد الحاحي يف خوض هذه التجربة من اقتناع
مؤداه أنه آن األوان لجعل اللغة األمازيغية تتحدث بنفسها عن
نفسها بدل أن نتحدث عنها ،وهي صامتة أو خرساء وكأنها
لغة ال قدرة لها عىل مسايرة العرص .ويحتوي الكتاب عىل اثني عرش عنوانا
إضافة إىل مقدمة وفهرس .وباستعراضنا لعناوين الكتاب ،نتعرف عىل
نوعية القضايا التي عالجها الكاتب يف هذا املؤلف ،وهي كاألتي:
مقدمة ،اإلنسان والهوية ،اللغة والسياسة الثقافية ،إعداد الرتاب
والجهات،مشاكل تعليم األمازيغية ،الحركة األمازيغية وتحديات املستقبل،
معوقات الوعي األمازيغي ،األمازيغية والتنمية ،التعددية يف املغرب ،سياسة
املهرجانات ،اإلبداع ودور الصورة يف إشعاع الثقافة األمازيغية ،التواصل
والصحافة األمازيغية ،وفهرس املواد .وقد سبق للكاتب أن أ ثار أغلب هذه
القضايا يف كتابه "األمازيغية والسلطة" ودراسته حول الجهوية املنشورة
بمجلة وجهة نظر عدد.16
لقد استطاع الكاتب رشيد الحاحي بهذا اإلصدار أن يطرق مجاال أخر من
مجاالت األدب األمازيغي ،والقارئ العادي قد تواجهه بعض الصعوبات يف
فهم مضامني بعض العبارات الواردة يف الكتاب ،لكن ذلك طبيعي ومنتظر
مادامت اللغة األمازيغية حديثة العهد بهذا النوع من الكتابة ،وما دامت
الكتابة يف هذا املجال يف بدايتها األوىل .ويف األخري ،ال نملك إال أن نحمد للكاتب
هذا االنجاز الذي أضاف به لبنة أخرى إىل األدب األمازيغي الحديث.

Tamazight d isqsitn n imal
كتاب جديد باألمازيغية لرشيد احلاحي

يعترب رشيد الحاحي من الكتاب املرموقني ،ملع اسمه يف مجال الكتابة
الصحفية ،فعالوة عىل الكتابة يف القضايا الوطنية الساخنة يف
الصحافة الوطنية ،فقد أنشأ منربا صحفيا ترأس تحريره هو عبارة
عن جريدة جهوية أطلق عليها "ملفات جهوية" كانت تصدر من
مدينة تارودانت وتعنى بالشأن الجهوي بجنوب املغرب ،كما صدرت
له كباحث ثالثة كتب هي :األمازيغية والسلطة ،نقد اسرتاتيجية
الهيمنة( ،)2009والفن والجسد والصورة( ،)2001والنار واألثر،
دراسة أنرتبولوجية يف الثقافة األمازيغية( .)2003عالوة عىل ذلك ،فالكاتب
فنان تشكييل أقام عدة معارض باملغرب وبأوروبا.
أما يف هذا اإلصدار األخري - " Tamazight d isqsitn n imal"،األمازيغية
وأسئلة املستقبل -الصادر عن منشورات الجمعية املغربية للبحث والتبادل
الثقايف ،فقد آثر الكاتب أن يكتب بلغته األم ،اللغة األمازيغية ،وهي عىل كل
حال نوع من املغامرة ،خاصة إذا أدركنا أن الكاتب هنا ليس بصدد أن يؤلف
نصا إبداعيا ،شعريا أو نثريا قصصيا أو روائيا مثال ،ولكن كتب نصا يطرح
قضايا فكرية تقتيض التجريد ،واختالق املفاهيم الجديدة ،واستحداث
العبارات واألساليب التي تقتضيها الكتابة العرصية الحديثة ،وهذه كلها
معطيات ما زالت تفتقر إليها األمازيغية ،وحتى املعاجم املتخصصة التي
يمكن أن تسعف يف هذا الباب فهي قليلة ،أو نادرة .ومع ذلك ،فقد تجشم
الكاتب هذه املغامرة ،ومن يدري فقد يكون ذلك من دواعي الكتابة ،فمن
املغامرات ما هو محبب خاصة عندما يتعلق األمر بالدفاع بما هو ملموس
عن قضية مرشوعة ،ولكن يراد لها أن تظل يف هامش الهامش .والحقيقة
أن للكاتب عدة تؤهله لهذا امليدان ،فلقد تمرس بالتكوين يف مصوغات
اللغة األمازيغية وديداكتيكها لفائدة الطلبة األساتذة لعدة سنوات بمركز
التكوين بتارودانت ،وتخرج عىل يديه مئات األساتذة املعلمني لهذه اللغة.
وهو عضو نشيط يف العمل الجمعوي األمازيغي ،ولهذا فعند ما يقول يف

مقدمة الكتاب ما يمكن أن نرتجمه هكذا" :بسهولة ويرس يدرك الكاتب
أن املشاكل التي تطرحها الكتابة باألمازيغية هينة ،ويمكن تجاوزها
بسهولة ،ولهذا ال يستعيص عليه أن يعرب باألمازيغية كما يعرب باللغات
األخرى" ،فإنه ينطلق من تجربة شخصية صادقة يشاركه فيها الكثريون
ممن تجشموا نفس املغامرة إما يف ميدان الرتجمة ،أو اإلبداع الشخيص .
فقبل عرشين سنة تقريبا ،ترجم األستاذ ئد بلقاسم اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان إىل األمازيغية ،وكان ذلك مغامرة آنئذ ،وبعده قام األستاذ جهادي
الحسني برتجمة معاني القرآن إىل نفس اللغة ،ومنذ خمس سنوات فقط
أصدرت منظمة تاماينوت مؤلفا يحتوي عىل عدة مقاالت ذات طابع فكري
وفلسفي من تأليف األستاذ محمد أسوس ،وضع له عنوانا استعاريا يمكن
أن نقارب ترجمته هكذا"أفكار وأضاليل" ،ويف السنة املاضية ،اصدر الكاتب
الصايف مومن عيل كتابا ذا منحى فلسفي اسماه "طريق الذهب" ،وهو
كتاب فريد من نوعه ألنه طرح فيه قضايا عميقة يف الفكر اإلنساني باللغة
األمازيغية.
اخرتت هذه النماذج األربعة يف ميدان الرتجمة واإلبداع الشخيص ألن
هذه املؤلفات تضع قدرة الكاتب عىل التجريد ،ونحت املفاهيم الجديدة،
واملصطلحات عىل محك التجربة .فإىل أي مدى نجحت هذه األعمال يف
الرقي بالكتابة األمازيغية وتأهيلها لحمل الفكر اإلنساني املعارص؟ من
السابق ألوانه الجواب عن هذا السؤال يف الظرف الحايل الذي ال زالت فيه هذه

* ذ .محمد أكوناض ،كاتب.

