
Revue de Presse de l’UMI 
Décembre 2013 

 
 

 

 

 

 



Revue de Presse de l’UMI 
Décembre 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue de Presse de l’UMI 
Décembre 2013 

 
 

 

 

 
 

أسماء عمري- الدارالبيضاء   
02:15 2013ديسمبر /1 كانون18, األربعاء  GMT 

 

 
 

ُتنظِّم شعبة علم االجتماع في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، التابعة لجامعة موالي إسماعيل، في مكناس، األربعاء، ندوة دولية تحت 

، من أجل فتح نقاش بشأن واقع الهجرة وطنيًّا ودوليًّا من "الهجرات الدولية إلى المغرب بعد األزمة االقتصادية العالمية"عنوان 

ديسمبر، / كانون األول18خالل محاور علمية متخصصة، وتأتي تلك الندوة تخليًدا لليوم العالمي للمهاجر، الذي ُيحتفل به في 

 . للمصادقة على المعاهدة الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم23والذكرى 

، التي شهدتها في السنوات األخيرة قضية الهجرة في المغرب، "سياسية-السوسيو"وُتسلِّط الندوة الضوء على أهم التحوالت 

 .باعتباره بلًدا ُمصدًِّرا للمهاجرين إلى الدول األوربية، وُمستقِبًلا لها من الجنوب والشمال، في ضوء األزمة االقتصادية العالمية

ويشهد اللقاء، مشاركة وزير الشغل والشؤون االجتماعية، عبدالسالم الصديقي، والوزير الُمكلِّف بالجالية وشؤون الهجرة، أنيس 

بيرو، والمندوب الوزاري لحقوق اإلنسان، محجوب الهيبة، واألمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، عبداهللا بوصوف، 

 ، )جونيف(ورئيس لجنة األمم المتحدة للعمال المهاجرين 

عبدالحميد الجمري، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، محمد نشناش، ورئيس اتحاد نقابات التعليم العالي في دول المغرب 

 .الكبير، محمد درويش
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كما يشارك في تلك التظاهرة باحثون وفاعلون اجتماعيون من المغرب، والجزائر، وتونس، وفرنسا، وموريتانيا، وكندا، وطلبة 

 مغاربة، 

 .وأجانب من مختلف التخصصات، والمنابع العلمية والمعرفية

وُتنظَّم تلك التظاهرة بشراكة مع لجنة األمم المتحدة، الُمكلَّفة بشؤون المهاجرين، ومجلس الجالية المغربية في الخارج، والمنظمة 

في فرنسا، واللجنة الوطنية للتضامن مع " 8باريس "في مونبيلييه، وجامعة " بول فاليري"المغربية لحقوق اإلنسان، وجامعة 

 .مغاربة العالم
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Les assises de l'immigration marocaine: Pour un débat large et 
serein avec une vision globale des problématiques MRE 
 

 

A l'occasion de la journée internationale des migrants du 18 décembre, une 
délégation d'acteurs associatifs MRE (Abderahim Khouibaba -Canada-Hassan  
Chakir -Italie, Hamid Soussany -France, Ahmed Mahou -Belgique) s'est rendue au 
Maroc le 17 et le 18 décembre, pour plaider en faveur de la tenue des assises de 
l'immigration marocaine au Maroc. La délégation a participé dans un premier temps 
au colloque international à l'université Mly Ismaïl de Meknès sur le thème '' les 
migrations internationales au Maroc, après la crise économique globale'', au cours de 
laquelle Hamid Soussany membre de la délégation a pris la parole pour présenter le 
projet des assises et solliciter une organisation partenariale qui impliquerait la 
société civile MRE et les trois institutions : Majless Al jalya CCME, fondation 
Hassan II et le Ministère chargé des marocains résidant à l'étranger. En précisant, 
que ((la question de l'immigration marocaine est une question stratégique d'intérêt 
national qui doit être abordée d'une manière consensuelle par tous les acteurs du 
dossier )), tout en rappelant que les assises est une idée qui a été lancée lors d'une 
rencontre à Paris en janvier 2013, et signée par 55 associations MRE, que le projet 
des assises a été retenu comme étant une recommandation essentielle, par la 
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commission nationale du dialogue social lors de la rencontre de Lyon le 16 
novembre dernier.  

La délégation a été reçu au siège du CCME, par Mr Abdallah Boussouf, secrétaire 
général de majlesse aljalya, qui s'est montré favorable au débat ((..y compris la 
critique objective qui permet de corriger les erreurs et d'aller de l'avant..)). Mr 
Boussouf a assuré la délégation MRE de mettre l'expertise du CCME et ses moyens 
au service des assises pour permettre la rencontre et la réussir.  

La délégation s'est rendu par la suite au siège de la fondation Hassan II pour les 
Marocains Résidant à l'Etranger, où elle a été reçue par Mr Abderrahmane ZAHI 
secrétaire général de la fondation, qui a assuré de son soutien pour ((..un débat serein 
et responsable autour des problématiques MRE..)).  

A sa demande la délégation a été reçu par Monsieur Abdelfetah SAHIBI, secrétaire 
général du Ministère chargé des marocains résidant à l'étranger. 

 Mr Sahibi a indiqué que rencontrer les membres de Aljalya rentrait dans le cadre 
des activités souhaitées par Mr Anis BIROU, Ministre MRE, et que les assises 
peuvent être l'occasion d'écouter les doléances mais également d'expliquer la 
politique du département ministériel en faveur des MRE. Mr A.  

SAHIBI s'est prononcé pour ((un débat ouvert mais qui tient compte des différents 
sujets qui intéressent la communauté marocaine de l’étranger)). 

 Les membres de la délégation ont exprimé le souhait que les assises puissent 
permettre la rencontre des acteurs associatifs MRE entre eux d'une part et d'autre 
part un échange avec les institutions et la société civile marocaine. Que cette 
rencontre soit un rendez vous de la fraternité et de la solidarité. 

Le principe d'une réunion de travail a été retenu pour la mi-janvier 2014, en 
présence des trois institutions et d'une délégation MRE élargie afin de discuter des 
questions de forme et de fond des assises. 
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2013 ,22 ديسمبر   

 

، ندوة دولية في موضوع 2013 دجنبر 18 و17تخليدًا لليوم العالمي للمهاجر، احتضنت جامعة موالي إسماعيل بمكناس، يومي 

من أجل فتح نقاش حول واقع الهجرة وطنيا ودوليا من خالل محاور “ الهجرات الدولية إلى المغرب بعد األزمة االقتصادية العالمية”

سياسية التي شهدتها في السنوات األخيرة و التحوالت التي عرفتها -علمية متخصصة، تسلط الضوء على أهم التحوالت السوسيو

قضية الهجرة بالمغرب باعتباره بلدا مصدرا للمهاجرين الى الدول األوربية ومستقبال لها من الجنوب الشمال في ضوء األزمة 

 .اإلقتصادية العالمية

 ديسمبر فرصة الستعراض التطورات القانونية واالجتماعية 18واعتبَر المصطفى المريزق، منسق الندوة الدولية، أَن يوم 

والسياسية فيما يتعلق بالهجرة الدولية على الصعيدين العالمي والوطني، وأَن التغيرات السريعة التي عرفتها بلدان الشمال بفعل 

األزمة االقتصادية العالمية والتي أثرت سلبا على حقوق وتنقل المهاجرين ، إضافة إلى ما صاحب الربيع العربي من عدم استقرار 

سياسي في بلدان الجنوب، كل ذلك يقول المريزق، دفعنا إلى التساؤل عن حالة المغرب في هذا السياق الذي اتخذت فيه الهجرة بعدا 

الرهانات القانونية و السياسية لحرية التنقل، النخب المغاربية و عالقتها ببلدانه األصلية،مسارات المهاجرين جنوب . عالميا

نموذج المهاجر جنوب : الصحراء في المغرب، تمثالت الهجرة غير الشرعية في الصحافة التونسية، إدراك التنوع لدى المغاربة

 .الصحراء و المهاجر الفرنسي
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وأشار المريزق، إلى أَن الهجرة المغربية عرفت العديد من التحوالت في هيكلتها وتوجهاتها وتدفقاتها، خاصة بعد األزمة المالية في 

، فإن “البامي”وإذا كانت األزمة تتفاوت وتتباين بين الدول األوروبية، ُيضيف ذات القيادي . “الربيع العربي”أوروبا، وما عرف بـ 

ولهذه السبب عادت العديد من . الدول التي استفحلت فيها كان مهاجرها أكثر معاناة، كما حدث مع المهاجرين المغاربة في إسبانيا

األسر المغربية ـ بالرغم من وضعها القانوني في إسبانياـ إلى بلدها األصلي للبحث عن االندماج المهني واالجتماعي، وللتخفيف من 

 .ُيورد المريزق. الضغوط المتعددة التي عانت منها
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حصيلة فعاليات الندوة " مرصد الهجرات الدولية"إحداث 
 الدولية بمكناس

 محمد الطبيب: أحداث بريس

، ندوة دولية في موضوع2013 دجنبر 18 و17تخليدًا لليوم العالمي للمهاجر، احتضنت جامعة موالي إسماعيل بمكناس، يومي 

من أجل فتح نقاش حول واقع الهجرة وطنيا ودوليا من خالل “ الهجرات الدولية إلى المغرب بعد األزمة االقتصادية العالمية”

سياسية التي شهدتها في السنوات األخيرة و التحوالت -محاور علمية متخصصة، تسليط الضوء على أهم التحوالت السوسيو

التي عرفتها قضية الهجرة بالمغرب باعتباره بلدا مصدرا للمهاجرين الى الدول األوربية ومستقبال لها من الجنوب الشمال في 

. ضوء األزمة اإلقتصادية العالمية

 ديسمبر فرصة الستعراض التطورات القانونية واالجتماعية 18واعتبَر المصطفى المريزق، منسق الندوة الدولية، أَن يوم 

والسياسية فيما يتعلق بالهجرة الدولية على الصعيدين العالمي والوطني، وأَن التغيرات السريعة التي عرفتها بلدان الشمال بفعل 

األزمة االقتصادية العالمية والتي أثرت سلبا على حقوق وتنقل المهاجرين ، إضافة إلى ما صاحب الربيع العربي من عدم استقرار

سياسي في بلدان الجنوب، كل ذلك يقول المريزق، دفعنا إلى التساؤل عن حالة المغرب في هذا السياق الذي اتخذت فيه الهجرة 
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الرهانات القانونية و السياسية لحرية التنقل، النخب المغاربية و عالقتها ببلدانه األصلية،مسارات المهاجرين جنوب. بعدا عالميا

نموذج المهاجر جنوب : الصحراء في المغرب، تمثالت الهجرة غير الشرعية في الصحافة التونسية، إدراك التنوع لدى المغاربة

. الصحراء و المهاجر الفرنسي

وأشار المريزق، إلى أَن الهجرة المغربية عرفت العديد من التحوالت في هيكلتها وتوجهاتها وتدفقاتها، خاصة بعد األزمة المالية

وإذا كانت األزمة تتفاوت وتتباين بين الدول األوروبية، ُيضيف ذات القيادي . “الربيع العربي”في أوروبا، وما عرف بـ 

ولهذه السبب . ، فإن الدول التي استفحلت فيها كان مهاجرها أكثر معاناة، كما حدث مع المهاجرين المغاربة في إسبانيا“البامي”

عادت العديد من األسر المغربية ـ بالرغم من وضعها القانوني في إسبانياـ إلى بلدها األصلي للبحث عن االندماج المهني 

. ُيورد المريزق. واالجتماعي، وللتخفيف من الضغوط المتعددة التي عانت منها

د محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق االنسان بالمناسبة أن اهتمام منظمته بموضوع الهجرة واللجوء كان ! وأضاف

. فأنذاك كان الموضوع هو حالة المغاربة المقيمين بالمهجر وارتباطهم بوطنهم. 1988منذ نشأتها سنة 

ومع مرور الزمن .  وكانت حكومتنا تهتم أساسا بتحويالتهم المالية ومراقبة أنشطتهم السياسية من طرف األجهزة المخبراتية 

 .أصبحنا أمام ظاهرة التجمع العائلي من جهة واستقبال اآلالف

وأصبح . وفي المدة األخيرة أصبحت الهجرة من الجانبين أكثر تأنيثا.منن األفارقة جنوب الصحراء الراغبين للتوجه إلى أوروبا

المغرب موضوع ضغوط أوروبية ليلعب دور دركي منفذا لتعليمات االتحاد األوروبي بعد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين بلدنا 

. واالتحاد األوروبي

فاتخذ المغرب مقاربة أمنية محضة نتجت . وقال أننا عشنا قوارب الموت في المضيق وتراجيديا األفارقة في باب سبتة ومليلية

 من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 22عنها مواجهات أليمة وقاتلة وخرقا سافرا للمادة 

. أسرهم  التي تمنع الطرد الجماعي

ثم إن األزمة االقتصادية التي تعاني منها أوروبا جعلت المهاجرين المغاربة المقيمين بصفة قانونية أول ضحاياها، فكثرت البطالة

أما األحزاب . والعنصرية والكراهية نحوهم، وقد عاشوا حاالت من المعاناة الماسة بكرامتهم، وصلت حد المس بحياتهم 

وما التعامل مع . االوروبية اليمينية المتطرفة التي وصلت إلى الحكم فتتخذ مبادرات تمس بالحقوق المكتسبة للمغاربة وغيرهم 

. المغاربة في هوالندا وخصوصا المتقاعدين واألرامل منهم إال نموذج لذلك وضعية

وأشار أيضا إلى حاالت البنات المغربيات في عدد من دول الشرق األوسط حيث يهجرن من طرف مافيات بغطاء حرفة شريفة، 

. وطالب بسن قانون يحمي هذه الفئات. )نخاسة(فيما يسمى بنظام الكفيل . لكنهن يتعرضن لالستغالل الجنسي والعبودية

كما . وبالمناسبة حيا بحرارة  السيدات المغربيات اللواتي يحققن نجاحات في ميدان التسيير والمقاولة في البالد المشرقية

أشار  إلى الوضعية المأساوية  للقاصرين المغاربة في البالد األوروبية، وكمثال في البالد السكاندينافية حيث عددهم بالمئات، 

والمفارقة الكبرى هي ترحيب هذه . ويقيمون بصفة غير قانونية ونسبة منهم في مراكز اجتماعية الرتكابهم مخالفات أو جرائم

الدول باألطر العليا والمتخصصة، فتستقطب بإغراءات كثيرة ويضيع المغرب من نخب وعقول هو في حاجة إليها في إطار التنمية

 .وحسن التدبير
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تنص على االعتراف على " االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"وركز في مداخلته  على أن 

ودعا الدول األوروبية إلى. نطاق واسع بها لجميع المهاجرين من حقوق اإلنسان وتأمين ما لهم من حقوق أساسية وكذا ألسرهم

والمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان التي لها شراكة مع المفوضية السامية لالجئين نظمت ورشات .المصادقة على هذه االتفاقية 

. تكوينية ولها مركز للحماية والمساعدة القانونية بمدينة وجدة

وثمن بالمناسبة المبادرة الملكية لتسوية بعض حاالت طالبي اللجوء والمهاجرين غيرالنظاميين إذ اعتقد  أن حال شموليا يفرض 

فالمغرب بلد إفريقي وعالقاتنا ذات أهمية .  نفسه، وعلى الحكومة بلورة ذلك بإجراءات على أرض الواقع وفي اآلجال المعقولة

. االعتبار هذه الحقائق للحيلولة دون ارتكاب ممارسات غير مقبولة حاليا ومستقبال فيجب األخذ بعين

: لهذا اقترح

 لمالءمته مع المواثيق الدولية والدستور المغربي في االهتمام بالجيل الثاني والثالث من جاليتنا في 02/03مراجعة قانون .    1

المهجر والعمل على مشاركتها في الحياة السياسية؛ 

دعم إدماج المغاربة في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ .    2

حل المشاكل التي تعتريهم عند إقامتهم في المغرب بسرعة وعقالنية؛ .    3

القيام بدراسة ميدانية لالستغالل الجنسي والمتاجرة ونظام الرق لفئة من النساء المغربيات ضحايا في دول الخليج؛ .    4

إيجاد حل للقاصرين المغاربة المعزولين في بعض البلدان األوروبية؛ .    5

. مالءمة القوانين المغربية مع االتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.    6

 .األخذ بعين االعتبار توصيات المقرر األممي الخاص بالهجرة.    7
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 موضوع ندوة بمكناس" الثقافة المغاربية بين الخصوصية والكونية"
 المدير16:59 2013 ديسمبر 19 ,الخميس

 باللقاء المشاركين أحد حليفي شعيب
 

 نظمتها شعبة اللغة العربية بمشاركة باحثين وأدباء مغاربيين

نظمت شعبة اللغة العربية وآدابها ومختبر الدراسات واألبحاث في األدب المغربي بكلية اآلداب ـ 

مكناس، ومجموعة البحث في السرد والتلقي ندوة مغاربية، األسبوع الماضي بمشاركة ثمانية 

الرباط، وتطوان، وفاس، ( ينتمون إلى الجزائر وليبيا وتونس، ومن المغرب  عشر مشاركا

تدخلوا وناقشوا في خمس جلسات على امتداد يومين  )ر البيضاء، ومكناس، والقنيطرةوالدا

 .الثقافة المغاربية بين الخصوصية والكونية: موضوع

نموذجا لتبين كيفية اشتغال الزوج   المغاربية هي من الثقافات التي يمكن أن تدرس باعتبارهاوأوضحت أرضية الندوة بأن الثقافة

، وقد كانت هذه الثقافة منذ أقدم عصورها واقعة في مفترق طرق ثقافية عدة ، وهو عامل من )صية والكونيةالخصو(المفهومي 

والكونية الواسعة  من تم جاز للباحث أن يقبل على النظر في مالمح الخصوصية. أبرز عوامل الكونية ومنبعا من منابع الخصوصية

ن تنوع الروافد التي ساهمت عبر مراحل تاريخية متعاقبة في منح الثقافة المغاربية وتنبع أهمية هذا المبحث م. للثقافة المغاربية

 .يسبغ عليها طابع الكونية الذي دون أن تنفي عنها طاقتها على اإلشعاع أسس خصوصياتها

في مواضيع الثقافة والمثقف  )ليبيا(تدخل في الجلسة األولى كل من عبد الحميد عقار ومحمد أمنصور وخالد زكري وفريدة المصري 

 فقد عرفت تدخل  أما الجلسة الثانية.ومغاربية األدبية بين الحقيقة والوهم والبعد الفرنكفوني ثم إشكالية المصطلح النقدي الحديث

 حول المدرسة  ، وحسن لشكر، وقد جاءت أوراقهم متنوعة)الجزائر(، وحميد لحميداني، وعمارية الحاكم )تونس(منجية عرفة 

 .ية والبحث العلمي في المناهج المعاصرة بالمغرب ثم األبعاد الثقافية للموسيقى واألنساق الثقافية في الرواية المغاربيةالقيروان

الجلسة الثالثة من اليوم الثاني افتتحها محمد عز الدين التازي بالحديث عن الرواية المغربية والجزائرية بين االئتالف واالختالف، 

كما تدخل سليمان زيدان . من خالل مفهوم الكتابة عن الحرب فقاربت رواية الحب والفانتازيا آلسيا جبار )تونس(أما سليلة الماجري 

في حين فكك محمد خرماش أبعاد تطور . في موضوع التالقح اللساني وأثره على األدب واللغة من خالل نموذج الشرق الليبي )ليبيا(

أما آخر متدخل في هذه الجلسة فهو عبد العالي بوطيب، المنسق العام لهذه .  األدبي الحديثالثقافة المغربية وانعكاساتها على النقد

 .الندوة، فتحدث عن دور الترجمة وإخراج الرواية المغربية من المحلية إلى الكونية
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في الجلسة الرابعة قارب حسن مخافي القصيدة المغاربية الحديثة من خالل أنماط الكتابة ومظاهر الخصوصية، تاله بعد ذلك بنعيسى 

أما شعيب حليفي فاختار الحديث عن الشعر .  متحدثا عن تجاذبات التقليد والتحديث في الشعرية الموريتانية المعاصرة بوحمالة

 .الشعبي المغاربي من خالل الزجل والملحون

الجلسة الخامسة واألخيرة ضمت أوراق إدريس موحتات حول أثر النقد الغربي على نماذج من النقد المغربي، فيما حلل عبد المجيد 

حسيب صورة اآلخر عند محمد زفزاف، وحول الكتابة والتخييل في نص الطلسم لعبد الوهاب المؤدب كانت آخر ورقة لنور الدين 

 .الدرموش
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 خصوصية الثقافة المغاربية: جامعيون من المغرب العربي بمكناس 

 

بكلية اآلداب ـ مكناس ، نظمت شعبة اللغة العربية وآدابها ومختبر الدراسات واألبحاث في األدب المغربي ومجموعة البحث في 

 بمشاركة ثمانية عشر مشاركا  ينتمون إلى الجزائر وليبيا  وتونس ، 2013 دسمبر 14و13و12السرد والتلقي ندوة مغاربية أيام 

تدخلوا وناقشوا في خمس جلسات على امتداد يومين  )الرباط ، تطوان ، فاس ، الدار البيضاء ، مكناس ، القنيطرة  (ومن المغرب

 .الثقافة المغاربية بين الخصوصية والكونية: موضوع 

وقد أوضحت أرضية الندوة بأن الثقافة  المغاربية هي من الثقافات التي يمكن أن تدرس باعتبارها  أنموذجا لتبين كيفية اشتغال 

، وقد كانت هذه الثقافة منذ أقدم عصورها واقعة في مفترق طرق ثقافية عدة ، وهو عامل )الخصوصية والكونية (الزوج المفهومي 

من تم جاز للباحث  أن يقبل على النظر  في مالمح الخصوصية  والكونية .  من أبرز عوامل الكونية ومنبعا من منابع الخصوصية

وتنبع أهمية هذا المبحث من تنوع الروافد التي ساهمت عبر مراحل تاريخية متعاقبة في منح الثقافة . الواسعة  للثقافة المغاربية 

 . المغاربية أسس خصوصياتها  دون أن تنفي عنها طاقتها على اإلشعاع  الذي  يسبغ عليها  طابع الكونية

في مواضيع الثقافة  )ليبيا(عبد الحميد عقار ومحمد أمنصور وخالد زكري وفريدة المصري : تدخل في الجلسة األولى كل من 

 .والمثقف ومغاربية األدبية بين الحقيقة والوهم والبعد الفرونكفوني ثم إشكالية المصطلح النقدي الحديث

، حسن لشكر  ، وقد )الجزائر (، حميد لحميداني ، عمارية الحاكم )تونس  (منجية عرفة : أما الجلسة الثانية  فقد عرفت تدخل 

جاءت أوراقهم متنوعة  حول المدرسة القيروانية والبحث العلمي في المناهج المعاصرة بالمغرب ثم األبعاد الثقافية للموسيقى 

 .واألنساق الثقافية في الرواية المغاربية

الجلسة الثالثة من اليوم الثاني ، الجمعة ، افتتحها محمد عز الدين التازي بالحديث عن الرواية المغربية والجزائرية بين االئتالف 

كما تدخل .فقاربت رواية الحب والفانتازيا آلسيا جبار  من خالل مفهوم الكتابة عن الحرب  )تونس(واالختالف ، أما سليلة الماجري 

في حين فكك محمد .في موضوع التالقح اللساني وأثره على األدب واللغة من خالل نموذج الشرق الليبي  )ليبيا (سليمان زيدان 
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أما آخر متدخل في هذه الجلسة فهو عبد العالي بوطيب ، . خرماش أبعاد تطور الثقافة المغربية وانعكاساتها على النقد األدبي الحديث

 .المنسق العام لهذه الندوة ،فتحدث عن دور الترجمة وإخراج الرواية المغربية من المحلية إلى الكونية

في الجلسة الرابعة قارب حسن مخافي القصيدة المغاربية الحديثة من خالل أنماط الكتابة ومظاهر الخصوصية، تاله بعد ذلك بنعيسى 

أما شعيب حليفي فاختار الحديث عن الشعر .بوحمالة  متحدثا عن تجاذبات التقليد والتحديث في الشعرية الموريتانية المعاصرة 

 . الشعبي المغاربي من خالل الزجل والملحون

الجلسة الخامسة واألخيرة ضمت أوراق إدريس موحتات حول أثر النقد الغربي على نماذج من النقد المغربي ، فيما حلل عبد المجيد 

حسيب صورة اآلخر عند محمد زفزاف ، وحول الكتابة والتخييل في نص الطلسم لعبد الوهاب المؤدب كانت آخر ورقة لنورالدين 

 .الدرموش
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 خصوصية الثقافة المغاربية: جامعيون من المغرب العربي يتداولون 
 

12-15-2013 06:45 PM 
  الرباط– يوسف دين 

نظمت شعبة اللغة العربية وآدابها ومختبر الدراسات واألبحاث في األدب المغربي ومجموعة البحث في السرد والتلقي بكلية اآلداب ـ 

 دسمبر بمشاركة ثمانية عشر مشاركا ينتمون إلى الجزائر وليبيا وتونس ، ومن المغرب 14و13و12مكناس ندوة مغاربية أيام 

 . الثقافة المغاربية بين الخصوصية والكونية: ناقشوا موضوع 

وقد أوضحت أرضية الندوة بأن الثقافة المغاربية هي من الثقافات التي يمكن أن تدرس باعتبارها أنموذجا لتبين كيفية تالقي 

، منذ أقدم عصورها واقعة في مفترق طرق ثقافية عدة ، وهو عامل من أبرز عوامل الكونية ومنبعا من )الخصوصية والكونية (

وتنبع أهمية . من تم جاز للباحث أن يقبل على النظر في مالمح الخصوصية والكونية الواسعة للثقافة المغاربية . منابع الخصوصية

هذا المبحث من تنوع الروافد التي ساهمت عبر مراحل تاريخية متعاقبة في منح الثقافة المغاربية أسس خصوصياتها دون أن تنفي 

 . عنها طاقتها على اإلشعاع الذي يسبغ عليها طابع الكونية

في مواضيع الثقافة  )ليبيا(عبد الحميد عقار ومحمد أمنصور وخالد زكري وفريدة المصري : تدخل في الجلسة األولى كل من 

 . والمثقف ومغاربية األدبية بين الحقيقة والوهم والبعد الفرونكفوني ثم إشكالية المصطلح النقدي الحديث

، حسن لشكر ، وقد جاءت )الجزائر (، حميد لحميداني ، عمارية الحاكم )تونس  (منجية عرفة : أما الجلسة الثانية فقد عرفت تدخل 

أوراقهم متنوعة حول المدرسة القيروانية والبحث العلمي في المناهج المعاصرة بالمغرب ثم األبعاد الثقافية للموسيقى واألنساق 

 . الثقافية في الرواية المغاربية

الجلسة الثالثة من اليوم الثاني ، الجمعة ، افتتحها محمد عز الدين التازي بالحديث عن الرواية المغربية والجزائرية بين االئتالف 

كما تدخل .فقاربت رواية الحب والفانتازيا آلسيا جبار من خالل مفهوم الكتابة عن الحرب  )تونس(واالختالف ، أما سليلة الماجري 

في حين فكك محمد .في موضوع التالقح اللساني وأثره على األدب واللغة من خالل نموذج الشرق الليبي  )ليبيا (سليمان زيدان 

أما آخر متدخل في هذه الجلسة فهو عبد العالي بوطيب ، . خرماش أبعاد تطور الثقافة المغربية وانعكاساتها على النقد األدبي الحديث

 . المنسق العام لهذه الندوة ،فتحدث عن دور الترجمة وإخراج الرواية المغربية من المحلية إلى الكونية

في الجلسة الرابعة قارب حسن مخافي القصيدة المغاربية الحديثة من خالل أنماط الكتابة ومظاهر الخصوصية، تاله بعد ذلك بنعيسى 

أما شعيب حليفي فاختار الحديث عن الشعر .بوحمالة متحدثا عن تجاذبات التقليد والتحديث في الشعرية الموريتانية المعاصرة 

 . الشعبي المغاربي من خالل الزجل والملحون
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الجلسة الخامسة واألخيرة ضمت أوراق إدريس موحتات حول أثر النقد الغربي على نماذج من النقد المغربي ، فيما حلل عبد المجيد 

حسيب صورة اآلخر عند محمد زفزاف ، وحول الكتابة والتخييل في نص الطلسم لعبد الوهاب المؤدب كانت آخر ورقة لنورالدين 

 .الدرموش
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حلف الفضول أول جمعية للدفاع عن حقوق اإلنسان: بوتشيش  

 

 
1012013214:58  

" الماغنا كارتا"اعتبر الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة مكناس، أن حلف الفضول سبق 

اإلنجليزية، وحقوق المواطنة الفرنسية، والدساتير األمريكية، مضيفا أن هذا الحلف يعد من الحلقات األولى التي قام بها المجتمع 

 ".المدني للدفاع عن حقوق اإلنسان

ولفت عضو اتحاد المؤرخين العرب، في مقال خص به هسبريس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي يوافق العاشر من 

دجنبر، إلى أن التذكير بحلف الفضول ليس هدفه تقديس الماضي للتنفيس عن مكبوتات الحاضر، بقدر ما هو تذكير لحكوماتنا 

 ".بضرورة احترام حقوق المواطن العربي الذي يعاني من انتهاكات صارخة

 :وفيما يلي نص مقال الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، كما توصلت به هسبريس

يروم هذا المقال تناول حلف الفضول كإحدى الحلقات الباكرة في تاريخ جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان، وإبراز قصب السبق 

فرغم أهمية هذا الحلف في تشكل الفكر الحقوقي ، وانتمائه إلى خانة المنابت األولى لحقوق اإلنسان ، فال . العربي في هذا المجال

يزال االهتمام به مبتسرا، وغير منتج بالقدر الذي يتناسب مع حجمه، باستثناء بعض المحاوالت الجادة من قبيل ما كتبه المفكر 

 .السوري جورج جبور الذي سعى إلى وضع األصبع على هذه الحلقة المفقودة من تاريخ حقوق اإلنسان

إن قراءة في أدبيات األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان تكشف عن مرجعيتها الغربية، وال غرو فهي تحيل على مرجعية وثيقة 

، في 1789م ، وإعالن حقوق المواطن الفرنسي الصادرة سنة 1250الصادرة سنة  )وثيقة العهد العظيم (الماغنا كارتا االنجليزية 

حين ال نعثر فيها ولو على إشارة أو إيماءة عابرة إلى وثيقة عربية تحمل في طياتها مبادئ حقوق اإلنسان، مما يوّلد الشعور لدى 

 .المواطن العربي أن فكرة احترام المواطنة وحقوق اإلنسان هي من إنتاج العقل الغربي الخالص 



Revue de Presse de l’UMI 
Décembre 2013 

 
 

 

والحال أن حلف الفضول يشكل إسهاما من اإلسهامات الباكرة في الدفاع عن حقوق اإلنسان التي توجت بإصدار األمم المتحدة 

 م ، فما هي حقيقة هذا الحلف العربي الذي كانت له الريادة في مجال حقوق اإلنسان؟1948لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

لألسف فإن مصادر التاريخ العربي أوردت خبر هذا الحلف باقتضاب شديد، ال يفسر إال بكونه ينتمي زمنيا للعصر الجاهلي الذي وقف 

منه المؤرخون موقفا نفسيا سلبيا أدى بهم إلى طمس عطاءاته اإليجابية والتعتيم على ثقافته ، أو في أقل األحوال تحجيمها 

كما أن ابن . فاليعقوبي وهو المؤرخ المتمرس ، لم يتجاوز في ذكر خبر حلف الفضول بضع سطور . وتحويلها إلى كلمات مختزلة 

هشام ومن نقل عنه وعن ابن إسحاق من المؤرخين من أمثال ابن األثير والمسعودي اقتصروا على ترديد نفس الرواية مع بعض 

التي وردت في السيرة الحلبية لم تكن ذات قيمة توثيقية " التفاصيل " االختالفات الطفيفة دون تفاصيل تذكر ، في حين أن بعض 

 .تسمح بملء هذا البياض الذي يعتري التاريخ العربي 

وبالمثل، لم يكلف هؤالء المؤرخون أنفسهم هوس تقصي السنة التي حدث فيها ميالد هذا الحلف ، واكتفوا بالقول بأنها وقعت بعد 

. حرب الفجار التي ال نعلم تاريخها أيضا ، لذلك تبقى السنة التي تأسس فيها حلف الفضول من باب التخمين والفرضيات المحتملة 

 م إذا اعتبرنا الفارق الزمني بين حادث الهجوم على الكعبة الذي عرف بعام الفيل ، وهو 591ومن المرجح أنه عقد حوالي سنة 

م ، وما ذكره ابن سعد في طبقاته من أن النبي األكرم شاهد هذا الحلف وقد بلغ من العمر 571سنة  )ص(العام الذي ولد فيه الرسول 

 .عشرين عاما 

 ما هي حيثيات ظهور حلف الفضول، وما هو وقعه في مسار تاريخ حقوق اإلنسان؟

من الثابت أن حلف الفضول ولد في مناخ عالمي كان ال يعلو فيه صوت على سمفونية أنظمة الطغيان التي كانت تهيمن على خريطة 

العالم الممتدة عبر اإلمبراطوريات الفارسية والبيزنطية وغيرها من حكومات االستبداد الشرقي القائمة على العبودية وامتهان كرامة 

 .اإلنسان والعبث بحقوقه

ولم يبتعد المجتمع المكي قيد أنملة عن هذا المشهد العام، وحسبنا أنه كان خالل القرن السادس الميالدي الذي ظهر فيه الحلف إفرازا 

لواقع اقتصادي يمتح قّيمه من الجشع وسلطة المال والنفوذ واالحتكار والعمليات الربوية، مما تمخض عنه صور من الظلم 

االجتماعي الذي زاد من تعميقه انعدام سلطة سياسة قارة؛ وتولد عن هذا النمط االقتصادي والسياسي المترهل مساوئ ومفاسد كان 

ال بد أن تقع في مجتمع معقد تكالب فيه األثرياء على تكديس األموال وادخارها بكل الوسائل، فنهجوا في سبيل ذلك أساليب مقيتة 

وتلك ظرفية كانت . تعتمد على النهب واالبتزاز، األمر الذي أوقع في حبائلهم الكثير من الضحايا ، خاصة الفقراء والبدو البسطاء

كافية لكي يولد من رحمها حلف الفضول، وإليكم الرواية العربية التي تتحدث عن ظهور الحلف كما تذكرها المصادر مع بعض 

 :االختالفات

، قدم رجل من اليمن إلى مكة ببضاعة ، فاشتراها منه أحد كبراء قريش - وهي سنة من باب الترجيح - م 591في حوالي سنة 

ويدعى العاص بن وائل ، غير أنه لم يدفع ثمن البضاعة لصاحبها ، مما جعل الرجل اليمني يشتكيه ألشراف مكة الذين رفضوا 

نصرته ورد الحق المسلوب إليه ، خاصة أن المعتدي كان من الفئات المتنفذة في المجتمع المكي ، ومن أشراف مكة أصحاب الصولة 

غير أن األخير لم يستلم ، بل صعد إلى جبل قبيس بمكة . والجاه ، بل إنهم تزلفا للمعتدي ، أمعنوا في إهانة الرجل اليمني وانتهاره

وأخذ يستجيش عواطف ذوي المروءة بالنداءات الحارة وقراءة األشعار لنصرة المظلوم ، حتى أفلح في تأجيج غيرة الفئة الواعية 

من المجتمع المكي الغيورين على حقوق اإلنسان ، فاتجهوا نحو العاص بن وائل وأقنعوه بضرورة رّد السلعة إلى الرجل اليمني ، ثم 

قرروا عقد اجتماع طارئ في مقر إقامة عبد اهللا بن جدعان ، فالتأمت أبرز قبائل قريش وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ، وبنو أسد 

فتعاقدوا وتعاهدوا على أن ال يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها  ((وبنو عبد العزى وبنو زهرة وبنو تميم بن مرة 

 ) .)من سائر الناس إال أقاموا معه ، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته 
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والمتفحص لنصوص هذا العهد يستشف كونيته من خالل اإلجماع الحاصل بين المجتمعين على التصدي للظلم ونصرة أي إنسان 

الواردة في الرواية، مما يدل على عالمية الحلف  ))سائر الناس  ((كيفما كان لونه أو عرقه أو قبيلته ، وهو ما تعكسه عبارة 

وشموليته وبعده اإلنساني ، بعيدا عن التعصب لقبيلة أو لمنطقة بعينها ، وبعيدا عن استغالل قاعدة الدفاع عن المظلوم ألغراض 

 .سياسية أو الكيل بمكيالين كما تفعل اليوم بعض القوى الكبرى 

هذا الحلف قبل بعثته بعشرين سنة ، وظل طوال حياته مبديا إعجابه وتقديره لهذه المبادرة الحقوقية  )ص(وقد شهد النبي محمد 

لقد شهدت في دار عبد اهللا بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في االسالم  ((: اإلنسانية بدليل قوله عليه السالم 

، وحمر النعم كناية عن اإلبل ، وهي أنفس وأغلى األشياء في ثقافة ذلك العصر ، والمقصود أنه ال يبيعه ولو بأغلى ) )ألجبت 

فرغم أنه ألغى كل األحالف الجاهلية بعد ظهور الرسالة، فإنه . األثمان ، وهو ما يعني أن موقف محمد كان متجاوبا مع حلف الفضول

وال يخامرنا الشك في األثر الثوري الذي خلفه هذا الحلف في . كان يعتبر هذا الحلف أنموذجا ، بل عّده أشرف حلف عرفه العرب 

نفسيته ، إذ لم يمض على عقده عشرون سنة حتى ظهر اإلسالم كثورة شمولية على األوضاع المكية الفاسدة ، وتأصلت فكرة حقوق 

 .اإلنسان مع النص القرآني الذي حارب دون هوادة كل أشكال الظلم وجعل من نهاية الطغاة نهاية حتمية 

إن هذا الحدث الهام الذي سبق الماغنا كارتا اإلنجليزية وحقوق المواطنة الفرنسية والدساتير األمريكية ، يمكن اعتباره بكل 

كما أنه يشكل . وبعيدا عن أي نزعة ضيقة من الحلقات األولى التي قام بها المجتمع المدني للدفاع عن حقوق اإلنسان, موضوعية 

 .ردا واضحا على مزاعم الغرب التي لم تتورع عن تلطيخ صورة العربي والزج به في خانة اإلرهاب ومحور الشر

ولعّل إثارة حلف الفضول كحلقة في سلسلة الدفاع عن حقوق اإلنسان يؤكد مقولة أن المجتمع العربي وريث ثقافة تقوم على الدفاع 

وعندما جاء اإلسالم أمد هذه الثقافة بنفس جديد ، وزاد قدمها رسوخا حين كرم اهللا اإلنسان . عن اإلنسان وتأكيد حقوقه المشروعة 

وجعله أحسن المخلوقات بأن وهبه أعز شيء وهو العقل ، وضمن له كافة حقوقه ، وجعل الظلم من أقوى أسباب خراب العمران 

 .وارتكاس اإلنسانية وتحولها من مدنيتها إلى حالة من الوحشية البدائية

من جهة أخرى فإن التذكير بحلف الفضول ليس من باب إبراز الجوانب المضيئة في التاريخ العربي، أو اللجوء إلى تقديس الماضي 

للتنفيس عن مكبوتات الحاضر، بقدر ما هو دعوة موجهة لذواتنا لجعلها رمزا أمميا ودوليا لبداية مشروع أممي حقيقي لنصرة 

المظلومين ، وتذكيرا لحكوماتنا بضرورة احترام حقوق المواطن العربي الذي يعاني من انتهاكات صارخة في هذا المجال ، فإذا كانت 

قضية رجل واحد قد هزت ضمير المجتمع المكي ، فلم ال تهز اليوم االنتهاكات التي ال حصر لها ضمير األنظمة العربية التي لم يحصد 

وإذا كانت صيحة رجل واحد قد أدت إلى انبثاق . رأسها سيف الربيع العربي ، ولم ال تهز ضمير عالم يزعم الديموقراطية والليبرالية 

حلف للدفاع عن حقوق اإلنسان ، فباألحرى أن توقظ اليوم صيحة شعب بأكمله يعيش كل ألوان االضطهاد والقمع في فلسطين 

وهل تجلب . المحتلة ضمير العالم وأجهزته المتمثلة في األمم المتحدة ، فيجتمع عقالؤه وحكماؤه للنظر في تجاوزات حقوق اإلنسان

 صيحات المظلومين في هذا العالم المضطرب أهل الحكمة والعقل فتنعقد آالف النماذج من أحالف الفضول ؟؟؟

ففي عالم تتغير فيه القيم ، وتتسّيد القوة بدل الحوار الملتزم ، ويستأسد األباطرة الغربيون في احتكار الكوكب واألرض ...! ال أعتقد 

واألجواء والبحار والمحيطات ، ويتفنن الحكام في استعمال أدوات التنكيل والبطش لقمع شعوبهم ، ينزوي أهل الحكمة والعقل 

لذة في - في ظل هذا الصمت الرهيب - ويقتصروا على التأمل والنظر، تاركين مساحة كبيرة من التذمر واليأس ، ليجد المحرومون 

 .تفجير األحزمة الناسفة أو إحراق األجساد كتعبير عن المطالبة بمكان تحت الشمس

 


