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أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد

مـــنهـــــــا

أثار اإلعتداء الدي تعرضت اليه مواطنتني
مغربيتني بمدينة إنزكان ،أياما قبل
رمضان ،بدعوى أنهن ال يرتدين لباسا
محتشما ،ربما وفق تصور الجماعات
الدينية ،موجة إيجابية من االحتجاج
والتنديد ،ولكنه باملقابل أعاد تيه
الدولة بني منظومتي قيم متناقضتني
رشقية وغربية إىل الواجهة ،خاصة
مع استحضار تعامل النيابة العامة
مع الواقعة وانسجامها يف البداية مع
توجهات ال تمث بصلة للقانون املغربي
نفسه ،ناهيك عن سماحها بمحاولة
مواطنني متطرفني تطبيق ما يرونه
احرتاما للحياء بأيديهم ،ولعل الدولة
املغربية حاولت تدارك الخطأ الذي
وقعت فيه أجهزتها األمنية بمدينة
إنزكان خالل محاكمة املواطنتني
الضحيتني ،بحيث انسجمت مرافعة
النيابة العامة مع مطالب الحقوقيني،
ولكن باملوازاة مع دالك البد من طرح
التساؤل حول ضبابية القوانني املغربية
وواقع الحريات التي يكفلها دستور
البالد و اإلتفاقيات الدولية التي وقع
عليها املغرب يف هذا املجال ،خاصة يف
ظل ترصيحات وزير العدل املغربي التي
ترشعن الشئ ونقيضه وتكرس نفاق
الدولة واملجتمع؟
وزير العدل املغربي وعىل الرغم من
محاوالته نزع جلبابه اإلسالمي يف
مداخالته وترصيحاته حول القوانني
املغربية والحريات الفردية بالبالد ،إال
أنه سقط يف تكريس النفاق القانوني
واملجتمعي ،إذ حني يرصح مثال بعدم
وجود ما يمنع العالقة الجنسية بني
الرجل واملرأة خارج إطار الزواج رشيطة
أن تكون بعيدة عن األعني ويقول أن من
تسرت سرته الله ،فإننا نتساءل حقا عن
السند الذي يستند إليه السيد الوزير،
ألنه إذا كان كمسؤول يستند إىل القانون
فالفصل  490من مسودة القانون

غرداية :إطالق النار والغاز على املصلني للقبض على
مندوب التجمع العاملي األمازيغي كمال الدين فخار

وجه سكوتي خضري مندوب التجمع
العاملي األمازيغي بالجزائر نداء عاجال
أكد فيه عىل أنه يف حدود الساعة
العارشة والنصف من ليلة الخميس
 09يوليوز  ،2015تم الهجوم عىل
مسجد يف والية غرداية من طرف قوات
األمن الجزائرية ،وتم إطالق عيارات
نارية باإلضافة للغاز املسيل للدموع
عىل املصلني ،قبل أن يتم القبض عىل
الدكتور كمال الدين فخار مندوب
أمزاب يف التجمع العاملي األمازيغي
وقاسم سوفغالم وحوايل خمس
وعرشون من املصلني من بينهم قرص.
وجدد مندوب التجمع العاملي
األمازيغي بالجزائر نداءه إىل كل
األمازيغ بالوقوف إىل جانب شعب
أمازيغ أت أمزاب ،والتنديد بشدة
والضغط عىل الدولة الجزائرية حتى
يتم اطالق رساح فخار كمال الدين
ومن معه.
وكان مندوب التجمع العاملي
األمازيغي بالجزائر قد طالب يف وقت
سابق نهاية يشهر يونيو املايض
األمني العام لألمم املتحدة بإتخاذ كل
اإلجراءات املناسبة لحماية شعب أت

امزاب ،الذي يخوض حربا مفروضة
عليه وغري متكافئة ضد النظام
الجزائري ،ومتابعة رؤوس الحكم يف
الجزائر نظرا ملا اقرتفوه من جرائم
ضد أمازيغ املزاب.
وجاء الطلب األمازيغي للهيأة األممية
يف رسالة تؤكد عىل أن «شعب أت
امزاب يتعرض لحرب ممنهجة من
طرف السلطة الجزائرية ،وذلك
منذ سنة  1962إبان الحزب الواحد
إىل يومنا هذا ,حيث سلبت أراضيه
ومورست يف حقه مضايقات يف تعلم
لغته األمازيغية باملدارس الرسمية،
ومنذ سنة  2013تغريت إسرتاتيجية
النظام الجزائري إزاء هذا الشعب،
حيث رسع من وترية القمع بطمس
كل ما له صلة بالثقافة والهوية
األمازيغية لشعب أت امزاب ,وذلك
بتهجريه وتقتيل أبنائه عىل أيدي
عصابات إجرامية يدعمهم النظام
الجزائري ،وزج شبابه يف السجون
بتلفيق تهم جزافية وخيالية لهم،
وتعريضهم ألنواع من العنف الجسدي
واللفظي ومعاملتهم بشكل مهني
وحاط بالكرامة».

أخــبــــار

الجنائي ،يجرم العالقات الجنسية بني
الرجل واملرأة خارج إطار الزواج ،وما
دام األمر كذلك فالسيد الوزير إذا ال
يقوم إال بتكريس االنفصام والنفاق
داخل الدولة واملجتمع ،ويشجع أيضا
عدم احرتام القانون من قبل املواطنني،
وذلك بدل اإلعرتاف بإختالل القانون
املغربي ورجعيته وعدم انسجامه مع
واقع املغاربة ،ولكن السيد الوزير ال
يبدو أنه يمتلك شجاعة اإلعرتاف بذلك،
لهذا يقول كالما ال يمكن ألي مواطن
مغربي أن يدفع به أمام القضاء يف حالة
اعتقاله بسبب دالك الفعل ،أو يأخذ به يف
أفعاله ،وهو يف النهاية كالم يشجع عىل
خرق القانون .ولكن السيد الوزير ال
يضمن عدم إنزال العقوبة بمن يفعل ما
يقوله ،ويقدم من ناحية وصفا لواقع
املغاربة وال يعالج تحدياته ،مادامت
العالقات خارج إطار الزواج أمرا سائدا
يف املجتمع ،رغم استمرار سجن وتغريم
املغاربة جراء ذلك..
وزير العدل املغربي الذي حلل النفاق
ومراوغة القانون ،سقط يف تناقض
كبري مع نفسه وتناىس حديثه يف
جلسة نظمتها صحيفة ليكونوميست،
حني تناولت اإلفطار العلني يف رمضان
وبعد حديث السيد «الرميد» عن قول
املرشع يف هذا األمر أنهى كالمه بالقول
«إذا كان من يدافع عن اإلفطار قادرا
عىل مواجهة املجتمع واختبار صالبة
أفكاره ،فليذهب إىل شارع محمد
الخامس ويفطر ،وحينها سرتون ما
سوف يقع» ،وهنا كذلك فالرميد يشجع
فئة من املواطنني عىل خرق القانون
ومعاقبة من يفطرون علنا بأيديهم.
ونحن تائهون بني أقوال وزير العدل
املتناقضة ،فإننا نتساءل عما إذا كان
املجتمع الذي يتحدث عنه الرميد فيما
يتعلق باإلفطار ،هو نفسه الذي يقول
له أن ال مانع من إقامة العالقات بني
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الرجل واملرأة خارج إطار الزواج؟
الجواب يف هذه الحالة واحد من اثنني،
إما أن الوزير منافق أو يساير نفاق
املجتمع ،وكيفما كان الرد فالواضح أن
ثمة خلفيات أخرى تتحكم يف مواقف
الوزير ال تمت بأي صلة للقانون
املغربي ،وال للمرجعية اإلسالمية
لحزبه ،وال للمواثيق الدولية التي وقع
عليها املغرب والتي تلزمه بضمان كافة
أنواع الحريات للمواطنني..
لألسف مرة أخرى نجد أنفسنا نتناول
قضية النفاق الذي يتم تكريسه يف
املجتمع من طرف الدولة وهو نفاق
خطري ،ألن املجتمع الذي يتحدث
عنه الرميد ال يتوفر فيه أي أحد
عىل ضمانات حول توجهاته العامة
الحقيقية ،ما دام ثمة انفصام خطري
بني ما يمارسه وما يعتقده ،ولعل
قضية فتاتي إنزكان وقضايا مشابهة
خري مثال عىل ذلك ،فأي متحرش يتم
رفض ممارساته من قبل أي فتاة،
يلجأ بعدها مبارشة للمرجعية الدينية
لسبها وشتمها ،وكما توظف بعض
األحزاب كل املرجعيات وفقا ملصالحها،
يجد املغربي نفسه يقوم باألمر عينه،
ولهذا فنحن نتجه بإستمرار نحو دولة
ومجتمع بال أية هوية و ال مرجعية أو
حتى عقيدة ،ويف نفس الوقت دولة كل
الهويات و كل األديان و كل املرجعيات،
إننا ببساطة يف مهب كل الرياح.

• اإلخراج الفني:

ويف هذا الصدد قال الحكيم االمازيغي:

رشيدة إمرزيك
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• ملف الصحافة:

بريطانيا تستضيف مؤمترا دوليا
ألمازيغ ليبيا يف املهجر

ستنظم شبكة إيثران للدراسات
األمازيغية «مؤتمر أمازيغ ليبيا يف
املهجر» وذلك ىف جامعة سالفورد
بمدينة مانشسرت الربيطانية يوم 25
يوليوز ،وذلك بالتنسيق مع رشكاء
ومساهمني عديدين يف بريطانيا
واملغرب وليبيا ،من ضمنهم باإلضافة
لجامعتني بريطانيتني( ،تريا لألبحاث
والدراسات ،موقع أمدال بريس،
منظمة التجمع العاملي األمازيغي،
تنسيقية توماست ملؤسسات املجتمع
املدني ،حركة تغيري شمال افريقيا،
جريدة العالم األمازيغي ،املجلس األعىل
ألمازيغ ليبيا ،القائمة الليبية للحرية
والتنمية ،وشبكة إيثران للدراسات
األمازيغية).
ويهدف مؤتمر أمازيغ ليبيا يف املهجر
وفق ما ورد يف بالغ صادر عن املنظمني
إىل بناء منتدى لقاء وتحاور بني
إيمازيغن أورروبا والعالم ،ملناقشة
وتبادل املعلومات واملعرفة حول
األوضاع الراهنة يف ليبيا بشكل عام
والقضية األمازيغية ومناطق إنفوسن
وتينريي عىل وجه الخصوص.
وسوف يسلط املؤتمر وفق ذات البالغ
الضوء ،عىل أهم املواضيع املهمة التي قد
تساهم يف إعادة بناء املجتمعات يف املناطق
الناطقة بتمازيغت التي عانت التهميش
والظلم لسنوات طويلة .كما سوف تتم
مناقشة مشاريع عمل لإلستفادة من
خريات ومهارات املتخصصني واألكاديميني
والنشطاء يف املجاالت املختلفة .وكذلك
كيفية تمكني املجتمع املدني األمازيغي من
اإلستفادة من تقنية املعلومات واإلتصاالت
لبناء وتطوير املشاريع اإلجتماعية
واإلقتصادية والسياسية.
وسيتداول أمازيغ ليبيا يف املهجر وضيوفهم
محاور عديدة ،و من املواضيع الرئيسية
التي سوف يتم التطرق إليها والنقاش
حولها باملؤتمر ما ييل:
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هل يتجه املغرب حنو «الالحريات»؟

تثري بعض الوقائع اليت تشكل مسا باحلريات الفردية يف املغرب تساؤالت املتتبعني عما إذا كانت البالد تتجه حنو املزيد من احلرية ،بتنمية خمتلف أنواع احلريات وتكريسها قانونيا وجمتمعيا ،أم العكس ،أي أن
البالد تتجه حنو الالحرية شيئا فشيئا ،خاصة وأن من يستحضر واقع املجتمع املغريب قبل عقود مضت وحتديدا قبل ما يسمى مبد اإلسالم السياسي يف السبعينيات والثمانينات من القرن املاضي ،سيخرج بكون البالد قد
تأثرت كثريا بإيديولوجية اإلسالم السياسي ،اليت استثمرت إسالم املغاربة كما السياق السياسي حينها املتسم بالصراع بني النظام والقوى اليسارية اليت كانت تطمح للسيطرة على السلطة مبنطق القوة واالنقالب ،ولعل ذلك
كرس توجها حمافظا لدى الدولة املغربية ،انعكس على احلريات سلبا ،كما ساهم يف تعزيز نفوذ احلركات اإلسالمية ،ولعل رياح الربيع الدميقراطي أدت بدورها إىل تقوية شوكة التنظيمات اإلسالمية املتطرفة منها أو املسماة
معتدلة ،واليت أصبحت اليوم تستثمر ما كرسه الفكر الديين لعقود ،وما استجد يف رمضان احلايل باملغرب من حوادث خطرية تتمثل يف سعي مواطنني لتطبيق ما يرونه احتراما للحياء العام ضد مواطنني آخرين ينذر باخلطر،
ويعطينا فكرة خميفة عن توجهات املجتمع ،خاصة وأن التخوف فيما سبق كان مرتبطا باخلاليا اإلرهابية املتعاطفة مع التنظيمات اإلرهابية ،لكن ال أحد انتبه الحتمال أن يسعى املواطنني ملحاربة ما يرونه ضد الدين بأيديهم
بعيدا عن املؤسسات املخول هلا ذلك قانونيا ،على هنج هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لدى التنظيمات املتشددة اإلرهابية كداعش.
* املغاربة يف رمضان ..أقل حرية وأقل انفتاحا
وتسامحا
رمضان هذه السنة أعاد إىل الواجهة وبحدة
نقاش الحريات الفردية يف املغرب ،وسنعرض
ألهم القضايا التي شغلت بال الرأي العام املغربي
واحتلت الصدارة يف وسائل اإلعالم وحظيت
بنصيب األسد يف النقاش العمومي ،وأثارت
تعارض الديني بالقانوني والحقوقي ،وهسترييا
الجماهري وأخطاء السلطة.
البداية كانت من إنزكان حيث لم يدر بذهن فتاتني
مرفوقتني بأفراد من عائلتهن أن جولة عادية
لهن يف سوق املدينة أياما قبل رمضان ،ستتحول
إىل مسلسل تراجيدي استمرت فصوله ألسابيع،
وكانت له تداعيات وطنية وخارجية عىل صورة
املغرب املتسامح واملنفتح التي لطاملا استكانت
إليها الدولة ،فقضية التحرش بفتاتي إنزكان التي
تحولت إىل مسألة إخالل علني بالحياء العام بفعل
النيابة العامة وضغط الغوغاء ،أثارت سخطا
عارما يف أوساط املجتمع املدني والسيايس
الذي خرج للتظاهر والتنديد ،خاصة بعد
أن غاب عن السلطة أن تطبيق القانون
ليس مخوال لألفراد وأن دور املواطن
يقترص حني يرى إخالال بالقانون ،عىل
االتصال باألجهزة األمنية املسؤولة املخول
لها قانونيا تقدير مخالفة املواطنني
للقانون من عدمها ،وتقييد حريتهم
بالقبض عليهم بناء عىل منطوق القانون
ليتم تقديمهم أمام القضاء الذي له وحده
صالحية اإلدانة من عدمها وفق مساطر
قانونية واضحة.
املجتمع السيايس واملدني املغربيني تحركا
بقوة بعد استرشاء الخوف من انتشار
ممارسات خطرية بإسم الدين بني أفراد
الشعب العاديني ،كانت مقترصة إىل وقت
قريب عىل الجماعات اإلسالمية املتطرفة،
خاصة مع وقوع أحداث مماثلة منها
رفع شباب لالفتة بألوان إرهابيي داعش
بشاطئ أكادير ضد «ارتداء البيكيني»
بمربر احرتام رمضان ،وحادثة أخرى
أكثر خطورة وبشاعة حدثت يف النصف األول
من شهر رمضان وتمثلت يف هجوم العرشات من
املواطنيني عىل مواطن مغربي بفاس يف مشهد
مرعب بدعوى أنه مثيل ،ولوال لطف األقدار وفرار
املواطن يف سيارة أجرة من الحشود الغاضبة
لكانت العواقب وخيمة ،وأمام هذا الفعل الجديد
الشنيع الذي انضاف لواقعة إنزكان اضطرت
الدولة عرب وزارتي الداخلية والعدل إىل إصدار
بيان جاء متأخرا قليال ،وضعت فيه النقط عىل
الحروف مشددة عىل كون تطبيق القانون يقترص
عىل املؤسسات املخول لها ذلك قانونيا واملتمثلة
يف األجهزة األمنية املعروفة ،وأن دور املواطنني
يقترص عىل اإلبالغ ،متوعدة املخالفني بأوخم
العواقب ،وجاء هذا البيان موازاة مع القبض عىل
متحرشني بفتاتي إنزكان ومتابعتهما قضائيا،
باإلضافة إىل إعالن حالة أخرى مشابهة ملتحرشني
آخرين.
* فتيات إنزكان :تحرش يتحول إىل قضية أخالق عامة
ثم معركة بني الحداثيني واملحافظني
شهدت الساحة السوق األسبوعي بإنزكان أياما
قبل شهر رمضان ،هجوما جماعيا وتعنيفا من
طرف مجموعة من األشخاص ضد فتاتني من
املدينة ،بزعم كون لباسهما غري محتشم ومخل
بالحياء ،وعند استنجاد الضحيتني بالرشطة

ً
ً
ضيقا
لباسا
فيه ما ييل« ..أؤكد لكم أنني أرتدي
وتفاصيل جسمي واضحة ،كما أن فخذاي عاريني
إضافة إىل جزء من صدري ..وأؤكد لكم أن اللباس
الذي كنت أرتديه أثار انتباه جميع املارة نظ ًرا
لقرصه وضيقه ،وأؤكد لكم أن الغرض من لبسه
هو إظهار مفاتن جسمي واستمالة الرجال».

التي حرضت إىل عني املكان ،وقادتهن إىل مركز
الرشطة لكن بعد إجبارهن عىل ارتداء لباس
آخر أكثر «سرتا» كما جاء يف شهادة الضحيتني،
تم االستماع إليهن يف محرض رسمي ،وتقديمها
يف حالة اعتقال أمام النيابة العامة باملحكمة
االبتدائية بإنزكان يف اليوم املوايل ،ومتابعتهما يف
حالة رساح بمقتىض الفصل  483من القانون
الجنائي الذي يج ّرم اإلخالل العلني بالحياء ،يف
حني لم يتم اعتقال أو استنطاق أي من املعتدين
عليهن ولم يتم فتح تحقيق يف واقعة االعتداء
والتعنيف يف بداية األمر.
القصة كما روتها فتاتي انزكان يف حوار مطول
مع راديو بلوس ،تمثلت يف تحرش شخص بهن
قبل أن يطلب رقم هاتف إحداهن ورغم أنها
رفضت أن تستجيب ملا أراد ،قام بمالحقتهن وملا
دخلتا اىل محل ماكياج رفقة امرأة أخرى وابنتها
الصغرية من عائلتهن ،فوجئتا بتجمهر الناس
أمام املحل ،وهم يسبونهن ويشتمونهن بسبب
لباسهن ويطالبون بإخراجهن من املحل ،وصدمت

نظمت فعاليات نسائية ومدنية وقفة احتجاجية
يوم السبت  27يونيو  ،2015أمام الباب الرئييس
لوالية األمن بأكادير احتجاجا عىل ما تعرضت
له فتاتي إنزكان ،نظرا ألن ما وقع يعترب حسب
بالغ للمحتجني ،تمييزا صارخا يف تطبيق القانون
وخرقا للمساطر القضائية ،كما أنه ّ
مس بالحق
يف التجول والسالمة الجسدية ،والحق يف االنتصاف
أمام القضاء وضمان رشوط املحاكمة العادلة،
ودعا البالغ كافة املدافعات واملدافعني عن قيم

الفتاتني من املشهد وطالبتا مالك املحل االتصال
بالرشطة ،خاصة بعد ان رضب املحتشدين
املحل بالحجارة ما أدى لتكسري واجهته ،وأكدت
الفتاتني أن ضمن املحتجني ملتحني دخل أحدهما
للمحل إلخراجهن وتعريضهن للحشود الغاضبة،
وحدثهن عن لباسهن بكالم يقطر شتما ،قبل أن
يحرض رجال الرشطة بعد مرور حوايل ساعة من
املعاناة.
وأوضحت الشابتني من جانب آخر يف ترصيح
للقناة الثانية أن األمر يتعلق بجريمة تحرش
تحولت بقدرة قادر إىل إخالل بالحياء العام «جينا
داخلني للسوق تلقى لينا واحد بغا رقم التلفون
ميل رفضنا جمع علينا امة عباد الله و حنا اليل
طلبنا البوليس لحمايتنا صدقو البوليس قلبوها
علينا ،كنا البسات كسوات عاديات كيتباعو فداك
السوق نيت».
املثري يف ما حدث لفتاتي إنزكان أن الرشطة لم تكن
أرحم من املتجمهرين حولهن يف سوق إنزكان ،إذ
حكيتا يف حوارهن السالف الذكر مع إذاعة راديوا
بلوس كيف أن البوليس احتجزهن لساعات وأقدم
رجال الرشطة عىل التهكم عليهن وبهن وشتمهن
والتحرش بهن طوال ساعات الليل ،قبل أن يقمن
بتوقيع محارض لم يسمح لهن بقراءتها تتضمن
اعرتافا رصيحا باإلخالل العلني بالحياء العام إذ
لم تكتشفا إال الحقا أن املحرض املنجز لهن ورد

املواطنة والعدل واملساواة ،واملساندات واملساندين
للحرية إىل االحتجاج عىل هذه الواقعة وعىل آثارها
القانونية ،واملطالبة بإسقاط املتابعة يف حق
الفتاتني ،بسبب غياب أركان الجريمة املنصوص
عليها يف الفصل  483للقانون الجنائي ،والبحث
عن الجناة املعتدين ومتابعتهم وفق القانون
وفتح تحقيق يف املساطر املتخذة يف حق الفتاتني
مع تنقيح القانون الجنائي من الفصول غري
املالئمة لروح العرص وال لدولة الحق والقانون.
وليلة يوم األحد  28يونيو وتحت شعار «صايتي
حريتي» وشعار «صايتي هويتي» ،خرج بكل من
الرباط والدارالبيضاء عرشات املحتجني ،يمثلون
مختلف أطياف املغرب السيايس والحقوقي
والجمعوي ،مرددين شعارات تندد بما تعرضت له
فتاتا إنزكان من تضييق وتحرش بسبب لباسهن،
كما شجب املتظاهرين بشدة سلوك النيابة
العامة ،محملني لوزير العدل املسؤولية التامة يف
القصور والخلل الذي شاب تعامل السلطات مع
قضية الفتاتني اللتني تعرضتا ملمارسات ال تقل
خطورة يف ضيافة الرشطة.
املشاركون يف ذاتني الوقفتني رفعوا الفتات
تؤكد عىل حرية اللباس وحقوق املرأة ،وتطالب
بالحقوق املدنية للمغاربة وباملساواة ،وتغيري
القوانني ،وتندد بمتابعة املواطنات بسبب
لباسهن ،كما رددوا شعارات تندد باألخطار

* رد فعل املجتمع املدني والحقوقي« :الفستان ليس
جريمة» و«صايتي حريتي وهويتي»

املحدقة بالحريات الفردية وبما وصفه املحتجون
ب»الشوهة العاملية» وب»الرجعية» ،وبما سموه
«املحاكم األفغانية الداعشية».
وتزامنا مع محاكمة فتاتي إنزكان املتهمتني
باإلخالل العلني بالحياء العام ،نظمت نساء
أطلقن حملة تضامن تحت شعار «ارتداء فستان
ليس جريمة» ،ومعهن العديد من الهيئات
الحقوقية والسياسية والنسائية والشبابية
واملدنية ،وقفة احتجاجية ضد ما وصفنه
ب»الظالمية والفكر الظالمي واالنغالقية» يوم 06
يوليوز أمام املحكمة االبتدائية بإنزكان.
يذكر أن الوقفات املنددة باعتقال فتاتي إنزكان
أطلقها رواد املوقع االجتماعي فيسبوك الذين
أنشؤوا صفحات ال زالت نشيطة من ضمنها
«صايتي حريتي» ،و»ارتداء التنورة ليس
جريمة» ،كما استمرت الدعوات للتوقيع عىل
عريضة إلكرتونية تؤيد حرية اللباس يف املغرب،
ومراجعة عدد من القوانني.
* الدولة تتدارك أخطاءها
نتيجة تراكم الضغط الحقوقي واإلعالمي الوطني
والدويل وتوايل االنتقادات الحادة للسلطة فيما
يخص تعاملها مع قضية فتاتي إنزكان ،أصدرت
كال من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات
بيانا أكدتا فيه عىل أن أي شخص أو مجموعة
من األشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة
بأنفسهم ،ستتم متابعتهم أمام املحاكم ،وفق
اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل يف اململكة
املغربية.
وطالبت وزارتا الداخلية والعدل من األشخاص
الذين يالحظون مخالفة القانون ،أن يخربوا
فورا السلطات القضائية ،والرشطة أو الدرك ،مع
التأكيد عىل أن أي فعل أو عمل يهدف إىل أن يحل
محل العدالة أو األمن يف اململكة يعترب غري رشعي
تماماً.
بيان الوزارتني جاء تزامنا مع اإلعالن عن القبض
عىل متحرشني بمدينة إنزكان ،وأكد بيان لإلدارة
العامة لألمن الوطني يوم الجمعة  03يوليوز عن
اعتقال شابني إحداهما قارص وصاحب سوابق
قضائية ( 17عاما) ،والثاني ( 18عاما) ،وأوضح
البيان أن املتهمني تحرشا بفتاتني بالشارع العام
بسبب ما اعترباه مالبس مخلة قبل أن يتطور
املوضوع إىل إعتداء لفظي وإيذاء جسدي وعمد
أحدهما إىل القيام بحركات ذات إيحاءات مخلة
بالحياء العام».
وارتباطا بقضية فتاتي إنزكان اعتقلت مصالح
الرشطة باملدينة شخصني من تجار سوق املدينة،
عىل خلفية االعتداء عىل فتاتي إنزكان اللتان
تتابعان بتهمة اإلخالل بالحياء العام ،جراء
ما أقدم عليه ذلك الشخصني ومن ساندهما يف
فعلهما الخطري الذي كان من املمكن أن يؤدي إىل
أمور خطرية ليس أقلها اإليذاء الجسدي.
ورصحت مصادر من املدينة لوسائل إعالم
مغربية ،أن اإلدارة العامة لألمن الوطني دخلت
عىل خط القضية ،وأن اعتقال الشخصني جرى
بتوجيهات من املركز ،وأن ضابط الرشطة الذي
حرر املحرض للفتاتني يتم التحقيق معه بدوره.
ولعل تدارك الدولة ألخطائها تجسد بشكل واضح
يوم اإلثنني  06يوليوز يف الجلسة األوىل ملحاكمة
فتاتي إنزكان ،حيث وبمجرد أن انتهى محامي
الفتاتني الذين يعدون باملئات من مرافعاتهم،
حتى ساندهم ممثل النيابة العامة الذي أقر
بوقوع خطأ خالل تكييف التهمة التي تتابع بها
الفتاتان ،مؤكدا أنه يتبنى كل ملتمسات الدفاع
التي تطالب بإسقاط املتابعة عنهما ،مؤكدا «احتا
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* «حجابي ..حريتي» يفشل يف مواجهة الشارع ضد
«صايتي ..حريتي»

احنا عندنا بناتنا ومنبغيوهمش يتعرضو ليش
مكروه».
ونوه ممثل النيابة العامة إىل أن «املغرب قطع
أشواطا كبرية يف تكريس حقوق اإلنسان
والحريات الفردية والجماعية ،وأنه لن يقبل
بالرتاجع إىل الوراء مهما كان شكل هذا الرتاجع».
وصبيحة يوم اإلثنني  13يوليوز  ،2015قضت
املحكمة اإلبتدائية بإنزكان برباءة فتاتي إنزكان
«سهام وسناء « بعد أن تابعتهما النيابة العامة
بذات املحكمة بتهمة اإلخالل العلني بالحياء
العام.
* مواطن فاس :سرقة تتحول لجهاد ضد املثليني ورد
فعل مناسب للسلطات
موازاة مع قضية فتاتي إنزكان صدم املغاربة
يوم االثنني  29يونيو بقضية أخرى ال تقل
خطورة وتخص مواطنا من مدينة فاس ،قامت
مجموعة كبرية من الناس بالهجوم عليه داخل
سيارة لألجرة بدعوى أنه مثيل ،الوقائع الخطرية
جرى تصويرها عىل رشيط فيديو تم بثه عىل
موقع «يوتوب» قبل أن يتم تداوله عىل نطاق
واسع يف مواقع التواصل االجتماعي ،ولقي
الحدث استهجانا بالغ لدى الرأي العام الحقوقي
خاصة بعد ترصيحات مواطن فاس التي أكد
فيها أن كان ضحية نصب من قبل سائق لسيارة
أجرة ،هذا األخري الذي حاول أن يفلت بفعله عرب
الرصاخ يف وجه املارة بدعوى أن املواطن الذي
يقله مثيل.
واقعة فاس وعىل عكس ما حدث لفتاتي
إنزكان وفيما يبدوا أنه استيعاب للدروس من
قبل السلطات دفعت بوكيل امللك لدى املحكمة
االبتدائية بفاس إىل إصدار بالغ أكد فيه عىل
أنه و»عىل إثر تعرض أحد املواطنني العتداء
بالعنف من طرف مجموعة من األشخاص يف
الشارع العام ،أمرت النيابة العامة بفتح بحث يف
املوضوع من أجل ضبط كل من ثبت تورطه يف
القضية وتقديمه للعدالة وترتيب اآلثار القانونية
عىل ذلك».
وشدد ذات البالغ عىل أنه «سيتم التعامل
بالرصامة الالزمة مع كل من يتجاوز سلطة
القانون وصالحيات الدولة ،التي يبقى لها وحدها
حق إيقاع العقاب عىل املخالفني للقانون».
* حوادث مشابهة ال تقل خطورة:
 مظاهرة أمام بيت معتقلني بتهمة اإلخاللالعلني بالحياء العام
أحداث أخرى مشابهة ملا وقع بمدينتي إنزكان
وفاس عرفتها مختلف املدن املغربية قبل وأثناء
شهر رمضان الحايل ،إذ بعد اعتقال شابني ،يوم
 3يونيو املايض ،بعد قيامهما بـما وصفته وزارة
الداخلية بأعمال مخلة بالحياء يف ساحة صومعة
حسان بالرباط ،نظم العرشات من الشباب وقفة
احتجاجية أمام بيتيهما.
 ملتحي يجاهر بالدعوة ضد اللباس يف الشارعالعام
يف شهر رمضان الحايل انترش فيديو لشخص
ملتحي بطنجة يرتدي لباسا أفغانيا وهو يطلب
من فتاتني تغيري لباسهما ،ما دفعهن إىل الدخول

يف شجار معه وسط الشارع العام بينما هو يردد
مقوالت دينية ويرفع رأسه إىل السماء داعيا الله،
يف مشهد مشابه لدعاة املسلسالت التاريخية.
 فاضمة سيمان :متحرش يتحول إىل واعظشكت طالبة بمعهد للفنون الجميلة يف مدينة
تطوان وتشتغل كفنانة بورش فنان بمدينة
طنجة منذ مدة غري قصرية يف بداية  30من شهر
يونيو املايض ،االعتداء عليها لفظيا وجسديا،
بسبب اللباس.
الشابة املسماة ،فاضمة سيمان ،نرشت عىل
حسابها يف موقع التواصل االجتماعي ،صورتني
لها ،مرفقتني برشوحات حول ما القته من
تعنيف ،قائلة إنها تعرضت للسب بكلمات نابية،
بعدما رفضت التجاوب مع تحرش يف سوق
شعبي ،وأن املتحرش تحول إىل مصلح ديني بعد
أن رفضت التجاوب معه ،وانتقد لباسها بدعوى
أنه غري محتشم يف رمضان ،وملا ردت عليه لكمها
يف ذراعها ،قبل أن يتوجه إليها حامال سكينا،
وأكدت الشابة أنها لوال أن أرسعت بمغادرة املكان
لحدث ما ال تحمد عقباه ،وأثارت الشابة اإلنتباه
إىل ال مباالة املارة بما حدث لها ،ما جعلها تحس
بمزيج من األلم والحكرة والدموع والغضب.

بعد وقفة «صايتي حريتي» أطلقت مجموعة
من الناشطات املغربيات حملة عىل «الفايسبوك»
بعنوان حجابي حريتي لدعم املحجبات
والتضامن معهن ،وعىل ما يبدوا فدعوتهن لم
تلق استجابة من قبل املغاربة بعد أن خرجن نهار
يوم األحد  05يوليوز لالحتجاج أمام الربملان إذ
كان عددهن أقل من عرشين امرأة وفتاة يرتدي
بعضهن ألبسة أفغانية.
ورفعت املحتجات شعارات من قبيل «هويتنا
خط أحمر» و»حجابي احتشامي ..أفرض به
احرتامي» و»النضال من أجل الحرية ..الحجاب،
الحشمة يف املجتمع املغربي» ،و»إسالمية
إسالمية ..ال للعلمانية» و»التنورة تطلع برا..
الشذوذ يطلع برا».
وطالبت املشاركات يف الوقفة الحكومة بحماية
حرية إرتداء الحجاب يف املؤسسات الرسمية
للدولة ،واحرتام الهوية اإلسالمية للمغرب التي
يكفلها الدستور.
* اإلفطار العلني يف رمضان بنكهة تحدي وزير العدل
كالعادة مع كل رمضان عادت حركة ما
صايمينش هذه السنة للدعوة إىل اإلفطار العلني
تحت مربر الحرية الفردية وحرية املعتقد،
معتربة أن اإلفطار العلني يف رمضان «حق»
تكفله املواثيق الدولية كاإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان.
وأوردت الحركة يف صفحتها عىل موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» مضمون املادة  18اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،التي تنص عىل أن «لكل

الخامس ويفطر ،وحينها سرتون ما سوف
يقع».
هذا وأقدم أفراد من حركة ماصايمينش بنشر صورا
لهم وهم يتحدون السلطات بإفطار علني لرمضان
قرب مسجد حسان بالرباط.
يذكر أن مسودة القانون الجنائي املغربي أبقت
عىل تجريم اإلفطار العلني يف رمضان ،ورغم أن
الدستور املغربي يقر بسمو املواثيق واملعاهدات
الدولية إال أن أحكام الرشيعة اإلسالمية ال زالت
تعتمد كمرجعية يف الترشيع رغم تناقضها
مع ما يريد يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
واملعاهدات واالتفاقيات التي وقع عليها املغرب.
هكذا إذا يبقى الجدل حول الحريات الفردية يف
املغرب مستمرا سواء نتيجة ملمارسات الدولة
أو سلوكات املواطنني اتجاه بعضهم البعض،
تلك السلوكات التي ال تعكس يف النهاية إال ذلك
التيه الذي يطبع سياسة الدولة وسعيها الدؤوب
للتوفيق املستحيل بني مرجعيات متناقضة دينية
من جهة وحداثية من جهة أخرى.
ويف ظل رفض الدولة التي يبقى دورها حاسما أي
تغيري للقوانني الجامدة منذ عقود ،ومعالجة عدم
انسجام الكثري من املقتضيات القانونية مع واقع
املجتمع املغربي املعارص ومع املواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان ،وفضفاضية تلك املقتضيات يف
كثري من األحيان من قبيل تلك املتعلقة باإلخالل
العلني بالحياء العام أو بالتحريض عىل الفساد
وغريها ،فالجدل حول الحريات باملغرب لن
ينتهي طاملا لم تحسم الدولة خياراتها وتعمل
من أجل االنسجام بصدق مع ما يرد يف املواثيق
واملعاهدات الدولية التي وقعت عليها ،والتي
تعترب أسمى من القوانني والترشيعات الوطنية
وفق الدستور املغربي الذي يعد القانون األسمى

* حنان كاحمو« :اللهم إني صائم» قبل الرمي بحبات
الطماطم
يف أكادير مرة أخرى وبحي الجرف تعرضت
الصحفية حنان كاحمو للرجم بالطماطم
بالسويقة العشوائية املقامة بحي الجرف من
قبل الكرارسية بحسب األحداث املغربية يف عددها
ليوم اإلثنني  06يوليوز.
وذكرت الصحيفة عىل أن حنان كاحمو ملا كانت
بصدد التبضع من السويقة فور قدومها من
عملها يف يوم رمضاني ،وفور دخولها سمعت
صوتا يقول «اللهم إني صائم» وتظاهرت
بالالمباالة ،تقلب عينها بني الخرض ،وأضافت
حنان قائلة « تقديت ماطيشة ،بطاطا ،خيزو
والبصلة والخصة ودرت جيهت مول الديسري،
فجأة مرت حبة طماطم لرتتطم بثوب بجانب
من ثوب فستاني الفضفاض دون أن تلمس
جسمي ،تظاهرت من جديد بكون محاولة
اإليذاء مجرد لعب كرارسية يف يوم رمضاني،
وفور رشوعي يف انتقاء الفواكه ،فجأة ارتطمت
بجسمي حبة طماطم بقوة رماها أحد الباعة،
فالتفتت إىل الخلف دون أن أتمكن من معرفة
من يكون الفاعل».
* جهاد فيسبوكي ضد مالبس النساء
عرف موقع التواصل اإلجتماعي «الفيسبوك»
تزامنا مع رمضان الحايل دعوات مجهولة املصدر
لفضح «البنات الالئي يرتدين مالبس ضيقة أو
مخلة بالحياء» ،وذلك حسب الدعوات املنشورة
«عرب تصويرهن ورمي صورهن يف مواقع
التواصل االجتماعي» بغية التشهري بهن.
الحملة لم تلقى رواجا كبريا من لدن املغاربة
لكنها ظلت تظهر بني الحني واآلخر ،ما يطرح
التساؤالت عن مسببات ما يقع باملغرب حاليا
من أفعال غري مسبوقة يقوم بها مواطنني
عاديني باسم احرتام الدين وشهر رمضان وهي
أفعال موجهة كلها ضد النساء والفتيات.

شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين،
ويشمل هذا الحق حرية تغيري ديانته أو عقيدته،
وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واملمارسة
وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك رسا
أم مع الجماعة».
كما دعت الحركة عرب صفحتها «ما صايمينش
 ،»2015إىل إلغاء الفصل  222من القانون
الجنائي املغربي ،الذي ينص عىل أن كل من عرف
باعتناق الدين اإلسالمي ،وتجاهر باإلفطار يف
رمضان ،يف مكان عمومي ،دون عذر رشعي
يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر وغرامة
من اثني عرش إىل مائة وعرشين درهما».
وشارك يف الصفحة آالف األشخاص ،لكن باملقابل
تعرضت النتقادات اتهمت أغلبها القائمني عليها
بالسعي للفتنة وزعزعة عقيدة املسلمني ،لكن
لعل املثري هذه السنة هو ترصيح وزير العدل
املغربي متحديا الداعني إللغاء تجريم اإلفطار
العلني يف رمضان بقوله يف جلسة نظمتها
صحيفة «ليكونوميست» يوم االثنني  29يونيو
« ،2015عندما نتحدث عن اإلفطار العلني يف
رمضان ،فإننا نتحدث عن حدوث ذلك يف مكان
عمومي ..إذا ما حدث أن عثر ضابط للرشطة
عىل شخصني يدخنان بعيدا يف مكان مهجور،
فإن ذلك ليس بإفطار علني وال يجب متابعة
املعنيني» ،وأضاف الوزير متحديا «إذا كان من
يدافع عن اإلفطار قادرا عىل مواجهة املجتمع
واختبار صالبة أفكاره ،فليذهب إىل شارع محمد

للبالد الذي تستمد منه بقية القوانني.
* محكمة إنز ّكان تحكم برباءة «فتاتي التنورة»
بعد الجدل الذي إستمر ألسابيع ،والردود الفعل
القوي من طرف املجتمع املدني والهيئات
الحقوقية ،التي شجبت إعتقال ومتابعة ما
بات يعرف «بشابتي ..إنز ّكان» من طرف
النيابة العامة وقرارمتابعتهما بتهمة «اإلخالل
العلني بالحياء العام» .قضت أخريا املحكمة
االبتدائية بمدينة إنز ّكان صباح اليوم اإلتنني
 13يوليوز 2015برباءة الشابتني من املنسوب
إليهما.
وأنهت بذلك املحكمة فصول متابعة قضية فتاتي
«الصايا» سمية ،وسهام ،والتي حركت الرأي
العام الوطني وحتى الدويل ،كما أسقطت املحكمة
اإلبتدائية مسطرة املتابعة القضائية يف حقهما،
وهو الحكم الذي خلف ردود فعل إيجابية من
طرف هيئة الدفاع والتي تتكون حسب ترصيح
املحامي بكار السباعي من أزيد من ألف ومائتني
محامي ومحامية.
وفور تلقيهما للخرب ،شكرت الشابتني كل من
ساندهما يف محنتها عىل اثر متابعتهما ،واعتربن
أن القضية ليس لهما فيها أي ذنب ،ولم يرتكبن
فيها أية خطيئة من شانها أن تجرهما للمتابعة
القضائية.

6
منتصر
إتري
عاد بقوة اللغط والجدل حول
الحريات والحقوق الفردية يف
املغرب إىل الواجهة ،بعد أن قامت السلطات
األمنية بمدينة أ ّكادير بإعتقال شابتني
بحجة إرتدائهما لباسا «غري محتشم» وقرار
متابعتهما من طرف النيابة العامة يف حالة
رساح بتهمة «اإلخالل العلني بالحياء العام»،
هذه الواقعة لم تكون هي األوىل التي شهدها
املغرب يف أقل من شهر حسب نشطاء حقوق
اإلنسان ،إذ سجل إعتقال ومتابعة مجموعة
من الشبان بتهمة «الشدود الجنيس»
ومحارصة شابني قيل بأنهما «مثليني» بأحد
املقاهي بذات املدينة ،وإعتقال شابني آخرين
بمدينة الرباط قيل بأنهما تبادال القبل أمام
مسجد حسان ،هذه األحداث وغريها دفعت
بعدد من املنظمات الحقوقية والنسائية
واملدنية لدق ناقوس الخطر إزاء الرتاجعات
التي يشهدها املغرب يف مجال الحريات الفردية
وتنامي التضييق عليها من طرف ما سمته
بالقوى املعادية لحقوق اإلنسان ،كما أعادت
وبقوة النقاش حول الحريات الشخصية
املكفولة دستوريا يف املغرب وحدودها املمكنة
يف املجتمع املغربي ،وأعادت طرح السؤال
العريض «الحريات الفردية يف املغرب إىل أين»؟
يف ظل هذه األحداث ،إضافة إىل النقاش الرائج
والتحفظات الكثرية عىل مسودة القانون
الجنائي الجديد التي أعدتها وزارة العدل
والحريات ،والتي ترضب يف العمق الحريات
الفردية و تتناقض مع الفصل  19من الدستور
الجديد ،حاولت جريدة» العالم األمازيغي» أن
تستقي أراء ومواقف مجموعة من املعنيني
والحقوقيني ،و وجهات نظر مختلفة حول هذا
املوضوع الشائك يف مجتمعنا.

ملف العدد

جدل احلريات الفردية يف املغرب

وعن التخوف من مستقبل الحريات الفردية
باملغرب يف ظل األحداث األخرية ،أوضحت
الناشطة الحقوقية بأن «التخوف األسايس
يكمن يف تدبدب الدولة يف تبني منطلقات
واضحة وجريئة يف مواجهة كل ما من شانه
أن يشوش عىل االختيار اإلسرتاتيجي للمغرب
واملتمثل يف بناء الدولة الديمقراطية الحداثية
القادرة عىل تدبري اإلختالف و حماية ممارسة
الجميع لحقوقه وحرياته دون وصاية من
أحد ،حيث يبقى االحتكام لسلطة القانون
وحده ال لسلطة األشخاص ،مضيفة ـ أن
تساهل الدولة يف «استغالل الدين وتسييسه
ضدا عىل القانون يعزز مخاوفنا ليس عىل
الحقوق والحريات فقط ولكن عىل مستقبل
البالد بصفة عامة »،مربزة أن «التضييقات
التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا كحالة
انزكان وتطوان وفاس هو تجسيد للرصاع
الكامن داخل املجتمع والذي يتم تأجيجه
بخطابات بعض املسؤولني غري املسؤولة
واملناقضة اللتزامات املغرب والسياق العام
الذي أفرزه دستور « ،« 2011هو نتيجة كذلك
لتخادل الدولة يف مواجهة فتاوي التكفري
املاسة بكرامة وحريات مجموعة من املواطنني
واملواطنات إىل درجة ظهور منافسني للدولة يف
احتكارها لسلطة تنفيذ القانون ،و تقمصهم
لدور الخصم والحكم ،وهدا ما يطرح كما
سبقت اإلشارة تخوفات حول مستقبل البالد
خاصة أمام ما تعيشه دول الجوار التي لنا
معها تقاطعات كثرية» .عىل حد تعبري املتحدثة
ويف ردّها عىل سؤال حول مسودة القانون
الجنائي الجديد ومدى تناقضها مع الدستور

الحيان ..تساهل الدولة يف استغالل الدين يعزز
مخاوفنا على الحقوق والحريات ومستقبل البالد
املحامية بهيئة الرباط ،االستادة عائشة
الحيان إعتربت بأن الحريات الفردية من
املواضيع التي احتدم بخصوصها النقاش
وعرفت تجاذبات كبرية ،خاصة تقول «وأن
هناك جهات ترتبص بمفهوم و مضامني
الحقوق والحريات الفردية وتحور أبعادها
بشكل يرضبها يف العمق و يفرغها من
محتواها اإلنساني الحقوقي يف تناقض سافر
مع دستور  2011وكدا املواثيق الدولية»
مضيفة بأن «كل املكتسبات التي تحققت يف

السنوات األخرية والتي جسدها الدستور يتم
االلتفاف عليها من منطلقات ومرجعيات
فكرية وأيديولوجية تستند إىل املعطى الديني
بتأويالت ماضوية» ،وهذا املنحى النكويص
حسب تعبري املتحدثة خلق جدال مجتمعيا
جعل املغرب يف مفرتق الطرق و يف تناقض مع
التزاماته الدولية وكدا مع مرتكزات الدستور
يف كل مضامينه ،معتربة يف ذات السياق أن
الدولة بكل مؤسساتها واألحزاب السياسية
بكل تالوينها واملجتمع املدني بكل أطيافه،
مسؤولون مسؤولية تاريخية يف الدفاع عن
مقومات وأسس دولة الحق والقانون التي من
املفروض أن تشكل درعا حاميا ملمارسة جميع
املواطنني واملواطنات لحقوقهم وحرياتهم
الفردية دون تحفظ ويف إطار من املساواة.
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الجديد والقوانني واملواثيق الدولية التي وقع
عليها املغرب ،أكدت املحامية والناشطة
الحقوقية بان « هناك تناقض واضح بني
ما ينص عليه الدستور من حماية للحريات
الفردية وكدالك ما تنص عليه املواثيق الدولية
التي وقع عليها ،وما تضمنته مسودة القانون
الجنائي من نصوص مفتوحة عىل تحجيم
وتبخيص الفرد وتضييق عىل حرياته باسم
حماية األمن العام و األخالق وقيم املجتمع
من منظور أحادي محافظ بما تحمله عبارة
محافظ من تدرج تصاعدي نحو اإللغاء الكيل
ملعنى الحقوق والحريات» ،وهذا التناقض
حسب الحيان «ال يظهر فقط عىل مستوى
النصوص وإنما كذلك عىل مستوى فلسفة
املسودة التي تتحكم فيها خلفية محافظة
تسعى إىل أن تبصم كل القوانني بمرجعيتها
البعيدة عن املرجعية الكونية لحقوق االنسان»
.
أعرور ..الحقوق والحريات تعيش ردة وإنتكاسة
حقيقية
بدورها قالت اإلعالمية والناشطة الحقوقية
فاتحة أعرور ،بأن الحقوق والحريات يف
املغرب تعيش ردة وإنتكاسة حقيقية ،مضيفة
ـ أن هناك تضيق ممنهج عىل املعارضني
واألصوات الحرة والجمعيات الجادة التي تزعج
مصداقيتها الدولة ،كما أن هناك محاكمة
الصحفيني عرب فربكة امللفات (قضية هشام
املنصوري نموذجا) ،و»كأن هناك عمل دءوب
يبذل من أجل مغازلة التيار الديني املحافظ
بغية الحفاظ عىل استقرار مزعوم ،يف حني أن
األمر ينطوي عىل مغامرة كبرية يمكن أن يدفع

البلد ثمنها غاليا يف املستقبل».
وأضافت أعرور يف لقائها مع «العالم
األمازيغي» أن هناك خوف عند الكثريين عن
مستقبل الحريات باملغرب ،خاصة عندما
يتبني أن الهجوم عىل الحريات يتم» بمباركة
من النظام» ،وأوضحت أملتحدثة أن» اعتقال
الشابني اللذين قيل أنهما مثليني بتهمة
«اإلخالل بالحياء العام» والتشهري بهما من
قبل بيان لوزارة الداخلية نرشته بعض وسائل
اإلعالم ،هو من شجع املواطنني املحافظني عىل
الهجوم عىل شابتي انزكان والشاب املتحول
جنسيا يف فاس»« .لقد كان املشهد وحشيا
وقاسيا ال يليق باإلنسانية وبقيم التعايش
وقبول االختالف .وكأننا عدنا إىل عرص محاكم
التفتيش ».قبل أن تعود أعرور وتقول « رغم

ذلك أبقى متفائلة ،أعتقد أن العالم بدأ يعرف ما
يسمى ببداية أفول الهويات الدينية املتطرفة
املناقضة للقيم اإلنسانية والحق يف االختالف
والتعايش .هذه الهويات تحترض اآلن يف رأيي،
لذلك فهي تتخبط خبط عشواء وتحاول أن
تأتي عىل األخرض واليابس وبالنهاية ستحرق
نفسها بنفسها وسينترص العقل».
ويف ردها عىل سؤال حول موقف الدستور
الجديد واملواثيق الدولية التي وقع عليها املغرب
من األحداث األخرية؟ قالت أعرور بأن « ما
يحدث من تراجع يرضب عرض الحائط كل ما
نص عليه دستور  2011وكل التزامات املغرب
الدولية يف مجال الحريات وحقوق اإلنسان،
ويرض بمصداقيته يف الخارج» ،مضيفة أنه
«لم يعد يف ظل عوملة املعلوميات مسموحا
باملراوغة أو الكذب ،املنتظم الدويل ينتظر من
املغرب أن يرتجم التزاماته عىل أرض الواقع
عرب قوانني وآليات حمائية حقيقية وفعالة
وإال سيجد نفسه يف حرج كبري» .وزادت أعرور
بالقول «الدستور املغربي كما قال عنه األستاذ
محمد السايس يشبه رواقا كبريا للتبضع.
يمكنك اقتناء ما تشاء منه .بعبارة أخرى «دار
الخاطر للجميع باش حتى واحد ما يبقى فيه
الحال».
املتحدثة أضافت يف معرض حديثها مع
«العالم األمازيغي» أن ازدواجية «األصولية
واملعارصة» ال يمكن أن تنتج سوى مجتمعا
عنيفا وسايكوباتيا .وأردفت قائلة« :عىل
املغرب أن يحدد اتجاهه وما يريده بالضبط،
إما الحداثة الحقة غري املبنية عىل االقصاء
واالنتقائية ،حتى تتسنى مسايرة العرص وبناء
مجتمع الديمقراطية وتدبري االختالف وإرساء
فن التعايش وتحقيق الحريات الفردية
والجماعية والعدالة االجتماعية واملساواة،
ومحاربة الفساد و االستبداد ،أو التضحية
بكل األشواط التي قطعها البلد منذ سنوات
بفضل تضحيات خرية أبنائه ومن ثمة العودة
إىل الفكر واملنهج املاضوي ويف ذلك مغامرة غري
محمودة العواقب» .
وإسرتسلت أعرور بالقول »:نحن يف مفرتق
طرق حقيقي وعلينا االختيار بني السلم
والتعايش ،أو االنزالق نحو التطرف .واألمر
يستدعي شجاعة وجرأة كبريين والبدء فورا
بإصالحات حقيقية تهم االعالم والتعليم
بالدرجة األوىل ،وعدم السماح مهما كان
بمرور مدونة القانون الجنائي املشؤومة».
حسب تعبريها.
أسامة  ..تنصيص الدستور على الحريات الفردية
مجرد حربا على ورق

أسامة شاب مثيل الجنس يقول يف تقييمه
لواقع الحريات الفردية باملغرب ما بعد دستور
 ،2011بأن «الواقع املؤسف للحريات الفردية
باملغرب لم يتغري كثريا بني ما قبل الدستور
الجديد و ما بعده» مضيفا يف حديثة «للعالم
األمازيغي» ،أن «دستور  2011يحمل بني
أوراقه تأكيدا عىل مجموعة من الحريات
الفردية من بينها حرية العقيدة ،لكن هذا ال
يعدو كونه حربا عىل ورق ،إذ ال يمكن للملحد
أو املسيحي التعبري عن معتقداته علنا أو
الدعوة لها أو انتقاد اإلسالم كما ال يزال من
يفطر علنا يف رمضان يقاد اىل السجن ،و ال
أعرف إن كان الدستور يقصد بحرية العقيدة
أن يكون يل الحق يف تبني أي معتقد أريد برشط
إبقائه رسا إذ أنني أستطيع فعل هذا دون
الحاجة لترشيع» ،وتسأل أسامة وباستغراب
قائال»:أليست حرية العقيدة تتضمن حرية
تغيري املعتقد و التعبري عنه و ممارسة طقوسه
إن وجدت ؟» قبل أن يعود املتحدث ويقول أن
«الدستور أيضا فيه تضارب صارخ بني مواده
املكتوبة بلغة فضفاضة قد تقيد ما يفرتض أن
يضمنه الدستور من حريات» مستدال كالمه
بالقول »:مثال العقاب عىل زعزعة ركائز
الدولة التي يدخل ضمنها اإلسالم قد تتصادم
مع حرية العقيدة .و العقاب عىل اإلخالل
بالحياء العام الذي يقصدون به ،باملناسبة
رؤية املغربي الذكر املسلم السني األشعري
املالكي املغاير جنسيا ،قد «يتعارض يف كثري
من األحيان مع ما يسميه الدستور الحق يف
عدم التدخل يف الحياة الشخصية».
وأورد املتحدث ما تعرض له املثليون يف األشهر
األخرية كأحداث الرباط التي قال بأنه ت ّم
الحكم عىل مثليني بالسجن ألربعة شهور
و غرامة مالية بسبب صور التقطاها .و
أكادير فيما يتعلق بفتاتي انزكان .ثم حادثة
محارصة املثليني و الرغبة يف تسليمه للرشطة
يف أكاديركدالك ،و الحادثة األخرية التي حورص
فيها مثيل يف فاس من طرف املارة مع رضبه
رضبا مربحا و رسقته».
أسامة شدد يف معرض حديثة مع «العالم
األمازيغي» عىل أن «الحادثتني األولتني تتحمل
السلطات األمنية فيهما مسؤوليتهما ،و تبينان
أن ضمان الحريات الفردية بالدستور ليس
إال حربا عىل ورق» ،أما الحادثتني األخريتني
يردف الشاب أنهما تبينان الجهل الذي يتغلغل
فيه الشعب املغربي حيث أن السلطات ربما
تحت الضغط تعاملت مع الحادثة األخرية
بشكل أفضل نوعا ما ،كما استدركت خطأها
يف حادثة فتاتي انزكان و اعتقلت املعتدين
اخريا» ،واسرتسل املتحدث يف كالمه بالقول:ان
«ضمان الحريات الفردية ال يكون بكتابتها يف
أوراق الدستور فقط ،بل يف تفعيلها و أجرأتها
يف الشارع و محاولة تغيري نظرة املجتمع
املغربي اتجاهها «.
أسامة الذي فضل عدم الكشف عن إسمه
كامال أكد عىل أهمية احرتام الحريات الفردية
و تقبل االختالف يف الجنس و العرق و التوجه
الجنيس و العقيدة مع رضورة ادراج هدا
االختالف يف املناهج التعليمية  ،موضحا يف
السياق ذاته أنه ال يمكن أن «تتوقع من شعب
أن ينشأ متفهما لالختالف و أنت تعلمه يف
مادة الرتبية اإلسالمية أن املثلية شذوذ و
انتكاس خلقي و ذنب أهلك الله قوما من أجله،
و أن اإللحاد انعدام لألخالق و رغبة يف ارتكاب
املعايص دون تأنيب ضمري ،بل اكثر من دالك
توحي له يف االمتحان أن العمل الحقوقي هو
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حرب عىل القيم اإلسالمية و دعوة
للفساد» يورد املتحدث
وحول تعامل الدولة و مؤسساتها
مع املثليني ،أوضح أسامة أنها «
تتسم أحيانا بالتضييق حني يكون
التضييق مفيدا لها و الرتاخي
أو حتى االستغالل حني يكون
األمر مفيدا لها ،هي عالقة تتسم
بالرباغماتية من جانب السلطات.
يختم الشاب املثيل كالمه مع «العالم
األمازيغي»
يونس ..الدستور لم يغري شيئا والحقوق
غري محصنة تحصينا قانونيا
من جانبه أوضح الناشط األمازيغي
أحمد يونس ،أنه « إذا جاز اعتبار
دستور  ،2011قد قرر يف بعض
فقراته ،ولو بشكل محتشم ،نوعا
من الحماية للحقوق الشخصية،
فذلك ال يعدو أن يكون محاولة
خلق نوع من التوازن عىل الطريقة
املغربية ،لذلك كانت النتيجة
عكسية» ،وبالتايل يضيف ،لم يغري
الدستور شيئا يذكر ،وبدت هذه
الحقوق غري محصنة تحصينا
قانونيا باتا ،وذلك راجع باألساس
إىل طبيعة الذهنية املغربية الهشة
املختلطة».
وأضاف املتحدث أن «ضياع الحقوق
الفردية حتى يف ظل هذا الدستور
الجديد بدا ملحوظا ،فأصبحنا
نعيش حقيقة هذا الضياع بمرارته
وفظاعته» وزاد قائال «يمكن الجزم
بأننا لسنا مجتمع شفافية ،لقد
ماتت كثري من الخصوصيات (
االمازيغية االصيلة مثال ) ،وتجردنا
من حقوقنا كذوات فاعلة ،عن
طريق بث الرعب والرتهيب من
خالل إشعارنا بأننا تحت املراقبة ،
طيلة الوقت» مضيفا أن «إمالءات
األجندة الدينية تعبث بحق الفرد يف
نفسه ،تجوف العقول لتحل محلها
كتل الجمود والتعصب» حسب
تعبريه
الناشط األمازيغي يف حديثه «للعالم
األمازيغي زاد بالقول « :إننا نالحظ
تبعا لهذا ،انقسام املجتمع املغربي
وانشطاره الواضح ،جزء ينكفئ
إىل االنغالق عىل الطات و املاضوية،
واعتبار الجزء اآلخر الذي يتعلمن
ويروم التحرر ،خصما لدودا
يستوجب املقاومة و يستوجب
املحاكمة  ،أو عىل األقل يستوجب
الحد من تمدده وبالتايل تحجيمه،
ليتقلص تبعا لهذا منطق الحوار
والتعايش والتساكن».
هذه التشوهات كما سماها املتحدث
التي تعرتي حرية الفرد والتي
تستقي مربرات وجودها من القوالب
الفكرية السلفية ،حسب اعتقاده،
لم تجد ردعا قانونيا صارما ضمن
متتبعات الدستور من تنزيل وتفعيل
و إلزامية ،ربما لكون هذا الدستور
قد أملته حسابات تكتيكية سياسية
محضة» موضحا أن «بعد هذا يمكن
القول أن واقع الحريات الفردية
باملغرب ،الرتباطها باألخالقي
والديني ،أصبح لحساسيته وقدرة
موضوعاته عىل تجييش الجماهري
واستنهاض وجدانها وهمها ،أصبح
نقطة برنامجية مهمة انتخابيا
وسياسيا  ،تمكن املتحكم يف تالبيبها
من بعض االنتصار امليداني  ،يف حني
يبقى الخارس األكرب هو حق اإلنسان
يف نفسه « .يورد الناشط األمازيغي
وأبدى املتحدث تخوفه عىل مستقبل
الحريات الفردية يف املغرب عىل
األقل بالنسبة للمدى املتوسط،
معلال تخوفه بما اسماه بـ» تنامي
املد الديني املتشدد ،وتراجع اليسار
أو اندثاره ،وتهلهله  ،وتراخي
مؤسسات الدولة من قضاء وبرملان
وغريها « إضافة إىل»تذبذب و تحجر
الربامج التعليمية والرتبوية ،هذا
عىل الرغم من ما يذكر من ايجابيات
يف هذا الشأن والتي استقدمتها أجواء
العوملة عرب آليات اإلعالم والتثقيف

والتواصل « ولعل البناء الطهني
العام ،أو ما يسمى يف االنرتوبولوجيا
بالشخصية القاعدية ،أي الشخصية
ذات الطابع الوطني ،يبني بوضوح،
أن الشخصية املغربية قد تغلغل
بداخلها ،بتفاوتات طبعا ،النزع
الديني ومتتبعاته من أخالقيات
وسلوك عام ،رغم ما يالحظ من تمدد
نوع من التحرر الغري الصامد أمام
الوازع الديني وتناقض مؤسسات
الدولة و حريتها  ،وانعدام قدراتها
عىل اتخاذ القرار يف هذا الشأن»
وأبرز الناشط « مدونة األحوال
الشخصية وما تالها من صدامات
و رصاعات إستلزمت التحكيم
امللكي» .وعىل هذا األساس يضيف
أحمد يونس «فانا لست متخوفا عىل
مستقبل الحريات الفردية فقط  ،بل
متخوف عىل مستقبل املغرب ككل،
و أرى أن كوارث حقيقية قادمة يف
األفق ،و أعتقد بالتايل أن األخطاء
قد ارتكبت يف األصل ،ونحن نؤدي
فقط رضيبة تلك األخطاء ،ويبقى
بصيص األمل هو مشعل التحرر
الذي تحمله الثقافة األمازيغية
التي تتضمن ما هو قابل للبلورة
والتطوير من إمكانات االنطالق
واالنعتاق».
الناشط األمازيغي عاد وقال يف
معرض حديثة مع جريدة «العالم
األمازيغي» أن إقرار دستور 2011
لبعض الحريات الفردية هو محاولة
لخلق نوعا من التوازن االجتماعي،
و رغم ما أطلق عليه « جمودية هذا
الدستور إال أن التأثريات
والفضاء
الخارجية،
الدويل العام  ،وشعارات
ما سمي بالربيع
الديمقراطي ،وحركة
عرشين فرباير ،يضيف ـ
قد دفعت به نحو نوع من
املرونة ،يف تعاطيه للشأن
الفردي» وحول سؤال
عن توقيع املغرب عىل
مواثيق وقوانني دولية
تحرتم حرية الفرد،
وصف أحمد يونس ذلك
بـ « نوع من النجابة،
يقدمها
واالمتثال
املغرب ،فقط لتلميع
الصورة ومكيجتها أمام
الحقوقية
املنظمات
الدولية و أمام رشكائه،
و لنقر دون خجل ،بان
املغرب ،دولة قمعية
استبدادية ،يف أصلها،
وأظن أن املسؤولني املغاربة
متأكدين أن هذا الدستور لن يغري يف
واقع األمر شيئا  ،فقط هناك مداراة
أألزمة وتدبريها بشكل يتفادى
القالقل وتزلزل أركان هذه الدولة».
حسب تعبريه
وحول التضييقات التي حصلت
مؤخرا عىل حرية األشخاص،
( فتيات انزكان ومثيل فاس
 )..قال الناشط األمازيغي بأن
« تعامل املخزن هو الذي خلق
الحدث واستكربه ،الن هذا النوع
من االعتداءات كانت تحدث دائما
يف املغرب ،لكن مع غياب اإلعالم
ورسعة انتشار الخرب ،كانت تلك
األحداث تمر مرور الكرام ،ويتم
تطويقها دون ضجة كبرية» وزاد
«األمور تغريت حاليا وباتت وسائل
اإلعالم يف متناول الجميع وباتت
أيضا عىل اكرب قوة لصنع الرأي العام
وتوجيهيه ،وأن مثل هاده األحداث
تنفلت من طوق تحكم املتحكمني»
ودهب الناشط األمازيغي إىل حد
التشكيك يف أن تكون األحداث
األخرية ،ظهور لوبيز عارية يف
موازين وزواج الوزير والوزيرة ....
مخطط لها بإتقان لتكسري شوكة
التيار الديني ،املعتمد عىل األخالق «
السمحة « يف برامجه املعدة للفوز
بالسلطة ،ويف جانب آخر تبدو الدولة
أو « املخزن  ،حريى من أمرها  ،فال
هي بإمكانها أن تصطف مع هذا وال
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مع ذاك ،و أمام اختالط االمور عليها
وعدم احرتامها لدستورها واملواثيق
التي تبنت التوقيع عليها فإنها داخل
هذا « الحيص بيص «.
وختم الناشط كالمه بالقول أن
« تنازع القوانني ميزة مغربية ،
يحصل هذا يف كل القطاعات ،بل
الغريب أن هناك مصالح تشتغل يف
شان واحد إال أنها تتعارض كثريا
عىل مستوى الصالحيات ،و طبيعة
هذه الدولة املبنية عىل « السالك « و
عدم الوضوح واستبالد املواطنني».
عىل حد تعبريه دائما

واإلعتداء عىل املثليني ،وإعتقال
مجموعة من األشخاص بتهمة
األكل العلني يف رمضان( ،أوضحت)
بان كل هذه األحداث تؤكد عىل أن
«الدستور ال يحرتم الحريات الفردية
وبأن الدولة والحكومة واملجتمع
جميعهم محافظني ،وبأننا نعيش
يف مجتمع سكيزوفريني ،منفصم
يف الشخصية « وختمت لشكر
كالمها بالقول بأن «عندما نرى
األشخاص ينصبون أنفسهم مكان
الدولة باالعتداء عىل األشخاص
بسبب ميولهم الجنيس أو حريتهم
الشخصية ،فاألمر صار غريبا
وخطريا جدا خصوصا ونحن يف
القرن الواحد والعرشون».

إبتسام لشكر عضوة حركة
مايل للدفاع عن الحريات الفردية
باملغرب ،قالت من جانبها بأن «
الدستور نفسه ال يحرتم الحريات
الفردية ،وال توجد فيه حرية
العقيدة ،التي هي أساس جميع
الحريات والحقوق الشخصية»،
مضيفة بأن «املشكل األسايس يف
املغرب ،يف تطبيق القوانني املتعلقة
بالحريات الشخصية ،يكمن يف
الديـن».
إال أن الناشطة إبتسام عادت
وقالت يف ترصيحها لجريدة «العالم
األمازيغي» بأن دستور 2011
يتحدث عىل إلتزام املغرب بالقوانني
واملواثيق الدولية التي وقع عليها،
وبالتايل تضيف وجب عليه تطبيق

فيدرالية ...عودة العنف املؤسساتي
إعتربت فدرالية الرابطة الديمقراطية
لحقوق املرأة يف بيان لها توصلت
«العالم األمازيغي» بمضمونه ،أن
متابعة النيابة العامة لدى املحكمة
االبتدائية بإنزكان لشابتني بسبب
لباسهما بعد محارصتهما من
طرف بعض األشخاص ،واقتيادهما
إىل مخفر الرشطة ،وإقدام الجهات
األمنية بإنجاز محرض لهما
واعتقالهما ملدة  24ساعة ،قبل أن
تقرر النيابة العامة متابعتهما يف
حالة رساح بتهمة «اإلخالل العلني
بالحياء « (إعتربت) أن ذلك ّ
يعب
عن املظاهر القوية لعودة العنف
املؤسساتي ومساس بارز بالحقوق

هذه القوانني ،وإحرتام حقوق
اإلنسان ،و»هذا ما سبق لنا وأن
تحدثنا عليه يف ندوة سنة ،2014
كما أننا تحدثنا كثريا عىل الحريات
الفردية ،كما عربنا يف أكثر من
مناسبة عن مناهضتنا للكراهية
والهموفوبيا ،وإقرار الحريات
الفردية أساسية آلي مجتمع يسعى
للتقدم واالزدهار».
وزادت املتحدثة قائلة « :حتى
وزير العدل والحريات مصطفى
الرميد ،يجاهر عالنا بأنه ضد
الحريات الفردية ،باإلضافة إىل
املجتمع الذكوري املحافظ ،ومع
األسف الشديد الحريات الفردية
مازالت طابوها يف مجتمعنا ،زد
عىل ذلك إستغالل اإلسالميني للدين،
ودغدغة مشاعر املغاربة ،وبالتايل
نجد صعوبة بالغة عندما نتحدث
يف الطابوهات ،كالدين والجنس
كما
وحرية التعبري عموما».
وصفت املتحدثة مرشوع مسودة
القانون الجنائي الجديد «بالخطري
جدا» ،موضحة يف أن ذاته بأنها»
يكرس الديكتاتورية الدينية وهذا ال
يعقل أبدا ،ويطرح أكثر من عالمات
إستفهام عىل مستقبل إحرتام حرية
املغاربة» .حسب تعبريها.
وأوضحت الناشطة الحقوقية
بأن األحداث األخرية التي شهدها
املغرب ،بدءا بمنع فيلم نبيل عيوش،
ثم حادثة فتاتي إنزكان ،ومحارصة

والحريات الفردية للنساء.
هذا وأدانت الفدرالية النسائية
محارصة شابتي انزكان من قبل
من «يفوضون أنفسهم وكالء عىل
األخالق والقيم ،وهو ما لم يشهده
املغرب حتى يف سنوات غابرة»،
معربة ـ عن قلقها الكبري من
تداعيات استمرار ما سمته «العنف
بشتى أنواعه ضد النساء ،والهجوم
البارز عىل حقوق وحريات النساء
يف الفضاء العام عىل وجه التحديد
خالل املدة األخرية» ،مضيفةـ أن
«مالبس النساء والشبات والفتيات
املغربيات كان دائما مالئما
ومنفتحتا ومقبوال شكال ومضمونا
يف املجتمع املغربي» .
كما عربت الفدرالية عن استغرابها
الكبري لتدخل الجهات األمنية
الشابتني
ومتابعة
واعتقال
عوض القيام بذلك اتجاه املعتدين
واملحرضني واملاسني بكرامة
الشابتني.
الرابطة
فدرالية
واعتربت
الديمقراطية لحقوق املرأة يف
ذات البيان ،أن هذه الوقائع تعد
انتكاسة يف وجه التقدم الذي راكمته
وأحرزته الحركة الديمقراطية
الحقوقية والنسائية ومعاكسا
لدستور  2011الذي يكرس عدد من
الحقوق والحريات الفردية ويحظر
التمييز بني النساء والرجال يف
كافة املجاالت ،داعية ـ ما اسمتها

لشكر ..الدستور ال يحرتم الحريات
الفردية

بالجهات املعنية إىل التحيل باليقظة
ضد هذه الرتاجعات املجتمعية
الخطرية والعنف املؤسساتي لبعض
الجهات و املتمثل يف مجاراة ضغط
بعض املحرضني من أجل الدوس عىل
حقوق وكرامة النساء  ،والتكتل من
أجل فضح كل هذه املظاهر ووقفها
إنصافا للضحايا من النساء .عىل
حد تعبري الفدرالية النسائية.
مركز ..ما جرى عمل تطريف تجاوز
قوانني وسلطة الدولة
وصف املركز املغربي لحقوق
اإلنسان ما جرى يوم األحد 14
يونيو  2015للفتاتني بإنزكان ،بأنه
عمل «صبياني وتطريف ،ينطوي عىل
تجاوز للقوانني ولسلطة الدولة»،
موضحا أن «الشخصني اللذين أقدما
عىل الصفري ،ثم تبعهما أشخاص
آخرون ،معروفني بفكرهما املتشدد،
حيث تطور سلوكهما إىل الدخول يف
عراك باأليدي مع الفتاتني ،مصحوب
بالسب والشتم» ،علما أنهما ومن
كان معهما يضيف ذات املركز ـ
من تجار سوق إنزكان ،حيث تباع
ذات التنورة القصرية ،التي كانت
الفتاتان ترتديانها ،وتعرض فيها
األلبسة الداخلية للنساء «.
وأوضح املركز املغربي يف بيان له
توصلت «العالم األمازيغي» بنسخة
منه ،أن لباس الفتاتني لم يكن
بالشكل الفاضح الذي صورت به
القضية ،مشريا إىل أن «سوق إنزكان
يعرف الكثري من مظاهر التجرؤ
غري األخالقي عىل الفتيات ،اللواتي
يلجن السوق ،ترقى يف كثري منها
إىل جريمة التحرش الجنيس ،مما
يستدعي التحقيق يف املوضوع ،حتى
ال تتم دعشنة السوق ،ويصبح وكرا
ملناوشات من شأنها النيل من حرية
ومن كرامة املواطنات واملواطنني».
مضيفا ـ بأن ما «اقرتفه هؤالء
األشخاص يف حق الفتاتني يعرب
عن تناقض قيمي بني فكرهم
وممارساتهم ،كما يعكس املستوى
الفكري والتعليمي والديني املتدني
لهؤالء الشباب ،الذين يحتاجون إىل
تهذيب سلوكي ،يلزمهم مراعاة قيم
وثقافة حقوق اإلنسان يف تعاملهم
مع الناس» وفق تعبري لغة البيان.
وإعترب املركز املغربي «إقدام أحد
ضباط الرشطة باقتياد الفتاتني
وإحالتهما ،يف حالة اعتقال ،عىل
أنظار النيابة العامة بابتدائية
إنزكان ،بتهمة اإلخالل بالحياء
العام ،كان تقديرا خاطئا وترصفا
منقوصا ،ينطوي عىل الكيل
بمكيالني ،حيث كان األجدر إحالة
الطرفني معا عىل أنظار النيابة
العامة ،وليس فقط الفتاتني،
لكون التهمة التي توبعتا بها من
قبل النيابة العامة تتعلق بالسب
والشتم».مطالبا ـ بـ»التحقيق يف
مدى قانونية قرار إحالة الفتاتني
من قبل ضابط األمن ،دون إحالة
من قام باالعتداء عىل الفتاتني».
كما طالب املركز الحقوقي «القضاء
املغربي بمتابعة األشخاص ،اللذين
تجرؤوا عىل النيل من كرامة
الفتاتني ،والذين لم يراعوا دولة
الحق والقانون ،وسعوا إىل ممارسة
سلطة ضبط ليست من حقهم»،
معتربا أنه» من شأن سلوكهم أن
يشيع ظاهرة التسيب والفوىض».
ودعى املركز املغربي لحقوق
اإلنسان «الغيورين عىل مبادئ
حقوق اإلنسان ،ومنظومة القيم
املجتمعية والديمقراطية ،إىل عدم
االنجرار وراء تغذية هذا الجدال،
الذي من شأنه أن يلهي املجتمع
عما سماه االنتهاكات الكثرية يف
حق املدافعني عىل حقوق اإلنسان،
والقضاة النزهاء ،واإلعالميني
املستقلني ،وتحرمهم من حقوقهم
األساسية» .يختم البيان.
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أملو محمد املحامي بهيئة الرباط ومؤازر فتاتي انزكان يف حوار مع «العالم األمازيغي»:

يتعني على الدولة التدخل على املستوى التشريعي ،إلعادة النظر يف كل املقتضيات القانونية
اليت تشكل تضييقا على احلريات الفردية لالفراد

* بصفتك مؤازر فتاتي انزكان  ،هال قربتنا أكثر من
حيثيات وخبايا هذا امللف؟
** بداية اتقدم بالشكر الجزيل لجريدة العالم
االمازيغي عىل اجراءها معي هذا الحوار والذي
يشكل فرصة لتسليط الضوء عىل هذه القضية
يف ما يتعلق بسؤالك فهذه القضية التي اشغلت
بال الراي العام الحقوقي الوطني والدويل تعود
وقاءعها اىل شهر تقريبا ويتعلق االمر بفتاتني
كانتا تتجولتا باحد االسواق الشعبية بانزكان اىل
ان تفاجئا إيقافهما من قبل بعض الباعة بسوق
شعبي ومضايقتهما وإهانتهما والتحرش بهما،
فاحتميتا داخل محل تجاري يف انتظار حضور
الرشطة .وعوض أن توفر لهما الرشطة الحماية
الالزمة وتطبق القانون يف حق من اقرتف جرائم
حقيقية يف حقهما ،قادهما رجال األمن إىل مركز
للرشطة ،حيث تعرضتا لإلهانة وتم إرغامهما
عىل وضع بصمتيهما ،عىل محرض منعتا من
قراءته والحال أنهما متعلمتني وتجيدان القراءة
والكتابة .وكان املحرض الذي تضمن ارتداءهما
«ملالبس قصرية وضيقة تظهر معالم جسدهما»
كافيا ملتابعتها من قبل النيابة العامة بمقتضيات
الفصل  483من القانون الجنائي الذي يجرم
االخالل العلني بالحياء ويعاقب عليه.
وقد شكلت هذه الواقعة عنوانا بارزا ملوضوع
الحريات الفردية ببالدنا وما نتج عن ذلك
من خلق دينامية جديدة يف وسط الجمعيات
الحقوقية والنسائية بشكل خاص ويتجىل
ذلك من خالل مواكبتها لهذه القضية و تنظيم
وقفات احتجاجية وندوات حول املوضوع اضافة
اىل الحضور القوي ملا يقارب لهيئة الدفاع من
خالل تسجيل مؤازرة ما يقارب  500محام
ومحامية من مختلف هيئات املحامني باملغرب ،
و قد شهدت املحكمة االبتدائية بمدينة إنزكان
بتاريخ  6يوليوز  2015محاكمة تاريخية قدم
من خاللها املحامون مرافعات استغرقت ما
يقارب  7ساعات قدمو من خاللها دفوعات
شكلية متعلقة باالخالالت والتجاوزات
املسطرية التي شابت اجراءات ايقاف وانجاز
محرض هاتني الشابتني والتي لم تحرتم فيها
املقتضيات القانونية املنصوص عليها يف قانون
املسطرة الجنائية ’ وبخصوص املرافعات املقدمة
يف الشق املتعلق بموضوع الدعوى فقد انصبت
حول مساؤلة الجوانب القانونية والحقوقية
لهذه القضية باعتبار ان االمر يتعلق باعتداء
صارخ عىل الحريات الفردية ببالدنا من طرف
جهات تسعى اىل فرض منضورها القيمي
واالخالقي عىل املجتمع بخلفية دينية متشددة
علما ان لباس الفتاتني عاد وال يرقى اىل ان يشكل
جريمة االخالل العلني بالحياء.

وقد اعاد القضاء يف
شخص هيئة املحكمة
التي بثت يف هذا امللف
نصابها
اىل
االمور
بالحكم التاريخي 13
يوليوز  2015بالراءة
عىل الفتاتني مما يشكل
انتصارا لقيم الحرية
والتعايش
والتسامح
عىل القيم الضالمية
الغوغائية.
* وهل فعال القضية لها
عالقة بموضوع الحرية
الشخصية ؟ ان كان االمر
كذلك فكيف تقيمون
موضوع الحريات الفردية
باملغرب؟
** كما قلت سابقا فمن
حسنات هذه النازلة انها
اعادت فتح النقاش حول موضوع الحريات
الفردية ببالدنا خاصة امام تزايد حاالت االعتداء
عىل حق االفراد يف ممارسة هذه الحريات،
والذي ياتي يف سياق تؤطره ثقافة تكفريية
معادية ملكتسبات وقيم الحداثة والديمقراطية،
وتغذيه سياسة الحكومة التي بدورها واجهت
املطالب الحقوقية بالهجوم عىل حقوق االنسان
والجمعيات الحقوقية ،وبالتغايض عن تطبيق
القانون تجاه حمالت التكفري والدعوة إىل
الكراهية والعنرصية والتمييز ،وبغض الطرف
عن التجاوزات الخطرية لبعض املواطنني التي
ترضب عمق دولة القانون واملؤسسات .ولذلك،
فإن قضية الفتاتني غري معزولة بل تندرج ضمن
مخطط مؤطر بثقافة التشدد واالرهاب الذي
يشكل خطرا عىل استقرار البلد وعىل بناء دولة
القانون واملؤسسات وحقوق االنسان ،خاصة
وان هذا السلوك يشكل تطاوال كذلك عىل سلطة
الدولة ،فليس من حق أي كان املس بحرية
األفراد وسالمتهم الجسدية ،وأنه يف حالة ما إذا
كان هناك ما يخل بالقوانني املعمول بها فما عىل
من يعترب نفسه مترضرا إال اللجوء إىل مؤسسات
الدولة لتقوم بالواجب يف إطار القانون ،ويف
احرتام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها
الدستور ،وبالتايل فأي سلوك يحاول القيام مقام
أجهزة ومؤسسات الدولة هو سلوك مرفوض
ويقع تحت طائلة العقاب.
إن الجواب الحقيقي عىل هذه املخاطر املحدقة
بالحريات الفردية ال يمكن حرصه فقط بإنهاء
قضية الفتاتني بالحكم عليهما بالرباءة من
االفعال املنسوبة اليهما بعد ان تدارك القضاء
خطا النيابة العامة وتجاوزات الضابطة

القضائية بل بوجود
ارادة سياسية حقيقية
ترتجم بالحسم مع الرتدد
فيما يتعلق بالحريات
الفردية وفيما يخص
تغيري الترشيع الجنائي
بشقيه القانون الجنائي
واملسطرة الجنائية جذريا
وشموليا لينسجم مع
الدستور ويتالءم مع
والتزامات املغرب الدولية
يف مجال حقوق االنسان
* اال ترى أن حادثة
محاكمة فتاتي إنزكان
واالعتداء على مثلي فاس،
أعاد موضوع الحريات
الفردية إىل الواجهة،
الشيء الذي جعل بعض
الحقوقية
الجمعيات
تطالب بتوسيع هامش الحريات باملغرب؟ فما هي
إذن الحدود الفاصلة بني الحرية الفردية لألشخاص
واملس باألمن الروحي للمغاربة؟ ويف نظرك كيف
يمكن التأسيس ملفهوم الحريّة والتسامح يف
مجتمعنا؟
** لكن املالحظ لتتايل الهجمات عىل الحريات
الفردية يف األيام القليلة املاضية يف املغرب
سيدرك بامللموس أن هذه الهجمات هي هجمة
ضد حقوق االنسان و ضد الدولة املدنية حيث
قام بعض املواطنني بمحاولة فرض وصاية عىل
مواطنني آخرين فقط ألن هناك اختالفا بينهم يف
نمط العيش و وجهات النظر .هكذا نصب البعض
يف حادثة فتاتي انزكان و مثيل فاس نفسه
مرشعا للقانون خارج املنهجية الديمقراطية
املتعارف عليها يف الدولة املدنية و خارج
املؤسسات الدستورية التي لها وحدها الحق يف
سن الترشيعات و القوانني .كما أن منطلقه يف
ذلك مجموعة من النصوص القانونية التي كتبت
يف القرون املاضية و التي لم يؤخذ فيها رأي أي
من املواطنني ،و التي أحيطت بهالة من التقديس
بحيث ال يجوز ألي مواطن أن يناقشها أو
يرفضها أو يشكك فيها أو يعرب عن اختالفه معا،
تحت طائلة التكفري و التخوين و النبذ من امللة
بل و يصل األمر إىل حد استباحة حرمة حياته.
هكذا فان من قام باالعتداء عىل الفتاتني أو عىل
املثيل و من يربر هذا االعتداء هو يف حقيقة األمر
يعلن سواء بوعي منه أو بدون وعي أنه يخرج
عن املفهوم املدني للدولة لصالح مفهومها
الديني ،و بالتايل فإنه يكفر بأسس الدولة املدنية
من مواطنة و قانون و مؤسسات .و لعل هذا
هو املربر الذي يجعل البعض ينصب نفسه بديال

عن مؤسسات الدولة املدنية كاملؤسسة األمنية
و القضائية ،فيخرج للشارع ليطبق األمن كما
يتصوره هو و ليس كما اتفق عليه املغاربة.
وينصب نفسه قاضيا بديال عن القايض الرشعي
الذي يتفق عليه جميع املواطنني ،و الذي هو
معني طبقا ملساطر قانونية واضحة تمكن من
ضمان الكفاءة املطلوبة يف من يتوىل مثل هذا
املنصب ،و الذي يقبل الجميع بحكمه سواء
كان لصالحهم أم ال .و يحكم بقانون آخر غري
القوانني املغربية املنشورة يف الجريدة الرسمية.
والتي تمت صياغتها طبقا آلليات مؤسساتية
واضحة يعرفها الجميع و التي كانت خالصات
لنقاشات اجتماعية يف الفضاء العمومي يشارك
فيها الجميع و يعرب الجميع عن رأيه حولها
بكامل حرية .و هذا هو ما يفرس أنه أثناء
االعتداء عىل مثيل فاس سمعت هتافات تمجد
هدا الفعل الهمجي العدواني.
واعتقد انه امام هده االحداث يتعني عىل الدولة
التدخل عىل املستوى الترشيعي ،باعادة النظر يف
كل املقتضيات القانونية التي تشكل تضييقا عىل
الحريات الفردية لالفراد ،مثال كتجريم االفطار
العلني يف رمضان ،تجريم العالقات الرضائية
بني الجنسني ،بعض املفاهيم الفضفاضة
املستعملة يف بعض الفصول والتي ال تساهم يف
تدقيق االفعال االجرامية بشكل واضح كاالخالل
العلني بالحياء.
* كرجل قانون ماهي جنحة املجاهرة بالحرية
الشخصية؟
** يجب ان نكون متفقني عىل ان ممارسة
الحرية الشخصية تخضع ملجموعة من القيود
القانونية واالخالقية واالجتماعية لكن االشكال
املطروح يتعلق باملعايري التي يتعني اعتمادها
لوضع القيود عىل هده الحريات الشخصية
فكثري من الحريات الشخصية يتم تجريم
ممارستها علنيا يف حني انها ال تشكل مساسا
بحقوق باقي االفراد لو تشبع املجتمع بقيم
التسامح والتعايش وغري مفهومه للعديد من
االمور املتعلق بنمط العيش يف اطار االنسجام مع
قيم العرص ’فمثال بماذا سيرض مفطر رمضان
باقي افراد الجماعة الذين اختارو الصيام
* أال ترى ان سنة  2015كانت سنة الحريات بامتياز؟
** فعال سنة  2015حافلة باحداث الحريات
الفردية بامتياز مما سيجعل النقاش حول هذا
املوضوع اكثر دينامية واكثر واقعية خاصة
وان حادثتي انزكان وفاس دقت ناقوس الخطر
املحدق بالحريات الفردية ،وهي مناسبة يتعني
عىل الجمعيات الحقوقية والتيارات التقدمية
استغاللها الجبار الدولة عىل تغيري املقتضيات
القانونية التي تشكل قيدا عىل حقوق االفراد يف
ممارسة حياتهم الخاصة.

مجموعة أصوات ملناهضة التمييز املبني على الجنسانية والنوع اإلجتماعي

«حماكمة حلسن وحمسني مل حتترم شروط املحاكمة العادلة»

أدانت املحكمة االبتدائية بالرباط يوم الجمعة  19يونيو
الجاري شابني توبعا بتهمتي «الشذوذ الجنيس» و
«اإلخالل العلني بالحياء» بأربعة أشهر سجنا نافذا
وغرامة مالية قدرها  500درهم ،وذلك بعد محاكمة أكد
محامو الشابني أنها غري عادلة.
توبع لحسن ومحسني بعد اعتقالهما يف الثالث من يونيو
الجاري بتهم تدخل باألساس يف نطاق حرية التجول
وغريها من الحريات الفردية التي يضمنها الدستور
والقوانني الدولية لحقوق اإلنسان.
قالت خديجة الروكاني ،محامية املعتقلني ،ملجموعة
«أصوات» أنه تم خرق العديد من رشوط املحاكمة
العادلة بما فيها الضمانات التي يوفرها قانون املسطرة
الجنائية ،وأكد أيضا «حسن الطاس ،وهو محامي ثاني
بنفس القضية ،أن محاكمة الظنينني لم تفي بمعايري
املحاكمة العادلة.
تمثلت الخروقات التي عرفتهما املحاكمة ،يف ممارسة
التعذيب النفيس والجسدي عىل الظنينني والتشهري بهما
والتحريض عىل كراهيتهما والتمييز ضدهما ،وإرغامهما
تحت الرتهيب ،الرضب والتهديد عىل توقيع املحرض ،وقد
أكد ذلك لـ «أصوات» كل من املحامون بقضية لحسن
ومحسني ،ووالدة املعتقل محسني نقال عنه بعد أن زارته
بسجن سال ،حيث يقيض حاليا عقوبته السجنية.

كما تم رفض خالل املحاكمة طلب الدفاع بأن يتم عرض
الظنينني عىل خربة طبية ملعاينة آثار التعذيب وانعكاساته
وخربة عىل الصور املعروضة علنا والتي تحمل آثارا
واضحة للتعذيب ،وتم استعمال محرض غري قانوني
يف املتابعة واالدانة ،كما تم سلبهما بعض حاجياتهما
وادعت الرشطة بأنها أرجعتها لهما ،كما قامت بحجز آلة
تصوير رقمية وهاتفني نقالني وقدمتهم للنيابة العامة،
وال يوجد محرض بمضامينهم ،سيما الصور امللتقطة،
كما رفضت املحكمة االستجابة لطلب إحضار املحجوزات
قصد معاينتها وطلب استدعاء محرر محرض املعاينة
الفضفاضة ،ويعترب عدم عرض الحجج عىل املتابع
ومواجهته بها خرقا لرشوط املحاكمة العادلة.
يعد خرق املبادئ الجنائية مسا برشوط املحاكمة العادلة،
وأهمها قرينة الرباءة التي خرقت منذ ما قبل املحاكمة
من خالل طريقة تدبري امللف ،وقالت املحامية خديجة
الروكاني «إن البيان الصادر عن وزارة الداخلية والتشهري
بالظنينني يف مختلف وسائل اإلعالم مع التبجح بعرض
صورهما وهي تحمل عالمات التعذيب والربط بني وقائع
وأحداث ال رابط ببنها وإعطائها طابع املؤامرة ...يعترب
تدخل سافر يف السلطة القضائية وتأثري مبارش عليها
وأحد أشكال الضغط عليها ،وتعد املحاكمة برمتها ورد
دفوعات وطلبات الدفاع أحد تجسيدات هذا التدخل».

كما علمت «أصوات» أنه قد تم منع العديد من األشخاص
منهم صحفيني من ولوج املحكمة لحظة محاكمة لحسن
ومحسني ،يف الوقت الذي أعطي فيه اإلنطباع بعلنية
الجلسة من خالل الحضور املكثف بالقاعة.
أكدت عائالت املعتقلني ملجموعة «أصوات» ،أنه لم يتم
إشعارهما من طرف السلطات حال إعتقال إبنيهما،
وأنهما علما بذلك فقط عرب وسائل اإلعالم .وتعيش
العائلتني حالة نفسية وصحية سيئة جدا جراء كل
ما حدث ،وقالت أم محسن «أن تشهري وزارة الداخلية
واإلعالم بهوية إبنها وإتهامه ب «الشذوذ الجنيس» ،كان
بمثابة حكم باإلعدام عليه وعىل أرسته ،داخل مجتمع
ينبذ تلك التهمة» ،وأنها تعيش حالة صحية متدهورة بعد
إعالن إدانته بأربع أشهر سجنا نافذا ،ويتملكها الخوف
الشديد عىل مصريه داخل املغرب بعد قضاء عقوبته
السجنية.
وقد علمت «أصوات» أن الحالة الصحية للمعتقل محسن
متأزمة خلف قضبان سجن مدينة «سال».
يعترب الحكم الصادر بإدانة الظنينني بأربعة أشهر
حبسا نافذا وبغرامة مالية من أجل فعل مرتبط بالفصل
 489من القانون الجنائي بعالقة جنسية بني شخصني
من نفس الجنس غري عادل ،النتفاء الفعل أصال ،والن
االعرتافات املنسوبة لهما انتزعت باستعمال التعذيب،

ولغياب أي وسيلة إثبات حول العالقة الجنسية ،بل إن
السياق والظروف والقرائن تؤكد انتفاء عالقة جنسية
بينهما ،كما أن «اإلخالل العلني بالحياء» لم يقدم املحرض
دليال عىل قيام عنارصه باستثناء الترصيحات العامة
والغامضة ملن عاين...
تطالب مجموعة «أصوات» ملناهضة التمييز املبني عىل
الجنسانية والنوع االجتماعي الدولة املغربية باحرتام
التزاماتها الدستورية والدولية يف ما يخص مكافحة
التمييز ،وحماية الحياة الخاصة والحق يف املحاكمة
العادلة ،وذلك عرب :
التوقف عن اضطهاد واعتقال املواطنات واملواطننيداخل املغرب بسبب هويتهم الجندرية وميولهم الجنيس.
الرتاجع عن ما جاءت به مسودة مرشوع القانونالجنائي من تشديد عىل العقوبة فيما يخص العالقات
بني نفس الجنس ،عرب رفع الغرامة املالية حيث صارت
ترتاوح بني  2000و 20.000درهم بعدما كان قدرها
يرتاوح ما بني  200إىل  1000درهم يف القانون الجنائي
الحايل.
إلغاء الفصل  489من القانون الجنائي الحايل والذييعاقب بثالث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ترتاوح
بني  200و 1000درهم كل من ارتكب فعل من أفعال
«الشذوذ الجنيس» مع شخص من نفس جنسه.
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Mali: Un Accord de paix pour promouvoir le conflit
Une analyse de Jeremy Keenan*

Vingt-huit mois après l’intervention militaire de la France au
Mali, en janvier 2013, pour mettre fin à l’insurrection extrémiste islamiste et à "la crise" au Mali, une cérémonie de signature à grand tapage a été prévue dans la capitale, à Bamako, le
15 mai 2015.
Les signataires prévus sont le gouvernement du Mali, un certain nombre de milices, soutenues par le gouvernement, et la
Coordination pour les mouvements de l’Azawad (CMA). La CMA
comprend une demi-douzaine de groupes, y compris les deux
principaux groupes rebelles touaregs, le Mouvement national
pour la libération de l’Azawad (MNLA) et le Haut Conseil pour
l’Unité de l’Azawad (HCUA), qui ont pris les armes en janvier
2012 pour l’indépendance de "l’Azawad", nom que donnent les
Touaregs au nord du Mali.
La cérémonie a été une honte pour ceux qui en faisaient la promotion. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye
Diop, trois représentants des milices pro-Bamako (qui avait
déjà fait partie de l’insurrection islamiste qui a dominé le nord
du Mali en 2012) et deux membres mineurs de la CMA sont
les seuls à avoir signé l’accord rédigé par Alger. Le MNLA et le
HCUA ont refusé de signer.
Pierre Boilley, historien français spécialiste de l’Afrique et autorité internationalement reconnue sur le Mali, a décrit l’accord
de paix comme ne valant pas le papier sur lequel il avait été
écrit. Je l’avais précédemment décrit comme une farce.
Les deux descriptions en fait ne vont pas tout à fait au fond des
choses. L’accord de paix est bien pire que cela car le conflit et
l’instabilité que cet accord de paix va provoquer, auront des
conséquences, notamment en termes d’expansion du militantisme extrémiste, pour les régions du Sahel et d’Afrique du Nord
en général.

meur des rues de Bamako et le désir de vengeance militaire de
la direction politique et militaire suite à l’humiliation de l’armée
malienne par les rebelles.

direct avec leurs adversaires. Le résultat fut un accord de paix auquel ils
n’avaient pratiquement pas participé.

Diaboliser les Touaregs.

L’Occident ignore le sort des Touaregs.

Aidé et encouragé par un certain nombre d’universitaires et de
journalistes, qui font l’apologie du régime de Bamako, le gouvernement d’IBK diabolise les rebelles touaregs en les traitant
de "terroristes", "trafiquants" et "criminels". Cette diabolisation s’est intensifiée lorsque le MNLA et le HCUA ont refusé
d’accepter l’accord de paix d’Alger, qui leur a été présenté le
27 février 2015, pour n’avoir fait aucune concession quant à
l’autonomie ou au fédéralisme qu’ils avaient demandés depuis le
début des pourparlers d’Alger en juillet 2014.
L’Algérie n’est pas davantage motivée par l’objectif d’une paix
durable. Ses principaux intérêts ont été de deux ordres. L’un
est d’empêcher un accord de paix qui donnerait aux Touaregs
une forme quelconque d’autonomie gouvernementale ou de
droits politiques. L’Algérie craint que cela puisse déclencher des
troubles et des tendances sécessionnistes parmi sa propre population touarègue.
Les Touaregs de l’Azawad ne font pas confiance à l’Algérie. Ils

Les retombées de l’attaque de la Libye par l’OTAN

La crise qui a englouti le Mali en 2012 était une conséquence
directe de l’invasion imprudente de la Libye par l’OTAN. À la fin
de 2011, les combattants touaregs de retour de Libye ont rejoint
ce qui restait de la rébellion touarègue de 2008-2010 au Mali
pour former le MNLA. En janvier 2012, ils ont pris les armes
et mis en fuite rapidement l’armée malienne qui était mal dirigée et mal équipée. En avril, ils ont déclaré l’indépendance de
l’Azawad.
L’Algérie, craignant toujours qu’une rébellion touarègue réussie
au Sahel puisse déclencher des troubles en Algérie, a réussi à
saper la rébellion du MNLA en suscitant une “insurrection islamiste” au nord du Mali –comprenant trois groupes islamistes:
Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar al-Dine et
leMouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest
(MUJAO) - que son service secret, leDépartement du Renseignement et de la Sécurité (DRS), contrôlait largement. Le
MNLA a rapidement été mis à l’écart alors que les islamistes ont
pris le contrôle de l’Azawad. Leur menace pour le sud du Mali et
Bamako a été éliminée par l’intervention militaire de la France.
La cérémonie de paix du 15 mai 2015 a été couvée pendant près
de deux ans, à partir de l’Accord de Ouagadougou de juin 2013.
Signé par le gouvernement du Mali et par le MNLA et HCUA,
cet accord convenait d’un cessez-le feu, d’une élection présidentielle (le 28 juillet) et du début des pourparlers de paix dans les
soixante jours suivant les élections.
Le processus de paix qui a suivi est un exemple classique de
comment ne pas résoudre les conflits ni construire une paix,
même temporaire, sans même parler de paix durable.
Ceci n’a jamais été l’intention ni du gouvernement malien ni de
l’Algérie qui avait offert ses services, ou comme certains pourraient le dire, qui s’est imposée comme intermédiaire au Mali et
à la communauté internationale.
Dès que Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) a été élu président, la
stratégie politique du gouvernement du Mali envers les rebelles
et le processus de paix a reflété la dangereuse et populiste hu-

savent que le DRS est derrière l’insurrection islamiste qui a fait
dérailler leur rébellion en 2012. Plusieurs accusent maintenant
le DRS d’user de menaces, de promesses et de paiements monétaires pour infiltrer le MNLA et le cajoler afin de signer l’accord
de paix. Les plans de l’Algérie pour le Mali sont de préserver le
statu quo plutôt que tout autre système politique progressiste. Il
n’est pas surprenant que les media marocains l’aient accusée de
pousser le Mali à la guerre civile.
Deuxième intérêt de l’Algérie, les hydrocarbures. En juillet
2014, quand il a été décidé que les pourparlers de paix se tiendraient à Alger, la Sonatrach, compagnie pétrolière nationale
algérienne, a contacté les autorités maliennes pour s’assurer
que sa licence dans le nord du Mali était encore valide et pour
indiquer qu’elle allait commencer le forage exploratoire une fois
l’accord de paix signé.
Trois mois plus tard, dans ce qui est censé avoir été un accord
secret avec l’Algérie, le Mali a annulé dix concessions pétrolières étrangères d’exploration et des accords de partage de
production dans les bassins de Taoudeni et Gao au nord du Mali
et le bassin de Nara dans l’ouest, au motif qu’ils n’avaient pas
été repris (à cause de l’insécurité). On soupçonne qu’ils devaient
être offerts à la Sonatrach, suite à la livraison d’un accord de
paix satisfaisant pour le gouvernement de IBK.
Par ailleurs, les pourparlers de paix à Alger, se déroulant sur
plus de huit mois, étaient une sorte de “paix par diktat”. Alger a
gardé les différentes parties séparément, avec les rebelles touaregs qui n’ont jamais eu plus de quelques minutes de dialogue

La communauté internationale, de l’ONU aux Etats membres
de l’Union européenne (UE), est restée remarquablement mal
informée à la fois sur la situation des Touaregs et des intérêts
régionaux de l’Algérie. Cette même communauté étant obsédée
d’abord par une notion de sécurité promue par les Etats-Unis et
ensuite par ses propres intérêts géopolitiques.
Alors que le Premier ministre du Mali ne pouvait pas signer l’accord rédigé par Alger assez rapidement le 1er mars, la CMA a
demandé un ajournement pour s’enquérir de l’avis de son propre
peuple. Avec quelque 3.000 délégués locaux de la CMA exprimant leur opposition au projet d’accord, le porte-parole de la
CMA, Bilal ag Acherif, a dit qu’il n’avait pas été pris en compte
“les éléments essentiels des aspirations légitimes du peuple de
l’Azawad” et que la CMA "demandait une réunion avec les médiateurs et les partenaires internationaux" pour discuter de la
suite du processus.
Alors que le gouvernement du Mali rejetait immédiatement
cette demande, la communauté internationale estimait que le
MNLA et le HCUA cèderaient à son inimitable pression, à ses
menaces de sanctions et aux injonctions du DRS algérien. Mais
les rebelles tinrent bon, avec ces membres de la communauté
internationale qui dans la farce Bamako avaient l’air un peu stupide.
Le résultat de l’accord de paix est que le gouvernement du Mali
avec l’armée peut maintenant revenir à la guerre, comme il a
voulu le faire ces deux dernières années, et sans doute une fois
de plus va-t-il être humilié ; les trafiquants de drogue peuvent
retourner aux affaires qu’ils n’avaient jamais vraiment interrompues ; les anciens "terroristes" du MUJAO, à présent milice gouvernementale servant par procuration l’armée du Mali,
peuvent continuer à faire des ravages ; la politique étrangère de
l’Algérie pour déstabiliser ses voisins peut se garantir un nouveau succès ; la France sera en mesure de légitimer sa présence
militaire post-coloniale soutenue dans la région ; la vendetta locale touarègue s’intensifiera probablement ; les agences d’aide
internationales vont pleurer des larmes de crocodile et se tordre
les bras de désespoir, tandis que l’ONU continuera dans son rôle
distant qui consiste d’abord à ne pas trop savoir ce qu’elle est
censé faire dans la région.
Les perdants, bien sûr, seront les populations civiles - femmes,
enfants, vieillards et infirmes - de tous les groupes ethniques de
la région qui ont déjà souffert terriblement.
Depuis le 15 mai, soit dix jours avant cet écrit, il y a eu au moins
douze foyers de combats dans le nord et le centre du Mali. A
moins que cela soit arrêté très tôt, cette reprise des combats
peut potentiellement déclencher des troubles plus étendus dans
la région et exacerber la situation déjà chaotique en Libye et les
tensions dans d’autres pays voisins.
* Jeremy Keenan est professeur associé et chercheur à
l’École des études orientales et africaines. Il a écrit de nombreux livres, dont The Dark Sahara (2009) et The Dying Sahara
(2012). Il est consultant sur le Sahara et le Sahel pour de nombreuses organisations internationales, dont les Nations Unies, la
Commission européenne et d’autres.
** l’article en anglais : "Mali : A peace deal to promote
conflict", Jeremy Keenan, in Middle East Eye, 27 mai 2015.
Traduit par H. Larbi.

Le Festival de fes de la Culture Amazighe 11ème Edition Fès, 24-26 Juillet 2015
Le Centre Sud Nord, La Région FèsBoulmane, la Fondation Esprit de Fès
et l’Association Fès-Saiss organisent
en partenariat avec l’Institut Royal de
la Culture Amazighe et la Fondation
BMCE le onzième festival international de la culture amazighe du 24 au
26 juillet 2015 à Fès sous le signe:
«Alliance des Cultures et des Religions
pour la Paix».
Ce festival s’inscrit dans le cadre des
Hautes Directives Royales relatives à
la promotion de la culture amazighe et
de la culture marocaine en général. Le
point fort de cette initiative est l’accent

mis sur la signification historique, sociale et civilisationnelle de l’alliance
des cultures et des religions du monde
pour la paix. Le festival focalise sur le
brassage des cultures et le rôle de la
culture dans le processus de démocratisation et dans le maintien de la paix.
Il s’agit d’établir des stratégies cohérentes, permettant de consolider le dialogue interculturel, la cohésion sociale
et la culture démocratique.
Ce festival comprend un volet consacré
à la chanson et à la poésie amazighe et
populaire. Des artistes de renom participent à ce festival tels que: Latifa

Raafat, Khadija Atlas, Nadia Laaroussi,
Rkia Demsiriya, Mustapha Oumguil,
Flaminco venu d’Espagne, le groupe
Tagrawla d’Algérie, la Symphonie amazighe Adrar, et d’autres vedettes de la
chanson amazighe.
Parmi les grands noms et les jeunes
auteurs, cinéastes, poètes, conteurs,
journalistes et blogueurs… du Maroc,
du Maghreb, et de la Méditerranée il
y aura: Ghita El Khayat, Jean-Marie
Simon, Maati Kabbal, Abdelkader Benali, Mohamed Taifi, Mohamed Nedali, Moha Souag, Djibril Ly… et bien
d’autres !

Source: www.tamazgha.fr
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Hypocrisies sociales et politiques
(Passé simple, Pain nu, much loved)
En 1954, Driss Chraïbi publia son roman culte «LE
PASSSE SIMPLE» et ce à la veille de l’indépendance.
Le roman fut bien accueilli partout dans le monde, mais
décrié et maudit par la mafia intello du pays. Il relate les
vices de la société citadine, aliénée à l’Orient. Elle se dissimule mal face à l’Occident.
L’enfant Driss, né dans les années vingts, vit dans une famille citadine semi-aisée, conservatrice et dévote. Il est
envoyé d’abord à l’école coranique où assis avec d’autres
gamins, il subit la férule du Fquih. Il découvre médusé la
pédophilie du maître. Il fréquente ensuite l’école primaire et le lycée français. C’est un contexte moderne et
différent sans bâtons. Là, il s’initie à une nouvelle langue
et se nourrit d’une autre culture. Les contenus sont axés
sur le réel, les faits, la nature, et sur les sciences exactes.
La réflexion rationnelle, la liberté d’expression, et l’esprit
critique en sont les principes. Il les utilise pour égrener
avec ironie dévorante les contrastes de sa société. Driss
se révolte haut et fort contre la religion, l’obscurantisme,
la culture, la tradition, la société, la famille, et le patriarcat. Il perturbe le foyer et pousse à la révolte. Le père,
hajj respecté, négociant en thé est décrit comme le Seigneur, tyran et Dieu au Foyer. Mais dehors, il se dévie et
se permet des choses. Chez lui, il invective, frappe, châtie, castre et n’hésite pas à tuer son propre fils qui a osé
s’opposer à lui. Pour la famille, la société et le culte en
vigueur, le père, chef sacré, a tous les droits sur les siens.
Ainsi même choquée, mais sans réagir, la famille enterre.
La mère et les femmes de la maison sont des esclaves
cloîtrées et au service du bienêtre du Seigneur durant le
jour. La mère elle, en plus subit ses caprices de nuit en
résignée comme l’exige la religion. Excédée par ce tyran,
source de malheurs (conflits ; disputes, fugue, meurtre de
son fils Hamid), elle se suicide pour en finir. Son fils ainé
le jeune Driss devient bachelier donc libéré. Dégouté de
l’hypocrisie de la Médina et de la tyrannie paternelle, il
s’envole vite vers la France pour des études d’ingénieur
chimiste payées par le Seigneur. En rebelle, il changera
de carrière après le diplôme. Il erre partout en homme
libre. Mais il se jure de rembourser au seigneur « alors et
seulement je me révolterai ». C’est ce qu’il a fait dans ses
écrits dont « LE PASSE SIMPLE ».
Les intellectuels marocains de l’époque sont des fils de
notables issus de la bourgeoisie citadine. Ce sont des résistants dans les salons qui se pavanent dans les grands
hôtels d’Orient panarabistes. Ils poussent les démunis à la
lutte dans les villes et les Atlas. Ils visent le butin colonial
et le Pouvoir. Ils profitent du contexte international de
décolonisation et augmentent les pressions politiques. Ils
prétendent défoncer « une porte déjà ouverte par l’ONU
et la résistance des peuples ». Ils divulguent, à dessein,
une fausse image du réel du pays. Le Maroc est englouti et emprisonné dans de vieilles traditions et croyances
venues d’Orient lointain. L’arrivée du roman « LE PASSE
SIMPLE » dérange leurs discours et argumentaires opportunistes. Alors ils n’hésitent pas à dénigrer Driss Chraïbi
même s’il est de leur classe sociale. Ils le traitent de chien
égaré, de collabo avec les colons, de mécréant et apostat.
Ils l’accusent de vouloir s’approcher de l’Occident en dénudant les travers de sa propre société. Ils l’accusent de
ridiculiser les clercs de religion (le chérif, le fquih, hajj,
les barbus avec chapelets). Ils lui reprochent d’exhiber
nos multiples tartufferies (hypocrisies sociales, félonies,
mensonges, prières rituelles derrière le Seigneur, soumissions, jours de Ramadan passés aux lits, pèlerinages de
prestige, aumône islamique non respectée, fausse dévotion). Ils lui reprochent de ne pas mentir par devoir !
Ils ont le pouvoir à partir de 1956. Ils continuent à blasphémer Driss Chraïbi et à dissimuler le réel. Ils imposent
l’arabe comme seule langue acceptable partout et en littérature nationale. Ainsi les intello ne sont pas concurrencés et s’accaparent tout le lectorat. L’Etat a la paix,
tout est dissimulé. Ils façonneront sans gêne aucune à
l’aune arabo-islamiste d’antan les générations à venir.

Ces démagogues, hommes politiques et de lettres interdiront «le Passé Simple» au pays durant vingt cinq ans.
Mais un autre roman de révolte profonde et sincère surgit
du réel vécu la masse des démunis. Il est l’œuvre et le cri
de détresse d’un vrai pauvre. Cette fois c’est un amazigh
sorti des souffrances du Rif.
En 1973, au seuil de la crise du Sahara; Mohamed
Choukri publie son roman culte. «LE PAIN NU». Le roman
est refusé par toutes les maisons d’éditions marocaines et
sera publié en anglais 1974 et en français 1980. Interdit
au Maroc jusqu’au l’an 2000. Il est vite traduit dans plusieurs langues.
Mohamed est né dans les Monts du Rif, une décennie après
la fin de la glorieuse résistance Rifaine. La région connait
dans les années quarante la marginalisation délibérée,
l’injustice, la sécheresse, la faim. La famille émigre vers

Tanger, au statut international, où tout le monde mange à
sa faim dira la mère. Elle va habiter dans une baraque insalubre dans les monts sordides de la ville et la famine est
là. Le petit Mohamed, affamé, cherche de la nourriture
dans les poubelles des chrétiens pour s’apaiser. Un jour
content il trouve parmi les ordures le cadavre déplumé
d’une poule mais sa mère refuse. Elle ne voudra pas non
plus des plantes déracinées des cimetières. Pour elle le
culte passe avant la faim. Pour subvenir aux besoins de sa
famille, elle vend des légumes au souk de la ville et peine
pour vivre. Le père est souvent absent du foyer. Il est chômeur ou contrebandier. Il est alcoolique et très violent. Il
insulte, qualifie son épouse de « pute et fille de pute » et
ses enfants de bâtards et fils de pute. Il frappe sans merci
la mère et ses enfants et finit par tuer un de ses fils. Il
sera enterré sans problèmes avec la bénédiction du fquih.
La mère est consternée, abattue. Dès lors Mohamed déteste ce père assassin et voudra le tuer comme Driss dans
«le Passé simple». Par crainte de soupçons d’infanticide
la famille émigre pour un moment à Tétouan et revient à
Tanger. Personne n’inquiète le meurtrier. Pour les mythes
d’Orient, le père a tous les droits sur ses enfants, même
celui de les «sacrifier».
L’enfant Mohamed dans «le Pain nu» vit à la dérive dans
les rues et sordides de Tanger. Petit garçon de café, il
voit la déchéance de la société musulmane au vu des nations. Etendus sur de sales nattes, les hommes consomment alcools et drogues (haschich, kif). Ils initient l’enfant à la débauche Pubère et ado, il connait une sexualité
envahissante, il succombe à l’onanisme répété et même la
zoophilie. Il émigre pour un moment aux environs d’Oran
et travaille comme domestique chez des colons. Mais, il
se rebelle et revient à Tanger. Il fait divers métiers (cireur, guide, contrebandier). Dans une société empêtrée
de tabous, il obéit à ses instincts de violence et à ses
fantasmes sexuels. Il vit caché avec des prostituées. Ils
boivent du vin, fument et se droguent en continu. Le roman décrit sans concession les bas-fonds de Tanger d’antan où règnent la misère, la prostitution, la pédophilie et
la félonie. Le style est direct, insultes nues , les phrases
courtes tranchantes dont certaines en amazigh. Il contient

des passages durs à lire et à supporter qui reflète une
réalité encore parmi nous ( la personne qui écrit cet article a vécu dans les monts infâmes de Tanger à DRADB
en 52/55 et confirme ce réel). Le jeune Mohamed se voit
mêler aux manifestations anticoloniales violentes avec
des morts et il est emprisonné. C’est de là que vient sa
délivrance, il prend conscience de son analphabétisme et
décide d’entrer à l’école à vingt ans et deviendra même
instituteur. Revenu à Tanger, il reprend sa vie de libre.
«Le Pain Nu» écrit par un démuni ayant vécu l’injustice et
la pauvreté dénude notre société hypocrite. Le style est
direct sans concession et sans détour souvent associé au
tamazight du Rif. Durant trois décennies tout ce qui vient
du Rif est banni par le Makhzen. Ses Scribes et Clercs
vont interdire le «Pain nu» au Maroc prétextant protéger
la religion, les mœurs. Mais de fait en vrais démagogues,
ils exploitent la sensibilité religieuse des marocains pour
se maintenir au Pouvoir. De nos jours les voilées de corps
et barbus d’esprit continuent dans ce sens en disciples
surdoués de Machiavel.
En 2015 apparait un film d’un réalisateur connu dont
l’actrice principale est une amazighe militante. Le film
décrit le plus vieux métier du monde dans une ville impériale du pays. Ville appréciée par les touristes d’Orient et
d’Occident. Sans visionner le film en entier, les manitous
islamistes et cousins au Pouvoir lui jettent l’opprobre et
l’interdisent. Ils se présentent en indignés et protecteurs
de la femme marocaine; alors qu’ils la cloitrent au foyer
ou dehors dans des tentes noires suffocantes. Bien sûr
toute cette mascarade sacrée, sur un film simple, se fait
à la veille des élections communales. La fin justifie les
moyens et ce qui serait visé ici, c’est d’élargir un électorat
qui s’effrite et s’amoindrit.
Le film décrit le quotidien de quatre prostituées dans
un pays où il y a des milliers comme partout ailleurs. Il
n’est pas basé sur une histoire bien construite tirée d’un
roman ou d’une œuvre connue. Le verbe est cru, violent
mais non étranger à notre discours quotidien populaire au
bus, au marché, au café. (Putes, se prostituer, vagin, pénis,
culs, préservatifs, baises, pédé, proxénète) et autres bons
termes orduriers fréquents en DARIJA qui nous blessent
venant de femmes mais c’est le discours du milieu. Les
scènes majeures relatent des faits triviaux, réels, sus de
tout (discussions entre prostituées ou avec un gay, le départ vers une maison close pour riches d’Orient, danses
orientales, alcools, tabac, drogue, simulation de rapports
sexuels hétéro et homo, viols). Il met en exergue le fait
connu de tous que les nantis du Golf considèrent les jeunes
du pays comme leurs concubines et éphèbes de toujours
depuis les Omeyades. Ils revivent ici leurs fantasmes médiévaux. Le film n’épargne pas les occidentaux non plus
qui profitent sans remord de la misère de nos jeunes. Il
fait sortir les déviations de ces touristes délinquants (pédérastie, pédophilie, impuissance, viols, violences, mépris
de la jeunesse marocaine). Il révèle que l’Argent devient
de nos corps et âmes. Il essaie d’exorciser un mal qui nous
infeste de l’extérieur la société. Les actrices dont trois du
métier parait-il, sont formidables et humaines. Elles défendent une cause juste. Elles sont en empathie avec les
prostituées réelles Elles montrent admirablement que ces
rejetées de la société hypocrite luttent pour subvenir aux
besoins de leurs pauvres familles qui les rejettent sous la
pression continue des Voilées et Barbus intrus. Violents,
ils se substituent parfois à l’Etat pour appliquer leurs Lois
et sèment la panique partout. Le public intoxiqué par
les médias islamistes confond les actrices et leurs rôles
et s’en prend à elles ! L’actrice principale est dénigrée,
insultée (CHLHA), blasphémée, car elle a fait son métier
d’actrice ! Menacée via internet et autres, elle se serait
réfugiée très, très loin de la terre de ses ancêtres
AZERGUI MOHAMED
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min Dac tenna yemmac tennayit ura
D nnec yemma

Tuva Dinni ijj n yezmar
yeffev yegÅar xef rounÃarat n waman zeg wiyyar
var wiyyar, armi yemsagar akeD ijj n wuccen D
amezyan, uca qqimen tiraren ttazren, neïwen ass
mmarra niⵜni amenni.
uca umi yeDwer mkur
ijjen var yemma as var
uoecci, ⵜesseqsa ⵜixsi
mmis ⵜenna as: «mani tuva
ⵜrupeD ass a ammi inu,
aⵜsa inu?», yenna as netta: “ufiv ijj n wuccen D
amÇyan, uca neqqim n tirar n sfarnin n tazzer
mmaËËa», ⵜenna as nettaⵜ:
“vark!§ qa wenni D amcum nnev, qa mara ⵜirarD
akiDs aD cek yecc».
rami ⵜesseqsa ⵜuccent
mmis ⵜenna as: “mani tuva

ⵜedji iD assa a ammi
inu; a aⵜsa inu ? », yenna
as: “msafaäev akeD ijj
n yezmar D amaÇyan, uca
neqqim n tirar n tazzer n
sfarnin n tazzer mmarra
», ⵜenna as: “vark qa wenni
D macca nnev, zi lïa ya
tsawent, mara ⵜirer D
akiDs cciⵜ ».,
rami D ⵜufut, yemsafa$
ä yezmar akeD mmis n
ⵜuccent, uca irava d
wuccen xef yezmar yenna
as: «awap ass d aD nirar ay amedduker”, yenna
as yezmar: «min Dac ⵜenna
yemmac ⵜenna ayi ⵜ ura D
nnec yemma».
*Yunas lukili

Amnvi n tudrtt
Sifaw ntta d amhpäaë di
tsddawit n qaäi qadur,
yssitim ad yawä ad ydwr
d aslmad n tmazivt, itgg
qao min yoram d tizmmar
. babas war vars tawuri
minzi yaëëç yccit di
arrimt nns d dadusi nns,
ymmas thrcc days axnzir,
niv wnni umi qqarn ynni yodan
rehrac aoffan.
Siffaw s tiqqad n wur
itxaëëã am tamdit am Ïëam
i tiwcca, tiwcca nttat d
anaruz yksitt ntta d ttfawt
iscanen/immarn abrid i
ywdan, tiwngimin i vars
nitnti qarn tt as : ya ad
ddarv di tirlli niv ad
rapv açëu hmmaë ad näarv
ixfn inu ssnni.
Hmmaë nttat d thajit n
wdrar wami ynva ijj upudri
qqarn nnas hmmaë bavur
n dcar nns,ingz d zzays
zg udrar mapnd ad ddarn

tarwa n dcar d tawacunt nns
di tirlli. Tirlli n ufgan
niv n utarras tbedd xf
umkabar d rxzratt var
ragåaj.
Siffaw yeksi amnus mapnd
ad yarçm tittawin i ywdan
s tusna ivars di tcqquft
nns, ntta am waÏÏaã n imusnan
nnvni, vzin di tfrwt awar
s tiqqad mahnd ad nvn
taqubbanit
dg
umaäal,
issnta zi tawacunt nns,
isvar asn tifinav d wawarn
n tmazivt, yarzmasn abrid
vr tusna n tudart d mayn
izmmar ixf n ufgan ygg.
Imzdav s min varsn d
wagra d tizmmar, ggin
fus dg ufus ggin/ssiryn
tinml/tamzida ggin as ijj
n wassav iqqn var tusna d
tazra xf tqubbanct.
* Yunas lukili
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uccn agarÏiÏ imri yufa ad
yiri mmarra ucnan d igarÏaÏ

tamça tuva tarzzu u Das var ysvarn
tarwa nns, uca tmsagar akD wuccn, tnna
as : « a mas ypya ma war tqyDeD ca
n umsrmD aD ayi ysVar tarwa inu »/
inna as : « ha ha h… , itkk xafm
zoaf, D nc i Dam var ySvarn tarwa
nnm »,
tenna as : « ma vark min var tinid Dg
usrmD !?». yennas : « cm min Dam irupn
?!, awi id tarwa nnm waha ». tamZA
tuva vars ca n arboa n tarwa nns, tennas : « waxxa ».
uca tiwwi yas tn d. yÏÏf ntta mkur
ass itett as ijjn, ar umi i tn ycca
mmaëëa.

ijj n wass tus id vars tamZa tenna
as : « itxeãã ayi aD çaëv tarwa
inu, ma qqarn ca ma pfän ca »,
ynna as : « qa mara çëin cm qa aD taf
war zmmarn aD pfän niv aD varn, rxtu
mmaëëa min var tggD Sbaë ijj n yumayn niv D tert iyyam uca tuss id
aD tssnpss D ya tivuri ttggntt »,
tenna as : « ãafi waxxa »,
maca netta uccn dat ma aD vars d
tass temza, irup yarwd izinzarn
(izmbeb), ismunitn Dg ijj n tqnuct,
ivarf xafsn, uca yjjitn Dinni.
wami i vars d tasa tamza, yenna as
wuccn : « itxssa aD tçaë D taëwa
nnm, aqqam spss itivuri tteggn tt
spss…, », uca ywta Di tqnuct nni,
akD izinzarn i tuva Days uvin d
tzbzibn s jjhD, uca ynna as: « iwa
ttsriD ya tivuri qqarnt» ,
ãafi tettiq tamça uca tuyur. ijj n
wass tuss d vars oawD tnna as: «
itxssa ayi aD tn çaëv »,
ynna as: «waxxa ?!»,
ygga akiDs man t ass i var d tas aD
tn tçaë, irup wuccn yÏÏ ijj n uvaräa
ynn as: « aD ayi tggD ifran sadu
tmurt x robar n tiddi inu, mac aD
afv mani is id var fvev ».
tDwr d tmça aD tçar tarwa nns, uca

ynna as: «aqqam aD taDfD Da…, qa nc
mara çëin ayi aD zzayi agåDn, minzi ttagGDn zzayi aääaãã»,
uca ynna as: « aqqam mani idjan tarwa
nnm, aDef arçm xafsn, qa nc itxeããa
war ttiriv ca zzat nnem »,
iwa nttat tarçm xf tqnucT nni mani iD
as ynna, nttatt aD tid wtnn izmbab
var uvmbub. aca nettat wami tufa
amnni tqqim Days tfqpt, uca täfaë
uccn, bac aD tid ttmno, ntta yuDfas
Dg ifri nni, nttat täfaëit dinni,
uca ijj n umaë tmno as Dg uäaë, uca
yqqim yqqar as :

« Tcap Tcap, tmno Dg uçwaë ufaäiã
ytvir as D äaë inu»,
nttat tjbbD ntta ijebbD. lmuhim
tärq as, tettiqq it, uggar yaëwë,
nttat ttzzr xafs, rxdnnit tmnoit
nican zg uknnas, ntta ijbbD nttat
tjbbD, ar ami i Das ynnqäu uknnas i
wuccn yaëwë.
safi war ttmnio ca, uca trup tamza
var wayraD, ajdjiD n imudar, tnna
as:
«qa vari ijj n tmukrist, usiv d
vark ad ayi tfkkd, ynna as:
« mamc tgga tmukrist a ?»
tnna as: «ijj n wuccn yucc ayi taëwa
inu, uccn a d agarTiT, qwv as aknnas»,
ntta uccn zzat ma ad irava ujdjiD
xf wucnan mmarra, ytwara ad ynnfp aD
ypSr, irup irava d i wuccnan marra
i idjan Di tagant, uca ynna asn:
«awddi qa qydv awm d ijj n zzardt,
maca qa war Das zmmarv wpDi, qa nc
xzarm min Day i tgga…, qyDv ijj
n tmcmact, xsv ad tid zzrzv bac
aD ccv, netta ynnqu ayi uknnas, rxxu
yallahut akiDi aD kiDi myawasm
bac ad nzzrz tamcmact a ».
munen akiDs wuccnan, uca ioDr asn
acddi n ikknnasn nsn mlip var tmcmact
nni. nitni qqimmn jjbDn jbDn jbDn, uca
wnni var ijbDn zjjapD ad as ynnqäu

uknnas. dwrn mmarrra D igarTiTn.
wami var d ivava wyraD xf wucnan,
yufitn mmarra D igarTiTn, uca ynna
as i tamZa:
«cm a tamça tnnid ayi qa ijj n wuccn
D agarTiT ycca ayi taëwa inu, rxxu
iSbbp d marra war varsn bu iknnasn»,
tsqar tamça war tufi min var tini,
uca ynna as wyraD:
«waxxa, waxxa… raja qa Dinni min
var ggv»,
ykkar ygg asn ijj n taya, uca ynna asn:
«wnni var inwn tarya a qa war ycci
bu taëwa n tamça, wnni war ynäwin ca,
ataf qa D wnni i yccin tmarwa n tmZa,
minzi qa wenni i tn yccin qa ataf aoddis nns ydqer war izmmar ad yngz
»
uca amnni iD as ggin, mmarra ngzn
yqqim illa ijj n wuccn D ijj n tuccnt
,tuccnt nni tgGar aD taRu, nttat mkur
mma tuss d tuccnt aD tnäu, ntta ysniomir ynar ijj n uar var ijj n uvzäis
yqqar as :
« tamcunt a tmmnäaë d xafi, mkur mma
usiv d ad nwv aD ayi ttkkd Dg uvZiS »,
lmupim tuccnt nni var unggr tngz
yqqim illa wuccn, uca ynna as i wyrad :
«nc ad rapv aD d awyv jjpd
ssiha…, mac ad ngzv »
ntta irup dinni uca ynnuffaë, uca yenna
asn wayraD:
«D wa D uccn i yccin tarwa n tamza,
yallap azrt mnomt id »,
uccn i tva Daysn itazrn aTTaSS yus
id d amzwar Daysn ykkd xf wuccn
yoDu war tyZri, uca ntta yfaë it
ommi ypya, yqqar asn:
« aqqawmt, aqqawmt…»,
uca wnni i tuva Daysn itazzr aTTaSS
mmarra ipSrn Di tarwa n tmça.
*Yunas lukili

2

LE MONDE AMAZIGH

ACTUALITES

L’Assemblée Mondiale Amazighe demande à la Tunisie
de couper ses relations diplomatiques avec le Qatar

A Monsieur Béji Caïd Essebsi,
Président de la République tunisienne
Objet: Lettre de solidarité avec le peuple tunisien contre
le terrorisme et demande de revalorisation de l’amazighité de la Tunisie et endiguement du terrorisme.
Monsieur le Président,
Tout en nous adressant à vous et à l’ensemble du peuple
tunisien pour vous présenter nos vives condoléances
suite aux attaques terroristes de Soussa et qui se sont
soldées par des dizaines de victimes innocentes et tout
en affirmant notre solidarité avec vous et notre soutien
au peuple tunisien contre le terrorisme et l’extrémisme
qui ont pour objectif de ruiner l’économie tunisien et
le secteur le plus dynamique que constitue le tourisme
pour arrimer ce dernier au Moyen âge, nous devons aussi attirer votre attention, Excellence, sur un ensemble
de questions essentielles, de notre point de vue, pour
protéger et sécuriser la Tunisie contre toute forme d’extrémisme, de terrorisme et contre les différents types
de violence et de radicalisme.
Monsieur le Président,
Le terrorisme et l’extrémisme sont liés à une culture
et à des doctrines religieuses qui n’ont pas de relation
avec la zone d’Afrique du nord. Elles y sont venues
de l’Orient en raison de l’ouverture inconditionnelle
des pays de la région sur l’Orient. Bien plus, ces pays
orientaux ont marginalisé nos pays, dont le votre, et
leur civilisation amazighe ancienne qui s’étend sur plusieurs siècles ainsi que tout ce qui s’y rattache comme
valeurs et fondements. Et l’ex président de la Tunisie,
M. Mouncef Marzouki, a attiré l’attention sur ce fait
quand il a affirmé que l’origine du toponyme d’Afrique
est amazighe, toponyme qui a désigné l’actuel Tunisie,
dénonçant l’indifférence des tunisiens à l’égard de leur
réalité géographique et de la vérité ayant trait à leur
civilisation.
En fait, les citoyens tunisiens comme leurs frères de
tous les pays d’Afrique du nord sentent que leurs régimes tentent à les lier davantage à l’Orient arabe, à un
tel degré qu’ils peuvent sacrifier leurs intérêts stratégiques dont font partie la sécurité et la stabilité. Et pour
garantir ces deux derniers, nous estimons, au même
titre que les spécialistes, que l’approche sécuritaire
à elle seule reste insuffisante. Pour ce, nous insistons
sur la revalorisation officielle de l’identité tunisienne,
particulièrement, les fondements amazighes de Tunisie, qui prônent un système de valeurs et de principes
complètement différents de ceux en vigueur en Orient
et qui enfantent l’extrémisme et le terrorisme et qui ne
respectent pas la vie.
Monsieur le Président,
Notre espoir était grand, du fait que la Tunisie postrévolutionnaire connaitrait un changement dans cette
direction. Nous sommes déçus suite l’élaboration de la
constitution après la révolution, qui considère la Tunisie comme pays arabe qui ne diffère en rien des pays
de l’Orient, bien que la majorité des tunisiens soient
des amazighes arabisés et il existe encore parmi eux
ceux qui communiquent avec leur langue millénaire
amazighe, comme le font leur frères des autres pays
d’Afrique du nord et qui se comptent par dizaines de
millions. Ce qui a rendu notre espoir plus grand, tient
au fait que le Maroc et l’Algérie ont pris conscience
du danger inhérent à l’abandon des fondements amazighes et ont pris des initiatives pour la revalorisation
de leurs spécificités amazighes. Bien que ces initiatives
soient lentes, ils constituent quand même une reconnaissance et un point de départ. Mais la Tunisie a dévié
de ce processus et a opté pour le retour aux mirages de
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l’arabisation et de l’arabité des pays d’Afrique du
nord. Malheureusement, le terrorisme est une des
conséquences de ces mirages qui ont transformé, non
seulement quelques jeunes tunisiens, mais aussi des
jeunes nord africains, en kamikazes et en terroristes
au service de l’Orient et de ses causes et contre leur
pays et sa souveraineté.
Monsieur le Président,
Le terrorisme n’est pas né du néant, au contraire,
il est parrainé par des pays et soutenu par des medias qui propagent ses idées. Et dans ce cadre, nous
voulons attirer votre attention sur le rôle qatari : le
monde entier est au courant de la relation entre cet
émirat du golfe et les organisations djihadistes. Pour
ce, l’ouverture de la porte tunisienne pour ceux qui
agissent pour le compte de cet émirat ou ses médias
peut aboutir à des résultats qui ne seront pas aussi différents de la situation que vit un autre pays de Tamazgha, à savoir la Lybie ; pays où l’intervention qatarie
y a entrainé des résultats catastrophiques. Outre, à
certains moments, l’émirat est parvenu à former des
gouvernements, à distribuer des postes ministériels
et à violer la souveraineté de l’Etat libyen de manière
totale. Il a aussi facilité la propagation des adeptes de
«Daech» qui ont orienté quelques jeunes tunisiens pour
commettre des opérations terroristes, qui ont visé des
secteurs vitaux de l’Etat tunisien, telles les opérations
du musée Bardo et la plage Soussa. Pour cette raison,
nous vous demandons, et nous demandons de même
à nos frères libyens, de couper les relations diplomatiques avec le Qatar et tous les pays qui soutiennent le
terrorisme en raison des conséquences inhérentes à la
responsabilité de ces Etats qui apportent leur aide aux
organisations extrémistes.
Monsieur le Président,
Nous appelons à l’adoption des principes de démocratie, de tolérance, de modération, d’égalité et de reconnaissance réciproque qui ont toujours trouvé leur place
au sein des coutumes amazighes et du peuple amazighe
auquel appartiennent les citoyens tunisiens et nord
africains. Un peuple qui a construit et édifié une civilisation ancienne qui n’a porté atteinte ni aux femmes ni a
coupé aucune tête. Même lors des invasions de l’Afrique
du nord par les arabes, c’est une femme amazighe libre
qui leur tint tête : la reine Tihiya, à laquelle ils donnèrent le nom de Kahina la sorciére, car leur mentalité orientale ne pouvait admettre qu’une femme puisse
gouverner un peuple. Et depuis, la mentalité orientale
n’a guère changé, alors que les amazighes sont restés
fidèles à leurs valeurs et adoptèrent un islam tolérant
en cohérence avec leurs valeurs; un islam que des penseurs tels Averroès, Mohamed Arkoun et d’autres ont
développé.
Cependant, actuellement, la région d’Afrique du nord
connaît une propagation sans précédent de l’extrémisme et du terrorisme qui sont institutionnalisés dans
les constitutions de la région par l’ « orientalisation »
et l’arabisation de ses peuples, en contradiction avec
la vérité historique et la réalité géographique. Fait qui
transforme les pays de la région en simple espace vitale
pour les orientaux qui s’y déplacent pour servir leurs
intérêts. En fait, le terrorisme et l’extrémisme restent
fidèles à leurs promoteurs et leaders de l’Orient. Le
danger consiste à ce que les Etats de la région poursuivent la politique d’ouverture sans garde-fous visà-vis de l’Orient, y compris par la négation de soi, le
reniement d’une civilisation et de sa vérité identitaire.
Monsieur le Président,
Tout en se remémorant la célèbre déclaration du leader amazighe Massinissa « L’Afrique aux africains »,
réitérée après lui par le Président américain Barak
Obama, nous vous demandons de reconnaître les fondements africains et amazighes de la Tunisie, par tous les
moyens, non parce que nous sommes amazighes, mais
parce que ceci va dans l’intérêt suprême de la Tunisie
qui sera fidèle à son histoire, à sa civilisation et à son
identité et protectrice de sa souveraineté en barrant la
route à ceux qui veulent faire de ses citoyens de nouveaux afghans.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de
notre considération fort distinguée.

A Monsieur Nicolas SARKOZY
Président du parti les Républicains de France.
Objet : Au sujet de votre déclaration « le Maroc, maillon fort du monde
Arabe ».
Monsieur le président,
Vous avez déclaré lors de votre rencontre avec les membres du Parti Les
Républicains à Casablanca le 21 juin 2015 que « le Maroc est le maillon
fort du monde Arabe ». Aussi, est-il instructif, si vous l’ignoriez, de vous
apprendre que la réalité sociologique, historique, culturel et identitaire ne
sont pas des données qui corroborent votre thèse. Le qualificatif d’arabe,
comme vous le savez certainement, est ethniquement et géographiquement limité à l’espace communément connu sous le nom de l’Arabie. Le
Maroc, y ‘ a t-il mieux que la République Française pour le savoir, vous
en avez été le président, est une composante de l’espace géographique
de Tamazgha, de l’Afrique du Nord, peuplée depuis des millénaires par
une population qui a développé une identité, une culture et une civilisation propres: les amazighs. S’il est certain que le processus de l’évolution
historique s’est soldé par un brassage des populations et des cultures, il
n’en demeure pas moins que la population du Maroc demeure essentiellement amazighe et que le faisceau amazigh constitue la substance de
sa culture et de sa personnalité. D’ailleurs, ce reflexe, non innocent, du
rattachement automatique des communautés investies par la civilisation
arabo-musulmane à l’identité arabe est de plus en plus contesté. En effet,
des voix s’élèvent en Egypte, en Syrie, au Liban et en Iraq, entre autres,
pour dénoncer l’idée délibérément orchestrée d’un peuple arabe élu de
Dieu justifiant par voie de conséquence la suprématie de la race et de la
culture arabes.
Cette mise au point étant faite, l’Assemblée Mondiale Amazigh en France
(AMAF) estime que vos propos sont:
1)- un dénigrement de la lutte menée, tout au long de l’histoire, par le
peuple Amazigh pour sa liberté, la reconnaissance de son identité et la
mise en valeur de sa civilisation. C’est dans ce cadre, pour le rappeler,
que s’inscrivent: les soulèvements orchestrés par Massinissa et Yugurtha,
entre autres, contre l’occupation romaine, les combats de la reine Damia
contre les conquêtes arabes au cours du VII-ème siècle, la formation des
dynasties des almoravides et des almohades , la lutte engagée contre
la campagne de pacification entreprise, au titre de l’acte du protectorat de 1912, par la France au début du XX-ème siècle, l’action menée
par le mouvement amazigh contre la politique d’acculturation imposée
au peuple marocain par l’élite arabophone adepte du panarabisme et du
panislamisme . Elite portée au pouvoir avec l’aide de l’autorité du protectorat français en 1956 et dont les idées se sont développées grâce à la
politique du Marechal Lyautey.
2)-Une négation de la contribution de l’élite intellectuelle amazighe à
l’évolution de la civilisation humaine. Il suffit, à ce propos, de remémorer
le rôle de la composante amazighe dans le développement de la civilisation pharaonique, l’apport du philosophe Apulée à l’épanouissement de
la culture gréco-romaine et celui de Saint Augustin à la promotion du
christianisme.
3)- Une remise en cause des dispositions de la constitution adoptée en
2O11 qui s’orientent vers une plus grande compatibilité de l’identité
marocaine avec la réalité sociologique, historique et culturelle du Maroc.
Dispositions qui consacrent, contrairement aux constitutions précédentes
qui définissaient à tort l’identité nationale autour du seul déterminant
arabe, la diversité des composantes identitaires et culturelles de la société marocaine. Diversité dont le faisceau amazigh constitue la substance
telle que le Roi a clairement précisé dans son discours du 09 mars 2011.
4)- Une insulte au militantisme du mouvement amazigh qui depuis des
décennies lutte pour l’intégration de la société marocaine dans la sphère
de la civilisation de la modernité à travers une rupture totale et définitive
avec les valeurs de la culture du despotisme et de l’obscurantisme.
L’Assemblée Mondiale Amazighe en France, eu égard à la portée de vos
propos, émet l’espoir de vous voir rectifier votre perception du Maroc et
de son peuple à la lumière de la réalité historique, sociologique et identitaire et de leur aspiration au progrès, à la modernité et à la démocratie.
Elle espère que cette rectification serait une marque de respect envers
le peuple amazigh et pour la communauté nord-africaine installée en
France qui est dans sa quasi-totalité de souche amazighe.
Veuillez, Monsieur le président, croire à mon profond respect.

Rachid Raha
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe

Monsieur Benaceur AAZAOUI
Le président de l’Assemblée Mondiale Amazighe en France.
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les amazighs interpellent le parlement européen
a propos des tragiques événements du mzab en algérie
Honorable Président M. Martin
SCHULZ
Honorables Eurodéputées et Eurodéputés du Parlement Européen
Objet: tueries, violences, abus et
exactions dans le M’Zab et accord
d'association UE/Algérie
Excellences,
Permettez-nous de vous rappeler la
Résolution du Parlement européen
sur l'incarcération des militants
des droits de l'homme et des travailleurs en Algérie (2015/2665(RSP)
adoptée ( www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+MOTION+P8-RC-20150418+0+DOC+XML+V0//
FR&language=fr ), récemment, le
30 avril dernier où vous précisez
que :
« l'Algérie est liée par l'article 2 de
l'accord d'association, qui stipule
qu'un élément essentiel de l'accord
est le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, par le pacte international relatif aux droits civils et
politiques, par le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ainsi que par
la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, et que
l'Algérie a donc l'obligation de respecter les droits de l'homme universels, dont la liberté de réunion et
d'association; » et vous priez : « instamment les autorités algériennes
de mettre fin à toutes les formes
de harcèlement et d'intimidation
à l'encontre des militants pour le
droit au travail et des défenseurs
des droits de l'homme ». En plus
vous demandez : « aux autorités
algériennes de garantir le droit à
un procès équitable et d'assurer au
moins la garantie du droit à la défense de tous les détenus, dont les
défenseurs des droits de l'homme
et les militants pour le droit au travail,… ».
Les autorités algériennes, au lieu
de respecter cet accord et améliorer
la situation des droits de l’homme,
en Algérie, violent les droits de
l’homme les plus élémentaires. En
témoignent les graves événements
dans la région du Mzab où les autorités algérienne, dans leur folie
obsessive de continuer à mener une
politique génocidaire à l’encontre
du peuple mozabite, soutiennent la
communauté arabophone «Chaânba» contre la communauté autoch-

tone amazighe. Les derniers évènements retiennent l’assassinat de
25 personnes en sus de plus de 70
blessés.
Au lieu de déployer leurs efforts
à protéger les personnes et leurs
biens, les services sécuritaires Algé-

tos et les vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux. Le peuple mozabite aspire à vivre en paix dans ses
terres ancestrales et à jouir de ses
droits identitaires et culturels et de
ses manifestations religieuses.

à entreprendre par l'Algérie, avec
la participation essentielle de la société civile indépendante; demande
la définition d'indicateurs permettant l'évaluation objective et régulière de la situation des droits de
l'homme en Algérie;»

riens (polices, gendarmes et agents
de renseignements) violent tous les
instruments internationaux des
droits humains et piétinent toutes
les lois nationales et conventions
internationales ainsi que l’accord
d’association avec l’Union Européenne.
En se comportent comme une force
coloniale et d’occupation, et au lieu
de traduire devant la justice les
vrais criminels, les services sécuritaires algériens détiennent des
dizaines de militants des droits
humains dont notre représentant
le Dr. Kameleddine Fekhar, président délégué de l’Assemblée Mondiale Amazighe pour le Mzab. Ce
dernier continue d’être soumis à
d’interminables interrogatoires de
la part de la DRS et les autorités
algériennes voudraient lui accoler
de très graves accusations comme
celle d’atteinte à l’intérêt national
et outrage à corps constitué.
Les massacres de civils sont très
lourds et le bilan ne fait que s’empirer comme en témoignent les pho-

Excellences,
Dans la résolution précitée, le
parlement européen «demande
instamment aux autorités algériennes, à la vice-présidente de la
Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et au Service européen pour
l'action extérieure d'inclure, dans
le futur plan d'action UE-Algérie, un chapitre important sur les
droits de l'homme qui exprime la
volonté politique ferme d'encourager ensemble, de jure et de facto,
la promotion et la protection des
droits de l'homme conformément
à la constitution algérienne et aux
traités internationaux relatifs aux
droits de l'homme ainsi qu'aux instruments régionaux africains relatifs aux droits de l'homme auxquels
l'Algérie est partie; est d'avis que
des objectifs spécifiques en matière
de droits de l'homme devraient être
adoptés dans le plan d'action UEAlgérie et qu'ils devraient s'accompagner d'un calendrier de réformes

Dans ce sens, nous vous demandons
de faire de votre mieux afin d’exercer une pression sur les autorités
algériennes dans le but d’arrêter,
immédiatement, cette tragédie humaine, de libérer urgemment tous
les détenus politiques, d’arrêter
les poursuites contre les militants
des droits humains et d’ouvrir une
enquête internationale impartiale
sur le massacre de ces citoyens pacifistes, à défaut de bloquer carrément l’accord d’association Union
Européenne-Algérie.
En vous remerciant de l’intérêt que
vous pourrez porter à cette requête
et en attendant votre réponse,
veuillez agréer nos salutations les
meilleures.
Rachid Raha
Président et chargé des relations
internationales de l’Assemblée
Mondiale Amazighe
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تزنيل األمازيغية أكرب من احلكومة

ذاك ما رصح به رئيس الحكومة
السيد عبد اإلله بنكريان يف
اللقاء التنسيقي املغلق الذي
جمعه بزعماء أحزاب األغلبية،
لتربيره غياب األمازيغية يف
إنجازت الحكومة ،مؤكدا أن
هذا امللف يحتاج لتدخل جهات
عليا ،ألنه أكرب من حكومته
عىل حد قوله.
وإذا ما قرأنا هذا الترصيح
قراءة قانونية فيمكن القول
أنه يتكيف بالدفع بعدم
اختصاص الحكومة نوعيا يف
إعداد القانونني التنظيميني
املنصوص عليهما يف الفصل
الخامس من الدستور ،عىل
اعتبار أن تنزيل األمازيغية
يقوم بالدرجة األوىل واألساسية
عىل وضع هذين القانونني ،
فهل كان اذن  ،رئيس الحكومة
محقا من الوجهة الدستورية
يف إحالة ملف األمازيغية عىل
املؤسسة امللكية ،باعتبارها
التي تمثل الجهات العليا املعنية
يف ترصيحه؟
أعتقد أنه محق يف ذلك استناذا
لألسباب التالية :
أوال :ألنه ملا كان الفصل
الخامس من الدستور يربط
تفعيل ترسيم األمازيغية
بالقانونني التنظيمني الواردين
فيه ،ولم يكن الفصل 92
املتعلق باختصاصات مجلس
الحكومة تحت رئاسة رئيس
الحكومة  ،يمنح لهذا املجلس
حق التداول يف مشاريع
القوانني التنظيمية  ،جاعال
هذا الحق من اختصاص
املجلس الوزاري الذي يرأسه
جاللة امللك طبقا للفصلني ، 48
و 49من الدستور ،فإن كل هذه
املعطيات القانونية تعكس
بوضوح قصد املرشع املتمثل
يف رضورة صدور قانوني
األمازيغية تحت إرشاف جاللة
امللك يف مجلس وزاري ،وليس
تحت إرشاف رئيس الحكومة
يف مجلس الحكومة.
ثانيا :ألن املرشع أفصح عن
هذا القصد بشكل جيل  ،من

خالل إدراجه يف الباب الثالث
من الدستوراملتعلق بامللكية
وباختصاصاتها  ،مسألة
التداول يف القوانني التنظيمية ،
ولم يدرج هذه املسألة يف الباب
الخامس املتعلق باختصاصات
مجلس الحكومة.
ثالثا :ألن األمازيغية باعتبارها
قضية ذات بعد اسرتاتيجي
عميق ،كما ورد يف الخطاب
امللكي السامي بمناسبة افتتاح
الدورة الخريفية للربملان سنة
 ، 2012فذاك ما يجعلها داخلة
أيضا يف مهام املجلس الوزاري
 ،املختص بمقتىض الفصل
 49من الدستور  ،يف التداول
يف التوجهات االسرتاتيجية
لسياسة الدولة.
رابعا :ألن املحكمة الدستورية
ستقيض ال محالة طبقا
للفصل  132من الدستور
 ،بعدم دستورية أي قانون
لتنزيل األمازيغية  ،ثبت
صدوره من مجلس الحكومة يف
إطار ممارسته الختصاصاته
الواردة يف الباب الخامس من
الدستور ،من منطلق أن ذلك
القانون يجب أن يصدر من
مجلس وزاري الذي يرأسه امللك
 ،بوصفه قانون تنظيمي.
وهكذا ففي الوقت الذي كانت
فيه نصوص الدستور واضحة
يف جعل ملف تنزيل األمازيغية
شأنا ملكيا بامتياز ،فقد كان
الجميع تقريبا يعتقد أنه
شأن حكومي رصف  ،بدليل
أن الحكومة يف بداية عملها
تعهدت يف ترصيحها الحكومي
األول بإدراج قانوني األمازيغية
ضمن القوانني املهيكلة التي
تحظي باألولوية يف اإلصدار،
وبدليل أيضا أن الحركة
األمازيغية بجميع مكوناتها
كان لها نفس هذا االعتقاد،
مما جعلها تتوجه بمطالبها
اىل الحكومة للتعجيل بإصدار
ذلك القانونني  ،ولم يسلم منه
كذلك املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية  ،وكذا بعض األحزاب
السياسية املهتمة بصدور ذلك

القانونني  ،سواء التي تنتمي
منها اىل األغلبية أو اىل املعارضة
 ،بيد أن ما رجح أكثر امليل
نحو هذا االعتقاد  ،هو إعفاء
أعضاء املجلس اإلداري للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية من
مهامهم  ،وتوقف هذا املجلس
عن مزاولة نشاطه  ،إذ ان هذا
اإلعفاء اعتربه البعض تكريس
لتلك القناعة ،التي تجعل تدبري
امللف األمازيغي شأنا حكوميا
خالصا.
إذن طيلة ثالث سنوات تقريبا
والكل يحاول تمرير تنزيل
األمازيغية من باب ضيق أصغر
من حجمه ،الحكومة من
جانبها تجره يف كامل حسن
نيتها اىل االمام  ،واملجتمع
املدني والسيايس من جانبه ،
يدفعه من الخلف ضاغطا عليه
بكل ما أوتي من قوة ،واملؤسف
أن الجميع لم يكن يدرك أن
املرور من ذلك الباب مستحيل
استحالة مطلقة  ،كاستحالة
تمرير الجمل يف سم اإلبرة.
غري أنه بعدما قدم السيد عبد
اإلله بنكريان الحصيلة املرحلية
إلنجازات حكومته أمام الربملان
بمجلسيه  ،وثبت غياب
األمازيغية يف هذه الحصيلة ،
فقد كان ذلك سببا أدى ببعض
مكونات الحركة األمازيغية
اىل تحولها عن باب الحكومة
الضيق  ،اىل باب املؤسسة
امللكية األكرب واألوسع ،ومن
ثمة تقدمت بالتماس التحكيم
امللكي  ،وبتأسيس لجنة
ملكية إلعداد مرشوعي قانوني
األمازيغية قبل عرضهما عىل
الربملان ،وأنه نظرا لنجاعة
هذا الطريق الذي اختارته
هذه الحركة  ،يف حل القضية
األمازيغية  ،ويف االرتقاء بها
عن املزايدات الحزبية الضيقة
 ،فقد تبنته شخصيات وطنية
مرموقة  ،وكذا فعاليات حزبية
كثرية.
وان كان يبدو ترصيح رئيس
الحكومة مقرتبا اىل حد بعيد
 ،من مطلب التحكيم امللكي

الصايف مومن عيل

املطروح من طرف املجتمع
املدني والسيايس ،فانني مع
ذلك ال أستطيع الجزم بقيامه
بدوره بتبنيه  ،أو القول حتى
بأنه هو الذي أوحى إليه ما
أوحي.
املهم أن الحكومة أصبحت
االن مقتنعة بان ملف تنزيل
األمازيغية ،يعترب بطبيعته
شأنا ملكيا ،لعلة أن األمازيغية
ملا كانت تصنف سياسيا
كقضية ذات حساسية خاصة
لبعدها االسرتاتيجي العميق،
وكانت القضايا الحساسة
بوجه عام تشكل بؤرة توثر
خطرية  ،فمن الحكمة أن ترفع
هذه القضية اىل جاللة امللك ،
ليتخذ يف شأنها التدبري الالزم
 ،عىل غرار ما يفعل جاللته يف
تدبري القضايا الكربى ،كقضية
الصحراء املغربية ،وقضية
املرأة ،وقضية إصالح منظومة
العدل.
لهذه األسباب كلها  ،الدستورية
من جهة  ،واالسرتاتيجية
من جهة أخرى ،أرى أن
مجلس الحكومة برئاسة
رئيس الحكومة غري مختص
نوعيا للبث يف قانوني تفعيل
األمازيغية ،عىل اعتبار أن
االختصاص يعود اىل املجلس
الوزاري تحت رئاسة جاللة
امللك  ،مما يكون معه ترصيح
السيد عبد اإلله بنكريان يف هذا
الشأن سليما ويف محله.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
خيلد ذكرى ترسيم األمازيغية بلقاء مع فاعلني مدنيني وسياسيني

بمناسبة ذكرى ترسيم األمازيغية ،نظم املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية بمقره ،لقاءا مع ثلة من الفاعلني يف مجاالت
الفكر ،والثقافة ،والسياسة ،ومن املجتمع املدني ،يوم 15
يوليوز .2015
جاء الدستور الجديد للمملكة سنة  2011لريسم معالم
املسار االواعد للتحوالت الجوهرية التي يعيشها املغرب يف
شتى املجاالت ،وخاصة منها ما يتعلق بالرتكيز عىل املكونات
األساسية لهويته الحضارية واللغوية والثقافية املتسمة
بوحدة وتنوع وتكامل عنارصها .ويأتي يف صلب هذه التحوالت
إقرار الدستور الجديد األمازيغية لغة رسمية للبالد إىل جانب
اللغة العربية ،واسترشاف صدور القوانني التنظيمية الخاصة
بتفعيل ترسيم األمازيغية وإنشاء املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية.
وقد دأب املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عىل اإلحتفاء
بذكرى إقرار الطابع الرسمي لألمازيغية يف دستور اململكة،
بغاية نثمني ما تم تحقيقه منذ خطاب أجدير سنة  ،2001عىل
مختلف األصعدة ،وكذلك بهدف تعميق الحوار مع مختلف الرشكاء
املؤسساتيني والفاعلني يف الحقل السيايس ،ومع املجتمع املدني ،حول
األسئلة الكربى املتعلقة بأجرأة ترسيم األمازيغية وإدماجها الفعيل يف

مختلف املجاالت الحيوية.
وبهذا الصدد ،ينظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،بمقره ،لقاء مع
ثلة من الفاعلني يف مجاالت الفكر ،والسياسة ،واملجتمع املدني ،يوم
 15يوليوز  ،2015ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وجهة نظر
األمازيغية يف حاجة إىل  20فرباير أخــرى
إىل حد كتابة هذه السطور،
تكون قد مرة أربع سنوات بالتمام
والكمال عىل اإلقرار باللغة
والثقافة األمازيغية ،لغة رسمية
ورصيدا مشرتكا لجميع املغاربة،
يف الفصل الخامس من الدستور
املعدل لواحد يوليوز .2011
وكما يعرف الجميع فاإلقرار
برسمية األمازيغية ،جاء مبارشة
* منترص إتري
بعد أول ظهور لحركة  20فرباير يف
شوارع وساحات وأزقة ما يفوق
سبعون مدينة وقرية مغربية ،تهتف جميعها بصوت
واحد موّحد نريد التغيري وال بديل عنه ،وما أن إنتهى ذاك
الصباح املمطر من يومه األحد  20فرباير  ،2011حتى
سارع النظام املغربي والدائرين به ،إىل اإلعداد واإلستعداد
برسعة الربق للخروج بخطاب سمية يف ما بعد بأنه
تاريخي وأنه ثوري  ...وهلم جرا من التوصيفات .خطاب
كان يف  9مارس من ذات السنة ،أي بعد أقل من أسبوعني
من إحتجاج زهور الربيع املغربي ،أعلن من خالله عىل
الخطوط العريضة ملا بعد رياح الربيع الديمقراطي ،تفنّن
فيه يف االلتفاف عىل روزمانة مطالب الحركة العرشينية،
ومن بني هذه املطالب ،طبعا مطلب اإلعرتاف الحقيقي
واملنصف باللغة األمازيغية كلغة رسمية ،املخزن أقر بها
كذلك يف الفصل الخامس من الدستور لكن بطريقته،
وأضاف إليها بأنها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة .طبّل
منّا كإمازيغن من طبّل ،وغنّى من غنّى ،ورقص من
رقص ،ورد ّد منا البعض بأن األمازيغية صارت رسمية
ومحمية بأعىل قانون يف البالد أال وهو الدستور ،فهنيئا
لنا بهذا اإلنجاز ،هكذا وصفوه يف حينــه.
اليوم يكون قد مرة أربع سنوات عىل هذا اإلقرار املقيد
بقوانني سميت بأنها تنظيمية ،والتسمية الحقيقية هي
أنها تكبيلية ،لنكن بذلك أول شعب يف العالم تقيد لغته
يف وطنه ،وبالتايل نريد أن نتساءل :هل فعال تمت دسرتة
األمازيغية لغة رسمية يف الدستور املغربي؟ وهل هناك
مغربي واحد يشعر بأن املغرب صارت له لغتني رسميتني
يف دستوره؟ وهل حال األمازيغية اليوم أحســن من
املايض القريب؟ وأين الحماية القانونية للغتنا كما رد ّد
البعض من أبناء جلدتنا عىل مسامعنا يف أكثر من مناسبة
وغري مناسبة ،طبعا ،الجواب واضح هنا للعيان ،فال منع
األسماء األمازيغية توقف ،وال تدريس األمازيغية حتى يف
املستوى اإلبتدائي إستمر بل بالعكس تمت هناك تراجعات
كثرية يف مجال التعليم ،يف عهد الدسرتة ،رؤية 2030
إلصالح املنظومة التعليمية كما قدمها الوزير الويص عىل
القطاع ،ال مكان فيه لألمازيغية املدسرتة ،ال يافطات
والتشويرات الطرقية مكتوبة باللغة الرسمية ،وال واجهة
عدد كبري من املؤسسات التابعة للدولة مكتوبة بها ،لغة
سكان املغرب األوّلون األقدمون ممنوع حتى الحديث
بها داخل الربملان املغربي والحجة املستفزة هي تأجيل
لغة األم للمغاربة إىل حني توفري «اللوجيستيك» الخاص
برتجمتها إىل» العربية» ،األمازيغية آخر االهتمامات
التي تفكر فيها األحزاب السياسية من واحد إىل أربعني،
رئيس الحكومة املعروف بمعارضته الشديدة لألمازيغية
وسبق له أن وصفها «بالشينوية» يرمي بكرة الفصل
الخامس من الدستور يف ملعب الجهات العليا والله وحده
وبن كريان من يعرف من تكون هذه الجهة التي دائما يف
األعىل ،سعد الدين العثماني رئيس املجلس الوطني للحزب
الذي يقود الحكومة قال قبل أيام يف ندوة بأنه شخصيا ال
يعرف أين وصل ملف القوانني التنظيمية األمازيغية ويا ال
العجب العجاب!! النماذج كثرية يف هذا الصدد.
املؤكد هو أن األمازيغية اليوم يف حاجة إىل  20فرباير
أخرى تصدح حناجرها يف شوارع اململكة ،حينها فقط
يمكن اإلرساع يف إإلعرتاف الحقيقي باألمازيغية كلغة
رسمية للمغاربة ،وحينها فقط يمكن أن يعود لنا األمل
يف التغيري املنشود يف وطننا وإنصاف لغتنا وثقافتنا
وهويتنا األصلية املبنية عىل القيم اإلنسانية النبيلة
وثقافة التسامح واإلعتدال وحب الحياة ،ال ثقافة القتل
وأكل قلوب البرش وبيع النساء وإعدام األطفال الذي
يحاول البعض أن يستوردها لنا ليقتــل فينا روح
اإلنسانية ،األمازيغية يف حاجة إىل  20فرباير يف ظل ما
تعيشه الحركة األمازيغية من الرصاعات والتشتتات
واالنزواء للوراء ومتابعة املشهد الرتاجيدي الذي تعيشه
لغتنا وثقافتنا من بعيد ،ويف حاجة إىل  20فرباير أخرى
يف ظل حمالت مجانية يقودها أطراف منّا ،وعلينا ،كلما
تحرك أحد منّا يف شكل من أشكال املطالبة بحقوقنا
املرشوعة واملهضومة يف وطننا ،ببساطة نحن يف حاجة
لشكل احتجاجي آخر يجمع كل أطياف املجتمع املؤمنة
بحقوقنا طبعا من أجل شوط ثاني من التحركات من أجل
التغيري املنشود ،مقدمته دستور ديمقراطي حقيقي يقر
برسمية األمازيغية عىل أرضها.

10
أخبـــــــار
مسرية تنديدية بسبب حرمان تالميذ وتلميذات أزالف
«تايري ن واكال»
من مؤسسة تعليمية
ختلد الذكرى الرابعة لترسيم اللغة
* يونس لوكييل
األمازيغية
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عرفت بلدة أزالف الواقعة عىل
بعد  30كيلومرتا من إقليم
الدريوش شمال املغرب ،صبيحة
يوم الجمعة إرضابا عاما أعلنته
اللجنة املركزية ملتابعة الشأن
املحيل تنديدا بالتهميش الذي
تعرفه الجماعة ،واحتجاجا
عىل توقف املقاول املكلف ببناء
إعدادية أزالف عن العمل ألزيد
من ثمانية أشهر ،فضال عن
التأخر يف األشغال التي انطلقت منذ  2012وال تزال حتى اآلن يف منتصفها.
وقد شمل اإلرضاب كل املحالت التجارية واملقاهي واملطاعم وبائعي الخرض واللحوم ،باستثناء
الصيدلية املركزية ،التي ارتأت اللجنة عدم شملها باإلرضاب ،ويف املساء انطلقت مسرية
احتجاجية حاشدة التأم فيها الشيوخ بالشباب رافعني شعارات منددة بالتهميش الذي طال
املنطقة من قبيل «ما نموث ما ندار ،رحق ناغ ييودار» ...وهم يجوبون شوارع أزالف انطالقا
من ساحة املسجد املركزي مرورا بمقر بناء اإلعدادية ،وصوال إىل املدرسة االبتدائية ،حيث نظمت
وقفة احتجاجية استهدفت الوزارة الوصية عن قطاع التعليم.
وطالب املحتجون من خاللها برضورة اإلكمال الفوري ألشغال بناء اإلعدادية ،كما طالبوا كذلك
املسؤولني بإكمال الشطر الثالث من التهيئة الحرضية ،والزيادة من عدد «الطاكسيات» لفك
العزلة ،وكذا الترسيع من وترية بناء ملعب أزالف وطرقها القروية ،لتختتم هذه املسرية بتالوة
البيان الختامي للتظاهرة من طرف أحد أعضاء اللجنة املركزية ،الذي شدد عىل رضورة مواصلة
أشغال بناء اإلعدادية يف أقرب اآلجال ،كما توعد بخطوات تصعيدية يف حال لم يستأنف املقاول
املكلف بالبناء أشغاله يف األيام القليلة القادمة .
علما أن إعدادية أزالف ،كان من املفرتض أن تنطلق الدراسة بها بداية موسم ،2012-2013
أي منذ  3سنوات ،كما كان قد وعد بذلك عامل اإلقليم ساكنة أزالف يوم  2سبتمرب  2011يف
اجتماع معه بمقر العمالة بعد مسرية شعبية قطعت  30كيلومرتا إىل الدريوش .إال أن املدة بني
الوعد وبداية التنفيذ بلغت سنة كاملة ،فلم تنطلق أشغال البناء إال يف نهاية  ،2012ومع ذلك
فقد استبرش السكان خريا ورجوا أن يكون موسم  -2014 2013هو منطلق الدراسة باملؤسسة
الجديدة ،إال أن األشغال كانت أبطأ من ذلك بكثري ،فقد وصل موسم  2015 2014-وتم تعيني مدير
إعدادية أزالف وأطرها ،لكن أشغال بناء املؤسسة لم تكتمل بعد ،بل ال تزال يف بدايتها ،قبل أن يعلن
املقاول توقفه نهائيا عن العمل يف بداية نفس املوسم ضاربا أحالم أبناء املنطقة عرض الحائط.
هؤالء األبناء الذين بضطرون لإلنقطاع املبكر عن الدارسة بسبب البعد وغالء تكلفة النقل املدريس
غري املهيكل باملنطقة ،وحتى الذين توفرت لهم مصاريف التنقل وتمكنوا من االلتحاق بإعدادية
كاسيطا املجاورة فإنهم يعانون مشاكل عدة من قبيل اإلزدحام يف «الطوبيسات» إىل الترشد يف
األزقة خالل ساعات الفراغ الطوال ،زد عىل ذلك أن عددا كبريا من تالميذ وتلميذات أزالف ال يجدون
مكانا لهم يف دور الطلبة إال بعرس.
لذلك فإن ساكنة أزالف توعدت خالل الوقفة أنها لن تبقى مكتوفة األيدي أمام معاناة أبنائها ،بل
خاضت وستخوض –حسب املنضمون -مجموعة من املعارك النضالية من مظاهرات ووقفات
احتجاجية وجمع الئحة توقيعات ،ال ليشء بل فقط ملواصلة أشغال بناء اإلعدادية وتجهيزها حتى
تتسنى ألبناء املنطقة الدراسة بها يف موسم .2015-2016

تخلد جمعية «تايري ن واكال» ،برشاكة مع وزارة الثقافة واملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية والخطوط امللكية املغربية و«افريقيا غاز» و«إتصاالت املغرب» وجامعة
ابن زهر وكلية اآلداب والعلوم االنسانية باكادير واملجلس اإلقليمي لتزنيت واملجلس
البلدي لتزنيت ،الذكرى الرابعة لرتسيم اللغة األمازيغية يف دستور اململكة املغربية،
بتنظيم ملتقى دويل بمدينة تيزنيت يومي 24و 25يوليوز الجاري تحت عنوان
«الدراسات األمازيغية يف الجامعات واملعاهد الوطنية والدولية».
وتتوزع فقرات برنامج امللتقى ،األول من نوعه ببالدنا ،إىل ندوات موضوعاتية
ونقاشات أكاديمية وأنشطة فنية وثقافية وأدبية .حيث سيكون املشاركون عىل
موعد مع ندوات حول »راهنية تدريس األمازيغية يف الجامعات الغربية وشمال
افرقيا» ،بمشاركة ممثلني عن دول فرنسا،إيطاليا،إسبانيا ،هولندا والجزائر.
وسيشارك يف أشغال هذه التظاهرة األكاديمية ثلة من األساتذة األجالء،ضمنهم
الحسني مجاهد ،موىس محراز،فؤاد الساع،بلقاسم الجطاري (املغرب) مصطفى
بنحمو(الجزائر) نورا تيكزيرا (تيزي وزو)عبد املجيد كوريش (بجاية الجزائر)
،كاترين أوفمان (الواليات املتحدة االمريكية)،كارلوس مورسيا (اسبانيا)حسن
العكري (غرناطة/اسبانيا)فريموندو بريك ناتيل (ايطاليا)،رشيد رضوان،كمال
نايت الزراد(فرنسا).
وباملوازاة مع ذلك،سيحتضن بهو دار الثقافة معرض حول املوروث الثقايف
والحضاري األمازيغي «أزطا» ،من خالل أروقة لعرض حيل ومجوهرات املرأة
األمازيغية،ورواق «أنوال أمازيغ» لعرض أبرز األكالت واألطباق يف املجتمع
األمازيغي ،ورواق «ميكا رباب»،عالوة عىل رواق حول حصيلة مجهودات لتعزيز
مكانة اللغة الثقافة األمازيغيتني يف دائرة البحث العلمي.
هذا إىل جانب أمسية فنية يحييها عدد من رواد األغنية األمازيغية وعىل رأسهم
الفنانة فاطمة تبعمرانت وسمفونية الحسن ادهمو ،وبنات اللوز ،وخالل هذا
الحفل الفني سيتم تكريم الفنان الرايس «مبارك بوهدا».
ومن أجل تعزيز العمل التنسيقي والشاركي والتبادل الثقايف ،سيتم توقيع اتفاقية
رشاكة بني املركز الثقايف األمازيغي بغرناطة وكلية األدب والعلوم اإلنسانية بأكادير.
وسيتخلل هذا امللتقى عدد من األنشطة املوازية أبرزها تنظيم حفل ديني لفائدة
طلبة وأطر املدرسة العتيقة «ارسموكن» وعرض أفالم وثائقية وتكريمات وعشاء
مناقشة.

الدورة الثالثة مللتقى تيكري بأكلو لفواكه البحر واألمساك

تنظم جمعية أمود للنماء بسيدي بنوار ،جماعة إثنني أكلو ،بدعم وبتعاون مع الجماعة
القروية إلثنني آكلو وبرشاكة مع املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،واملجلس اإلقليمي
لتيزنيت ،ووزارة الفالحة والصيد البحري «قطاع الصيد البحري» ،ووزارة الصناعة
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني ،والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات
وشجر األركان ،وبدعم من مجلس جهة سوس ماسة درعة ،والغرفة الجهوية الفالحية،
وغرفة الصيد البحري األطلسية الوسطى ،ورشكاء من الفعاليات اإلقتصادية املحلية
والجهوية وبتنسيق مع السلطة املحلية واملصالح اإلدارية اإلقليمية ،الدورة الثالثة مللتقى
تكري» مهرجان فواكه البحر واألسماك» بجماعة إثنني أكلو من  23إىل  26يوليوز ،2015
تحث شعاره الدائم :الساحـــــــل ...املردوديــــــة واالفــــــــاق .
تعترب النسخة الحالية من ملتقى تكري ،تكريس لألهداف األساسية للملتقى من خالل
تيمته الرئيسية ،واملتمثلة يف رد اإلعتبار وإثارة اإلنتباه للموروث الطبيعي التقليدي
الساحيل البحري ،باعتباره مكونا من مكونات املوروث التاريخي واإلقتصادي والثقايف
والبيئي والسياحي باملناطق الساحلية بجماعة إثنني أكلو خاصة ،وإقليم تيزنيت
والرشيط الساحيل بجهة سوس عامة.
يسعى ملتقى تكري خالل شعاره الدائم وأهدافه عىل املدى القريب واملتوسط ،إىل التعريف
بمجاالت الصيد البحري التقليدي الساحيل ،ومختلف املنتوجات البحرية ،ونرش ثقافة
إستهالكها ،وكدا املحافظة عىل املناطق البيئية الساحلية وعىل الرتاث الثقايف املحيل
باملجال.
وإىل جانب التيمة الدائمة للملتقى ،والتي تتمثل كما العادة يف عرض للتذوق ألكثر من 50
طبق من املنتوجات البحرية الساحلية التقليدية املحلية ،ستشهد فعاليات الدورة الثالثة
للملتقى ،تنظيم النسخة الثانية من املعرض الجهوي لإلقتصاد اإلجتماعي التضامني

مغاربة يتضامنون مع تونس ضد اإلرهاب

نظمت مجموعة من الفعّ اليّات الحقوقية
والسياسية وموطنات ومواطنون مغاربة ،وقفة
تضامنية رمزية مساء أمس الثالثاء  30يونيو ،أمام
السفارة التونسية بالرباط ،للتعبري عن تضامنهم
مع الشعب التونيس عقب الهجوم اإلرهابي ،الذي
إستهدف صباح يوم الجمعة املايض ،فندقا سياحيا،
وأوْدى بحياة  38سائحا أجنبيا.
ورفع املتضامنون شعارات مندّدة بالهجوم اإلرهابي
الذي إستهدف تونس ،مردّدين شعارات من قبيل»
اإلرهابي يا جبان  ..تونس ال تهان»»،تونس أرض
حرة  ..واإلرهاب إطلع برا» وغريهما من الشعارات
املناوئة لإلرهاب ،كما رفعوا األعالم التونسية اىل
جانب الفتات تدين جريمة فندق سوسة ،مؤكدين يف
السياق ذاته عن وقوفهم اىل جانب الشعب التونيس يف
محنته ،ودعمه حتى تحقيق مرشوعه الديمقراطي.

بجميع سالسله اإلنتاجية الفالحية،ومختلف أنواع الصناعات التقليدية ،باإلضافة إىل
أروقة خاصة باملنتوجات البحرية والرياضات البحرية واملدعم هذه السنة من طرف
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية بتيزنيت ،وكذا تنظيم يوم درايس إحتفاال باليوم الوطني
للتعاونيات حول موضوع « الحركة التعاونية بالجهة واالفاق املستقبلية» بتنسيق مع
املكتب الجهوي للتنمية والتعاون بأكادير ،كما ستنظم أنشطة مدعمة للحركة السياحية
البيئية بالجماعة مثمثلة تظاهرة األلعاب الرياضية البيئية البحرية بتنسيق مع املكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب بمناسبة حصول شاطئ أكلو للمرة الرابعة عىل
اللواء األزرق ،ويظم الربنامج البيئي النسخة الثالثة من مسابقة الرمي بالقصبة بتنسيق
مع جمعية إيصوح ملهنيي الصيد بالقصبة ،ومسابقة التالل الرملية لألطفال ،وتظاهرة
ركوب املوج للجميع ،وحمالت للنظافة بتنسيق مع جمعية تيزنيت سورف،وكذا تنظيم
ألعاب رياضة الطريان الحر الخفيف والريايض بتنسيق مع جمعية تمزليت للرياضة
والسياحة البيئية ،ومسابقة أكواتيك للتزلج البحري ،ويظم الربنامج كذلك فقرات
توعوية صحية لفائدة املرأة والطفل بتنسيق مع منذوبية الصحة بتيزنيت ،وأنشطة
تربوية وترفيهية ،وورشات ثقافية حول حروف تيفناغ لفائدة تالميد مدرسة سيدي
بنوار وإدوالحيان بتنسيق مع نيابة التعليم بتيزنيت ،إضافة إىل فقرات لتكريم فعاليات
محلية من مختلف املجاالت ،كما يتخلل الربنامج العام للملتقى عرض ألخر أنواع األزياء
التقليدية األمازيغية املحلية للمصمم محمدهموش واملصممة فاطمة باعزي تابودرارت،
بفضاء ميميد بيتش بسيدي بوالفضابل ،واملسابقة اإلقليمية لرمي الصحون الشاطئية
بتنسيق مع جمعيات القنص بتيزني ت،وأنشطة شبابية مختلفة.
ويف املجال الفني،سيتم تنظيم دورة الفنون الشعبية،بمشاركة فرق محلية وجهوية
ووطنية ألحواش وعيساوة وكناوة وعبيدات الرما ،باإلظافة إىل فقرات أكراو،مع فقرات
فكاهية مختلفة ،بفضاء شاطئ سيدي موىس بأكلو.

بين بوفراح  :معاناة الساكنة مع الكالب الضالة
محمد وريايش

الزالت ساكنة مركز جماعة
بني بوفراح (املرج) تشتكي من
ظاهرة إنتشار الكالب الضالة،
التي أصبحت تجول وتصول يف
شكل أرساب ،مما يولد مخاوف
لدى الساكنة عامة ويخلق الرعب
لدى فئة األطفال خاصة؛ ناهيك
عن حالة اإلزعاج الدائمة التي
يسببها نباحها املتواصل طيلة
الليل.
ولعل ما يزيد الطني بلة هو
تواجد الكالب الضالة حتى بقرب
من مقر الجماعة القروية بني

مواعيد

• مهرجان الثقافة
األمازيغية 2015

في سياق الدينامية التي عرفتها القضية
األمازيغية على فترات متعددة منذ الخطاب
الملكي التاريخي بأجدير سنة  2001مرورا
بخطاب  9مارس وصوال إلى دستور 2011
وقبل ذلك نضاالت الحركة الثقافية األمازيغية،
وفي إطار التأخر الحاصل لدى الحكومة في
إخراج القانون التنظيمي لتنزيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،وتماشيا مع استراتيجية الجمعية
لترسيخ قيم التعدد الثقافي واللغوي في إطار
الوحدة الوطنية ،تنظم جمعية أدرار كرسيف
فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الوطني
للثقافة األمازيغية تحت موضوع «األمازيغية،
الجذور واالمتداد« وذلك أيام  28 _ 27و29
يوليوز  2015بمدينة كرسيف ،ويهدف هذا
المهرجان الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي
للثقافة األمازيغية ،وكالة تنمية أقاليم الشمال
وبدعم من وزارة الثقافة ،عمالة إقليم كرسيف،
المجلس الجهوي لتازة الحسيمة تاونات
والجماعة الحضرية لكرسيف إلى مجموعة
من األهداف نذكر منها :المساهمة في التعريف
بالمؤهالت الثقافية والفنية األمازيغية ،تشجيع
الفرق الفنية من خالل المشاركة للتعريف
بها وتكريمها خالل فعاليات المهرجان ،خلق
أنشطة فنية ترفيهية لساكنة المدينة واإلقليم،
المساهمة في نشر ثقافة التسامح ومحاربة كل
أشكال العنف والتطرف واإلرهاب والمساهمة
في تشجيع السياحة الثقافية.
ويتضمن برنامج النسخة التاسعة للمهرجان
مجموعة من األنشطة الثقافية ،الفنية والفكرية
منها :معارض للمنتوجات األمازيغية (النسيج،
منتوجات الحلفاء ،الكسكس ،الكتاب ،المالبس،
التحف القديمة  )...يشارك فيها كل من :المعهد
الملكي للثقافة األمازيغية ،محمد عشار ،تعاونية
السالم ،جمعية هوارة لألسرة القروية ،جمعية
إزماين ،تعاونية النور ،جمعية صاكا للتضامن
النسوي ،المصممة نعيمة قرشعبان ،جمعية
التواصل النسائية وجمعية أحجام كما ستنظم
سهرتين فنيتين تحييهما كل من :مجموعة
الفنان حكى المختار ،الفنان حفيظ المسكيني،
مجموعة رشيد العالمي ،مجموعة أحيدوس
يطو تزلماط ،مجموعة أحيدوس ألمو عين
الشكاك ،مجموعة أحيدوس تيطاوين مجموعة
زكرياء الخنيفري ،مجموعة النهضة للفولكلور
الشعبي ،مجموعة الخير للفولكلور والغناء
الشعبي ،مجموعة أحيدوس أغبالو إزم والشاعر
أحمد منصف (بركين _ كرسيف) باإلضافة إلى
تقديم ألول مرة في المنطقة الشرقية سمفونية
الركادة يشارك فيها أربعة وعشرون فنانا
من إقليم كرسيف ،إلى جانب تنظيم ورشات
تكوينية في تعليم القراءة والكتابة بالحرف
األمازيغي تيفيناغ ،وعرض فيلم سينمائي
بعنوان «أغرابو» لمخرجه أحمد بايدو والندوات
الفكرية أهم مواضيعها :األمازيغية في اإلعالم
ثنائية التقسيم المجالي والهاجس المعياري،
المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
أي مستقبل لألمازيغية؟ واإلبداع السينمائي
األمازيغي _ الواقع واآلفاق ،كما سيوقع كتاب
تحت عنوان «من رجاالت أيت وراين كرسيف ،
محمد بن عبد الكريم أيت صباح» لمؤلفه األستاذ
سعيد أرديف.

•معرض الكتاب

تنهي رشكة « »Protechprintإىل علم كافة
القراء و الكتاب واملثقفني والنارشين واملهتمني
بالشأن الثقايف بشكل عام ،أنها بصدد التحضري
ملعرض الرباط الدويل للكتاب يف دورته الثانية
والتي ستنعقد خالل شهر أكتوبر .2015
ويكتيس هذا املعرض ،والذي شهدت دورته
األوىل التي نظمت السنة املاضية نجاحا باهرا،
طابعا خاصا؛ إذ يشكل محطة متميزة يف املشهد
الثقايف الوطني من خالل التعريف باإلنتاجات
الجديدة سواء فيما يتعلق باملنشورات الورقية
أو الرقمية ،كما يشكل مناسبة لتبادل الخربات
يف مجاالت التأليف والنرش.
وتسعى هذه التظاهرة الثقافية والتجارية إىل
أن تكون فرصة سنوية وموعدا جديدا للمغاربة
مع الكتاب والثقافة واإلبداع بشكل عام ،حيث
تهدف باألساس إىل توسيع دائرة معارض
الكتاب باملغرب؛ والتعريف باإلنتاج الجديد يف
مجايل النرش الورقي واإللكرتوني؛ ودعم ما
تراكم من تجارب يف هذا املضمار ،وخلق فرصة
أخرى لرواج الكتاب؛ وتبادل التجارب والخربات
حول حقوق التأليف والنرش؛ واكتشاف طاقات
ومؤهالت السوق املغربية يف هذا املجال .وعىل
غرار النسخة األوىل ،من املتوقع أن تعرف
الدورة الثانية من معرض الرباط الدويل للكتاب
هذه السنة اهتماما متزايدا من طرف مختلف
الفاعلني يف مجال النرش والكتاب ،حيث سيشكل
فرصة للنارشين ومختلف الفاعلني يف مجال
النرش والكتاب لتعريف القراء عن قرب عىل

بوفراح ،مما يجعلنا ندق ناقوس
الخطر جراء هذا الوضع الذي
يهدد صحة وسالمة ساكنة مركز
جماعة بني بوفراح والوافدين
عليها
ونسجل يف هذا الصدد تماطل
الجهات املسؤولة يف التدخل للحد
من التزايد والتوالد املهول للكالب
الضالة يف ظل الغياب امللحوظ
(حسب الساكنة) للتغلب عىل
الظاهرة والقضاء عليها .هذا
منتجاتهم التي تعكس املؤهالت الثقافية
فضال عن مخاوف الساكنة
واملعرفية العاملية املختلفة .كما ستتخلل
من أعراض مرضية قد تنقلها
املعرض ندوات ولقاءات ثقافية وعلمية
هذه الكالب الضالة خاصة وأننا
عدة.
مقبلون عىل فصل الصيف		.
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غرداية ..خسائر بشرية ومادية واعتقاالت يف صفوف األمازيغ بعد هجمات دموية برعاية النظام

استنفرت الحركة األمازيغية يف املغرب
والجزائر وأوربا تنظيماتها التي سارعت إىل
إصدار بيانات التنديد والدعوة للتظاهر عىل خلفية
هجمات ضد األمازيغ لم يسبق لها مثيل منذ سنتني
بوالية غرداية الجزائرية يف األسبوع الثاني من شهر
يوليوز الحايل ،وأصيب األمازيغ بالصدمة جراء العدد
الكبري من القتىل والجرحى األمازيغ والخراب املهول
الذي لحق بممتلكاتهم يف ظرف  48ساعة فقط ،بمدن
والية غرداية ،يف ظل غياب تام لقوات األمن الجزائرية
التي يتهمها األمازيغ بالتواطئ مع ميليشيات عرب
الشعانبة املشحونة بفتاوي تكفريية ضدهم.
التنديد واإلحتجاج امتد كذلك ليشمل التنظيمات
السياسية والحقوقية بالجزائر التي اتهم عدد كبري
منها السلطات الجزائرية باملسؤولية والتواطئ.
بدورهم دخل التجار املنحدرين من منطقة مزاب
بكافة املدن الجزائرية يف إرضاب شامل ،وأغلقوا
محالتهم التجارية وعلقوا عليها الفتات مضمونها
«نحن يف إرضاب ال لإلرهاب يف غرداية».
ومن جانبهم أطلق النشطاء األمازيغ املغاربة يف
املواقع اإلجتماعية دعوات للتظاهر بعدد من املدن،
تنديدا بالجرائم التي ترتكب ضد أمازيغ املزاب ،كما
تقاسموا مع أمازيغ من تونس وليبيا والجزائر حملة
تضامن واسعة عىل املوقع اإلجتماعي «فيسبوك».

* عشرات القتلى يف يومني من العنف
الدموي بمدن والية غرداية

قتل خمسة وعرشين شخصا خالل مواجهات اندلعت
يوم الثالثاء  07يوليوز واستمرت يوم األربعاء 08
يوليوز ،بني عرب الشعانبة وأمازيغ املزاب يف والية
غرداية الجزائرية استخدمت فيها أسلحة نارية،
وباإلضافة لعرشات القتىل ،جرح وهجر املئات كما تم
حرق وتخريب العديد من املحالت واملنازل واملزارع.
وفيما يخص تفاصيل األحداث الدامية ،نقلت وكالة
أنباء الجزائر أن أكرب حصيلة من الخسائر البرشية
سجلت بمدينة القرارة ووصلت إىل تسعة عرش
قتيال ،من بينهم حالة شخص واحد قتل بعد تعرضه
ملقذوفات قام برميها مجهولني كما تم تسجيل وفاة
أربعة أشخاص منتصف نهار األربعاء  08يوليوز
بغرداية متأثرين بإصاباتهم جراء أعمال العنف،
وسقطت ضحيتني إضافيتني بربيان وواحدة بغرداية
خالل اشتباكات مماثلة حسب نفس املصدر.
وامتدت االشتباكات الحاصلة بني مجموعات عرب
الشعانبة املدعومة من طرف السلطات الجزائرية
وأمازيغ املزاب ،لتطال عدة أحياء أخرى بمناطق
سهل وادي ميزاب وبريان والقرارة حيث ارتكبت
أعمال تخريب وحرق للمساكن واملحالت التجارية
وواحات نخيل وتجهيزات حرضية ومرافق عمومية
ومركبات من قبل مجموعات من امللثمني.
وباملوازاة مع األحداث الدموية قام التجار املزابيني
يوم األربعاء  08يوليوز  2015حسب «واج» ،بإغالق
املحالت التجارية عىل مستوى مختلف أحياء سهل
وادي ميزاب وبريان والقرارة ،وذلك استجابة لنداء
إىل «إرضاب عام» دعا إليه «مجموع التجار األمازيغ
املزابيني» تعبريا عن احتجاجهم عىل أعمال العنف
التي تستهدف ذويهم والهجمات املتكررة التي
يتعرضون إليها يف والية غرداية.
وتعد هذه األحداث األخرية ،تطورا خطريا يف مسار
العنف ضد األمازيغ يف غرداية منذ سنتني ،ورغم أن
السلطات الجزائرية تحركت عىل أعىل مستوياتها
ملعالجة الوضع ،إال أن مثل تلك التحركات التي
حدثت مثيالتها سابقا لم تحل دون تجدد الهجمات
ضد األمازيغ يف املدينة من طرف عرب الشعانبة،
وال زالت السلطات الجزائرية لم تتجه نحو معالجة
أسباب األزمة الحقيقية ،وتتحدث عن اشتباكات
دون ذكر املتسببني فيها وهويات ضحاياها ،الذين
كانوا يف كل األحداث السابقة من األمازيغ ،كما
هو الشأن يف هذه األحداث حيث غالبية القتىل من
األمازيغ املزابيني الذين ما انفكوا يتهمون السلطات
الجزائرية بالتواطئ مع مهاجميهم ،وسبق ونرشوا
صورا وفيديوهات تظهر بوضوح تواطئ قوات األمن
الجزائرية وتوفريها للحماية ملهاجمي األمازيغ.

* القوات الجزائرية تعتقل العشرات من
النشطاء الحقوقيني األمازيغ يف غرداية

وجه سكوتي خضري مندوب التجمع العاملي
األمازيغي بالجزائر نداء عاجال أكد فيه أنه يف
حوايل الساعة العارشة والنصف من ليلة الخميس
 09يوليوز  ،2015قامت قوات األمن الجزائري
بالهجوم عىل مسجد يف والية غرداية ،وأقدمت عىل
إطالق عيارات نارية باإلضافة للغاز املسيل للدموع
عىل املصلني ،قبل أن تقوم بالقبض عىل الدكتور
كمال الدين فخار مندوب أمزاب يف التجمع العاملي
األمازيغي وقاسم سوفغالم وحوايل خمس وعرشون

من املصلني من بينهم قارصين.
وجدد مندوب التجمع العاملي األمازيغي بالجزائر
نداءه إىل كل األمازيغ للوقوف اىل جانب شعب أمازيغ
أت أمزاب ،والتنديد بشدة والضغط عىل الدولة
الجزائرية حتى يتم اطالق رساح فخار كمال الدين
ومن معه.
هذا وكانت النهار الجزائرية قد أوردت ساعات قبل
إعتقال النشطاء األمازيغ أنه «بعد املشادات الدامية
التي شهدتها والية غرداية والتي راح ضحيتها 22
قتيال ومئات الجرحى أصدر النائب العام ،صباح
يوم الخميس  09يوليوز ،أمرا بالقبض ضد كمال
الدين فخار وأتباعه ،كما تم الرشوع يف حملة توقيف
للمحرضني عىل مواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث تم
توقيف  27شخصا من طرف مصالح األمن».
من جانبها أوردت قناة الرشوق نيوز الجزائرية
ووسائل إعالم جزائرية أخرى نفس الخرب بنفس
تحرييض ضد كمال فخار الدين والنشطاء املزابيني
األمازيغ ،الذين يعملون عىل فضح حقيقة ما يحدث
من مجازر تقع تحت أعني السلطات الجزائرية
وبتواطئ منها.
وجاءت تلك اإلعتقاالت بعد يوم واحد من تعرض
أمازيغ املزاب لهجمات وحشية من طرف عرب
الشعانبة ،أسفرت عن مقتل العرشات منهم وجرح
املئات باإلضافة إىل تهجري مئات العائالت املزابية
وتخريب محالتها ومنازلها ومزارعها ،يف ظرف ال
يتعدى ثمانية وأربعني ساعة ،ويرجع حجم الخسائر

يف التعدي عىل حقوق معتقيل أمازيغ املزاب ومحاولة
إذاللهم واملساس بكرامتهم؟ كل هذا ألنهم أمازيغ
يحافظون عىل هويتهم ويطالبون بحقوقهم بكل
الطرق السلمية والقانونية ،وعىل رأسهم الدكتور
كمال الدين فخار وذلك بمراسلة املنظمات الحقوقية
واألمازيغية والهيآت األممية خاصة التقرير األخري
الذي يطلب فيه من األمني العام لألمم املتحدة
حماية الشعب املزابي الذي يتعرض للتطهري العرقي
والتهجري القرسي .يف حني يبقى التكفرييون
واملحرضون عىل السلب والنهب والحرق والقتل
بالسالح الناري يتمتعون بالحرية لحد اآلن».
وجددت مؤسسة تيفاوت يف ختام بالغها مناشدتها
لجميع الشخصيات املستقلة واملنظمات الحقوقية
واألمازيغية والهيآت األممية وجميع ذوي الضمائر
الحية والحرة يف العالم ،بالضغط عىل النظام
الجزائري إلطالق رساح الدكتور كمال الدين فخار
وجميع املعتقلني املزابيني.

* النظام الجزائري يحمل املغرب
مسؤولية أزمة غرداية

باملوازارة مع اعتقال نشطاء أمازيغ املزاب استمر
النظام الجزائري يف حملة إعالمية يبدوا أنها مدروسة
عىل أعىل املستويات لشيطنة أمازيغ املزاب وعىل
رأسهم الدكتور كمال فخار الدين ،حيث أوردت
يومية النهار ،أن «ما يعرف بالناشط الحقوقي ،كمال

لألسلحة النارية ،حيث قام الرئيس بوتفليقة بتكليف
قائد الناحية العسكرية الرابعة ب «اإلرشاف عىل
عمل مصالح األمن والسلطات املحلية املعنية من
أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عرب والية
غرداية».
وانترشت يوم األربعاء  08يوليوز حسب ما نقلته
جريدة الرشوق ،فرق من نخبة القوات الخاصة
وأحكمت سيطرتها نهائيا عىل الوضع يف جيوب
املدينة ،كما حلقت طائرات هيلكبوتر مزودة
بكامريات رقمية تابعة لجهاز الدرك الوطني لرصد
تحركات امللثمني.
وأمر بوتفليقة كذلك ،الوزير األول الجزائري
ب»السهر بمعية وزير العدل حافظ األختام عىل أن
تتكفل النيابة العامة برسعة وبحزم بكل خروقات
القانون عرب والية غرداية السيما املساس بأمن
األشخاص واملمتلكات».
كما كلف الحكومة ب»السهر تحت سلطة الوزير
األول عىل الترسيع بتنفيذ الربامج املسطرة بهدف
بعث التنمية االقتصادية واالجتماعية وعودة األمور
إىل مجاريها الطبيعية عرب إقليم والية غرداية».
ولكن قرارات السلطات الجزائرية التي لم تخرج عن
إطارها السابق بإستثناء تكليف الجيش باألمن يف
املدينة ينظر إليها املزابيون األمازيغ بحذر ،خاصة
وأن قرارات مشابهة اتخذتها السلطات الجزائرية
فيما سبق لم تحل دون تجدد الهجمات ضد األحياء
األمازيغية املزابية ،وكذلك نظرا إلستهداف النشطاء
الحقوقيني املزابيني مبارشة بعد األحداث بتهمة
غريبة روجت لها وسائل إعالم النظام وأسمتها
«التحريض السيايس والديني».

* أمازيغ املزاب واملغرب يحتجون نصرة
لغرداية ويطلقون حملة تضامن واسعة

الكبرية إىل انسحاب قوات األمن والدرك الجزائري
وتركها الساحة ملليشيات امللثمني التي نصبت كذلك
حواجز عىل الطرق قامت بإعرتاض عدد من سيارات
املزابيني األمازيغ قبل أن تقدم عىل تخريبها وحرق
من بداخلها أحياء.
واتهمت منظمات حقوقية وسياسية ووسائل إعالم
داخل وخارج الجزائر يف هذه األحداث السلطات
الجزائرية بالتورط فيما وقع ،ما دفع بهذه األخرية
إىل التحرك عىل نحو انتقامي ضد النشطاء الحقوقيني
املزابيني الذين عملوا طوال سنوات عىل مراسلة
املنظمات الدولية املختلفة ونرش أرشطة فيديوا
وصور تظهر بوضوح األمن الجزائري وهو يدعم
ويحمي ملثمني من عرب الشعانبة وهم يهاجمون
األمازيغ يف مدن والية غرداية.

* األمن الجزائري يعذب معتقلي أمازيغ
املزاب ويواصل حملته اإلعالمية ضدهم

أعلنت مؤسسة تيفاوت بغرداية يف الجزائر فجر يوم
السبت  11يوليوز  2015يف بالغ عنونته ب»معامالت
عنرصية ضد الدكتور فخار كمال الدين ومن معه
داخل املركز الوالئي لألمن الجزائري» ،أن العرشات
من املعتقلني األمازيغ أثناء صالة الرتاويح يف املسجد
وعىل رأسهم املناضل الحقوقي كمال الدين فخار
يعانون يف املركز الوالئي لألمن بغرداية من ظروف
إنسانية صعبة.
حيث وحسب شهادة قارصين تم إطالق رساحهم
مساء الجمعة  10يوليوز ،فاملعتقلني لم تقدم لهم
أي وجبة يف السحور ،بإستثناء قارورة ماء تم ملؤها
من حنفية املرحاض وأمام مرأى املعتقلني ،وباملقابل
تم رفض أي وجبة مقدمة لهم من طرف ذويهم
بما يف ذلك األدوية لذوي األمراض املزمنة ،وتم كذلك
تجريد املعتقلني من النظارات الطبية ،رغم أنه يوجد
من بينهم أربعة يعانون من مرض السكري ،وواحد
يعاني من مرض القلب ،ومعتقلني من ذوي إعاقة
حركية حوايل  80%وشيخني.
وتساءلت مؤسسة تيفاوت عن «ملاذا كل هذا اإلمعان

الدين فخار ،لجأ إىل االستعانة بالقنوات املغربية التي
خصصت تغطية خاصة لزيادة تأجيج الوضع يف
الوالية ،حيث راح يلقي تدخالت عرب الهاتف يحاول
فيها زرع الفتنة بني سكان غرداية» يف إشارة من
اليوميية الجزائرية لتدخل لكمال الدين فخار عىل
قناة ميدي ،1مضيفة أن كمال الدين «يدعو املنظمات
الدولية للتدخل يف الوضع الداخيل للجزائر ،الذي كان
يصوره عىل أنه متأزم ويبدو وكأنه حرب تصفية
عرقية قائمة يف هذا البلد» ،واتهمت ذات اليومية
كمال الدين فخار الذي وصفته ب»رأس الفتنة يف
غرداية» بالقيام بزيارات متتالية إىل الرباط من أجل
تلقي ما سمته «الدعم من املخزن املغربي ،إلثارة
الفتن يف غرداية وتهديد استقرار الوحدة الوطنية
الجزائرية».
يومية النهار وقناة الرشوق نيوز ومواقع وقنوات
إعالمية عديدة مقربة من النظام الجزائري ويف
اسرتاتيجية إعالمية يبدوا أنها تحت إرشاف مبارش
من املخابرات الجزائرية ،كما سبق وأرشنا ،أوردت
قبل القبض عىل نشطاء أمازيغ املزاب الخرب بأكثر
من عرش ساعات تحت عناوين تحريضية من قبيل
«النائب العام يعطي أمره بالقبض عىل كمال الدين
فخار رأس الفتنة يف غرداية وأتباعه» ،كما لم ترتدد
ذات الوسائل اإلعالمية يف شن حملة تهدف إىل تصدير
أزمة غرداية للخارج وربطها باملغرب ،واستثمار
رصاع النظام الجزائري مع املغرب حول الصحراء
املغربية ،ورصف أنظار الجزائريني عن مسؤولياته
املبارشة يف كل األزمات والكوارث التي يعاني منها
الجزائريون.

* بوتفليقة يلجأ للجيش بعد فشل األمن
والدرك وتورطهما يف األحداث

نتيجة توايل اإلنتقادات الداخلية والخارجية لألمن
والدرك الجزائريني واتهمامها بالتورط يف األحداث
ودعم عرب الشعانبة ضد األمازيغ املزابيني بأمر من
النظام الجزائري ،استنفر ما حدث بغرداية مؤخرا
السلطة الجزائرية بشدة خاصة بعد استعمال واسع

إطارات الحركة األمازيغية باملغرب نددت عىل نطاق
واسع بما وصفته ب»الجرائم والهجمات الوحشية
ضد أمازيغ املزاب يف والية غرداية الجزائرية»،
وأصدرت جميعها بيانات الشجب والتنديد
والتضامن ،كما وجهت الفعاليات األمازيغية بعدد
من املدن الكربى دعوات للتظاهر واإلحتجاج ضد
ما يتعرض له أمازيغ املزاب بتواطئ من النظام
الجزائري.
وخرج أمازيغ املغرب يف وقفات احتجاجية حاشدة
ليلة يوم السبت  11يوليوز  ،2015يف كل من أكادير
والدارالبيضاء والرباط ،ويوم األحد  12يوليوز يف
طنجة ،ويوم األربعاء  15يوليوز يف بيوكرى ،تعبريا
عن غضبهم الشديد واحتجاجهم البالغ عىل ما
أسموه «القتل والدمار والقمع املمنهج من قبل
النظام الجزائري ألمازيغ املزاب الذين يتعرضون
لهجمات وحشية من قبل مليشيات عرب الشعانبة
املدعومة من طرف السلطات الجزائرية» ،والتي
أسفرت مؤخرا عن مقتل العرشات وجرح وتهجري
املئات نتيجة استعمال ميليشيات الشعانبة لألسلحة
النارية ضد مدنيني عزل.
ورفع األمازيغ املغاربة شعارات تضامنية ومساندة
ألمازيغ املزاب ومنددة بسياسات النظام الجزائري
الذي قام بإعتقال العرشات من أمازيغ املزاب موازاة
مع كل ما يتعرضون له ،كما حاول استغالل األحداث
الدموية لتصفية النشطاء الحقوقيني املزابيني،
وذلك بإعتقال العرشات منهم ويف مقدمتهم كمال
الدين فخار ،بطريقة عنيفة لم تراعي حتى القوانني
الجزائرية نفسها ،حيث تم الهجوم عىل أمازيغ
املزاب بالعيارات النارية والغاز املسيل للدموع وهم
يؤدون صالة الرتاويح قبل إعتقال النشطاء املزابيني
الذين تعرضوا بعد ذلك للحرمان من أبسط حقوقهم
بما فيها األكل يف املركز الوالئي لألمن الجزائري ،إىل
جانب تخوينهم يف اإلعالم التابع للنظام ،وتلفيق تهم
خطرية لهم قد تكون نتيجتها عرشات السنوات من
السجن.
أمازيغ املغرب الذين حجوا إىل ساحة الود يف أكادير
وساحة األمم املتحدة بالدارالبيضاء وأمام الربملان
املغربي يف العاصمة الرباط وإىل ساحة األمم يف
طنجة ومركز مدينة بيوكرى ،طالبوا بإطالق رساح
املعتقلني من أمازيغ املزاب ويف مقدمتهم كمال الدين
فخار ،كما طالبوا املجتمع الدويل بالتدخل لوضع حد
ملأساة إخوانهم األمازيغ ،وحملوا كامل املسؤولية
للنظام الجزائري ،هذا األخري الذي يحظى بكره شديد
لدى األمازيغ جراء سياساته الدموية ضدهم التي
كانت نتيجتها مئات القتىل والجرحى واملعتقلني
بالقبايل ووادي أمزاب.
بدورهم خرج أمازيغ املزاب القاطنني خارج والية
غرداية بمدن الجزائر ويف أوروبا يف وقفات احتجاجية
للتنديد بما يتعرض له إخوانهم يف وادي مزاب عىل
يد مليشيات مدعومة من نظام العسكر يف الجزائر،
ونظموا احتجاجات حاشدة يف عدة مدن جزائرية
ضمنها العاصمة ،كما أعلن تجارهم أليام بمختلف
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واليات الجزائر إرضابا عن العمل وأغلقوا محالتهم احتجاجا.
وخارج الجزائر تظاهر يوم السبت  12يوليوز مئات املزابيني
بدعوة من «رابطة املزابيني يف أوروبا» أمام السفارة الجزائرية
يف العاصمة الفرنسية باريس ،ضد الجرائم التي ترتكب يف حق
ذويهم ،مطالبني بوضع حد ملسلسل العنف واإلرهاب الدموي الذي
يحصد أرواح األبرياء األمازيغ أمام أنظار السلطات الجزائرية،
وإيجاد حل نهائي ملسلسل العنف الدموي الذي يتجدد بإستمرار.
وباملوازاة نظم أمازيغ امزاب والجزائر ودول شمال افريقيا حملة
واسعة النطاق عىل املواقع اإلجتماعية وخاصة موققع «فيسبوك»
للتضامن مع أمازيغ غرداية ،وخاصة بعد شن السلطات الجزائرية
لحملة اعتقاالت واسعة النطاق يف صفوف نشطاء أمازيغ املزاب
الحقوقيني وصلت حصيلتها إىل ما يقارب الثالثني معتقل.

* وشهد شاهد من أهلها ..أحزاب ومنظمات
جزائرية تتهم النظام بالتواطئ وتحمله املسؤولية

األحزاب واملنظمات الجزائرية والفاعلني السياسيني والحقوقيني
املعارضني ،لم تخرج مواقفهم من ما حدث بغرداية عن نطاق
تحميل النظام كامل املسؤولية فيما وقع ،والتأكيد عىل تواطئ
وتهاون وتقاعس السلطات الجزائرية ،باإلضافة إىل التأكيد عىل
أن حل أزمة غرداية سيايس وأن الحل األمني لن يكون مجديا
وليس سوى إعادة إنتاج لنفس وصفات النظام التي لم تجدي
نفعا مسبقا.

* «األرسيدي» :إهمال وعدم كفاءة النظام
الجزائري السيء السمعة واملصداقية سبب
األحداث

عىل خلفية أحداث غررداية أصدر حزب التجمع من الثقافة
والديمقراطية «األرسيدي» بيانا أسماه «غرداية :استقالة السلطة
الشنيعة» يوم األربعاء  08يوليوز ،أكد فيه عىل أن الوالية الجزائرية
تشهد منذ ما يقارب عامني ،موجات عنف قاتلة وتدمري يف

خاص
األحداث
عقدت القيادة الوطنية لحزب جبهة القوى االشرتاكية الجزائرية
«األفافاس» ،اجتماعا طارئا لدراسة الوضع املأساوي السائد يف
والية غرداية ،وأكد يف بيان له عقب اإلجتماع أن األحداث املأساوية
التي أغرقت سكان غرداية يف دوامة من الحزن جراء االشتباكات،
التي تسببت يف مقتل ما يقارب عرشين شخصا ،وعرشات من
الجرحى والعديد من أعمال التخريب والدمار ،فضال عن مناخ
الخوف وإنعدام األمن السائدين يف عدة مناطق من الوالية ،ظل
األفافاس منذ سنوات يحذر منها ويقرتح الحلول لألزمات املختلفة
التي تهز املنطقة ،مشريا إىل أنه ويف شهر يناير  ،2014وبعد عدة
مهمات إعالمية يف عني املكان ،أودعت املجموعة الربملانية لجبهة
القوى االشرتاكية طلب إنشاء لجنة تحقيق برملانية ،وظلت تلح
عىل هذا املطلب باستمرار ،لكنها كانت تواجه يف كل مرة برفض
والمباالة أحزاب السلطة.
وشدد «األفافاس» عىل أن اختصار األزمة يف مسألة أمنية بحتة
ورفض كل حل سيايس ،يجعل من السلطة ،سواء كانت ال تعلم
أو ال تستطيع أو ال تريد تسوية النزاع ،تتحمل كامل املسؤولية،
مؤكدا عىل رضورة تبني املسعى السيايس الذي يدمج كل القوى
الحية التي تستطيع املساهمة يف التهدئة ،والبحث عن حل دائم
لهذه األزمة التي التي أغرقت املنطقة والبالد كلها يف موجهة من
الحزن والقلق.

* الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان :النظام يشن
حملة إعتقاالت عشوائية

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف بيان
لها مماطلة الحكومة الجزائرية يف حل أزمة غرداية ،منددة
بـ»االعتقاالت العشوائية» التي تجري يف غرداية ،التي شهدت
تصاعدا يف أحداث العنف والقتل.
وأكدت الرابطة الحقوقية عىل أن منطقة غرداية تشهد «اعتقاالت
عشوائية» ،حيث تقوم السلطات األمنية بعمليات
االعتقال بدون ترصيح من وكيل الجمهورية ،محملة
املسؤولية إىل الجهات التي قامت بإصدار األوامر
والتعليمات التي تترصف بموجبها قوات األمن ،وهم
املشاركني يف االجتماع الطارئ لألزمة ويف مقدمتهم
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومسؤويل
املخابرات والجيش.
وأكدت ذات الرابطة يف األخري عىل رضورة إقامة لجنة
تحقيق مستقلة يف األحداث ،تقوم عىل كشف ما يجري
بالفعل يف مدن والية غرداية.

* تنسيقية أحزاب اإلنتقال الديمقراطي:
النظام هو املسؤول والحل سياسي وليس
أمني

املمتلكات ما قد يهدد استقرار ووحدة ومستقبل الجزائر برمتها،
وسجل الحزب عىل مدى يومني يف مدينة القرارة عرشات القتىل
ومئات الجرحى جراء أعمال العنف وغياب السلطة يف املنطقة.
وتعد هذه املواجهات حسب ذات الحزب األعنف منذ اندالع رشارة
العنف يف غرداية منذ عامني ،بسب ما أسماه اإلفالت من العقاب
والجمود الكيل لألجهزة االمنية ،متوقعا أن تتصاعد موجات العنف
ويرتفع رصيد الضحايا يف ظل تدهور األوضاع بشكل ال رجعة فيه.
وأضاف بيان «األرسيدي» أن هذه املأساة الرهيبة التي تجري يف
الوقت الحارض ،ويف نطاق مفتوح ،وظروف أخرى مقلقة متمثلة يف
استخدام األسلحة النارية ضد األشخاص للحصول عىل املعلومات،
وكذلك ما أسماه ب»إهمال وعدم كفاءة النظام الجزائري اليسء
السمعة واملصداقية ،األمر الذي قد يؤدي ال محالة بالبالد إىل
طريق مسدود يف مؤسساته الحقيقية» ،وشدد ذات الحزب عىل أن
الفوىض العارمة بالجزائر ال يمكن إنكارها ،نظرا لخطورة الوضع،
وبقاء النظام الذي استمر أكثر من نصف قرن ،وكما جرت العادة،
عاجز عن اتخاذ التدابري الالزمة التي قد تساهم بدورها يف إيجاد
حلول جذرية ملا تتخبط فيه غرداية اليوم.
وأشار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إىل أن الوعود
االنتخابية للوزير األول املمثل لرئيس الدولة ،والضمانات الفاشلة
التي يسنها أعضاء الحكومة التي تعمل بكل الوسائل إلخفاء
الحقيقة املكشوفة ،املتجسدة يف الفراغ الرهيب يف السلطة والفشل
املروع يف املؤسسات أنتجت إفالسا حقيقيا يف الدولة ،مضيفا أن
األحداث الخطرية التي شهدتها منطقة وادي مزاب تشكل دليال
عىل زيف الضمانات والوعود التي قدمها وزير الداخلية الجزائري،
وتفضح عجز الحكومة التام عىل فرض قوة القانون وتطبيق
األحكام األساسية املنصوصة يف الدستور الجزائري ،كتطبيق املادة
 24من الدستور والتي تنص أن الدولة مسؤولة عن أمن األشخاص
وممتلكاتهم.
ويف ذات اإلطار أكد «األرسيدي» عىل أن حماية أمن األشخاص
واملمتلكات وعودة استتباب األمن يف املنطقة ،يبقى أمرا مستحيال
يف ظل استقالة السلطة كليا وغياب أدنى مبادرة من طرفها،
باإلضافة إىل توسع حاالت الهلع والفوىض غري املسبوقة بني
السكان وتدهور معنويات قوات األمن ،وعدم وجود احتماالت
التوصل إىل تسوية دائمة للرصاع.

* «األفافاس» :السلطة تتحمل مسؤولية

اجتمع قادة األحزاب املعارضة واملنضوية تحت لواء
تنسيقية االنتقال الديمقراطي يوم الخميس  9يوليوز،
ملناقشة تطورات األوضاع يف غرداية ،وأكد عيل بن فليس
رئيس حزب طالئع الحريات ،عىل أن الوضع يف غرداية
مأساوي ويمس بوحدة وأمن األمة واإلقليم ،واعترب
تجاهل النظام السيايس لخطورة الوضع وإهماله معالجته يدخل
يف إطار تفضيل النظام السيايس نظرية الحل بالتعفن ،معتربا يف
السياق ذاته أن الغياب امليداني للسلطات هو املتسبب الرئييس يف
تراكم املشاكل يف غرداية خالل العامني املاضيني ،وأرجع ما حدث
إىل شغور السلطة ،متسائال «أيعقل أو يقبل يف وجه أزمة كهذه أن
يغيب صاحب الوظيفة الرئاسية غيابا تاما ،ولم يتفوه ولو بكلمة
واحدة ،ولم يعلن ولو عن مبادرة واحدة تطمنئ الشعب واألمة،
عىل أنه موجود يف الخط األمامي ،وتساءل كذلك عن سبب غياب
املنتخبني من برملان بغرفتيه.
وبخصوص البيان الذي أصدرته السلطات عقب األحداث يف
غرداية ،قال بن فليس أن البيان مثري لإلحباط والقلق ويفيد أن
الدولة غري مسيطرة وتفتقد القدرة إىل كل وسائل الحل ،معتربا
اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة لن تحل األزمة ،داعيا السلطات
إىل رضورة التفطن إىل أن أزمة غرداية سياسية وتتطلب حال
سياسيا ،موضحا أن الحل األمني لن يأتي بثماره باعتبار أنه تم
إقرار نفس القرار قبل ستة أشهر فقط.
ومن جهته أعرب اإلعالمي سليم صالحي عن استعداد شباب
مدينة غرداية لتقديم شهادات حول غياب السلطات األمنية ما
تسبب يف حرق وسلب املمتلكات واالعتداءات عىل األشخاص،
متهما السلطة بالتقاعس يف تسوية األزمة ،ودعا أعضاء الهيئة
لتشكيل لجنة تقيص الحقائق يف األحداث التي عرفتها غرداية.
هكذا إذا يجد النظام الجزائري نفسه يف مأزق اإلتهام بالتواطئ
واملسؤولية داخليا وخارجيا ،ولكنه عىل عكس انتظارات الرأي
العام األمازيغي والجزائري والدويل ،واصل إعادة إنتاج نفس
القرارات التي أثتبت فشلها مسبقا ،مضيفا إليها هذه املرة
تكريسه لخرق حقوق األمازيغ الذين وبعد أن قتل العرشات
وهجر وجرح املئات منهم ،وحرقت وخربت منازلهم ومحالتهم
ومزارعهم وسياراتهم بتواطئ مفضوح من األمن الجزائري،
قام نظام بوتفليقة باستهداف النشطاءء الحقوقيني املزابيني
باإلعتقال عىل نحو عشوائي ،ما يمثل استهانة كبرية بحساسية
الوضع ،وذلك عىل الرغم من كون التصعيد األخري يف مسلسل
العنف بوالية غرداية ينذر بخطر كبري إن استمر النظام الجزائري
يف سياساته املعتادة التي تثبت األحداث األخرية فشلها ،خاصة بعد
تنامي فتاوي تكفري املزابيني األمازيغ ،واستغالل منابر املساجد
من قبل عرب الشعانبة للتحريض عىل قتلهم باعتبارهم «أعدء
الله».
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احلرب ضد االباضيني
من ليبيا إىل غردايا

االباضيون هم أول
والجبال هربا من الظلم.
مذهب إسالمي انترش
والتزموا الرسية يف الدين
بشمال إفريقيا يف بداية
ولذلك ال توجد كتبهم
دخول اإلسالم إىل هذه
يف األسواق وال يدرس
املنطقة ،ومنذ انطالق
فقههم يف مدارس شمال
الفرق إال سالمية
إفريقيا سوى ما كان
املختلفة من خوارج
مسموحا به يف جامعة
وشيعة وسنة انطلقت
الزيتونة بتونس قبل
االباضية كمذهب يرفض
إغالقها من طرف الحكم
الخضوع للمذاهب التي
الفردي .وذلك ألن تونس
يرتأسها أئمة من شبه
كانت معقال لفقهاء
جزيرة العرب واملرشق
االباضية عندما كان
أحمد الدغرني
بصفة عامة مثل مالك،
األباظيون حكاما ملناطق
والجويني ،واألشعري،
كثرية يف شمال إفريقيا
وابن عبد الوهاب ،وابن الجوزية ،مثل تونس وتافياللت أو سجلماسة التي
والشافعي ،وابن حنبل وأبو حنيفة ،كانت تعني جغرافيا كل صحراء الجنوب
وحسن البرصي وغريهم ،وتقول بعض الرشقي للمغرب املنقسمة حاليا بني
الدراسات أن االباضية نشأت باليمن ،املغرب والجزائر (تيندوف والريصاني
واعتنقها السود ،ونظموا بها ثورتهم والراشدية وسوس وكلمبشار والساورة
املشهورة لدى الكتاب الذين ال يستحيون والداورة…)
من استعمال كلمة العبيد القبيحة ،وبسبب ثورات  2011يف ليبيا وتونس
بثورة «العبيد» أو ثورة الزنوج ،وال برزت املطالب االباضية لدى أهل هذا
يخفى أن األمازيغ أفارقة من مختلف املذهب ضد وحدة املذهب السني التي
األلوان البرشية ومنهم السود ،وهذا ما تتبناها الديكتاتوريات القائمة وتدعمها
يؤكد الطابع اإلفريقي ملذهب االباضيني السعودية وبعض أثرياء دول الخليج،
املوجود بكثرة يف زنجبار وتونس وليبيا وبقية عائالت األتراك الحاكمة يف
والجزائر وال يوجد يف اليمن ،ولكن األصل الجزائر ،وترصف دول املذهب الوهابي يف
اليمني ال يستقيم مع االسم األمازيغي مناطق االباضية األموال لفرض طقوس
لهذا املذهب وهو «اباضيني»  IBADITESالسعودية وأتباعها يف العبادات بتمويل
املشتقة من فعل «ايباض»  IBADHيعني األئمة ورصف أموال الحج والعمرة
يحكم ،ومنه اسم الحكومة «تانباضت» عىل فقراء االباضية يف ليبيا خاصة…
إال اذا كانت هذه الكلمة مشرتكة بني ويستثمر املغرب يف مادة تكوين أئمة
األمازيغ وأهل اليمن منذ القديم ،وهو السنة باملئات استعدادا لنرشهم ضد
موضوع يستحق دراسة من املختصني املخالفني ملذهب املخزن..
من علماء تاريخ الكلمات اللغوية  Laوال شك أن سنة  2011انطلقت فيها
 philologieوال عيب أن تكون الكلمة الحرب املذهبية بني السنة والشيعة
مشرتكة بني الشعوب .
واالباضية وهي سبب كبري لتوقف صدور
هناك شخص يذكره الكتبة الذين ال دستور ليبيا وظهور دولة داعش وهجوم
يعرتفون بحضارة األمازيغ هو عبد الله الجيش الجزائري عىل مدن االباضية
ابن أباض ينسبون إليه مذهب االباضية مثل غردايا وكورارة وحرب السعودية
ويعتربونه من قبائل جزيرة العرب ،وحلفائها ضد الشيعة يف اليمن
ولكنهم ال يفصلون ترجمته وال يجزمون وختاما فان الحرب التي تجري ضد
بمعلومات مفصلة عنه ،وهم يحاربون االباضية يف الجزائر (غردايا وكورارا)..
املذهب ،وال يستبعد كذبهم فيما وليبيا ،تؤطرها دساتري وحدة املذهب،
يكتبونه عنه ،وأشهر مبادئ االباضية ومنها دستور املغرب الحايل ،وكذلك
بشمال افريقيا هي ممارسة العبادات دستور الجزائر التي تقاتل مواطنني
باألمازيغية ،وعدم احتكار الدين بلغة ال يعرتف دستورها بمذهبهم وال
العرب وحدها ،وكثرة األباظيني اآلن بثقافتهم ،ونفس الحالة توجد بدستور
توجد يف شمال افريقيا وهو دليل ملموس تونس ،ومن املتوقع أن تنتقل حرب
عىل أنها منبثقة منها .وهي متقاربة مع وحدة املذهب من اليمن والعراق وسوريا
مذهب البورغوطيني يف بعض األمور.
إىل شمال إفريقيا كلها بسبب تبعية
ولفعل «ايباض» باألمازيغية معان الحكام ملذهب السعودية ،ومنها الخاليا
أخرى ،مثل :االستطاعة ،فنقول مثال اإلرهابية التي تكتشف بني الفينة
«ايباض» وتعني «يستطيع» ،ونقول واألخرى ،وهجرة املجاهدين األفارقة إىل
«ايباضان»  IBADHANوتعني «الظلم»
القتال بالرشق األوسط ..وعىل الشعوب
ويعرف املغاربة والجزائريون وغريهم أن أن ينتبهوا إىل خطورة دساتري وقوانني
سكان منطقة مزاب  MZHABبالجزائر وحدة املذهب ،وما تنذر به من رصاعات
تحمل نفس االسم الذي تحمله قبيلة عنرصية تمس بحرية العقيدة ،والحذر
مغربية مشهورة بسهل الشاوية ،وهي من وسائل اإلعالم التي تروج بأن ما
قبيلة تعرف بالتحرر ،وباالنفتاح الديني وقع يف غردايا وكورارا بالجزائر هو حرب
وقوة الرجال وجمال النساء ..وقبيلة عنرصية بني عرب بني هالل املسمون
ايكورارن  ،IGURARENالتي ينطقها «الشعانبة»(الحظوا أن تونس بدأها
الدارجيون كورارة  GOURRARAالتخريب والحرب بعد سنة  2011من
موجودة بنواحي وجدة وبركان ،تحمل جبال الشعانبة) وبني األمازيغ بمنطقة
نفس االسم الذي تحمله مدينة كورارة مزاب بينما الحقيقة هي أنها جزء من
التي انفجرت فيها الحرب املذهبية هذه حرب التحالفات املذهبية بني العلويني يف
األيام يف جنوب الجزائر ،وتوجد آثار سوريا وحزب الله يف لبنان ،والسعوديني
مهمة يف تاريخ شمال افريقيا مثل الدولة مع الشيعة يف اليمن ودولة عسكر
الرستمية التي حكمت شمال افريقيا مرص مع حماس واإلخوان املسلمني ..
بعد سقوط حكم امللكة تهيا (دهيا)
وتخوض الجزائر الحرب االستباقية مع
وال نحتاج إىل التأكيد أن االباضية االباضيني الذين فرضوا حكم مجالس
كمذهب إسالمي ال تزال موجودة يف ليبيا املدن يف ليبيا منذ سنة  2011وهي تعرف
وتونس والجزائر ،ومزاب كأناس ،وبرش ،أن االباضيني بالجزائر هم نموذج صلب
وسكان ،موجودين يف املغرب والجزائر« ،لحكم املدن» أما الشعانبة فهم بؤساء
وأنها ال تزال هي املذهب الخاص يتيهون يف الصحراء كما تاهوا مهاجرين
باألمازيغ يحتفظون به مثال يف مزاب ،مع قومهم بني هالل (عرب زغبه الذين
زواره ،ونفوسة ،وجربه بتونس والجريد ،ينسب إليهم املغاربة كلمة الزغبي
والصحراء اإلفريقية ،وميزتها السياسية التي تطلق يف الدارجة عىل البئيس)
هي أنها ال تعرتف بتأسيس نظرية الحكم وال يحكمون الجزائر الذي تحكمه
عىل رشف قبيلة قريش (األرشاف) مثل االرستقراطية املتبقية من األتراك ومن
ما يعتقده بعض الشيعة ،بل تؤسس املفرنسني ..ونخبة العسكريني القوميني
الحكم عىل املساواة بني الناس ،وتعرض العرب ..وهم وراء كل املناورات.
االباضيون لحمالت القتل عرب تاريخ
اإلسالم يف شمال إفريقيا ،وتم سفك دماء
فقهائهم ،والتجأوا إىل السكن بالصحراء
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دواعي ورهانات اهلجوم احلايل على اإلباضيني باجلزائر

السؤال الجوهري الذي يطرحه
هذا الرصاع هو ملاذا الهجوم
عىل اإلباضيني يف الجزائر ،ويف
هذا الوقت بالذات؟
التاريخ يطلعنا عىل أن الرصاع
لم يكن وليد هذه اللحظة،
عيل مـوريـف
بل يعود إىل البدايات األوىل
لتشكل الدول واإلمارات يف
منطقة شمال أفريقيا باسم العقيدة اإلسالمية ،إال أن
هذا الرصاع القديم/الجديد عرف يف مراحله الكربى
مدا وجزرا ألسباب يكثر الحديث فيها ،وتحتاج إىل
تحليل تاريخي وسوسيولوجي معمق (سوسيولوجيا
األديان)؛ حسبنا يف هذه املقالة ا ُملساهمة ببعض األفكار
يف النقاش ا ُملواكب لهذه الوقائع العنيفة واملؤملة يف ذات
اآلن.
يف تقديري الشخيص يرتبط هذا الهجوم بقضايا استج ّد
بها السياق السيايس والتحوالت الجارية التي تجتازها
منطقة شمال أفريقيا برمتها ،ونجمل تلك القضايا،
بشكل عام ،يف اآلتي:
عودة ظهور وقيام الدول األمازيغية يف منطقةالصحراء الكربى ،وخاصة إعالن قيام دولة أزواض سنة
 2012يف منطقة شمال مايل أي جنوب الجزائر ،وهو ما
ال يروق لهذه األخرية يف مرحلة تعرف هشاشة تماسك
الدول يف هذه املنطقة نتيجة األعمال املسلحة التي
تقودها حركات سياسية معارضة ألنظمة شمولية
قائمة عىل مذهب واحد ووحيد؛
التقاء األمازيغ يف الجزائر ،وخاصة يف املناطقالجنوبية ،مع نظرائهم يف ليبيا حول املذهب اإلبايض
وتقاسهم لفلسفة هذا املذهب يف العقيدة ويف ممارسة
السياسة وشؤون الحكم ،غري أن املشكل املطروح يف
هذا الباب ،بالنسبة لقرص ا ُملرادية ،هو أن األمازيغ

كما يقال عادة
 ،مصائب قوم
عند قوم فوائد
 ...فمصائب
ا إل سال م
ا لسيا يس
عمر افضن
املتطرف عند
املغاربيني التعد
وال تحىص ،وقاعدتهم هي الجهاد «يف
سبيل الله» فظهرت تنظيمات تشبعت
بهذا اللغز بداية القرن العرشين  ،وأعادت
مرشوعها اإلقتتايل  ،كما صورته يف مخيلة،
الجاهل» املأجور « ،إىل سنوات عجاف يف
جزيرة العرب  ،حيث االقتتال من اجل
كسب الغنائم وسبي النساء  ،وتوفري
موارد الدولة تحت ذريعة نرش اإلسالم ،
أواالهتمام بأمور الدولة  ،السيناريو نفسه
عاش مأساته العالم اليوم  ،فكان تنظيم
القاعدة البادئ اظلم  ،قصف أمريكا يف
أحداث  11سبتمرب  ،2001وزعزع أركانها
 ،و أ نترش بعد ذلك عرب العالم برسعة
الربق  ،عرب تقنني مشجع تحت مسمى
« قانون اإلرهاب»  ،لكن األهم يف تناولنا
موضوع ظاهرة إرهاب القاعدة  ،هو الرد
األمريكي يف الوقت املناسب  ،وكان طبعا
بوش األصغر رئيس األمريكي السابق
واضحا يف كالمه مند الوهلة األوىل يف رده
عىل هجمات سبتمرب  ،من خالل عبارتني
كافيتني لفهم ما يجري اليوم باسم تنظيم
جديد يسمى «داعش «  ،العبارة األوىل يف
خطابه تقول « :إما أن تكون معنا أو ضدنا
 ،»..ففرسها البعض ،إما أن تكون عىل
ملتنا املسيحية أو ضدنا ،وهذا التفسري
من وجهة نظر تجار الدين اإلسالميني ،
وهناك من رأي أخر يرى أن القصد هو
التشجيع عىل اإلسالم املعتدل  ،ويستدلون
باقرتاح خرباء أمريكيون بالبحث عن سبل
إعداد «قرانا جديدا» بدون آيات الجهاد
أو اإلقتتال  ،العبارة الثانية  ،وهي فكرة
« الفوىض البناءة « ،وهو مايحصل اليوم
باسم ظاهرة «داعش»  ،ورسعان ماظهر
هذا التنظيم فجائيا كتنظيم إرهابي
جديد بكل مقومات العنف  ،من أسلحة
متطورة إىل جيوش مدربة،..وعىل مايبدو
جاء برتتيبات معدة سلفا يف رسية تامة
 ،عندما انتهت مهمة القاعدة بإعالن
مقتل بالدن زعيم التنظيم بعد قتال طويل
،فكانت نقطة تحول من جوانب عديدة
 ،والصحيح أن الحدث البارز الفاصل
بني التنظيمني هو إثارة ضجة وثائق
وكيليكس الرسية  ،التي كشفت النقاب
عن أرسار األنظمة املستبدة وعالقاتها
بالغرب  ،أججت عواطف الشعوب دون
حسابات ،فولدت وهما سمى «بالربيع
العربي»  ،والغريب أن الذين دفعوا عن هذا
الربيع األسود  ،كانوا يتوخون إعادة البناء
دون أن يدركوا خلفياته ،وهم غالبا من

اإلباضيني شكلوا فرق ومجموعات مسلحة يتواجد
أغلبها يف املناطق الليبية املحاذية للحدود مع الجزائر،
مما فرض سيناريو مرشح للتطور يف املستقبل نحو
تنسيق مفرتض يشمل املنطقة الصحراوية الليبية-
الجزائرية ،ويفرض واقعا جديدا ،وتساعد يف ذلك
شساعة الصحراء الجزائرية وصعوبة التحكم الكيل يف
مجريات األحداث فيها؛
منافسة ورصاع حامي الوطيس بني النخبة السياسيةالتقليدية وبني نخبة جديدة بدأت تربز عىل مرسح
األحداث ،ويف ظل التغريات التي تجتازها الجزائر،
وخصوصا الرصاع يف مربع الحكم بني أبناء الهوامش
واملناطق البعيدة وبني النخب املركزية يف املدن الكربى يف
الشمال .كما أن واقع منطقة القبايل الذي يجنح نحو
االستقالل ال يريد قرص ا ُملرادية أن يتكرر يف منطقة
مزاب ،والسيما لدى جزء كبري من النخبة السياسية
املنتمية إىل جبهة التحرير الوطني املتشبعة بفكرة
الوحدة املطلقة ،وهو ما ترى فيه فرصة إضافية نحو
التقسيم والتشتيت وفرض واقع جديد ينضاف إىل
الواقع القائم اليوم يف منطقة القبايل؛
وصول الرصاع الفكري واإليديولوجي واملذهبي إىلعمق املؤسسة الدينية الرسمية التي احتكر فيها
الفقهاء املالكيون املتشبعون بالفكر الوهابي وظيفة
اإلفتاء وتوجيه الجمهور يف املسائل العقدية ،ولكن أيضا
يف القضايا ذات االرتباط الوثيق بالسياسة وبالهوية،
وخاصة ما يتعلق باالرتباط الجماعي الوجداني لفئات
مهمة من الشعب الجزائري مثل قضايا فلسطني والحج
وغريها من املسائل الدينية يف ارتباط بالسعودية؛
التأثري الخارجي بمختلف الوسائل ،وخاصة منهااألمور الدينية .فقد قامت السعودية يف السنوات القليلة
املاضية برتجمة القرآن إىل اللغة األمازيغية وتوزيعه
عىل نطاق واسع يف الجزائر مع ما يصاحب ذلك من دعم

وتمويل لجيوش من الفقهاء والوعاظ ورجال الدين
لنرش تلك املبادئ والقيم ،وذلك استشعارا ً منها لبداية
مرحلة جديدة يف تعامل الناس مع التصور املرشقي
للدين ،وكأنها محاولة جدية من تلك املراجع لثني
الناس للعدول عن املشاريع الجديدة املطروحة حاليا
يف الجزائر والبقاء يف الدائرة املسطرة لهم سلفاً ،ولو
باللغة األمازيغية هذه املرة؛
اتساع دائرة املناطق الرافضة للحكم املركزي والتيتنزع نحو شبه استقالل ذاتي ش ّكل حجرة يف حذاء
الجندي املتحكم يف دواليب الدولة الجزائرية ،وهو
ملف يدفع تلك العقلية األمنية لتقديم تنازالت لم تكن
يف الحسبان يف قضايا أخرى إقليمية ودولية تواطئت
فيها النخبة العسكرية والسياسية املتحكمة بالجزائر
من قمة الرأس إىل أخمص القدمني ،ويزداد هذا املطلب
الجهوي امللح يف ظرفية اقتصادية واجتماعية جد
خانقة تجتازها الجزائر نتيجة مشكل الحكامة وتفيش
الفساد وتقلبات االقتصاد العاملي وهيمنة نموذج الدولة
التقليدية لدى النخبة املاسكة بزمام األمور والقائمة
عىل منطق الضبط واملراقبة بدل منطق املشاركة
والتنمية.
مجمل القول أن هذه القضية تطول بصددها األسباب
والدواعي وتتشابك خيوطها من املحيل إىل اإلقليمي
والدويل؛ لكن يبقى اليشء الثابت هو االنتهاك الجسيم
لحقوق اإلنسان من طرف السلطة القائمة واملجموعات
التي تم توظيفها لتنفيذ مخطط إرهابي سيقيض ،حاال ً
أو مستقبالً ،يف حالة عدم التصدي له بمختلف الوسائل
املرشوعة ،عىل كل املشاريع املكرسة للتعدد والتنوع
وفلسفة االختالف بما يف ذلك االختالف يف قراءة النص
الديني وتأويله .وهي املهمة والوظيفة األساسية لهيأة
األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل ومجلس حقوق
اإلنسان.

هل زادت دماء غرداية ،مشال إفريقيا التحا ًما..؟؟
من تيار القومني العرب أنفسهم أشيه
عىل أقل تقدير ببغاوات سايرته خطاباتهم
قناة الجزيرة القطرية ،وزاد من تفاقم
الوضع ظهور اإلرهاب بشكله البشع
بقيادة تنظيم داعش ،وماخلفه من انهيار
شبه تام لسيادة الدول مثل العراق وسوريا
وليبيا واليمن  ،إىل حد الصعوبة باملكان
للحديث اليوم عن إمكانية عضوية هذه
الدول يف املنتظم الدويل  ،بل سيختفي
بعضها عىل حد قول املدير السابق لوكالة
االستخبارات املركزية األمريكية مايكل
هايدن لصحيفة «لويف جارو» الفرنسية،
حول تضاؤل الدور األمريكي يف الرشق
األوسط« :لنواجه الحقيقة :العراق لم
يعد موجودًا وال سوريا موجودة ،ولبنان
دولة فاشلة تقريبًا ،ومن املرجح أن
تكون ليبيا هكذا ً
أيضا» ،وهي الدول التي
أسست أنظمتها عىل ديكتاتورية القومية
العربية ،فبلغ تنظيم القاعدة من النضج
ملواجهتها للقضاء عىل زعمائها  ،الذي
يشكلون خطرا ملصالح الغرب وعىل
رأسها الواليات املتحدة األمريكية  ،التي
كانت األقرب إىل األنظمة البرتودوالر مثل
دول الخليج العربي  ،التي تسهر هي
األخرى عىل نرش الوهابية كمرشوع فكري
للتهديد ولالستقرار  ،وهو الذي استغلته
الواليات املتحدة األمريكية من اجل تطبيق
مرشوع بوش االبن يف ما سماه « الفوىض
البناءة»  ،فكلما تواجد تغلغل هذا الفكر
يف بلد معني وإال فهذا البلد مهدد لكونه
يحتضن ثروات هائلة يجب السطو عليها
أو تهريبها ،مقابل بيع األسلحة املتشددين
واملربمجني عىل القتل والعمليات اإلرهابية
 »،العنف املأجور» والنتيجة من كل هذا
 ،مواصلة االقتتال والدمار والبحث عن
سبل تنزيل خريطة الرشق األوسط الكبري
 ،وظهور دويالت جديدة كانت شعوبها
أصال منبوذة تنتظر الخالص من الغطرسة
 ،واستبداد القوميني العرب و الوهابني
 ،...وكانت نقطة تحول هامة قريبا
للغاية من تعدد للقوميات أخرى و ظهر
السوماريون ،واألشوريون واليزيديون
واالمازيغ ،...وغريهم من
واألكراد
الشعوب التي تم إبادتها وذهبت ضحية
الفكر القومي والسلفي الذي يقول أن هذا
الجنس أصل البرشية والحضارة بأرسها .
و كان نظام الدولة والخالفة يف ممارساته
 ،قريبا من الفاشية  ،اعتبار لكون وهو
التمثال الذي أراد له الغرب أن يكون
برعايته  ،ونجحت الواليات املتحدة يف
البقاء يعيدا عن ساحة الحرب يف سوريا ،
حيث يتم التخلص من نظام األسد تدريجيا
 ،يجسد آخر بقايا القومية العربية ،
وتوافقت هذه الرشوط عىل ومواليه من
عساكر النظام الجزائري  ،الذي احتضن
عائالت القذايف بالجزائر الذي تبنى مبادئ
القومية العربية هو اآلخر  ،ودون أن

نستثني السييس بقايا ضباط األحرار من
القوميني الذي يحتفظ بقذاف الدم يف بلده
الهارب من عدالة الليبيون  ،ويف جوهر
هده السياسية استمرارا لسياسة معادية
لشعوب شمال إفريقيا  ،تحاول من
جهتها الواليات املتحدة األمريكية التقرب
إىل دول عجمية مثل الفرس واألكراد ،...
لوقف اعادة تكرار االستبداد العروبي
القومي والسلفي  ،الذي استهدف أمريكا
أوال  ،وهي الحقيقة التي احدث قدرا من
األرضار باملزاعم اإليديولوجية للعروبة
 ،لذلك منيت بالفشل  ،وهي من العوامل
التي أسهمت يف البحث عن وصاية جديدة
يف تقسيم املجال الشاسع ملايسمى
بالوطن العربي  ،عن طريق إلغاء حدود
اتفاقية سايس بيكو بمبادرة من القوى
األوربية  1916التي أزال تنظيم داعش
أنصابها كعالمة لتجزئ مستقبال يراعى
فيه املضطهدون من أنظمة العروبة .
يف شمال إفريقيا  ،الزال تنظيم «داعش»
يخلق « الفوىض البناءة» التي نظر إليها
الرئيس األمريكي األسبق بوش االبن ،
بالرغم أن هذا التنظيم لم يتكيف فيها
مع الحسابات الطائفية بني الشيعة
والسنة كما يحدث يف سوريا واليمن ،..
يف حني ظل الرصاع» وهابي ـ داعييش»
 ،ونظرا لكون خصوصية شمال إفريقيا
تستحرض التاريخ والجغرافيا ،فان ثمة
غالبية الساكنة من أمازيغ األصليون
واملعربون منهم ،كانوا عرضة لالستغالل
الديني مقابل االقتتال  ،والن الرئيس بارك
أوباما مؤخرا  ،يف خطاب له  ،يعطي
حلوال للقضاء عىل تنظيم « داعش « ،عىل
حني أن رؤيته ملعالجة الظاهر تبدأ عىل
حد قوله باملقارعة الفكرية واملذهبية ،
و دماء غرداية بالجزائر ربما قد وجدت
عىل مضض العروبني  ،وتشكل بداية
لظهور مذهب طاملا ارتبط بشمال إفريقيا
عرب قرون مضت  ،ويعترب ضمن املذاهب
األكثر دمقرطة يف تاريخ اإلسالم  ،اقتدى
به االمازيغ يف شمال إفريقيا نظرا العتداله
الرصف ،ويذكر سعد رستم عن تواجده
بالغرب اإلسالمي أنه..« :بالنسبة للتواجد
اإلبايض يف دول املغرب العربي شمال
إفريقيا ،فيعود إىل أن اإلباضية أرسلوا-
منذ بدايات أمرهم -دعاة إىل املغرب لنرش
الدعوة بني مشايخ اإلباضية يف القرن
الهجري الثاني ،-فنجح بعد عرشين سنة
يف تكوين جماعة معتربة من اإلباضيني
يف طرابلس الغرب ،يتزعمها رجل يدعى
عبد الله بن مسعود التجيبي ،الذي
آزرته قبيلة هوارة التي اعتنقت املذهب
اإلبايض ،ثم تبعتها قبيلة زناتة يف رشق
طرابلس ،ونفوسة يف الجبل -ويحمل إىل
اليوم اسم جبل ُّ
نفوسة -وبفضل القبائل
االمازيغيةانترش املذهب اإلبايض يف شمال
إفريقيا ،وال يزال يوجد إىل اليوم يف قبائل

تسكن الصحراء يف جنوب ليبيا والجزائر-
بني ميزاب يف تيهرت -ويسمون بإباضية
املغرب» [الفرق واملذاهب اإلسالمية -ص:
 .]208ويضيف أيضا«:ال يزال أتباع هذه
الفرقة يعيشون إىل يومنا هذا يف سلطنة
عمان ،ويشكلون أغلبية املسلمني فيها،
وهي-باملناسبة -الدولة املسلمة الوحيدة
التي يشكلون األغلبية فيها ،كما أنهم
يوجدون يف مناطق جزر القمر  ،وجزيرة
بات  ،ومن شمال إفريقيا مثل جبل نفوسة
جنوب ليبيا ،وجزيرة جربة جنوب تونس،
ويف ورقلة ومزاب من بالد الجزائر ،وأقلية يف
تنزانيا وبوروندي ورواندا يف رشق إفريقيا.
واإلباضية اليوم  ،وان فقدت أرواحها
يف غرداية اليوم  ،فإنها تعد خصوصية
يف شمال إفريقيا  ،مشابه ملصطلح (
اإلستثنائية األمريكية) – وهو مصطلح
استخدم يف أمريكا للتعبري عن إختالف
األمة األمريكية عن غريها من األمم،
وتجدر اإلشارة ،أن الخصوصية ،أصبحت
عبارة مستهلكة يف الرشق األوسط ككل،
وقد ،تتعدى اإلباضية حيزها املعتاد يف
شمال إفريقيا  ،وربما ستساهم يف رسم
السياسة الخارجية املستقلة لبلدان شمال
إفريقيا ،ونأخذ عىل سبيل املثال ،عالقة
سلطنة عمان مركز هذا املذهب بدول
مجلس التعاون الخليجي ،وكيف أنها
قاومت باستمرار أن ال تتحول دول الخليج
الست إىل عصبة سياسية واقتصادية،
تقودها اململكة العربية السعودية .كما
أنها نأت بنفسها عن املغامرات الحربية
– بغض النظر للدعوة التي قدمتها يف
يوم ما بتشكيل جيش خليجي موحد –
فسلطنة عمان لم تشارك بجيشها يف
قمع احتجاجات البحرين عام ،2011
كما أنها لم تشارك يف الرضبات الجوية
عىل سوريا واليمن  .مؤخرا ً قامت عمان
بتوثيق عالقتها مع إيران ،وهي الدولة
التي استعان بها السلطان قابوس يف
منتصف السبعينات من القرن املنرصم
للقضاء عىل التمرد الشيوعي يف جنوب
عمان ،والسلطان اليوم يعزم ايضا ً عىل
االستعانه بإيران ،وتحديدا االستعانة
بالغاز اإليراني ،فهل أدرك النظام املغربي
أهمية املذهب األمازيغي اإلبايض يف دول
محسوبة عىل االتحاد اإلفريقي ،كأقلية
يف تنزانيا وبوروندي ورواندا يف رشق
إفريقيا؟  ،مادام أن مشاريع القوميني
العرب يف الصحراء الكربى  ،يراعيها النظام
العسكري الجزائري  ،الذي يحتل مساحة
تشكل خمس مرات مساحة فرنسا
بثرواتها الطائلة  ،يف استغالل المازيغ
شمال أفريقيا وعىل رأسهم ساكنة تاهرت
،فهل الذين سُ فكت دماؤهم بغري حق يف
غرداية  ،زادوا شمال إفريقيا التحامًا؟

التجمع العاملي األمازيغي املغرب

يستنكر أحداث غرداية
الدامية وإعتقال عضو
التنظيم كمال الدين فخار
والعشرات من املزابيني

تابع "التجمع العاملي األمازيغي املغرب"
مرة أخرى وبألم كبري فصوال دموية ملسلسل
الهجمات الوحشية ضد أمازيغ املزاب بغرداية،
والتي أسفرت منتصف األسبوع الثاني من
شهر يوليوز الجاري عن مقتل العرشات وجرح
وتهجري املئات من أمازيغ املزاب ،باإلضافة إىل
خراب هائل للممتلكات من محالت ومنازل
ومزارع.
كما سجل التجمع العاملي األمازيغي مرة أخرى
وبإستغراب كبري الغياب الكيل لعنارص األمن
الجزائري من درك ورشطة وقوات تدخل رسيع،
إىل جانب إعادة رموز النظام الجزائري لنفس
األسطوانات املرشوخة التي يرددونها عند تجدد
األحداث الدموية كل مرة حول تدخل جهات
خارجية لم يقدم النظام الجزائري أي دليل
عليها ،يف حني قدم النشطاء األمازيغ املزابيني
عرشات األدلة من صور وفيديوهات تربز
بوضوح تواطئا مفضوحا للسلطات الجزائرية يف
دعم عرب الشعانبة وحمايتهم أثناء هجوماتهم
عىل األحياء األمازيغية املزابية باألسلحة النارية
والحجارة واألسلحة البيضاء والقنابل الحارقة.
ويف الوقت الذي كنا ننتظر فيه من النظام
الجزائري أن يسارع إىل معالجة الوضع الخطري
يف غرداية بشكل نهائي وبالحلول املناسبة
بعد سقوط خمسة وعرشين قتيال يف ظرف
يومني جراء تقصريه وتواطئه ،فوجئنا بالنظام
الجزائري يشن حملة اعتقاالت عشوائية
انتقامية طالت حقوقيني ونشطاء أمازيغ
مزابيني من ضمنهم الحقوقي املزابي وعضو
التجمع العاملي األمازيغي بالجزائر كمال الدين
فخار وأربع وعرشين مزابيا اخرين ،وذلك
مساء يوم الخميس  09يوليوز  ،2015بعد
حملة تحريض واسعة النطاق ضد كمال الدين
وضد من وصفوا بأتباعه يف وسائل اإلعالم
التابعة للنظام الجزائري من قنوات ومواقع
وجرائد ،وجاء اعتقال كمال الدين فخار مبارشة
بعد ترصيحات إعالمية له اتهم فيها النظام
الجزائري بالتمييز والعنرصية ضد األمازيغ
وارتكاب الجرائم بحقهم ،وهذه حقيقة تتوفر
عليها عرشات األدلة والرباهني سواء تعلق األمر
بقتل النظام الجزائري للعرشات من أمازيغ
القبايل أو تورطه يف مقتل العرشات من أمازيغ
املزاب ،باإلضافة إىل حرمان األمازيغ يف الجزائر
من كل حقوقهم بما فيها اللغوية والثقافية،
والتحريض عىل تكفريهم وتخوينهم من قبل
املتطرفني ووسائل إعالم السلطة ورجال الدين.
إننا يف التجمع العاملي األمازيغي نناشد املجتمع
الدويل التدخل لوضع حد للعنرصية والتكفري
واإلرهاب الذي يتعرض له األمازيغ يف وادي مزاب
بالجزائر ،بسبب لكونهم أمازيغ وعىل مذهب
مخالف ملذهب السلطة ،ونشري يف هذا اإلطار إىل
تنامي نوع من الجهاد اإلسالمي السني الذي
يستهدف األمازيغ ،وهو أمر لن يبقى حبيس
الحدود الجزائرية إن تم السماح بإستمراره،
كما نطالب بإيفاد لجنة تحقيق دولية يف أحداث
غرداية خاصة بعد رفض النظام الجزائري فيما
سبق إيفاد لجنة تحقيق برملانية أو السماح
بأي تحقيق خارج أجهزة السلطة األمنية،
هذه األخرية التي تبث إنحيازها وال حياديتها
وتورطها فيما يقع من جرائم ،بل أكثر من ذلك
تلفق اإلتهامات للنشطاء األمازيغ املزابيني بما
يناسب توجهات النظام الجزائري الذي يتبنى
إيديولوجية القومية العربية التي تنبني عىل
تقديس ورفعة كل ما هو عربي وتخوين كل ما
هو أمازيغي.
ونناشد مختلف املنظمات الحقوقية واألمازيغية
يف شمال افريقيا والعالم الضغط بكل الوسائل
عىل السلطات الجزائرية إلطالق رساح املعتقلني
املزابيني وفيي مقدمتهم الدكتور كمال الدين
فخار ،والعمل عىل عدم إفالت النظام الجزائري
من جرائمه يف حق األمازيغ.
ومن جانبنا نؤكد يف التجمع العاملي األمازيغي
عىل وقوفنا ومساندتنا التامة ألمازيغ املزاب بكل
الوسائل ،ودعمنا لكل املبادرات التي تستهدف
التضامن معهم ودعمهم ،وندعو كل التنظيمات
والفعاليات األمازيغية إىل توحيد قواها يف سبيل
مواجهة كل املؤامرات التي تحاك ضد األمازيغ
بكل بلدان تمازغا يف هذا الظرفية اإلقليمية
والدولية الحاسم.

14
*حاورهتا
رشيدة
إمرزيك
* تصوير:
يونس
لوكيلي

قضايا نسائية
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نجيمة طاي طاي مديرة مهرجان الحكايات الشعبية يف حوار مع «العالم األمازيغي»:

خرباء وباحثون يطالبون بإحداث معهد ملكي للتراث الالمادي

خطوات رد االعتبار لألمازيغية يف املغرب حمتشمة

وبهذا فالحكاية موسوعة ومرجعية ومرآة املجتمع
* بصفتك مشرفة على مهرجان الحكايات الذي بلغ دورته تجمع يف طياتها األمثال واأللغاز والزجل والشعر
 ،12هل أنت مقتنعة بما وصل إليه املهرجان وطنيا ودوليا؟ والغناء ،فهي جامعة مانعة ،فأي حكاية من
** أوال أرحب بكم يف بيتي وباملناسبة "عوارشكم الحكايات تعطينا صورة حقيقية ودقيقة عن مجتمع
مباركة مسعودة وعيدكم مبارك ومسعود ويدخل معني وهذا ما يجعلها ذات اهمية بالغة داخل املجتمع.
عليكم باليمن والربكة واملزيد من االستقرار واملحبة
لبالدنا يف ظل السياسة الرشيدة لجاللة امللك محمد * يف نظرك املهرجان استطاع ان يعيد االعتبار للذاكرة
الشعبية ؟
السادس".
طبعا عندما يكون الفرد هو املنظم ألي مهرجان ** ،أشكرك عىل هذا السؤال وهذا هو بيت القصيد
يصعب عليه إعطاء تقييم خاص ،رغم ذلك يمكن بالنسبة لجمعية لقاءات للرتبية والثقافات من خالل
ان أقول ،إن املهرجان يكرب سنة بعد سنة ،وهو تنظيمها لألنشطة السنوية وعىل رأسها املهرجان
مهرجان مهم منذ انطالقته ألنه يعنى باملوروث املغربي للحكايات الذي أصبح وسيلة لصيانة الذاكرة
الثقايف الشفاهي عىل الخصوص والهوية املغربية ،ألن وإنبعاثها  ،ألننا نشتغل مع مختلف األجيال بدءا
الثقافة الشفهية كما يعلم الجميع كانت علما ومعرفة بالجيل األول الذي هو الجدات سواء داخل البيوتات
وفكر عند األجيال السالفة ،أكيد ان هذه األجيال لم واللواتي حكم عليهن بالصمت بسبب اإلهمال
تذهب إىل املدارس ولكنها تعلمت واطلعت عىل الفكر والتجاوز املمارس عليهن ،وحكمنا عليهن باالحتضار
اإلنساني عن طريق كل الثقافة الشفهية ،إذن أهمية وانتظار املوت ،وهذا هو أصعب يشء.
املهرجان تكمن يف هذه النقطة تحديدا وتكمن كذلك ثم الجدات اللوتي نفني من قبل األرسة ووضعن
عرب التواصل مع األجيال ،ألنه بقدر ما نهتم بالرواة بدور املسنني ،وبالتايل وضع جدار بينهن وبني املايض
املحرتفني نهتم كذلك بالناشئة من خالل تلقينهم واملتمثل يف النسيان ،وهنا يأتي دور الجمعية عن
طرق الحكي و دفعهم لالهتمام بالحكايات الشعبية طريق اهتمامها بالحكاية التي نريد إحياءها من
والروايات الشفاهية ،وإطالعهم عىل كيفيات التواصل جديد باعتبارها أداة النبعاث الذاكرة من خالل هؤالء
مع األجيال األخرى بما يف ذلك الجدات واآلباء ،يف الوقت الجدات ،ألن الهدف هو رد االعتبار لهاته الجدات،
الذي نجد فيه بأن مجال الرقميات فرض علينا نوع ألننا بدونهن ليست لنا ذاكرة وليست لنا هوية وهذا
من األنانية والفردانية فلم نعد نتواصل بعضنا البعض هو السبب الذي جعلنا نناضل ونجاهد من خالل
بشكل مبارش من خالل الحكاية التي ال يمكن الراوي املهرجان املغربي للحكايات عىل إعادة االعتبار للهوية
يف إطارها ان يحكي لنفسه ،بل يجب عليه ان يحكي املغربية يف ظل املتغريات املجتمعية ،وهنا أود أن أسطر
للجماعة اليشء الذي يحقق وظيفة التواصل .إذن معك بأننا لسنا ضد العوملة ،بل نحن منفتحني عليها
أعتقد أن الرتاث الشفهي هو السبيل لتحقيق التواصل ومفروض علينا االنخراط فيها ،ونحاول أن نجمع بني
املوروث الثقايف ونضعه يف قالب وحلة جديدة يتناسب
مع األجيال.
طبعا مهرجان الحكاية وصل للعاملية ألنه منذ بدايته والجيل الصاعد بهدف استهالكه واالقتناع به.
استطاع أن ينفتح عىل ثقافات العديد من الشعوب وهذا نداء للمدارس واملعاهد التعليمة والجامعات
سواء املغاربية أو املتوسطية وكذلك العالم اإلسالمي للرتكيز عىل مجال الرتاثي ،وكما تعرفون ففي كل
اليشء الذي ساهم يف إشاعة أهمية الرتاث املغربي بني دورة من دورات املهرجان ننظم موائد مستديرة
الدول وكذلك والتعريف بالدين اإلسالمي الذي أرضعناه يجتمع حولها باحثون وخرباء وكلهم يركزون عىل
من أمهاتنا والذي ال يمت لإلرهاب وال للتشدد بصلة ،رضورة إنشاء معهد ملكي للرتاث الالمادي ،ألن هذا
وإنما االسالم الذي يحث دائما عىل التعاون والسلوك األخري أصبح من الراسميل املهمة فصاحب الجاللة
الطيب والقيم واألخالق واملبادئ ويدعو إىل احرتام تحدث عن الرأسمال الالمادي بكونه غنى يضاهي
الجار حتى من كان يهوديا ،اذن هذه كانت رسالة النفط .فاملغرب ال يملك برتوال ولكن يملك كنزا برشيا
املهرجان إىل الرأي الدويل عىل أن الحكاية الشعبية وذاكرة وهوية والتي يمكن أن تصبح وسيلة للتنمية
املغربية كانت دائما تركز عىل املحبة وااليخاء والسالم وتساهم يف اقتصاد البلد ،فنحن نتعامل مع الثقافة
كمساهمة يف تنمية االقتصاد ،وال نتعامل كمعطى
واملودة وحسن التعامل.
بعد ذلك انفتح املهرجان عىل العالم االفريقي واعطينا جامد بل الثقافة عنرص رضوري للتنمية اإلقتصادية
الكلمة للقارة االفريقية بمشاركة  24دولة افريقية .واالجتماعية ألي بلد.
وخالل سبعة أيام وسبعة ليايل ساهم مجموعة من
الرواة املحرتفني يف تنشيط املهرجان بحكاياتهم والتي * يف موضوع اخر ملاذا نالحظ غياب االمازيغية يف الالفتات
أحسسنا كمغاربة بأنها شبيهة إىل حد كبري برتاثنا واإلعالنات الخاصة باملهرجان؟
الوطني ،ألن املغرب اوال يعترب مكونا من مكونات ** أوال نحن لدينا عالقة
القارة اإلفريقية وهو جزءء منها وهو بوابة افريقيا ورشاكة وطيدة مع
بامتياز .ويف هذه الدورة انفتحنا عىل الثقافة األسيوية الرشكة الوطنية
بهدف مد جسور التواصل مع هذه القارة وإعطاء لال ذ ا عة
فرصة للدبلوماسية املوازية يف إطار املهرجان اىل أن و ا لتلفر ة
* بعيدا عن
تلعب دورها إىل جانب الديبلوماسية الرسمية ولكن
طاي طاي املناضلة
دورنا يبقى هو تسويق ثقافتنا الشعبية املغربية
والسياسية والجمعوية
وهويتنا وهذا التسويق ال يجب ان يبقى مقترصا
كيف هي طاي طاي املرأة
فقط عىل الجلباب والقفطان باعتباره تراث مادي واإلنسانة؟ وما مدى تأثري ثقافتك
وانما نركز عىل طريقة العيش املغربية بدءا بطريقة األمازيغية على شخصيتك؟
التواصل وباللباس وطريقة الصناعة املغربية وهذه
هي األمور التي تهمنا بالدرجة األوىل والتي نؤكد ** أنا ال اختلف عن أي امرأة مغربية،
عىل أنه هناك صناعة ثقافية مغربية نسعى إىل فأنا أعشق بلدي إىل حد الجنون ،لكوني
تعلمت من أجدادي الذين كانوا مقاومني
تسويقها كمنتوج ثقايف رائد.
ودافعوا عن الوحدة الوطنية وحاربوا
* مهرجان الحكايات يستضيف كل الثقافات العاملية ،االستعمار ،فقد رضعت املقاومة وأنا
هل الحظتم نقط التقاء وترابط بني الرتاث املغربي طفلة صغرية ،واعترب نفيس إشارة خري
واملغاربي من جهة والرتاث العاملي من جهة أخرى ؟ ألنني ولدت يوم استقالل املغرب ،ولكن
** طبعا الحكايات العاملية تتشابه ألن اإلنسان سمعت بالجهاد واملقاومة ضد االستعمار
هو اإلنسان والفقر يتخذ نفس املعنى يف كل من خالل حكايات أجدادي وجداتي.
الدول والعوز يبقى عوزا والصغر كذلك وكل وأنا أقوم بواجبي كمواطنة صالحة
النعوت واألوصاف لها نفس املعاني يف كل وأمارس سياستي عن طريق الثقافة
وأحاول ما أمكن أن أساهم يف تأطري
الثقافات واملشاكل العاملية تبقى هي هي يف جميع شبابنا وناشئتنا لجعلهم يهتمون
الثقافات العاملية ،وما يتغري هو البنية املحتضنة بمورثهم لكسب هويتهم يف الوقت الذي فرض علينا
لهذه الثقافات ،وأشري باملناسبة إىل الباحث املعروف االنفتاح عىل العوملة أو القرية الوحيدة.
فالديمري بروب ،وهو استاذنا بطريقة غري مبارشة وانا افتخر بإنتمائي األمازيغي وأعشق اللغة
سنة  ،1928الذي كتب كتابا أصبح مرجعا لكل املهتمني
األمازيغية بشكل كبري فقد كنت من بني املحظوظات
بالرتاث والبنيوية والدراسات اللسانية والعلمية
يف عائلتي الرتباطي الوثيق بجدتي التي ساهمت
والسيميائية ،وهذا الكتاب ركز عىل أن الوظائف واألداة
بقدر كبري يف تكويني وبناء شخصيتي ،فجدتي
هي هي ،وأن حكاية" :فاطمة د محمد" ،نجدها يف
كانت عاملة وفقيهة ،رغم أنها ال تعرف ال
الثقافات العاملية و نجد ساندريال عند الغرب ونجد
القراءة وال الكتابة ،لكنها كانت متمكنة
عندنا مغيغدة ،وهنا نجد أن الترصف الغري العادي ا ملغر بية ،
من األحاديث النبوية ،كما كان لديها
لزوجة األب تجاه ابنة زوجها اليتيمة ويبقى اليشء و ا لقنا ة
رصيد ضخم من القصص
نفسه يف الثقافات األخرى ولكن ما يختلف هو الوعاء األمازيغية بالدرجة
وقصص
القرآنية،
أو القالب الذي نصوغ فيه هذه الحكايات او القصص .األوىل تساهم معنا بدور
األنبياء ،وكانت

كبري وتدعم املهرجان بالتغطيات الشاملة ،وهناك
وصلة من إعدادنا باألمازيغية لكي نتواصل
مع املواطنني باألمازيغية ،وحتى إن لم تكن
فاإلمكانيات هي التي لم تسمح بذلك فقط وليس
غري ذلك ،وليس عمدا وانما القضية هي قضية
أمكانيات.

* ولكن تيفيناغ تغيب بشكل واضح يف الفتات
املهرجان؟
عىل العكس ،فقد اتصلنا باملعهد األمازيغي
للثقافة األمازيغية يف هذا الصدد واعددنا الرتجمة
لألمازيغية ،ولكن املشكل هو أن هناك الفتات
تحتوي األمازيغية والبعض األخر واملطبعة هي
السبب يف مثل هذه األخطاء.
ولكن ال ننىس بأن الرتاث األمازيغي حارض بشكل
أسايس لدينا بل ويفرض نفسه بشكل كبري ،بحيث أن
معظم الحكايات الشفهية هي من الرتاث األمازيغي،
فاألمازيغية حارضة بامتياز يف الرتاث املغربي ،فجدتي
مثال كانت تحكي يل باألمازيغية وحتى بالدارجة ،ولكن
ما علق يف ذهني هي الحكايات التي كانت تحكيها يل
باألمازيغية ،ولكن أتمنى بكل اخالص أن ينخرط معنا
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية فهو رغم أنه يدعمنا
بشكل دائم ولكن نريد منه أن يكون فاعال أساسيا،
ملاذا ألننا وكما تعرفون دائما يف انشطة املهرجان هناك
حضور للرتاث االمازيغي وليلة االمازيغية بحكواتيها
وبرتاثها وحتى بخيمتها ،ونفس اليش كذلك مع
الرتاث الحساني ،والهدف هو أننا نود إيصال رسالة
للمنتظم الدويل الذي يحرض معنا طيلة فرتة املهرجان
بأن املغرب موحد ووحدته يف تنوعه ،وأن قوة املغرب
تكمن يف تنوعه واختالف ثقافاته ،ولو كانت هناك
ثقافة وحيدة فأكيد أنه لن نكون موحدين بهذا الشكل،
فاختالفنا يوحدنا كمغاربة ونؤمن بثوابتنا الدينية
والوحدة الوطنية وامللكية.

نحقق التكامل ،ولكن حلمنا كمنظمني ،ان توفرت
االمكانيات ،تركيب شاشات عرض كبرية بكل املدن
خصوصا املدن الكربى العتيقة لننقل كل ما يجري يف
الرباط وتمارة والصخريات.

* ماهو تقييمك لوضعية األمازيغية يف ظل الحكومة
الحالية؟
** يف الحقيقة هناك مجهودات جبارة بدلت يف هذا
املجال وأول مكسب هو إنشاء املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،ولكن تبقى الخطوات دائما محتشمة ولم
نصل بعد إىل تعميم االمازيغية يف كافة أرجاء اململكة
يف املدارس عىل الخصوص حتى يتمكن جميع األطفال
من تعلم هذه اللغة ،إضافة إىل ذلك هناك تطور كبري
لهذه اللغة يف اآلونة األخرية سواء يف الكتب ويف السينما
والشعر والزجل .شخصيا لست سلبية بل هناك عمل
جبار يبذل فيما يخص هذه اللغة ليس يف هذه الحكومة
بل يف الحكومات السابقة كذلك وال استطيع ان اجزم
بأن هذه الحكومة أضافت شيئا لالمازيغية؟
* أستاذة نجيمة ،يف نظرك ماهي أسباب عرقلة إخراج
القانون التنظيمي لألمازيغية رغم مرور اربع سنوات على
التنصيص عليه يف الدستور كلغة رسمية؟
** مادام ان القانون التنظيمي موجود يف الدستور
فسيتم تنزيله سواء طال الزمن او قرص  ،كما ان
القانون التظيمي ال يعني الحكومة او الشعب وإنما
يعني الذين يسهرون عىل وضع هذه القوانني وأظن
أنني ال استطيع أن أجيبك عىل هذا السؤال ألنني ال
اعرف حيثيات املوضوع  ،وما اشدد عليه بحرارة هو
ان االمازيغية أصبحت لغة رسمية اىل جانب اللغة
العربية وهذا بحد ذاته مكسب كبري ،وتطبيق جميع
املراسيم والقوانني التنظيمية يلزمها وقت ،كما أننا
مقبلني عىل مجلس وطني للغات والثقافات املغربية،
وعدم تنزيل هذه القوانني يعني ان هناك أشياء مهمة
آتية يف الطريق عىل رأسهم املجلس الوطني للغات.

* ملاذا يقتصر املهرجان على التمركز يف الرباط ،بدل اعتماد
سياسة القرب والذهاب إىل القرى والداشري؟
** عىل العكس ،فقد وصلنا حتي لألسواق الشعبية،
وهناك حلقات نظمناها عىل صعيد عمالة الصخريات
تمارة يف عني عودة أم عزة .وصلنا إىل األسواق
األسبوعية التي نرسل إليها رواة مغاربة أو أجانب.
برمجنا بساحة باب املريسة بمدينة سال وقع خالف
حول هذا الفضاء بالرغم أننا السباقون لطلبه حال
دون تواجدنا بسال ألن املر خارج عن ارادتنا ،وملاذا باب
املريسة بالضبط ألننا دائما نركز عىل األبواب ملا لها من
عمق تاريخي ،وألن هذه الساحات عرفت يف التاريخ
املغربي بالحلقة ،وكانت هي الفضاءات التي يجتمع
فيها الفنانون سواء الحكاوتيون أو
الرواة أو امللحون لتقديم
الفرجة.
* يف اآلونة األخرية طفت على السطح مجموعة من
وما أود أن أقول القضايا املرتبطة بالحريات الفردية باملغرب كقضية ما
هو أننا نعتمد بات يعرف بفتاتي انزكان ومثلي فاس ،ما رأيك يف هذا وما
سيا سة موفقك من الحريات الفردية باملغرب؟
حا فظة
ن  ،ا لقر ب ** الحرية تبدأ عندما نحرتم اآلخر وليس ألنني مثيل
للقر آ
فيجب أن أشهر مثليتي ،فاملثليون موجودون باملغرب
فرغم كل هذا
منذ القدم ،ففي الحكايات الشعبية نجد حكايات
إال أنها كانت إنسانة
تحكي عن اللواط واملثليني ،ولكن لم تكن فلسفة
متفتحة ،وكنت دائما اعتربها
مدرسة بحيث هي من هيأتني لتشهري سلوك يخصني لوحدي ،والذي ال يدخل يف
للمدرسة ،فهي جعلتني أحب أخالقيات ثقافة معينة ،وحني التشهري بهذه األشياء
واعشق اللغة األمازيغية وكذا اللباس فهذا بغرض إثارة االنتباه.
األمازيغي النقي والناصع واملعروف طبعا كل واحد حر يف ترصفاته ولكن يف حدود
بتناسق االلوان ،وهذا ما جعلني انبهر احرتام حرية اآلخر الن حريتي تبدأ حني احرتم
حرية األخر .فمثال رفيض للصيام ال يعني انه
بانتمائي املغربي بكل تجلياته.
* هل تكونني يف البيت على نفس الصرامة يجب ان افطر بشكل علني وأمام الناس ،بل افطر
والجدية يف العمل يف عالقتك مع أسرتك؟
يف بيتي الن األمر هو بيني وبني خالقي وليس
بيني وبني املواطنني اآلخرين.
** أتمنى أن أكون عند حسن ظن أبنائي ،أما اللباس فهو حرية شخصية ومن حق أي
وال أعرف إن كنت وفقت كأم ولكن أظن شخص أن يلبس كما يريد ،ولكن ليس يف حدود
أن الحكاية جعلتني أتقرب من أبنائي إثارة الشبهات ،فيمكن أن تلبس فستان قصري او
ألنني اعتمدتها كوسيلة للرتبية ،وكنت ترتدي الحجاب ولكن يف إطار احرتام اآلخر دائما،
دائمة االتصال معهم  ،ويف البيت طبعا ونفس اليشء كذلك يف إطار الفضاء الذي نسكن
أكون صارمة بعض اليشء ،ألنني أحب فيه بحيث تراعي احرتام الجار ،فهذه أمور تدخل يف
الرتتيب واالنضباط والنظام ،وأحب األخالقيات والسلوكيات.
اإلتقان كيفما كان ،واتصف هذه الصفات بها سواء
سواءيف فانا مع الحريات الفردية سواء اللباس او التعبري
داخل البيت أوخارجه ،فنجيمة تبقى هي هي
فهذا مغرب الحريات والتسامح ،ولم نسمع يوما
داخل البيت أو خارجه مع األصدقاء ،يف العمل ،يف
بأحد يرغم األخر عىل ارتداء الحجاب بالرغم من
الجمعية ويف كل مكان ،وهذا ال يعني أنه ليست يل
وجود حكومة إسالمية ،وانا ال أومن بهذا القول ،الن
مساويء أو عيوب ،بل عىل العكس ،ولكن أومن
كل املغاربة مسلمني دون استثناء ،وأنا ضد استعمال
بأن قوتي استمدها لكوني عىل طبيعتي يف
بامتياز ،اإلسالم كسياسة للوصول اىل مراكز السلطة ،وهذا
كل وقت ومكان ،فأن طفلة وسأبقى
فهنا
ك يعني انه يجب احرتام املحجبة واملنقبة فالشخص
كذلك.
مناطق نصل يبقي حر ولكن يف إطار احرتام اآلخر.
ومناطق
أليها
أخرى تأتي إلينا وهكذا

جدتي
جعلت مني
عاشقةلألمازيغية
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حتالف الثقافات واألديان من أجل السالم
يف مهرجان فاس للثقافة األمازيغية

ينظم مركز جنوب شمال وجهة فاس-بوملان ومؤسسة روح فاس وجمعية
فاس سايس برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ومؤسسة البنك املغربي
للتجارة الخارجية الدورة الحادية عرشة للمهرجان الدويل للثقافة األمازيغية
أيام  24و  25و 26يوليوز  2015بمدينة فاس.
ويشمل هذا املهرجان محورين أساسيني وهما محور مخصص للمؤتمر الدويل
حول « :تحالف الثقافات واألديان من أجل السالم» .ومحور مخصص لألغنية
والشعر.
إىل جانب تعزيز الثقافة األمازيغية والثقافة املغربية بشكل عام ،يهدف املهرجان
إىل التأكيد عىل األهمية التاريخية واالجتماعية والحضارية لتحالف الثقافات
واألديان يف العالم من أجل السالم .ويركز املهرجان عىل تمازج الثقافات والحوار
بني األديان ودور الثقافة يف عملية التحول الديمقراطي والحفاظ عىل السالم .كما
يسعى املهرجان إىل وضع اسرتاتيجيات متماسكة لتعزيز الحوار بني الثقافات
والحضارات والتماسك االجتماعي والثقافة الديمقراطية.
وفضال عن املؤتمر ،سيتضمن املهرجان تظاهرات كربى لألغنية األمازيغية من
خالل منشديها ،وشعرائها وفنانيها من مختلف جهات اململكة ومن الخارج
إحياء إلرث أدبي وفني كوني ،وكذا معارض الكتب واملنتوجات التقليدية واألعمال
الفنية والزربية األمازيغية.
وسيشارك يف هذه التظاهرة مغنيون مرموقون مثل لطيفة رأفة و مصطفى
أومكيل ،و خديجة أطلس ،والسنفونية األمازيغية أدرار ،و الفنانة رقية
الدمسريية والرايس الحاج أعراب ،ونادية لعرويس و مجموعة فالمنكو من
كاطالونيا ومجموعة لورا كونتي من إيطاليا ،وفنانون مرموقون آخرون.

فيستيفال تيفاوين يفتح باب املشاركة يف جائزة
أوشاكور للصحافة لسنة 2015

يف إطار انفتاحها عىل الجسم الصحفي الوطني والجهوي ومن باب تشجيع الكفاءات
الصحفية املغربية املهنية ،قررت إدارة مهرجان تيفاوين خالل دورتها العارشة لهذا العام
والتي ستقام خالل الفرتة ما بني 06و  09غشت املقبل ،تخصيص فقرة خاصة بتتويج أهم
األعمال الصحفية التي تم إنجازها حول منطقة تافراوت.
ويف سياق اعرتافها بقيمة ومكانة وتخليدا السم واحد من أبنائها ،و اعرتافا بالخدمات
الجليلة التي أسداها ملنطقة تافراوات سواء يف شقها االجتماعي أو االقتصادي أو الثقايف أو
الفني ،عرب مواكبة مختلف دورات مهرجان تيفاوين ومنذ بداياته األوىل ،قررت إدارة مهرجان
تيفاوين تكريم روح الصحايف املقتدر ،ابن املنطقة ومراسل جريدة ليرباسيون سابقا ،الراحل
ادريس أوشاكور.
وقد خصصت يف هذا الصدد جائزة شكلت تقليدا سنويا حرص عليه املنظمون ،تحمل اسم
« جائزة أوشاكور للصحافة « والتي ستتوج أفضل عمل صحفي يتم إنجازه حول منطقة
تافراوت.
ويف هذا السياق ،فإن إدارة املهرجان تعلن عن فتح باب الرتشح إىل جائزة أوشاكور للصحافة،
يف وجه الصحافيني العاملني يف مختلف املنابر اإلعالمية الوطنية الذين أنجزوا مقاالت صحفية
من روبورتاجات وتغطيات وتقارير حول منطقة تافراوت.
جائزة ،أوشاكور للصحافة ،باإلضافة إىل كونها تكريمية وعربون محبة صادقة للراحل
أوشاكور ادريس ،فإنها كذلك بمثابة خطوة تحفيزية وتشجيعية للصحافيني الذين
يحرضون ملتابعة مختلف أنشطة املهرجان .كما أن من شأن هذه الجائزة أن تخلق تنافسية
جميلة وإيجابية بني الصحافيني من مختلف املشارب سواء التلفزيون أو اإلذاعة أو الصحافة
املكتوبة أو االلكرتونية.
ولإلشارة يعد الراحل ادريس أوشاكور ،من بني األقالم املغربية النزيهة التي أوصلت بأمانة
هموم ومشاكل ومطالب ساكنة املناطق الجبلية النائية بجهة سوس ماسة درعة ،كما ظل
حريصا عىل التغطية الصحفية اليومية لألحداث التي تعيشها منطقة تافراوت وتزنيت عىل
كل األصعدة اإلجتماعية و الثقافية والسياسية ،فقد كرس حياته وسخر قلمه ملكافحة جميع
أشكال املخالفات والفساد التي تعاني منها اإلدارة املغربية خاصة عىل املستوى اإلقليمي و
الجهوي ،ينحدر من منطقة تارسيرت بتافراوت ،نجل الراحل الحاج بوبكر أوشاكور ،أحد
رجاالت التنمية واإلدارة املحلية ،الذي عمل جنبا إىل جنب مع رفيقه الحاج احمد أوكدورت،أحد
رجاالت املقاومة الذين ساهموا يف بناء تافراوت ما بعد اإلستقالل ،بدأ الراحل ادريس أوشاكور
الكتابة بجريدة ليرباسيون بعد مغادرته الكلية ،وقد التحق بالرفيق األعىل وهو الزال يف ريعان
شبابه ويف ذروة عطاءه ،ليلة األربعاء  21مارس  2012إثر أزمة قلبية أملت به ،إسمه لن يخفى
عىل أي متتبع ملقاالته الصحفية حول منطقة تافراوت خاصة وإقليم تيزنيت عامة ،له مهارة
ومهنية كبرية يف نقل األحداث وإثارة املواضيع والقضايا باللغة الفرنسية ،التي كانت تنرش
بشكل كبري بجريدة ليبرياسيون.
فئات الجائزة
تتوزع جائزة أوشاكور للصحافة لدورة هذه السنة إىل أربع فئات ،سيتم خاللها اختيار أهم
املواضيع الصحافية التي أنجزت عن منطقة تافراوات
الجوائز املعنية هي - :جائزة الصحافة املكتوبة  -جائزة الصحافة اإلليكرتونية
جائزة الصحافة املسموعة « راديو»  -جائزة الصحافة املرئية «تلفزيون».شروط املشاركة يف الجائزة:
توجه إدارة مهرجان تيفاوين الدعوة إىل الصحافيني العاملني يف التلفزيون واإلذاعة و يف
الصحافة املكتوبة وااللكرتونية لتقديم أعمالهم للمشاركة يف هذه الجائزة.
وقد حددت إدارة املهرجان رشوط االشرتاك يف املسابقة منها:
 نسخة من العمل الصحفي بالنسبة لكافة الفئات. يجب أن تكون املادة الصحفية املقدمة لنيل جائزة أوشاكور للصحافة منشورة يف إحدىالصحف أو املجالت املطبوعة أو االلكرتونية اليومية أو األسبوعية أو تم ايداعها باإلذاعة
والثلفزة خالل الفرتة املمتدة من غشت  2014إىل يوليوز 2015
يحق لكل صحايف املشاركة ضمن فئة واحدة فقط.آخر أجل لتلقي طلبات الرتشيح هو تاريخ  02غشت2015
إعالن النتائج
تعلن أسماء الصحفيني الفائزين بفئات جائزة أوشاكور للصحافة يوم  09غشت 2015
وستسلم لهم جوائز قيمة خالل السهرة الفنية لنفس اليوم بساحة محمد السادس بتافراوت
وعىل من تتوفر فيه رشوط التقدم لجائزة أوشاكور للصحافة ،أن يتصل باللجنة املرشفة
عىل الجائزة عرب الرقم الهاتفي التايل:أمينة بن الشيخ - 0661767073 :بنجوا حسن06:
26 50 41 61
أو عرب الربيد االلكرتوني ouchagorprix@yahoo.com
لجنة اإلشراف
شكلت إدارة تيفاوين لجنة لإلرشاف ترتأسها اإلعالمية ذة .أمينة بن الشيخ ،وتتكون من
خمسة أعضاء من بينها كاتب فرع النقابة الوطنية للصحافة املغربية بجهة سوس.
وتتوىل هذه اللجنة فرز املواد الصحفية وتحديد مدى مطابقتها لرشوط املشاركة يف الجائزة
وتتوىل قراءة وتقييم املواد الصحفية املرشحة ،وذلك يف أفق اختيار املتوجني يف النسخة الثالثة
لجائزة أوشاكور لسنة .2015

ثقافة وفن
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الشاعر والباحث األمازيغي عبد احلكيم بقي يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

أي حركة إبداعية تكون مصاحبة للحركة السياسية اليت
تدعمها
حاوره :يونس لوكييل.

* ما هي األنواع األدبية التي تستأثر
باهتمامك أكثر من بني األنواع الثالثة القصة
الشعر الرواية؟
يستأثر الجانب الروائي باهتمامي
األكرب ،ولكني ال أنقص من قيمة أي
واحد من األنواع األدبية األخرى ،ويليه
القصة ثم الشعر ،فلكل خصائصه
ومميزات تميزه عن النوع األدبي اآلخر،
والسبب الذي يجعلني أستأثر بالرواية
هي طول الحكي واألحداث ،وترتك لك
املجال مفتوحا لتعرب وتقول ما تريده.
* كيف تنظر إىل اإلنتاج األدبي األمازيغي
عموما؟ الرواية القصة القصرية..؟ ما الفرق
بني سياقها الحالي وسياقها القديم؟ أنت
كمهتم هل ترى أن هناك تطورا يف هذا
امليدان؟
سؤال يف محله ،يمكن تقسيم السؤال إىل
مرحلتني :مرحلة اإلنتاج األدبي الشفوي،
ومرحلة اإلنتاج األدبي املكتوب .فيما
يتعلق باإلنتاج األدبي الشفوي فقد كان
يف مرحلة معينة أدبا غزيرا جدا ،ولكن
مع عوامل العوملة ودخول ثقافات أخرى
لم نعد ننتج شفويا ،ألنه -وكما نعرف
جميعا -ففي الجانب الثقايف سواء يف
الريف أو يف سوس أو يف األطلس املتوسط،
وأيضا يف الجزائر فالنار هي مركز التالؤم
والتالحم وااللتفاف بني القبيلة أو
القبائل ،حيث يتم إقامة حلقة وبالتايل
االلتفاف حول النار وترديد األهازيج،
الروايات والقصص ،يف الوقت الذي لم
يكن هناك ال راديو وال تلفزة .وهذه
الروايات والقصص دورها هو تنمية
خيال الطفل أو املتلقي عموما ،هذا هو
الجانب املتعلق بالجانب الشفوي ،ففي
تلك املرحلة كان هناك الغناء لكن كان ال
يدون ،والناس الذين يرددونه يموتون.
ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الكتابة ،من
يقوم بعملية الكتابة؟ اليقوم بعملية
الكتابة سوى املثقفني الذين هم واعون
بالقضية األمازيغية .
طبعا يف جانب الكتابة والتدوين نالحظ
أن هناك تطورا ملحوظا ،فمثال عندنا
يف الجنوب الرشقي ،ويف ظرف  3سنوات
تم طبع أكثر من  36كتابا يف جميع
األجناس ،وهذا تطور ملحوظ ،وأذكر
هنا عىل سبيل املثال ال الحرص« ،رابطة
تريا» يف سوس ،ويف الريف كذلك هناك
كتاب يبدعون يف جميع األجناس .نحن
أساسا كمبدعني شباب ال ننكر دور
اإلبداع يف هذا املجال ،لكن يجب أوال
القيام بجمع اإلرث الشفوي ،فمثال أنا
كشاعر حني أقوم بتدوين األشعار فأنا
أبحث عن املعجم الذي نجده غنيا يف
اإلبداع الشفوي.
* إذا ،أنت ترى بأنه يجب أن يكون هناك
تطورا موازيا لهذا التطور من قبيل املعاجم،
والقواميس التي يجب أن تدون وتجمع؟
طبعا إذا أردنا الوصول إىل مرحلة النقد
فإنه يف هذا الجانب أقول أن جمع
وتوثيق الكلمات يف قواميس أمر مهم
جدا وال غنى عنه يف الحفاظ عىل اللغة
األمازيغية ،والجانب الشعري والقصيص
وهي خزان للمصطلحات والكلمات التي
يمكن أن تجمع يف قواميس.
* أال ترى أن هناك فراغا يف ناحية املعجم
األمازيغي؟
طبعا هناك نوع من النقص -نقص يف
املعاجم -لكن تجربة محمد شفيق هي
نموذج ملن يريد القيام بتأليف معجم
أمازيغي موحد يتضمن جميع الفروع
األمازيغية ،من مرتادفات وأضداد
وغريها ...نحن يف حاجة إىل باحثني
آخرين يف امليدان ،ليقوموا بإنجاز
املعاجم والقواميس والقيام ببحوث
لتدوين وتسجيل املعجم الغري املدون
والغري املوثق ،حتى ال نخرس املعجم
األمازيغي ،وبالتايل خسارة جانب مهم
من اللغة األمازيغية.
* فيما يتعلق بالجانب الروائي ،أنت كروائي

تدون وتكتب وتطبق مجموعة من التقنيات
الروائية العاملية ،وبالتأكيد لك إملام بالروايات
املكتوبة باللغات األخرى ،خصوصا انفتاحك
على اللغات األخرى كاإلنجليزية ،أنت اخرتت
االتجاه للرواية األمازيغية ،ما هي العراقيل
التي يمكن أن نجدها يف الرواية األمازيغية ؟
إذا أراد أحدهم أن يكون روائيا فإنه
يجب أن يكون قارئا للروايات املكتوبة
األخرى ،ملعرفة التقنيات التي يستعملها
الروائيون يف تأليف رواياتهم .ولكن يف
جانب الرواية األمازيغية كانت هناك
رواية أمازيغية ولكن كانت شفوية،
مثل إشعال النار يف وقت الشتاء وحكي
الحكايات من طرف الجد أو الجدة،
والتي ال تنتهي ،وقد تستغرق شهرا وهي
لم تنتهي بعد ،من قبيل «عدي تارير»،
«تانوحت»« ،بومحند عيل»  ،وهي
روايات شفوية ولكنها لم تدون .إذن ما
هي خصائص الرواية األمازيغية؟.
نجد يف الرواية األمازيغية الوصف،
وتعتمد عىل الخيال وعىل الرمزية،
ويمكن الجزم أن الرواية األمازيغية
تعتمد عىل الرمز أكثر ،وال تتحدث
باألسلوب املبارش ،فمثال «عدي تارير»،
التي نجد فيها كلمة تارير التي تدل عىل
منزل بدون سياج ،وهي رمز ووصف
للمرأة الرشيرة رمزيا .إذن الرواية
األمازيغية تعتمد عىل الرمز كثريا.
* باإلضافة إىل الرواية ،أنت تكتب وتألف
أيضا يف املجال الشعري ،من هم الشعراء
أو األشخاص الذين أثروا فيك لتتوجه لهذا
امليدان؟
بالنسبة للشعراء ،هناك الكثري ،فمنهم
املغنيني ومنهم الفنانني ،ففي الريف
هناك خالد إيزري ،يف سوس نجد إيجوت
عبد الهادي ،ويف الجنوب الرشقي هناك
الشيخ زايد أوفجنا وهناك أيضا موالي
احمد أوهاشم ...،وهناك أيضا جدي
رحمه الله -ولكن تأثري الكبري كانمن جدتي.
فجدي كان أيضا شاعرا ينظم الشعر،
وكذلك والدي مولوعا به ،وجمعت بعضا
من أشعارهم وفكرت يف أن آخذ هذه
التجربة وأنظم الشعر أنا أيضا ،وأدون
ما يقولونه ،وأتمم من التجربة التي
عندي ،ثم بدأت أجمع الشعر وأنظمه يف
دواوين شعرية ،حتى ال تموت.
* بالنسبة للدواوين الشعرية ،كم أصدرت من
الدواوين الشعرية ،وما هي املواضيع التي
استأثرت باهتمامك يف هذه الدواوين؟
أصدرت خمسة دواوين شعرية ،وثالثة
بحوث أخرى متعلقة بالرواية والقصة
القصرية .أما فيما يتعلق باملواضيع ،فقد
عالجت موضوع الرتاث ،وحاولت تجميع
هذا اإلرث الثقايف .ومشكلتنا تتجىل يف
أن مجموعة من الكلمات إن لم يتم
تدوينها سوف يتم نسيانها وطمسها،
وبالتايل ضياعها مع هذا الجيل ،إضافة
إىل مواضيع أخرى من قبيل األرض ،املرأة
والقيم الروحية املوجودة يف املجتمع
األمازيغي ،وهي املواضيع العامة
التي تستأثر باهتمامي .ولهذا السبب
أعالجها وأتناولها عىل مستوى كتاباتي.
* كيف تنظر إىل واقع الشعر األمازيغي،

يف ظل ظروف العوملة والكثري من الظروف
والعوامل؟ هل ترى أن هذا الشعر أخذ مكانته
يف الساحة األدبية؟ وهل تغري فيه شيئ من
الناحية الفنية؟ هل بقيت القصيدة كما هي؟
هل تغري شكلها؟
طبعا ،املسألة األوىل لم يعد للشعر
عموما يف العالم مكانة ،فالناس لم يعد
يتذوقون الشعر كما من قبل .املسألة
الثانية ،وهي أن الشعر األمازيغي لم
يعد ذلك الشعر القديم ،بل أصبح شعرا
يتماىش مع املوسيقى ،ألن الشعراء
األمازيغ يف األول ،كانوا يكتبون بلسانهم
ويتذوقون بآذانهم ،أما اآلن فقد تحولت
القصائد إىل قصائد تصاحبها املوسيقى،
إذن مجموعة من الخصائص لم تعد
موجودة ،مثل الشفوية والتلقائية .فقد
أصبح الشعر كما لو أنه لم يعد له قيمة
مقارنة مع مجموعة األجناس األدبية
األخرى التي تطورت ،ولم يعد الناس
يتذوقونه ويعتربونه يف زمن كان.
* بالنسبة لتجربتك الروائية ،كيف تنظر لهذه
التجربة ؟ أال ترى أنها كافية؟ أم ترى أنك يف
حاجة إلنتاجات وإبداعات أخرى؟
نعم ،حاليا أفكر يف الجانب الروائي،
وأقوم بقراءة ومحاولة ترجمة رواية
من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة األمازيغية،
ألننا نحتاج لتنمية اللغة األمازيغية
والقول بأنها تستطيع استيعاب العديد
من األشياء باعتبار اللغة «وعاء».
حاليا أحاول ترجمة رواية من
اإلنجليزية إىل األمازيغية ،وطبعا تطرح
يف هذا الصدد عدة قضايا منها محاولتنا
التقريب بني الثقافتني املختلفتني،
إضافة إىل أن ترجمة اللغة األمازيغية
هي عملية ثقافية قبل كل يشء.
* ما الذي تمثله بالنسبة لك الحركة
األمازيغية؟ ،وما هو تأثريها على الساحة
السياسية واألدبية؟
الحركة األمازيغية هي حركة جاءت
لتدارك وضع ،فلو أن نشأة الحركة
األمازيغية تأخر ،لكنا فقدنا جانبا كبريا
من األدب األمازيغي ،والجانب اإلبداعي
يف الثقافة األمازيغية .وقد استفدنا
الكثري من الحركة األمازيغية التي
جاءت ووعتنا برضورة التدوين ،ويجب
أن نستغل فرصتنا نحن أيضا يف مجال
اإلبداع األدبي والسيايس ،ألن تطور أي
حركة إبداعية يكون مصاحب للحركة
السياسية ،التي تشجعها وتمنح لها
الوسائل ،املنهجية والقوة...
* يف املجال اإلعالمي كانت لك تجربة مهمة،
وربما قد منحتك نظرة لإلعالم األمازيغي،
كيف تنظر لهذا اإلعالم عموما؟
طبعا سؤال اإلعالم األمازيغي هو سؤال
مهم جدا ،وقد كانت يل تجربة مع القناة
الثامنة تمازيغ>ت ،واطلعت عىل تجربة
إعالمية مهمة .ففي ما يتعلق باإلعالم
األمازيغي ،فهناك عدة أنواع ،وما جريدة
العالم األمازيغي لخري دليل عىل الصمود
واالستمرار يف الحقل األدبي ،والتي
تكتب بثالث لغات ،لكن مشكلة القناة
تمازيخت هو مشكلة الربامج ،واإلعادة
التي تجعل من املشاهد يمل ويضجر،
كما نفتقد للتنوع ،وأدعوا إىل عدم
حرص القناة األمازيغية يف الفولكلور
وفقط ،كما أدعو إىل رضورة إنتاج أفالم
وثائقية ،واالهتمام بالجانب الثقايف،
ورضورة تجاوز التقليد لألفالم املنتجة
واالكتفاء وفقط برتجمة األصوات،
أضف إىل ذلك مجموعة من املشاكل
األخرى ،وعىل خالف هذا  ،نالحظ تطور
اإلعالم الرقمي ...عموما ،ومن ناحية
التلفزة ،مازلنا نرغب يف خلق إذاعات
جهوية وتلفزة موحدة .
* ما هي بعض اإلضافات التي يمكن أن
تضيفها؟
نشكر جريدة العالم األمازيغي عىل
االستضافة ،ونتمنى لها املزيد من
العطاء ،ويف الجانب اإلبداعي ،فنحن
نحتاج للتدوين والجمع ،ألن الجمع هو
ما يجعل اإلبداع يستمر ،ويصل لألجيال.
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