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تعقيب على رد السيد مصطفى الخلفي 
وزير االتصال الناطق الرسمي باسم 

الحكومة

الموضوع: اإلقصاء المس�تمر لألمازيغ 
واألمازيغية.

       بعد تحية التقدير و االحترام،
قمتم س�يادة الوزي�ر برد عل�ى ما جاء 
في رس�التنا الموجهة اليكم بخصوص 
واقع اإلعالميين األمازي�غ و األمازيغية 
ف�ي اإلع�الم، و اس�تعرضتم ف�ي ردكم 
علين�ا مختل�ف الجه�ود الت�ي تبذلونها 
إلي�الء األمازيغي�ة مكانته�ا الحقيقي�ة 
المغرب�ي م�ن موقعك�م  اإلع�الم  ف�ي 
كوزي�ر وصي عل�ى هذا القط�اع،اال أنه 
كم�ا تعلمون س�يادة الوزي�ر فإنصاف 
األمازيغية واجب وطني و حق إنس�اني 
دس�توري، يقط�ع م�ع ماض�ي وواقع 
التهمي�ش و اإلقص�اء و العنصري�ة ،و 
لي�س امتي�ازا أو هبة يت�م التفضل بها 
عل�ى األمازيغيي�ن وأنتم الس�يد الوزير 
خير من يعلم أن ما س�جلناه عليكم هو 
من أج�ل مصلحة األمازيغي�ة و حرصا 
على  مش�هد إعالمي حقيقي يكون في 
مس�توى تطلعات المواطني�ن االمازيغ 
الذين ظلوا يدفع�ون ضرائبه لعقود من 
الزمن دون أن يس�تفيدوا منه بل استغل 

ضدهم و ضد ثقافتهم و لغتهم. 
الس�يد الوزير ليس لدين�ا انتماء حزبي 
ضي�ق يمنعنا م�ن اإلش�ادة  بجهودكم 
أو يدفعنا لتس�فيهها ، ب�ل على العكس 
تمام�ا  نحن ننبهكم إل�ى مكامن الخلل 

ف�ي عم�ل وزارتك�م لتس�ارعوا بحله�ا 
عاج�ال ، و الت�ي س�بق و أن تحدثنا عن 
بعضها في رس�التنا المفتوحة لكم. إال 
أن�ه و لألس�ف ال زلن�ا نالح�ظ أن هناك 
ميزا و إقص�اءا ممنهجين ضد األمازيغ 
رغم كل الجهود الت�ي أعلنتم عن بذلها، 
مما يدفعنا نستفس�ركم حول ذلك مرة 
اخرى ارتباطا بما قمتم به مؤخرا والذي 
يتمث�ل في تنصيبكم للجنتين و طنيتين 
االولى للدع�م الس�ينمائي و الثانية من 
أجل السهر على وضع قانون الصحافة.

ولنا الحق في أن نتساءل :
•هل هو  إقصاء ممنهج ضد االمازيغية 
و الفاعلي�ن األمازيغ م�ن قبل الحكومة 
او م�ن قبل وزارتك�م أم من قبل الحزب 
الحاكم الذي تنتمون اليه، أم أن الفاعلين 
االمازي�غ ال تتوفر فيه�م المعايير التي 
حددتموها في أعض�اء اللجنتين و هي 
النزاهة والحياد والخبرة والمصداقية؟  

•لم�اذا لم تحترم�وا الس�يد الوزير مبدأ 
التعددي�ة )اللغوي�ة و الثقافي�ة و حتى 
الت�ي اش�ترطتموها إلنجاح  النوعي�ة( 

عمل هاتين اللجنتين؟
•أال يكرس دلك الس�يد الوزير، بشكل أو 
بأخر اس�تمرار سياس�ة  التهميش التي 
طال�ت االمازيغي�ة و األمازيغيي�ن منذ 

عقود طويلة؟
•انك�م ملزم�ون الس�يد الوزي�ر بب�ذل 
جهود أكبر إلح�داث تغييرات عملية في 
واق�ع التهميش و اإلقصاء ل�كل ما هو 
أمازيغ�ي، في ظ�ل دس�تور جديد جاء 
بواقع ترس�يم األمازيغي�ة للنهوض بها 

ورد االعتب�ار لماليي�ن األمازي�غ الذي�ن 
عان�وا و مازال�وا من  وي�الت التمييز و 

العنصرية في وطنهم.
وف�ي انتظ�ار ردك�م تقبلوا منا الس�يد 
واالحت�رام   التقدي�ر  فائ�ق  الوزي�ر 
لخطواتكم الرمزية فيما  يتعلق بالكتابة 
بتفيناغ ف�ي البطائق المهني�ة الجديدة 

للصحفيين.
انه نص رسالة تعقيب على جواب وزير 
االتصال الناطق الرس�مي للحكومة عن 
رس�الة مفتوحة وجهتها له س�ابقا اال 
ان الواجب يقتضي ان نس�ائل انفس�نا 
نحن االمازيغ عن التدابير التي قمنا بها 
و التي س�نقوم بها لك�ي ال نبقى دائما 
خ�ارج المعادل�ة السياس�ية بالمغرب. 
فبالفعل الدس�تور نص على االمازيغية 
لغة رسمية و لكن في االن نفسه قيدها 
بقواني�ن تنظيمية إال ان ه�ذه القوانين 
الى حدود االن لم ترى النور و المتعارف 
عليه هو ان القوانين ال تصنعها الدساتير 
و لك�ن القوانين تصنعها موازين القوى 
ف�ي الس�احة، فه�ل لالمازيغ ق�وة في 
الس�احة السياس�ية في المغ�رب حتى 
يفرضوا أنفس�هم هذا س�ؤال نتوجه به 

الى مناضلي الحركة االمازيغية.

وقديما قال الحكيم االمازيغي:
Igh trit ad ur iknu udrf nk

Qqn s itri awlk nk
IV trit ad ur iknu udrf nk

Qqn s itri awlk nk
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التي  والدولية  اإلقليمية  املتغريات  سياق  يف 
نماذجها  وبناء  الشعوب  تحرر  تطرح مسألة 
جمعية  دأبت  خصوصياتها،  وفق  السياسية 
بالناظور عىل تنظيم ندوات فكرية  »أمزيان« 
ملقاربة املوضوع األمازيغية كقضية »تحررية« 
يف إطار التدافع/ الرصاع من أجل إثبات الذات، 
السبت  يومه  نظمت  الندوات  هذه  سياق  ويف 
»الحركة  ندوة فكرية تحت عنوان  29 شتنرب 
أطرها  املمكنة«  واالسرتاتيجيات  األمازيغية 
الحركة  صفوف  يف  السابق  املناضل  من  كل 
جمعية  ورئيس   ،MCA األمازيغية  الثقافية 
املرابط«،  »سمري  بالحسيمة  »ثيموزغا« 
ورئيس  أمازيغي  كناشط  راخا«  »رشيد  و 
العاملي  »التجمع  ملنظمة  الخارجية  العالقات 
النضال  راهنية  ملقاربة   ،AMA األمازيغي« 
املستقبل  واسترشاف  باملغرب،  األمازيغي 
السيايس  للمشهد  املؤثثة  املعطيات  عىل ضوء 

املغربي بكل تعقيداته.
»كملحاحية  املوضوع  تناول  املرابط،  سمري 
املستوى  عىل  إن  الحالية  املتغريات  تفرضه 
ليتحدث عن سيناريوهات  الدويل«  أو  الوطني 
ثالثة  إىل  قسمها  والتي  األمازيغي  النضال 
 2001- و   ،1990-2001 رئيسية  مراحل 
للعمل  اسرتاتيجيا  املمكنة  والرهانات   ،2011
األمازيغي انطالقا من املرحلة الحالية، ُمعرجا 
يف ذات السياق عن العديد من تمظهرات الرصاع 

األمازيغي، أو النضال السيايس األمازيغي كما 
أسماه، والذي »انطلق سنة 1990 مع تأسيس 
التيار األمازيغي داخل أسوار الجامعة املغربية« 
ليتحدث عن النضال األمازيغي عوض »الحركة 
األمازيغية« ُمعتربا أن املرحلة تقتيض تصحيح 
ومفاهيمية  سياسية  لرضورات  املصطلحات 
األمازيغي  النضال  بني  الخلط  عدم  ألجل 

واملخزن األمازيغي.
وعرج يف ذات السياق عن الكثري من املحطات 
املعادلة  يف  األمازيغي  الرصاع  فيها  برز  التي 
»النضال  إنطالق  محطة  منها  السياسية، 
شكلت  والتي   »1990 يف  االمازيغي  السيايس 
املرابط دائما-  عقدة للنظام املخزني –حسب 
األمازيغي،  املكون  عىل  القضاء  حاول  الذي 
كما سبق أن فعل الحسن الثاني عندما واجه 
األمازيغ بالسالح يف محطة نهاية الخمسينات 
ومنتصف الثمانينات. وأيضا محطة اعتقاالت 
األمازيغ  نبض  جس  اعتربها  والتي   1994
ومحاولة  جهة،  من  الشارع  مستوى  عىل 
ثانية،  جهة  من  األخرى  األصوات  إسكات 
مختلف  عىل  األمازيغي  املد  إيقاف  وبالتايل 
التي  األمازيغية  النخب  ومحارصة  املستويات 
األفضل.  نحو  الرصاع  توجيه  بمقدورها  كان 
 2000- كما عرج يف ذات السياق عىل محطة 
يف  األمازيغي  النضال  فيها  كان  التي   2001
محمد  امللك  خاللها  نهج  والتي  قوته،  أوج 

السادس سياسة بارغماتية الحتواء األصوات 
امللكي  »املعهد  تأسيس  خالل  من  األمازيغية 
إىل  ليخلص   ،IRCAM األمازيغية«  للثقافة 
سياسيا  فرزا  تقتيض  الراهنة  املرحلة  أن 
وإيديولوجيا واضحا، معتربا أن هذا الفرز هو 
وتحديد  املبادئ،  من  مجموعة  لفهم  املدخل 
موقع النضال األمازيغي سياسيا وإيديولوجيا، 
ألحمد  الذعا  انتقادا  السياق  نفس  يف  ليوجه 
عصيد الذي اعتربه بأنه يبحث عن سبل إعادة 
من  رشعيته،  تآكلت  سيايس  لنظام  الرشعية 
الحركة  عىل  متطفلة  وجوه  استضافة  خالل 
الرسمية  األطروحة  عن  تدافع  األمازيغية 
للدولة. وأكد يف الوقت نفسه عىل »أننا ال نعرتف 
بالدستور، ونحن ليست مهمتنا تنزيل دستور 

غري ديموقراطي رفضناه سابقا«.
»قوميا  بصفته  املوضوع  تناول  راخا،  رشيد 
أمازيغيا« وليس »مناضال أمازيغيا« كما أشار 
األزمات  عن  ليتحدث  الندوة،  بداية  يف  ذلك  إىل 
األمازيغية،  الحركة  تعيشها  التي  املتعددة 
والتي تجعل دائما سؤال كيف يمكن الخروج 
من املأزق يطفو عىل السطح، ُمعتربا أن الفكر 
األزمة،  من  املخرج  هو  األمازيغي  القومي 
أمازيغية،  سياسية  قوة  وجود  عدم  بحكم 
قائال :«نحن كأمازيغ ال نساوي شيئا سياسيا، 
اقتصاد  يف  املتحكمون  هم  األمازيغ  أن  رغم 
البالد« ُمعتربا أن بعض الرشكات التي يملكها 

أمازيغية.  اقتصادية  قوى  هي  السوسيون 
الحركة  صفوف  يف  اإلنتهازية  عن  ليعرج 
الحايل  الداخلية  وزير  إىل  وأشار  األمازيغية، 
انتهازي  أكرب  اعتربه  الذي  العنرص«  »امحند 
هم  اإلنتهازيني  »ألوفات  مضيفا  أمازيغي، 
جلدهم  غريو  الذين  األمازيغيني  املناضلني 
ليؤكد  االجتماعية«،  وضعيتهم  تغري  بمجرد 
الضمانة من أجل  األمازيغية هي  القومية  أن 
برشية  »مجموعة  فهي  األمازيغي،  التطور 
عىل  وتركز  فقط«  مصالحها  عن  تدافع 

املصلحة أكثر من الرتكيز عىل اإليديولوجية.
االنتقادات  من  الكثري  وجه  مداخلته  يف  راخا، 
لكوليج أزرو، واعترب أن بعض الرشكات التي 
يملكها السوسيون، ورشكة اتصاالت املغرب، 
واد  وزيت  الخارجية،  للتجارة  املغربي  والبنك 
داري،  وكسكس  وجودة،  وكتبية،  سوس، 
– وبالتايل  أمازيغية،  اقتصادية  قوى  هي 

يقول راخا »نحن مجربون عىل التعامل معها 
مؤسسة  أن  واعترب  قومية«،  منطلقات  من 
اعتبارا  لألمازيغية  كربى  منفعة  هي  اإلركام 
إلصدارها الكثري من الكتب باألمازيغية تحمل 
قيم الحداثة التي يشرتك فيها األمازيغيون مع 

الغرب.
* فكري األزراق 

املرابط والراخا يقاربان راهنية وآفاق املوضوعة األمازيغية يف ندوة جلمعية أمزيان بالناظور 
املرابط: حممد السادس كان بارغماتيا يف احتواء املد األمازيغي، واملرحلة الراهنة تقتضي فرزا سياسيا

راخا : الفكر القومي األمازيغي هو املخرج من األزمة احلالية، والشركات اليت ميلكها األمازيغيون هي قوى اقتصادية أمازيغية

مفتوحة   رسالة  األمازيغي  العالم  جريدة  مديرة  وجهت 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  إىل  
مصطفى الخلفي، بشأن إقصاء اإلعالميني األمازيغ وعدم 
عن   الرسالة  وعربت  الجديد،   الدستور  بمضامني  األخذ 
والتمييز  والتهميش  اإلقصاء  الستمرار  استغرابها  بالغ 
املمنهج يف حق اإلعالم األمازيغي مستندة يف ذلك عىل عدة 
مبادرات متواثرة أولها قيام وزارة اإلتصال  ووكالة املغرب 
لفائدة  وعمل  تكوين  سفر  بتنظيم  لألنباء،  »العربي« 
والفرنيس  العربي  اإلعالم  يف  العاملني  املغاربة  الصحفيني 
إىل الديار االسبانية ، وذلك يف إطار  االتصاالت القائمة بني 
اإلعالم  الوطنية ومسؤويل ومهنيي قطاع  الصحافة  ممثيل 
اإلسباني، التي وضع كهدف لها إرساء أسس عالقة جديدة 
العاملون  الصحفيون  إقصاء  وتم  الجارين،  البلدين  بني 
إذاعة  من  واملستقل،  الرسمي  األمازيغي  اإلعالم  مجال  يف 

وتلفزة و جرائد.
وسجلت ذات الرسالة غياب العنرص النسوي مما ال يتماىش 
ويطرح  التمييز  كرس  كما  الجديد،  الدستور  ومضامني 
التساؤالت حول جدية الحكومة يف تحقيق ما سبق ووعدت 
املرأة.  لتمثيلية  ضمان  ومن  لألمازيغية  إنصاف  من  به 
القنوات  يف  العاملني  الصحفيني  ومنع  إقصاء  إىل  إضافة 
داخل  الرسمية  التغطيات  من  وتلفزة(  إذاعة   ( األمازيغية 

كمثال،  مؤخرا  الحج(  مناسك  )تغطية  وخارجه،  الوطن 
الدستور  ملضامني  منافية  أسماء  استعمال  استمرار  وكذا 
يتوجب  الذي  لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  كاسم  الجديد 
تعويضه »بوكالة املغرب الكبري لألنباء«،  واستمرار القطب 
يف  اإلعالم  وسائل  ومختلف  والخاص  العمومي  اإلعالمي  
املغرب   « عوض  الكبري«  »املغرب  مصطلح  استعمال  عدم 
العربي«، اإلقصائي واملستفز ملشاعر األمازيغ، والذي يتناىف 

ومضامني الدستور املغربي الجديد.
ورفع  الخلل  مكامن  معالجة   برضورة  الرسالة   وطالبت 
اإلقصاء والتهميش الذي  اصبح مطلب الكل  بقوة الدستور 

املغربي الجديد .
الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  الخلفي،  مصطفى  ونفى 
الذي  بالتكوين  عالقة  أية  لوزارته  تكون  أن  بالحكومة، 
استفاد منه عدد من الصحافيني املغاربة قبل أيام باسبانيا، 
العربي  املغرب  وكالة  تنظيم  من  كان  التكوين  أن  مؤكدا 
االسبانية  الوكالة  مع  تجمعها  رشاكة  إطار  يف  لألنباء 

للتعاون.
التكوين  موضوع  يف  رسالة  بأية  توصله  الوزير  نفى  كما 
املشار إليه من أية جهة، مبينا أن وزارة االتصال ال عالقة 
لها بتحديد قائمة الصحافيني الذين استفادوا من التكوين 
املذكور، ومستغربا الحديث عن إقصاء األمازيغية ومخالفة 

بإجراءات  املغرب  يف  مرة  وألول  قامت  ووزارته  الدستور، 
اعتربها تدفع يف اتجاه التمكني لألمازيغية عرب اإلعالم، منها 
الوزارة  الذي تخصصه  الدعم  االستفادة من  الوزير  حسب 
السياق  هذا  ويف  املكتوب،  وكذا  البرصي  السمعي  لإلعالم 
يف  وزارته  عىل  ترد  التي  الطلبات  كل  أن  عىل  الخلفي  شدد 

املوضوع تتم االستجابة لها.
بحضور  اهتمامه  إطار  يف  أنه  االتصال  وزير  وأضاف 
امليدان،  يف  فاعلني  مع  لقاءات  عقد  اإلعالم،  يف  األمازيغية 
خاصة مع جمعية للمنتجني واملبدعني باألمازيغية لتدارس 
سبل النهوض باإلبداع األمازيغي وتقوية حضوره، موضحا 
واملعهد  االتصال  وزارة  بني  الرشاكة  اتفاقية  تجديد  تم  أنه 
امللكي للثقافة األمازيغية، وأن التنسيق فيما بينهما مستمر 
ساعات  أن  الخلفي  وأبرز  األمازيغية،  قضايا  بخصوص 
األمازيغية تطورت خالل  يف  املتخصصة  الثامنة  القناة  بث 
األشهر األخرية، يف اتجاه تحقيق 24 ساعة من البث، مشريا 
إىل إجراء آخر قامت به وزارته يف إطار االهتمام باألمازيغية 
املهنية  للبطائق  تيفيناغ  بحرف  الكتابة  بإضافة  واملتعلق 

التي تسلمها وزارة االتصال للصحافيني
الخلفي،  مصطفى  رسالة  عىل  الشيخ  ابن  امينة  وعقبت 

وتجدون أعاله نص الرسالة كامال. 

 العامل األمازيغي يراسل وزير اإلتصال حول إقصاء اإلعالميني األمازيغ و عدم األخذ مبضامني الدستور اجلديد
 اخللفي يستغرب احلديث عن إقصاء األمازيغية  ويؤكد اهتمامه باألمازيغية 
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* اإلطار املنظم للملك الغابوي ׃
لثروتها  رئيسيا  مصدرا  األمازيغية  القبائل  عند  الغابة  شكلت 
املرتبطة  األنشطة  من  مجموعة  ملمارسة  حيويا  مجاال  و  القبلية 
لدى  الغابوية  الثروة  هذه  تدبري  تميز  وقد  الفالحي،  باملجال 
استعانت  بحيث  التدبري،  حسن  و  بالحكامة  األمازيغية  التجمعات 
بها  الخاصة  القانونية  و  العرفية  بمؤسساتها  األمازيغية  القبائل 
لتدبري ثرواتها، ومع احتالل املغرب من طرف الدولة الفرنسية ويف 
الشعب  وتفقري  تجويع  عىل  القائمة  الكولونيالية  سياستها  إطار 
األمازيغي نتيجة حمله للسالح ومقاومته للمحتل الفرنيس، أصدرت 
فرنسا مجموعة من الظهائر االستعمارية ملصادرة الثروة الغابوية 
1917 املتعلق بحفظ  10 أكتوبر  من مالكها األصليني. فكان ظهري 
االستعمارية  السياسة  لتنفيذ  املدخل  هو  واستغاللها،  الغابات 

باملغرب، وقد وظف إلنتزاع امللكية الخاصة من أصحابها.
قرارات  ستصدر   ً أنه  عىل   1917 ظهري  من  الثاني  الفصل  نص  و 
ضبط  حكم  عليها  يجري  التي  والغابات  النواحي  بتعيني  وزارية 
النواحي  تراب  عن  الخارجة  األحراش  و  الغابات  أما  الغابات. 
املذكورة، فإن شؤونها تدار عىل الكيفية التي تحرر بضوابط خاصة 
بعد املوافقة بني إدارتي املياه  و الغابات و األمور األهلية ً. فالظهري 
اإلستعماري وظف من أجل محارصة القبائل األمازيغية وتجويعها 
وحرمانها من حقها يف استغالل وتدبري مجالها الغابوي، مما أحدث 

سياسة  ولتستمر  الغابوي،  امللك  عىل  التغريات  من  جملة 
اإلحتالل يف نهبها للغابات باملغرب، ولتوظف ظهائر أخرى 
املجال  عىل  االستحواذ  يف  املستعمرة  الدولة  تدخل  ترشعن 
الغابوي، فأصدرت ظهري 30 أبريل 1949 الذي خول لها حق 
النظام  يجري  ييل:  ما  عىل  نص  الذي  و  الترصف  و  التملك 
الخاص بالغابات عىل الغابات واألحراش املبينة أسفله وتدار 

شؤونها طبق مقتضيات ظهرينا الرشيف هذا وهي :
للمخزن الرشيف  التي هي ملك  : األحراش والغابات  أوال   -
أو للمؤسسات العمومية أو لجماعات القبائل التي هي ملك 
من  جماعات  أو  عمومية  مؤسسات  أو  الدولة  بني  مشاع 

القبائل من جهة وبعض أفراد الناس من جهة أخرى .
- ثانيا : األحراش والغابات املتنازع فيها بني دولتنا الرشيفة 
وبني بعض املؤسسات العمومية أو بعض جماعات القبائل 
النزاع فيها بني أحد ممن  الواقع  ، وكذا األحراش والغابات 

ذكر وبني أفراد الناس .
- ثالثا: األرايض التي هي إما أرايض بها الهبش وإما أرايض 
إعادة غرسها  العمومية  املصلحة  بأنه من  واقتىض  بيضاء 

باألشجار أو تحسني حالتها بعد إجراء املوجبات القانونية يف ذلك .
- رابعا : تلول الرمل البحرية أو الربية .

إعادة  ينبغي  التي  أو  أشجارها  غرس  املحدد  األرايض   : خامسا   -
ستقوم  التي  املوايش  لرعي  املعدة  األرايض  اإلقتضاء  وعند  غرسها 
املكلف  املجلس  مع  املوافقة  بعد  والغابات  املياه  إدارة  بتحسينها 

بشؤونها والتي هي عىل ملك جماعات القبائل .
- سادسا : األرايض التي أعيد غرس أشجارها أو التي ينبغي تجديد 
غرسها فيها واألرايض املعدة لرعي املوايش والتي هي لبعض أفراد 
الناس الراغبني أربابها يف تكليف إدارة املياه والغابات، إما بحراستها 

فقط ،وإما بحراستها و تدبري شؤونها معا .
وتحد بموجب قرار وزيري الكيفيات التي تجعل بها أحراش و غابات 
والسادسة  الخامسة  الفقرتني  يف  إليها  املومأ  واألرايض  الجماعات 
و  بتدبريها  املتعلقة  املقتضيات  وكذلك   ، الغابات  نظام  تحت  أعاله 
املذكور  الوزيري  القرار  مقتضيات  خالف  من  وكل   ، عليها  السهر 
تجري عليه عند عدم إصدار العقوبات الخصوصية املنصوص عليها 
يف ظهرينا الرشيف هذا، العقوبات املقررة يف الفقرة األوىل من الفصل 
تعويض  وأداء  املواد  ترجيع  عىل  زيادة  وذلك   ، بعده  اآلتي   55 عدد 

الرضر إذا اقتضاه الحال. 
وبحصول الدولة املغربية عىل استقاللها السيايس توسلت بالظهائر 
املجال  عىل  اإلستحواذ  عىل  القائمة  سياستها  لتنفيذ  االستعمارية 
الغابوي، مما أدى بالدولة أن تكون الفاعلة الوحيدة التي تتدخل يف 
تدبري املجال الغابوي، عىل الرغم من أن الثروة الغابوية ليست ملكا 
خاصا للدولة و إنما يشرتك فيها مجموعة من القبائل األمازيغية و 

األشخاص الذاتيني .
و  ملكيتها  لرشعنة  الغابات  تحفيظ  سياسة  أيضا  وظفت  وقد 
اثبات حق التملك للدولة، لكن نظام املحافظة عىل امللك الغابوي من 
الناحية القانونية ال يعني بالرضورة أنه ملكا خاصا للدولة بل هو 
سياسة  واستمرت   . العمومي  و  الخصويص  امللك  له  يخضع  نظام 
اإلستقرار  لتهدد   و  أشكال  عدة  لتتخذ  الغابوي  امللك  عىل  الرتامي 

اإلجتماعي والسيايس باملغرب.

* أهداف وجتليات سياسة حتديد امللك الغابوي׃
تحكمت يف سياسة تحديد امللك الغابوي باملغرب نزعة سلطوية، تعترب 
أن امللك الغابوي ملكا خاصا بالدولة، إذ تقوم مصالح املياه والغابات 
الغابة  اعتبار  عىل  قائمة  سياسة  بنهج  القضية  لهذه  مقاربتها  يف 
مجاال خاصا بالدولة، وليس ثروة وطنية يحق للقبائل و التجمعات 
و  املياه  إدارة  وتفرس  منها،  اإلستفادة  بالغابة  املحيطة  البرشية 
التصحر سياستها عىل كونها تستمد رشعيتها  الغابات و محاربة 
من القوانني و الظهائر اإلستعمارية أو املراسيم الحكومية، و التي 
وظفت بغية استصدار أرايض الجماعات و القبائل و نهب خرياتها .

وعىل هذا األساس قام  عبد العظيم الحايف، املندوب السامي للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر،  باتخاذ جملة من  اإلجراءات املتعلقة 

بسياسة تحديد امللك الغابوي يف منطقة سوس األقىص، حيث رشع 
اإلله  عبد  الحكومة  لرئيس  مرسوم  من  انطالقا  سياسته   نهج  يف 
بمندوبية  أدى  مما  تاوريرت،   غفساي  بمنطقة  يتعلق  بنكريان 
املياه والغابات ومحاربة التصحر إىل استغالل هذا املرسوم الوهمي  
فاست  إمني  و  سبويا  ملنطقتي  التابعة  الفالحية  األرايض  ملصادرة 

بإقليم سيدي إفني  .
وحسب العديد من الخرباء القانونيني، فإن هذا اإلجراء الذي قامت 
به مصالح املياه و الغابات هو إجراء تعسفي، وذلك نظرا لعدم وجود 
للمندوبية  يسمح  الحكومة،  رئيس  طرف  من  موقع  مرسوم  أي 
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمبارشة عملية تحديد 

امللك الغابوي بمنطقة سوس. 
مراسيم  خمسة  الغابات  و  للمياه  السامية  املندوبية  أصدرت  وقد 
تهدف إىل تحديد األمالك الخاصة بالساكنة بدائرة أيت باها بإقليم 
 50 أكثر من  التحديد  اإلجمالية موضوع  املساحة  ، وتبلغ  اشتوكن 
ألف هكتار أي ما يعادل 3 ٪ من األرايض الغري املحددة عىل الصعيد 
الوطني.  فتحديد امللك الغابوي يتناقض مع أهداف التنمية البرشية 
ومع مخططات الدولة املغربية بالنهوض بالعالم القروي، ألنه بكل 
بساطة يهدد السكان بإقتالعهم من جذورهم ويحرم عليهم التمتع 
أنشطتهم  يف  يعتمدون  للغابات  املجاورة  القبائل  بثروتهم، فسكان 
العالم  املغربية عىل تنمية  الدولة  الغابة، يف ظل عجز  الفالحية عىل 

سياسات  فشل  نتيجة  الذاتي  باملوت  عليه  حكم  الذي  القروي 
للعالم  و  للغابة  املعقلن  التدبري  يف  املغرب  املتعاقبة عىل  الحكومات 

القروي.
حرسة  بكل  يتحدث  باها،   أيت  منطقة  من  منحدر  فالح  أحمد 
الغابة  أشجار  قطع  جراء   الغابة  له  تعرضت  الذي  االستنزاف  عن 
متابعة هاته  يف  السلطة  تتحرك  أن  دون  الخشب،  مافيا  من طرف 
العصابات التي حرمتهم من   مصدر رزقهم. ويضيف  أحمد  عىل 

كون الدولة تمنعهم  من الرعي و استغالل الغابة.
إن من واجب الدولة أن تتدخل يف تدبري املجال الغابوي بغية الحفاظ 
يف  األصليني  السكان  حق  ضمان  مقابل  اإليكولوجي،  التوازن  عىل 
اإلنتفاع بالغابة ألنها املورد الرئييس الذي يضمن لهم اإلستمرار يف 
الدولة تزيد  أن  املنطقة،  الحياة، لكن مع األسف، يقول أحد شباب 
من معاناتنا، فنحن  ال  نتوفر عىل أبسط مقومات الحياة، فالدولة 

اختارت رمينا إىل املجهول و إىل العزلة.
نتيجة   الغابات  من  هكتار  حوايل   30   ألف  سنويا  املغرب  يفقد  و 
يف  تسجل  والتي   الحرائق     80يف   املائة  متعددة،    وتمثل  عوامل  عدة 
عريضة  استفهام  عالمات  عدة   مجهول،   مما   يطرح  ضد  الغالب 
الهكتارات  آالف  تلتهم  التي  الحرائق  هذه  وراء  يقف  من  حول 
الغابوية باملغرب. و تزداد معانات السكان مع الخنزير الربي الذي 
السلطة  تقوم  أن  دون  للفالحني،  الزراعية  املحاصيل  بإتالف  يقوم 
ومصالحها بوقف اعتداءات الخنزير الربي، فمصالح املياه و الغابات 
وظفت ورقة الخنزير الربي إلثبات ملكيتها عىل الغابة وملنع القبائل 
من استغالل أراضيهم و لتجويعهم. فالسياسة الحالية التي تنهجها 
الربي  الخنزير  الغابوي تستغل وفرة  امللك  املغربية يف تحديد  الدولة 
يف األحراش و الغابات إلقامة محميات طبيعية عىل حساب أرايض 
الجماعات و القبائل األمازيغية، وهو ما يعني يف حالة تطبيق هاته 

السياسة تفقري و تجويع أبناء البوادي و ترحيلهم إىل املجهول.

* احتجاجات واسعة النطاق  وحراك شعيب للمتضررين من 
سياسة حتديد امللك الغابوي ׃

مقر  أمام  حاشدة  تظاهرة  يف  باها  أيت  اشتوكن  ساكنة  خرجت 
عمالة بيوكرى يوم األربعاء 29.08. 2012  لإلحتجاج عىل مرسوم 
الغابات ومحاربة  للمياه و  السامي  املندوب  الحكومة وقرار  رئيس 
امللك  تحديد  مسطرة  فتح  يف  الرشوع  إىل  يهدفان  اللذان  التصحر 
امللك  تحديد  سياسة  من  املترضرة  الساكنة  عربت  وقد  الغابوي. 
الغابوي عن رفضها املطلق للمراسيم السالفة الذكر،ألنها تستهدف  
أرضيها املوروثة أبا عن جد . وقد ندد املترضرون من سياسة تحديد 
أمالكهم  عىل  والرتامي  التهميش  و  الحكرة  بسياسة  الغابوي  امللك 
الخاصة والتي تهدف إىل خدمة مصالح  املافيا املحلية التي تتالعب 
بمصري أبناء املنطقة . وعىل إثر هذا الحراك الشعبي ألبناء أيت باها،   
يمثل  جمعية  و وفد  الداخلية  اجتماع بني وزير  تم عقد  أن  وبعد  

تحديد  سياسة  ضحايا  ملف  تبنت  مدنية  منظمة  باعتبارها  دارنغ 
التحديد  إلغاء  إعالن  تعليق  املحلية  السلطة  قررت  الغابوي،   امللك 

بجميع القيادات املعنية بالتحديد.
وتواصلت تحركات  القبائل األمازيغية املترضرة من سياسة تحديد 
بمركز   2012  .  09  .  03 يوم  موسع  اجتماع  بعقد  الغابوي  امللك 
تنالت بحضور أطياف املجتمع املدني بمنطقة أيت باها ، وتدارس 
الخطوات  إىل  باإلضافة  التحديد،  عملية  إلغاء  أثار  الحارضون 
هذا  ملعالجة  تتخذها  أن  »دارنغ«  جمعية  عىل  يجب  التي  و  املقبلة 
و  باملوضوع،  املعنية  املدني  املجتمع  جمعيات  مع  بالتعاون  امللف 
الغابوي، حيث توج هذا  امللك  املمكنة إللغاء تحديد  اإلسرتاتيجيات 
اإلرشاف  و  املترضرين  ملف  ملتابعة  أدرار  تنسيقية  بتشكيل  اللقاء 

عىل الخطوات النضالية املستقبلية.
املندوب  قرر  أن  بعدما  وذلك  باعمران  أيت  إفني  سيدي  وبمنطقة 
السامي للمياه و الغابات الرشوع يف  تحديد الغابة املسماة إفني، ونزع 
أو محميات طبيعية،  إىل غابات  أرايض ساكنتها و تحويلها  ملكية 
وذلك بناء عىل مرسوم لرئيس الحكومة الرامي إلنجاز تحديد إداري 
توج  حيث  نفاست،  إمي  و  صبويا  بمنطقة  الدواوير  من  ملجموعة 
هذا  عىل  لإلحتجاج  املحلية  للساكنة  واسعة  بتحركات  القرار  هذا 
القرار اإلداري و الذي اعتربتها يهدف إىل  نزع أراضيها و تهجريها 
مقابل تشجيع  لوبيات الفساد يف اإلغتناء الرسيع و اإلستيالء عىل 
املترضرة  الساكنة  أكدت  حيث  للمنطقة،  الطبيعية  املوارد 
عىل أن إدارة األمالك الغابوية تشن هجمة لنزع امللكية من 
آيت باعمران،  الحقيقيني بقبائل  الفالحني واملالكني  صغار 
الظهري  إىل  املستند  اإلداري  التحديد  ما يسمى  يافطة  تحت 

الصادر منذ الثالث من شهر يناير من سنة 1916. 
تحركت  املنطقة  شهدتها  التي  اإلحتجاجية  الحركة  وبعد 
نظم   ،حيث  األصليني  السكان  ملؤازرة  املحلية  الجمعيات 
مركز إفني أيت باعمران  تجمعا خطابيا بسيدي إفني  يوم 
و  املذكور  الحكومي  القرار  عىل  لإلحتجاج   2012  .09.  02

رصد تبعاته املستقبلية عىل مصري أبناء املنطقة .
تحديد  سياسة  من  املترضرين  األصليني  السكان  ويطالب   
توظفها  التي  اإلستعمارية  الظهائر  بإلغاء  الغابوي  امللك 
الدولة املغربية يف نزع املكيتهم الخاصة ، و إلغاء القوانني 
الضيعات  عىل  يتهجم  الذي  الربي  الخنزير  تحمي  التي 
الفالحية و منتوجات الفالحني، وحماية شجرة أركان من 
وتطالب  الرحل،  الرعاة  و هجمات  املحلية  املافيا  تعسفات 
سياسة   نتيجة   تعويضها  برضورة  أيضا  املحلية  الساكنة 

نزع األرايض التي مورست ضدهم.

*  املجتمع املدين األمازيغي يتبىن ملف ضحايا سياسة حتديد 
امللك الغابوي ׃

نهج سياسة  يف  و مؤسساتها  املغربية  الحكومة  استمرار  نتيجة    
األمازيغي  املدني  املجتمع  تحرك  إىل  أدى  الذي  الغابوي  امللك  تحديد 
اإلجراءات  من  املترضرة  األمازيغية  الجماهري  مع  والتحامه  بقوة 
اإلدارية التي تطالهم. فقدعقدت  تنسيقية أدرار جمعا عاما تواصليا 
مع ضحايا ملف التحديد الغابوي  يف مركز تكوين و تأهيل الشباب 
بأيت باها يوم 12 شتنرب 2012،  حيث ناقش الحضور ملف تحديد 
تنسيقية  طالبت  حيث  مستقبلهم،  عىل  وانعكاساته  الغابوي  امللك 
الحقبة  عن  املوروثة  الظهائر  إلغاء  املغربية   الحكومة  من  أدرار 
مارس   04  -  1917 أكتوبر   10  -  1916 يناير   03   ( اإلستعمارية 

 ) 1918   - 1925
الكتابية  املوافقة  اشرتاط  و  للقنص  املنظم  الظهري  بنود  تغيري  و 
نسبة  من  استفادتها  وجوب  مع  أراضيها،  كراء  قبل  للجماعات 
القنص. وطالبت  أجل عملية  كراؤه من  يتم  كل هكتار  مئوية عن 
دمر  و  السكان  ممتلكات  دمر  الذي  الربي  الخنزير  جحافل  باجالء 
بعدم  الدولة  و طالبت  أراضيهم،  يف  االشتغال  و حرمهم من  البيئة 
اتخاذ أرايض السكان األصليني محميات لهذا الحيوان املدمر. و أكدت 
تنسيقية أدرار عىل رضورة تعويض الدولة للمواطنني الذين سلبت 
منهم أراضيهم يف فرتة االستعمار و كذلك يف فرتة االستقالل تعويضا 

مرضيا و منصفا.
وبمنطقة أيت باعمران طالب  مركز إفني أيت باعمران، يف  بيان له،  
رئيس الحكومة و إدارة املياه و الغابات ومحاربة التصحر يف الرتاجع 
عن قراراتهما وفتح حوار حقيقي حول التحديد اإلداري الغابوي مع 
باعمران،  أيت  بمنطقة  املدني  املجتمع  جمعيات  و  السكان  ممثيل 
وندد باملساس بالحق يف امللكية الفردية أو الجماعية ألرايض السكان 
األصليني بسيدي إفني و أيت باعمران الذي يعمد فيه مجموعة من 
مهنديس إدارة املياه و الغابات إىل استفزاز مالكي األرايض، يف خرق 
سافر للقوانني الجاري بها العمل، بتضخيم مجال الغابة إىل حدود 

حيطان الدور السكنية و محاذاة الدواوير .
األمازيغية  التنسيقيات  و  الجمعيات  أعلنت  السياق  نفس  ويف 
بمنطقة سوس، يف بيان لها، عن دعمها املطلق للسكان املترضرين 
و  جدي  تحقيق  بفتح  وطالبت  الغابوي،  امللك  تحديد  سياسة  من 
املندوبية  تقوم  الذي  القطاع  يف  املسترشي  الفساد  ملفات  يف  نزيه 
املجلس  يف  ورد  الذي  التصحر  ومحاربة  الغابات  و  للمياه  السامية 
األعىل للحسابات. ونددت الجمعيات األمازيغية بالسياسة الرسمية 
هذه  أن  واعتربت  األمازيغي  اإلنسان  تهجري  و  لتفقري  املمنهجة 
إزاء  املخزني  العنرصي  التعمل  رضوب  من  رضبا  تشكل  السياسة 

الهوية األصلية الحية للمغرب.

إعداد׃
ياسني عمران

تواجه القبائل األمازيغية باملغرب سياسة حتديد امللك الغابوي، فإىل ماذا تسعى هاته  السياسة ؟ وماهو إطارها املرجعي ؟ و ماهي أهدافها 
وجتلياهتا؟  وهل تنسجم مع اخلطابات الرمسية للدولة املغربية يف مقاربتها للورش التنموي و النهوض بالعامل القروي؟

القبائل األمازيغية يف مواجهة سياسة حتديد امللك الغابوي
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ب��ص��ف��ت��ي 
لرئيس  نائبا 
ج��م��ع��ي��ة 
مغاربة العالم 
ب��ف��رن��س��ا، 
ورئ���ي���س 
ج��م��ع��ي��ة 
ال��ص��ن��اع  
امل��غ��ارب��ة 
امل��ق��ي��م��ن 
ب��ال��خ��ارج 
وامل��ك��ل��ف��ة 

وداخل  خارج  الشباب  وتشغيل  بتكوين 
من  أكثر  منذ  بفرنسا  عشنا  املغرب.... 
بتنمية  نقوم  كي  ورجعنا  سنة  أربعن 
طرقات  وأنجزنا  جمعيات  خلقنا  بالدنا. 
وبنينا مدارس، ويف اآلونة األخرية تفجأنا 
بأن  قررت  التي  والغابات  املياه  بمرسوم 
نعرف  لم  األن  ولحد  أراضينا  منا  تنتزع 
بأية صفة تقدم عىل هذا القرار، فاألرض 
هاجرناها  بالطبع  جد،  عن  أبا  نملكها 
عىل  سنموت  نحن  لكن  بالخارج  للعمل 
أرضنا، ولن نستطيع أن نتنازل فيها ولو 

عن شرب واحد.
دشنا  لقد  ادوسمالل  منطقة  من  أنحدر 
سنة  منذ  باملنطقة  الجمعوي  العمل 
يوسف،  بموالي  كان  األول  اللقاء   1997
بعمالة  تم  باديتنا،  يف  ناضلنا  هناك  ومن 

تيزنيت.
الحمد لله نحن بإداوسمالل قمنا بتحفيظ 
هنا  نتواجد  واليوم  أراضينا  وتسجيل 
لم  الذين  السكان  هؤالء  مع  للتضامن 

يسجلو بعد أراضيهم .
إزاء  قلقة  بالخارج  املغربية  الجالية 
أن  يمكن  وال  والغابات  املياه  مرسوم 
يستنكرون  كلهم  أرضيهم،  عن  يتنازلوا 

بشدة هذا القرار.

وصدور  الغابوي،  امللك  تحديد  ملشكل  بالنسبة 
مرسوم رئيس الحكومة بشأن تحديد امللك الغابوي 
فإن  بشتوكة،  الجبلية  املناطق  من  بمجموعة 
الحكومة  السكان ألن  لم يحظ بقبول  القرار  هذا 
ملا  خالفا  الساكنة  مع  تشاركيا  منهجا  تسلك  لم 
ينص عليه القانون، وكذالك االتفاقيات التي تمت 
والغابات  املياه  وسلطات  املحلية  السلطات  مع 
املشكل  والغابات.  للمياه  السامية  املندوبية  أي 
خلق توترا كبريا بجبال األطلس الصغري، مما حدا 
اإلحتجاجات  من  مجموعة  تنظيم  إىل  باملواطنن 
تلتها  بتنالت  االحتجاجية  الحركة  كانت  أولها 
التي  بيوكرى  بمدينة  كبرية  احتجاجية  حركة 
ثم  شخص،   6000 عن  يزيد  ما  مشاركة  عرفت 
مسرية للمواطنن امتد طولها ألكثر من 20 كيلو 

مرت من السيارات والشاحنات .
مشكل تحديد امللك الغابوي عالجته جمعية درنغ 
قبل صدور هذه املراسيم يف بدايته، يف الوقت الذي 
املنطقة  إىل  الدخول  تحاول  السلطات  فيه  كانت 
وبعد  الربي،  الخنزير  من  جحافل  نرش  عرب  أوال 
ذلك تم نرش األفاعي، بحيث كانت هناك محاولة 
رمي مجموعة من األفاعي يف منطقة تابعة لتنالت 
عاينها  التي  األفاعي  هذه   " أوماغوز  "أسيف 
املحاوالت،  بعض  فهذه  املواطنن.  من  مجموعة 
إضافة إىل كراء حقوق القنص بأثمنة زهيدة جدا 
أكريت  للهكتار،  واحدا  درهما  تتجاوز  لم  والتي 
شاسعة  مساحات  عىل  ترتبع  أجنبية  لرشكات 

بهذه املنطقة .
دارنغ  جمعية  أدركت  املحاوالت،  هذه  فبعد  إذن 
معنى الخطاب وفهمت أن املنطقة غنية بمجموعة 

من الخريات، وبمجموعة من املناجم  واملعادن ألن 
السلطات تعرف ما يوجد بباطن هذه الجبال .

األساس،  هو  ليس  الغابوي  امللك  تحديد  فمشكل 
ألنه أوال ليست هناك غابة، ولو كانت هناك غابة 
وخريات فلن يهاجرها  أصحابها، فالهدف باطني 
إىل  تأتي  السلطات  جعل  الذي  وهو  معلن،  غري 
املنطقة وتقوم بهذه املحاوالت ، فاملحاولة األخرية 

تم رفضها من طرف الساكنة " املرسوم ".
عبد  حكومة  أيام  يف  مطروحا  كان  املرسوم  هذا 
وطرح  عليه،  يوقع  ولم  اليوسفي،  الرحمان 
يوقع  لم  كما  عليه،  يوقع  ولم  جطو  إدريس  عىل 
السابقة،  الحكومة  يف  الفايس  عباس  كذلك  عليه 
بالتوقيع  كريان  بن  حكومة  تفاجئنا  واليوم 
خطري  وقت  يف  توقيعه  تم  املرسوم،  هذا  عىل 
بعمران  أيت  ومرسوم  شتوكة  فمرسوم  جدا 
طرف  من  محتلة  وكانت  معروفة  مناطق  وكلها 
تفكري  إذن   .1934 سنة  منذ  الفرنيس  االستعمار 
مجموعة  رضب  حول  منصب  املسؤولن  هؤالء 
من املناطق التي كانت لديها قوة أثناء االستعمار 

ويصفونها بآخر املناطق التي لم تحدد باملغرب .
بخصوص األساليب النضالية املتبعة، فهناك نضال 
جمعيات املجتمع املدني يف شخص جمعية دارنغ، 
ومجموعة من الجمعيات بما فيها تنسيقية أدرار، 
أيت  بمناطق  جمعيات  مع  تنسيق  اآلن  فهناك 
حركات  هناك  بالطبع  أخرى،  ومناطق  بعمران 
باللقاء  قمنا  السلطات  مع  ولقاءات  احتجاجية 
الداخلية يوم الحركة االحتجاجية  األول مع وزير 
سيتوقف،  التحديد  هذا  بأن  وعدنا  وقد  األوىل، 
وبالفعل توقف وقد قمنا بجلسة مع وزير الفالحة 

السيد عزيز أخنوش باعتباره السلطة الوصية عىل 
بأن  ووعدنا  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية 
نشتغل جميعا، ونعمل عىل إخراج مرشوع قانون 
جديد يقوم مقام هذا املرسوم ، وهناك أيضا نضال 
جمعية درنغ التي اشتغلت عىل هذا امللف طيلة 8 
من  مجموعة  ونظمنا  بدراسات،  وقمنا  سنوات، 

الندوات واليوم وصلنا للملتقى الخامس. 
مازالت  املرسوم  هذا  ضد  اإلحتجاجية  الحركة 
نوع  بأي  للقيام  استعداد  عىل  فنحن  مستمرة، 
اللقاء  هذا  خالل  من  واليوم  التضحيات،  من 
التوصيات والتي ستكون  سنخرج بمجموعة من 
يف مستوى مطالب ساكنة املنطقة . نحن اآلن لن 
ما  بكل  علم  عىل  فالساكنة  السلطات  عىل  نحكم 
يقع وواعية بخطورة املشكل وتبقى التوعية لدى 

القبائل يف إعمار أراضهم وحرثها مطلوبة.
السلطات  من  طلبت  كلما  أنها  القبائل  مشكل 
للمطالبة  األخرية  هذه  تلجأ  أراضيها  تحفيظ 
بوثيقة من املياه والغابات تثبت إن كانت االرايض 
حددت، أم ال، وتسمى وثيقة التحديد فال يمكن أن 
تحصل القبائل عىل هذه الوثيقة ألن املياه والغابات 
خصم لها، هذا هو اإلشكال فالقبائل اليوم يجب 
عليها أن تعلم أن ال أحد قادر عىل تحفيظ أراضيه .

لقد قمنا بمطلب تحفيظ جماعي مند أكثر من 9 
يسلك  لم  لكن  الفالحة  وزير  إىل  سنوات وسلمناه 

امللف أي طريق قانوني.
تقوم  مغربية  جالية  لدينا  لالحتجاجات  بالنسبة 
كبرية  مجموعة  ولدينا  بالخارج  مكثفة  بلقاءات 
التي  الجسبلية  املناطق  دواوير  جمعيات  من 
تنسق مع جمعية درنغ باإلضافة لساكنة املناطق 

اململكة  مدن  من  عدد  داخل  املتواجدة  الجبلية 
مدينة  استضافته  الذي  اللقاء  إىل  أشري  هنا  ومن 
وستقام  البيضاء  الدار  لقاء  واليوم  مكناس، 
لقاءات أخرى بمجموعة من املدن، كي يعرف كل 
شخص خطورة هذا املشكل ألن هذا املرسوم يمس 
بأي مرشوع  الدولة  تربطها  لم  أراض  الصميم  يف 
ومراكز  واملدارس  الطرقية  فاملسالك  تنموي، 
الصحة كلها من انجاز ساكنة هذه املناطق .         

رئيس  اصدر  بعدما  الغابوي  امللك  تحديد  ملشكل  نخصصه  اليوم  اجتماع 
الحكومة يوم 19 يونيو مرسوما يقيض بما سمي " تحديد امللك الغابوي بعدد 
من قرى جهة سوس ماسة درعة". فالتحديد سيعم جميع املناطق بالجهة، 
وبموجب هذا القرار سيحدد املناطق التي يتواجد فيها الخروب وشجر األركان 

والزعرت ....مناطق يعتربها القرار ملكا غابويا.
 وخطوتنا النضالية خالل هذا اليوم تأتي من أجل العمل عىل إلغاء  هذه القرارات 
تطبيقها  الدولة  تريد  الحماية.  عهد   1916 يناير  ثالث  إىل  تعود  التي  الجائرة 
اليوم لنزع أرايض السكان األصلين، فنحن نقول للمسؤولن إن مناطق سوس 
عملية  وأجدادنا،  أباؤنا  غرسها  بالجهة  املناطق  جل  إن  غابة.  فيها  توجد  ال 
التشجري شملت مختلف أنواع األشجار، فال يعقل بعد 60 سنة من اإلستقالل 

أن يبقى ظهري 3 يناير 1916 ساري املفعول  لينتزعوا به أرايض السكان.
 إن السكان متشبثون بأراضيهم، وقد تم سابقا إطالق الخنزير الربي عليهم 
من طرف مصالح املياه والغابات وتحملت القبائل هذا الحيوان الذي لم يرتك 
للقبائل أي يشء، فبعد الخنزير الربي أتى دور الرعي الجائر والقبائل ملتزمة 

بالصرب...ومن بعد جاء الجفاف ....
 لكن حينما تصل مصالح املياه والغابات إىل تحديد أرايض أجدادنا كي تظمها 
إىل امللك الغابوي فهذا خط أحمر، فال يمكن ألي واحد باملنطقة بأن يقبل به 
التشبت  عىل  ومتحدون  متفقون  الجبلية  املناطق  هذه  سكان  فنحن  ولهذا 
أمالكنا  بتحديد  ليقوموا  منازلنا  أمام  يأتوا  أن  ونتحداهم  يد،  يف  يدا  بأرضنا، 
فهذا خط أحمر. قلناها مرارا وتكرارا من خالل عدد من اإلجتماعات وقلناها 

ملصالح املياه والغابات.
إذا كانت لدى ادارة املياه والغابات أغراض أخرى، كون أرايض أجدادنا تتواجد 
فإن  علمنا  فحسب  بالحقيقة،  اإلدارة  وتأتينا  لنا  فليقولوها  معادن  فيها 

رشكة ميطاليكس الكندية تقوم منذ مدة 
بأبحاث وتنقيبات باملنطقة، وكشفت عن 
مجموعة من املعادن، إن هذه اإلكتشافات 
الغابوي. ومن باب  التحديد  مرتبطة بهذا 
فلتعطينا  املعلومة  عىل  الحصول  حق 
اكتشفوا،  ماذا  املعلومات،  هذه  الدولة 
وما هو دور القبائل من هذه اإلكتشافات 
واألهم  أسئلتنا  عن  ليجيبوا  إذن  املعدنية 
أي يشء  أن تكتشف  الدولة من حقها  أن 
األرايض  هذه  تنىس  أن  عليها  لكن  تريده، 
يعولوا  لن  أجدادنا،  وأنجبت  أنجبتنا  التي 
إال  الغابوي  امللك  تحديد  تنفيذ  عىل  أبدا 
ما  وهذا  القبائل،  مع  والتوافق  بالرتايض 
تستدعي  لم  فلماذا  وتكرارا  مرارا  نقوله 
أي  إصدار  قبل  القبائل  والغابات  املياه 
بدون  لوحدها  تعمل  اإلدارة  مرسوم؟ 

مشاورة أي كان، وهذا خطري.
املناطق  سكان  إلن  حذار،  حذار  والغابات  املياه  إلدارة  أقول  املنرب  هذا  فمن   
الجبلية اتحدوا فيما بينهم اليوم، ولن يتنازلوا عن  مرت واحد من أراضيهم، 
فالقوانن التي أقرها اإلستعمار واإلستقالل ليست قرآنا منزال ، ال تتبدل وال 

تتغري. 
خلف  بظهري  أراضينا  ينسفوا  أن  اإلستقالل  بعد  سنة   60 بعد  عار  ثم  عار   
املستعمر . وأقول لجميع القبائل املترضرة من هذا التحديد الغابوي أن تتحد 

بينها لكي نجعل الدولة تراعي حقوقنا ألننا يف دولة الحق والقانون .
ويف اإلجتماع الذي نظمناه اليوم سنتشاور مع تجار  جميع املدن كي يقوموا 
من  بدورها  قامت  الجبال  ساكنة  إلن  التجارية  محالتهم  ويغلقوا  بإرضاب 
الكربى  املدن  داخل  التجار  إىل  نتوجه  اليوم  احتجاجية، ونحن  خالل وقفات 
والصغرى ليقوموا بدورهم النضايل ضد هذا الظلم األتي من الجهات املسؤولة، 
املغرب  يف  التجار  املشكل فنحن سنعلن عن ارضابات  تقم بحل هذا  لم  فإن 
التجار  جميع  وستشمل  الرباط  العاصمة  إىل  بمسرية  سنقوم  كما  بأكمله 
مطالبنا  نحقق  حتى  باعتصام  هناك  وسنقوم  الجبلية  املناطق  ساكنة  وكذا 

املرشوعة .
بن  السيد  الحكومة  رئيس  مع  املشكل  بدراسة  وعدنا  أخنوش  عزيز  السيد 
كريان وبعض الوزراء فنحن كقبائل سوس لنا ثقة واطمئنان كي يحل املشكل 
بالتي هي أحسن ولنا لقاء يف القريب العاجل مع وزير الداخلية، ومع املندوب 
بالقانون  متشبت  والغابات  املياه  مندوب  أن  رغم  والغابات  للمياه  السامي 
غريت  الدول  فجميع  اإلستعمار  اصدره  كونه  القانون  هذا  نستنكر  فنحن 
قوانينها ونحن نساءل الدولة باملغرب ملاذا لم تغري قوانن اإلستعمار فهل هذه 

القوانن صالحة للدولة .

األستاذ بن صاحل محيد حمامي هبيئة الرباط :
 السلطة حتاول دخول األرض بالتحديد الغابوي بعد فشل نشر اخلزنير واألفاعي

احلاج علي بديس ممثل اجلالية 
املغربية املقيمة باخلارج

اجلالية املغربية لن تتنازل 
ولو عن شرب من أراضيها

احلاج علي باديس

محيد بن صاحل

احلاج إبراهيم أفوعار نائب رئيس مجعية دارنغ، ورئيس تنسيقية ضحايا حتديد امللك الغابوي جبهة سوس ماسة درعة

حتديد أراضي أجدادنا خط أمحر

احلاج ابراهيم افوعار

احلاج أفوعار إبراهيم إبن املقاوم احلاج امحاد أوبلعيد من مواليد دوار أيت حييا بتنالت سنة 1946 ، رجل أعمال، عمل كفاعل مجعوي ملدة 22سنة، كان من بني 
مؤسسي مجعية طريق السالمة اليت سامهت يف تعبيد الطريقني ما بني تنالت و تافراوت و تنالت و أنزي و أيضًا ساهم يف فك العزلة لبعض الدواوير بربطهم باملاء 
و الكهرباء. مؤسس مجعية دارنغ للتنمية و املحافظة على البيئة، و من بني مؤسسي كل من مجعية أيت حييا و جامعة مجعية سوس ماسة درعة و رئيس مجعية دار 

الطالب و الطالبة بتنالت و رئيس كل من تنسيقية أدرار و ضحايا حتديد امللك الغابوي، كما أنه أول من خطط للدفاع عن حتديد امللك الغابوي.
ويف هذه املقابلة بدأ صارما مبواجهة قرار 1916 واصفا إياه باالستعماري، مضيفا أن ساكنة سوس تعبأت للدفاع عن أرض األجداد.

إعداد:
إبراهيم فاضل
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باها،  أيت  اشتوكة  إقليم  عن  برملانيا  بصفتكم   *
املنطقة  وابن  باملنطقة،  وجمعويا  سياسيا  وفاعال 
كيف تنظرون إىل الضجة التي خلقها قرار الحكومة 
تسبق  التي  األولية  اإلجراءات  يف  بالدخول  القايض 

التحديد الغابوي؟
من  أوال  البد  الغابوي  التحديد  عن  **للحديث 
صغريا،  كنت  عندما  الطفولة  فرتة  إىل  عودتي 
وكنت أسمع الناس يتحدثون عن قدوم بوغابة، 
هلع كبري، يقع لدى املواطنني عند سماعهم إن » 
بوغابة«  قادم، ينتظرون أوتوماتيكيا أنه سيتم 
الحماية  بعد  ذلك  وقع  السجون،  يف  بهم  الزج 
نوعا  الساكنة  لدى  خلق  االستقالل،  بعد  وحتى 
أن  دواخلهم   يف  يشعرون  والرهبة،  التسلط  من 

بوغابة فوق القانون.
وضعت  الذي  السياق  بخصوص  نظرتان  تسود 
الجانب  هناك  الغابة،  حماية  قوانني  الدولة  فيه 
الذي يعني الوقاية والحماية، أي  الجانب النبيل 
بالسياسة  يتعلق  ثان،  جانب  وهناك  للمعنى 
أمالك  عىل  والتسلط  االستبدادية،  االستعمارية 
نطبقه  للجدل  املثري   1916 فقانون  املواطنني. 
ونستعمله  السلطوي  التوجه  ترسيخ  باتجاه 
ونسوغه يف غاية نبيلة، وهي حماية الغابة التي 

ال بد أن تحمى أو تصان.
يف  الغابة  التفصيل،  عند  لكن  عام،  بشكل  هذا 
األطلس املتوسط ليست هي الغابة يف الريف، أو 
باملنظومة  لصيقة  أركان  شجرة  لدينا  سوس، 
التي عاش بها األمازيغ، واالحتفاظ  االجتماعية 
بهذه الشجرة كان مند آالف السنني، قبيل صدور 
هذا القرار ، تعايشت هذه الشجرة مند سنني مع 

اإلنسان قبيل صدور القانون.
بعد  اإلشكال  ملعالجة  اإلجرائي  منظوركم  هو  وما   *
وضع  حول  الوزاري،  املرسوم  خلقها  التي  الضجة 

خرائط التحديد الغابوي؟
لجميع  ملك  فالغابة  أساس،  مبدأ  هناك   **
املواطنني، ونختلف مع نظرة اآلخرين بخصوص 
كيفية التعامل مع هذا امللف،.يف فرتات من التاريخ 
مر  الحق،  عن  التعبري  حس  الناس  لدى  يكن  لم 
هناك  واليوم  حريته،   كبثت  من فرتات  اإلنسان 
انفتاح، لم يبق ذلك املواطن الذي يتدجر ويرصخ 
الحق باالحتجاج  الدفاع عن  ثم ينسحب، أصبح 

املغرب  جعل  انفتاح،  هناك  سلميا،  والتظاهر 
التي  الدول  مختلف  عن  متميزة  مكانة  يتبوء 

سادت فيها فرتات اضطهاد وديكتاتورية.
الغابوي  التحديد  املعطى يسمح بفتح ملف  هذا 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  أبعاده  يف 
اإلخوان  بعض  يرغب  ال  ما  وهذا  والثقافية، 
املسؤولني فهمه، إن التحديد الغابوي فيه حيف، 
الذي  الشكل  بنفس  الغابوي  التحديد  فمحاولة 
تمت به سابقا ويف الظروف الحالية التي نعيشها 
خلق احتقانا، خصوصا يف ظل القوانني املعمول 
يحرتم  أن  ويجب  املساطر  يف  التدقيق  يجب  بها 
قانون  يستعمل  أن  املغرب  عىل  عار  تطبيقها، 

يعود لبداية القرن املايض.
يف  الرشوع  يف  الرغبة  بخصوص  احتقان  وقع 
التحديد الغابوي بخلفية قانونية تعود إىل القرن 
املايض،لكن بتضافر جهود الجميع، من سلطات 
واملنتخبني  املدني  املجتمع  وجمعيات  محلية 
استطعنا الحمد لله أن نحتوي هذا املشكل لندخل 
يف مسلسل من الحوار من أجل الوصول إىل حل، 
وقعت حركة احتجاجية مسؤولة لم تخرج عن 
البعض  لدى  كانت   وإن  سلمي،  بشكل  املطالب 

أجندات أخرى.
تسعى  اإلجراءات  بهذه  الدولة  إن  يقول  من  هناك   *

لحماية الغابة، وليس سلب الناس أراضيهم؟ 
القانون  هذا  تطبيق  برضورة  جزمنا  إذا   **
 12 اإلدارة  تسلك  أن  أوال   يتطلب  فالتحفيظ 
والغابات،  املياه  ملصالح  القوي  فاملوقع  إجراء، 
بينما  اإلجراءات،  تلك  تخترص  اإلدارة  يجعل 
تطبيق  فمسالة  ومعقد،  طويل  مسار  هناك 
القانون،  بتطبيق  جزمنا  لو  حتى  القانون، 
لنصل ملرحلة التحفيظ بعد 12 إجراء، لم تحرتم 
القدرة عىل  لم تكن لهم  الناس  أن  سابقا بحكم 
للمواطنني  يعطي  فالقانون  األمور،  هذه  فهم 
إن  التعرض  بإجراءات  التحفظ والقيام  الحق يف 
أن  صغرنا  مند  الحظنا  وقد  مصالحهم،  مست 
مستغلة  اإلجراءات  تلك  تخترص  والغابات  املياه 
القوي، وكانت السلطات املحلية تسهل  موقعها 
تلك اإلجراءات، ويف األخري كنا نسمع أن التحديد 
من  سلبت  األمالك   من  عديد  وقع،  والتحفيظ 

الناس بسبب الشطط يف استعمال السلطة.

اليوم نقول نحن مع حماية الغابة، لكن يجب 
يتحدث  الخرائط  بخصوص  فحتى  نتفق،  أن 
وليس  باملفرد،   العقار  عن  التحديد  قانون 
اإلدارة  تحدد  أن  يجب  املمتد،  األريض  املجال 
املساحة التي يهمها التحديد، فاملياه والغابات 
تنزل صورة عرب األقمار االصطناعية مستغلة 
مدارش  تضم  املنطقة  هذه  الحديثة،  التقنيات 
 1916 قانون  ذلك،  مراعاة  دون  وساكنة، 
الكثافة السكانية،  اليوم  املعمول به، ال يراعي 
يجب تحيني ومطابقة هذا القانون للمعطيات 

الجديدة فوق األرض.
املنطقة  هذه  وساي،  بسيدي  املثال  هنا  وأعطي 
يقطنون  أناس  هناك  للخروقات،  صارخ  نموذج 
بهذه املنطقة مند مئات السنني ونأتي يف النهاية 

لنقول إن هذا املحيط ملك غابوي.
عمت  التي  الكبرية  االحتجاجات  بعد  فعلتم  ماذا   *

اقاليم اشتوكة أيت باها وسدي إفني؟
جميع  مع  مسؤول  حوار  يف  دخلنا  لقد   **
الجهاز  الفالحة  وزارة  بينهم  من  املتدخلني 
والغابات  للمياه  السامية  واملندوبية  الويص، 
املرشفة عىل القطاع، هناك كذلك وزارة الداخلية 
التي تتدخل يف قطاع تحديد امللك الغابوي وفق ما 

هو مسطر قانوينا.
كربملانيني،  الفالحة  وزارة  مع  لقاءا  بدأنا 
مستوى  عىل  واملنتخبني  املدني،  املجتمع  ومع 
الجماعات التي عقد منتخبوها دورات استثنائية 
عىل هامش قضية التحديد الغابوي، وجالسناهم 
النظر  بإعادة  املوضوع، فاملنتخبون يطالبون  يف 
طرحنا  وبدورنا  وتحيينه،   1916 قانون  يف 
اللقاء  ويف  املركزي،  املستوى  عىل  املوضوع، 
املقبل مع السيدين وزير الفالحة ووزير الداخلية 
سننكب عىل وضع أرضية توافقية من أجل إعادة 
النظر يف الترشيع، مع توقيف هذه العملية ألنها 
ال يمكن أن تجرى يف ظل الظروف الراهنة، نحن 
ال نرغب أوال يف فقدان الثقة من قبل الناس فهناك 
يشعرون  صحيح،  غري  يكون  أن  نتمنى  شعور، 
أن هناك نية مبيتة يف سلبهم أمالكهم، ونحن ال 

نظن أن ذلك موجودا.
يجب أن نصحح املسار، و أن نتفق بأننا جميعا 
يجب أن نحافظ عىل الغابة وليس املياه والغابات 

وهنا  الغابة،  يحمي  من  هي  الساكنة  وحدها، 
عندما  فالرعاة  الجائر،  الرعي  مشكل  اطرح 
دخلوا للغابات كانت دائما  املياه والغابات غائبة 
بينما السكان والسلطات املحلية واملنتخبني هم 
من واجه هذه املعضلة وتكبد الخسائر الفادحة 
للرعي الجائر، لنا وعي بأن هناك برنامج يحمي 
مصالح الغابات عند فرتات الجفاف لكن ليس عىل 
حساب الغابة، خصوصا غابة أركان التي نعرف 
قدسيتها وأهميتها داخل املنظومة املحلية، يجب 
أن نرتك البناءئنا. إعادة النظر وتحيني النصوص 
الترشيعية التي تنظم امللك الغابوي، هذا األمر له  

ارتباط بالتنمية االقتصادية.
بقدر  العقار،  هو  البالد  يف  االستثمار  مشكل  إن 
ما لدينا من أراض شاسعة بقدر ما تنعدم عندنا 
لديه  هذا  االستثمار،   أجل  من  للعقار  أريض 
املخزني  وامللك  الغابوي،  امللك  بمشاكل  ارتباط 
طرحنا  وقد  مطروح  كله  هذا  الجموع،  وأرايض 
يف الفريق االستقاليل  سابقا مقرتح وكالة وطنية 
العقارية،  التلوينات  هذه  كل  ستجمع  للعقار 
املنظومة  بلغاه«،  »يلغي  الكل  يظل  ال  حتى 
ستتكلف بتجميع وتدبري العقار من أجل التنمية.

* التحديد الغابوي هل سيحرم الناس من امتيازات 
ظهري امللكي لسنة 1917 املتعلق باستغالل أركان؟

االستغالل  العالقات،  يف  ضبابية  **هناك 
منذ  الساكنة  إىل  يعود  أركان  لشجرة  الطبيعي 
السنني، جميع قبائل سوس يعترب شجرة أركان  
يعرف  منهم  واحد  كل  أن  لدرجة  ملكيتهم،  يف 
ترسبت  وقد  ملكيته،  يف  تدخل  التي  األشجار 
أثارها  التي  الضجة  الساكنة بسبب  إىل  الشكوك 

هذا القرار.
* حاوره إبراهيم فاضل

جريدة العامل األمازيغي يف حوار مع الربملاين سعيد ضور حول التحديد الغابوي
زمان بوغابة انتهى، وعار على املغرب أن يستعمل قانونا 

يعود لبداية القرن املاضي 
الساكنة والسلطات واملنتخبني من محى الغابة من الرعي اجلائر عندما 

غابت املياه والغابات

سعيد ضور

العرف االمازيغي أو" إزرف" قديم قدم اإلنسان فوق  أرض تامازغا والذي 
ظل  حوله،  الحقائق  من  املزيد  عن  تكشف  انرتوبولوجية  األبحاث  الزالت 
راسخا يف الترشيع األمازيغي رغم دخول العديد من املجموعات البرشية األخرى 
كالرومان والعرب والفرنسيني إليها غازية للبحث عن الغنائم والسبايا والحور 
وإن  الفوسفاط.   أو  والفضة  كالذهب  الطبيعية  املوارد  عن  باحثة  أو  العني 
العرف  فإن  أحيانا  طويلة  زمنية  لفرتات  واملمتدة  الكثرية  الغزوات  هذه  توالت 
أن  سياسيا  املدعمة  الخارجية  التأثريات  تستطع  ولم  حارضا  ظل  األمازيغي 
االمازيغي  العرف  ارتباط  املستمر  الحضور  هذا  ويؤكد  عليه.  وتقيض  تطمسه 
يؤكد  كما  والتاريخية،  والنفسية  الثقافية  وبخصوصياته  األمازيغي  باملجتمع 
أيضا فشل كل التصورات املستوردة سواء كانت اسالموية عروبية أو متمركسة 
بعثية يف  االندماج يف املجتمع األمازيغي وانتشاله من  املشاكل التي يعيشها يف 
بارزا  حدثا  نستحرض  االمازيغي  العرف  عن  الحديث  وعند  القطاعات.  مختلف 
الزال  مستغال من طرف أعداء القضية االمازيغية إنه الظهري االستعماري الذي 
أدبيات  يف  والذي يسمى   1930 ماي   16 يف  الفرنسية  الحماية  أصدرته سلطات 
هي  الحقيقية  تسميته  أن  .رغم  الرببري  بالظهري  الوطنية  بالحركة  يسمى  ما 
الظهري االستعماري املنظم للعدالة بالقبائل االمازيغية التي ال توجد فيها محاكم 
بدون  املغاربة  الرعايا  عن  يتحدث  منه  األول  الفصل  فان  ولإلشارة  للرشيعة. 
يفتح  مما  املدرسية  الكتب  يف  املعتمدة  الرتجمة  إليه  ترش  لم  ما  وهو  استثناء 
الباب أمام التأويالت الخاطئة من طرف التالميذ وأساتذتهم عىل حد سواء .وقد 
أصدرت سلطات الحماية هذا الظهري ليس حبا يف العرف األمازيغي، لكنها كانت 
تحاول املحافظة أكثر عىل الهدوء داخل القبائل األمازيغية ألن ازدواجية القوانني 
أنذاك كان يثري العديد من املشاكل لسلطات الحماية، وفضلت أن تعطي األولوية 
للعرف األمازيغي خاصة وأن غالبية سكان املغرب كانت أمازيغفونية،  باإلضافة 
الفاسية  البورجوازية  حاولت  .وإن  القرى  سكان  من  أقل  املدن  سكان  أن  إىل 
واملوريسكية مواجهة الظهري بالتظاهر وقراءة اللطيف فإن ذلك لم يمنع العرف 
املناطق  من  العديد  والزالت  هذا،  يومنا  إىل  والتداول  االستمرار  من  األمازيغي 
األمازيغية يف املغرب تحتكم لهذه األعراف يف فك العديد من نزاعاتها املحلية، كما 
هو الشأن يف قبيلة أيت عيل أبراهيم بتونفيت، لكن التجيل الواضح لهذا التداول 
أقصد  املخزن،  أعني  بعيدة عن  قرية  يف  الرشقي  الكبري  األطلس  أعماق  يف  نجده 
هذه  ميدلت،  إقليم  إملشيل  دائرة  أموكر  لقيادة  إداريا  التابعة  ولني  ترسا  قرية 
القبيلة ال تصل إليها السلطات العمومية إال يف أوقات ناذرة بسبب بعدها عن 

املركز ووعورة التضاريس املؤدية إليها .وهذا ما فتح املجال أمام انتشار الفوىض 
األمن، فهناك أشخاص فارين  العمومية يف حفظ  السلطات  واالستخفاف بدور 
من العدالة، خاصة ما يتعلق بغرامات املخالفات املرتكبة يف الغابة واملسجلة من 
طرف بعض موظفي املياه والغابات، ففي كل مرة يأتي رجال الدرك امللكي إللقاء 
القبض عليهم، لكن دون جدوى، إذ يتوجهون  نحو الجبال إىل حني مغادرة رجال 
املشاكل  ملمارسة حياتهم بشكل عادي. وبسبب هذه  يعودون  ثم  للقرية  األمن 
فكرت الجماعة أو "انفالس" يف رضورة العودة إىل األعراف االمازيغية مادام أن 
أعضاء  التئم  القانون. وهكذا  الحاالت يف تطبيق  العديد من  يف  السلطات تفشل 
الجماعة وخرجوا بمجموعة من القرارات ترتبط بالحياة اليومية للمواطنني يف 
القرية مثل األمن العام والعالقات االجتماعية وتدبري الغطاء الغابوي مع العلم 
أن هناك مجاالت لم يتوقف تسيريها من طرف " إنفالس" منذ أن استقروا بتلك 
القرية ودخول القبيلة تحت السيطرة املخزنية، وهنا نتحدث عن طريقة توزيع 
مياه الري ومد قنواته و تنظيم الرعي ومخالفات الرعاة.  لقد فطن "إنفالس " 
إىل أن حل مشاكلهم الكثرية لن يأتي من القوانني الزجرية للمخزن وإنما بالعودة 
الثقافية  خصوصياتهم  وتحرتم  ببيئتهم  ترتبط  التي  األمازيغية  األعراف  إىل 
واالقتصادية واالجتماعية، ورشعوا يف تطبيق أعرافهم خاصة ما يعرف برضيبة" 
الضيوف"وذلك  بتكليف كل من تلفظ بكالم ساقط أو ناب وسط سكان القبيلة 
أو قام بالسب أو القذف يف حق سكان القبيلة بإطعام 12 ضيفا، ونفس العقوبة 
أخرى  األطفال ومشاكل  نزاعات  تدخل بشكل غري عادل يف فك  لكل من  تعطى 
 20 إىل  الضيوف  عدد  يرفع  التكرار  حالة  ويف  يومي،  بشكل  السكان  يعيشها 
والتكرار للمرة الثالثة يصبح العدد 30 ويف حالة التكرار للمرة الرابعة يقدم املتهم 
للسلطات القضائية يف املركز. و قد يصل األمر يف النهاية إىل مقاطعته اجتماعيا 
من طرف سكان القبيلة، وهو ما يفرض عليه الهجرة إىل خارج القرية ألن حياته 
العمل  تصبح مستحيلة وسط حياة تعاش بشكل جماعي يف مجاالت كثرية يف 

وكل املناسبات كاألعراس واملآتم ...
عىل  بالحفاظ  املتعلق  الجانب  هو  العرف  إىل  العودة  هذه  يف  الهام  الجانب  أما 
الثروة الغابوية، فقد أدى وعي املواطنني وإن كان متأخرا بأهمية الغطاء النباتي 
الغابوي الذي يحيط بالقرية خاصة فيما يتعلق باستمرار حياة قطيع املوايش من 
أغنام وشياه وأبقار إىل فرض رضيبة اإلطعام عىل كل من خالف العرف. وأمام 
مساحات  تراجعت  إذ  الهام،  الطبيعي  املورد  هذا  يعرفه  الذي  الخطري  التدهور 
الجماعة  مما جعل   ، األخريين  العقدين  يف  للنظر  ملفت  بشكل  األخرض  البلوط 

كل  عىل  العقوبات  تفرض  أخرى  مرة 
مرور  قبل  الغابة  أشجار  يقطع  من 
سنة ابتداء من تاريخ إعالن هذا القرار. 
يف  السابقة  العقوبة  نفس  حددت  وقد 
كما  الجماعة،  لقرارات  املخالفني  حق 
إىل  شفويا  إنذارا  األخرية  هذه  أرسلت 
مغبة  من  تحذرها  املجاورة  القبائل 
وقد  ترابيا،  لهم  التابعة  األشجار  قطع 
لوحظ تحسن ملحوظ يف أشجار البلوط 
بعد تطبيق هذا العرف، وهذا يذكرنا بما 
كانت  عملية  وهي  "أكدال"  ب  يسمى 
األمازيغية  القبائل  من  العديد  يف  تتم 
حيث يمنع الرعي ملدة معينة يف املراعي 

لكي تستعيد قوتها وتنمو بها األعشاب دون إلحاق األرضار بها بواسطة املوايش، 
وهناك أحياء كثرية تحمل هذا اإلسم بمدن مغربية كثرية مثل الرباط دون فهم 

داللته الحقيقية.
عن  والغابات  املياه  إدارة  عجز  عن  ناجم  األعراف  هذه  إىل  العودة  أن  إىل  ونشري 
حماية هذا الغطاء الغابوي: أوال بسبب قلة املوارد البرشية، وثانيا بسبب تورط 
املوجود منها يف تلقي الرشاوى من املواطنني مقابل تغاضيهم عن مخالفاتهم، 
وهو ما يفرس امتالك فئة من هؤالء املوظفني لسيارات فارهة وعقارات شاسعة 
رغم أن األجور التي يتلقونها من إداراتهم تبقى دون مستوى بلوغ تلك املراتب 
اجتماعيا ويساعدهم يف ذلك بعد أماكن اشتغالهم عن أعني اإلعالميني وتعاملهم 
السلطات  مع  املواجهة  لتجنب  الطرق  أسهل  عن  تبحث  مقهورة  فئات  مع 

املغربية.
وإذا كانت القبيلة قد حافظت عىل العرف األمازيغي فإننا نالحظ أنها احتفظت 
فقط بعرف اإلطعام نظرا ملا يكلفه بالنسبة ألرس ضعيفة الدخل .كما أنه يف حالة 
التكرار للمرة الرابعة يوجه املتهم إىل الرشطة القضائية، لكن تبقى للعملية داللة 
كبرية إذ أكدت عىل استمرار العرف االمازيغي كما أنه ساهم يف توقف السكان 
عن قطع األشجار خارج القانون، وبالتايل أمكن القول أن لهذا العرف دور هام 
املناطق  لو تم تعميمها يف  التجربة ستنجح  أن  الغابوية وأكيد  الثروة  يف حماية 

األخرى، ألن حالة الغابة بها ليست أحسن من تلك املوجودة بقرية ترسا ولني.

 العرف االمازيغي ودوره يف محاية البيئة 

* محمد زروال  



أمنا األرض ...هبا و هلا حنيا
مشكلة  األخرية  السنني  يف  السطح  اىل  طفت 
أو  الساللية  باألرايض  تتعلق  جديدة  قديمة 
عىل  بظاللها  أرخت  الجموع.مشكلة  أرايض 
من  السلطة  مع  عالقته  يف  املغربي  املواطن 
جهة، كما فتحت الباب عىل مرصاعيه للرصاع  
املناطق و كذا  املتجاورة يف بعض  القبائل  بني 
داخلية  رصاعات  بظهور  بعينها  قبائل  داخل 
 « بحركة  يعرف  عما  الحديث  مع  خاصة 
لرصاع  صور  و  مظاهر  اذا  كلها  السالليات«. 
تعترب  التي  األرض  أجل  من  املغربي  االنسان 
محور هذه التداخالت و املتاهات الالمتناهية.

لقد كان ترسيم الحدود بني القبائل فيما مىض 
مصدر رصاعات و نزاعات دموية أحيانا كثرية، 
عربمسلسل  يتم  القبيلة  حوزة  تأمني  وكان 
وكان  العراك.  و  الرصاع  من  الحلقات  متعدد 
الكثري  حول  والتوافقات  االتفاقات  تمت  أن 
اىل  االحتكام  عرب  املناوشات  هذه  مصادر  من 
والذي  »أزرف«  ب  يعرف  ما  أو  املحيل  العرف 
استطاعت به القبائل ضبط العالقة مع غريها 
أصحاب  حق  يكفل  حيث  االرض،  مسائل  يف 
األجداد.  أرايض  وتملك  استغالل  يف  األرض 
جاء االستعمار فتمت مصادرة أجود األرايض 
للمعمرين ومن واالهم من العمالء و الخونة، 
النظم  تضعضع  ظل  ويف  االستقالل،  ومع 
التقليدية »تقبيلت«، بدأت املشاكل  السياسية 
تظهر عىل الساحة مع تغلغل النظم العرصية 
و  املدينة  فبظهور  القبائل.  اضعاف  وسياسة 
الهجرة وغريهما من مظاهر التمدن، تعرضت 
املمنهجني  السلب  و  للنهب  القبائل  أرايض 
وتمت رشعنة نزع األرايض واالستحواذ عليها 
و  امللكية  اثبات  مساطر  تعقيد  مقابل  يف 
تعطيل امللفات القضائية ذات الصلة. سياسة 
للدولة  امللحة  الحاجة  ذريعة  تحت  تمت 
خالل  من  العرصية  الدولة  مظاهر  الرساء 

املؤسسات  من  وغريها  واملصانع  املرافق  بناء 
بررت  موالية،  مرحلة  ويف  ذلك  بعد  الرسمية. 
أرايض  من  الهكتارات  ماليني  مصادرة  الدولة 
و  الغابوية  الثروة  عىل  بالحفاظ  القبائل 
الحيوانية الوطنية وذلك لصالح مديرية املياه 
الفالحة  وزارة  مصالح  من  وغريها  والغابات 
من  للمحظوظني  الكثري  بدورها  فوتت  التي 
الكثري  تستلزم  مشبوهة  وبطرق  الخواص 
هذا  يف  اليه  االشارة  تجدر  وما  املحاسبة.  من 

الصدد، أنه تم استغالل  تفيش الجهل و االمية 
للظفر  الساللية  الجماعات  أعضاء  أوساط  يف 

بالكثري من االرايض.
بني  القوى  ميزان  تغري  أخرى،أدى  جهة  من 

اىل  الثقايف  و  االقتصادي  ومستواها  القبائل 
املتجاورة،  القبائل  بني  الرصاعات  من  العديد 
بني  الحدود  مسألة  طرح  اعادة  تمت  حيث 
االستغالل.  و  التملك  رشعية  وكذا  القبائل 
رصاعات تطورت اىل مواجهات دموية مؤسفة 
كما يف الجنوب الرشقي. فالرشعية التاريخية 
لدى  املاضوية  قبيل  من  أضحت  البعض  لدى 
البرشية  الهجرات  أن  خاصة  اآلخر  البعض 
معلومة يف الكثري من األحيان، مما يذكي نار 

الدولة  تعاطي  كان  وقد  القبائل.  بني  الرصاع 
من  وشجب  تنديد  محل  الرصاعات  هذه  مع 
طرف االطراف املتصارعة نفسها والتي تحتكم 
واملوقف  الصمت  أمام  االجرام  و  الفوىض  اىل 
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خاصة  القبائل،  يف  داخلية  نزاعات  مصدر 
محل  أصبح  تقسيمها  يف  املتبعة  االعراف  أن 
يتم  حيث  األطراف  بعض  طرف  من  رفض 
مكونات  وحرمان  بل  أحيانا  االناث  حرمان 
الحقيقيني  األرض  »أصحاب  بحجة  بأكملها 
أو األصليني« يف مقابل »الوافدين«، ويف أحيان 
أخرى نجد من ينادي بتقسيم األرض بحسب 
أفراد  عدد  أو حسب  الذكور  من  البالغني  عدد 
لها  كان  وان  معايري  كلها  ذلك.  وغري  العائلة 
وفق  للمراجعة  قابلة  تظل  فانها  يربرها  ما 
بارضاء  تسمح  توافقية  تشاركية  مقاربة 

الجميع وتضمن السلم االجتماعي.
مراعاة  الغربية  الدولة  عىل  اذا،يجب  هكذا 
املعطى التاريخي يف تعاطيها مع مشكلة هذا 
يف  القيائل  حق  ضمان  و  األرايض  من  النوع 
وليس  للوطن  العامة  املصلحة  وفق  أراضيها 
لصالح اللوبيات و األباطرة، لذا وجب التدخل 
االيجابي لفض النزاعات بني القبائل املتناحرة 
انصاف  تراعي  توافقية  توفيقية-  بمقاربة 
اىل  عنها  االعراض  سيؤدي  واال  املكونات،  كل 
مزيد من املشاكل و الرصاعات خاصة يف ظل 

تصاعد نار سوق العقار.

بقلم لحسن أمقران
 أنمراي- تنجداد

    *  أكادير : إبراهيم فاضل

واملحاور  التوصيات  املقال مجموعة من  هذا  يف  ندرج 
جمعية  نظمته  الذي  الخامس  امللتقى  يف  أدرجت  التي 
شعار  تحت  البيئة  عىل  واملحافظة  للتنمية  دارنغ 
»التنمية املجالية وسؤال التنمية البرشية وذلك يوم 30 
شتنرب املايض بالدارالبيضاء، وهذه املحاور والتوصيات 

هي عىل الشكل التايل:  
للخنزير  موقع  أية  ألركان:  البيئي  املجال  تدبري   -1
للسيد عبد الرحمان أيت الحاج أستاذ باملعهد الوطني 

للبحث الزراعي بأكادير. 
لحماية  الوطنية  الوكالة  إحداث  وأهداف  سياسة   -2
وتنمية الواحات ومجال شجر أركان، للسيد سعيد براو 

عن الوكالة الوطنية لتنمية الواحات ومجال أركان.  
والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  سياسة   -3
وحصيلة منجزاتها يف مجال التجديد الغابوي باملنطقة 
والغابات  للمياه  الجهوي  املدير  صقران  رشيد  للسيد 

ومحاربة التصحر بإقليم أشتوكن أيت باها.  
4- تعديل املقتضيات املنظمة لتحديد األمالك الغابوية 
بهيئة  املحامي  امللكي  الحسني  لألستاذ  مرشوعية  أية 
وبعد  للتنمية.  الخصاص  جمعية  وعضو  الرباط 
أساليب  مواجهة  يف  وحادة  مستفيضة  مناقشة 
باملنطقة  والغابات  السامية  املندوبية  واختيارات 
التوصيات  إىل  اللقاء  لهذا  املنظمة  الجمعية  خلصت 

التالية:
الغابوية  األمالك  تحديد  عمليات  بخصوص   : أوال    

للدولة :
هي  كما  االنسان،  حقوق  احرتام  عىل  التأكيد   )1
متعارف عليها عامليا ومرسخة يف دستور2011، والتي 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  بينها  من  يوجد 
األعراف  دور  تعزيز  مع  واللغوية،  والثقافية  والبيئية 
وتنظيم  »أركان«   شجر  حماية  يف  املحلية  واألنظمة 
بني  الشخصية   املنازعات  حسم  يف  وكذا  استغالله  
اعتماد  رضورة   )2 غالته.  بشأن  الحقوق  أصحاب 
قواعد الحكامة الجيدة وفق مقاربة تشاركية حقيقية 
»أركان«  شجر  بمجال  املعنيني  كافة  بني  وفعالة 
التنمية  يستهدف  بشكل  تدبريه  حسن  عىل  والعمل 
البرشية والبيئية. 3( إعادة النظر يف اإلجراءات اإلدارية 
الذي  يجعلها  بالشكل  الغابوي  امللك  آليات تحديد  ويف 
منسجمة مع قواعد الشفافية والنزاهة وروح القانون 
وفلسفة املرشع يف الترشيعات  املنظمة لذلك، وبصفة 
أساسية مقتضيات الدستور  املغربي الجديد - يوليوز 
التي تم  النظر يف وضعية املجاالت  -2011.  4( إعادة 
تحديدها إداريا، وكذا يف مراسيم املصادقة عىل عمليات 
أجل  من  للدولة(  الغابوية  )لألمالك  اإلداري  التحديد 
إنصاف ذوي الحقوق املترضرين منها.  5( العمل عىل 
جرب الرضر - الشخيص أو الجماعي- للمترضرين من 
عمليات التحديد اإلداري املجراة عىل أساس مقتضيات 

أوغريه  تعديله(  وقع  �)كما   03/01/1916 ظهري 
التحديد  مراسيم  بعض  يف  املعتمدة  الترشيعات  من 
اإلداري، وذلك ضدا عىل مبادئ وقواعد املرشوعية.  6( 
دعوة كافة املنتخبني من برملانيني وأعضاء الجماعات 
ومنظمات  وجمعيات   ) املحلية  الجماعات   ( الرتابية 
الجهود  وتنسيق  التعبئة  من  مزيد  إىل  املدني  املجتمع 
لبلورة  تصورات ومقرتحات فعالة لوضع حد لألوضاع 
املندوبية  عمل   وأساليب  السياسة  بسبب  املختلة 
»تحديد  والغابات بخصوص موضوع  للمياه  السامية 
للدولة«.7( دعوة كافة الجهات اإلدارية  الغابوي  امللك 

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  خصوصا  والوزارية، 
)أرشيف(  محفوظاتها  فتح  إىل  الداخلية   ووزارة 
بخصوص الوثائق والخرائط املنجزة تنفيذا ملقتضيات 
لألمالك   وطني  سجل  بوضع   1962  /07/  19 ظهري 
بمثابة     1973    05//  31 بظهري  املعوض  العقارية، 
لألمالك   الوطني   السجل  وحفظ   بوضع   قانون  

العقارية   .
الفالحة  ووزارة  الحكومة  رئيس  من  كل  دعوة   )8
والصيد البحري ووزارة الداخلية إىل تحمل مسؤولياتها 
كاملة  ملواجهة اإلختالالت الناجمة عن بعض أساليب 
للمياه  السامية  املندوبية  طرف  من  املعتمدة  التدبري 
للمجال  تدبريها   يف  التصحر  ومحاربة  والغابات 
املجاالت  من  وغريه  »أركان«  شجر  بشأن  الغابوي 
الظهري  مقتضيات  مع  مالءمتها   وسوء  الغابوية، 
»ميثاق  بمثابة   )1969 يوليوز    25(  69.25 رقم 
لالستثمارات الفالحية«، والرتسانة القانونية  الصادرة 

يف إطاره � كما وقع تعديلها أو تتميمها �.  9( دعوة كل 
البحري  والصيد  الفالحة  ووزارة  الحكومة  رئيس  من 
ووزارة الداخلية و بمشاركة  منظمات املجتمع املدني  
إىل   )... فيدراليات  تعاونيات،  جمعيات،   ( املهتمة  
مقتضيات   وتطبيق  لتفعيل  موضوعي   تقييم  إجراء 
شتنرب   20  (   1.76.350 رقم  قانون  بمثابة  الظهري 
1976( املتعلق ب : » تنظيم مساهمة السكان يف تنمية 

االقتصاد الغابوي«. 
الجهة  بصفته   � الحكومة   رئيس  مطالبة   )10  
املصادقة عىل مراسيم التحديد �  بإعادة فتح ملفات 

عليها  املصادق  للدولة  الغابوي  للملك  اإلداري  التحديد 
بمرسوم  قصد بحث السبل الكفيلة بتدارك ما تضمنته 
لرفع  تجاوزات   أو  تعسفات  من  إنجازها  شاب  أو 
املظالم عن املظلومني بشأنها، ورد الحقوق ألصحابها  
.   11( مطالبة الربملان � بغرفتيه �  بمدارسة  تقرير 
بخصوص    2008 لسنة  للحسابات   األعىل  املجلس 
الذي  والغابات   للمياه  السامية  املندوبية  عمل  تقييم 
نرش معه )رد وتعليق أو اعرتاض ( من طرف املندوب 
تقييم  يستوجب  بشكل  والغابات  للمياه  السامي 
املوقفني من طرف جهة محايدة  للموضوع واتخاذ ما 

يتطلبه األمر.
العمل  الغري منظم:  الرعي  : بخصوص عمليات  ثانيا   
الجماعي-للمترضرين  أو  الرضر-الشخيص  جرب  عىل 
من الرعي العشوائي الجائر� مطالبة السلطات املحلية 
واألمنية بتحمل مسؤولياتها  وممارسة اختصاصاتها 
املواطنني  وممتلكاتهم ومواجهة  القانونية يف حماية 

وتحقيق  بأنانية   الترصف  أنفسهم   لهم  تسول  من 
مصالحهم وأغراضهم  املادية ) الظاهرة ( عىل حساب 
حقوق  ومصالح غريهم يف استخفاف واضح بالقانون  

وضوابطه. 
 ثالثا : بخصوص شجرة« أركان » ومجالها أو منابتها 

) غاباتها(: 
لحماية   واألسايس  الرئييس  املدخل  أن   عىل  التأكيد   -
شجرة  أركان يتمثل يف  إعمال ديباجة  ظهري 4/ /03 
1925  قبل فصوله باعتبار تلك الديباجة هي الضابط 
األسايس  فيتحديد غابات »أركان« تحت رشط قانوني 
ملالكي  الترصف   حقوق   وبقاء  »حفظ   هو:  رصيح 
تلك األشجار مع التوفيق  بني  حقوق  الترصف الثابتة 

ألصحابها وبني الحقوق العليا  للدولة« .
- دعوة  الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 
  06/2010   : رقم  القانون   بمقتىض  املحدثة  أركان، 
املنفذ بظهري )13 دجنرب 2010 ( إىل تنسيق جهودها 
املدني  املجتمع  فعاليات  مختلف  مع  التأسيسية 
وغريها  لتأسيس  أساليب وتجارب ميدانية فعالة يف 
التشاركية«  »املقاربة  ملفهوم  الصحيح  الفهم  إطار 

لتنفيذ  أهدافها  التنموية، االقتصادية واالجتماعية.  
كل  طرف  من  والحازم  املستعجل  التدخل  -رضورة  
»أركان«  أشجار  حماية  أجل  من  املعنية   األجهزة 
ومجاالتها من مختلف أساليب التعدي عليها من قبيل 
القطع الجائر لها أو اجثتاتها  للمتاجرة يف أخشابها، 
العمراني بمختلف أشكاله ) ومنه  التوسع  أومن أجل 
الرعي  عن  الناجمة  املرخص(واألرضار  أو  املنظم 
بعض  طرف  من  املفرط  االستغالل  أو  املنظم،  غري 
املضاربني يف تجارة اإلبل  واملاعز، ووضع حد لألرضار 
املادية واملعنوية والبيئية الناجمة عن حماية الخنزير 
الربي)الحلوف( باملنطقة،و الذي يهدد حياة املواطنني.  
ومتخصصة  علمية  ميدانية  دراسات  إنجاز  ورضورة 
بخصوص آثار انتشار الخنزير بشكل  واسع، خصوصا 
اآلثار البيئية واالقتصادية والتنموية، وذلك بتعاون مع 
مؤسسات متخصصة كاملعهد الوطني للبحث الزراعي 

بأكادير.
  توصيات خاصة  :   

والفاعلني  والحقوقيني   القانونيني  الخرباء  دعوة     
املهتمني باملوضوع إىل التعاون والتنسيق مع  » اللجنة 
طرف  من  تكوينها  »املعتزم  امُلشرتَكة  املوضوعاتية 
جمعية »دارنغ« إلعداد دراسات ومقرتحات بخصوص 
مكوناته  بمختلف  »أركان«  شجر  مجال  تدبري  حسن 
الذي  الدستور  مقتضيات  تفعيل  أفق  يف  ومشتمالته، 
مقرتحات  بإعداد  املدني  املجتمع  ملنظمات  سمح 
قوانني   .  . � دعوة كافة الهيآت املنتخبة  ) الجماعات 
املهتمة)جمعيات،  املدني  املجتمع  وهيآت  الرتابية 
أعاله  التوصيات  ملدارسة   ).... فيدراليات  منظمات، 

إلغنائها ودعمها والعمل عىل دخولها حيز التنفيذ. 

مجعية » دارنغ« تقدم توصياهتا بشأن حتديد األمالك الغابوية
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• تعليم اللغة األمازيغية للكبار غير الناطقين بها
يعلن عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية إلى الس�يدات والسادة الراغبات 
والراغبين في االس�تفادة م�ن دروس اللغ�ة األمازيغية الخاص�ة بالكبار غير 
الناطقين بها، أن هذه الدروس س�تقدم مرتين في األس�بوع يوم الثالثاء ويوم 
الخمي�س م�ن الس�اعة 17.00 إل�ى 18.30، وللمزي�د من المعلوم�ات الرجاء 

 . www.ircam.ma الرجوع إلى

• األمازيغية في مايكروسوفت وينداوز8
اعتمدت شركة مايكروسوفت العالمية اللغة األمازيغية بحروفها تيفيناغ في 
نظام وينداوز8. حيث أعطى السيد جان فيليب كورتوا إنطالقة هذا المشروع 
يوم األربعاء 10 أكتوبر إثر الندوة الصحفية التي احتضنها مقر المعهد الملكي 
للثقافة األمازيغية رفقة السيد عميد المعهد أحمد بوكوس والسيد سمير بن 
مخلوف المدير العام لمايكروسوفت المغرب، وقد جاءت هذه المبادرة تتويجا 

لترسيم األمازيغية في دستور 2011.
ويذكر أن مراكز المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ساهمت بشكل كبير في 
والتوثيق  الترجمة  مركز  اللغوية،  التهيئة  مركز  منها  المبادرة  هذه  إنجاح 

والنشر، مركز الدراسات اإلعالمية وأنظمة اإلعالم والتواصل.

من هنا وهناك

الجريدة بنسخة منه، عن  أعلن مكتب جمعية أسيكل، يف بيان توصلت 
لكافة  ودعوته  املغرب،  ألمازيغية  الكاملة  بالدسرتة  تشبثه  عىل  تأكيده 
الحداثية  الحية  القوى  وكل  األمازيغية  الديمقراطية  الحركة  مكونات 
للعمل من أجل التعجيل  بإصدار مرسوم تطبيق ترسيم اللغة األمازيغية يف 
التعليمية واإلعالمية واإلدارية والقضائية  العمومية  الحياة  كافة مناحي 
واألمنية والصحية والخطب الرسمية والحقل الديني. ودعا كافة األحزاب 
عىل  العمل  إىل  والتنموية  والحقوقية  األمازيغية  واملنظمات  والنقابات 
تكوين لجنة برملانية بغرفتيه للتحقيق يف أسباب التعثر الذي عرفه تدريس 
وتقديمهم  العملية  هذه  عرقلة  يف  املتورطني  كل  وكشف  األمازيغية  اللغة 

للمحاسبة.
كما أعلنت الجمعية تشبثها بتعميم التعليم العايل والجامعي بجميع مسالكه 
وعموم  ماست-درا،  سوس  جهة  أقاليم  مستوى  عىل  وكلياته  وشعبه 
والطلبة  للطالبات  املالئمة  والرشوط  الظروف  وتوفري  الجنوبية،  األقاليم 
الوضعية  بتصحيح  وطالبت  وغريها.  جامعية  وأحياء  وإقامات  منح  من 
للمواطنني  والجامعية  العمومية  خدماتها  بتقريب  وذلك  بالجهة  الصحية 
وخاصة يف املناطق النائية، وتوفري املوارد البرشية واللوجستيكية يف جميع 
التخصصات الطبية العالية، وبتخصيص حصيص )كوطا( لكل إقليم لولوج 
الدراسات الجامعية العليا الطبية والهندسية والعسكرية والتدبري والتسيري 

وكل املؤسسات ذات الصلة  بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الجمعية عىل رضورة اعتماد سياسة فالحية تعيد االعتبار للفالح 
كسابق  املنطقة  استفادة  يضمن  بما  باها  أيت  أشتوكن  بإقليم  الحقيقي 
عوض  والتصديرية،  الوطنية  الفالحية  السوق  عائدات  كل  من  عهدها 
استنزاف األرض واملاء واملنتوج دونما فائدة، مع الحرص عىل ضمان فرص 
العمل والعمل عىل حل كافة النزاعات الشغلية، وتحمل الجمعية املسؤولية 
املائية  الفرشة  وتلويث  استنزاف  حيال  الفالحي  بالقطاع  املعنية  للجهات 

ويف مراقبتها لألدوية واملبيدات املستعملة.  
ضد  »إيبودرارن«  النتفاضة  صوتها  تضم  إذ  أسيكل،  أن  البيان  ويضيف 
تطبيق الظهري االستعماري ل: 3 يناير 1916 الخاص بما تسميه السياسات 
باإلقليم  الحية  القوى  كافة  تدعو  الغابوي«،  امللك  تحديد   « ب  الجائرة 
واملراسيم  القوانني  إلغاء  أجل  من  التحرك  إىل  الوطن  وعموم  والجهة 
الصادرة يف هذا املجال.  كما يدعو مكتب الجمعية إىل سن سياسة تعمريية 
سوس  وجهة  باها  أيت  أشتوكن  إلقليم  الهندسية  الخصوصيات  تراعي 
،وتجاوز كل األشكال التقنوية االستنساخية، وتبسيط مساطر البناء أمام 
املواطنني الراغبني يف بناء أو ترميم مساكنهم وحظائر مواشيهم ، وإلغاء 
كافة التعقيدات املسطرية التي التخدم سوى املحتكرين للمجال العقاري. 

أسيكل تطالب بإصدار مرسوم تطبيق ترسيم 
اللغة األمازيغية يف كافة مناحي احلياة

الثقايف  التبادل  و  للبحث  املغربية  الجمعية  عقدت 
املمارسة  و  األمازيغية  حول  مستديرة  مائدة 
وقد   ،2012 أكتوبر   5 الجمعة  يوم  السياسية، 
تناولت  عدة محاور  متعلقة  بتصورات الفاعلني 
األمازيغيني حول األمازيغية واملمارسة السياسية. 
الديموقراطي  للحزب  العام  األمني  الدغرني  أحمد   
األمازيغي املغربي، يرى بأن الشعب الذي ال يمتلك 
دولته ال يمكن له أن يؤسس حزبا يعرب عن قناعته 
الحزب  مرشوع  كون  عىل  مؤكدا  اإليديولوجية، 
األمازيغية.  الدولة  بناء  نحو  األمازيغي هو مدخل 
األحزاب  كثرة  كون  عىل  الدغرني  ويضيف 
الديكتاتورية،  سقوط  عىل  عالمة  هي  السياسية 

ونظام الحزب الواحد.
حسني أوعزي األستاذ و الباحث األمازيغي أعرب  يف 
مداخلته عىل أن األجرأة الفعلية لرتسيم األمازيغية 
تقتيض التواجد يف مراكز القرار والدخول يف املعرتك 
حسب   – الوطنية  الحركة  أحزاب  ألن  السيايس، 

أوعزي – تعرقل األمازيغية.
وشدد أوعزي بقوة عىل أن األمازيغية يف حاجة إىل 
تكوين علمي و أكاديمي إلنجاح التغيري الراديكايل .

فيما يرى أحمد أرحموش رئيس أزطا، بأن املرحلة 
أمازيغية   بمرجعية  سيايس  تنظيم  بناء  تقتيض 
خطاب  ويتبنى  املنترش  الفساد  اجتثاث  إىل  يسعى 
ومراكمة  األولويات  تحديد  عىل  مبني  سيايس 

التجارب النضالية للحركة األمازيغية.
ويؤكد أرحموش عىل رضورة بناء الدولة األمازيغية 
الديموقراطية  التنظيمات  مساندة  و  العلمانية 

العقالنية.
ضحية  املغربية  الدولة 
و  إيديولوجي  احتالل 
باسم  تمارس  السلطة 
بهذه  العربي،  اإلنتماء 
العبارات استهل  األستاذ 
الناشط  بودهان  محمد 
األمازيغي  الفاعل  و 
مداخلته، منتقدا األسس 
التي قامت عليها الدولة 
ويضيف  املغربية. 
مطلب  أن  عىل  بودهان 
تمزيغ الدولة و السلطة 

فقدها  التي  الهوياتية  السيادة  استعادة  يعني 
املغرب نتيجة تبنيه لهوية مستوردة من املرشق.

يف حني تساءل حسن إد بلقاسم املحامي و الناشط 
الحديث عن اسرتاتيجية  األمازيغي  حول إمكانية 
للتيارات السياسية األمازيغية يف تجميع الجمعيات 
القانون  إخراج  أجل  من  الضغط  بغية  األمازيغية 
الوجود.  حيز  إىل  باألمازيغية  املتعلق  التنظيمي 
العمل  اسرتاتيجية  أن  عىل  أيضا  بلقاسم  إد  ويرى 
القوى  و  الوسائل  كل  تجميع  إىل  تهدف  بجناحني 

للوصول لألهداف .
والناشط  الربملاني  بودرة  محمد  أعرب  ذلك  إىل 
السياسية  املمارسة  أن  عىل  مداخلته  يف  السيايس 
تقديم  يتطلب  الذي  السيايس  للوضوح  تحتاج 
عىل  التوفر  رضورة  وعىل  حقيقية،  نظر  وجهة 

فلسفة  مع  وينسجم  واضح  سيايس  برنامج 
الحزب السيايس. و أضاف بودرة عىل أن السياسة 
األمازيغية هي سياسة مغربية يمارسها األمازيغ 

يف أرضهم األمازيغية.
الناشط  و  الجمعوي  الفاعل  السباعي  عدي 
مع  تبلور  السيايس  الوعي  بأن  يرى  السيايس 
املرحلة  السباعي  1956، واعترب  إيمازيغن يف سنة 
الحالية تتطلب مصالحة جينية بني أطياف الحركة 
خيار  هي  التنوع  يف  الوحدة  وبأن  األمازيغية، 
كون  عىل  مؤكدا  األمازيغية.  للحركة  اسرتاتيجي 
مستقبل األمازيغية مبني عىل التوفر عىل مرجعية 
الشعب  قضايا  تبني  رضورة  وعىل  أمازيغية  

املغربي.
* ياسني.ع 

األمازيغية و املمارسة السياسية

20 أكتوبر الجاري  16 إىل  ينظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف الفرتة من 
الحادية  للذكرى  تخليدا  واإلعالمية  الثقافية  األنشطة  من  مجموعة  بالرباط 

عرشة للخطاب امللكي السامي بأجدير.
وأفاد بالغ للمعهد بأن هذه األنشطة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب 
املعهد وندوة  بمقر  أبواب مفتوحة  السادس، تشتمل عىل  امللك محمد  الجاللة 

صحافية يوم 17 أكتوبر عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
كما تحتضن املكتبة الوطنية للمملكة املغربية يوم 19 أكتوبر الجاري، يف إطار 
نفس الربنامج الذي يرفع شعار »األمازيغية اآلن«، مائدة مستديرة حول »أية 
ابتداء من الساعة السادسة  سياسات عمومية بعد ترسيم األمازيغية«، وذلك 

مساء.
الثقافة  جائزة  تسليم  الجاري،  أكتوبر   20 يوم  باملناسبة،  يتم  أن  املقرر  ومن 
فنية  بسهرة  األنشطة  تتوج  أن  عىل  املعهد  بمقر   2011 برسم  األمازيغية 

باملرسح الوطني محمد الخامس.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
 خيلد الذكرى 11 خلطاب أجدير بتنظيم أنشطة 

ثقافية وإعالمية

باملوازاة مع اإلعتصام البطويل فوق جبل ألبان الذي يخوضه مناضيل ومناضالت 
الدواوير املكونة للجماعة القروية إميرض، حول ملف سوسيو إقتصادي رصف 
ملا يقارب 15 شهرا. إنطلقت تظاهرة سلمية عارمة يف إتجاه جبل ألبان، التي 
نساء،  كهول،  من  اإلجتماعية  الرشائح  مختلف  من   4000 حوايل  فيها  شارك 
شباب، حتى التالميذ ضحايا الوعود الزائفة لم يتخلفوا عن الحدث. وقد قطعت 
12 كيلومرتا ذهابا وإيابا، رفعت فيها شعارات ندد فيها املحتجون باإلعتقاالت 
التعسفية و األحكام الجائرة املبنية عىل محارض مزورة يف حق مناضيل إميرض، 

وطالبوا بإطالق رساح كافة معتقيل القضية.
هذا يف الوقت الذي ما زال فيه املخزن  وأذنابه مستمرين يف سياستهم املحبوكة، 
الساكنة  التي نصبتها  الحوار  لجنة  املطالب وكذا رشعية  للنيل من مرشوعية 

منذ 03 غشت 2011، كممثل رشعي للتفاوض حول امللف الحقوقي.
أما بخصوص رشكة معادن إميرض، التي ما زالت تتعامل بمنطق »كم جنينا؟« 
لها  تروج  التي  الشعارات  بذلك  متناسية  والطبيعة،  اإلنسان  حساب  عىل  ولو 
كلما سنحت لها الفرصة، فإن فلسفة تعاملها هي الالمباالة. وذلك من خالل 

إستقصاء البديل بغية إستنزاف الطاقات اإلميرضية السلمية املساملة.
بالرغم من كل هذا، نشري و نعلنها رصيحة أننا لن نرتاجع قيد أنملة حتى إنتزاع 
حقوقنا العادلة و املرشوعة، التي ال هم لنا سوى التضحية يف سبيلها. كما نجدد 

تمسكنا الثابت بالحوار الجاد و املسؤول لحل املشاكل العالقة.
القضية  ومناضالت  مناضيل  إىل  والكرامة  الحرية  بتحية  نتوجه  األخري  ويف 
القضية  معتقيل  بالذكر  نخص  الحر،  الرأي  معتقيل  ولكافة  اإلميرضية 
املفرج  سواء   2012/2011 معتقيل  وكذا   1996  ،1986 سنوات  اإلميرضية 
عنهم أو القابعني يف سجون الذل و العار املخزنية )أوشطوبان مصطفى، لعداد 

فاسكا، بنارص محند، كريم لحسن ، الجهاد محمد و الطيب عمر(.
* حركة عىل درب 96 � إميرض 

حركة على درب 96  بإميضر تعلن عدم تراجعها حىت 
إنتزاع حقوقها العادلة واملشروعة

يوم  بالحسيمة  اإلستناف  بمحكمة  الجنايات  غرفة  أجلت  منتظرا،  كان  كما   
اإلثنني فاتح أكتوبر 2012 النظر يف ملف  حليم البقايل و حليم الطالعي املعتقلني 
السياسيني لحركة 20 فرباير بأيث بوعياش إىل غاية 22 أكتوبر 2012 . وقد أجلت 
محكمة اإلستناف النظر يف ملف املعتقليني السياسيني بناء عىل ملتمس تقدم به 
الدفاع محامون  التحق بهيأة  الدفاع، وذلك بعدما  إعداد  املعتقليني من أجل  دفاع 
 14 جدد من مختلف املدن املغربية للدفاع عن املعتقلني السياسيني . وفيما دخل 
 48 ملدة  الطعام  بالحسيمة يف إرضاب جماعي عن  20 فرباير  معتقال من حركة 
 ، املحيل  السجن  داخل  يعيشونها  التي  املأساوية  األوضاع  عىل  لإلحتجاج  ساعة 
وللمطالبة بتجميعهم يف زنزانة واحدة وابعادهم عن سجناء الحق العام باعتبارهم 
التنسيق اإلقليمي للجمعية الوطنية لحملة  معتقلني سياسيني . وقد نظم فروع 
ملساندة  اإلستناف  محكمة  أمام  احتجاجية  وقفة  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
ودعم املعتقلني حليم البقايل و حليم الطالعي ، حيث ندد املعطلون املنتمني لفروع 
التنسيق اإلقليمي بسياسة املضايقات و املتابعات التي تطال النشطاء باملنطقة 
املحكمة  وكانت  املحيل.  بالسجن  السياسيني  املعتقلني  رساح  بإطالق  وطالبوا   ،
بأربع سنوات سجنا  البقايل  أدانت يف وقت سابق حليم  قد  بالحسيمة،  اإلبتدائية 
نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم وبسنتني سجنا نافذة يف حق املعتقل 

حليم الطالعي .

حمكمة االستناف باحلسيمة تؤجل النظر يف 
ملف معتقلي 20 فرباير

املخرج  بالدارالبيضاء  تويف  املرض  مع  معاناة  بعد 
محمد مرنيش، رائد السينما األمازيغية، ويعد محمد 
عام  بشيشاوة  مزوضة  من   ينحدر  الذي  مرنيش، 
1951، أول من أخرج فيلما أمازيغيا طويال باملعايري 
التقنية املتعارف عليها، رشيط 35 ميليمرتا، وهو فيلم 
»تيليال« املنتج عام 2006،  كما كان أول فيلم أمازيغي 
خرج اىل القاعات السينمائية ولقي تجاوبا جماهرييا. 
أوفال«  »تمازيرت  فيلم  الراحل  أخرج   2008 عام  ويف 
الدعم  من  استفاد  أمازيغي  فيلم  أول  كان  الذي 

بفيلم   2011 لعام  للفقيد  سينمائي  إنتاج  آخر  يعود  فيما  لالنتاج..  العمومي 
»واك واك أتريي«. وسبق للراحل أن حظي بتكريم يف »مهرجان سيدي قاسم« 
مع تنويه بفيلم »تليال« عام 2007، كما حصل عام 2009 عىل جائزة املوسيقى 

التصويرية عن فيلم »تمازيرت أوفال« باملهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
* إمرزيك.ر

وفاة مرنيش.. رائد السينما األمازيغية

 خلص املشاركون يف أشغال اللقاء املنعقد يوم الجمعة 5 اكتوبر2012 باملركز 
للمخطط  األوىل  املالمح  وضع  أكاديرإىل  بمدينة  املستمر  للتكوين  الجهوي 
الجهوي لترسيع وترية تعميم تدريس اللغة األمازيغية بسلك التعليم االبتدائي 
باألكاديمية الجهوية للرتبية والتكوين بجهة سوس ماسة درا وذلك عرب وضع 
خطة تكوينية ترصد الحاجيات الرئيسية لدى كافة املتدخلني يف عملية تدريس 
اللغة األمازيغية ، إن بشكل مبارش كاملفتشني واملديرين واملدرسني أو بصفة 
إعداد  ،مع  الرتبوية  الشؤون  مصالح  ورؤساء  الوزارة  كنواب  مبارشة  غري 
مصوغات حديثة للتكوين ،و إرساء آليات التتبع والتقويم عىل صعيد النيابات .

ويأتي تنظيم هذا اللقاء من أجل وضع الخطوط العريضة للمخطط الجهوي 
الرامي إىل ترسيع وترية تعميم تدريس اللغة األمازيغية عموديا وأفقيا بسلك 
ماسة  سوس  بجهة  والتكوين  للرتبية  الجهوية  باألكاديمية  االبتدائي  التعليم 
األمازيغية  اللغة  إرتكاز  نقط  أعضاء  مشاركة  اللقاء  أشغال  وعرفت  درعة، 
البيداغوجية  الخلية  وأعضاء  بالجهة  للوزارة  اإلقليمية  للنيابات  التابعني 

ورئيس قسم الشؤون الرتبوية باألكاديمية . 
وتميزت أشغاله بالعروض املقدمة والتي أشارت إىل املكتسبات التي حققتها 
الذي  الحايل  بالسياق  التذكري  األمازيغية، مع  اللغة  تدريس  الجهة عىل صعيد 
يؤطر مستقبل تدريس هذه اللغة واملتسم بمستجد الفصل الخامس من دستور 
اململكة املرسم لألمازيغية إىل جانب العربية ، وذلك باإلضافة إىل إحداث املراكز 

الجهوية ملهن الرتبية والتكوين واسترشاف الربامج الجديدة للسلك االبتدائي. 

املخطط اجلهوي لتسريع وترية تعميم تدريس اللغة 
األمازيغية باألكادميية اجلهوية للتربية والتكوين 

جبهة سوس ماسة درعة

املغرب،   لشمال  اإلنسان  حقوق  ملنتدى  لطنجة   املحلية  التنسقية  أصدرت 
مكادة  بني  أحياء  من  من  العديد  عرفتها  التي  األحداث  خلفية  عىل  وذلك 
بطنجة بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه، تعلن فيه عن إدانتها لالستعمال 
من  العمومية،  القوات  طرف  للقوة،من  املربر  وغري  املتكافئ  وغري  املفرط 
والهراوات،   األحجار  املطاطي،  والرصاص  األعصاب  بقنابل  الرشق  خالل 
اختناق  وحاالت  جرحى  سقوط  عن  أسفر  الذي  اليشء  عشوائي  وبشكل 
شديدة، وحالة الفزع وترويع املواطنني، فضال عن استعمال القدح والسب 

الفاحش يف حق الساكنة واالعتداء عىل ممتلكاتهم .
يف  السلطات  تتخذه  الذي  األمني  الحسم  أسلوب  التنسيقية  واستنكرت 
القضايا ذات الطابع االجتماعي بدعوى الدفاع عن هيبة الدولة الذي لم ينجح 
سوى يف إشعال األوضاع وإذكاء التوتر، وطالبت  بفتح تحقيق مستقل حول 
الجهة التي أصدرت األمر بالتدخل، وفتح تحقيق جنائي يف وفاة رب العائلة 
املنفذ عليه، و تسليط الضوء عىل الظروف الغامضة التي أدت إىل وفاته و هو 
رهن الحراسة القضائية عرب إعادة ترشيح الجثة، وتحمل الدولة املسؤولية 
يف عدم التدخل لتقديم املساعدة له يف اللحظة املناسبة، مع إحالة جميع من 

ثبت تورطهم عىل العدالة.
السلطات  طرف  من  بمكيالني  الكيل  أسلوب  التنسيقية   استهجنت  كما 
القضائية و األمنية يف تنفيذ األوامر و القرارات القضائية، و التي الزالت عىل 
رفوفها مئات امللفات املماثلة التي بقيت من دون تنفيذ العتبارات شتى، مما 
يشكك يف مصداقية النوايا يف تمثلها لدولة الحق و القانون. وطالبت بإطالق 
رساح املعتقلني األربعة و إسقاط املتابعات يف حق الجميع، مع اإلعالن عن 
انخراط هيئة دفاع املنتدى يف املرافعة يف امللف املعروض عىل أنظار املحكمة، 
و ضمان محاكمة عادلة لهم.وتطالب الدولة باحرتام الحقوق و الحريات و 
تذكريها بالتزاماتها بموجب املواثيق الدولية باحرتام الحق يف الحياة و األمن 
القاسية  املعاملة  أو  للتعذيب  األفراد  تعريض  بعدم  و  الجسدية  والسالمة 
الطابع  ذات  االحتجاجات  قمع  يف  العنف  أساليب  عن  والكف  املهينة  أو 

االجتماعي.
العديد من  التي عرفتها  الخطرية  األحداث  إثر  البيان عىل  إصدار هذا  وجاء 
أحياء بني مكادة بطنجة يف األسابيع املاضية، وذلك عىل خلفية عملية تنفيذ 
عىل  بناءا  أفراد   10 من  متكونة  أرسة  بإفراغ  يقيض  عادي  قضائي  لحكم 
طلب أحد الخواص، مما أدى إىل سقوط العديد من الجرحى من بينهم نساء 
أربعة منهم رهن  اإلبقاء عىل  العديد من  األشخاص، مع  وأطفال،واعتقال 

االعتقال إىل يومه.

التنسيقية املحليةلطنجة ملنتدى حقوق اإلنسان

يطالب  بفتح حتقيق يف أحداث طنجة 

توصل العالم األمازيغي ببيان للتجمع العاملي األمازيغي،  يعترب فيه استمرار منع 
داخل  املغربية  اإلدارات  يف  املدنية  الحالة  سجالت  يف  األمازيغية  األسماء  تسجيل 
املغرب وخارجه لدليل قاطع عىل استمرار السياسة العنرصية التي تنهجها الدولة 
املخزنية تجاه الهوية األصلية لبالد تامزغا الغربية، ومناقضتها الصارخة لجميع 
العهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وعن امتناعها املقصود يف تنزيل مقتضيات 

»الدستور املمنوح« يف ما يخص ترسيم اللغة والهوية األمازيغيتني .
وأضاف البيان عىل أن استمرار مثل هذه املمارسات توضح بما اليدع مجاال للشك 
استمرار الفساد اإلداري والسيايس واإلقتصادي، وبأن اإلدارة املغربية لم تتخلص 
بعد من بقايا سنوات الرصاص وتالمذة البرصي، وبأن شعارات التغيري واإلصالح 
والبناء الدمقراطي ما هي إال شعارات زائفة هدفها الوحيد تلميع صورة املخزن عىل 
الصعيد الدويل.وأدان البيان بشدة املنع املمنهج الذي يطال األسماء األمازيغية والذي 
طال إسم  مازيليا بقنصلية أنفرس ببلجيكا، وطالب بالتفعيل الفوري ملقتضيات 
الدستور  الخاصة برتسيم اللغة والهوية األمازيغيتني، وبتعهد رسمي بعدم تكرار 

هذه املمارسات العنرصية من طرف موظفي مصالح الحالة املدنية.
ودعا AMA  كل املناضلني واملناضالت واإلطارات األمازيغية والديموقراطية من أجل 

الضغط بكل الوسائل لتحقيق الحق يف مطلب تسجيل »مازيليا«.

التجمع العاملي األمازيغي يدين بشدة منع اإلسم األمازيغي »مازيليا« 
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Assurer un avenir durable à notre Peuple sur 
notre Territoire
Ne plus avoir à subir des génocides, substituer à 
la violence aveugle et gratuite une autorité légi-
time, juste et soucieuse du bien de notre Peuple,
Permettre à notre Peuple de ne plus avoir à subir 
les humiliations et les brimades dans des camps 
de réfugiés,
Ne plus signer ou conclure des traités avec des 
régimes qui n’ont ni parole, ni engagement, 
Assurer nous-mêmes la sécurité des biens et de 
toutes les personnes dans l’Azawad; Garantir 
à chacune des communautés qui composent le 
Peuple de l’Azawad son épanouissement cultu-
rel, socio économique, politique... conformément 
aux principes des droits humains reconnus dans 
divers instruments juridiques internationaux, 
notamment, la Déclaration des Droits des Peuples 
Autochtones ;
Co-construire un contrat social conforme aux as-
pirations légitimes du Peuple de l’Azawad.
Par tous ces motifs, nous, Peuple de l’Azawad, dé-
clarons qu’il n’y a pas d’autres voies que celle de 
nous diriger nous-mêmes et mandatons solennel-
lement le MNLA à faire aboutir nos aspirations à 
l’indépendance. »
1.4.2. Rencontre à Gao des leaders d’opinion, 
notables et cadres de l’Azawad
Au cours de cette rencontre, organisée les 25 et 
26 avril 2012, les notabilités de l’Azawad ont 
réaffirmé leur exigence d’exercer leur droit à 
l’autodétermination et encouragé le MNLA à 
poursuivre le plaidoyer pour la reconnaissance 
de l’Etat indépendant de l’Azawad, proclamé uni-
latéralement le 6 avril 2012 suite à la libération 
totale de notre territoire.
Les chefs coutumiers ont réitéré leur confiance 
au MNLA et demandé à la Communauté interna-
tionale de reconnaître au plus tôt l’indépendance 
de l’Azawad afin de mettre fin aux souffrances 
du peuple de l’Azawad. Ils ont enfin exigé des 
groupes narco-terroristes de quitter, sans délais, 
le territoire de l’Azawad.
Les responsables des organisations de la société 
civile de l’Azawad (femmes, jeunes, ONG...) ainsi 
que des camps des réfugiés avaient eux-mêmes 
exigé le retour de la sécurité sur le territoire de 
l’Azawad et exhorté le MNLA à trouver une solu-
tion durable au conflit.
La légitimité du MNLA à porter la lutte fut éga-
lement démontrée à maintes occasions. Ainsi, lors 
de la cérémonie d’investiture des membres du 
Conseil transitoire de l’Etat de l’Azawad (CTEA), 
de nombreuses notabilités, cadres et leaders 
d’opinion ont effectué le déplacement à Gao (9 
juin 2012).
Le MNLA, fort de l’adhésion des communautés de 
l’Azawad, s’appuie également sur les principaux 
instruments juridiques internationaux relatifs 
aux droits des peuples à disposer d’eux-mêmes 
(Charte des Nations Unies, Charte africaine des 
droits de l’Homme et des Peuples...), au droit à 
l’autodétermination (Déclaration des Nations 
Unies sur les Droits des Peuples autochtones).
Plus de cinquante ans de gestion calamiteuse et 
cycliquement dramatique (massacres, discrimi-
nations, exclusions, génocides, corruption, col-
lusion flagrante avec les narco-terroristes...) ont 
mis à nu toute l’ineptie du rattachement du terri-
toire de l’Azawad à l’ancienne colonie du Soudan 
français, devenue indépendante sous le nom de 
Mali en 1960.
Le Mali a fait preuve de toute son incapacité à 
gérer notre territoire depuis Bamako, à définir 
une gouvernance adaptée à nos réalités, aux be-
soins de nos populations, à nos spécificités écono-
miques, culturelles et sociales.

2. NOS ASPIRATIONS
Après plus d’un demi-siècle d’occupation, d’op-
pression, de drames,de déni identitaire et d’in-
justice, le peuple de l’Azawad demande à vivre 
dignement son identité sur son territoire.
Notre projet de société pour l’Azawad libre ne 
devra être perçu par aucun peuple, Nation ou 
Etat comme une menace ou atteinte à sa sécurité 
ou à ses intérêts nationaux. Notre sens élevé de 
responsabilités, doublé de notre volonté ferme 
de vivre en harmonie avec les autres peuples, 
constituent une garantie incontestable pour tous 
nos voisins.
L’aspiration fondamentale de notre mouvement 
est d’aider notre peuple à recouvrer intégrale-
ment sa souveraineté et jouissant ainsi de son 
identité, de la maîtrise politique, sécuritaire, 

économique, financière, sociale, culturelle et en-
vironnementale de son territoire.
Notre mouvement est convaincu que cette aspi-
ration ne se réalisera que par le triomphe de la 
liberté, de la démocratie, des droits de l’Homme, 
de la justice, de l’équité et de la promotion d’une 
gouvernance appropriée sur le territoire de 
l’Azawad libre.
Nous nous engageons fermement àédifier une so-
ciété démocratique et moderne dans la perspec-
tive de construire le bien-être commun et garan-
tir les libertés individuelles et collectives.
Notre projet de société s’attachera à faire du prin-
cipe de l’égalité des chances une règle de base 
entre tous les citoyens et citoyennes de l’Azawad 
sans distinction de race, de couleur, de croyance, 
de sexe ou d’opinion politique. Toute chose que 
l’Etat malien n’a pu assurer ou garantir après plus 
de cinquante de gestion de notre territoire.
Notre mouvement fait du respect scrupuleux de 
la dignité humaine un principe fondamental et 
accorde une attention singulière à la sauvegarde 
et à la promotion des droits de l’Homme. La ques-
tion des droits de l’Homme et de la lutte contre 
l’impunité, constituent l’une des priorités de 
notre action.
Le MNLA réaffirme son engagement à lutter 
contre l’impunité y compris dans ses rangs et 
à contribuer autant que ses moyens le lui per-
mettent à apporter aide et assistance à toute dé-
marches dans ce sens.
La séparation stricte de l’Etat et de la religion, 
garantissant la liberté du culte, sera une des 
pierres angulaires de notre système politique.
Nous prenons l’engagement solennel de garantir 
la séparation des pouvoirs, leur équilibre, une ré-
partition objective des pouvoirs entre différents 
niveaux de représentations (local, régional, na-
tional) ainsi que l’établissement de mécanismes 
opérationnels de contrôle internes et externes 
afin d’en évaluer, périodiquement, la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience, la redevabilité et la 
transparence.
Le choix, le format et le mode de fonctionne-
ment de nos institutions se fera sur la base d’une 
consultation la plus large possible de l’ensemble 
des citoyens et des citoyennes de l’Azawad libre. 
Leur fonctionnement, en particulier, s’appuiera 
sur notre identité et nos systèmes socio politiques 
traditionnels.
Ces systèmes, qui ont pré existé tant à la coloni-
sation qu’à l’occupation malienne, restent encore 
très prégnants dans l’imaginaire collectif et la 
gestion des relations interindividuelles et inter-
communautaires. Ils avaient la particularité de 
réussir une régulation sociale, économique, poli-
tique, effective et efficace.
Ces systèmes qui avaient réussi à atténuer les 
chocs aussi divers que variés ne peuvent prendre 
leurs pleins effets que débarrassés des scories de 
la souveraineté malienne. Ils serviront de base 
à l’organisation politique et institutionnelle de 
l’Etat de l’Azawad.
La préférence à des d’institutions et instruments 
modernes de gestion des services publics per-
mettra à notre système politique de s’adapter au 
contexte dans lequel évolue notre société.
L’administration, pour être le plus près des popu-
lations, sera conçue à partir des niveaux locaux 
en étroite concertation avec les communautés qui 
en assureraient un contrôle direct à travers les 
organes élus.
Notre système électif sera conçu de façon à per-
mettre une saine compétition aux suffrages des 
citoyens selon un processus transparent et dont 
l’Etat garantira l’obligation stricte du respect des 
résultats.
Les contre pouvoirs seront mis en situation opti-
male de jouer pleinement leur rôle et d’accomplir 
leur mission sans interférence politique de l’Etat. 
Le multipartisme politique, le pluralisme média-
tique, la dynamique civile de la société, seront 
garantis de manière à disposer d’un levier régu-
lateur du modèle démocratique qui régira l’Etat 
de l’Azawad.
Dans un souci de transparence et de gouvernance 
appropriée, des mécanismes de contrôle citoyens 
de l’action publique seront mis en place et vali-
dés par l’ensemble des acteurs. Sous cet angle, le 
système politique fera de la redevabilité une exi-
gence impérative.
Les mandats et les gestionnaires de la moindre 
portion du pouvoir et des deniers publics auront 
l’obligation impérative de rendre compte selon 

des modes et des formats à définir.
Par rapport à cet aspect, nous nous engageons 
à mettre en place des mécanismes efficaces de 
lutte contre la corruption, phénomène qui jadis 
nous est inconnu mais qui a été distillé dans notre 
société par les pratiques politiques et administra-
tives maliennes.
Les Azawadiennes et Azawadiens ont longtemps 
souffert de l’injustice, des inégalités flagrantes et 
d’iniquités manifestes qui leur ont été imposées 
par le système colonial malien depuis 1960.
Nous nous engageons à promouvoir une justice 
indépendante de toutes influences des autres 
pouvoirs, la plus proche à tous points de vue des 
citoyens et dotée des ressources adéquates (hu-
maines, matérielles, techniques et financières). 
Le système judiciaire que nous prévoyons pour 
l’Azawad sera doté de mécanismes de contrôle 
appropriés tant au niveau interne qu’externe.
Le respect et la promotion des spécificités cultu-
relles et linguistiques des différentes compo-
santes de l’Azawad, qui représente un des socles 
de notre combat de libération de l’Azawad, est 
indispensable afin de réhabiliter chaque membre 
du corps historique de l’Azawad et consolider la 
pyramide nationale de l’Azawad effritée par des 
décennies de mépris culturel et une pratique po-
litique d’uniformisation selon le moule dominant 
érigé en politique d’Etat par Bamako.
La liberté d’expression trouvera son épanouisse-
ment dans le cadre de lois et règlements adop-
tés par des institutions dans lesquelles se recon-
naissent les populations à travers un système 
électoral largement participatif et transparent.
Une attention particulière sera accordée à la 
question de l’égalité hommes femmes. L’une des 
principales spécificités de notre société, dont 
nous tirons une immense fierté, est bien avant 
tout la place, le rôle et le statut que notre société 
réserve à la femme. Notre projet de société s’en-
gage non seulement à consolider cette pratique 
mais aussi à combattre tous les facteurs rétro-
grades que représentent les interférences poli-
tiques ou religieuses extérieures et aussi parado-
xalement l’entrée dans la modernité.
La scolarisation des filles comme des garçons, 
l’accès égalitaire des femmes et des hommes aux 
fonctions électives, aux postes de décision, aux 
emplois supérieurs et secteurs privés et publics 
seront garantis.
Dans le modèle politique de l’Azawad libre, la 
dimension sécuritaire occupe une place centrale 
afin de permettre aux populations et institutions 
de l’Azawad de prendre en charge elles-mêmes 
leur sécurité et de juguler l’insécurité et les tra-
fics multiformes que la faillite de l’Etat malien a 
entretenus sur notre territoire depuis qu’il en a eu 
frauduleusement la destinée.
Notre projet est une réponse effective et active 
non seulement aux aspirations de paix de nos 
concitoyens et concitoyennes, mais aussi aux 
préoccupations des peuples voisins, y compris 
malien, de stabilité de la sous région et aux impé-
ratifs mondiaux de paix.
Seuls des Azawadiennes et Azawadiens libres et 
responsabilisés pourraient annihiler les forces 
obscurantistes qui menacent l’Azawad, la zone 
saharo sahélienne, la sous région et le reste du 
monde. Aucune force, fut-t-elle la plus puissante 
et la plus déterminée, ne réussirait à le faire 
mieux que notre peuple.
Dans cette perspective, notre projet pour 
l’Azawad est une forme de renouvellement de 
nos engagements à travailler étroitement avec les 
initiatives visant à réduire les nouvelles menaces 
pour la paix locale, sous régionale et internatio-
nale apparues ces dernières années dans la zone 
saharo sahélienne du fait des turpitudes de l’Etat 
malien et sur la base d’interférences politiques 
toxiques extérieures.
Répondre aux besoins sociaux économiques des 
populations constitue un autre pilier essentiel de 
notre projet de société, contribuant à l’atteinte 
des aspirations d’une population qui a été exclue, 
marginalisée et discriminée dans tous les sec-
teurs du développement y compris ceux essentiels 
comme l’accès à l’éducation, à l’eau, à la santé 
ainsi qu’aux services économiques et financiers 
de base.
Un aménagement du territoire, fondé sur les réa-
lités de nos communautés et articulé aux spéci-
ficités d’ensemble de notre territoire, servira de 
fil conducteur au développement harmonieux et 
équilibré de l’Azawad.

Le développement local, prenant appui sur un 
modèle de décentralisation concerté et appro-
prié, sera le meilleur garant d’une redistribution 
équitable des ressources, un accès effectif aux 
services et biens publics pour le bien-être com-
mun.
Le développement d’infrastructures permettra 
à l’Azawad libre de sortir de l’enclavement rou-
tier, aéroportuaire et fluvial à travers un réseau 
approprié de desserte à l’échelle nationale et aus-
si pour relier l’Azawad aux pays voisins et nous 
connecter, enfin, au reste du monde.
Le Mali s’est constamment, attelé, à dévaloriser le 
potentiel économique de notre territoire, à nier, 
souvent, à coup d’études fort coûteuses, que le 
pastoralisme, premier pilier avéré de l’économie 
du territoire n’est pas productif.
Or, depuis toujours, c’est bien l’élevage de 
l’Azawad qui fournit en produits carnés le sud du 
pays ainsi que les pays voisins. Mieux, le secteur 
est de plus en plus investi par les communau-
tés sédentaires de l’Azawad, traditionnellement 
agriculteurs, qui le considèrent depuis une tren-
taine d’années comme une valeur refuge.
Dans notre vision, nous mettrons tout en œuvre 
pour valoriser, dans le respect de l’environne-
ment, de l’écologie et des intérêts des générations 
futures, toutes les ressources naturelles avérées 
et potentielles de notre territoire. Nous serons 
particulièrement vigilants par rapport aux res-
sources minières et parmi celles-ci à celles éner-
gétiques.
Leur mise en valeur sera soumise à une régle-
mentation stricte de manière à ce que les azawa-
diennes et azawadiennes en tirent le plus grand 
profit dans le respect strict de notre biotope qui 
a permis au peuple de l’Azawad de résister et de 
survivre à divers choc.
Nous mettrons un accent particulier sur des 
formes modernes d’exploitation des sources 
d’énergie propre que, représentent le soleil et le 
vent dont la nature a généreusement doté notre 
territoire. En somme, nous marquons fermement 
notre rapport singulier à la nature en tant que 
peuple autochtone et notre souci à la sauvegarde 
et à la valorisation de l’environnement pour notre 
peuple et en solidarité avec les autres peuples.
Notre mouvement ne ménagera aucun effort pour 
recouvrer les droits des victimes des répressions 
de l’Azawad par l’Etat malien qui a fait de l’im-
punité une règle de gestion du pouvoir pendant 
un demi siècle. Nous lutterons contre l’impunité 
dans toutes ses formes et apporterons toute l’aide 
requise dont nous serons capables pour son éra-
dication.
Nous nous battrons continuellement, et jusqu’au 
bout, pour défendre les intérêts de nos compa-
triotes réfugiés et de ceux contraints de se dépla-
cer dans des zones autres que celles de leur vie 
habituelle dans l’Azawad afin d’améliorer leurs 
conditions de vie et de soulager leur détresse. 
Notre mouvement s’est engagé dans une réflexion 
stratégique pour mettre fin à leur exil et préparer 
leur retour digne sur leurs terres.
Le MNLA en appelle à l’esprit de justice, d’équi-
té, de solidaire humanisme, des femmes et des 
hommes à travers le monde, des Nations Unies, 
des organisations intercontinentales continen-
tales (Union Africaine, Union Européenne), 
régionales, aux organisations humanitaires in-
ternationales et celles de défense des droits de 
l’Homme (CICR, HRW, Amnesty international...) 
afin que cesse le drame qui se joue en silence dans 
l’Azawad depuis 1960. Nous les invitons à agir en 
toute objectivité afin que ne soit sacrifiée une 
partie de l’humanité sur l’autel d’enjeux géopo-
litiques et stratégiques égoïstes et de principes 
décadents.
Pour terminer, il convient de reconnaître, qu’au 
cours des vingt dernières années, l’Etat malien a 
fourni des efforts pour démarginaliser les popu-
lations de l’Azawad mais le constat est amer, la 
gouvernance malienne a montré toutes ses limites 
à prendre en charge nos besoins, nos intérêts et 
nos spécificités.
Aussi, au regard de tout ce qui précède, nous exi-
geons, d’exercer librement, comme le prévoient 
différents instruments juridiques internationaux, 
le libre droit à l’autodétermination.
Le MNLA
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* PREAMBULE
Par cette plateforme, le Mouvement National de 
Libération de l’Azawad (MNLA) aspire à aider le 
peuple de l’Azawad à recouvrer intégralement sa 
souveraineté en jouissant ainsi de son identité, 
de la maîtrise politique, sécuritaire, économique, 
financière, sociale, culturelle et environnemen-
tale de son territoire. Le règlement politique du 
conflit qui l’oppose au Mali est une étape incon-
tournable en vue de la réalisation de ses aspira-
tions.
En procédant ainsi, le MNLA :
- Invite le Mali à admettre que le règlement paci-
fique du conflit reste une chance exceptionnelle 
de paix, de développement et de voisinage har-
monieux ;
- Sollicite la communauté internationale à com-
prendre nos revendications, à accompagner les 
négociations pour l’obtention d’une solution défi-
nitive, équitable et respectueuse de la volonté du 
peuple de l’Azawad et à contribuer à l’application 
des engagements pris lors des négociations.

* INTRODUCTION
Au sein du Mali indépendant, les populations 
de l’Azawad, en particulier, Touaregs et Maures, 
ont vécu plus de cinquante ans d’humiliations, 
de brimades, de massacres, de génocides et de 
spoliations érigées en système d’Etat timidement 
reprouvés par la communauté internationale.
Confinées dans la stigmatisation, dans l’illet-
trisme, l’analphabétisme, la précarité et l’injus-
tice, leur seule perspective est la révolte, puis 
l’exode massif vers les pays voisins et dans cer-
tains cas plus lointains.
De manière constante, la presse malienne et le 
discours politique abondent en clichés et stéréo-
types lorsqu’ils abordent la question des popula-
tions de l’Azawad. Et, à la moindre révolte pour 
exprimer une situation de détresse ultime, la 
presse malienne, les partis politiques et les intel-
lectuels maliens rivalisent de discours pour justi-
fier la marginalisation, les exactions ainsi que les 
massacres et les violations flagrantes des droits 
humains par l’Etat malien et ses forces armées.
Sans retenue, ce microcosme s’égosille à nier le 
fait que c’est l’Etat malien et ses démembrements 
qui opposent les uns contre les autres, Maures 
contre Maures, Touaregs contre Touaregs, Son-
rhaïs contre Touaregs... en les catégorisant 
"bons" et "mauvais" citoyens. Ce discours redon-
dant a fini par convaincre le Malien ordinaire que 
les Azawadiens et Azawadiennes ne peuvent être 
que de mauvais citoyens, exécrables patriotes, 
fainéants, bandits, brigands et menteurs.
Depuis l’indépendance du Mali, tout est fait pour 
persuader les Maliens qu’ils sont deux groupes ; 
ceux du sud, dominants et auxquels, l’Etat doit 
tout, et ceux du nord qui devront s’assimiler, se 
soumettre sinon disparaître.
C’est ainsi que les Azawadiens et Azawadiennes, 
devenus maliens malgré eux en 1960, ont été 
traités comme des citoyens de seconde zone par 
l’Etat. Ce statut leur est rappelé régulièrement et 
très souvent par la violence, les exactions et les 
massacres.
En 1960, la population touarègue et maure au 
Mali était estimée, selon les sources de l’adminis-
tration coloniale, à un peu plus de 500 000 per-
sonnes. Les recensements maliens, notamment 
celui de 1998, indique une population touarègue 
de moins de 300 000 personnes. Comment expli-
quer scientifiquement une telle régression démo-
graphique, sauf à penser que le croît naturel chez 
ces groupes soit nuls pendant que le Mali affiche 
l’un des taux de croissance démographique les 
plus élevés d’Afrique (le pays est passé de 3 mil-
lions en 1960 à 15 millions en 2010) ?
A près une accumulation avérée de plus de cin-
quante ans d'échec patent de gouvernance au 
Mali, et sur la base du principe qui dispose que 
‘’...dès lors que la force publique ou la loi contre-
dit les droits ou le principe de justice, elle n'a 
plus le droit d'exister et doit être contestée...’’, le 
peuple de l’Azawad s’octroie l’usage du droit uni-
versel de légitime défense y compris en prenant 
les armes contre l’Etat malien.
Le refus d'un système bafouant les libertés fon-
damentales et portant massivement atteinte à la 

vie humaine est inscrit dans les principales décla-
rations qui font référence depuis le 18ème siècle. 
Ainsi, le peuple de l’Azawad s’approprie notam-
ment les dispositions de l'article 2 de la Décla-
ration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 
août 1789, inspirée de la Déclaration d'indépen-
dance américaine du 4 juillet 1776, incluant par-
mi les quatre droits naturels imprescriptibles de 
l'Homme, celui de "la résistance à l'oppression", 
repris dans la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen du 24 juin 1793 en son article 33 
qui précise que "La résistance à l'oppression est 
la conséquence des autres droits de l'Homme."
Aussi, les dispositions de l'article 35 de cette 
dernière Déclaration qui énonce que "Quand le 
gouvernement viole les droits du peuple, l'insur-
rection est, pour le peuple et pour chaque por-
tion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 

indispensable des devoirs." ne fait que légitimer 
le combat du peuple de l'Azawad.
Considérant le drame vécu, depuis plus d’un de-
mi-siècle, le peuple de l’Azawad n’a plus d’autres 
choix que de recouvrer la maîtrise totale de son 
territoire et prendre en main son destin.
 1. LE MOUVEMENT NATIONAL DE LIBERA-
TION DE L’AZAWAD / MNLA
1.1. Le Mouvement National de Libération de 
l’Azawad (MNLA) est une organisation politico 
militaire sans affiliation tribale, ethnique, cultu-
relle ou confessionnelle.
Créé en octobre 2011, le mouvement est né de 
la fusion du Mouvement national de l’Azawad 
(MNA), mis en place le 1er novembre 2010 
à Tombouctou et dont les jeunes de l’Azawad 
constituent la principale force d’animation, 
l’Alliance Touarègue Nord Mali(ATNM) et une 
frange de l’Alliance Démocratique pour le Chan-
gement (ADC) du 23 mai 2006.
Les ex-combattants des précédents soulève-
ments des années1963 et 1990 y compris ceux 
de la diaspora ainsi que les éléments intégrés 
aux forces armées maliennes dans le cadre des 
accords de paix (1990 et 2006) rejoindront la 
coalition qui va former le mouvement actuel.
Quintessence des composantes du peuple de 
l’Azawad (Touaregs, Songhays, Arabes et Peuls), 
le MNLA a été rejoint, dès sa création, par des 
leaders d’opinion, des chefs coutumiers, des 
cadres et des élus des communautés de l’Azawad.
Le MNLA est une continuité de la lutte engagée 
par le peuple de l’Azawad depuis la fin des années 
1940 lorsque que notre peuple a compris que la 
France coloniale a choisi de mettre son destin, 
dans le cadre des indépendances africaines, entre 
les mains de l’ex-colonie du Soudan français, de-
venue République du Mali en 1960.
Successivement, en 1957 et 1958, les chefs cou-
tumiers, les notables, les érudits de toutes les 
composantes de l’Azawad, ont adressé des corres-
pondances au Général de Gaule pour signifier à 
la France leur volonté explicite d’aller à l’indé-
pendance qui se profile à l’horizon séparément du 
futur Mali.
Dès sa création, le MNLA a opté pour le dialogue 
et le règlement pacifique du conflit. Fidèle, à 
cette ligne de conduite, le Mouvement a entre-
pris des démarches officielles en direction de 
l’Etat malien et d’autres acteurs de la commu-
nauté internationale pour proposer des alterna-
tives à la guerre et engager une négociation dans 

la perspective de rétablir la paix sur le territoire 
de l’Azawad. Toutes nos offres de dialogue poli-
tique ont reçu une fin de non-recevoir de la part 
du régime malien.
1.2. Notreterritoire:AZAWAD
Nous luttons pour la libération totale de notre 
territoire que le Mali désigne par des numéros de 
régions administratives (Gao, Kidal, Tombouc-
tou) ou encore ‘’Nord Mali’’.
L’appellation Azawad (littéralement cuvette en 
langue tamashagh) est très ancienne. Le nom 
est bien connu comme l’attestent les premières 
esquisses cartographiques du Sahara central éta-
blies par des explorateurs arabes et européens 
bien avant la pénétration coloniale.
A la fin des années 40, et tout au long des années 
50 du siècle dernier, les notables de la Boucle du 
Niger ont consacré politiquement cette appella-

tion dans la correspondance adressée au Général 
de Gaule pour demander l’indépendance de ce 
territoire à l’instar des autres colonies françaises 
d’Afrique.
Depuis, tous les soulèvements (1963, 1990, 
2006, 2010), y compris celui de 2012, porté par 
e MNLA, ont réaffirmé l’appellation "AZAWAD". 
L’accord de paix signé le 11 avril 1992 entre 
les Mouvements et fronts unifiés de l’Azawad 
(MFUA) et le gouvernement malien consacre 
cette appellation.
L’Azawad couvre une superficie de 932 490 km2. 
Notre pays est physiquement, climatiquement, 
économiquement, socialement et culturellement 
différent du Mali. Il est limité à l’Est et au Nord 
par l’Algérie, au Nord ouest par la Mauritanie, au 
Sud par le Niger et le Burkina et à l’Ouest par le 
Mali. Il est arrosé par le Fleuve Niger sur une lon-
gueur d’environ 780 km.
En dépit de l’absence d’un recensement fiable 
y compris pendant la période coloniale, la po-
pulation de l’Azawad est estimée à 3 millions 
de personnes dont 50% exilés depuis de nom-
breuses années. En particulier, les Touaregs et les 
Maures, représentant près de 60% de la popula-
tion autochtone du territoire, ont été contraints 
de s’exiler pour une large part dans les pays voi-
sins en raison de la répression qui les a toujours 
visé. Globalement, la marginalisation en terme 
de développement, a obligé plusieurs centaines 
de milliers d’azawadiens à quitter leur territoire 
pour émigrer, au sud du pays et dans les pays cô-
tiers et au nord vers les pays voisins.
La répartition spatiale de la population indique 
que les Touaregs et les Maures occupent la quasi- 
totalité du territoire pendant que les autres com-
posantes se concentrent surtout dans les grands 
centres urbains et semi urbains.
Les Touaregs, les Songhaïs, les Maures et les Peuls 
qui constituent les communautés historiques de 
l’Azawad ont toujours vécu de façon harmonieuse 
et complémentaire. Des liens culturels, histo-
riques, économiques et sociaux interdépendants 
soudent profondément le sentiment d’apparte-
nance de ces quatre composantes depuis long-
temps au territoire de l’Azawad.
Le rapport identique à la nature, à l’eau, à l’es-
pace, à la terre dont dépend la survie solidaire a 
créé une volonté de vivre en commun bien avant 
l’arrivée des premiers colons.
Sur le plan économique, l’élevage, l’agriculture 
fluviale et pluviale, l’artisanat et la cueillette 

mais aussi le commerce sont les principales acti-
vités économiques de l’Azawad.
Le sous-sol du territoire regorge d’importantes 
ressources minières (or, diamant, manganèse, 
phosphates...) et énergétiques (Gaz, pétrole..). 
Les nappes souterraines, mises à jour dans le bas-
sin de Taoudenni (Nord de Tombouctou) et dans 
le Tamasna, sont parmi les plus importantes du 
Sahara.
1.3. Objectifs et vision politique du MNLA
L’exercice du droit à l’autodétermination du 
peuple de l’Azawad représente une phase essen-
tielle de la finalité de la lutte du MNLA afin de 
permettre au peuple de l’Azawad de réaliser ses 
aspirations. Même quand nous avons toutes les 
raisons d’utiliser la force, le MNLA a toujours 
opté et réaffirme sa préférence pour le dialogue 
et la négociation comme méthode de règlement 
de conflits avant tout recours à la force.
Notre vision politique est résolument axée autour 
de l'édification d'une société démocratique et 
moderne.
L’Etat de droit, les libertés individuelles et col-
lectives, la justice, le respect intégral des droits 
de l’Homme, le développement économique, so-
cial et culturel ainsi que la coopération et la paix 
avec les autres peuples, représentent, in fine, le 
mode de gestion politique du modèle de société 
pour lequel nous nous battons.
Le projet apporte la promesse d'un avenir meil-
leur pour les populations de l’Azawad afin de 
mettre fin à l’oppression, à la marginalisation, 
aux discriminations, aux exactions, au mépris et à 
l’insécurité entretenus par les régimes successifs 
de Bamako depuis 1960.
 Dans notre projet politique, une attention par-
ticulière est accordée à la coopération entre 
peuples, au bon voisinage entre Etats et à l’in-
sertion harmonieuse dans le concert des nations 
libres et démocratiques dans une perspective de 
développement, de sécurité et de paix dans la 
sous région ainsi que sur le plan international.
Pour traduire la ferme volonté du peuple de 
l’Azawad à l’émancipation, le MNLA adhère et 
s’engage au respect des instruments du droit hu-
manitaire international, notamment les Conven-
tions de Genève de 1949 et leurs Protocoles addi-
tionnels.
Le MNLA rejette toutes les formes d’extrémisme 
et d’intégrisme, qu’elles soient le fait de groupes 
ou d’Etats. Convaincu que les groupes narco-ter-
roristes représentent une véritable menace pour 
l’Azawad, la sous région et le reste du monde, le 
Mouvement est résolument engagé, dans le cadre 
d’une coopération globale, à contribuer à l’éradi-
cation de ce fléau.
1.4. Légitimité
La légitimité du MNLA à porter le combat de 
libération de l’Azawad repose sur une adhésion 
massive des populations à l’exercice du droit à 
l’autodétermination consacré par les principaux 
instruments juridiques internationaux, notam-
ment à l’article 3 de la déclaration des Nations 
Unies sur le droit des peuples autochtones du 
13 décembre 2007, la charte des Nations Unies, 
la charte africaine des droits de l’Homme et des 
Peuples
1.4.1. Les composantes de l’Azawad, réunies en 
assemblée générale le 10 octobre 2011 à Zakak, 
dans la région de Kidal, ont solennellement pro-
clamé leur ferme engagement à prendre définiti-
vement et irrévocablement leur destin en main en 
tant que Peuple de l’Azawad :
« Extrait de la déclaration de l’Assemblée géné-
rale de Zakak »
« Aucun peuple africain n’est remis en question 
mais ce sont les Etats relais de systèmes coloniaux 
caducs et anti-démocratiques, leurs gestions cor-
rompues, népotiques et sans vision égalitaire 
pour le bien commun qui sont remis en cause.
En réponse à la faillite du système étatique ma-
lien à instaurer une gouvernance équitable, nous 
sommes déterminés à prendre notre destin en 
main, à nous gouverner nous-mêmes selon des 
principes démocratiques tirés de nos valeurs afin 
de vivre en harmonie avec tous les peuples voisins 
pour :
N’être plus contraint à nous engager dans des 
guerres interminables,

Plateforme politique du MNLA
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anzgum 
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Gallama - Galama : de Guelma, ville située 
dans les Aurès
Ganama - Ganama : nom d’une dynastie, Ama-
zigh en Lybie
Ganar - Ganar : nom d’une ville Amazigh du 
Sénégal
Garama - Garama : mot qui aurait désigné une 
dynastie Amazigh
Gava - Gava : ville numide en Tunisie
Gawa - Gawa : habitant mythiques du Djurdjura
Gaya - Gaya : divinité païenne de la terre ou la 
terre fertile
Gayet - Gayet : de Vgayet ou Bougie
Gemela - Gemela : Sidi-Aiche en Kabylie
vallala - Ghallala : chétive 
varda - Gharda : par-là
vella - Ghella : ville au Maroc
verbla - Gherbla : de Ighbouleyene, village 
en kabylie
vivda - Ghighda : personne dans les contes 
Kabyles qui ressemble à celui de Cendrillon
vnima - Ghnima : de aghanim : le roseau
vumera - Ghomera : dyanastie Amazigh aux 
IIs Canaries
vumara - Ghumara : variante de ghomera
Giddaba - Giddaba : ville numide près de 
Constantine
Girba - Girba : autre transcription de Djebra, 
l’île tunisienne
Giva - Giva : se pencher
Glawa - Glawa : errer
Gurma - Gorema : variante de ghomera
Gugou - Gougou : prénom en usage en Kaby-
lie, diminutif de igougueme : muet
Gurara - Gourara : montage prés de Timi-
moun dans le sud algérien
Gullala - Guellala : nom d’un village à Djerba
Guma - Guema : croissance 
Gunawa - Guenawa : dynastie Amazigh
Gulla - Gulla : ville numide près de constan-
tine

Guraya - Guraya : Sainte de Vagayt, qui a don-
né son nom à une montagne
Gursa - Gursa : ville numide en Tunisie
Gussa - Gussa : de venir
Gwassa - Gwassa : d’aujourd’hui
padruma - Hadruma : ville antique située prés 
de Sousse en Tunisie
panifa - Hanifa : privée d’affection
paqa - Haqa : abondance
pawa - Hawa : de lhawa : l’air ou la pluie
pemma - Hemma : ce qui est défendu, qui ap-
partient à quelqu’un ou attention!
Hibba - Hibba : impression
Hmija - Hmija : une vague
Hnanda - Hnanda : trainarde
Hudna - Hodna : vallée près de Sétif en Algérie
pura - Houra : dynastie Amazigh des Iles Ca-
naries

Idissa- Idissa : les côtés
Ilma - Ilma : de Ilmayen, village en Kabylie
Imma - Imma : ma mère
Incala - Inchala : ville numide près de Sfax en 
Tunisie
Infala - Inefala : ranimer, faire revivre
Inina - Inina : rapporteuse
Irna - Irna : il a rajouté
Isfra - Isefra : les poèmes
Ivna - Ivna : il a construit
Iwa - Iwa : mûr ou cuit
Iwala - Iwala : il a vu
Iza - Iza : il a tourné ou il a planté
Jejiga - Jejiga : la fleurie
Jella - Jella : ville numide en Tunisie
Jildun - Jildun : ville numide en Algérie
Kahina - Kahina : Dyhia, surnommé kahina 
par les arabes
Kduma - Kedoma : ville numide en Tunisie
xmica - Khemicha : une poignée
Keraja - Keraja : coudre
Kerkinna - Kerkinna : îles tunisiennes
Kermussa - Kermussa : figure de barbarie
Kerruca - Kerroucha : chêne sauvage
Kslala - Keslala : gourmande
xdija - Khdija : sainte des Imecheddalen en 
Algérie
xelwa - Khelwa : solitude choisie ou isolement
xuxa - Khoukha : pêche
xuxa - Khukha : de Ikhokhe : une pêche
xuxu - Khukhu : qui a la couleur de ikhokhe
xuxuc - Khukhuche : faire dodo
Klibia - Klibia : ville numide en Tunisie qui 
signifi- gnifie : tourner comme une crêpe
Kufa - Kufa : de krif : inclinaison
Kufan - Kufane : de ikufane : panier, mot qui a 
donné lieu à couffin dans la langue française

 * dictionnaire des noms et prénom
 bérbères de Shamy CHEMINI

Les prénoms féminins amazigh

Chers lecteurs,afin de faire connaitre la richesse de notre 
culture et patrimoine oral ,on vous propose dans cet 
angle dix proverbes amazighes – dans chaque numéro - 
traduits et expliqués en français :

sixième épisode:
51-açukk, da ittmtat; icirri, da itturar(itthÄaÆ).
Açukk, da ittmtat; icirri, da itturar(itthÄaË).
L’enfant s’amuse alors que l’oiselet s’agonise.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que la rigo-
lade est parfois amortissante, à vrai dire, il ne faut pas rigo-
ler dans des situations délicates.
52- amggaru, yasy tamggarut .
Amggaru, yasy tamggarut .
La dernière part est pour le dernier à prendre.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que le meil-
leur choix se fait par la personne qui vient la première, à vrai 
dire il faut partir tôt.
53- ddu g tizi ur trid! tasd d g tizi trid.
ddu g tizi ur trid! tasd d g tizi trid.
Partir tôt, garantit l’arriver à l’heure.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que la ponc-
tualité demande un départ avancé pour éviter les imprévus.
54- ur da ikkat yan ufus abqqa.
ur da ikkat yan ufus abqqa.
Une seule main ne peut jamais applaudir.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer qu’il faut 
s’entraider et coopérer pour atteindre ses fins.
55- aynna tsslkud(tssuhand) ayd di tvllyd[tvllid] 
awal.
aynna tsslkud(tssuhand) ayd di tvllyd[tvllid] awal.
La chose qu’on sous-estime est ce qui entrave le bon dérou-

lement des choses.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer qu’il faut bien 
apprécier et prendre en  compte les détails les plus minimes.
56- ur d zriyn imzwura ma mi ttalsn imggura.
ur d zriyn imzwura ma mi ttalsn imggura.
Incomparable est la sagesse des aïeux.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que la sagesse 
des aïeux à aborder tous les côtés de la vie sociale.
57- tnnum tavaät(tvaÄt) nnk ibawn.
tnnum tavaät(tvaÄt) nnk ibawn.
Sans fèves, la chèvre préfère la faim.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer qu’il ne faut 
pas s’attacher au luxe, autrement dit, il faut s’acclimater.
58- imi ayd ak d ikka wafa, a afëëan!
imi ayd ak d ikka wafa, a afëëan!
La bouche est la source de tous les soucis.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que le silence 
parfois est la sagesse suprême.
59- man tuwy[tuwi] k id, a wiss këaä, s (w)awal n sin?
man tuwy[tuwi] k id, a wiss këaä, s (w)awal n sin?
Pourquoi un troisième dans une affaire de deux personnes ? 
Explication : ce proverbe se dit pour montrer qu’il ne faut 
pas s’emmêler aux affaires des autres, autrement dit, il ne 
faut pas être curieux.
60- ur da ittkka gr yiskr d uksum vas irkan.
ur da ittkka gr yiskr d uksum vas irkan.
Entre un ongle et un derme se situe la saleté.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer qu’il ne faut 
jamais mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce.

* LAHCEN AMOKRANE 
(Anmray) -Tinjdad

Les Proverbes amazighes



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 
Atlas, dont les auteurs sont Moha ANAJI et Fatima SADIQI.
"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.

COURS DE TAMAZIGHT
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Le groupe BMCE BANK a tenu sa conférence 
de presse le lundi 1 octobre et il a examiné son 
activité au terme du 1er semestre 2012. Le 
groupe s’est caractérisé par une consolidation 
qui se continue tant au Maroc qu’en Europe et 
en Afrique. Son activité agrégée est en hausse 
significative avec un Résultat Brut d’Exploita-
tion (RBE) de +30%, d’ 1,1 milliard de dirhams 
dû à la progression du PNB  agrégé de + 12,7% 
tirée par la marge d’intérêts et par la remontée 
des dividendes des filiales, ainsi que la maîtrise 
de l’évolution des charges générales d’exploita-
tion. 
Mr. Brahim Benjelloun-Touimi, administrateur 
Directeur Général Délégué auprès de la Prési-
dence en Charge de la Coordination du Groupe 
BMCE BANK a affirmé que : « Nous venons 
aujourd’hui devant vous, pour exprimer la fierté que les princi-
paux actionnaires de BMCE Bank, lors de leur Conseil de jeudi 
dernier aient approuvé le Plan Stratégique de Développement 
Triennal 2012-15 du Groupe BMCE Bank et décidé de doter la 
Banque de moyens suffisants pour le mettre en œuvre. En effet, 
le conseil d’administration compte soumettre à une prochaine 
Assemblée Générale, après l’obtention des agréments requis 
des Autorités Réglementaires, la résolution d’augmenter en 
numéraire le Capital de BMCE Bank de 2 Milliards de dirhams 
ainsi que de procéder à l’émission d’une dette subordonnée de 2 
autres Milliards de Dirhams. Ce sera, au total, un renforcement 
de 4 Milliards de Dirhams de fonds propres et de quasi-fonds 
propres que devrait conforter, par ailleurs, en fonction de la 
réalisation de résultats probants aux termes de l’exécution du 
plan Stratégiques, la capitalisation d’une part des revenus gé-
nérés chaque année, à hauteur de 2 Milliards supplémentaires 
de Dirhams, grâce à une politique de distribution raisonnable 
de dividendes. ». Il a précisé qu’à l’international, il y aura l’ac-
célération de développement en Afrique et, plus précisément, 
en Afrique Subsaharienne, ainsi les fonds propres mobilisés ont 

permis la montée en puissance de BMCE Bank dans le capital de 
Bank Of Africa (BOA) à hauteur de 65%, au terme d’augmen-
tation de capital.
M. Mohamed BENNANI, PDG de Bank Of Africa, présent aussi 
à la dite conférence de presse a donné plus de précisions sur 
la présence du groupe avec détachement de nombreux hauts 
cadres BMCE auprès des filiales de BOA. Ainsi, il s’est élargie 
au Ghana et à Djibouti dans l’attente d’agrément dans d’autres 
pays afin d’être présent dans l’Afrique francophone, anglo-
phone, lusophone et hispanophone, au sein de  « notre continent 
patrie » comme l’a appelé M. Brahim Benjelloun-Touimi.
En Europe, la tendance s’est inversé et les actions de restructu-
ration menées ont porté leurs fruits contribuant positivement au 
Résultat Net Part de Groupe.
Les responsables de BMCE ont abordés de grandes avancées au 
Maroc à travers la mise en œuvre de Programme de Transfor-
mation qu’a accompagné le développement du système d’infor-
mation. Le succès de BMCE Direct par exemple. Le déploie-
ment du Programme de Régionalisation qui fut finalisée avec la 
création de 8 régions, et qui constitue un des piliers phares de 
l’efficacité commerciale.

Le Group BMCE Bank 
se consolide en Afrique

La Fondation BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement 
a procédé à la cérémonie de récompense des bacheliers qui s’est 
tenu au siège de BMCE Bank le vendredi 5 octobre dernier, avec 
la présence de Dr. Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la 
Fondation BMCE Bank, de Mr. Othman Benjelloun, Président de 
BMCE Bank, de Mr. Ahmed Boukouss, recteur de l’IRCAM, des 
responsables de ministère 
de l’Education Nationale, 
des Administrateurs Direc-
teurs Généraux de BMCE 
Bank ainsi que d’autres 
éminentes personnalités. 
La cérémonie de récom-
pense des premiers bache-
liers issus des écoles Me-
dersat.com s’est déroulée 
dans une ambiance de fierté 
et de convivialité, et consti-
tuera l’empreinte d’une 
action citoyenne de contri-
bution à la scolarisation des 
enfants en milieu rural et 
à la consécration d’un par-
cours scolaire réussi de ses 
élèves qui se sont inscrits 
pour poursuivre des études 
universitaires dans diffé-
rentes régions du Maroc. 
Selon Dr. Leila Mezian Benjelloun, il s’agit d’élèves dont 60% 
sont des filles. 80% de ces bacheliers sont de filières scienti-
fiques et 20% de filières littéraires issus de cinq régions : Souss, 
Marrakech-Tensift, l’Orienatl, Fès-Boulmane et Tanger-Te-
touan. 
Cette cérémonie de récompense coïncide avec le treizième anni-
versaire du lancement des premières écoles du réseau Medersat.
com inaugurées en 2000 et assure l’implication continue de la 
Fondation BMCE Bank à travers toutes les régions du Royaume 
du Maroc en matière d’implantation des écoles du réseau Me-
dersat.com; de développement de l’enseignement préscolaire et 
primaire, de recherche et d’innovations pédagogiques, de maté-

riels en langue amazighe et aussi de renforcement des capacités 
locales en faveur des enfants des régions rurales.
Mselle. Asmae Nassr, l’une des lauréates, de l’école de Béni En-
zar a pris la parole et elle a dit : « Madame la présidente, Mon-
sieur le président !Azul !
Au nom de mes camarades ici présents et au nom de nos parents, 

permettez-moi, en ce jour 
au du 5 octobre 2012 et, qui 
restera à jamais gravé dans 
nos mémoires d’enfants, de 
vous présenter nos vifs re-
merciements et toute notre 
reconnaissance pour votre 
bonté, votre noblesse de 
cœur et pour votre grande 
générosité.
Chers parrains ! En nous 
donnant la chance d’aller 
à l’école, soyez assurés 
que votre geste combien 
louable à jamais gravé dans 
nos cœurs puisqu’il nous 
à sauvé de l’ignorance et 
de l’illettrisme et nous a 
ouvert les voies de l’avenir 
et le chemin de la réussite 
! Chers parrains ! En nous 
accueillant aujourd’hui 

parmi vous, vous venez de nous combler, de nous prodiguer une 
réel fierté, de susciter en nous la foi, l’espoir, traduisant en acte 
concrets les propos de Martin Gray dans son ouvrage. Le livre de 
la vie qui disait, je cite : « Ce que l’on donne à l’enfant, il le rend 
un jour. Et ce qu’on lui refuse, il le refuse. Et le mal qu’on lui fait, 
il peut le faire. Mais si on gonfle ces jeunes voiles au souffle de 
la force, du courage de la droiture, alors il vogue et sait affronter 
la tempête ». Enfin, chers parrains, tout en vous réitérant notre 
reconnaissance infinie, nous vous exprimons tout notre engage-
ment de ne ménager aucun effort pour notre réussite à laquelle 
vous avez contribué et vous contribuez très largement et depuis 
toujours ! Mille mercis!, Merci pour tout ! TANMIRT ! ».

LA FONDATION BMCE BANK
 FETE SES PREMIERS BACHELIERS 
ISSUS DES ECOLES MEDERSAT.COM

Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 28 août 2012, établi à 
Rabat, il a été constitué la société à responsabilité limitée "AMSAWAD 
COM", dont les caractéristiques sont les suivantes:
DENOMINATION
La société prend la dénomination sociale de : « AMSAWAD COM  S.A.R.L.» 
Cette dénomination pourra être changée par simple décision de la gérance.
Dans les actes, les factures, annonces et publications et autres documents 
de toutes natures de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale 
doit être précédé ou suivi des mots écrits visiblement et en toutes lettres 
"Société A Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énon-
ciation du capital social, du siège social, du numéro d'immatriculation au 
registre du commerce prés du Tribunal compétent.
OBJET
La société a pour objet, tant au Maroc qu’à l’Etranger, pour son compte ou 
pour le compte des tiers :
- la commercialisation d'espaces publicitaire sur tous supports existants et 
à venir, les conseils en communication, l’organisation de tout type d'évé-
nements...
- la création, le développement, l’achat, la vente, la location d'espaces 
publicitaire, les activités graphiques (sous traitante ou non : créations gra-
phiques), la prestation en produits d'imprimerie (sous traitante ou non), 
la prestation en produits, services et travaux sur internet et les nouvelles 
technologies de l’information (création de site, développement de site, ou 
tout autre moyens de communication dématérialisés...) ;
- la création et la commercialisation d'un journal ou magazine à but cultu-
rel, politique, social, informatif, publicitaire [journal d'annonces gratuites] 
ou autres afin de vendre des encarts publicitaires aux entreprises, profes-
sionnels et autres ;
- la création de sites internet avec vente d'encarts publicitaires sur ces 
mêmes sites;
- la vente d'objets publicitaires et la promotion des ventes par tous les 
moyens disponibles au Maroc et a l’Etranger ;   
- la réalisation de tous les supports de communication, d’information et de 
sensibilisation de projet, qu’ils soient sous forme écrite (guides, posters, 
panneaux d’affichage) radiophonique (annonces et émissions) ou audio-
visuelle...
- la réalisation, la production, la création de films (courts métrages, vidéos 
clips, films institutionnels et publicitaires d'entreprise, vidéos clips musi-
caux, documentaires, films d'entreprises, institutionnels et publicitaires) ; 
- la réalisation, la production et la diffusion de moyens et longs métrages, 
l’édition et la distribution de DVD ;
- l’exploitation de tout produit lié ou non a l'audiovisuel, à la musique, aux 
oeuvres littéraires et autres ;                
- la traduction et l’interprétation, essentiellement de et vers la langue Ama-
zighe ;
- la traduction, la transcription et le doublage pour tout type d'œuvre au-
diovisuelle de et vers la langue Amazigh ; 
- la promotion de la littérature et l’édition, la publication et la distribution 
d’ouvrages ; 
- la communication, la formation et l’animation, spécialement en langue 
Amazighe ;   
- et plus généralement toutes activités et opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières, immobilières et autres pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en tout ou en partie à l’une des opérations 
ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser le développement.
SIEGE SOCIAL 
Le siège social est établi au "6 Rue Dayet Aoua 4e étage N° 16- Agdal- 
Rabat".
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la même ville, à toute autre ville 
du Royaume ou à l’Etranger par simple décision de la gérance en accomplis-
sant les formalités juridiques requises en cette matière et en la notifiant aux 
associés par lettre recommandée.                                                                                                                               
La création, le déplacement et la fermeture d’établissements annexes en 
tous lieux interviennent sur simple décision de la gérance, sous réserve du 
respect des limitations de pouvoirs éventuellement stipulées pour ces opé-
rations.
DUREE
La durée de la société est fixé à Quatre Vingt Dix Neuf (99) années à comp-
ter de son immatriculation au registre du commerce prés du Tribunal de 
Première Instance sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE (100.000) DI-
RHAMS, divisé en MILLE (1000) parts de CENT(100) Dirhams chacune 
numérotées de 01 à 1000.       
Les parts sociales crées son numérotées de 01 à 1000 et son distribuées 
entre les associés comme suit :
- NOUREDDINE HATHOUT  à concurrence de 400 parts numérotées de 
01 à 400 ;
- BILLOUCH ABDERRAHMAN à concurrence de 300 parts numérotées de 
401 à 700 ;
- ANOUAR-ESSADAT HATHOUT à concurrence de 300 parts numérotées 
de 701 à 1000                                           
Les associés déclarent expressément et sous leurs responsabilités person-
nelles, conformément aux dispositions des lois en vigueur, que les fonds 
constituants le capital social sont intégralement versées au compte ouvert 
à la banque au nom de la société et bloqués jusqu’ à l’obtention du Registre 
du Commerce.
GERANCE 
La société est administré par un ou plusieurs gérants associés ou non, nom-
més, dont la durée de mandat est fixée par les associés représentant au 
moins les trois quart (3/4), du capital social.
Dés à présent, la société est administrée par M. NOUREDDINE HATHOUT, 
Gérant, lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.
Vis à vis des tiers, ainsi que de toutes administrations publiques ou pri-
vés de tous établissements de crédit, le gérant représente la société; il a 
les pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom et accomplir tous actes 
relatifs à son objet.
La société sera, en conséquence, valablement engagée pour tous les actes 
la concernant ainsi que pour le retrait de fonds et valeurs, les mandats sur 
les banquiers, débiteurs ou dépositaires et les souscripteurs, endos, accep-
tations ou acquits  d'effets de commerce par la signature de M. NOURED-
DINE HATHOUT.
Le gérant peut déléguer ses pouvoirs qu'il juge convenables à un ou plu-
sieurs mandataires, associés ou non.
ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le 1er janvier de chaque année, pour se terminer 
le 31 décembre de La même année.
Il est dressé, chaque année, par la gérance un état de situation active et 
passive de la Société qui est transcrit dans le mois de son établissement sur 
un registre spécial, dont chaque associé peut prendre communication, au 
siège social, à tout moment.
Dans les inventaires, la gérance fait subir aux éléments de l'actif les amor-
tissements qu'elle juge utiles.
Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de Rabat sous le N 93349.
Pour extrait et mention
La Gérance

Annonces Légales
AMSAWAD COM, 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL  DE  100.000,00 DH

Siège social : 6 Rue Dayet Aoua 4 éme étage N° 16- Agdal- Rabat 
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A Son Excellence,
M. François Hollande
Président de la Répu-
blique Française

OBJET : UNE SOLUTION 
POLITIQUE AU CONFLIT 
MALIEN AVANT L’IN-
TERVENTION MILI-
TAIRE

 

Monsieur Le Président,
Comme vous l’avait affirmé lors de l’Assemblée 
Générale de l’ONU à New York le 26 septembre 
dernier que :  « la situation dans le nord de Mali 
était insupportable, inadmissible et inacceptable 
», appelant à une intervention militaire urgente, 
je tiens à vous préciser que cela 
s’elle se fait sans la collabora-
tion et l’implication directe des 
révolutionnaires du Mouve-
ment National pour la Libéra-
tion de l’Azawad (MNLA), ou 
encore pire, si on les embarque 
dans le même sac que les ter-
roristes, les conséquences se-
ront désastreuses et irréver-
sibles dans le Sahel, en Afrique 
du Nord(Tamazgha) et inclus 
l’Union Européenne dont la 
France sera aux premiers plans.
Ce conflit qui a opposé les révo-
lutionnaires du MNLA (dont la majorité est toua-
règue) et les autorités militaires du Mali certes a 
déstabilisé toute la zone du Sahel, avec des risques 
majeurs et néfastes à vos intérêts économiques 
ainsi que pour la paix dans la région. Du fait que 
le précédent gouvernement de Nicholas Sarkozy 
n’avait rien fait pour dialoguer avec le MNLA, 
(ce qui nous a obligé à faire un appel aux citoyens 
français d’origine amazighs à un vote sanction 
contre lui lors des dernières élections présiden-
tielles (www.amazighnews.com/fr/articles/
appel-aux-citoyens-francais-dorigine-amazigh-
pour-un-vote-sanction-contre-nicolas-sarkozy 
). Alors à cause de marginaliser les revendications 
légitimes du MNLA, cette politique de laisser faire 
a permis aux terroristes salafistes (AQMI, MUJAO 
et Ansar Eddine) d’occuper les principales villes 
de nord du Mali (Tombouctou, Gao et Kidal) où ils 

n’ont pas perdu le temps à appliquent directement 
la loi islamique et à terroriser la société civile dont 
les premières victimes étaient des femmes toua-
règues, battues et humiliées en plein public, du 
jamais vu chez le monde touarèg.
si vous voulez vraiment venir à bout de ces groupes 
terroristes précités, cela ne pourrait se faire qu’à 
la seule condition d’un accord entre le MNLA et 
le gouvernement transitoire du Mali, qui pourrait 
être aidé et renforcé par la CEDEAO et le soutien 
diplomatique de la France, des Etats Unis d’Amé-
riques et des Nations Unies. Et pour qu’il y ait cet 
accord, il faudrait concilier entre les revendica-
tions séparatistes du MNLA et l’intangibilité des 
frontières que défend l’Etat malien. C’est dans ce 
sens que notre ONG, l’Assemblée Mondiale Ama-
zighe, qui défend les droits des amazighs, d’une 
façon générale, et celle des touaregs en particu-
lier, vous propose d’appuyer cette formidable for-

mule qui pourrait contribuer amplement à régler 
le problème malien à travers « l’autonomie de 
l’Azawad dans le cadre d’un Etat fédéral malien ».

Nous vous adressons, dans ce site web http://
charqi.blog4ever.com/blog/lire-article-
379408-9516728-l_azawad_entre_droits_des_
peuples_a_disposer_d_eux.html, l’exposé fait en 
ce sens par Dr. Mimoun Charqi, analyste juridique 
et politique, président d’honneur de l’AMA(publié 
dans le monde amazigh N144 du mois d'octobre) .
En vous remerciant de votre diligence, veuillez 
agréer, Monsieur Le Président, l’assurance de 
notre considération fort distinguée.

 Signé : Rachid Raha
Président délégué pour les Affaires Internatio-

nales de l’AMA

azawad: 
les amazighs interpellent François hollande

Rachid RAHA*

* Pourquoi vous avez 
créé ce centre et c'est 
quoi ses objectifs?
** Pour mener la ré-
flexion stratégique ne 
pouvant être l’apanage 
d’une seule institution, 
Massinissa Institut , 
est ouvert sur le monde 
extérieur, prône une 
démarche partenariale à 
l’échelle nationale et in-
ternationale qui suscite 
l’émulation intellectuelle 
et les synergies et libère la création et l’innovation. 
Cette vision est déclinée dans des activités qui s’ar-
ticulent autour de trois axes :
- Think tank : Etude des questions stratégiques pour 
le pays ;
- Veille stratégique: Observation et veille straté-
gique ;
- Forum : Centre de débat et d’intelligence collective 
; dissémination de la réflexion stratégique auprès de 
différents publics ; diplomatie intellectuelle.
La quête de l’excellence, de l’innovation et de la 
rigueur sont des principes forts de la charte des 
valeurs de "Massinissa Institut". Fonctionnant en 
mode projet, l’institut est doté d’une organisation 
souple. A travers une approche globale , dont les 
maîtres-mots sont interdisciplinarité et transver-
salité, ce mode d’organisation permet à l’institut de 
fonctionner avec un effectif restreint, mais à haut 
potentiel, capable de piloter la réflexion straté-
gique.
Sur le plan scientifique, l’institut s’adjoint, pour la 
réalisation de ses programmes d’études, l’expertise 
d’universitaires et de consultants externes béné-
voles. Des groupes de pilotage scientifique sont 
constitués en vue d’assurer la conformité des tra-
vaux et des résultats avec les standards internatio-
naux les plus rigoureux.
Pourquoi Massinissa , c'est juste parce que c'est le 
premier Roi Amazigh, conscient de son africanité ... 
c'est lui qui a dit ... presque deux cent ans avant JC : 
" l'Afrique aux Africains" .
* votre premiére table ronde a été consacrée au 
problème de l' Azawad. Comment s'est passée et 
quelles sont les conclusions de la dite table ronde?
** Effectivement, la première table ronde a eu 
comme Thème: l'Azawad. Une vingtaine de Cher-
cheurs et activistes amazighs ont travaillé sur un 
rapport important pour sortir avec des conclusions 
sur la situation exact de ce conflit et comment le ré-
gler. Cette réunion a été une réussite totale. Je pro-
fite de cette occasion pour remercier tous les cher-
cheurs qui y ont participé et qui ont fait un travail 
formidable. les conclusions seront rendus publiques 
dans les semaines qui viennent et un rapport sera 
envoyé aux ONG internationales, la Presse et au 
Chef du gouvernement. 
* Comment voyez vous la solution de ce qui se passe 
au nord du Mali?
** La solution c'est aux touaregs de la proposer et 
en tant qu'activiste Amazigh, je les soutiendrais ... 
bien sur dans le cadre d'un Etat laïc, démocratique 
et citoyen.
* Et à propos quelle théme vous pensez y aborder la 
prochaine fois? 
** pour la prochaine table Ronde, nous avons choisi 
le thème de la loi organique concernant la consti-
tutionnalité de la langue Amazigh, langue officielle. 

* réalisé par Rachid RAHA

Interview à Omar Louzi

Président de Massinissa 
Institut
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* ياسني عمران 

قامت عدة مؤسسات صحفيةً وطنيًةً  وإلكرتونية 
فصيل  أن  مفادها  إخبارية  قصاصة  بنرش 
أمازيغي – املحكمة الشعبية األمازيغية -  يتوعد 
بقطع أيدي الطلبة القاعديني بمختلف الجامعات 
يف  يدرس  طالب   تعرض  بعدما  وذلك  املغربية، 
شتنرب   27 الخميس  يوم  بمراكش  العلوم  كلية 
عليه  انهالت  عصابة   طرف  من  لهجوم    2012
بالعيص و الهروات و األسلحة البيضاء. و أضافت 
الفصيل  هذا  أن  عىل   الصحفية  املؤسسات  هاته 
األمازيغي يعتمد يف تصفية خصومه اإلديولوجيني 
تطبيق  يف  الشعبية   املحاكم  عىل  املفرتضني  
أحكامه عىل الفصيل اليساري الذي ينشط داخل 

منظمة أوطم .
 ويف املقابل  نفت وزارة الداخلية يوم اإلثنني فاتح 
أكتوبر نفيا قاطعا وجود أية مجموعة تطلق عىل 
عىل  مؤكدة  األمازيغية  الشعبية  املحكمة  نفسها 
املغرضة  و  الزائفة  اإلدعاءات  لهذه  الرتويج  أن 
من طرف بعض الجهات، يسعى إىل خدمة أهداف 

سياسوية بعيدة كل البعد عن مصالح الطلبة.  
ملعايري  تفتقد  لألسف  اإلخبارية  القصاصة  هاته 
من  انطالقا  وذلك  الخرب،  لهذا  تناولها  يف  املهنية 
كونها لم تعتمد عىل مبدأ الحياد يف تناولها للحدث، 
املتوفرة  املعلومات  وتدقيق  بتمحيص  تقم  ولم 
ملقاربة املوضوع مقاربة علمية و مهنية، بل عىل 
التهم  وتلفيق  بالتشهري  قامت    ذلك  من  العكس 
بدوره يف  الذي ينشط  األمازيغي  الطالبي  للمكون 

منظمة أوطم. 
وتأتي هاته الحملة املسعورة التي تقودها  أقالم 
امللفات  من  مجموعة  عىل  للتشويش  مأجورة  
األمازيغية التي تحرج القوى املاضوية و العروبية 
املقصودة  اإلعالمية  الخرجات  فهاته  باملغرب، 
املعتقلني  ملف  تعقيد  باألساس  تستهدف 
اململكة،   بسجون  األمازيغية  للقضية  السياسيني 
الرأي  لدى  األمازيغيني  الطلبة  سمعة  وتشويه 
هاته  استهدفت  وقد  الدويل.  و  الوطني  العام 
 mca األمازيغي-  الطالبي  املكون  أيضا  الحملة 
ذلك  و  املغربية،  الجامعات  داخل  ينشط  -الذي 
نظرا ألن  الحركة الثقافية األمازيغية  هي املكون 
واإلختالف   بالتعدد  يؤمن  الذي  الوحيد  الطالبي 
الفصائل  أن  حني  يف  اإلقصاء،  و  العنف  وينبذ 
املرجعية  و  املذهبية  أورقها  و  أدبياتها  األخرى 
الطلبة  حق  يف  الجهادي  و  الثوري  العنف  تتبنى 
و املؤسسات العامة و  الوطنية. وربما قد تكون 
الطالبي  للتنظيم  الطريق  تمهد  سياسية   إشارة 
الجامعات  عىل  للهيمنة  اإلداري  بالحزب  املرتبط 
املغربية للعب عىل التناقضات الفكرية و املذهبية 
بني املكونات و الفصائل الطالبية لبسط السيطرة 
النضايل  رصيدها  واستغالل  أوطم،  منظمة  عىل 
ملواجهة الحكومة امللتحية وجعلها تخدم املصالح 
الطالبية  الساحة  عىل  الجديد  للوافد  الحزبية 
تم  بعدما  أكثر  السيناريو  هذا  يتعزز  وقد    .
الحركة  عىل  املحسوبني  الطلبة  بعض  استدراج 
منظمة  مع  لقاء  لعقد  األمازيغية  الثقافية 
األمازيغي  الذراع  تعترب  التي   األمازيغية  أزطا  

    mca لحزب البام للمناورة و سحب البساط من
وخلط األوراق لخدمة مرشوع قدماء املتيارسين 

والنخب املتمخزنة .
الثقافية  الحركة  لجر  ذريعة  أيضا  تكون  وقد 
يف  الكبار  رسمها  خطرية  ملنزلقات  األمازيغية 
مرحلة  لتدبري  املكيفية  النوادي  و  الصالونات 
من  وتفتيتها  الطالبية  املكونات  عىل  السيطرة 
تحويل  عىل  قائمة  سياسة  نهج  عرب  الداخل 
الجامعة املغربية إىل حلبة للمصارعة و املسايفة 

بني الطلبة. 
العروبية  الحملة  فهاته  أخر  جانب  ومن 
تستهدف  تحوير النقاش الوطني حول مستقبل 
سياسية  أجندة  لخدمة  باملغرب  األمازيغية 
ولفرملة مكتسبات  لألمازيغية،  معينة معادية 
الحركة األمازيغية و إفشال نضاليتها السلمية 
ألبناء  تاريخية  مكاسب  تحقيق  يف  الهادئة  و 

تامزغا.
من  للتوهج  تستعد  األمازيغية  الحركة  اليوم 
و  الديموقراطية  نضاليتها  إلستكمال  جديد 
الديموقراطي  األمازيغي  املرشوع  تحقيق 
الحداثي القائم عىل قيم إنسانية راقية ونبيلة، 
جديد  من  للتكتل  األمازيغية  الحركة  وتستعد 
القومجيني  واملتطرفني  العروبة  حراس  لفضح 
األمازيغية  الحركة  مكتسبات  تزعجهم  الذين 
التنظيمي  القانون  عرقلة  عىل  يعملون  الذين 
الخاص باألمازيغية لإلبقاء عىل الوضع اللغوي 
داخل  العربية   اللغة  بها  تحظى  التي  املتميز 

املؤسسات الوطنية .

اإلعالم العرويب يشن احلرب على mca وينشر مسومه القوجمية

* ياسني عمران  

 10 قررت محكمة االستئناف بالراشيدية صباح يوم األربعاء 
أكتوبر 2012 تأجيل  النظر يف ملف املعتقل السيايس للقضية 
وذلك  الجاري،  أكتوبر   24 غاية  إىل  األمازيغية يوسف عاهيد، 

نظرا  لعدم   حضور الضحية و الشهود. 
ويتابع يوسف عاهيد بتهمة املشاركة يف األحداث املؤملة التي 
عرفتها  الكلية املتعددة التخصصات بالراشيدية، والتي أدت إىل 
إصابة طالب محسوب عىل فصيل النهج الديمقراطي القاعدي 
بجروح متفاوتة الخطورة،مما أدى إىل اعتقاله  يوم 18 أكتوبر 

2011 يف مسقط رأسه بجماعة امللعب . 
وحسب أقوال الشهود فإن املعتقل السيايس األمازيغي يوسف 
بقريته  الطالبية  املواجهات  اندالع  أثناء  موجودا  كان  عاهيد 
الثقافية  الحركة  مناضليي  حسب  يؤكد  مما  ورتوروك، 
و  النضالية  ديناميكيته  نتيجة  جاء  اعتقاله  بأن  األمازيغية 
بعدالة  الطالبية  الجماهري  وإقناع  تأطري  عىل  املبهرة  قدرته 

القضية األمازيغية.
األمازيغية موقع  الثقافية  الحركة  ومن جهتهم فقد  نظمت 
غيغوش  بآيت  األمازيغية  الحركة   مناضيل  وبعض  إمتغرن 
للقضية  السيايس  املعتقل  وعائلة  أصدقاء   إىل  باإلضافة 
محكمة  أمام  احتجاجية  وقفة  عاهيد  يوسف  األمازيغية 
السياسيني  املعتقليني  رساح  بإطالق  فيها  طالبوا  اإلستناف  

للقضية األمازيغية.

تناقلت بعض وسائل اإلعالم، بالكثري من التهويل 
أمازيغية  شعبية  "محاكم  وجود  شائعة  واإلثارة، 
الطلبة  وأرجل  أيدي  بقطع  تحكم  بالجامعة" 
تخل  ولم  الجامعات،  بمختلف  الناشطني  القاعديني 
اللمز والغمز  املنابر الصحفية من  قصاصات بعض 
واإلستهداف الرصيح للحركة األمازيغية ومكوناتها 
وقضية  إشاعة  كل  وراء  أن  وبما  الجمعوية. 
مستفيدون ومستهدفون وضحايا، سنحاول تقديم 
كل فئة من هذه الفئات، واألسباب التي تجعل منها 
الشعبية  "املحاكم  بقضية  ارتباط  يف  عليه  هي  ما 

األمازيغية".
املستفيدون من قضية" املحاكم الشعبية األمازيغية" 

:
النقاش،  إثارة هذا  الكثري من املستفيدين من  هناك 
مواقعهم  باختالف  تختلف  استفادتهم  درجة  و 
أو  الجامعة  بقضايا  املرتبطة  سواء  ورهاناتهم 

الشأن السيايس والثقايف واللغوي عموما.
1- األجهزة األمنية املكلفة بضبط الحراك داخل 

الجامعة :
أمس  يوم  صادر  بالغ  يف   ، االداخلية  وزارة  نفت 
نفسها  عىل  تطلق  ملجموعة  وجود  أي  اإلثنني، 
ما  أن  عىل  مؤكدة  األمازيغية"،  الشعبية  "املحكمة 
شتنرب   27 يوم  نشب  بنزاع  يتعلق  بمراكش  وقع 
بمقصف كلية العلوم بمراكش بني طلبة منتمني إىل 
الفصيل األمازيغي والفصيل القاعدي، أدت إىل إصابة 
العالجات  لتلقي  املستشفى  إىل  نقل  قاعدي  طالب 

االرضورية.
شيئا  أدخل  ألنه  لها،  يحسب  الداخلية  وزارة  بالغ 
أبقى  لكنه  وأرسهم،  الطلبة  عىل  اإلطمئنان  من 
عىل  بتاكيده  التأويالت،  كل  عىل  مفتوحا  الباب 
القاعدي.  والفصيل  األمازيغي  الفصيل  بني  معارك 
توظيف  إمكانيات  عىل  أبقى  االداخلية  وزارة  بالغ 
سواء  األمنية،  األجهزة  طرف  من  مستقبال  الحدث 
يف عملية الضبط أو التأديب أو إعادة ترتيب األوراق 

واإلصطفافات بالجامعة.
يندرج  الذي  اإلطار  هي  الرصفة  األمنية  املقاربة 
املقاربة  نفسها  وهي  الداخلية،  وزارة  بالغ  ضمنه 
املغرب،  لطلبة  الوطني  اإلتحاد  عىل  أجهزت  التي 
الجامعة عن محيطها، وحولتها من مشتل  وعزلت 

لألطر إىل غابة مرعبة.
تعبد  ترتيبات  عن  بعيدا  يكون  ال  قد  أيضا  البالغ 
شؤونه  وتدبري  األمن  ضبط  لتفويض  الطريق 

بالجامعات، إىل وزارة الداخلية.
2- بعض االحزاب السياسية املقتنعة بجدوى 

تاسيس قطاعات طالبية :
التدافع السيايس بمغرب ما بعد دستور 2011، بصدد 
واألسلمة  الحداثة  توظف  جديدة  اصطفافات  إفراز 
إىل  تؤدي  التي  املفاهيم  من  وغريها  والديمقراطية 
النتيجة ذاتها، واملتمثلة يف الخندقة القرسية للجميع 
أو الصف اإلسالموي. وهذين  الحداثي  إما يف الصف 
الخندقني قد ال يؤديان، يف ظل ميزان القوى الحايل، 
بالنسبة  التسلط  اسلمة  متطابقة،  نتائج  إىل  سوى 
 . للحداثيني  بالنسبة  اإلستبداد  وتحديث  لإلسالميني 
وحيث أن هذه اإلصطفافات بدأت تظهر بشكل جيل 
نقلها  فإن  الحكومي،  األداء  و  الحزبية  الخريطة  يف 
هذا  لعرابي  بالنسبة  ملحا  أمرا  أصبح  الجامعة  إىل 

املخطط.
لذلك نشهد حراكا حزبيا غري مسبوق يستهدف إعادة 
أوجه  ومن  الجامعي،  الحرم  داخل  االوراق  ترتيب 
تاسيس  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  الحراك،  هذا 
الذي  واملعارصة،  األصالة  لحزب  الطالبي  القطاع 
املرشق  التاريخي  لإلرث  اإلنتماء  عىل  وثائقه  تؤكد 
الوطني  االتحاد  راكمه  الذي  الطالبية  للحركة 

الحزبية  األطراف  هذه  املغرب.  لطلبة 
"قضية  من  املحتملني  املستفيدين  من 
األمازيغية"، ألن نقل  الشعبية  املحاكم 
معركة اإلصطفاف إىل الجامعة، تتطلب 
التي  الفصائلية  البنيات  تفكيك  عملية 
الحزبي.  الضبط  ملعايري  تستجيب  ال 
الحركة  تكون  أن  املمكن  من  لذلك 
نريان،  مرمى  عىل  األمازيغية  الثقافية 
فربكة  بعد  الحزبية.  اإلسرتاتيجيات 
ستحني  توظيفها،  وحسن  اإلشاعة 

لحظة االنقضاض.
3- تيارات "اليسار" الراديكايل 

املنحرفة :
يسارية  تيارات  بوجود  القول  إن 
تلك  هوية  توضيح  يروم  منحرفة، 
املجموعات التي تحمل اسماء مختلفة 

من  كلها  وتقتات  الجامعية،  املواقع  باختالف 
فالقمع  السبعيني.  الراديكايل  لليسار  النبيل  الثرات 
يف  الجامعة،  يف  املاركيس  اليسار  له  تعرض  الذي 
يف  مورس  الذي  والعنف  والثمانينات،  السبعينات 
حق قياداته ومناضليه، أجرب ته عىل الدخول يف شبه 
يف  عسريا،  مخاضا  يعيش  جعلته  تنظيمية،  فوىض 
الفكر  يف  كبري  انحراف  عنه  نتج  التسعينات،  بداية 
واملمارسة. يف ظل تلك الظروف، تشتت تراث الجبهة 
التقدميني، بني مجموعات يقدم كل  املوحدة للطلبة 
املاركيس،  اليسار  إلرث  رشعي  كوارث  نفسه  منها 
اإلسالم  وتيارت  الحزبية  الفصائل  خالف  وعىل 
املنحرف  الراديكايل  اليسار  طلبة  يكن  لم  السيايس، 
امتدادا تنظيما داخل الجامعة ألي كان، كانوا فقط 
الثورة، فتحول مثال  لحلم  امتدادا شعاراتيا مشوها 
يومي  إىل سلوك فج وطقس  الثوري"  شعار"العنف 
عند الكثري من املنتسبني لهذا التيار، فتعطلت ملكة 
العقل لديهم واشتغلت مكانها غريزة الفتك بالخصم، 

ولو ألتفه االسباب.
التسعينات،  عقد  نهاية  مع  أصبحت  التيارات  هذه 
خطرا حقيقيا عىل كل من يخالفهم الرأي، ومساهما 
العلمي  والتحصيل  املغربية  الجامعة  تدمري  يف  فعاال 

به، مع تسييد العنف واإلرهاب بها.
التيارات اليسارية املنحرفة من املستفيدين الكبار من 
قضية " املحاكم الشعبية األمازيغية"، ألن الخطاب 
األمازيغي أصبح منافسا قويا يف عملية اإلستقطاب 
الثقافية  الحركة  أن  كما  جامعي.  دخول  كل  عند 
املتمثلة  املنحرف،  اليسار  أهداف  أفشلت  األمازيغية 
إرهابهم  عرب  املنافسني  كل  من  الجامعة  إفراغ  يف 
املنحرفني  بالعنف، ألن كل ممارسة عنيفة من قبل 
طرف  من  النفس  عن  قوي  بدفاع  تجابه  كانت 

املنتسبني للحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة.
4- تيارات اإلسالم السيايس بالجامعة :

تيارات اإلسالم السيايس من جانبها، أحد املستفيدين 
املحتملني من قضية "املحاكم الشعبية األمازيغية"، 
ألنها تسعى لتوثري األجواء بالجامعة، ودفع اإلقتتال 
االمازيغية  الثقافية  والحركة  املنحرف  اليسار  بني 
املنافسني  من  التخلص  بهدف  ممكن،  مدى  أبع  إىل 

املزعجني.
العنف واإلشاعة  تيارات اإلسالم السيايس، خبرية يف 

التي قامت  الجامعي، فهي  الحرم  داخل 
بالتأصيل للعنف املمنهج داخل الجامعة، 
لتنظيمات  تنظيميا  امتدادا  فكونها 
واإلصالح  والتوحيد  واإلحسان  كالعدل 
جعل  األصولية،  الجماعات  من  وغريها 
منها أداة لتنفيذ مضمون التوافقات بني 
القيادات السياسية االصولية، واملنظومة 
بضبط  املهووسة  املغربية  االمنية 
يف  واملساهمة  دونها  والحيلولة  الجامعة 
يف  كانت  التوافقات  تلك  املنشود.  التغيري 
الكثري من األحيان تاخد صبغة تفويض 
تأديب  الداخلية لإلسالميني مهمة  وزارة 
عنارص اليسار الراديكايل بالجامعة، وهو 
جرائم  بداية  مع   ،1991 سنة  حدث  ما 
العديد  خلفت  جرائم  بالجامعة،  القتل 
من الجرحى واملعطوبني وشهيدين، هما 

املعطي بوميل وآيت الجيد بنعيىس.
أيضا  تكون  قد  بالجامعة،  السيايس  اإلسالم  تيارات 
عىل  ورائها  من  تحصل  استباقية،  رضبة  بصدد 
بعض املكاسب السياسية والتنظيمية، خصوصا وأن 
التنظيمي  القانون  حول  املرتقب  السيايس  النقاش 
بشأن األمازيغية، قد ينقل إىل الجامعة، كما انتقلت 
زمن   ،2003 سنة  األمازيغي  الحرف  معركة  إليه 
وجمعياتها  األمازيغية  الحركة  بني  الرصاع  احتدام 
العدالة والتنمية والعدل واإلحسان  من جهة وحزب 

من جهة أخرى.
5- فئة قليلة من العدميني األمازيغ :

األمازيغ،  العدميني  الطلبة  قليلة جدا من  فئة  هناك 
لفظتهم الحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة، بعد 
إىل  األمازيغية  الثقافية  الحركة  تحويل  يف  فشلوا  أن 
نسخة من اليسار الراديكايل املنحرف، يعتمد العدمية 
منهجا للتحليل والعنف أسلوبا "لإلقناع". هؤالء من 
"قضية  بافتعال  ألنهم  أيضا،  املحتملني  املستفيذين 
املحاكم الشعبية األمازيغية"، يحاولون لفت اإلنتباه 

إليهم، بعد أن نسيهم الجميع.
ضحايا قضية" املحاكم الشعبية األمازيغية" :

الشعبية األمازيغية كثريون،  املحاكم  ضحايا قضية 
غري أن خطورة األرضار تختلف من ضحية إىل أخرى.

1- الجامعة املغربية :
الشعبية  "املحاكم  قضية  افتعال  شأن  من 
املغربية،  بالجامعات  الوضع  تأزيم  األمازيغية"، 
وخلق حالة من الالأمن بها وتسميم ظروف التحصيل 
العلمي. ستضاف هذه القضية إىل جملة من األمراض 
التي تعاني منها الجامعة املغربية التي تعد من أسوإ 
تغيب  جعلتها  تلك،  فوضعيتها  العالم،  يف  الجامعات 
عن التصنيف العاملي ألفضل الجامعات ملوسم 2011 
 Times Higher" مجلة  عنه  أعلنت  الذي   ،2012  -
وتصنيف  العايل  التعليم  يف  املختصة   "Education

الجامعات.
2- الحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة :

استند املؤسسون األوائل للحركة الثقافية األمازيغية 
بالجامعة، يف بداية التسعينات، إىل كل ما هو نبيل يف 
الثرات اإلنساني، وإىل ما تزخر به الثقافة األمازيغية 
من قيم نبيلة تنبذ العنف، وتحث عىل احرتام اإلختالف 
قاعدتها  وتوسع  التعدد.  ظل  يف  الوحدة  إىل  وتدعو 

الجماهريية راجع باألساس إىل نبل رسالتها، وإىل 
املمارسة امليدانية املساملة للمنتسبني إليها.

ظلت   ،2006 سنة  وحتى  التسعينات  عقد  طيلة 
الحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة وفية لألهداف 
النبيلة التي من أجلها أسست، وكانت تزود الحركة 
وتوسعت  والكفاءات،  باألطر  األمازيغية  الجمعوية 
طبيعيا  فكان  باآلالف،  تعد  اصبحت  حتى  قاعدتها 
أن تكون مستهدفة من طرف من يمسكون بخيوط 
الشأن الجامعي ببعديه األمني والسيايس. إشتغلت، 
املسار،  وتحريف  والتمييع  التوظيف  ماكينة  إذن، 
وتمكنت من تحقيق بعض أألهداف القليلة، من بينها 
األمازيغية  الجمعوية  الحركة  بني  العالقة  تسميم 
التشويش  إىل  إضافة  األمازيغية،  الثقافية  والحركة 
الجهوية  النزعة  بتشجيع  الحركة،  خطاب  عىل 
غري  بذلك.  للقيام  العدميني  بعض  وتجنيد  والقبلية 
أنه يجب التأكيد عىل أن الحركة الثقافية األمازيغية، 
ورغم كل ذلك ظلت عىل العموم وفية للغايات النبيلة 

التي من أجلها خرجت للوجود. 
الغرابة إذن، أمام صمود الحركة الثقافية األمازيغية 
وتشبت مناضليها باملطالبة بالديمقراطية وإحقاق 
أكثر  أساليب  إىل   ، يستهدفها  من  يلجأ  أن  الحقوق، 
نفذها  الخارج  من  عنيفة  رضبات  عرب  وحشية، 
الداخل  ومن  املنحرف،  الراديكايل  اليساري  التيار 
الخطاب  نرش  عىل  االمازيغ  العدميني  تشجيع  عرب 
العدمي والنزوعات الجهوية القبلية، والتحريض عىل 

مواجهة العنف بالعنف.
3- الحركة األمازيغية :

بكل  األمازيغية  اللغة  ترسيم  مناهضو  يستسلم  لن 
سهولة، فبعد هزيمتهم يف معركة الرتسيم، تلوح يف 
املنصوص  التنظيمي  القانون  معركة  مالمح  االفق 
عليه يف املادة الخامسة من الدستور، وهم يستعدون 
لها بكل الوسائل. هؤالء املناهضون قادوا عملية نرش 
خرب "املحاكم الشعبية األمازيغية" عىل نطاق واسع، 
تلك  اعتبار  حد  وصلت  سوريالية،  بتحليالت  وقاموا 

املحاكم املزعومة، جناحا رسيا للحركة األمازيغية.
الحرف  معركة  إبان   ،2003 سنة  لهم  سبق  هؤالء 
من  أزيد  تأسيس  عن  باإلعالن  قاموا  أن  األمازيغي، 
الحركة  ملواجهة  وهمية،  امازيغية  جمعية  مائة 
"املحاكم  تكون  أن  جدا  املحتمل  من  األمازيغية. 
التكتيك  نفس  من  جزء  األمازيغية"  الشعبية 
سنة  فشل  كما  محالة  ال  سيفشل  الذي  السيايس، 

.2003
من  الجدوى  سؤال  يطرح  من  أيضا،  باملغرب  هناك 
اللغة  ترسيم  بعد  األمازيغية  الجمعيات  استمرار 
ما  بقدر  الرتسيم  يزعجهم  ال  هؤالء  األمازيغية، 
الجمعيات  تنرشه  الذي  التحرري  الفكر  يزعجهم 
الشعبية  املحاكم  قضية  األمازيغية.  والفعاليات 
األمازيغية، قد ال تكون بعيدة عن مخططات هؤالء.

وحميد  أوسايا  مصطفى  السياسيون  املعتقلون   -4
أعضوش :

قضية  إثارة  تزامن  واملحرية،  الغريبة  الصدف  من 
املحاكم الشعبية األمازيغية، مع تأسيس التنسيقية 
الوطنية للدفاع عن املعتقلني األمازيغ، والتي تهدف 
التي  والقتل  العنف  تهم  من  براءتهم  إظهار  إىل 

يقضون بسببها عقوبة تزيد عن عرش سنوات.
فإعالن التأسيس تم بالرباط يوم السبت 29 شتنرب، 

واإلعالن عن قضية املحاكم كان يوم 1 أكتوبر.
كل ما سبق ذكره احتماالت تسندها معطيات، وما 
خيوط  لتتضح  األيام  بعض  ننتظر  ان  سوى  علينا 
املؤامرة، فلن يصح إال الصحيح، وحبل الكذب قصري.

*رئيس املرصد األمازيغي للحقوق والحريات

حمكمة اإلستناف بالراشيدية 
تؤجل النظر يف ملف املعتقل 

السياسي األمازيغي يوسف 
عاهيد

قضية "املحاكم الشعبية األمازيغية باجلامعة":
 املستفيدون والضحايا

* عبداهلل حيتوس
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يبدو  والذي  العنوان  جوهر  تحديد  األول  املقام  يف  ينبغي 
غامضا شيئا ما عىل اعتبار أننا النقصد بأن الحركة الثقافية 
هو  ما  بقدر  العنف  وتبنت  السلمية  عن  تخلت  األمازيغية 

حديث عن العنف الذي تعرضت له والزالت تتعرض له.
إذ كان من الصعب، إن لم يكن من املستحيل، التحدث باللغة 
األمازيغية داخل الساحة الجامعية،قبل سنوات التسعينات، 
ما  كل  تماما  يرفض  الذي  العروبي  الفكر  لسيطرة  نظرا 
يتعلق باألمازيغية، فإن عقدة األلسن قد حلت فيما يخص 

األمازيغية بفضل ظهور الحركة الثقافية األمازيغية. 
يستوجب  األمازيغية  الثقافية  الحركة  عن  الحديث  إن 
الحديث عن تصورها وتاريخها وملا كان موضوع هذا املقال 
هو العنف فسنكتفي وفقط بتوضيح ما يجعلها تتعرض له 
ومن ثمة نستشف إىل أي حد يمكن القول أن العنف يف خدمة 

الحركة الثقافية األمازيغية.
إن املتمعن واملتتبع لألشكال النضالية التي تنظمها الحركة 
الثقافية األمازيغية داخل الساحة الجامعية سيستنتج ومنذ 
ولم  واالختالف  بالتعدد  تؤمن  جهة  من  أنها  األوىل  الوهلة 
العنف، ومن جهة أخرى تؤمن  تتبنى  األيام  تكن يوما من 
والربهان  بالحجة  الحجة  الفكرية،  باملقارعة  نقاشاتها  يف 
بالربهان والجماهري الطالبية تستفيد وعندما تستفيد هذه 
الحركة  أن  الجوهري. وعليه نؤكد  األخرية فهذا هواملبتغى 
الثقافية األمازيغية ترفض،جملة وتفصيال، اللجوء إىل العنف 
الذي  البديل  يخص  فيما  أما  الرأي،  يخالفها  من  لتصفية 

سطرته فسوف نناقشه الحقا.
ملا كانت الحركة الثقافية األمازيغية تعتمد يف مرجعيتها عىل 
عصارة الفكر البرشي املتنور من اجل إقناع أعداء األمازيغية 
تعتمد  كانت  وملا  األمازيغية  القضية  ورشعية  بمرشوعية 
عىل الدالئل العلمية لضحد مجموعة من الرتهات وتبحث يف 
التاريخ إلزالة الستار عن مجموعة من الحقائق، فان املخزن 
أدرك خطورة هذه الحركة عليه ورأى فيها املنافس ولذالك ال 
يتوانى يف التخلص منها ومن انتقاداتها عن طريق أذياله من 

داخل الساحة الجامعية.
طبق  نسخة  إال  ليس  الطالبية  املكونات  جل  خطاب  إن 
األصل لخطاب املخزن أو باألحرى أبواقه بحيث الترتدد هذه 
املكونات للتطبيل إليديولوجيته _العروبة واإلسالم_ ومن ثمة 
لكن  األوجه  الخطاب وتعدد  املخزن بني وحدة  نتحدث عن 
حتى تتضح األمور وتفاديا للغموض الذي قد يشوب أذيال 

أو أبواق املخزن فإننا نقصد بها املتمركسني واملتاسلمني. 
إن محاولة التخلص من الحركة الثقافية األمازيغية داخل 
بحيث  مبارشة  غري  بطريقة  سيتم  الجامعية  الساحة 
سيوفر  انه  ذالك  ومعنى  أذياله  بتسخري  املخزن  سيكتفي 
الثقافية  الحركة  لتصفية مناضيل  الالزمة  الرشوط  جميع 
األمازيغية وزرع الرعب يف صفوف متعاطفيها. وعليه فإن 
املخزن كان واليزال وفيا يف توفري املسكن وامللبس واملرشب 
لسد  كافية  غري  املنحة  ان  اعتبار  عىل  العروبي  للجنجويد 
تلك الحاجيات بسبب مكبوتاتهم يف الكليات ملدة تزيد عن 8 
سنوات وكأنهم يصنعون الصواريخ يف الجامعات، باإلضافة 
ضدهم  قضائية  متابعة  اية  يتفادى  املخزن  نجد  ذالك  إىل 
علما أن هؤالء املجرمني قدمت يف حقهم عدة شكايات بداية 
بشكاية املكرتي وصاحب الدكان مرورا بشكايات املوظفني 
لم  االئي  وأمهاتهم  أبائهم  شكايات  إىل  وصوال  بالكليات 
يسلموا من جهتهم، هذا إىل جانب شكايات مناضيل الحركة 

الثقافية األمازيغية. 
املخزن  أذيال  أن  نجزم  الذكر  السالفة  العوامل  بفضل  إذن 

أسوار  داخل  ايمازغن  عىل  العنف  ممارسة  استطاعوا 
السنوات  بعض  إىل  اإلشارة  ويكفينا  التاريخ  عرب  الجامعة 

واملواقع التي كانت مرسحا لذالك :
موقع   ،1999 سنة  مراكش  فاس،موقع  بموقع  بداية 
جميع   ،2005 سنة  اكادير  موقع   ،2003 سنة  امتغرن 
املواقع سنة2007، موقع وجدة سنة 2009، موقع اكادير 
سنة  أكادير  تازة،  امكناس،  امتغرن،  )موقع  سنة2010، 

2011(، موقعي امتغرن و أمكناس سنة2012 
عنها  نجمت  والتي  الواقعية  املعطيات  هذه  عىل  بناءا 
مجموعة من الضحايا نؤكد ان العنف املمارس عىل الحركة 
بل   2007 سنة  االنطالقة  له  تكن  لم  األمازيغية  الثقافية 

يرجع اىل قبل والدتها بالساحة الجامعية. 
عىل كل، نود اإلشارة إىل أن أول خطأ ارتكبه موقع اموراكش، 
قول  عوض  مراكش  موقع  قول  تعمدت  أنني  اقول  )هنا 
لم  تصورها  أن  اعتبار  عىل  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
عليه  املمارس  العنف  السكوت عن  آنذاك(، هو  بعد  يتوحد 
سنة 1999 ولعل األجيال الالحقة بعد ذالك تعرضت لشتى 
أنواع املضايقات بل األكثر من ذالك منعت من أية محاولة 
ولو تخليد السنة األمازيغية. يف تلك السنة بالضبط تم طرح 
فكرة صياغة ميثاق رشف ضد العنف واإلقصاء كبديل ألزمة 
العنف لكن لألسف الشديد لم تجد هذه الفكرة آذانا صاغية 
وعىل الرغم من ذالك فإن الحركة الثقافية األمازيغية ال ترتدد 
هذه  يستحسنون  آلطالقيون  لعل  وقت  كل  يف  طرحها  يف 

املبادرة التي سجلها التاريخ اليمازيغن. 
الثقافية  الحركة  استئصال  ان  االنتباه  يثري  الذي  إن 
األمازيغية من داخل الساحة الجامعية أصبح اليوم الشغل 
باث  التغيري  مصدر  لكون  نظرا  للمخزن  بالنسبة  الشاغل 
لهجمات  مناضلينا  يتعرض  ان  البد  كان  ثم  ومن  واضحا، 
مرسحا  أصبحت  التي  الجامعية  الساحة  داخل  وحشية 

لتنفيذ العمليات اإلجرامية بالنسبة للمتمركسني.
مهما يكن من أمر، فإن أعداء القضية األمازيغية لم يدركوا 
الثقافية  بعد أن العنف، الذي يمارسونه، يف خدمة الحركة 

األمازيغية خاصة إّذا أخذنا باملعطيات التالية :
العقد  جيل  خاصة  األمازيغية  الثقافية  الحركة  أجيال  بأن 
مع  منعدم  شبه  تواصل  يف  كانوا  املايض  القرن  من  األخري 
الساحة الجامعية، لكن بسبب العنف املمارس عىل املدرسة 
املوقع  املبادئ وبفضل  التي علمتهم مجموعة من  العتيدة 
مواكبة  ويف  تام  تواصل  يف  فإنهم  الفايسبوك،  االجتماعي 
لكل املستجدات التي تعرفها الساحة الجامعية. وإن العنف 
املمارس جعل الجهود تتكاثف وجعل اللقاءات تتعدد واآلراء 
اإليمان  تعميق  يف  ويزيد  تتضح  واالسرتاتيجية  تتكامل 
الحركة  األمازيغية ويربز حمولة خطاب  القضية  برشعية 
الثقافية األمازيغية ويوضح أن الجنجويد يميض يف طريق 
مسدود، وإن الحملة اإلعالمية الرشسة ضد الحركة الثقافية 
األمازيغية، ليس األوىل من نوعها بل واحدة ضمن األلف التي 
إلقامة  الداخلية  وزارة  لجوء  لتربير  تعد وسيلة   ، تنتظرها 
كامريات داخل الساحة الجامعية من جهة ون جهة أخرى 
السياسيني  املعتقلني  رساح  إطالق  رفض  تربير  محاولة 

للقضية األمازيغية.
اليوم  تعيشها  التي  الحقيقة  أن  القول  نود   ، الختام  يف      
الحركة الثقافية األمازيغية داخل الساحة الجامعية عاشها 
أكسيل و ديهيا كما عاشها معتوب لونس و بوجمعة الهباز، 
وبمعنى اخر فكل مناضل قد ينعث بأقدح األوصاف يف أحسن 
آو يختطف بل األكثر من ذالك قد  األحوال، كما قد يسجن 
من  استشهد  لطاملا  التي  القضية  هذه  أجل  من  يستشهد 

أجلها الكثري.

النقابية  والهيئات  الحقوقية  الفعاليات  من  مجموعة  أصدرت 
والسياسية اليسارية املشكلة للجنة املعتقل بالحسيمة يف لقاء 
بالحسيمة  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية  فرع  احتضنه 
بياناتعلن فيه عن تأكيدها عىل أن الريف يواجه أزمة كربى كعالمة 
يظهر  ما  رغم  واالجتماعية  السياسية  التناقضات  احتداد  عىل 
الحركات  من وجود جزر وتراجع كحالة طارئة ليس غري ،ألن 

االحتجاجية شبيهة بالزالزل التي تليها دائما هزات صغرى ..
وأكد عىل رضورة االستمرار يف بناء وإعادة بناء اإلطار التقدمي 
نظري وعميل،  تفسري  وإعطاء  بالريف،  املناضلة  القوى  لتكتل 
والنقابي  والحقوقي  السيايس  االلتقاء  لهذا  عميق،  معنى  له 
والنضايل .. وإعادة الوهج النضايل للشارع السيايس الجماهريي 
القوى االنتهازية واملخزنية واملتذبذة والتي  وقطع الطريق عىل 
تكمن مصلحتها يف تعكري املناخات السياسية بني القوى املناضلة 
الوسائل  الوحدة وتستعمل يف ذلك نفس  للتصارع بدل  ودفعها 
النضالية لسحق الحركة من الداخل بطرق ذئبية، وإحداث فرز 
مالمح  من  وتنقيته  والحقوقي  السيايس  املشهد  وسط  واضح 
الشبهات والخلط والتشويه، واالنتباه إىل ظاهرة جديدة قديمة 
كانت دائما تخرتق الريف بمجرد ما أن يوشك عىل أن يوضع عىل 
البيضاء، يف  الرايات  التمجيد املخزني لرتفع  السكة تظهر قوى 
الرس والعلن، للتباكي تارة عىل األمجاد املخزنية املنهارة والتهليل 
أشباح  مأساة  إنها   ، صعودها  لحظة  وبدونها  بمناسبة  بها 

يظهرون يف األزمات الكربى لتقديم الخدمة وهم جاهزون لذلك !
واد  بشارع  ومسرية   احتجاجية  وقفة  بتنظيم  اللقاء  وتوج 
السياسيني  للمعتقلني  داعمة  شعارات  فيها  رفعت  املخازن 
..وشهدت مشاركة أفراد من عائلة املعتقل السيايس عبد الحليم 
عن  مؤثرة  كلمة  البقايل   خالد  الرفيق  أخوه  قدم  والذي  البقايل 
أوضاع العائلة والعتقلني لقيت تجاوبا واسعا من طرف الحضور 
الذي صفق له كثريا للتعبري عن التضامن والتآزر، كما شارك يف 
الوقفة املعتقل السيايس املفرج عنه أخريا الرفيق شاكر اليحياوي 
بكلمة موجزة كانت مليئة بروح الصمود واإلباء وقد عرب بما ال 
يدع مجال للشكل أن السجن لم ينل منه وهو عازم عىل االستمرار 

بكل شجاعة ومقدام وقد حيته الجماهري عىل روحه النضالية 
التي تعترب درس سيايس عايل الثمن يف زمن الخنوع واالستسالم 
اللقاء  فض  الناجح،  االحتجاجي  الوقع  هذا  وعىل  والركوع. 
والكل يف معنويات عالية وعىل العهد لدعم املعتقلني السياسيني 

ومطالبهم املرشوعة .
 ويف نفس اإلطار جاء بيان التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية 
األمازيغية، يف ظل مجموعة من التطورات الخطرية التي ترتصد 
بالحركة الطالبية عموما والحركة الثقافية األمازيغية خصوصا، إذ 
يقول البيان ان التنسيقية لم تفاجأ بالحملة “اإلعالمية” الرشسة 
لألبواق املأجورة مؤخرا عىل حركتنا املناضلة والصامدة بعد كل 
ما تجاوزناه من مؤامرات متعددة املصادر ومحاوالت لالحتواء 
الستقاللية  وفائنا  لرضائب  املستمر  دفعنا  بعد  و  االجتثاث  أو 
الذي  األمازيغية  للقضية  الراديكايل  الحركة وتشبثها بتصورها 
واالستبداد…فبعد مسلسل  االنتهازية  أحضان  يف  االرتماء  يأبى 
مناضيل  تستهدف  تزال  وال  كانت  التي  واالعتقاالت  االعتداءات 
ومناضالت الحركة منذ بروزها بالجامعة املغربية )خاصة: 1999، 
 )…2012  ،2011  ،2010  ،2009  ،2007  ،2005  ،2003  ،2001
تصاعدت حدة االستفزازات والتحركات املشبوهة ألذناب املخزن 
يف جل املواقع الجامعية بتنفيذ من عصابات “الربنامج املرحيل” 
املتكونة يف أغلبها من أشخاص ال عالقة لهم بالجسم الطالبي 
يهاجمون طاقاتنا املناضلة باستعمال مختلف األسلحة البيضاء، 
وتزايدت هذه الهجومات يف ظل تغطية “إعالمية” جشعة تحاول 
صور  يستغلون  حيث  الطرق  أحط  عرب  وتجريمنا  تربئتهم 
لـ”عنف”  ضحايا  أنهم  عىل  مناضلينا  من  واملصابني  الجرحى 
صدر منا )؟؟؟( نحن الذين طرحنا/وال نزال ميثاق رشف ضد 
العنف واإلقصاء سنة 1999 والوحدة الطالبية سنة 2003 كإجابة 
موضوعية أولية إلنقاذ الحركة الطالبية من األزمة البنيوية التي 
قوبلت/وال  لكنها  املغرب،  لطلبة  الوطني  االتحاد  فيها  يتخبط 
العديد  يف  بامللموس  أكله  أعطى  حال  كونها  رغم  بالرفض  تزال 
الفاعلة  األمازيغية،  الثقافية  الحركة  إن  الجامعية.  املواقع  من 
من داخل اإلتحاد الوطني لطلبة املغرب يف جل املواقع الجامعية، 

وجيش  املسلحة  للمقاومة  موضوعيا  امتدادا  نفسها  تعترب  إذ 
التحرير ما دامت تناضل من أجل أن يتحرر الشعب األمازيغي 
االستالب، ال تسرتخص دماء  فكريا وثقافيا من كافة رضوب 
ونضاالت وصمود شهدائنا ومعتقلينا ومناضلينا، لذلك، وإذ نذكر 
بسلمية نضاالتنا وعقالنيتها نؤكد وقوفنا مع جميع املواقع ضد 
املؤامرات املخزنية وعزمنا عىل تحصني مواقعنا ومناضلينا ضد 
كل املحاوالت اإلجرامية أو االحتواية وفضح كل ممارسات املخزن 
وأذياله والدفاع حتى اإلستشهاد من أجل قضيتنا العادلة-القضية 

األمازيغية، وتمسكنا بحقنا يف الوجود و النضال الديمقراطي.
التفكري  كما نكرر دعوتنا ملختلف مكونات الحركة الطالبية إىل 
الجدي يف توحيد نضاالتنا والرقي بها حتى نستطيع انتزاع حقوقنا 
الكاملة والتوعية املكثفة للمشاركة الواعية والعقالنية يف النضاالت 
لعموم  الديمقراطية  لإلرادة  العاجل  التحقيق  قصد  الشعبية 
املواطنني الساعية إىل التغيري الجذري و بناء مجتمع الحرية و 
الكرامة و العدالة االجتماعية عرب بلورة دستور ديمقراطي شكال 
و مضمونا يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة و املساواة بني 
جميع األفراد واملناطق/دستور يقر بـأمازيغية املغرب ويقطع 
ومركزية  الريع  واقتصاد  التبعية  عىل  يقيض  و  االستالب  مع 
السلطة والثروات والقرارات و يحاكم املجرمني، مع ما يستتبع 
ذلك من تفاعل مثمر مع عموم القضايا املصريية للمواطنني بما 
فيها ترسيم األمازيغية يف شموليتها و تفعيلها يف جميع املناحي 
واإلفراج عن معتقلينا السياسيني )أعضوش، أوساي، عهيد( وعن 
كافة املعتقلني السياسيني و معتقيل الرأي واالنتفاضات الشعبية 
واملسريات االحتجاجية )ايميرض، ايت بوعياش، ايت باعمران،…(.

مؤرخو  استنتجها  التي  بالنتيجة  بتذكريهم  األخري  يف  بأس  وال 
اإلمرباطوريات السابقة التي حاولت استالب أرضنا، عىل لسان 
مؤرخ الرومان الالتيني “سالوست” حني وصف أحرار شعبنا يف 

كتابه “حرب يوغرطة” :
اإلحسان وال عن طريق  يقيدون ال عن طريق  ال  األمازيغ  إن   ”

الخوف “ 

جاء يف عدد 1840 ليوم 23/08/2012 
حول  يدور  مقال  املساء  جريدة  من 
املغرب،  يف  السيايس  املعتقل  مفهوم 
الوزير  أن  نجد  املقال  هذا  فحسب 
من  وزارته  ملصالح  تعليماته  أعطى 
املعتقل  أجل تحديد مفهوم مصطلح 

السيايس.
أن  سيظن  املقال،  هذا  قارئ  إن 
هذا  معنى  يجهل  الوزير  سعادة 
لكون  صحيح  غري  ،وهذا  املفهوم 
عىل  يحصل  أن  قبل  الوزير  السيد 
منصبه يف كعكة الحكومة ،كان يرفع 
جميع  رساح  إطالق  مطالبا  صوته 
باملغرب،فكيف  السياسيني  املعتقلني 
بيشء  يطالب  أن  ما  لشخص  يمكن 
فرغم  !!!ولكن،  معناه  يجهل  وهو 
يتجاهل  الوزير  السيد  كون  ذلك، 
معنى املعتقل السيايس، فال بأس أن 
نذكره بتعريف مقتضب لهذا املفهوم 

ألن الذكرى تنفع املؤمنني.
مفهوم  كان  املايض،  القرن  أواخر  يف 
الرأي  معتقل  أو  السيايس  املعتقل 
الشخص  ذلك  يف  ينحرص  والتعبري، 
الذي تتهمه الدولة عن طريق النيابة 
بتعبري  أو  جريمة،  بارتكاب  العامة 
تكون  الذي  الشخص  ذلك  هو  أدق 
اعتقاله  يف  سببا  وأفكاره  آراءه 
برصيح  اتهامه  يتم  ،حيث  وسجنه 
،وكمثال  سياسية  بتهمة  العبارة 
جمعية  مناضيل  ذلك:اعتقال  عىل 
1994 ،بسبب رفع الفتة  تيلييل سنة 
يطالبون من خاللها الدولة برضورة 
األمازيغية  للقضية  االعتبار  رد 
عيل  املرحوم  املناضل  ،واعتقال 
كتبه  مقال  ،بسبب  أزايكو  صدقي 
يطالب فيه الدولة برضورة االعرتاف 

بالهوية األمازيغية...
القرن  بداية  يف  العالم  تطور  ومع 
الحايل، وتزايد وثرية النضال من أجل 
األشخاص  وتجريم  اإلنسان،  حقوق 
وما  وقناعاتهم،  أفكارهم  بسبب 
صاحب ذلك من انتقادات موجهة ضد 
املنظمات  طرف  من  املغربية  الدولة 
اجل  ،من  حكومية  الغري  الحقوقية 
عن  والكف  التعبري،  حرية  توسيع 
أفكارهم  بسبب  األشخاص  اعتقال 
وأرائهم ، جعل الدولة تغري يف طريقة 
االعتقال ،وليس الحد منه، حيث نجد 
املناضلني  من  عدد  الحايل  الوقت  يف 
تزج بهم الدولة يف السجن عن طريق 
النيابة العامة، التي يتحكم فيها وزير 
من  جنائية  ،بتهم  والحريات  العدل 
:"الرسقة"،"الخيانة"،"تسفيه  قبيل 
لكنهم  الدولة"،"القتل"...  مجهودات 
أدلة  ويملكون  أبرياء،  الواقع  يف 
إليهم،  نسب  مما  تربئهم  قاطعة 

عليهم  تحكم  فالدولة  ذلك،  ورغم 
إثر  السجن  من  جدا  طويلة  لسنوات 

محاكمات سياسية غري عادلة.
جيدا  تعلمون  إنكم  الوزير  سيدي 
،،وتعلمون  السيايس  املعتقل  مفهوم 
،لكونكم  املغرب  يف  االعتقال  خبايا 
ميدان  يف  ومارستم  القانون  درستم 
،بل  طويلة  سنوات  املحاكمات 
السيايس  املعتقل  صفة  وأعطيتم 
عنهم  دفعتم  الذين  املعتقلني  لبعض 
املرجعية  نفس  ،ويشاطرونكم 

اإلسالموية.
ذلك  هو  السيايس،  املعتقل  إن 
فيه  تحققت  الذي  املعتقل  الشخص 

عىل األقل ثالث رشوط وهي:
أوال:  أن تكون الدولة/ النيابة العامة 
من  االتهام  محرض  عىل  حصلت  قد 
الضغط  طريق  عن  الشخص  هذا 
املتهم يف  واإلكراه، حيث يقترص دور 
أوراق  عىل  التوقيع  يف  املحارض  هذه 
باستعمال  وذلك  محتواها،  يجهل 
املواطنني  لدى عامة  املعروفة  الطرق 

وال داعي لذكرها.
تانيا:  أن يكون لهذا الشخص/املتهم 
ميوالت و قناعات وأفكار تكون سببا 
مبارشا يف اعتقاله، لكونه ال يتفق مع 

توجهات و قناعات الدولة.
ثالثا:   أن تتبنى الجمعيات واملنظمات 
،وذلك  الشخص  هذا  ملف  الحقوقية 
االتهام  أوراق  عىل  اطالعها  بعد 
تضغط  الجمعيات  هذه  ،فباعتبار 
عىل الدولة من أجل اعتقال املجرمني، 
فمن حقها كذلك الضغط عىل الدولة 
املعتقلني  رساح  إطالق  أجل  من 
السيايس  االعتقال  ،ألن  السياسيني 
أي  الديمقراطية يف  هو ميزان قياس 
السيايس  االعتقال  زاد  ،فكلما  دولة 
انعدمت  ،وبالتايل  الحريات  قلت 

الديمقراطية .
الوزير،  سيدي  أذكركم  األخري  ويف 
املعتقلني  من  كبري  عدد  هناك  أن 
املغربية،من  السجون  يف  السياسيني 
القضية  معتقيل  نحن  بينهم 
 1 توالل  سجن  يف  األمازيغية 
جدا،  بسيط  لسبب  بأمكناس،وذلك 
وهو كوننا تعرضنا ملحاكمة سياسية 
رشوط  أدنى  عنها  غابت  عنرصية 
لرشح  داعي  ،وال  العادلة  املحاكمة 
أيديكم،  بني  يوجد  ملفنا  لكون  ذلك، 
النائبة  طرف  من  تسلمتموه  حيث 
الربملانية فاطمة شاهو )تباعمرانت( 
يف  نحييها  ،والتي  الربملان  قبة  تحت 

هذه املناسبة.
* بقلم املعتقل السيايس:مصطفى 
أساي- سجن توالل 1 
أمكناس    

لها  أمازيغية  كلمة  أكــال 
العضوي  لالرتباط  دالليا  معنى 
والتاريخي  والوجداني 
لإلنسان  واألنرتبولوجي 
كمجال  باألرض  األمازيغي  
معه  تفاعل  معييش  وواقع 
حضارته  ليصنع  العصور  عرب 
البرش  أبناء  من  كغريه  ووجوده 
الثقافة  يف  فاألرض  وبالتايل   ،
الحنون  األم  هي  األمازيغية 
املانحة للوجود البرشي كينونته 
مقومات  بكافة  تمده  والتي 
مستوى  إىل  بالحياة  االرتقاء 
متغريات  ظل  يف  مأمول  معييش 
واملقاومة  الجهد  عناء  تتطلب 
بالهوية  الئق  بقاء  عىل  حفاظا 
الصنوف  والحضارة واللغة وكل 
اإلنسان  ألن   ، للثقافة  املشكلة 
بكينونته  املتشبث  األمازيغي 
الينظر  الهوياتي  ووجوده 
استهالكية  نظرة  األرض  إىل 
والباطنية،  السطحية  لخرياتها 
جشعة  إقطاعية  نظرة  أو 
واالستبداد  باالستغالل  مرتبطة 
أي  هو،  لكونها  وإنما   ، والريع 
ببقائه  وجوده  دوما  يرهن  أنه 
مستواه  كان  مهما  بها  مرتبطا 
املعييش ، ولهذا قد ال نستغرب أي 
واملذاهب  الطبقات  بني  تحالف 
تناقضاتها  بلغت  مهما   ،
األرض  تهديد  عند   ، املظهرية 
من أي مصدر كان ، مهما تكن 
واإليديولوجيات  النظريات 
فنحن   ، التهديد  لهذا  املغلفة 
قيمية  فلسفية  نظرة  أمام  إذن 
الحياة  استمرارية  ترى  وجودية 

يف بقاء األرض.
لقد كانت الحركة األمازيغية هي 
السباقة إىل االستعمال السيايس 
بني  بالربط   ، أكـــال  ملصطلح 
ثالث تيمات أساسية تم اتخاذها 
 ، الحقوقي  لالشتغال  أوراشا 

وهي :« أوال ـ أكال ـ أفكان«
أساليب  تجاوز  بذلك  ليتم 
مع  التعاطي  يف  املهاترات 
أكسب  مما   ، الحقوقي  الشأن 
وجوديا  بعدا  الحقوقية  الثقافة 
يف  الالئقة  املكانة  بوأها  هوياتيا 
ويف   ، املغربي  السيايس  املشهد 
مجموعة  منحت  األخرية  اآلونة 
إزنزارن ، بعد عودتها إىل الساحة 
إبداعيا فلسفيا  بعدا   ، اإلنتاجية 
صوفيا ملفهوم أكـــال ، معتربة 
قاسيا  صلبا  معيشيا  واقعا  إياه 
كالجالميد ، وأيضا أما حنونا يتم 
واالستمتاع  للتدثر  إليها  اللجوء 
 ، والصفاء  الراحة  بلحظات 
أعباء  تبعات  من  وللتخلص 
الحياة  ستنترص  فهل  الحياة، 
اإلبداعية والفلسفية والوجودية 
املهاترات  مواجهة  يف  والصوفية 
بمعنى  ؟  واملضاربات  والجشع 
 « ثقافة  ستتغلب  هل  آخر 
تيويزي » عىل إباحيات الريع ؟     

جذور العنف
 ضد احلركة الثقافية األمازيغية

وزير العدل واحلريات جيهل مفهوم:
املعتقل السياسي

                                      جلنة اهليئات التقدمية لدعم املعتقلني السياسيني باحلسيمة والتنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية  
تعلن عن دعمها للمعتقلني السياسيني للقضية األمازيغية
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* أصول وأسباب الغزو الربتغايل للثغور املغربية:
كان للمغرب إىل حدود القرن 13 ا مليالدي السيادة املطلقة عىل الحوض الغربي 
للبحر األبيض املتوسط و كانت حدوده شماال تمتد يف أواسط الجزيرة اإليبريية 
الوضعية  هذه  وتعود  اقتصادية.  و  سياسية  و  عسكرة  قوة  أكرب  يمثل  كان  و 
ألسباب عدة من أهمها توفره عىل ساكنة عديدة و عىل سلطة مركزية تعتمد 
عىل تنظيم قبيل متني أدى إىل نوع من االستقرار . و يف نفس الوقت كانت أوروبا 
الفيودالية تتخبط يف اإلنقسام السيايس منذ سقوط األمرباطورية الرومانية و 
فشل محاولة شارملان الوحدوية . أما املماليك النرصانية يف شمال األندلس، فقد 
كانت فتية و ضعيفة .و كان للمغرب السيطرة عىل الطرق التجارية الرئيسية 
و خصوصا الصحراوية زيادة عن االزدهار االقتصادي و العمراني .و لكن  بعد 
و  مركزه  نهائية  بصفة  املغرب  فقد  حيث  األوضاع،  تغريت  امليالدي   13 القرن 
قوته، و هذا راجع ألسباب داخلية و أخرى خارجية، فبعد انهيار االمرباطورية 
إىل دول،  عالوة عىل عدم اإلسقرار و تجاذبات  املغرب  املغربية تمزق  املوحدية 

القبائل و تعدد انقالبات البالط من املشاكل التي عانت منها هاته الدول.
و نظرا لذات األوضاع، لم يكن بإمكان املغرب انتهاج نفس السياسة الهجومية 
التي كان ينهجها من قبل إزاء أوروبا، إذ أصبح ميزان القوى يميل لصالح أوروبا 
املغربية  السواحل  األوروبيني مهاجمة  بإمكان  أصبح  و   ،13 القرن  ابتداءا من 

عند مطلع القرن 15  .
قوية  رضبة  كان  املغربية  للسواحل  الربتغايل  اإلسباني  اإلحتالل  فإن  تم  ومن 
أفرزت املنعطف التاريخي الذي دخله املغرب و املتميز باالنكماش و اإلنزواء و 
ترك املبادرة للقوى االوروبية التي ستستغل مواطن الضعف لتزيد من نفوذها 
الشواطئ  يكتسح  الربتغايل  االستعمار  بدأ  إذ  للمغرب،  تجاوزها  من  تعمق  و 
املغربية، بناء عىل ماهو منصوص عليه يف اتفاقية 1479م بني إسبانيا والربتغال 
بما فيه مملكة فاس. وبعد  الغربي  اإلفريقي  الساحل  الربتغال  أن تحتكر  عىل 
اكتشاف الربتغال للطريق الجديد املؤدي إىل الرشق ؛ أراد االستعمار الربتغايل أن 
املغرب دون  أن يحتكر تجارة  اقتصاديا؛ بحيث حاول  املغرب مجاال  يجعل من 
باقي الدول األوربية، وأن يُكيّف اقتصاد املغرب مع الرغبات الربتغالية. من هنا 
استوىل الربتغاليون عىل أهم موانئ املغرب وتطلعوا إىل خارج املوانئ، وخاصة 

موانئ الجنوب.
باحتالل   1415 صيف  منذ  للمغرب  الربتغايل  الغزو  انطلق  هكذا 
الصغري يف  القرص  و  احتلت طنجة   1471 العام  يف  و  مدينة سبتة 
فقد  أصيال  أما  و   ،)1465 سنة  منها  الربتغال  1458)طرد  العام 
احتلت سنة 1471 و جنوبا احتلت أسفي سنة 1481. و أما الغزو 
 1506 غساسة  و   1497 سنة  مليلية  باحتالل  بدأ  فقد  اإلسباني، 
أزمور سنة  و   1508 بادس سنة   ( و حجر   1533 ) حررت سنة 

 .1513
إىل  املتوسطية يعود  املغرب واملنطقة  الربتغايل يف  التواجد  وإذا كان 
الحقبة ما بني القرنني الخامس عرش والسادس عرش امليالديني، فإن 
تمركزه بالنسبة إىل املغرب التزال  مدن حتى اليوم تحمل بصمات 
هذا الوجود ، مثل الحصون العسكرية واألسوار والقصور، يف العديد 
من املدن كأصيلة وسبتة والقرص الصغري وطنجة وآسفي وأزمور 
باملغرب  الربتغايل  الرتاث  أصبح  الحارض  ويف  /الجديدة.   ومازغان 
تقييمه  إعادة  وينبغي  البلدين  بني  مشرتكا  وثقافيا  حضاريا  إرثا 
ال  البلدين، بحيث  تاريخ  فيه  يتقاطع  الذي  بالشكل  به،  والتعريف 
يمكن معرفة طرف منهما دون معرفة اآلخر، وأن الربتغاليني خالل 
تواجدهم الطويل باملغرب قد أنشأوا سبحة من الحصون واألسوار 
واملوانئ، مما يعترب شهادة عىل الذاكرة املشرتكة بني البلدين. و أن 
معركة وادي املخازن أو ما يعرف بمعركة امللوك الثالثة التي حصلت 
التداخل  عن  أوضح  تعبري  الكبري،  القرص  مدينة  قرب   1578 عام 
آثارا  خلف  والذي  للبلدين،  التاريخيني  الواقعني  بني  حصل  الذي 
سياسية وترابية وحتى نفسية لدى الشعبني املغربي والربتغايل. كم 
أن جل املآثر التي خلفها الربتغاليون باملغرب ذات طابع عسكري يف 

عمومها، لكنها تعرضت لإلهمال وللتآكل والتلف.

* »مازيغن« أو األصل احلقيقي للقلعة الربتغالية 
مازغان)اجلديدة(:

»مازيغن«هو اإلسم الذي كان يطلق عىل املوقع الحايل  للحي الربتغايل املعروف 
بالربتغالية  الربتغالية«مازغاو«  للقلعة  الحقيقي  ب«مازغان«،«فاألصل 
مركز  مدير  الشربي،  القاسم  أبو  حسب  هو«مازيغن«،  و«مازغان«بالفرنسية 
دراسات وأبحاث الرتاث املغربي الربتغايل. وقد اشتهر املكان بربج قديم يسمى  
»برج الشيخ«، كان ملجأ أحد املتصوفة خارج مدينة » تيط« القديمة  التي ما 
يزال بعض آثارها قرب رضيح موالي عبد الله أمغار وقد تحول برج الشيخ اليوم 

إىل ما يسمى باسم » الربيجة«.
 وكما كان يعرف املكان  أيضا ب »مانزغان«، الذي  أصبح مع الوجود الربتغايل 
يحمل إسم » مازغان«، يقول الباحث عباس أرحيلة. إال أن كتابات أخرى تؤصل 
لإلسم منذ ما قبل مجئ الربتغال إىل املدينة، فقد أشار اإلدرييس ) أبو عبد الله 
املعروف بالرشيف  1165م( يف كتابه » نزهة املشتاق « إىل ميناء مازغان، كما 
أشار ابن عذاري املراكيش ) أبو عبد الله محمد 1296م إىل مرىس مازغان، ولم 
يذكر الحسن بن محمد الوزان املعروف بليون اإلفريقي نحو 1550م املكان الذي 
أهلها،  وعادات  مدنها  وعن  دكالة  عن  تحدث  أنه  من  بالرغم  بالربيجة،  يعرف 
كما أنه عارص استيالء الربتغاليني عىل بعض الثغور املغربية. تحدث عن مدينة 
بنوها  قد  األفارقة  أن  كيلومرتا، وذكر  باثني عرش  الربيجة  تبعد عن  التي  تيط 
عىل شاطئ املحيط، وأن أهلها » يرتدون لباساً الئقاً بسبب تجارتهم وعالقتهم 
الربتغال  إىل ملك  تيط«  أزمور« خضعت»   « الربتغاليون  احتل  بالربتغاليني. وملا 

باتفاق مع قائده.
وظل املوقع يحمل اسم » الربيجة« و» مازيغن« أو »مازغان«، فلما فتحها محمد 
بن عبد الله بن هشام،  تّم هدُمها فسميت »املهدومة«، وملا أعيد بناؤها أطلق 

عليها إسم » الجديدة« سنة 1832 زمن حكم عبد الرحمان بن هشام.

 
 الثغور املغربية  يف ظل الوالء للعرش الربتغايل:

اعتمد الربتغاليون يف بداية دخولهم إىل سواحل دكالة عىل اسرتاتيجية 
لكن   ،1486 عام  الشأن  هذا  يف  اتفاقيات  بتوقيعهم  التجاري  التبادل 
رسعان ماتحولت هذه اإلتفاقيات إىل عقود الوالء للعرش الربتغايل، كما 
الطريق الحتالل  سبق وأن حدث مع ساكنة أسفي وماسا... ما مهد 
مازاغان سنة 1502. وما بني 1510 و1514 تغريت معالم  »مازغان« 
أو«مازيغن« واتخذت حلة جديدة، وأصبحت عبارة عن قصبة صغرية 
، وضع  بالجديدة(  الربتغايل  بالحي  املوجودة حاليا  برتغالية)املسقاة  
تصميمها األول، عىل النمط القوطي، األخوين » فرانسيسكو ودييكو 
إلنجازاتهما  نظرا  كبرية  بشهرة  يتمتعان  مهندسان،  وهما  دوارودا« 

سواء يف الربتغال أو يف املدن املغربية املحتلة.
ملا  خصوصا  الربتغال  طرف  من   1541 سنة  مازيغن«   « توسيع  تم   
ملك  اضطر  وأسفي...حينها  وأزمور  أكادير  من  السعديون  أجالهم 
حاليا(،  الجديدة)مازغان  يف  قواه  تجميع  إىل  الثالث  جواو  الربتغال 
وذلك إىل حدود  11 مارس 1769، حيث تم طردهم عن آخر معقل لهم 
إذ بعد  الحالية(، إال أن سبتة بقيت يف يد اإلسبان،  باملغرب ) الجديدة 
معركة وادي املخازن آل العرش الربتغايل إىل إسبانيا إىل حدود 1640، وملا 
أعادت إسبانيا العرش إىل ملوك لشبونة، احتفظت لنفسها بسبتة إىل 
يومنا هذا، يوضح أبو القاسم الشربي. ركز الربتغاليون اهتمامهم عىل 
الثغور املحتلة من طرف الحكام السعديني،  مازغان، بعد افتكاك جل 
وصممت عىل الشكل الحايل للحي الربتغايل  واملصنف يف الرتاث العاملي 
والعسكرية  املدنية  بناياته  ويف  الواسعة،  وأبراجه  الضخمة  بأسواره 
دينابينا  بينيطو  اإليطايل  املهندس  وضعه  النهائي  التصميم  والدينية. 
يعمل لحساب الربتغال معروف بنمط معماري خاص به استعمله يف 
دول أخرى كما هو الشأن يف مازغان، وأرشف عىل إنجازه مهندسون 
مستوى  عىل  إذ  نوعها،  من  فريدة  بناءات  وهي  وإسبان.  برتغاليون 

نحو  املعقوفة  األسوار  بل  املستقيمة،  األسوار  تعتمد  لم  التصميم، 
القلعة   القريب من  العساكر من ضبط املجال  الداخل من أجل تمكني 
ما  إذا  املركزية  السلطة  قوات  املغاربة  والسيما  باملدافع عىل  وللرمي 
من  أخرى  تلو  لحصارات  تعرضت  مازغان  ألن  املدينة،  ملحارصة  أتت 
افتكاكها،  واستعىص  بعد،  فيما  والعلويني   السعديني  امللوك  طرف 
مابني  وعمقه  كلم   21 إىل  اتساعه  يصل  بخندق  محاطة  كانت  ألنها 
باقي  عكس  مازغان  افتكاك  املغاربة  عىل  صعب  ولذلك  كلم،   4 و   3
أكادير....(،  أزمور،  16) أسفي،  القرن  التي تم اسرتجاعها منذ  املدن 
والحقا أصيال والقرص الصغري... من البناءات الهامة جدا داخل الحي 
والتي  الصعود  وكنيسة  منها،  بقايا  إال  التزال  النور  كنيسة  الربتغايل، 
بقيت كما بناها الربتغال وبصدد تحويلها إىل مؤسسة ثقافية كقاعة 
صالحة للمرسح وأنشطة ثقافية. كنيسة سان سيباستيان واملسقاة 
وعدد  والجميلة  البديعة  بصناعتها  بها  املحيطة  بقاعاتها  الربتغالية 
إعادة  إطار  يف  استغاللها  يمكن  التي  الزوايا  وأبراج  املرافق  من  مهم 

تأهيل الرتاث. 
طرف  من  بناؤها  تم  مازغان  أن  يعتربون  الباحثني  بعض  كان  وإذا 
يف  بها  حلوا  ملا  أنه  يؤكد  اآلخر  البعض  أن  إال  عدم،  من  الربتغاليني 
هنا  من  األول)  الحصن  بناء  انتظار  يف  آواهم،  برجا   وجدوا   1502
أصلها  عنها  تحدثنا  التي  مازغان  أن  علما  بريجة(.  تسمية  جاءت 
منذ  التاريخية  املصادر  بعض  يف  واردة  هي  كما  أمازيغي)مازيغن( 
11، »كانت كتجمع سكني بسيط، ربما كانت قرى للصيادين  القرن 
أو تجمع قروي، حتى جاء الربتغاليون وبنوا الحي الربتغايل عىل الشكل 
الحايل« ، يقول الشربي. باستثناء هذا الحي، ففي باقي املدن املغربية 
انطالقا  من سبتة إىل آخر نقطة وصلوا إليها  يف بوجدور ووادي نون، إذ 
وجدوا مدنا مغربية شاسعة احتلوها كسبتة، القرص الصغري، طنجة، 
الربتغايل(. هكذا  الحي  بها كحال  بنوا  الصويرة، ماسا)  أزمور،  أكوز، 

احتلوا مثال أزمور عام 1513، وحاولوا تكييف معماره  الذي يعود إىل 
لكي  املربعة،  األبراج  تمديد  حاولوا  حينها  الوسطى،  العصور  فرتات 
بقي  لكن  جديدة،  فتحات  بها  وأنشأوا  املدافع  لحمل  صالحة  تصبح 
أزمور كما كان عليه يف األصل، اليتعدى مرتان يف عرضه) وهي  سور 
يف  الربتغاليون  بناه  ما  وكل  الوسطى(،  العصور  يف  السائدة  الهندسة 
املديرية  طرف  من  الرتميم  قيد  اآلن  هي  والتي  القبطانية،  هو  أزمور 
وعزل  بأزمور،  السور  داخل  بناؤها  تم  لقد  الثقافة.  لوزارة  الجهوية 
جزء من املدينة وأنشئ من داخله سور لتصبح املدينة يف مساحة تقدر 
الربتغاليون من  يتمكن  800 مرت طوال و200 مرت عرضا، وذلك حتى 
حماية أنفسهم داخل القصبة املعروفة اآلن يف أزمور بمربع 200/200 
مرت يسهل الدفاع عنه، إال أن ذلك لم يمنع من امتداد الربتغال يف أزمور، 
وهو ما سيسهل عىل السعديني افتكاكها فيما بعد يف 1541، ولم يدم 
أما  الشربي.  حسب  سنة،   28 سوى  املدينة  بهذه  الربتغاليني  وجود 
اإلشكال  بقي  لغمات،  ميناءا  كانت  التي  قديمة(  أكوز)قصبة  قصبة 
حول ما إذا بنى الربتغال عىل نفس القصبة القديمة، أم بنوا بجانبها 
وليس  األمر،  هذا  ستكشف  التي  هي  اآلثارية  األبحاث  أخرى.  قصبة 
فقط املصادر املكتوبة، وهذا ينطبق عىل أسفي وأزمور وأصيال وطنجة 
وسبتة... فأسفي مثال كانت مدينة متحرضة باملعمار والتعمري والتي 
التزال بعض البقايا شاهدة عليها اآلن، أال وهي الصومعة املوحدية التي 
التزال يف املسجد األعظم داخل مدينة أسفي، إذ يف املدينة أضيف الشئ 
واملتحف  الثقافة  مصالح  فيه  تتواجد  الذي  مثال   الدار  كربج  القليل، 
وهو  عدم  من  آخر  شيئا  بنوا  أيضا  أسفي  يف  ولكن  للخزف.  الوطني 
»قرص البحر«  الواقع عىل حافة البحر ومعزول عن املدينة، تم بناؤه يف 
إطار اسرتاتيجية دخول الربتغال إىل أسفي، علما بأنهم  عندما وقعوا 
اتفاقية الوالء عام 1488 ولم يدخلوا إىل املدينة إال إىل حدود 1508، ويف 
هذه املرحلة دخلوا بشكل ذكي وبنوا قرص البحر، وهو القرص الذي تم 

بناؤه وكأنهم أوجدوه من عدم.
ظلت  »مازيغن« أو »مازغان« يف رأي الباحثني عبارة عن قصبة صغرية 
برتغالية تم إحداثها سنة 1514، حيث وضع تصميمها األول األخوين 
إيطاليني، يتمتعان  » فوانسيسكو ودييكو دوارودا« وهما مهندسان  
املغربية  املدن  يف  أو  الربتغال  يف  نظرا إلنجازاتهما سواء  بشهرة كبرية 
املحتلة. تم توسيع » مازغان« سنة 1541 من طرف الربتغال خصوصا 
تصميم  وضع  تم  كما  وأزمور...  وآسفي  أكادير  من  انسحابهم  بعد 
الربتغال معروف  لحساب  يعمل  إيطايل  لها من طرف مهندس  نهائي 
يف  الشأن  هو  كما  أخرى  دول  يف  استعمله  به  خاص  معماري  بنمط 

مازغان

»مازيغن« والذاكرة الشعبية الربتغالية: 
يقول الباحث عباس أرحيلة أنه ظل للربتغال ارتباٌط روحي بمدينة    
إذ نسجوا األساطري حول اكتشافها، ونقلوا  أو »مازغان«؛  »مازيغن« 
يف  وتفانْوا  تحصينها،  يف  وبالغوا  إليها،  الربتغالية  الهندسة  معالم 
الثغور  وتركوا  منها،  الخروج  بدل  املوت  واختاروا  عليها،  الحفاظ 
املغربية كلها وتشبثوا بها. ويوم تم إجالء الربتغاليني عنها، بعد 267 
سنة، لم يحل ألهلها املقام يف أرض سواها، فنزلوا ناحية من لشبونة 
بكل  جديدة  مازغان«   « فأقاموا  الربازيل  إىل  رحلوا  ثم  قصرية؛  مدة 
تجلياتها املعمارية التي كانت لها يف بالد املغرب، وظلت أرواحهم تهيم 
عرب املحيط لتعانق »Mazagan « القديمة هناك ، كما بنوا يف املكسيك 
مدينة تحمل إسم ) ZAMORA(؛ إذ لم يستطيعوا نسيان أزمور. ولذلك 
»نجد تشابها قويا بني الثقافة املغربية والثقافة املكسيكية والربازيلية 
واملكسيكية...«، عىل حد  املغربية  »ترازا«  الكائن بني  التشابه  ، فمثال 
التي طرد  الفرتة  إىل  التشابه  الشربي، مضيفا، »يعود أصل هذا  تعبري 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الربتغاليني من مازغان) الجديدة( 
األول  ووزيره  الربتغال  ملك  معه  وحمل   ،1769 عام  أبيهم  بكرة  عن 
ماركوس دوكومونال الساكنة املدنية  والعسكرية ، ووضعهم يف حي 
 . الربازيل  إىل  حملهم  تم  ذلك  وبعد  أشهر  ستة  ملدة  لشبونة  يف  ديليم 
املدينة بذكرى سنوية يف شكل مهرجان وموسم  تلك  وتحتفل ساكنة 
الجديدة  مازغان  يف  وأجدادهم  آباءهم  لوجود  وتذكار  نوسطالجي 
باملغرب ولذلك يشددون عىل حضور السفري املغربي املعتمد يف الربازيل 
لحضور أشغال هذا املهرجان. وهذا التالحق هو الذي أعطانا تشابها 

عىل املستوى الثقايف و التأثري املغربي الربتغايل املتبادل.
النجد  والالمادي،  منه  املادي  املشرتك،  الربتغايل  املغربي-  فالرتاث 
الثقافية  املؤثرات  يف  أيضا  ولكن   واملعمار  البناء  يف  فقط  بصماته 
والصيد  والفالحة  والغناء  واملوسيقى  وامللبس  واملأكل  واللغوية 
املغرب  بني  كانت  التي  الثقافية  التأثريات  من  مهم  البحري...عدد 
اختصاصات  يف  األخرى  هي  تدخل  والتي  الجانب،  هذا  يف  والربتغال 
أبو  مديره  يقول  الربتغايل،  املغربي  الرتاث  وأبحاث  دراسات  مركز 
القاسم الشربي. إذ يشتغل املركز بإمكانيات  شبه منعدمة، بالنظر 
الوثائق واملخطوطات واملصادر  إىل  اختصاصاته، يف إنجاز وتجميع 
مشاريع  وإنجاز  والتسجيل،  التصنيف  يف  واملساهمة  الرتاث  وجرد 
التأهيل ورد اإلعتبار لهذا الرتاث من خالل الرتميم ومساعدة الطلبة 
واألكاديميني الباحثني  وتشجيعهم عىل تناول هذه املواضيع وتنشيط 
الحياة الثقافية والفكرية والعلمية، مثل الندوات واملؤتمرات واملوائد 
والفعاليات  الطاقات  ستتعبأ  فهل  معارض.  وتنظيم  املستديرة 
والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  هذا  عىل  للمحافظة  الثقافية 

وصيانته، أم أنه سيبقى عرضة للتآكل والتلف ؟

التراث املغريب- الربتغايل  يف عهد الوالء للعرش الربتغايل

إذا كان التواجد الربتغايل يف املنطقة املتوسطية واملغرب يعود إىل احلقبة ما بني القرنني اخلامس عشر والسادس عشر امليالديني، فإن متركزه  التزال  مدن حىت اليوم حتمل بصماته ، 
وأن الربتغاليني خالل تواجدهم الطويل باملغرب قد أنشأوا سبحة من احلصون واألسوار واملوانئ يف العديد من املدن كأصيلة وسبتة والقصر الصغري وطنجة وأسفي وأزمور ومازيغن/ 
مازغان.. حيث أصبح هذا التراث إرثا حضاريا وثقافيا مشتركا بني البلدين، ينبغي إعادة تقييمه والتعريف به، بالشكل الذي يتقاطع فيه تاريخ البلدين، حبيث ال ميكن معرفة 

طرف منهما دون معرفة اآلخر. وكعادهتا، تعود جريدة العامل األمازيغي، إىل مرحلة التواجد الربتغايل بالثغور املغربية، لتحاول التأصيل لبعض من تراثه املادي والالمادي.

إعداد:
سعيد 
باجي
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أجرى الحوار سعيد باجي

املنوطة  واملهام  األدوار  ماهي   *
الرتاث  وأبحاث  دراسات  بمركز 

املغربي الربتغايل الذي تديرونه؟
دراسات  مركز  يندرج   **
الربتغايل  املغربي  الرتاث  وأبحاث 
الدراسات  ملراكز  شبكة  ضمن 
الرتاث  يف  املتخصصة  واألبحاث 
عموما  الثقايف  والرتاث  املعماري 
بادرت  قد  الثقافة  وزارة  كانت 
نهاية  منذ  إحداثها  يف  الرشوع  إىل 
العرشين  القرن  ثمانينيات 
توزيع  وتم  التسعينيات.  وبداية 
إطار  يف  املتخصصة  املراكز  هذه 
مركز  كل  أحدث  بحيث  الالتمركز 
فيها  يزدهر  منطقة  أو  بمدينة 
أحدث  هكذا  تخصصه.  مجال 
الرتاث  وأبحاث  دراسات  مركز 
املغربي الربتغايل يف يوليوز 1994م 
بمدينة الجديدة بفعل ثقل الوجود 
واملآثر  وعبدة  بدكالة  الربتغايل 
إىل  مصونة  مازالت  التي  الكثرية 
بمناطق  غريها  من  أكثر  اليوم 

أخرى باملغرب.
للمركز  املحدث  القانون  وقد حدد 
الرتاث  يف  اختصاصه  مجال 
والرتاث  باملغرب  الربتغايل  املغربي 
بالربتغال.  اإلسالمي  املغربي 
املغربي  الرتاث  مركز  فإن  ولذلك 
املادي  بالرتاث  يعنى  الربتغايل 
أرجاء  بكل  الالمادي  والرتاث 
املغرب الذي يعود إىل فرتة الوجود 
الربتغايل بدءا من احتالل سبتة يف 
مازغان  تحرير  إىل  1415م  غشت 
كما  1769م،  سنة  )الجديدة( 
اإلسالمي  الرتاث  بدراسة  يعنى 
بالربتغال زمن األندلس اإلسالمية 
حضور  للمغرب  فيها  كان  والتي 
يف  مازالت  مآثر  بها  وخلف  قوي 
حاجة إلماطة اللثام عن أرسارها 
البأس  بعناية  اليوم  تحظى  وهي 
علمية  مؤسسات  طرف  من  بها 
برتغاليني  وباحثني  برتغالية 
بينما يتجاهلها الباحثون املغاربة 

ومؤسساتنا العلمية والجامعية.
مركز  جاء  الفراغ  هذا  لسد 
املغربي  الرتاث  وأبحاث  دراسات 
جمع  فيه  يفرتض  الذي  الربتغايل 
وتوثيق وجرد ودراسة ونرش هذا 
املشرتك  الربتغايل  املغربي  الرتاث 
املادي والالمادي واملوجود باملغرب 
املركز  يختص  ولذلك  والربتغال. 
ما  الكتشاف  والتحري  بالبحث 
الرتاث  هذا  من  معروف  غري  هو 
ما  وتصنيف  ودراسة  وبجرد 
مشاريع  وإعداد  موجود  هو 
التاريخية  املباني  وتأهيل  ترميم 
الرتاث  وتوثيق  الربتغالية  املغربية 
ونرشه  وجرده  والالمادي  املادي 
الباحثني  ومساعدة  وتشجيع 
وتنظيم معارض وملتقيات علمية 
نتائج  نرش  عىل  والعمل  وفكرية 
مختلف  عىل  والدراسات  األبحاث 
حوامل النرش والتواصل. وموكول 
املصادر  كل  تجميع  أيضا  للمركز 
واملراجع  والخرائط  واملخطوطات 
تتناول  التي  والبحوث  والدراسات 
الذي  والالمادي  املادي  الرتاث  هذا 
يف  والربتغاليون  املغاربة  اشرتك 
صنعه من القرن الثامن إىل القرن 

الثامن عرش امليالدي.
أرشيف  عىل  املركز  يتوفر  هل   *
اإلحاطة  عىل  قادر  وأجنبي  وطني 
بكل الرتاث املادي والالمادي الربتغايل 

بمختلف جهات املغرب؟
القانوني  النص  بحكم   **
يفرتض يف مركز دراسات وأبحاث 
الرتاث املغربي الربتغايل التوفر عىل 
مخزون شامل للمصادر التاريخية 
والدراسات  واألجنبية  املغربية 
املخطوطة  والوثائق  الحديثة 
واألرشيف  واملراسالت  والتقارير 
البحرية  والخرائط  الدبلومايس 
للمدن  القديمة  والرسومات 
واملواقع وكل ما يعني عىل دراسة 
الربتغايل  املغربي  الرتاث  وفهم 

محيطه  يف  والالمادي  املادي 
وصريورته  والعاملي  اإلقليمي 
التاريخية واالجتماعية والثقافية. 
هذا  كل  لكون  نأسف  أننا  غري 
وتعبري  كالم  مجرد  هو  الكالم 
الثقافة  وزارة  أعطت  لقد  نوايا. 
هامة  مكانة  القانوني  بالنص 
الربتغايل  املغربي  الرتاث  ملركز 
لإلدارة  مبارشة  تابعا  جعلته  بأن 
املركزية وحرا يف برمجة مشاريعه 
أرض  عىل  أنها  غري  وأبحاثه 
ممارسة  من  تمكنه  لم  الواقع 
إليه. ففي سنواته  املهام املوكولة 
بأية  يتوصل  املركز  يكن  لم  األوىل 
صار  أن  وبعد  مالية،  اعتمادات 
يتوصل سنويا باعتمادات خاصة 
هزالتها  عىل  األخرية  هذه  فإن 
إال  يشء  لكل  تصلح  وسخريتها 
يف  غرابة  وال  والدراسة.  للبحث 
فيه  تعطي  ال  بلد  يف  دمنا  ما  ذلك 
اعتبار  أي  املتعاقبة  الحكومات 
للبحث العلمي. وبعد إقرار الهيكلة 
نهاية  الثقافة  لوزارة  الجديدة 
2006 قرأ البعض القانون الجديد 
تماما  ومغلوطة  معكوسة  قراءة 
املغربي  الرتاث  مركز  فأصبح 
وما  فارغ،  وعاء  مجرد  الربتغايل 
محمودة  مجهودات  من  به  نقوم 
مهني  بوازع   2007 مطلع  منذ 
هو  الرتاث  عىل  الغرية  وبدافع 
التيار وعويل  سباحة قرسية ضد 
أمال  اليوم  ونعقد  الصحراء.  يف 
الجديد  الوزير  سياسة  عىل  كبريا 
لرفع الغبن والحصار عن مركزنا 
الدراسات  مراكز  وجعل  هذا 
الرتاث  يف  املتخصصة  واألبحاث 
والتنمية  العلمي  للبحث  قاطرة 
ثقافتنا  وتأهيل  االقتصادية 

وإشعاعها الوطني والدويل.
* يعد الحي الربتغايل بمدينة الجديدة 
عىل  معاملها  تشهد  التي  األحياء  من 
يف  تسجيله  تم  فريد،  معماري  تراث 
دراسته  أن  إال  العاملي،  الرتاث  الئحة 
عىل  والقائمني  الباحثني  طرف  من 
الشأن الثقايف تنحرص يف عهد الحكم 
ما  مراحل  إىل  االمتداد  دون  الربتغايل 
أال  باملنطقة.  الربتغايل  التواجد  قبل 
يعد األمر تقزيما لرتاث عاملي عريق؟

مدينة  عن  نتحدث  حني   **
يجب  الربتغايل  والحي  الجديدة 
فهم معطى تاريخي أسايس درءا 
الربتغايل  فالحي  واللبس.  للخلط 
برتغايل  األصل  يف  هو  )مازغان( 
املنشئ واملبنى ولم تظهر الجديدة 
تحرير  بعد  إال  مدينة  بصفة 
مازغان سنة 1769 عىل يد سيدي 
وسيمنحها  عبدالله،  بن  محمد 
الحقا إسم »الجديدة« هذا موالي 
عبد الرحمان بن هشام. أما حني 
الجديدة  فضاءات  عن  نتحدث 
ودكالة عموما فإن التاريخ يفرض 
والزاخرة  العريقة  الفرتة  تناول 
بدكالة  الربتغايل  الوجود  قبل  ملا 
عن  فالحديث  ولذلك  بعده.  وما 
يفرض  )مازغان(  الربتغايل  الحي 
منطقيا تناول املخلفات الربتغالية 
واألجانب  املغاربة  خلفه  وما 
صارت  التي  مازغان  تحرير  بعد 
والقناصلة  للتجار  قبلة  ذلك  بعد 
من  املغاربة  وسكنها  األجانب 
مسلمني ويهود وتركوا بصماتهم 
بما أضحى يسمى الحي الربتغايل 
ملدينة  الحرضي  النسيج  داخل 
الجديدة. وهذا الحي الربتغايل هو 
وحده املصنف تراثا عامليا وليست 

الجديدة كلها.
األسماء  أصل  تقرؤون  كيف   *

األمازيغية بجهة دكالة عبدة؟
** منذ أن حللت للعمل بالجديدة 
سنة 1991 وأنا أقود حملة علمية 
واجتماعية لثني الناس والباحثني 
فرتة  يف  دكالة  تاريخ  اختزال  عن 
الوجود الربتغايل رغم أنها بصمت 
هامة  تاريخية  بصفحات  دكالة 
تضم  التي  فدكالة  جدا.  وغنية 
اليوم دكالة وعبدة سكنها إنسان 
اإلنسان  وعمرها  التاريخ  قبل  ما 

التاريخية  العهود  املغربي يف كل 
ودخول  الفنيقيني  وصول  قبل 
الرومان إىل املغرب وقبل احتالل 
للشواطئ  واإلسبان  الربتغاليني 
الوسيط.  العرص  يف  املغربية 
أمازيغ  من  جزء  املغرب  وألن 
فإن  الكبري،  إفريقيا  شمال 
حاليا(  وعبدة  )دكالة  دكالة 
عىل غرار كل بالد املغرب عمرها 
وشيدوا  بها  وبنوا  األمازيغ 
ومرافئ  ومدنا  وحصونا  قرى 
من  جزء  هي  ثقافة  وصنعوا 
ال  الثقافة  وألن  الشعب.  ثقافة 
الحضارات،  تعاقب  رغم  تمحى 
بهذا  األمازيغي  األصل  فإن 
بدكالة،  أي  املغرب،  من  الجزء 
إليه  يرقى  ال  تاريخي  ثابت  هو 
الشك وعليه تشهد اليوم، ضمن 
األماكن  أسماء  أخرى،  عنارص 
ويكفي  بدكالة.  األعالم  وأسماء 

أمازيغية  بأسماء  التدليل  لذلك 
وقبائل  ومواقع  ملدن  األصل 
ومازغان  وأسفي  كأزمور  قائمة 
وأيري  تيط  ورباط  )مازيغن( 
مندرسة  ومواقع  نفسها  ودكالة 
وتانوتن  وأنومريغن  أفوجك  مثل 
إيلسكاون  تاتوريت  تيمغسني 
مثل  أعالم  وأسماء  ومشنزاية 
سيدي بنور الذي كان إسمه إينور 
ينور  أبي  العربي  اإلسم  وحمل 
عبدالله بن وكريس الدكايل، مثلما 
املغربي  األندلس  فاتح  مع  حدث 
إسمه  تعريب  تم  الذي  األمازيغي 
وأنا  زياد،  بن  طارق  هو  ليصبح 
عمقنا  ولو  اإلسم.  هذا  يف  أشك 
البحث يف الثقافة الدكالية بمقاربة 
هائال  عددا  سنجد  أنرتبولوجية 
األمازيغية  الثقافة  مكونات  من 
بخصوصياتها  للمغرب  العامة 
أخرى  ملناطق  كما  الدكالية 
داخل  خصوصياتها  باملغرب 
نسيج الثقافة األمازيغية للمغرب 

وشمال إفريقيا عموما.
الحديث  نغفل  أن  يجب  ال  لكن 
غري  وتعريبها،  دكالة  أسلمة  عن 
أو  دخل  الذي  العربي  العنرص  أن 
لم  بدكالة واملغرب عموما  استقر 
بعض  يعتقده  الذي  بالقدر  يكن 
غالة الفكرين العروبي واألمازيغي 
الكربى  دكالة  وألن  السواء.  عىل 
فقد  منبسطة  سهلية  منطقة 
بعض  وتوطني  تعريبها  سهل 
لقربها  بها  العربية  العنارص 
التجارية  والطرق  مراكش  من 
والسلطانية. وعملية التعريب هي 
التي جعلت الناس وحتى الباحثني 
كلهم  دكالة  أهل  أن  يزعمون 
تاريخيا وعلميا  عرب، وهذا خطأ 
عىل  يرسي  الخطأ  وهذا  وثقافيا. 
يزعم  التي  املغرب  مناطق  كل 
سكانها أنهم عرب. والحقيقة أن 
أمازيغية  الكربى  قاعدته  املغرب 
وانضافت  تعريبه  تم  منها  جزء 
التاريخ  مر  عىل  القاعدة  هذه  إىل 
ما  إفريقيا  من  أجنبية  عنارص 
وراء الصحراء واملرشق ومن دول 
إيطاليا  خاصة  مجاورة  أوربية 
نجد  مثلما  والربتغال،  وإسبانيا 
الدول  بهذه  مواطنني  اليوم 
واملناطق وحتى بأمريكا الجنوبية 
الحقيقي  أصلهم  أن  يجهلون 
مغربي. لذلك فليس كل من يتحدث 
البعض  أن  كما  عربي  العربية 
ليست  باألمازيغية  الناطقني  من 
ألن  بالرضورة  أمازيغية  أصولهم 
باملغرب  استقروا  أجانب  هناك 
اللغة  واكتسبوا  خلت  قرون  منذ 
األمازيغية يف محيطهم األمازيغي 
املناسبة  هذه  وأستغل  الحقيقي. 
الجميع  فيه  يقع  خطأ  ألصحح 
من  النازحني  أن  يعتقدون  حني 
والحقيقة  عرب  كلهم  األندلس 
أمازيغ  الساحقة  غالبيتهم  أن 
باملغرب  موطنهم  إىل  عادوا 
وقد  الكبري  املغرب  دول  وباقي 
وأصلهم  لغتهم  وأضاعوا  نسوا 
يعرف  من  ومنهم  األمازيغيني، 

أصله األمازيغي وقد يكون أخفاه 
أو  العروبة  ادعاء  أن  العتقاده 
األصل اإليبريي يخدمان مصالحه 
واالقتصادية  االجتماعية 
والسياسية. آن األوان ألن نصحح 
تم  الذي  »العربي-األندليس«  نعت 
مرر  مثلما  لقرون،  علينا  تمريره 
العروبة  ودعاة  االستعمار  علينا 
من  كل  أن  وأحزابهم  بمثقفيهم 
فهو  باملغرب  العربية  يتحدث 

عربي.
تم   ،2004 يونيو   30 بتاريخ   *
باسم  الربتغايل«،  »الحي  تسجيل 
وذلك  تذكارية  لوحة  عىل  »مازيغن« 
العاملي  الرتاث  املحافظة عىل  إطار  يف 
املصادر  ماهي  والطبيعي.  الثقايف 
التي اعتمدتموها للتأصيل لهذا اإلسم 

األمازيغي؟
للقلعة  الحقيقي  األصل   **
بالربتغالية  »مازغاو«  الربتغالية 
هو  بالفرنسية  و«مازغان« 
املصادر  يف  ورد  كما  »مازيغن« 
القرن  منذ  األقل  عىل  التاريخية 
وضعه  الذي  اإلسم  وهو  11م 
خريطته  عىل  اإلدرييس  الرشيف 
ذكرته  اإلسم  وبنفس  املأثورة 
بحرية  وخرائط  أوروبية  وثائق 
تعود إىل ما ال يقل عن القرن 13م 
وثائق  ذكرته  الذي  االسم  ونفسه 
مع  برتغالية  تجارية  معامالت 
القرن  نهاية  قبل  ودكالة  أزمور 
الربتغاليني دخلوا  أن  15م. ونعلم 
صدفة  وليس  عنوة  »مازيغن« 
كانت  وقد   1502 سنة  مرة  أول 
قرية  مجرد  شك  دون  من  آنذاك 
ورباط  أزمور  عكس  للصيادين 
وأسفي  عبدالله(  )موالي  تيط 
وأكوز  الغربية(  )مدينة  واملدينة 
مدنا  كلها  كانت  التي  وغريها 
مشهورة  وحصون  ورباطات 
إىل  الربتغاليني  وصول  قبل  قرونا 
الخامس  القرن  منتصف  دكالة 
عرش امليالدي. ونأسف لكون عدد 
فلك  ركبوا  املغاربة  الباحثني  من 
االستعماريني  الدارسني  بعض 
السم  الربتغايل  لألصل  وروجوا 
مازغان بينما هو أمازيغي الرسم 
حال  هو  مثلما  واملعنى  والنطق 
)أمازيغية(  موريطانية  مواقع 
وتامودا  )أولييل(  ولييل  مثل 
كتبنا  تعتربها  التي  وتاموسيدا 
بينما  املنشئ  رومانية  املدرسية 
مدن  وهي  احتلوها  الرومان 
أضافوا  أو  بناءها  وأعادوا  عامرة 
بناياتها  أنقاض  أو بنوا عىل  فيها 
املورية التي شيدها امللوك األمازيغ 
بدءا  الرومان  احتالل  قبل  قرونا 
40م لشمال املغرب عىل  من سنة 

خط شالة مكناس فاس تازة.
 

* أبوالقاسم الشـــربي، باحث 
أثري، متخصص يف الرتاث املغربي 
الربتغايل، خريج املعهد الوطني 
لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط 
)الفوج األول(، تخصص ترميم 
املباني التاريخية

أبو القاسم الشربي، مدير مركز دراسات وأحباث التراث املغريب الربتغايل للعامل األمازيغي:

األصل احلقيقي للقلعة الربتغالية »مازغاو« بالربتغالية 
و »مازغان« بالفرنسية هو »مازيغن«

ابو القاسم الشربي

اكتشف مؤخرا مجموعة من الباحثني واملستغورين 
 »Laânaser« طبيعية  مغارة  واإلسبان  املغاربة 
توجد  كربى٬  بيولوجية  أهمية  ذات  األرض  تحت 
 - الفحص  بإقليم  تاغرامت  القروية  بالجماعة 
أنجرة. وسميت هذه املغارة بـ » Lânaser » نسبة 
إىل املرتفع الذي توجد فيه الفتحة الذي ولج منه 
الطبيعي  املوقع  بمحاذاة  واملوجود  البحث،  فريق 
طارق  جبل  مضيق  من  القريب  موىس  لجبل 
البيولوجي. وتنوعه  الطبيعية  بأهميته  واملعروف 

وتتكون املجموعة التي اكتشفت هذه املغارة من 
باحثني من كلية العلوم التابعة لجامعة عبد املالك 
واملآثر  للمواقع  الجهوية  واملفتشية  السعدي٬ 
للمستغورين.  األندلسية  والفيدرالية  التاريخية 
للمواقع  الجهوية  املفتشية  من  مصادر  وفق  و 

واملآثر التاريخية ٬ فأن هذه املغارة يمكن الولوج 
األول  مستويني٬  ذات  فتحة  خالل  من  إليها 
مرتا٬   70 عمق  عىل  والثاني  مرتا٬   35 عمق  عىل 
منفتحان عىل رواق كبري تحت األرض لم يتم بعد 
تحديد أبعاده٬ التي من املحتمل أن تغطي مساحة 
شاسعة حسب املالحظات األولية. وأن هذه املغارة 
تظهر تشابهات مع مغارة »فريواطو« قرب تازة٬ 
بديعة٬  ومعدنية  صخرية  تشكالت  عىل  تحتوي 
السيما صخور أسقف املغارة وصخورها التحتية٬ 
العليا  أماكنها  يف  مللجأ  توفريها  إىل  باإلضافة 
مكنت  وقد  هذا  مهاجرة.  وطيور  نادرة  لكائنات 
األبحاث األولية من اكتشاف بقايا أماكن حيوانات 
الذي  املوقع  لهذا  البيولوجية  األهمية  عىل  تدلل 
الضوء  لتسليط  البحث  أعمال  من  مزيدا  يحتاج 
عىل خصائصه٬ وتحتوي املغارة أيضا عىل ينبوع 
ماء٬ تشكلت بفعل الضغط املائي الذي حفر عىل 
تعترب  تم  ومن  أرضية.  تحت  فتحات  القرون  مر 
وسطا طبيعيا غنيا ٬ تحتم اتخاذ تدابري للحفاظ 
للنشاط  املرضة  اآلثار  ضد  وحمايتها  عليها 
االقتصادي٬ السيما تلك املتعلقة باملقالع املجاورة٬ 
أن  يمكن  للموقع  عمقا  أكثر  دراسة  أن  معتربا 
تظهر آثارا أركيولوجية تشهد عىل مرور اإلنسان 
بهذه املنطقة خالل حقب زمنية ضاربة يف القدم.

باحثون مغاربة وإسبان يكتشفون 
مغارة   Laânaserباجلماعة القروية 

تاغرامت بإقليم الفحص - أجنرة
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يحمل بنا قبل امليض يف الكالم عن حياة استيبانيكو، الستقصاء 
أخباره وتتبع آثاره واكتشافه ألمريكا، أن نأتي بكلمة يسرية عن 
الشخص  فيها  ينشأ  التي  للبيئة  فإن  »أزمور«،  األصيل  موطنه 
عىل  الحكم  يسهل  وبتدارسها  حياته.  يف  كبريا  تأثريا  ويرتعرع 
حياة الرجل بما يحيط به من مؤثرات. ولد استيبانيكو  بمدينة 
أزمور، ويف صباه سقطت املدينة عام 1513 يف يد الجيش الربتغايل، 
إذ كانت تشكل رشيطا غنيا عىل  املتميز،  السهيل  بحكم موقعها 
نهر أم الربيع وساحل املحيط األطليس، مع وفرة املدينة عىل سمك 
الربتغال.  إىل مملكة  منه عدة سفن  تُحمل  كانت  الذي  »الشابل« 
الربتغال  والء  تحت  الستيبانيكو«  األصيل  املوطن  أزمور«  وظلت 
طرف  من   1541 عام  افتكاكها  تم  حتى  سنة،   28 مايقارب 

السلطان السعدي أحمد األعرج )1517-1544(. 

* استيبانيكو: الوالدة واملوطن األصلي:
بيت  عن  غنى  ذا  شيئا   الحظ  لسوء  التاريخ  لنا  يحفظ  لم 
استيبانيكو وعن أبيه وأمه وإخوته وغريهم من ذوي قرباه، وال 
حتى عن إسمه األصيل، وإنما هي أخبار مبعثرة التمثل لنا حياته 
واألرسة التي نشأ بها استيبانيكو تمثيال صحيحا وواضحا. ولعل 
تعدد األسماء واأللقاب التي كان يدعى بها استيبانيكو لدليل عىل 
لم يقفوا عىل صحة هذا اإلسم من ذاك. فهناك من  املؤرخني  أن 
يشري إىل أن إسمه األصيل هو«سعيد بن حدو » يف حني كان يكنى 
األسود«،  الزموري«،«ستيفن  مصطفى  ب«  اآلخر  البعض  لدى 
»استيبان«، »استيبان إملورو«، »استيبانيكو«، »ستيفن األسود«، 
»ستيفن مور »، و« ستيفن الصغري«. األستاذ الباحث بجامعة بن 
امسيك بالدار البيضاء، شعيب حليفي، يف كتاباته حول املوضوع، 
صحته،  مدى  يف  التحقيق  دون  حدو«  بن  »سعيد  اسم  اعتمد 
البعثة اإلستكشافية إىل السواحل  بقدر ما ركز عىل وقائع رحلة 
الذي  ، وذلك نقال عما كتبه أحد املستكشفني اإلسبان  األمريكية 
كان ضمن هذه البعثة. يف حني يرجح مدير مركز دراسات وأبحاث 
الرتاث املغربي الربتغايل، األستاذ أبوالقاسم الشربي، أن يكون إسم 
مصطفى  »ألن  الصواب،  إىل  األقرب  هو  الزموري«،  »مصطفى 
باإلسبانية،  واستيفانيكو  باإليطالية،  استيفانو  هو  بالعربية، 
فاإلسم اليتبدل، إال أن نطقه يختلف حسب األلسن، وأضيف إليه 

لقب الزموري نسبة إىل موطنه األصيل«. 
ولد  التي  السنة  عىل  بالوقوف  يسمح  ما  املصادر  من  لنا  وليس 
فيها استيبانيكو بالضبط، اللهم ما ذكره  ألفار نونييز كابيزا دي 
فاكا ،  مستكشف أسباني كان أحد األربعة الذين بقوا من رحلة 
ملدة ثماني سنوات من فلوريدا وحتى نيومكسيكو. وهي الرواية 
التي يعتمد عليها الكثري من الباحثني وأدباء الرحالت يف تأريخهم 
لألحداث ذاتها إىل يومنا هذا. ويشري املصدر ذاته إىل أن استيبانيكو 
تويف عام 1539 عن سن يناهز 36 سنة. ولو أخذنا بهذه الرواية 

لكانت والدة استيبانيكو بني سنتي 1502 و 1503. 

* استيبانيكو من العبودية بأزمور إىل اإلنعتاق 
بأمريكا

خلف لنا دي فاكا رواية، تعترب الوثيقة الوحيدة التي تتحدث عن 
استيفانيكو،حسب أبو القاسم الشربي، والذي مع كامل األسف 
اهتم به األمريكيون أكثر من املغاربة، ولو أنه يف السنوات األخرية 
وتزايد  الباحثني  قبل  من  الجمعية  الذاكرة  يف  انتعاشة  سجلنا 
أجرى  املايض،  القرن  تسعينيات  ففي  باستيفانيكو.  اهتمامهم 
تنطبق  شخص  عن  بحثا  بأزمور  األمريكيني«كاستينغ«  بعض 
كانوا  ألنهم  األزموري(،  مصطفى  استيفانيكو)  عىل  أوصافه  
12 أكرب مستكشف ألمريكا، ومن بينهم  ال  يريدون رفع تماثيل 
تارودانت  األشخاص من  أحد  األزموري، وفعال وجدوا  مصطفى 
وأوصاف  ذاته(  والجسد  الوجه  تقاسيم   ( أوصافه  تنطبق 
استيبانيكو، وبعدها رفعت هذه التماثيل  يف إحدى مناطق أمريكا، 

يقول الشربي.
بهذا  اإلهتمام    بدأ  الخصوص(  وأزمورعىل  الجديدة   ( وبدكالة 
باحثون  برز  قد  أنه  العلم  مع  األلسن،  جميع  عىل  ورجع  الرجل 
بالذكر  ونخص  املوضوع،  هذا  عىل  يشتغلون  دكالة  خارج  من 
األستاذ الجامعي الباحث شعيب حليفي من جامعة بن امسيك، 
غرناطة  يف  بعرض  وساهم  استيفانيكو  عىل  حاليا  يشتغل  الذي 
أن  للقول   الفرصة  هذه  أستغل  أن  »أريد  املوضوع.  يف  اإلسبانية 

مآيس شعوب يمكن أن تتحول إىل لحمة  وإىل رابطة بني الشعوب. 
الحالية، وما  مصطفى األزموري ذهب واكتشف سواحل أمريكا 
مات  فقد  ولإلشارة  الجميع.  فيها  مات  التي  رحلته  يف  به  مر 
العبودية مقابل  افتكاكه من  بعد   ، استيفانيكو حرا وليس عبدا 
أمريكا«  إىل  اإلستكشافية  الرحلة  لطاقم  قدمها  التي  الخدمات 

يوضح الشربي.

قبل  كانت  استيبانيكو  والدة  فإن  فاكا،  دي  كابيزا  رواية  ووفق 
 ،  )1513( أزمور  لشواطئ  الربتغال  احتالل  عن  سنوات  عرش 
باألهايل  دفعت  مجاعة  البالد  رضبت   1520-1521 عامي  وبني    
إىل بيع أبنائهم، ثم أقتيد  استيبانيكو قرسا أو طواعية من طرف 
الربتغاليني إىل أوروبا، عىل متن مركب محمال بالعبيد، ثم بيع يف 
النبالء اإلسبان) أندريس دورانتيس(  سوق إسبانية، اشرتاه أحد 
دورانتيس.  دي  إستبيان  اسم  ليحمل  بعد،  فيما  إليه  نسب  الذي 
أخذ أندريس عبده يف رحلة اكتشاف نهر خرايف للذهب عند الهنود 
الحمر أو ما يعرف حاليا بأمريكا الجنوبية، حسب ما أشار إليه 
األستاذ الباحث يف تاريخ أدب الرحلة، شعيب حليفي.  بدأ طاقم 
ويف  الخرايف،  النهر  عن  بحثا  أخرى  إىل  منطقة  من  ينتقل  الرحلة 
األخري سيتبني  أنه وصل إىل نقطة لم يسبق ألحد أن وصل إليها من 
املتحدة األمريكية  الواليات  الشمالية)  أمريكا  قبل، وهي سواحل 
بات  الذي  بسيده  العبد  عالقة  توّطدت  الرحلة  أثناء  ويف  حاليا(، 
املشاركة  باب  األزموري  ولعبده  له  فتح  لفيلق مشاة، مما  قائداً 
يستعمل  كان  استيبانيكو  وأن  السيما  األخرى.  الرحالت  وقيادة 
يف هذه  وتميز  البنية(،  قوي  كان   ( وقوته  املغربي  وذكاءه  عقله 
الحمر،  الهنود  قبائل  مع  مشاكل  عدة  من  الطاقم  وأنقذ  الرحلة 
بلغة  معهم  ويتواصل  يخاطبهم  وبدأ  ثقافتهم  فهم  برسعة  إذ 
اإلشارات، يحكى أنه »حتى بدأ الهنود يقرتبون منه أو يعبدونه.... 
وبدا لهم وكأنه كائن غريب«،حسب أبو القاسم الشربي. مضيفا 
أودت  التي  التي ستكون إحدى األسباب  أن دهاءه وخوارقه هي 
بحياته، ألنه من الناحية التقليدية، هناك إشارات أو رموز تختلف 

يف املعنى من قبيلة إىل أخرى.
وكابيزا دي فاكا، صاحب  هذه الرواية املعتمدة إىل حد اآلن، كان 
مدفعيا لحملة إسبانية من 400 رجل بقيادة بانفيلو دي نارفاييز 
كل  كان  سبتمرب  ويف   1528 عام  يف  فلوريدا  يف  تامبا  إىل  ووصلوا 
من معه باستثنائه هو و60 رجال قد ماتوا ومن بينهم نارفاييز، 
إىل تكساس ووصلوا عند  ثم ذهبوا  البعثة،  فتوىل دي فاكا قيادة 
قدوم  عند  شخصا   15 إال  منهم  يبقى  ولم  الحالية  غالفستون 
هو  أمىض  آخرين  ثالثة  مع  الالحقة  السنة  يف  بقي  ثم  الربيع 
ورجاله الوقت مع قبيلة هندية من الرحل وكان معه دورانتيس 

وكاستيلو واستيفانيكو.

* استيبانيكو: املستكشف وابن الشمس ببالد 
اهلنود احلمر

نونييز  ألفار  رواية  يف  ورد  عما  نقال  حليفي،  شعيب  يشري 
بقيادة   1527 العام  يف  انطلقت  الحملة  أن   إىل   ، فاكا  دي  كابيزا 
بانفيلودي نارفاييز الذي عينه امللك كارلوس األول حاكما إسبانيا 
إىل  املتوجهة  الحملة  سفن  أن  إال   ، املفرتضة  فلوريدا  والية  عىل 
البواخر  إحدى  حطمت  قوية  عواصف  واجهت  ميسيسيبي  نهر 
قضاء  إىل  جراءها  البعثة  اضطرت  باألخريات،  األرضار  وألحقت 
يف  إال  رحلتهم  املستكشفون  يستأنف  .ولم  كوبا  يف  الشتاء  فصل 
شهر فرباير من عام 1528 ، حينها انطلقت سفن الحملة األربعة 
األصلية، باإلضافة إىل أخرى خامسة اشرتاها بانفيلو دي نارفاييز، 
لكن الحملة واجهت األعاصري قبل الرسو يوم 12 أبريل من نفس 
السنة يف فلوريدا ، وبالضبط من شمال خليج بامبا. ويف رحالت 
متفرقة انتهى أمر قارب أربعة رجال ضمنهم األزموري إىل جزيرة 
1527، بعد أن ظلت مياه امليسيسيبي  تدعى«كاليفسطون« عام 
والعطش  الجوع  يعانون  وهم  باملوت  وتهددهم  بهم  تتالعب 
وحرارة الشمس، أما الباقون فذهبوا ضحية الجوع والعطش أو 

قتلوا عىل يد الهنود ولم ينج سوى أربعة منهم األزموري. 
عامل السكان األصليون الهنود الحمر  األزموري ورفاقه الثالثة 
بطيبوبة ، حيث بقوا أرسى خمس سنوات، ويف شهر أبريل 1534قرر 
فاكا  دورانتيس،كاستيو،كابيزادي  :استيفانيكو،  وهم  األربعة 
جديدة  رحلة  لتنطلق  القرية،  أهل  غياب  فرصة  منتهزين  الفرار 

تكساس  عرب  الغرب  إىل  الرشق  من  جديد،  من  األربعة  للرجال 
وفلوريدا واتفق أن عالج األربعة بعض الهنود املرىض مرتلني بعض 
األدعية باللغة الالتينية.كما أنقذوا من املوت أحد املرىض، ليفقدوا 
لقب  وينالوا  الغرباء  الغزاة  صفة  البويبلوس  نظر  زاوية  من 
املغربي  استيفانيكو  إتقان  ذلك  ، وقد ساعدهم يف  الشمس  أبناء 
ملجموعة  وربطه  األقل  عىل  محلية«  »لهجات  لست  األزموري 
 ، الهنود  مع  واالنسجام  التواصل  عىل  للحصول  أهلته  عالقات 
الروائي  املستكشف  يقول شعيب حليفي نقال عما ورد يف رواية 
الثالثة  والبيض  األسود  فاكا. وقد شاع خرب معجزات  كابيزا دي 
ترافقهم  الهنود  قوافل  فبدأت  مرضا،  املوت  من  الناس  إنقاذ  يف 
من قرية إىل أخرى وتهديهم األكل والرشاب وبعض الهدايا . هكذا 
تصف رسالة من تلك الحقبة استيبانيكو خالل رحلته األوىل هذه 
الزهر واألجراس،  إىل فلوريدا: » أعضاؤه ضخمة مزينة بنياشني 
من  العديد  ترافقه   . تملؤه  التمائم  فكانت  الكبري  صندوقه  أما 
نساء الهنود اللواتي أهدتهن القبائل له ».وتضيف رواية أخرى أنه 
كان يزين رأسه بريشة قصرية مرصعة بالجواهر أهداها له أحد 
زعماء الهنود ، ويحمل معه دائما شيئا طبيا “. ذاع صيت الرجال 
األربعة لدرجة أن من عجزوا عن عالجه ، ييمسخ يف نظر اآلخرين 

ويصبح لعني«أبناء الشمس« الن القدر انتقم منه.

* مقتل الزموري يف سيبوال األسطورية:
الرجال  بالتحاق  وانتهت   400 ب  انطلقت  األوىل  الرحلة  أطوار 
يف  املتواجدة  اإلسبانية  العسكرية  بالحامية  نجوا  الذين  األربعة 
مرىس سان – ميغل دي كوليكان ومن تم إىل العاصمة املكسيكية، 
حيث يتواجد ممثل امللك اإلسباني. مغامرة استيبانيكو لم تنته يف 
املكسيك، بل تم تعيينه مرشدا لعملية أخرى ستنطلق يف فرباير عام 
1539 تحت قيادة املبرش الراهب الفرنسيسكاني فراي ماركوس 
التي لم تستمر عاما  املغامرة  أن هذه  إال  الذهب.  الكتشاف مدن 
واحدا، ولم تكن كسابقتها، إذ أن دهاء  وخوارق الرجل هي التي 
ستكون إحدى األسباب التي أودت بحياته، سيما بعد انفصاله عن 
الروايات  تعددت  وقد  ماركوس.  الراهب  يرتأسها  التي  املجموعة 
اسبانية  وثيقة  تقول  حيث  استيبانيكو،  املرشد  مقتل  حول 
أن  حليف:«بعد  شعيب  حسب   ،  1540 سنة  إىل  تعود  تاريخية 
انفصل استيبان –استيفانيكو-عن الراهب .ظن أنه باستطاعته 
ذلك  وأن  بمفرده  الذهب  مدن  اكتشاف  رشف  عىل  االستحواذ 
فقد  .هكذا  اآلخرين  نظر  منه رجال شجاعا ومقداما يف  سيجعل 
سيبوال  يف  وحل  البعثة  أفراد  باقي  وبني  بينه  كبرية  مسافة  ترك 
رفقة  بعض الهنود … إال أن هنود سيبوال كانوا أكثر حرصا من 
الهنود املرافقني للمغربي، إذ فرضوا عليه اإلقامة الجربية يف كهف 
خارج املدينة ، حيث أخضع لإلستنطاق ملعرفة أسباب مجيئه إىل 
سيبوال ومن تم تقرير مصريه. وملا تأكد لحكماء وشيوخ املدينة أن 
استفانيكو رسول الالتنيني الغزاة قرروا قتله . لكن لهنود املنطقة، 
حسب شعيب حليفي، روايات أخرى مغايرة يرددونها حول مقتل 
استيبانيكو، إحداها تقول أنه كان يحمل جرابا مصنوعا من ريش 
التي تعترب حسب سكان سيبوال نذير شؤم فقرروا قتله .  البوم 
وتقول رواية أخرى بأن األزموري بعث إىل حاكم مدينة-سيبوال- 
رسولني حاملني آنية تحتوي عىل بعض الخيوط وريشتني ، واحدة 
بيضاء واألخرى أرجوانية اللون .وملا مثل الرسوالن أمام الحاكم 
وقدما له اآلنية رماها أرضا حينما شاهد محتواها وأمر الرسولني 
أتيا وأنذرهما بأنه سيقتل جميع أصحابهما  بالرجوع من حيث 
إن هم دخلوا املدينة . لكن األزموري تجاوز هذا األمر واقرتب من 
التايل حاول  اليوم  القبض عليه هو وأصحابه .ويف  املدينة فأُلقي 
األزموري الفرار مع رفاقه غري أن حماة املدينة طاردوهم وقتلوا 
عددا منهم وسقط األزموري بعد أن أصابه هو اآلخر أحد السهام .

أطراف  بقطع  أمر  سيبوال  قبيلة  زعيم  أن  أخرى  رواية  وتقول 
استيفانيكو وأرسل قطعة منها إىل زعماء القبائل حتى يتأكدوا بأن 
املغربي مجرد إنسان وليس إبنا للشمس .فكيفما اختلفت روايات 
نهاية استيبانيكو، فيبقى أن مقتله تم عىل يد الهنود الحمر الذين 
اكتشفوا أن األزموري جاء يف رحلته اإلستكشافية الثانية لخدمة 
أغراض اإلستعماريني الالتنيني لبالده. ويبقى السؤال العريض هل 
فكر األزموري يوما أن يعود إىل موطنه األصيل »أزمور«الذي كانت 
ساكنته تتوق هي األخرى للحرية من الغزو الربتغايل كما هو حال 

الهنود الحمر السكان األصليني ألمريكا؟

استيبانيكو:
 الشاب الزموري الذي لعب دورا حموريا يف اكتشاف جنوب الواليات املتحدة 

األمريكية ومات يف مدينة سيبوال األسطورية
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* الدكتور موحى الناجي 

أن  الباحث  يستطيع  األمازيغية،  الشعبية  الحكاية  عن  الحديث  عند 
يالحظ أن هذه الحكاية هي إما من الريف أو من األطلس املتوسط أو من 
جهة سوس وهي كلها يف جذورها مغربية ألنها تمثل األشكال املختلفة 
للبيئة يف املغرب ، تمثل القرى واملدن، وذلك ألن كل شخص يف املجتمع ال 
يستطيع أن يخرج عن معارفه املتوارثة، أو تقاليده العريقة، أو فنونه 
األدبية واملادية، وأكثر ما يبدو ذلك، ولو جحده البعض، يف لحظات التوتر 

العصبي والنفيس، ويف مناسبات األفراح واألحزان. 
فالسكان األمازيغ محافظون عىل املظاهر الفولكلورية املختلفة والتي 
تتضح يف املساكن واألزياء والعادات وتتضح كذلك يف األغنية والحكاية 
واملعتقدات، ولكن محافظتهم هذه كانت أشد ما تكون قبل أن ينزحوا 

من ديارهم ذات الطابع الريفي املستقر إىل املدن والحوارض. 
الشعبية  الحكاية  حمل  يف  يشارك  البادية  مجتمع  أن  الباحث  ويجد 
يف  الحكايات  أغلب  أن  ذلك  األجيال،  إىل  الزمن  عرب  ونقلها  األمازيغية 
والرشف  والحب  الفروسية  مثل  مواضيع  حول  تدور  البادية  مجتمع 

والوطنية،إلخ. 
القبيلة  شيوخ  يرويه  الذي  الواقعي  التاريخ  من  فغالباً  مادتها  أما 
لشبابها، إذ تراهم يذكرون أشخاصاً بعينهم ويحدثون عنهم، ويالحظ 
أيضاً أن حكاياتهم تفيض أحاديث البادية حتى تصل إىل تجمعات الناس 
يف املدارش ويف املدن، فحكاية اللصوص، وحكاية البنت اليتيمة، وحكاية 
الذئب، وحكاية »تلغنجة أنزار« )طلب املطر( كلها تفوح برائحة البادية. 
كما تطلعنا الحكاية الشعبية عىل قيم الشعب يف البادية واملدينة، وهي 
التي تحدثنا عن تقاليد األمازيغ يف استقبال الضيف ويف رشب الشاي، 
ويف الغزو والنهب ورد السلب، ويف العالقات العاطفية بني ابنة »أمغار« 
)الشيخ( وابن أمغار قبيلة أخرى فيكون بينهما الحرب أو الحلف، وهي 
الفالحون  به  يقوم  وما  القرية  يف  الزراعية  البيئة  علينا  تعرض  التي 
وأسمارهم  أحاديثهم،  عليه  ينفقون  وحصاد  زراعة  من  أراضيهم  يف 
تقاليد  وعن  الخصومات،  وفك  واألعياد  الحفالت  وعن  وأعمارهم، 
األعراس ومقاييس الزواج وطقوس األفراح والوفيات، وهي التي تدخلنا 
إىل متاجر التجار يف املدن وتعرض علينا ألوان التجارة، تحدثنا الحكاية 

عن كل هذه البيئات الشعبية. 
القبيلة عن حماها  الناحية السياسية فإن الحكاية حافلة بدفاع  ومن 
بالنفس والنفيس، وحافلة بقص بطوالت وطنية مثل املقاومة من أجل 
الصحراء  اسرتجاع  أجل  الخرضاء من  املسرية  يف  واملشاركة  االستقالل 
الحقيقة،  عن  يزيد  زاهياً  ثوباً  الخيال  فألبسها  فيها  بولغ  املغربية، 
أياد«  نغ  تامازيرت  »هات  قيل  ما  وكثرياً  الحكاية  يف  الوطن  تعدد  وقد 
)هذا وطننا( أو قيل »تامازيرت إنو الصحراء آيت إكان أوريد إستتوغ« 
)الصحراء بلدي لن أنساها(، وكذلك فإن بطل الحكاية مهما طال اغرتابه 
يعود إىل وطنه، وال يقبل أن تعقد له حفالت األفراح قبل أن يعود، وهي 
حافلة أيضاً بصور اعتزاز املغاربة بتماسكهم والتفافهم حول زعمائهم 
وقد يالحظ الباحث أن عنارص حديثة قد دخلت الحكاية األمازيغية ذات 

عالقة بالتجمع من أجل مقاومة األعداء والدخالء وغريهم.
املوضوعات  متعّددة  األمازيغية  الشعبية  الحكاية  مضامني  جاءت  وقد 
ت عن  واملعاني فكانت مرآة الحياة وصدى اآلالم واملعاناة واألحالم وعربرَّ
الحكمة والفضيلة. وتختلف املضامني من فرتة إىل أخرى حسب الواقع 
االجتماعي السائد، لكنها ال تخرج من اإلطار العام عن املضامني التالية:  
الشعبية  الحكايات  فيها  عالجت  وإنسانية:  اجتماعية  مضامني  ـ   1

قضايا الفقر والجوع والظلم والقهر والعدل واملساواة والحرية.  
االنتماء  مشاعر  الشعبي  الخيال  فيها  يجّسد  سياسية:  مضامني  ـ   2
تحتل  التي  القوية،  املغربية  الدولة  تحقيق  يف  املرشوعة  وطموحاته 
مكانتها املرموقة بني األمم. فينتقل الراوي بسهولة ويرس بني البوادي 
واملدن ويتجاوز الحدود والحواجز ببساطة وكأنه يتنقل يف دولة واحدة. 
3 ـ مضامني عاطفية وأخالقية: أحداث الحكاية تجري دائماً عىل صورة 
رصاع بني القوى الخرّية الصالحة والقوى الرشيرة، بينما تأتي خاتمة 
العدل،  وتحقيق  الخري  انتصار  يف  اإلنسان  تطلعات  عن  معربة  القصة 
الصبيان  وتخليف  الحبيبة  من  الزواج  أو  السلطان،  أو  الثروة  وامتالك 

والبنات.    
اقتحام  يف  وجرأتهم  الحكايات  وأبطال  شخصيات  وشجاعة  إقدام  4ـ 
املخاطر ومواجهة الصعاب والقوى الرشيرة والسحرة والعفاريت إلنقاذ 

األمري أو الوطن والتضحية يف سبيل الجماعة.  
اللغة  يجعل  للمغرب  واملتنوع   الغني  والثقايف  االجتماعي  الوضع  إن 
والرتاث الشفهي والهوية الثقافية يف ارتباط مع بعضها البعض. ويعد 
التنوع اللغوي والثقايف يف حد ذاته واقعا إيجابيا  يسهم يف إثراء الثقافة 
املرسح  و  الرتبوية  الربامج  يف  توظيفه  يتطلب  الذي  األمر  الوطنية، 
والسينما ويف وسائل اإلعالم. كما ينبغي دراسة وحماية وتدوين تراثنا 
العوملة  زمن  يف  خاصة  األمازيغية  الشعبية  والحكاية  عامة  الشفهي 

والتكنولوجيا الحديثة للتواصل.
*كاتب وباحث مغربي 

* أجرى الحوار : جامع أنكمار 

املستوى  أعرف وجهة نظرك يف  أن  أود  بداية   *
الذي وصل إليه الفن األمازيغي؟

هذا  عن  اإلجابة  الكثريون  اعتاد  لقد   **
أن  يعتقدون  إذ  كبري،  بتفاؤل  السؤال 
من  يكفيها  ما  نالت  األمازيغية  املوسيقى 
إذا  يكون هذا صحيحا  والتطور، وقد  الرقي 

نظرنا إىل الحالة التي كانت عليها. 
إذا كنا نتحدث عن مايض هذا الفن فالبد أن 
أؤكد أنه قام بنقالت عظيمة الشأن. لقد كان 
)الرباب،  األكثر  عىل  بآلتني  يكتفي  الفنان 
من  أن  حني  يف  اإليقاع،  إىل  إضافة  لوتار( 
يجد  قد  اآلن،  اآلالت وأسمائها  يريد عد عدد 

صعوبة يف ذلك.
مع  موسيقانا  بمقارنة  القيام  أردنا  إذا  أما 
األهمية  فمن  األخرى،  الشعوب  موسيقى 
بمكان أن نسجل مدى تخلفنا يف هذا املجال. 
يعتمد  زال  ما  األمازيغي  اللحن  صياغة  إن 
والكلمة  للمقامات،  اململ  التكرار  ذلك  عىل 
أعتقد  وال  حقيقي.  سبك  إىل  تحتاج  نفسها 
فتحجيم  نفسه،  الفنان  إىل  يعود  ذلك  أن 
ما  هو  ثقافيا،  و  لغويا  و  فنيا  األمازيغية 
الرتاجع؛ ال يمكن  أفىض إىل كثري من حاالت 
لغة  أشعار يف  ما يصاغ من  نقارن مثال،  أن 
بودلري التي حظيت برتاكم إبداعي كبري بلغة 
سيدي الحديث التكوين )يتم الحديث هنا عن 
الحقيقية  بدايته  تعود  الذي  الشعري  املنجز 
لغتنا  نقارن  أن  يصعب  كما   .)17 القرن  إىل 
مع لغة املتنبي من حيث القيمة األدبية، ألننا 
وهذا  أنفسنا،  يف  التفكري  يف  متأخرين  بدأنا 

التأخر هو ما نعاني اآلن من عواقبه.
* ما هي بعض العوائق التي ما زالت تحول دون 

تقدم هذا الفن؟
** يمكن أن نصنف العوائق إىل ما هو مادي؛ 
ذاك  ويؤثر  ماديا،  يعاني  األمازيغي  فالفنان 
يف عطائه اإلبداعي. وما هو منهجي؛ ذلك أن 
األمازيغي  الفنان  حارضا؛  زال  ما  التسيب 
الكلمات وصياغة  بكتابة  يقوم  أن  يرغب يف 
برضبة  ذلك  كل  بصوته،  وأدائهما  األلحان 
التخصص.  مسألة  عىل  أرص  لهذا  واحدة، 
عىل امللحن أن يكون ملحنا وأن يبقى كذلك، 
أن  مع  الشاعر،  عىل  نفسه  الحكم  وينطبق 

امللحن قد يكون مؤديا.
لقد شهد كثري من املوسيقيني شهرة واسعة 
بأصواتهم فقط، كما أن امللحنني نالوا حقهم 
عىل  ينطبق  نفسه  واألمر  ومعنويا،  ماديا 
الحليم  وعبد  كلثوم  أم  عرفنا  لقد  الشعراء. 
بصوته  الساهر  كاظم  وعرفنا  بصوتهما، 
ولحنه، لكن لم يسبق يف تاريخ الفن الغربي 
والرشقي، أن قدم فنان نفسه بوصفه شاعرا 
وملحنا ومؤديا يف آن. أتساءل اآلن، من الذي 
)ملحنان  الطويل  كمال  أو  املوجي  يعرف  ال 

مرصيان(؟
العيوب  بعض  ظهور  إىل  أدى  ما  هذا  هل   *
أصحاب  إدراج  وعدم  الغري  أغان  عىل  كالسطو 

الكلمات مثال؟
األرشطة  من  فكثري  ذلك،  يف  شك  **ال 
لقد سجل  لغري أصحابها،  املوسيقية تنسب 
األرشطة،  من  مجموعة  أباعمران  أحمد 
كانت تباع باسم بنات أودادن وبنات أكادير 
حميد  أن  كما  تمراكشيت.  نعيمة  وأيتماتن 
أمناي كان وراء نجاح أرشطة عديدة، حيث 
ألن  آخرون،  منها  واستفاد  بإنجازها،  قام 
حالة  إنها  إليهم.  نسبتها  اإلنتاج  رشكات 
عىل  املراهقني  بعض  صور  توضع  غريبة؛ 

إدراج  عدم  أما  أمناي.  حميد  أنجزه  رشيط 
أصحاب الكلمات فهناك حاالت سوية فعال، 
ويلحن  الشاعر  ويكتب  املؤدي،  يؤدي  حيث 
امللحن، لكن ال تدرج أسماء امللحنني وكتاب 
يف  نقيصة  ذلك  أن  يعتقدون  الكلمات، ألنهم 

الفنان، يف املؤدي.
الحسني  أسماء تحرض؛  يف كل رشيط هناك 
دائما حارضا بكلماته، أحمد  الفاطمي كان 
بنضاج  بومليك،  حسن  بألحانه،  أباعمران 
يف  الكبري  األثر  لهم  كان  هؤالء  كل  محمد... 

صياغة املوسيقى األمازيغية الجذابة.
* كيف يمكن يف نظرك الرقي باألغنية األمازيغية؟

**الحديث عن سبل تقدم األغنية األمازيغية 
يستدعي الحديث عن االحتياجات األساسية 
لتدريس  معاهد  توفري  رضورة  منها  أذكر 
املوسيقى األمازيغية. من الرضوري اإلشارة 
يتوافرون  ال  اآلن  وإىل  األمازيغ  أن  إىل  هنا 
املوسيقى  يتضمن  واحد  رشيط  عىل  إال 

الصامتة. وترسيخ الوعي باألدوار.
األمازيغية،  القناة   يف  الظهور  ترفض  مازلت   *

ما سبب ذلك ؟
يحصل  الذي  املادي  املقابل  ما  تعرف  هل   *
عليه الفنان األمازيغي لقاء ظهوره يف القانة 

األمازيغية؟
**  ال 

كل  ضد  أنني  تعرف  أنت  )يبتسم(  طيب   *
الفنان األمازيغي  أشكال االستغالل، ورشف 
فوق كل اعتبار. إن حصوله عىل 5000 درهم 
لهذا  النظري،  منقطعة  بدونية  يحس  يجعله 
فأنا أحافظ عىل كرامتي و أرفض أن أستَغل. 
نفسه،  املوقف  لديه  من  الفنانني  من  هناك 
لكنهم ظهرو عن طريق تغطية املهرجانات.

الفنان أمحد أبعمران يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
تقدم األغنية األمازيغية يستدعي ضرورة توفري معاهد لتدريس املوسيقى األمازيغية

خصائص احلكاية الشعبية 
األمازيغية                           * تتمة

* إبراهيم فاضل 

مواليد  من  بلعيد  إد  الحسني  الحقيقي  اسمه 
التي  املنطقة  تارودانت،  إقليم  بأولوز   1978
بمدينة  ترعرع  الشعراء،  من  كبريا  عددا  أنجبت 
اإلنبعاث أكادير، وبدأ مشواره الفني منذ سنوات 
الحسني  اسم  تحت  الخاصة  فرقته  وأسس 
أيالل. وتشمل مواضيعه شعر الغزل، ومواضيع 

اجتماعية. 
الحسني  الفنان  ويف حلة وإخراج جديدين، طلع 
إد بلعيد امللقب فنيا ب” أيالل” رفقة مجموعته 
بالبوم  األمازيغية  األغنية  جمهور  عىل  الغنائية 
 ” عنوان  له  اختار  والصورة  بالصوت  جديد 
ساقسا كيكي ” أو ” إسأل عني”. ألبوم يقرأ من 
عنوانه املثبت عىل الرشيط، يتغنى بالحب ولوعة 
من  الحياتية  وتجاربه  معانيه  ويمتح  الفراق 

منطقة أولوز حيث يتحدر الفنان.
والصفاء  الحرية  رمز  “الطري”،  تعني  أيالل”   ”
والفضاء الرحب  النقي، الذي قدم منه الحسني 
وما زال يأخذه بكل مكوناته التي شكلت طفولته 
وجزءا من مرحلة الشباب قبل أن تسلبه مدينة 
فتجربة  فندقيا.  مرشفا  يشتغل  حيث  أكادير 
الحب  كلمات  بكيانه،  لصيقة  تبقى  الفنية  
والقيتارة   البانجو  بآالت   املرفوقة  والعتاب 
والرباب تنتشله بني الفينة واألخرى من مشاغل 

املهنة ليحلق ” أيالل ”  بعيدا يف سماء الفن.
البومه  أيالل  الحسني  الفنان  بها  أغاني وشح   6
إمون  إيغ  أتريبتني،  وأدائه”  ألحانه  من  الجديد 

ايا  أودي  زايد  كرا،  دونيت  توكي  تكادانس،  يان 
الرشيط  صدور  نسمامي”  إغران،  ايان  فروخ”، 
عيد  مع  متزامنا  يكون  أن  الحسني  له  اراد 

االضحى.
بأولوز   1978 مواليد  من  ايالل  الحسني  الفنان 
وكانت نشأته بني أجواء أحواش، ومن خالل تلك 
مجموعته  تجربته  تبلورت  العريقة  الطقوس 

الحديثة.
األغنية  عىل  أدخلت  التي  الجديدة  اآلالت  وعن 
األمازيغية يقول الحسني أيالل.. أنا أحب التجديد 
ولكن يجب االحتفاظ عىل األصل، فبعد توظيف 
االمازيغي،  الفني  امليدان  يف  العرصية  اآلالت 
يجب  ال  لكن  خاصة،  نكهة  الفن   هذا  اكتىس 
االحتفاظ  من  البد  حيث   ، األصل  يف  التفريط 

كاللباس  األمازيغي  للفن  التقليدي  باملوروث 
والرباب مثال يف فن الروايس.

وعن القرصنة يتحدث الفنان االمازيغي الحسن 
القرصنة  أن  ويقول  االمازيغي  للعالم  ايالل 
الحقيقية هي التي يمارسها أصحاب رشكات ما 
تسجيل  من  متخوف  فأصبحت  باإلنتاج،  يعرف 
تسجيل  إىل  التجأت  لذا  بسببهم،  جديدة  أغاني 
يف  كثرية  أشهر  أتعذب  ألنني  بنفيس  ألبومي 
الكثرية  األموال  وأدفع  واأللحان  األغاني  اختيار 
تسجيله  تريد  فعندما  متميز،  فني  عمل  مقابل 
عملك  يطلون  الفني  اإلنتاج  رشكات  ألصحاب 
مقابل ثمن هزيل.. ويضيف إد بلعيد أن قرصنة 
األعمال الفنية فهي ال ترض بالفنان بل تساعده 
انتشاره  سهولة  خالل  من  شهرته  زيادة  عىل 
خطاب  أن  واعتقد  الفنية،  أعماله  وانتشار 
البعض  به  يتحدث  الفني  املجال  يف  القرصنة 
املغربي  الفن  عىل  غرية  لهم  بالفعل  وكأنهم 
عموما، يف وقت ال تخلو بيوتهم هم أنفسهم من 
أقراص مدمجة مقرصنة، كما أن بعضهم يقوم 
إىل  أمر  وهذا  نفسها،  الفنية  األصوات  بقرصنة 
أن  بحيث  االمازيغية،  األغنية  به  تتميز  اآلن  حد 
هنالك أشباه فنانني ال تحمل أعمالهم أصواتهم 
بالوجه،  فنانني  تجدهم  ولألسف  الحقيقية، 
الفن،  ممارستهم  إثبات  وثائق  عن  ويبحثون 
وهنا اقرتح أن تهتم الجهات املسؤولة وطنيا عىل 
يتخذها  الفن بصفة عامة من منزلقات  حماية 
البعض وسيلة للهجرة الرسية املنظمة، أو أشياء 

أخرى تحدثت عنها صحف مغربية كثرية. 

والتنمية،  للثقافة  أدور  جمعية  نظمت 
سيدي  السياحي  واملوصل  تازوطة  بجماعة 
بإقليم  إيموزاركندر،  طريق  خيار،عىل 
صفرو، ملتقاها الشعري السنوي، يومي22 

و23 شتنرب املايض، بتعاون مع مجلس جهة فاس بوملان واملجلسني البلدي 
واإلقليمي لصفرو وجمعية صفرو »إفنت«. وتميزت الدورة السادسة، بكونها 
الجمعويني واالجتماعيني  الفاعلني  اهتمامات  األوىل من نوعها، حيث نقلت 
شعار:  تحت  ألدور،  الوطني  املهرجان  من  األوىل  الدورة  إىل  واالقتصاديني 
»األمازيغية لغة رسمية للدولة املغربية إىل جانب أختها اللغة العربية يف ظل 

الدستور الجديد«. 
واملناضل  املقاوم  به،  املحتفى  بيت  موقع  من  أنشطتها  الجمعية  بدأت 
الحاج محمد الفقري عزيزي، حيث أقيم حفل كبري بحضور، وايل والية جهة 
فاس- بوملان وعامل إقليم صفرو ورئيس املجلس اإلقليمي     والعديد من 
األمازيغي،  الشأن  يف  والباحثني  األساتذة  جانب  إىل  البارزة،  الشخصيات 
عمرعزيزي.  االقتصادي  والفاعل  الكاييس  حسن  الجمعية  رئيس  بكلمتي 
وقد نظم املشاركون ندوة فكرية بعني املكان يف موضوع »املقاومة من أجل 
مربزين  باحثني  أساتذة  فيها  شارك  يويس«  أيت  نموذج  والوطنية  الحرية 

دوراملحتفى به، يف الربط بني أذرع املقاومة يف األطلس املتوسط.
متنوعة،  فنية  ورقصات  باألمازيغية   شعرية  قصائد  األول،  اليوم  وتخلل 
الوايل  السيد  قدم  كما  املتوسط،  األطلس  من  أمازيغية  فرق  تنشيط  من 

هدية الجمعية،إلبن املحتفى به الحاج عمر عزيزي، عبارة عن لوحة فنية، 
تتوسطها صورة املقاوم الشجاع.

الثقايف  شأنهم  املنظمون  الثاني،استهل  اليوم  يف  صفرو  بلدية  بهو  ومن 

»القوانني  موضوع    يف  فكرية،  بندوة 
األمازيغية«  دسرتة  لتنزيل  التنظيمية 
ادريس  والباحث  اإلعالمي  تقديم  من 
لوزارة  اإلقليمي  النائب  وتأطري  الكاييس، 
الرتبية الوطنية واملناضل الحقوقي أحمد كيكيش، والباحث يف املعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية، موحى مخلص، لتنتقل الوفود املشاركة إىل فضاء املوصل 
أشعار مختلفة،  املهرجان من خالل  أشغال  ملتابعة  السياحي سيدي خيار، 
عربية منها الشعر الحساني ممثال يف الشاعرة فنيذة حفيظي من طانطان 
الشاعر  جانب  إىل  األصيل،  العربي  الشعر  يف  العرفاوي  الله  عبد  والشاعر 
الزجال محمد الراشق، والشاعرة والزجالة أسماء بنكريان التي مثلت الجالية 
املغربية يف املهجر. وتميزت الدورة أيضا، بحضور قوي للشعر األمازيغي يف 
شكله الشمايل ممثال بالشاعر الورايني، ثمزيرث مصطفى، وكان من املمكن 
حضور الشعر السويس ممثال يف الشاعر محمد مستاوي، لوال ظروف صحية 
حالت دون ذلك يف آخر املطاف، كما تميزت أيضا بحضور أزيد من 14 فرقة 
شعرية من جميع مدن األطلس املتوسط، من خنيفرة إىل الخميسات مرورا 
بصفرو والحاجب وإيفران ومكناس، انصبت أشعارها، حول نضال املقاوم 

عزيزي محمد الفقري .
وتمت األنشطة يف مجملها تحت أنظار وكامريات وميكروفون اإلذاعة الوطنية 
األمازيغية،  الثامنة  القناة  جانب  إىل  بفاس،  الجهوية  واإلذاعة  األمازيغية 
وعرفت الدورة أيضا تغطية صحفية للعديد من الصحف الوطنية والجهوية.

بالصوت والصورة ... » ساقسا كيكي« ألبوم جديد للفنان األمازيغي احلسني أيالل 

املهرجان الوطين للشعـر جلمعية  أدور بصفرو: التحديات و اآلفاق

يعد الفنان أمحد أبعمران من كبار الفنانني األمازيغ الذين جددوا يف األغنية األمازيغية حلنا و كلمة، التقينا معه وآثرنا أن نثري معه بعض التساؤالت 
ذات الصلة باألغنية األمازيغية ومشكالهتا، وكان معه احلوار التايل: 
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Id furfi Umãawaä lmavrib
Akw ns d mayd awnt isvudan !

Furfi asnaccag

Tisaragin umya ar itmmucan zwar dart i wfdda n furfi, tavul assa tkccm g umatig arasal zg tusdidt 
tamzwarut.
Dvi tviym ad talvm, zg umatig nnun akw, awd tisaragin umya, 7/7  wussan d 24/24 n tsaragt vrs 

akw iynunn n ugnsu d brra.

S uyad, lla yttavul furfi 6 tsaragin+ 3 tsaragin umya izrrin g tadgwat d tingiri imalas, vr 

furfi n 9 tsaragin, tzri 24/ 24 tsaragt, 7/7 wussan vr akw izÄwan inamur d imaälan*.
Ugar uynna lla yakka umãawaä lmavrib i ymltavn ns imaynutn isugguzn s yili n 50% xf watign n furfi 

anaccag i wzmz n 3 iyurn.

Id furfi usnaccag umãawaä lmavrib, amaÄal ivudutn d tyufa !

* almanya,namsa,bljika, sbanya, mirikan,finlanda,fransa,hulanda,irlanda, iïalya,luksumburg, burtuval( d awd madira), san maran( tamsgdut n 
talyan), swid,fatikan, tagldit tanamuyt.
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Tawuri irssan : alay n tyafut
tamddukmut ussulv s +30%

tyafut tazddagt ussulv lla ytgafay s

+30% s 1,1 umlyar udrham, d ikkan ugar :

- alay i tyafut tamddukmut ussulv

irssan s +12,7% igan 2,4 umlyar

udrham, d ikkan tama n tamyift

iggafin s +6% mnid i yunyu 2011, d

awd arcceo i tsrag wayyawn.

- Asguddu i wggay irzan imatutn

ussulv, iwttan g +8% d ikkan

issamutn imzzan.

Arcceo i tdusi tamsmajjalt s wukus i

6p% s yili ussulv n 52,7% mnid i 58,9% g

tingiri i yunyu 2011.

Arcceo i tyafut tamuggut irssan s 5%

igan 546 umlyun udrham, d ikkan tizmar

itwiran i wannay imrwasn lbanka, s tavzi

n 387 umlyun udrham d awd mskwit i

tyafut n 217 umlyun udrham tamddukmut.

Assnbdu n +40pdb iymurn ugdz imrwasn n

tmltavt, yiwÄn 12,8% g tingiri n yunyu 2012

d asggir afssas i wmur ugdz isrusn

s 13,8% d ikkan timrit iynunn s mayd

inmalan i -20%, d yiwin taÄuri i watig n

tvbalut.

Tawuri tamddukmut : tyafut
tazddagt ussulv g uggafy
itamman d tzmmar iskkin
itwannayn

Arcceo i tnbdut tamuggut ussulv

amddukmu s +8% igan 4,4umlyar udrham, d

ikkan ugar zg twuriwin n afriqya n

tnzruft.

Aggafy i tyafut tamddukmut ussulv s

+9% zg 1,6 umlyar udrham ar 1,8 umlyar

udrham.

Tazmrt uskkin ivmmusn i yrzn g

lmavrib d afriqya, ismuttin tayafut

tazddagt i yili n trbiot s tggir -30%,

igan 360 umlyun udrham mnid i 517 umlyun

udrham g 30 yunyu 2011.

Amu iggafin n twuriwin g tayafut

tazddagt i yili n trbiot i wayawn g

afriqya tanzruft (26% mnid i 14% g

tingiri n 2011).

Tivudi i wamu n twuriwin g urubba i

tayafut tazddagt i yili n trbiot d

ikkan imssumutn usnuccg imnan, sumata

BMCE Bank tamÄlant n lundun g tga tyafut
tamafvt i sfrt tamzwarut.

Atamma isddiyn usmutty

Taggafi tzmrt n tasbbabt iddv inmala

wammas wasay n ray i tmltavt s mskwit

i 8 tslwayin tisggawin yumzn tamazirt

s uyn s tlla.

Araoa g tsnayt iplan, i wsnuccg

isddiyn Reegineering des orocess-Cap

Process- iskwan ammasn n tmsmajjalt

(CSM).

Aggadi i wpÄu kutwal i wsvudi tazmrt n

tpÄI s ustrssa i tvbula itmmucn i yan

zg isddiyn isggawn.

Asras i wammas n msivt ivmsn

akw isuyas n twuriwin(IT, imassn,

imswuran n brra…) itadjan araoa ivudan g

msivt.

TAYAFUT TAZDDAGT I YILI N
TRBIOT

G 1 CTAMBIR 2012-10-05 S WUBUY WAKAL

lmavrib

afriqya

urubba

65%

26%

9%

tuggawin n 2012

arzzum i yat tinmlt n
Medrasat.com g kungu brazabil.

Ufuv i wlvu amzwaru n twuri
irssan i lbanka s tutlayt
tamazivt s mayd digs illan.

Tinmiggit n ISO 9001 talit 2008 d
iga usggawr ivujban n tnmiggiyt,
s usnf umya, i twuri usnuccg
inzzivt ugnsu, s tga BMCE Bank
tamzwarut g lbankat lmavrib d
ipidan ns vr tlla tnmiggit g
usays ad.

TABBAYT TAMAYNUT TASGGAWT

30 yunyu

2012

BBMMCCEE BBAANNKK :: TTAAMMDDDDUUKKMMUUTT II TTRRBBIIOOTT IITTTTUUÄÄFFAARRNN GG
LLMMAAVVRRIIBB DD BBRRRRAA NNSS

AAMMSSAAWWAAÄÄ AASSEEDDRRAAMM  II TTRRAABBBBUUTT NN BBMMCCEE BBAANNKK


