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المقدمـــــــة
اليمكن للثقافة األمازيغية أن تنتعش وتزدهر ،بأيي حأال مأن األحأوال ،إال
ب أاإلعالم المسأأموع والمكتأأوب والمرئأأي .ومأأن هنأأا ،فأأالراديو والتلفزيأأون
والسأأينما واإلنترنيأأل والصأأحافة والكتأأاب مأأن اآلليأأات المهمأأة فأأي عمليأأة
التواصل والتبليغ ،بهدف نقل الرسائل الملفوظة وغير الملفوظة  ،وإيصال
الشأأفرات التاتيأأة أو الموةأأوعية إلأأى اآلأأأرين مأأن أجأأل تلقيهأأا وتفكيكهأأا
وتيويلها من جهة ،وتمثلها إيجابا أو سلبا من جهة أأرى.
بيد أن اإلعالم السمعي والمرئي ال يمكن أن يحقق أهدافأ المرجأو  ،سأواء
أكانأأل عامأأة أم أاصأأة ،إال بوجأأود اإلمكانيأأات المادي أة والماليأأة والبشأرية
والتقنية ،وتحقيق الديمقراطية ميدانيا ،ووجود قضاء نزي وعأادل ،وتأوفير
الطاقأأات اإلعالميأأة المثقفأأة والمتجأأدد مأأن أجأأل السأأمو بأأاإلعالم المغربأأي
تقنية وتفاعال وترابطا ،والرفع من مكانت وطنيا وعربيا ودوليا.
وبناء على ما سبق ،فقد ظهر اإلعالم الصحفي المكتوب بمنطقة الريف في
سنوات الثمانين(1987م) من القرن العشرين مع جريد ( الصدى) التي
كان يصدرها منعم شوقي بإقليم الناظور لرصد القضايا المحلية والجهوية
والوطنية والدولية .وبعد تسع سنوات ،وبالضبط في سنة 1996م ،ظهرت
أولى جريد بمدينة الحسيمة هي ( الخزامى) لصاحبها محمد البقالي .
وبعد ذلك ،توالل الصحف المحلية بمنطقة الريف  ،وظهرت الجرائد
الجهوية والوطنية والمجالت التي ترتبط بالنطاق األمازيغي الريفي،
وتعبر عن القضايا األمازيغية والهموم المحلية .أما الصحافة اإللكترونية
في منطقة الريف ،فلم تنتشر بشكل مكثف وموسع إال في السنوات األولى
من العقد األول من األلفية الثالثة.
إذاً ،ما واقع الصحافة المكتوبة بمنطقة الريف ؟ وما العوائق والمشاكل
التي تعاني منها هته الصحافة؟ وما الحلول واالقتراحات الممكنة؟ وما
واقع اإلعالم األمازيغي السمعي وآفاق الممكنة؟ هتا ما سوف نرصده في
هتا الكتاب التي بين أيديكم.
و نرجأأو مأأن عأأز وجأأل أن يوفقنأأا فأأي هأأتا الكتأأاب المتواةأأع ،و يسأأدد
أطانأأا ،ويرنأأدنا إلأأى مأأا في أ صأأالحنا ،ونسأأتغفره عأأن هفواتنأأا وكبواتنأأا
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وأأطائنا وزالتنا .كمأا نستسأما القأراء األفاةأل عمأا فأي هأتا الكتأاب مأن
نقص وتقصأير ونسأيان ،فالكمأال والتمأام مأن صأفات سأبحان وتعأالى جأل
نين وعال ،وماتوفيقي إال باهلل.
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الفصل األول:
جرد الصحف األمازيغية بمنطقة الريف وتوثيقها
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قبل تناول واقع الصحافة األمازيغية وآفاقها المستقبلية بمنطقة الريف
المغربية ،علينا التوقف عند مفهوم الصحافة في المرحلة األولى  ،ثم جرد
الصحف والجرائد والمجالت التي عرفتها منطقة الريف إبان االستعمار
وبعد االستقالل إلى سنوات األلفية الثالثة في المرحلة الثانية.

المبحث األول :ما المقصـــود بالصحافـــة؟
نقصد بالصحافة( ،)Journalismeفي هته الدراسة ،تلك المنشورات
اإلعالمية والمطبوعات التي يسهر عليها الصحفيون .أي :الجرائد
والمجالت والمطويات اإلعالمية ،باإلةافة إلى الصحافة الرقمية
واإللكترونية.
ومن المعلوم أن الصحافة نوعان :ورقية وإلكترونية .وقد تكون الصحافة
المكتوبة إما محلية  ،وإما جهوية ،وإما وطنية ،وإما دولية .ويمكن أن
تكون أيضا صحافة حزبية موالية لحزب ما ،أو صحافة حر مستقلة ،أو
صحافة تابعة للدولة أو معارةة لسياستها .وينطبق هتا الحكم أيضا على
الصحف الرقمية والمواقع اإللكترونية.
وإذا كانل الصحافة مفهوما ةيقا يقتصر على الصحف المكتوبة ليس إال،
فإن اإلعالم(  )Informationمفهوم عام يشمل الصحافة من جهة،
واإلأبار اإلذاعي والتلفزي والسينمائي من جهة أأرى.
وينظر الباحثون واإلعالميون إلى الصحافة على أساس أنها" عمل صحفي
فني ،وكعملية تكنولوجية إنتاجية للصحيفة ،وكعمل اقتصادي تجاري،
فالصحافة بمعنى (( )Pressالطباعة) هي صناعة إصدار الصحف على
اأتالف أنواعها وانتمائها ،وذلك باستقاء األنباء ونشر المقاالت بهدف
اإلعالم ،ونشر الرأي والتعليم والتسلية ،كما أنها واسطة تبادل اآلراء
واألفكار بين أفراد المجتمع ،وبين الهيئة الحاكمة والهيئة المحكومة ،فضال
عن أنها من أهم وسائل توجي الرأي .أما الصحافة بمعنى
( ،)Journalismفهي المؤسسة التي يعمل بها المتخصصون في صناعة
األأبار ،ولقد أطلق عليها صحافة ( )Journalismبسبب أن
الصحف( )Journalsالتي تضمنل على مدى التاريخ :الجرائد،الوريقات
اإلأبارية ،المجالت ...وهناك من يعرف الصحافة بينها مهنة تغطية
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األأبار وكتابتها وتحريها ،وتصويرها فوتوغرافيا وإذاعتها  ،أو إدار أي
1
مؤسسة إأبارية (إعالمية) كعمل تجاري".
ويعني هتا أن الصحافة هي نقل األأبار والمعلومات واآلراء ووجهات
النظر ومختلف المواقف إلى القراء ،بتحديد هوية الناقل ،واإلنار إلى
تاريخ النقل ،وتبيان مصادر النقل وسياق وظروف العامة والخاصة.
وتمتاز الكتابة الصحافية باإلأبار ،والتبليغ ،والتواصل ،والبحث،
والتحري ،والدقة ،والموةوعية ،ونزول الصحفي واإلعالمي إلى الميدان
لجمع المعلومات والبيانات والمعطيات حول الوقائع ،بالتركيز على
الحدث ،والفاعل ،والزمان ،والمكان ،والسبب ،والغاية ،والوسيلة...سواء
أكان البث اإلعالمي  ،أو النقل اإلأباري ،بطريقة مبانر أم بطريقة غير
مبانر  ،أو تحقق ذلك النقل الصحافي بواسطة الوسائل اإلعالمية
الكالسيكية (الكتابة) ،أم بواسطة الوسائل الرقمية واإللكترونية المعاصر .

المبحث الثاني :الصحافة االستعمارية بمنطقة الريف
قبل الدأول في استعراض الجرائد والمجالت الصادر بمنطقة الريف بعد
االستقالل ،البيس من اإلنار إلى بعض المنشورات والمطبوعات التي
ظهرت إبان التواجد االستعماري بالمنطقة أو أارجها ،مادامل تلك
الصحف كانل معنية باستعراض األأبار والمعلومات المفصلة والموجز
حول الريف من جميع النواحي :السياسية ،والتاريخية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والدينية ،والثقافية ،والتاريخية ،والفكرية ،واألدبية،
والفنية...
و قد ظهرت هته الصحف التي تتناول نؤون الريف بمدن نمال المغرب،
مثل :مليلية ،والناظور ،والحسيمة ،وتطوان...لتا ،سنتوقف عند بعض هته
الصحف حسب موطنها المكاني:2
 - 1عبد الجواد سعيد ربيع :فن الخبر الصحفي :دراسة نظرية وتطبيقية ،دار الفجر للنشر
والتوزيع ،طبعة 2005م ،ص.13:
 - 2لقد استفدنا كثيرا من المقال القيم التي نشره فؤاد الغلبزوري( :إةاءات حول تاريخ
الصحافة بالحسيمة) ،جريدة الريف المغربية ،الناظور،المغرب ،العدد ،18:يونيو 2010م،
ص20:؛ وكتاب  :الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى االستقالل ،لمحمد حبيب
الخراز،مطبعة إيمبريما مدري ش.م.م ،تطوان ،الطبعة األولى سنة 2012م ،عدد
الصفحات.554:
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المطلب األول :صحف مدينة مليلية
صدرت بمدينة مليلية المحتلة ،منت مطلع القرن العشرين ،بعض الصحف
التي كانل تعنى بيحوال نمال المغرب بصفة عامة ،ونؤون الريف بصفة
أاصة ،ويمكن حصرها في المطبوعات التالية:
جريدة (تلغراف الريف) El Telegrama del Rif /
صدرت هته الجريد اليومية بمدينة مليلية سنة 1901م ،برئاسة كانديدو
لوبيرا أيريال ( .)Candido Lobera Girelaويتراوح عدد صفحاتها
بين أربع وثمان صفحات.أما حجمها  ،فيتيرجا بين 640 × 400
و  .640 ×470وقد توقفل الجريد سنة 1963م.
ويعد محمد بن عبد الكريم الخطابي من الصحفيين الريفيين األوائل التين
كانوا يكتبون المقالة في هته الصحيفة من سنة  1906إلى غاية 1907م.
وقد تتبعل هته الجريد أأبار معارك الجيش اإلسباني في منطقة الريف
بصفة يومية .وقد أصصل المجلة أكثر من(  ) 537عدد لتكر أأبار
المقاومة الريفية .وكانل المجلة مزدوجة اللسان ،تعتمد على اللغتين:
اإلسبانية والعربية على حد سواء.

 جريدة ملــــوية:
ظهرت جريد ملوية اليومية بمدينة مليلية سنة 1907م ،ويتراوح حجمها
بين 330و ،450ويتيرجا عدد صفحاتها مابين صفحتين وأربع .ويعد
السيد خايمي تور وماري المؤسسان الحقيقيان لهته الصحيفة.وقد توقفل
الجريد في السنة نفسها التي صدرت فيها .وقد عبرت الصحيفة عن
مجمل هموم األفارقة والريفيين الساكنين بمدينة مليلية ،مع التطلع الدائم
إلى أأبار السلطنة المغربية في عهدي السلطانين :موالي عبد العزيز
وموالي عبد الحفيظ.

مجلة الريف:
صدرت مجلة الريف بمدينة مليلية سنة 1930م .وهي صحيفة نهرية في
ثمان صفحات ،وبحجم يتراوح بين 170و .250وقد توقفل في السنة التي
انطلقل فيها .وتتعلق أأبارها ،كما يتبين من أالل العنوان ،بشؤون منطقة
الريف من جميع األصعد والمستويات.

المطلب الثاني :صحف مدينة الحسيمة
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ظهرت كثير من الصحف االستعمارية في مدينة الحسيمة منت بداية القرن
العشرين ،وإليكم بعضا من هته الصحف الرائد :
 جريدة بقيوة (:)El Bocoya
ظهرت أولى صحيفة بالحسيمة سنة 1915م بعنوان (بقيوة) .وكانل تعنى
باألأبار المحلية ،و تكتب على اآللة الكاتبة .وتشتمل الجريد على أمس
عشر صفحة ،بعض صفحاتها ملون بصور فوتوغرافية ،وحجمها
هو .234x 341ولم يصدر من الصحيفة إال عدد واحد ،وهي في ملك
رفائيل فرنانديس دي كاسترو وبدريسة.
ويالحظ أن الجنود اإلسبان هم التين كانوا يتولون إدار هته الصحف
والكتابة فيها ،والتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومشاعرهم الواعية
والالواعية.وفي هتا ،يقول محمد حبيب الخراز ":إن الجيش اإلسباني أول
من اهتم بالميدان الصحافي بالمغرب منت قديم وقبل ظهور المطبعة ،إذ
كانل المجالت الخطية نوعا من النهضة األدبية التي كانل تروج داأل
الثكنات والمعسكرات للترويا والتثقيف ،ونالحظ أيضا أن أغلب ثكنات
الجيش اإلسباني كانل موجود بالمغرب أليام الحماية كانل لها جرائد
أطية متعدد  ،أص لها اإلسباني (دورا باكايكوا ()Dora Bacaicoa
دراسة معمقة"3.
ويعني هتا أن الصحافة بشمال المغرب صحافة عسكرية كولونيالية
بامتياز ،مادام الجيش اإلسباني هو التي كان يشرف عليها كتابة  ،ونشرا،
وتوزيعا ،وإرساال.
( اليومية اإلسبانية لمدينة الحسيمةDiario Espaňol de /
:)Alhucemas
ظهرت هته الجريد اليومية االستعمارية بمدينة الحسيمة سنة 1927م ،في
ثمان صفحات ،وبحجم  320x450و .650x450وقد توقفل الصحيفة
سنة 1928م.

 - 3محمد حبيب الخراز :الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى االستقالل، ،مطبعة
إيمبريما مدري ش.م.م ،تطوان ،الطبعة األولى سنة 2012م ،ص.95:
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وتعنى هته الجريد اليومية برصد أأبار الحسيمة بصفة أاصة ،وأحوال
الريف بصفة عامة .وكان يتولى رئاسة تحريرها عمد مدينة الحسيمة
الرجل الغني السيد رفاييل ألفاريز كالرو( .)Rafael Alvarez Claro
جريدة (بشير الحسيمة:)Heraldo de Alhucemas /
ظهرت هته الجريد بمدينة الحسيمة سنة 1932م ،وتوقفل في السنة
نفسها .وهي صحيفة أسبوعية في ثمان صفحات .وقد انصبل على األأبار
المحلية والوطنية والدولية ،وأصصل صفحة أو صفحتين لألأبار
الرياةية .وكان مديرها المسؤول هو السيد فرانسيسكو ليون .أما رئيس
تحريرها ،فهو السيد بالومو روميرو.
 صحيفة المدرسة:
ظهرت صحيفة المدرسة ( )La Escuelaبالحسيمة سنة 1936م ،وكانل
نشر تربوية نصف نهرية ،موجهة إلى التالميت على غرار الصحف
والمجالت التربوية التي كانل تصدر بشمال المغرب إبان الفتر
االستعمارية اإلسبانية .وهناك نسخ من هته الصحيفة موجود بالمكتبة
العامة بتطوان.

 جريدة األزرق ()Azul
ظهرت جريد (األزرق) بمدينة الحسيمة سنة 1936م .وهي جريد
أسبوعية بحجم  420في  ،300وتصدر في صفحتين أو أربع .وقد توقف
صدورها سنة 1938م.
ويعد الجنرال فرانكو الممول الحقيقي لهته الصحيفة التي كان هدفها تجنيد
الريفيين للمشاركة في الحرب األهلية ةد اليسار الجمهوري .وبمجرد أن
تحققل أهداف فرانكو العسكرية توقفل هته المجلة مبانر .

جريدة الريفيين:
صدرت صحيفة الريفيين ( )Riffienسنة 1937م بناحية الريفيين القريبة
من كتامة .وهي صحيفة نهرية استمرت عشر سنوات تباعا .وقد كانل
لسان الجنرال فرانكو التي كان يدعم هته الصحيفة لمواجهة الريف
عسكريا.
 جريدة الجرس ( :)la Campana
صدرت هته الجريد الكولونيالية األسبوعية في منطقة أسناد ()Snada
سنة 1947م ،في أربع صفحات .وقد توقفل في السنة نفسها.ويتيرجا
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حجمها بين 220و .320وتتميز هته الصحيفة بطابعها العسكري من جهة،
وطابعها الخطي الترويحي من جهة أأرى .فقد كان المستعمر يمنع على
الجنود قراء الصحف السياسية.لتلك ،انكب الجنود اإلسبان على طبع
صحفهم على آلة الكتابة للتعبير عن مشاعرهم  ،والتواصل بين بعضهم
البعض في تلك الثكنات العسكرية الموجود في قرى بعيد عن المراكز
الحضرية؛ حيث انتشار النوادي ،والمالهي الليلية ،وقاعات المسرح
والسينما.
جريدة العمود( :)Mástil
صدرت هته الجريد اليومية اإلسبانية بمنطقة كتامة  ،وكانل تهتم بشؤون
الريف بصفة أاصة ،ونؤون الشمال المغربي بصفة عامة .وكان عددها
األول بتاريخ12يوليوز 1936م .وتتيرجا هته الصحيفة بين ثالث وأربع
صفحات ،وبحجم يتراوح بين 205و .305وقد توقفل الصحيفة سنة
1940م.

المطلب الثالث :صحف مدينة الناظور
صدرت بمدينة الناظور بعض الصحف االستعمارية التي اهتمل بشؤون
الريف بصفة عامة ،وأأبار الناظور بصفة أاصة .وهته الصحف هي:

 صحيفة الرائد الريفي :
تعد جريد (الرائد الريفي)El Explorador Rifeño Semanal/
أولى جريد استعمارية صدرت بمدينة الناظور سنة 1915م .وهي
صحيفة أسبوعية أصدرها أحد اإلسبانيين التين عانوا بالمدينة  ،وقد
توقفل الصحيفة سنة 1945م.

 صحيفة صوت المدرسة:
صدرت جريد صوت المدرسة ( )Voz de la escuelaبمدينة الناظور
سنة 1945م،وتوقفل سنة 1954م.وهي صحيفة نهرية في ثمان
صفحات ،وبحجم يتراوح بين 200و  .300وكانل هته الصحيفة تتميز
بطابعها التربوي والثقافي؛ ألنها موجهة إلى المدرسين واإلداريين
والتالميت ،تساعدهم على القراء والتعلم والفهم .وقد استمرت إحدى عشر
سنة .
 صحيفة أزغنغان
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صدرت صحيفة أزغنغان الشهرية سنة 1947م ،وقد توقفل سنة 1951م.
ويتراوح عدد صفحاتها بين ثمان واثنتي عشر صفحة ،وبحجم يتيرجا
بين 250و.350

المطلب الرابع :صحف مدينة تطوان
ظهرت بمدينة تطوان بعض الصحف التي كانل تعنى بشؤون الريف،
ومن أهمها جريد (الريف) التي أنشيها التهامي الوزاني في عاصمة
المنطقة الخليفية (تطوان) سنة 1936م ،وكانل لسان حال حزب اإلصالح
الوطني التي أسس عبد الخالق الطريس .وكانل الجريد سياسية وطنية
حر  ،ومطبوعة ثقافية أسبوعية ناملة ،ترصد جميع األأبار المتعلقة
بالوطن بصفة عامة ،ومنطقة الريف بصفة أاصة .وقد توقفل الجريد
مرارا وتكرارا عن الصدور بسبب ةغوط المستعمر اإلسباني ،إلى أن تم
توقيفها نهائيا سنة 1947م رد فعل على المقاالت التي كتبل لمباركة زيار
محمد الخامس إلى طنجة ،وقد أغضبل السلطات المحتلة غضبا نديدا.
وأالصة القول ،يالحظ أن الصحف االستعمارية اإلسبانية قد انتشرت
بكثر في نمال المغرب منت العقد األول من القرن العشرين إلى غاية العقد
الخامس.فتوقفل عن الصدور مع استقالل المغرب سنة 1956م .ومن ثم،
فقد نهدت مدينة الحسيمة انتشارا كبيرا للصحف الكولونيالية مقارنة
بمدينة الناظور التي كانل أاةعة لرقابة نديد من قبل المستعمر
اإلسباني.
ومن هنا ،فقد تجاوزت األأبار المنقولة والمرصود صحافيا وإعالميا
ماهو محلي إلى ماهو وطني ودولي .وغالبا ،ما كانل األأبار السياسية
والعسكرية تطغى على الصحف الصادر بشمال المغرب .أةف إلى ذلك
فإن هته الصحف تتراوح بين ماهو يومي ،وأسبوعي ،ونصف نهري ،
ودوري .وبالتالي ،فقد كانل متنوعة المواةيع ،كبير الحجم ،ومحدود
الصفحات قلما تتجاوز أربع أو ثمان صفحات.

المبحث الثالث :الجرائد في منطقة الريف بعد االستقالل
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بعد االستقالل ،ظهرت بمنطقة الريف مجموعة من الصحف ،سواء أكانل
جرائد أم مجالت  ،بغية اإلحاطة بكل المواةيع والقضايا التي تتعلق
بالريف من قريب أو من بعيد .ومن أهم الصحف التي ظهرت في تلك
الفتر المطبوعات التالية:
 -1جريـــدة ( الصـــدى):
تعد جريد ( الصدى) الجريد األولى التي صدرت بمنطقة الريف ،وكان
ذلك سنة 1987م .وهي جريد أسبوعية مستقلة ،كانل تصدر كل نهر
مؤقتا .و كانل هته الصحيفة تتناول كل القضايا التي تتعلق بمنطقة الريف
من قريب أو من بعيد .كما كانل ترصد األأبار الجهوية والوطنية
والدولية اعتمادا على أأبار وكاالت األنباء المغاربية والدولية المعروفة
في ساحات اإلعالم العالمية ،واالستعانة كتلك بقصاصات الجرائد الوطنية
أو الدولية .وقد ترأسها األستاذ منعم شوقي التي سار بالمطبوعة في
اتجاهات سياسية متقلبة حسب أهوائ الشخصية ،ومزاج المتلون .وحققل
هته الجريد  ،في بداية انطالقها ،رواجا إعالميا كبيرا ،إال أنها سرعان ما
أبا نعاعها اإلأباري بسبب الهو التي كانل موجود بين صاحبها
وساكنة الريف .وتوقفل الجريد نهائيا لكي تلتقط أنفاسها في السنوات
األأير من األلفية الثالثة حسب المناسبات والمواسم ،في نكل أعداد
منفرد متكدسة في رفوف المكتبات واألكشاك.
 -2جريــــدة( صوت الريف):
ظهرت جريد ( صوت الريف) ،ألول مر  ،سنة 1994م  ،برئاسة محمد
بوحميدي صاحب مكتبة أنوال بالناظور ،ورفيق في الدرب المحامي
محمد مالكي التي كان مهووسا بالتنمية الثقافية في منطقة الريف ،إلى
جانب نريكهما أحمد اليونسي.
وتميزت هته الجريد بكونها صحيفة إأبارية نهرية  ،تهتم بالثقافة
واإلنتاج الفكري واإلبداعي األمازيغي .بيد أن هته الجريد سرعان ما
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توقفل ،ولم يصدر منها سوى أعداد ونسخ تعد على األصابع ،لتنقطع عن
الناس بصفة نهائية ألسباب ذاتية وموةوعية.
وكانل هته الجريد تتناول ،في أعدادها األولى المعدود  ،قضايا محلية
ناملة ،تتعلق بمنطقة الريف من النواحي :األدبية ،والسياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،واإلعالمية ،والتاريخية ،والرياةية.
-3

جريدة (حوار ورأي):

صدرت هته الجريد بالناظور سنة 1995م  ،برئاسة المحامي محمد
بيجـــو التي كان مهموما بالدفاع عن القضية األمازيغية  ،منشغال
بوةعية الساكنة الريفية .ومن ثم ،فقد كانل جريد ( حوار ورأي) صحيفة
نهرية مستقلة محلية ،تعكس هموم الريف ومشاكل المنطقة ،وترصد
انشغاالت األمازيغيين اليومية  ،فتستعرض معاناتهم مع السلطة ،ثم
صراعهم السيزيفي مع الواقع المتخلف للمنطقة على جميع المستويات
واألصعد .
وقد توقفل هته الجريد نهائيا ألسباب ذاتية وموةوعية وإيديولوجية.
وغالبا ،ما يعود ذلك التوقف ،في منطقة الريف ،إلى أسباب مادية ومالية.
ناهيك عن بعد مطابع النشر والطبع والتوزيع الموجود في
المركز(الرباط)  ،والبعيد عن مدينة الناظور  ،مركز التوزيع والتداول
واالنتشار.
 -4جريـــــدة (مرآة الريف):
ظهرت جريد ( مرآة الريف) بعد توقف جريد ( صوت الريف) مبانر .
وانطلقل الصحيفة من مدينة الناظور سنة 1996م  ،برئاسة أحمد
اليونسي .ويبدو من أالل عنوانها أنها كانل تعكس البيئة الريفية من
النواحي :السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والرياةية.
وكانل هته الجريد الشاملة تصدر في بداية كل نهر ،بيد أنها توقفل
ألسباب ذاتية وموةوعية .ناهيك عن عدم أهلية صاحبها لممارسة الفعل
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الصحفي التي يتطلب الكفاء والمستوى الثقافي الالئق بهتا العمل
اإلعالمي النبيل.
 -5جريدة ( كواليس الريف):
ظهرت هته الجريد بالناظور سنة  1996م برئاسة حميد نعيمي التي فر
إلى الضفة األأرى ( إسپانيا) ،بعد أن تراكمل علي الشكاوى القضائية في
محاكم الناظور.
وقد تناولل هته الجريد الشهرية عد قضايا تتعلق بالريف والتنمية
المحلية من النواحي :السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية،
والرياةية .وكانل من أكثر الصحف المحلية بيعا في المنطقة بسبب
توزيعها الواسع محليا ،وجهويا ،ووطنيا  .بيد أن هته الجريد سرعان ما
تراجعل قيمتها بسبب تدني سمعة صاحبها أأالقيا ،بابتزاز الناس ماليا
وماديا ،وتهديدهم معنويا ،والنزول بمستوى الصحافة المحلية إلى
الحضيض لتصرفات األأالقية المشينة التي تتنافى مع العمل الصحافي
النبيل.
 -6جريـــدة( الخزامى):
ظهرت هته الجريد بالحسيمة في نهر ماي من سنة 1996م ،وكان
مديرها المسؤول ورئيس تحريرها السيد محمد البقالي .وكانل هته
الصحيفة الحسيمية األولى ناملة األعمد واألبواب ،تتناول مواةيع تتعلق
بالريف من جهة ،وتنفتا على القضايا الجهوية والوطنية والدولية من جهة
أأرى .وقد ركزت الصحيفة اهتمامها على األبعاد الثقافية ،والسياسية،
واالجتماعية  ،واالقتصادية ،والرياةية ،واإلعالمية ،والفنية .ولقد توقفل
هته الجريد ألسباب مادية محضة ،بعد أن صدر منها ستة وأمسون
4
عددا(.)56
 - 4فؤاد الغلبزوري ( :إةاءات حول تاريخ الصحفة بالحسيمة) ،جريدة الريف المغربية،
الناظور ،العدد ،18:يونيو 2010م ،ص.20:
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 -7جريـــدة( تـــويزا) :
كانل هته الجريد تصدر من الناظور كل نهر ،وهي جريد محلية أوال،
ووطنية أمازيغية ثانيا ،مثل :جريد ( العالم األمازيغي) ،وجريد
(أمغنيس )  ،وجريد ( أگراو) ،وجريد ( إيمازيغن) ،والملحق األمازيغي
لجريد المنعطف ...
وقد انطلقل هته الجريد سنة 1997م بالناظور ،برئاسة محمد بودهان.
وتتسم هته الجريد ذات الطرح األمازيغي باعتماد مقاربتين في التحليل:
مقاربة سياسية قائمة على الجدل الفلسفي  ،وتشخيص العوائق الكائنة،
واقتراح الحلول الممكنة؛ومقاربة أكاديمية ذات الصرامة العلمية ،كما
يتضا ذلك جليا في كتابات الدكتور حسن بنعقية  ،والدكتور محمد
سروال ،والدكتور مصطفى الغديري ،ومحمد آيل بود ،وسعيد بودبوز...
وقد تناولل هته الجريد األمازيغية ذات البعد الوطني قضايا سياسية،
واقتصادية ،واجتماعية ،وأدبية ،وثقافية ،وفنية ،وإأبارية .وبتلك ،فقد
تجاوزت ماهو محلي وجهوي إلى ماهو وطني ودولي.
ولقد استعملل هته الجريد الخط العربي والخط الالتيني وأط تيفيناغ في
التعبير والكتابة .وقد تميزت هته الصحيفة بالجرأ في تناولها للمواةيع
السياسية والدينية واللغوية والتربوية .كما اتسم أطها التحريري بخطاب
التطرف والعنف في الحوار ،والهجوم على اللغة العربية من منطلق
عرقي ونوفيني  ،كما يبدو ذلك جليا عند مؤسسها محمد بودهان.
 -8جريـــدة ( باديـــس):
ظهرت هته الجريد بمدينة الحسيمة سنة 1999م مع مديرها المسؤول
محمد الزياني  ،ورئيس تحريرها محمد بلمزيان .ومن المعروف أن هته
الصحيفة الشهرية التي توقفل اآلن نهائيا ناملة األركان واألعمد ،
تتيرجا بين ماهو محلي ووطني وما هو دولي .كما تناولل هته الجريد
قضايا سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وأدبية ،وفنية ،وثقافية ،ورياةية.
 -9جريـــدة (البديل السياسي بالريف):
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انطلقل هته الجريد سنة 2000م من مدينة الناظور ،وكانل تحمل توجها
سياسيا يعارض ما هو كائن ،باسم البديل السياسي ،في منطقة الريف
األمازيغي التي مازالل تعاني من التهميش والالمباال على مستويين:
البنية التحتية من جهة ،والمجال الثقافي والفني من جهة أأرى .وقد ترأس
هته الجريد الشهرية الشاملة السيد محمد أعبوز.
وقد انصب اهتمام الجريد على مشاكل الناظور المحلية بصفة أاصة ،
وقضايا الريف بصفة عامة ،على المستويات التالية :السياسة،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والريفية ،والرياةية.
ولقد تناولل الجريد مجموعة من القضايا األمازيغية ،كما نجد ذلك  -مثال
 في العدد االثنين والسبعين في صفحة (انشغاالت) ،كموةوع:األمازيغية والوثيقة الدستورية ،و معطيات جديد في الحرب الكيماوية
على المغرب ،و الهوية المتعدد للمغرب الكبير.
وعلى الرغم من كون الجريد قد اعتمدت على اللغة العربية قالبا للكتابة،
فلقد تضمنل الجريد بعض الكتابات اإلبداعية الشعرية األمازيغية
المكتوبة بالخط الالتيني .كما استندت الجريد إلى استعمال الصور
الملونة  ،وتوظيف الرسوم الكاريكاتورية ،واالستعانة بالصور اإلنهارية
المتنوعة ،التي تدر بعض الربا على الصحيفة لتيمين بقائها الوجودي.
 -10جريـــدة ( البحيــــرة):
تعد صحيفة ( البحيــرة ) جريد أسبوعية محلية ناملة ،تصدر نهريا
بصفة مؤقتة ،وقد ظهر العدد األول سنة 2001م .وإذا كان عبد العزيز
العباس هو مديرها المسؤول ،فإن رئيس تحريرها هو عبد الغني
العسراوي.
ولقد انصبل هته الجريد على قضايا سياسية ،واجتماعية ،واقتصادية،
وثقافية ،وتاريخية ،وإبداعية ،ورياةية ،وصحية .أي :إن الجريد ناملة
في أعمدتها وأركانها.
ومن المواةيع التي تناولتها جريد ( البحيرة) في العدد األول :المستشار
الجماعي ودوره في التنمية؛ وداء النقرس :أسباب  ،وأعراة  ،وعالج ؛
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والناظور تبحث عن مؤهالتها الحضرية والمعمارية؛ ومناجم وكسان:
باعها بوحمار  ،فاستغلها اإلسپان ،ثم أربتها األيادي الفاسد .
ولقد توقفل هته الجريد األسبوعية الشاملة،بعد أن صدرت منها أعداد
قليلة ومحدود  ،وانقطعل عن الناس ألسباب مادية ومالية  .ناهيك عن
بعد مراكز الطبع والنشر عن مدينة الناظور  ،مركز التداول واالنتشار
والتوزيع.
 -11جريـــدة( الشباب الناجح):
صدرت هته الجريد الشبابية سنة 2001م بإقليم الحسيمة (بني بوعياش) .
وهي جريد نهرية ناملة المواةيع والقضايا  ،على الرغم من كونها
صحيفة أسبوعية .أما مديرها المسؤول ورئيس تحريرها ،فهو محمد
العساوي .وقد استهدف صاحبها  ،من وراء تيسيس هتا المنبر اإلعالمي،
توعية الشباب الريفي  ،وتنويره مدنيا ،وتيطيره علميا وثقافيا وفنيا  .وقد
توقفل المجلة بعد أعداد محدود ألسباب ذاتية وموةوعية.
 -12جريـــدة ( الريف):
انطلقل هته الجريد الشهرية من مدينة الرباط .وقد اأتصل بقضايا
الريف المحلية  ،واالنفتاح عن القضايا الجهوية والوطنية والدولية .وقد
صدرت الجريد في سنة 2001م على يد مديرها المسؤول شاكر أشهبار.
بيد أن هته الجريد الشاملة توقفل بعد ظهور أعداد محدود .
 -13جريـــدة ( السوق الوطنية):
صدرت جريد ( السوق الوطنية ) سنة 2002م ألهداف إنهارية
واقتصادية .والغرض منها توعية المواطن الريفي بصفة أاصة،
والمغربي بصفة عامة ،بما يعرض من منتجات وأدمات .لتا ،كانل هته
الصحيفة توزع على المواطنين مجانا .ولقد ظهرت هته الجريد بإقليم
الحسيمة ( بني بوعياش)  ،بتوقيع مديرها المسؤول محمد العساوي .بيد
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أن هته الجريد لم تستكمل أهدافها المسطر لتواصل إصداراتها الشهرية؛
ألنها توقفل مع العدد السادس بسبب الزلزال التي ةرب الحسيمة سنة
2004م.
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جريـــدة ( العبور الصحفي):

ظهرت جريد ( العبور الصحفي) سنة 2002م  ،ومديرتها المسؤولة هي
السيد نبيلة هادفي  ،بينما رئيس تحريرها هو بنعيسى قمر .وهته
الجريد جهوية مستقلة ،كانل تصدر كل نهر من مدينة الناظور ،وهي
جريد محترمة مسؤولة وجاد في طرح قضايا مهمة ،كقضية المخدرات،
وقضايا المدينة .
ولقد تناولل الجريد مشاكل الريف السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية.
كما نقلل لنا األنشطة الثقافية والتاريخية والرياةية و األأبار الصحية
المحلية .ولقد اهتمل الجريد بكل اإلنكاالت المتعلقة بالقضية األمازيغية
والكينونة البربرية .ومازالل الجريد تواصل عملها الهادف النبيل بكل
جدية وانضباط مسؤول.
 -15جـــريدة ( الريفي):
صدرت هته الجريد سنة 2003م بمدينة الناظور ،ومديرها المسؤول هو
محمد أوسار ،وهي جريد نهرية ناملة ،تعتمد على اللغة العربية في
نقل األأبار .وتميزت هته الجريد بكونها جريد إأبارية  ،ترصد كل ما
يتعلق بمنطقة الريف سياسيا ،واجتماعيا ،واقتصاديا ،وثقافيا ،وفنيا،
وأدبيا ،ورياةيا.
ومن أهم أعمدتها المتميز عمود ( مبدعون من مدينتي) التي كان يسهر
علي جميل حمداوي .كما التقطل هته الجريد كل ما يتعلق بالثقافة
األمازيغية  ،بتصوير واقع الريفيين ،وتجسيد مشاكلهم وهمومهم .لكن هته
الصحيفة توقفل بسرعة على غرار الجرائد الريفية األأرى .
 -16جريـــدة ( تيفراز ن -ءاريف):
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ظهرت هته الجريد بمدينة الحسيمة سنة 2003م ،وترأس مهمة تحريرها
سعيد الغزواني .أما مدير النشر  ،فهو السيد حسن الجرموني .وهته
الجريد أسبوعية مستقلة ناملة ،تصدر مؤقتا مر في الشهر.
والتقطل الجريد  ،في مظانها وأهدافها ،قضايا الحسيمة بصفة أاصة،
وقضايا الريف بصفة عامة .وكانل الجريد معنية بالريف سياسيا،
واقتصاديا ،واجتماعيا ،ورياةيا ،وإعالميا ،وثقافيا ،وأدبيا ،وفنيا.
ومن أهم المواةيع التي تطرحها الجريد ما يتعلق بالقضايا األمازيغية،
كما ورد ذلك في العدد السادس والعشرين في دجنبر 2007م :الريف
المتوسطي :أمثلة التاريخ وأسئلة التاكر ؛ وأهل الريف أهل مدنية ال بادية؛
والريف ...وحقوق اإلنسان؛ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان:أي
وةع لألمازيغية بالمغرب؟ وأدباء منطقة الحسيمة.
 -17جريـــدة( الساحة):
صدرت هته الجريد المحلية سنة  2003م  ،وقد ترأسها محمادي
البودوحي .وهي جريد نهرية محلية ناملة جريئة .وقد تناولل قضايا
الريف :السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والرياةية .بيد
أن هته الجريد قد توقفل ألسباب قانونية وقضائية.
 -18جريـــدة( الساعة):
صدرت هته الجريد بالناظورسنة 2004م .ويعد هشام الفايدة مديرها
المسؤول ،بينما أحمد بريسول هو رئيس تحريرها.
ولقد تناولل هته الجريد الشهرية الشاملة األمور المتعلقة بالريف ،من
مواةيع سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية ،وطبية ،ورياةية.
ويالحظ على هته الجريد أنها تنقطع كثيرا عن الصدور ،ويعتبرها القارئ
األمازيغي بالريف غير موجود على اإلطالق لضعفها اإلعالمي
والتواصلي.
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 -19جريـــدة ( جـــذور):
صدرت هته الجريد بمدينة الحسيمة سنة 2004م .وهي جريد نهرية
مستقلة ناملة  ،مديرها المسؤول هو جمال الطورو ،ورئيس تحريرها هو
سمير المقدم .وتناولل هته الجريد قضايا مدينة الحسيمة بصفة أاصة ،
وقضايا الريف بصفة عامة ،من النواحي :السياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والفكرية ،والتاريخية ،والرياةية.
 -20جريـــدة ( الصحوة):
صدرت هته الجريد سنة 2004م بمدينة الحسيمة على يد مديرها
المسؤول ورئيس تحريرها :عبد الجواد أشهبار .ومن المعلوم أن هته
الصحيفة الشهرية ناملة األعمد واألركان .وتميزت الجريد بيبعاد فكرية
وحضارية وإسالمية .وكانل تدعو  ،في ديباجة افتتاحياتها ،إلى تنوير
اإلنسان الريفي بواقع  ،ونشر ثقافة الحوار والتساما ،ونبت العدوان
والتطرف .بيد أن هته الجريد قد توقفل كسابقاتها من صحف مدينة
الحسيمة.
 -21جريـــدة( نوميـــديا):
ظهرت هته الجريد الشهرية التي تحمل اسما أمازيغيا(نوميديا/الجزائر
البربرية القديمة) سنة 2006م ،ومدير الجريد هي السيد ثورية الغازي.
وانطلقل هته الجريد من مدينة طنجة على مستوى النشر والتوزيع
واإلصدار.
ومن أهم انشغاالت الجريد التركيز على منطقة الريف بصفة عامة،
واالهتمام بالقضية األمازيغية في أبعادها السياسية ،والتاريخية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية  ،والتربوية ...
ومن المواةيع التي احتوتها الجريد المواةيع الثقافية والتاريخية التي
تتعلق بيمازيغ الريف  ،كما ورد في العدد الثاني سنة 2005م :جبالة بين
األصول األمازيغية والتعريب ،والتبهدل الحضاري ،واألسواق التقليدية
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ودورها اإلعالمي إبان حرب الريف ،وحدث تدمير الفرقاطة اإلسبانية
 1898أو عصيان قبيلة بقيو  ،وظاهر القيثاريين بمدينة الحسيمة:
رهانات وتحديات ،وأحداث الريف بين الحقيقة المؤجلة وإنكال جبر
الضرر ،وإةاءات جول بعض الجوانب من الشعر األمازيغي بالريف.
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جريـــدة (أصداء الريف):

صدرت جريد ( أصداء الريف ) سنة 2006م بمدينة الحسيمة .وهي
جريد أسبوعية مستقلة ناملة  ،مديرها المسؤول ورئيس تحريرها هو
السيد محجوب بنسعلي.
ومن المعلوم أن هته الجريد كانل تلتقط قضايا الريف السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والرياةية ،واإلعالمية ،والثقافية ،واللغوية.
ولقد توقفل الجريد بعد أعداد محدود ألسباب مادية ومعنوية.
 -23جريــــدة ( دفاتر تربوية):
تعنى هته الجريد الشهرية  -التي كانل تصدر بمدينة الحسيمة -بقضايا
التربية والتعليم ،وهي من إدار األستاذ عبد الصمد الدراوي .وقد صدر
منها عدد واحد في نهر مارس من عام 2006م .ولكن هته الصحيفة
التربوية سرعان ما توقفل ألسباب مادية ومعنوية.
 -24جريــــدة( أنوال اليوم):
جريد ( أنوال اليوم) جريد أسبوعية مستقلة كانل تصدر من الناظور،
وقد ظهرت سنة 2007م .وترأس هته الصحيفة عبد الواحد الشامي
تحريرا ومسؤولية قانونية.
وقد رصدت هته الجريد  ،في صفحاتها الداألية ،مشاكل الريف:
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والفنية ،والرياةية .كما
اهتمل بالشين األمازيغي والقضايا المحلية والوطنية .وقد توقفل الجريد
نهائيا ،بعد أن استكملل ثالث سنوات من العمل الصحفي.
24

 -25جريدة ( أمنــوس):
انطلقل هته الجريد الشهرية سنة 2007م ،برئاسة الناصر بن الصديق
مسؤول جمعية ثانوكرا األمازيغية ،بينما مدير النشر هو بوستاتي عبد
العالي.
وقد انشغلل الجريد بقضايا الريف  ،و طرح القضايا األمازيغية الكبرى.
وزاوجل بين الخط العربي والخط الالتيني في التعبير والكتابة .وتناولل
الجريد مواةيع سياسية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وثقافية ،وإبداعية،
ورياةية .بيد أن هته الصحيفة سرعان ما توقفل مع هجر صاحبها إلى
الضفة األأرى.
 -26جريدة ( بين السطور):
ظهرت هته الجريد ذات األبعاد المحلية و الجهوية والوطنية بمدينة
الحسيمة .وهي جريد نهرية  ،وقد انطلقل في 2007م برئاسة أنوار
األنصاري .وعنوان الجريد ( بين السطور)  ،وتخطط ديباجت البصرية
واللفظية بالحرفين العربي وتيفيناغ.
وقد رصدت الجريد  ،في مظانها وطياتها ،مجموعة من القضايا
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والرياةية.
ومن المواةيع الدالة على منطقة الريف والهم األمازيغي موةوع حقوق
اإلنسان في الريف بين المواثيق الدولية والعقلية المخزنية ،ومنكوبو زلزال
يطالبون بتحقيق دولي في أروق إعاد اإلعمار والتيهيل ،ومن أجل
مغرب حداثي ديمقراطي ،والمسرح األمازيغي بمنطقة الريف :المضامين
واألنكال ،واألمازيغية ...من النضال إلى البزنسة.
 -27جريدة ( صوت الشمال) :
ظهرت جريد ( صوت الشمال) بالناظور سنة 2007م برئاسة محمد
العاللي  .والهدف من هته الجريد الشهرية الشاملة هو رصد مشاكل
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الريف من جهة ،والتعبير عن قضاياها السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والرياةية والصحية واإلبداعية من جهة أأرى.
وتميزت هته الجريد بكونها جريد نهرية ناملة متعدد األعمد
واألركان ،تطرح قضايا الريف األمازيغية وموروثها التاريخي
والحضاري .وقد توقفل الجريد بسرعة ،بعد أن انطلقل مبكر من مدينة
العروي.
 -28جريدة( شموع الشمال) :
ظهرت هته الجريد في الحسيمة سنة 2007م ،ومديرها المسؤول هو
محمد بلمزيان .وقد صدر من هته الجريد ثالثة أعداد إلى حد اآلن.
وتناولل الجريد قضايا الريف السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
والثقافية ،والرياةية .وقد أعطل هته الصحيفة أهمية كبير لما هو
بيداغوجي وأمازيغي  ،كما يتجلى ذلك واةحا عبر هته العناوين التالية:
عناصر فكرية ونظرية حول مسيلة التربية ،وسؤال األمازيغية إلى أين؟
وأبعاد ديدكتيك الفلسفة ،والحركة األمازيغية وتيمل التات.
 -29جريدة( الصحيفة الشرقية):
صدرت جريد ( الصحيفة الشرقية) سنة 2007م بمدينة الناظور .وهي
جريد نهرية على مستوى النشر واإلصدار؛ حيث تولى رئاستها الشاب
هشام قدوري .والجريد ناملة األعمد و متنوعة األركان .ولقد توقفل
الجريد عن عطاءاتها اإلعالمية واإلأبارية .وقد تناولل الصحيفة ،
بالخصوص ،قضايا الريف المحلية والجهوية من جهة ،واألأبار الوطنية
والدولية في نتى تفاصيلها وتضاريسها المختلفة من جهة أأرى.
 -30جريـــدة ( الريف المغربية):
ظهرت هته الجريد بمدينة الناظور سنة 2008م ،ومديرها المسؤول هو
محمد بولعيون .أما محمد زاهد ،فهو المسؤول عن النشر والتحرير .ومن
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المعلوم أن هته الجريد كانل تصدر كل نهر عن مؤسسة الريف
للتواصل واإلعالم.
وقد اهتمل الجريد باستعراض القضايا المحلية والجهوية والوطنية
والدولية .باإلةافة إلى االهتمام بالشؤون األمازيغية ثقافة وفنا ومجتمعا
وتاريخا وسياسة .ومن ثم ،فهته الجريد موةوعية وجيد من حيث
المحتوى؛ حيث تكتب فيها أقالم جاد ومحترمة في إقليم الناظور .
وقد استعانل الجريد باللغة الفرنسية في كتابة الموةوعات األكاديمية
واإلبداعية .كما اهتمل الجريد باإلنهار اإلعالمي والثقافي ،وتشغيل
الصور الكاريكاتورية لتبليغ رسالتها السياسية والتنويرية.
 -31جريـــدة( أنباء الريف):
صدرت جريد ( أنباء الريف) في سنة 2008م بمدينة الناظور بإنراف
رشيد احساين .في حين ،نجد طارق العاطفي مسؤوال عن رئاسة التحرير.
وكانل هته الجريد الشهرية معنية بالشؤون المحلية والجهوية والوطنية
والدولية .كما اهتمل بقضايا األدب والثقافة والفن والرياةة .وأصصل
حيزا كبيرا لإلنهار من أجل تسديد نفقات الطبع والنشر والتوزيع.
 -32جريدة ( أبعـــاد متوسطية) :
ظهرت هته الصحيفة بمدينة طنجة سنة 2008م ،وتولى إدارتها أحمد بن
شريف .وكانل هته الجريد تصدر كل أسبوع ابتداء من يوم الخميس.
ويالحظ أن هته الجريد ذات البعد المتوسطي ناملة األعمد ومتنوعة
المواةيع.
 -33جريدة (صوت الشرق):
صدرت هته الجريد في سنة 2008م بمدينة الناظور ،وكان يسهر عليها
هشام الدين .ومن المعلوم أن الجريد نهرية ناملة محايد  .وقد ركزت
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الجريد  ،في مواةيعها اإلأبارية واإلعالمية ،على القضايا السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والرياةية ،والدينية.
 -34جريـــدة( األسبوعية الجهوية):
ظهرت الجريد ( األسبوعية الجهوية) بالناظور في 2009م ،ومديرها
المسؤول هو محمد الدرقاوي .في حين ،كان محمد جعيدان مشرفا على
رئاسة تحريرها .وقد ركزت هته الجريد الشهرية على قضايا الريف
المحلية ،واالهتمام بالقضايا الجهوية من سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية،
وثقافية ،ودينية ،وفنية ،وتربوية ،ورياةية.
وتعنى الجريد كثيرا بتتبع المفسدين إأبارا وإعالما ،وتنوير الرأي العام
بمشاكل المنطقة  ،و تقديم الحلول الناجعة للحد من الظواهر الشائنة محليا
وجهويا .وكانل الجريد في حاجة ماسة إلى األقالم المتنور كباقي
الصحف الريفية األأرى بغية الرفع من مستواها اإلعالمي والتواصلي.
كما أصصل الجريد لإلنهار أيضا حيزا كبيرا لتغطية نفقات الطبع
والنشر والتوزيع.
 -35جريدة( كرت):
ظهرت جريد كرت بمدينة دريوش في سنة 2009م مع السيد التجاني
بولعوالي .وقد ظهر عدد واحد من هته الصحيفة الورقية .ومن المعلوم أن
هته الجريد ناملة األبواب واألركان ،وكانل نهرية الصدور .وتعنى
كثيرا بمنطقة الريف بصفة عامة ،ومنطقة دريوش بصفة أاصة .ويعني
هتا أن الجريد ذات طابع محلي وجهوي بامتياز .وفي الوقل نفس ،
انفتحل على األأبار الوطنية والدولية .بيد أن الجريد قد توقفل اليوم
عن الصدور.
 -36جريــــدة ( نوميديا):
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ظهرت جريد ( نوميديا) في يونيو سنة 2010م بالناظور بإنراف
سليمان أسباعي ،بعد أن كانل هته الجريد في األول مجلة إأبارية محلية.
واهتمل هته الجريد بجميع القضايا التي تهم منطقة الريف .بيد أن هته
الجريد قد ركزت كثيرا على الجانبين :المحلي و اإلنهاري.
 -37جريدة( أخبار الريف):
صدرت جريد أأبار الريف بمدينة الحسيمة ،في نهر يونيو من عام
2010م  .ومن ثم ،فمدير النشر هو عماد العتابي ،بينما رئيس تحريرها
هو منير الكرودي .ومن المعلوم أن هته الجريد الشاملة أسبوعية مستقلة.
وقد تناولل الجريد مواةيع محلية ،وجهوية ،ووطنية ،ودولية .ومن ثم،
فمواةيع الصحيفة سياسية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وثقافية ،وبيئية،
ونقابية ،ورياةية .وقد توقفل الجريد نهائيا.
 -38جريدة (دشارينو):
صدرت هته الجريد بمدينة الناظور على يد مديرها المسؤول ورئيس
تحريرها السيد عيسى مروع عام 2010م .والجريد مستقلة ناملة كانل
تصدر كل نهر .وقد تناولل قضايا محلية ،وجهوية  ،ووطنية ،ودولية.
وقد صدر منها إلى غاية يوليوز من السنة نفسها عددان متعاقبان.
 -39جريدة ( المساء الشرقية):
صدرت هته الجريد بمدينة الناظور على يد مديرها المسؤول السيد رضا
سباعي عام 2011م .والجريد جهوية مستقلة ناملة كانل تصدر كل
نهر .وتناولل الصحيفة قضايا محلية وجهوية ،والسيما قضايا الريف
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والدينية ،واألدبية،
والفنية .لكن هته الجريد سرعان ماتوقفل لتتحول إلى مجلة بالعنوان
نفس .
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 -40جريدة ( أصوات الريف):
صدرت هته الجريد بمدينة الحسيمة على يد مديرها المسؤول ورئيس
تحريرها السيد الغلبزوري السكناوي عام 2012م .والجريد مستقلة
ناملة تصدر كل نهر .وتتناول قضايا محلية وجهوية ووطنية ودولية .بيد
أنها تركز كثيرا على قضايا الريف السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية ،والدينية ،واألدبية ،والفنية .ومازالل الجريد مستمر إلى يومنا
هتا ،تصدر من فينة إلى أأرى.
 -41جريدة (هبة بريس):
صدرت هته الجريد بمدينة الناظور سنة 2013م ،وقد استكملل اليوم
عددها الثالث في نهر أبريل .وهته الجريد نهرية ناملة ،متنوعة
المواةيع واألعمد  .ومؤسسها هو أمحمد لكبير ،ورئيس تحريرها هو
كمال قروع.
وقد اهتمل الجريد بالجوانب :السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
والتاريخية ،والثقافية ،والرياةية ،والفنية ،والدينية...وكانل تخصص كل
أسبوع ملفا للقضايا المثير لالنتباه في المغرب ،مثل ( :االأتالالت البنكية
في المغرب :التجاري وفا بنك نموذجا)...

المبحث الرابع :المجالت في منطقة الريف بعد االستقالل
صدرت بمنطقة الريف مجموعة من المجالت اإلأبارية والثقافية
واإلنهارية  ،ويمكن حصرها في المطبوعات التالية:
 -1مجلة (فضاءات مغربية) :
صدرت هته المجلة األدبية والثقافية بمدينة الناظور سنة 1995م ،وأنرف
على إدارتها كل من :حسين القمري ،وعبد نريق ،ومحمد أقضاض .
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وقد صدر منها أربعة أعداد فقط  ،فتوقفل بعد ذلك نهائيا ألسباب مادية
محضة.
 -2مجلة ( حفريات معرفية):
صدرت مجلة ( حفريات مغربية) في نهر دجنبر من عام 2001م
برئاسة فريد لمريني .وكانل هته المجلة تهتم بكل ما يتعلق بالثقافة
األمازيغية بصفة أاصة ،والثقافة الوطنية بصفة عامة .بيد أن هته المجلة
قد توقفل بعد أعداد محدود .
ومن المواةيع التي تناولتها المجلة في عددها األول -مثال -نتكر مايلي:
هل من متبن آلثار مغربية يتيمة األيديولوجيات؟ والمغرب القديم والعالم
المتوسطي ،والطقوس الجنائزية في التراث األمازيغي ،وحفريات في
حدود مليلية المحتلة من أالل وثائق القرن 13هـ ،و المغرب القديم
حكائيا ،و الريف بين المخزن وبالد السيبة ،والرقصات الشعبية في الجهة
الشرقية من المغرب ،والمجتمع المدني في المغرب :أسئلة ومقاربات.
 -3مجلة (حوليات الريف) :
ظهرت هته المجلة في مدينة الحسيمة سنة 1998م ،وكان يشرف عليها
األخ حسن الجرموني .وقد تميزت المجلة بمواةيع قيمة ،ترتبط بدراسة
منطقة الريف على جميع النواحي والمستويات .ومن ثم ،فهي مجلة
مغربية تاريخية ثقافية ناملة .وقد استعانل المجلة باألستاذ محمد أونيى
رئيسا للتحرير ،وكتلك بمجموعة من المحررين كجمال أمزيان ،وعبد
الحميد الرايس  ،وحسن حوريكي.
ومن أهم المواةيع التي نشرتها مجلة ( حوليات الريف) مايلي :المدن
البحرية بالمغرب :منطقة الريف ،والقرصنة الريفية بين األسطور
والتاريخ ،و الحملة المخزنية على بقيو 1898م ،و مسيلة المعادن في
الريف والتهافل األجنبي ،و األمازيغ :اللغة واألصول ،والهجر من
الريف الشرقي نحو الجزائر ،و حفريات معرفية في ذاكر الشمال
المغربي ،و قراء في كتاب (:إمار بني صالا في بالد نكور).
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ويعني هتا أن هته المجلة القيمة كانل تهتم بالقضية األمازيغية بصفة
عامة ،ونؤون الريف التاريخية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية بصفة أاصة.
 -4مجلـــة( عالم اإلشهار):
صدرت هته المجلة بمدينة الناظور سنة 1998م ،وكان يتولى مسؤوليتها
اإلدارية رشيد بنعزوز .و كانل هته المجلة توزع مجانا ،وكان همها
الوحيد هو التعريف بمستجدات السوق المحلية ،وتقديم المنتجات
المعروةة بمنطقة الريف .وكانل أيضا ذات وظيفة تجارية وتسويقية.
وكانل المجلة أاةعة لتقنيات طباعية ملونة متطور  ،مادامل تصدر
عن مطبعة بنعزوز التي كانل تملك آالت حديثة في غاية الدقة في مجال
الطبع والنشر والتوزيع .إال أن هته المجلة اإلنهارية سرعان ما توقفل.
 -5مجلة ( نوميــديا):
صدرت مجلة ( نوميديا) بمدينة الناظور في سنة 2008م  ،وكان يترأسها
الشاب سليمان أسباعي .وقد تناولل مواةيع تتعلق بمنطقة الريف من
النواحي :السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واإلعالمية.
وهي مجلة وطنية أسبوعية مستقلة وناملة األعمد واألركان.
 -6مجلة ( تيفاوين ناريف /أضواء الريف):
ظهرت مجلة( تيفاوين ناريف /أضواء الريف) لمايسة رنيد المراقي
بناحية بن طيب بمدينة دريوش  .وظهر عددها األول في يناير من سنة
2010م .وتهتم هته المجلة التي كتبل بالخط الالتيني باألدب األمازيغي
بصفة عامة ،واألدب الريفي بصفة أاصة؛ حيث أوردت المجلة قصائد
نعرية لشعراء منطقة الريف .واستعانل أيضا بمقاالت نقدية وتعريفية
ودراسات أدبية أمازيغية.
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 -7مجلة ( مارشيكا نيوز):
ظهرت مجلة مارنيكا نيوز بمدينة الناظور سنة 2010م .وهي مجلة
وطنية مستقلة أسبوعية ناملة ،ومديرها المسؤول هو ميمون أجواو.
وتعنى المجلة بكل القضايا المتعلقة بالريف بصفة أاصة ،وقضايا الوطن
بصفة عامة.
 -8مجلة ( نوادي الريف):
صدر العدد األول من هته المجلة بمدينة الحسيمة في نتنبر من سنة
2010م .وتعنى المجلة بالرياةة التي تقام بمنطقة الريف  .ورئيس
تحريرها هو جمال الفكيكي .وهي مجلة رياةية مستقلة ،تصدر مر
واحد كل نهر.
 -9مجلة ( المساء الشرقية):
ظهرت مجلة المساء الشرقية بمدينة الناظور سنة 2011م  .وهي مجلة
جهوية مستقلة ناملة  .ورئيس تحريرها هو رضا سباعي .وكانل المجلة
تعنى بكل القضايا المتعلقة بالجهة الشرقية.
ومن أهم مواةيع العدد الثالث لشهر مارس 2013م :سلوان القرية
المعزولة ،وداللة الحيوان في المثل األمازيغي بالريف الشرقي ،وجماعة
أوالد ستوت...
 -10مجلة( نافــــذة الريف):
ظهرت مجلة (نافذة الريف) بمدينة الناظور سنة 2012م  .وهي مجلة
أسبوعية مستقلة ناملة  ،وتصدر مؤقتا كل نهر .ورئيس تحريرها هو
منعم الحوتي .وكانل المجلة تعنى بكل القضايا المتعلقة بالريف بصفة
أاصة ،وقضايا العالم بصفة عامة .بمعنى أنها مجلة نهرية ناملة
المواةيع واألعمد .
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 -11مجلة (ميديــــا الشرق):
صدر العدد األول من مجلة (ميديا الشرق) بمدينة الناظور سنة 2012م.
وهي مجلة أسبوعية ،وكان يشرف عليها عبد المجيد الكركري  .وقد
تناولل قضايا الريف بصف أاصة ،وقضايا الجهة الشرقية بصفة عامة.
وقد أصصل المجلة لمنطقة الريف حيزا كبيرا ،فتناولل عد مواةيع
هامة كموةوع الشعوذ .
 -12مجلة ( تدغين لألبحاث األمازيغية و التنمية):
صدر العدد األول من مجلة (تدغين لألبحاث األمازيغية والتنمية) سنة
2012م بمدينة الحسيمة .ويعد شريف أدرداك المدير المسؤول عنها .و"قد
اأتارت مجلة ( تيدغين ) ،في انطالقتها ،فتا ملف قبائل صنهاجة أسراير
قبائل أمازيغية منسية بجبال الريف (الجزء األول) ،لتسلط الضوء على
بقايا أكبر قبيلة أمازيغية ،و لترفع الحيف عن أناس كانوا السباقين
لالستقرار بجبال الريف قبل غيرهم من القبائل الحالية .كما يروم هتا العدد
الخاص ليكون مرجعا لكل باحث في ثقافة ولغة صنهاجة اسراير ،إةافة
إلى اقتراح آلليات تهدف لتنمية هته المنطقة الغنية بثرواتها و المفقر
اجتماعيا و اقتصاديا و المهمشة ثقافيا".
ومن جهة أأرى " ،تعتبر مجلة ( تيدغين) أولى مجلة متخصصة في
األبحاث األمازيغية و التنمية بمنطقة الريف ،و قد تم اأتيار اسم (تيدغين)
كاسم للمجلة نظرا للداللة الرمزية التي يحملها .فتيدغين هو اسم أعلى قمة
بجبال الريف ،و يتواجد بتراب قبيلة صنهاجة اسراير األمازيغية،
وبالضبط بقبيلة (جماعة) آيل بونصار التي تبعد  26كلم عن تارگيسل.
هته القبيلة تعرةل و التزال تتعرض لتهميش ممنهج على المستوى
الثقافي ،واالقتصادي ،و السياسي ،حيث لم تنل نصيبها من التنمية التي
عرفتها منطقة الريف ،و لم تحظ أمازيغيتها باالهتمام التي حظيل ب
اللهجات األمازيغية األأرى .إةافة إلى تعرض ساكني قبيلة صنهاجة إلى
السكيزوفرينيا اإلثنية أو االجتماعية ،حيث يتم وصفهم من طرف سكان
34

قبائل بقيو (بني ورياغل و تمسمان) بجبالة .في حين ،يصفهم جيرانهم من
قبائل جبالة بالريفيين ،غير أن سكان قبيلة صنهاجة يفضلون تسمية أنفسهم
بالصنهاجيين ،أو نعتهم بانتمائهم القبلي الجزئي (أبونصار ،أحمدي،
أسداث ،أغزوث ،أمزذوي ،أزرقث ،أأنوس ،أبشير ،أبونيبث و أكوثام".
بيد أن ما يالحظ على هته المجالت أنها تهتم بالشؤون األمازيغية بمنطقة
الريف بصفة أاصة ،والثقافة المغربية بصفة عامة .لكن مجلة ( نوميديا)،
باعتبارها منبرا إأباريا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،لم
ترق بعد إلى مستوى مجلة ( فضاءات مغربية)  ،ومجلة( حفريات
مغربية) ،ومجلة ( حوليات الريف) ،ومجلة (تدغين) ،...طبعا ،ونشرا ،
وتقنية ،وتوثيقا ،وإأبارا.
وأغلب هته المجالت دورية وفصلية  ،باستثناء مجلة (نوميديا) ،فهي
مجلة نهرية .أما مجلة ( عالم اإلشهار) التي كان يصدرها رنيد بنعزوز،
فهي مجلة تجارية وتسويقية بعيد عن الثقافة واألدب .ومن ثم ،فلقد
توقفل هته المجالت الريفية كلها ،باستثناء البعض منها كمجلة ( :تيفاوين
نالريف) ،ومجلة ( نوميديا) ،ومجلة (تدغين)...

المبحث الخامس :الصحافــــة اإللكترونيـــة
لقد ظهرت الصحافة اإللكترونية بمنطقة الريف بشكل موسع ومطرد مع
سنوات األلفية الثالثة .ويرجع ذلك ،بطبيعة الحال ،إلى تطور المعلوميات،
وانتشار الثقافة الرقمية بين التالميت والطلبة والشباب والمدرسين واألساتت
والمثقفين .وقد تنوعل المنابر والمواقع الرقمية بين ما هو أاص وماهو
عام.
واليوم ،يمكن الحديث  ،في منطقة الريف  ،عن مجموعة من المواقع
الرقمية التي تقوم بعملية اإلأبار ،والتبليغ ،والتثقيف ،والتنوير ،وتحقيق
التواصل .ويمكن تصنيفها على الشكل التالي:
 -1مواقع إشهارية :كموقع(ناظور سيتي  ) Nador Cityالتي يعنى
إلى يومنا هتا عناية كبرى باإلنهار بمنطقة الريف.
 -2مواقع إخبارية شاملة :كموقع (أريفينو)،وموقع( أخبار الناظور)،
وموقع ( الناظور ،)24وموقع(أصداء الريف) ،وموقع( الناظور،)2
35

وموقع (ريف ستار) ،وموقع ( الناظور سيتي) ،وموقع( شبكة دليل
الريف) ،وموقع( كاب ناظور)  ،وموقع (مارشيكا نيوز) ...إلى جانب
مواقع إأبارية عديد منتشر في كل نواحي منطقة الريف...
 -3مواقع فنية :كموقع ( الركح كوم) للمسرح والسينما التي كان يسهر
علي طارق العاطفي.
 -4مواقع ثقافية متخصصة :كموقع ( األكاديمية المغربية للثقافة
األمازيغية ) ،و موقع (الثقافة للجميع) ،وموقع ( الريف الثقافي) لجميل
حمداوي...
 -5مواقع أمازيغية :كموقع ( أزاروك  Azarugأمازيغ) على سبيل
المثال...
 -6مواقع مكانية أو جغرافية :كموقع(:أزغنغان -نت) ،وموقع
(أدريوش) ،و موقع ( ميضار)  ،وموقع (العروي)  ،وموقع ( قاسيطا)،
وموقع( بن طيب) ...إلخ
 -12مواقع تابعة للصحف :كموقع (الريفي) التابع لجريد الريفي التي
كان يصدرها محمد أوسار ،وموقع (تويزا) التابع لجريد تويزا التي يتولى
رئاسة تحريرها محمد بودهان...
 -13مواقع رياضية :كموقع (الرياضة والرياضيين بالريف) ،وموقع(
الريف الرياضي)...
 -14مواقع تقنية :كموقع(الريف اإللكتروني)...
 -15مواقع شخصية كموقع جميل حمداوي()Hamdaoui.ma
وخالصة القول ،تلكم-إذا ً -ببليوغرافيا مختصر ومقتضبة وموجز ،
هدفها األساس هو جرد مختلف الصحف والجرائد والمجالت التي صدرت
بمنطقة الريف منت فتر االستعمار اإلسباني إلى فتر االستقالل .وبتعبير
آأر ،تعنى هته الدراسة برصد مختلف الصحف والمجالت وتوثيقها
ابتداء من بداية القرن العشرين إلى سنوات األلفية الثالثة.
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الفصل الثاني:
الصحافـــة األمازيغية بالريف
بين الواقع والمتوقع
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عرفل منطقة الريف ،منت بداية القرن العشرين إلى سنوات األلفية الثالثة،
مجموعة من الصحف والجرائد والمجالت التي تعبر عن مدى انتعاش
اإلعالم الصحفي األمازيغي المكتوب والرقمي في هته المنطقة التي
مازالل تعاني من اإلهمال والتهميش والالمباال على جميع األصعد
والمستويات.

المبحث األول :واقع الصحافة بمنطقة الريف
صدرت في منطقة الريف ،بعد استقالل المغرب ،أكثر من إحدى وأربعين
صحيفة محلية .وأكثر هته الجرائد قد صدرت في مدينة الناظور (24
صحيفة) مقارنة بعدد الصحف التي صدرت بمدينة الحسيمة ()13
صحيفة ،وهي :الخزامى ،وتيفراز ن  -ءاريف ،والصحوة ،وأصداء
الريف ،وجذور ،والشباب الناضج ،وبادس ،والسوق الوطنية ،ودفاتر
تربوية،وبين السطور،وشموع الشمال ،وأصوات الريف...
وعرفل مدينة طنجة صحيفتين هما :جريد ( نوميديا الثقافية) ،وجريد (
أبعاد متوسطية)) .وانتشرت في مدينة أدريوش صحيفة واحد هي (
كرت)) .وعرفل مدينة الرباط ( جريد الريف .)...في حين ،صدرت اثنتا
عشر ( )12مجلة ،وهتا العدد قليل جدا مقارنة بواقع الجرائد والصحف
الورقية بالمغرب.
ويالحظ أن تراكم الصحافة بمنطقة الريف بدأ بجريد واحد ( )01في
سنوات الثمانين من القرن العشرين .وبعد ذلك ،صدرت سبع( )07جرائد
في سنوات التسعين .في حين ،كانل سنوات العقد األول من األلفية الثالثة
أزهى سنوات الصحافة في منطقة الريف ،بصدور ثالث وثالثين ()33
جريد  .وتعتبر سنة 2007م و2008م من السنوات األكثر انتعانا على
مستوى اإلصدارات في مجال صحافة الجرائد في منطقة الريف ،بخمس
مطبوعات ،وتبعتها سنة 2006م بيربع جرائد.
ويعود هتا التراكم نسبيا إلى توفر منطقة الريف على طاقات من الكفاءات
الشبابية المهووسة بالصحافة المكتوبة .باإلةافة إلى كونها مصدرا للرزق
والشهر والمجد والسلطة لبعض الصحافيين ،إذا نظرنا إلى ما يخصص
من صفحات عديد لإلنهار على سبيل الخصوص.
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ونستشف كتلك أن الصحف الصادر بالريف ذكورية بامتياز ،باستثناء
جريد ( العبور الصحفي) التي تتولى إدارتها السيد نبيلة هادفي ،وجريد
( نوميديا الثقافية) التي تسهر عليها الصحفية ثورية الغازي.
ويالحظ على الصحافة الريفية أيضا أنها صحافة ذات طابع أمازيغي
محلي من حيث التوج  .إال أن هناك ثالثة أصناف من الجرائد حسب
التوج السياسي:
 صحف معتدلة كجريد (العبور الصحفي) ،وجريد ( الريفي)  ...؛
صحف يمينية تقترب من السلطة كثيرا  ،مثل :جريد ( الصدى)
وجريد ( الساعة) ؛
صحف معارةة لسلطة المخزن ،كجريد ( ثويزا ) ،وجريد
(أمنوس) ،و( جريدة تيفراس ن -ريف) ...
ويعني هتا أن الصحف الموجود في منطقة الريف تولي أهمية كبير
للمقاربة السياسية في معالجة المشاكل المحلية والجهوية على حساب
المقاربة الثقافية والعلمية والرصانة األكاديمية .ومن ثم ،تنعدم في الريف
صحيفة ثقافية من بدايتها حتى نهايتها .والتي يوحد هته الصحف كلها،
سواء الصادر بالناظور أم الحسيمة أم دريوش أم طنجة ،هو كونها صحفا
محلية تلتصق بالبيئة الريفية ،وتعكس نطاقها البيئي والمجالي من زاوية
ناملة اعتمادا على استقراء سياسي ،واقتصادي ،واجتماعي ،ورياةي،
وصحي ،وثقافي ،وأدبي ،وفني ،وإعالمي ،ولغوي  ،وعبر منظور
وجودي أمازيغي تحرري.
ويالحظ أن أغلب هته الصحف تصدر باللغة العربية ،على الرغم من
كونها تستعين في بعض األحيان بالحرف الالتيني ،كما هو حال جريد (
ثويزا) لمحد بودهان .أما حرف تيفيناغ ،فلم يوظف إال للداللة على عناوين
الصحف ،وإعالن مسمياتها الخارجية  ،كما هو حال عنوان ( ثويزا )،
وجريد ( بين السطور)  ،وجريد ( تيفراز)  .بيد أن جريد ( ثويزا)
لمحمد بودهان نرعل  -مؤأرا  -في نشر مقاالت بخط تيفيناغ على
غرار جريد ( العالم األمازيغي) ألمينة بن الشيخ...
ويالحظ أيضا أن أغلب هته الجرائد ناملة األعمد واألركان ،نهرية
الصدور ،على الرغم من إعالنها أنها صحف محلية أسبوعية مؤقتا .كما
تحمل بعض الجرائد العنوان نفس كجريد (نوميديا) لثورية الغازي
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الصادر من طنجة ،وجريد ( نوميديا ) الصادر بالناظور ،وهي
لسليمان أسباعي.
ويتبين لنا كتلك أن المسؤولين عن هته الجرائد ال يملكون  -فيما أعتقد-
نهادات حرفية أو مهنية في مجال الصحافة ،ولم يتخرجوا من المعهد
المغربي للصحافة باستثناء محمد أوسار صاحب جريد ( الريفي)،
الحاصل على نهاد اإلجاز في اإلعالم .بل نجد اآلأرين بمثابة صحفيين
هوا  ،يمارسون المهنة إما عن حب ،وإما رغبة في الكتابة واإلرسال
والتحقيق  ،وإما يمارسونها عن تطفل وادعاء قصد أدمة مصالحهم
الشخصية  ،و تحقيق مآربهم التاتية  ،والحصول على أطماعهم السياسية،
والظفر باالمتيازات اإلدارية والمالية والمادية.
وتعد جريد ( الصدى ) لمنعم نوقي أولى جريد صدرت في منطقة
الريف سنة 1987م  ،لكن الجريد التي كانل أكثر رواجا في التسعينيات
من القرن الماةي هي جريد ( كواليس الريف ) لتعقبها جريد (ثويزا)
لمحمد بودهان ذات الرواج الوطني .بيد أن جريد (الخزامى) لمحمد
البقالي هي أولى جريد صدرت بمدينة الحسيمة سنة 1996م .في حين،
تعتبر جريد ( نوميديا الثقافية) لثورية الغازي أولى جريد ريفية صدرت
بمدينة طنجة سنة 2006م .أما جريد ( أريف) لشاكر أنهبار ،فقد كانل
هي أولى جريد ريفية صدرت بمدينة الرباط سنة 2001م.
بيد أن معظم هته الجرائد المحلية أو الجهوية قد تعرةل لتوقفات أو
انقطاعات بسبب المحاكمات القضائية ،كما هو نين جريد (الساحة)،
وجريد ( كواليس الريف) ،وجريد ( الصدى)؛ أو لألسباب التاتية
والمادية كجريد ( صوت الريف) ،وجريد ( مرآة الريف)،
وجريد (البحيرة)؛ أو لهجر أصحابها إلى الضفة األأرى
كجريد (أمنوس)...
وإذا كانل كل هته الجرائد مرآ للريف تعكس تناقضات الجدلية ،وترصد
أوةاع الكائنة والممكنة ،فإن أصحاب بعض هته الجرائد كانوا يميلون
إلى استعمال أسلوب االبتزاز المادي والمالي ،وتهديد بعض الساكنة
الريفية رمزيا وماديا تحل ةغط النشر والفضا والتشهير ،والتعامل مع
الشخصيات البارز في الساحة المالية سلطة ونفوذا وجاها ،وترويج
األكاذيب والشائعات ،دون احترام مصادر الخبر وتعابيره المرجعية،
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واللجوء إلى القتف وتصفيات الحساب مع اآلأرين ،وتشغيل أسلوب
التجريا والتعيير ،واستعمال العنف والتشهير الالأأالقي في حق اآلأرين
كجريد ( كواليس الريف) -مثال... -
لتا  ،وجدنا بعض مسؤولي هته الجرائد محكومين بقضايا نائكة في
المحاكم ألسباب تتعلق ،في الغالب ،بالقتف والسب والشتم ،دون أن يكون
لدى هؤالء مستندات ووثائق وصور دامغة تثبل ذلك .بل قد يصل األمر
بمسؤولي بعض الجرائد إلى الخصام والتعيير ومس العرض والشرف
األسروي ،كما هو حال الترانق التي وقع بين مديري جريد (الصدى)
و(كواليس الريف) ،ومديري جريد ( العبور الصحفي) وجريد (
الصدى).
ومن ناحية أأرى ،كانل هته الجرائد مليئة باإلعالنات اإلنهارية ذات
المردود التجاري على حساب ما هو ثقافي وفني .وال نجد من الجرائد
التي تهتم بالشين الثقافي سوى النزر اليسير ،كجريد (ثويزا) ،وجريد (
الريفي) ،وجريد ( العبور الصحفي) ،وجريد ( أنباء الريف) ،وجريد
(البحيرة) ،وجريد (أصوات الريف) ...مع العلم أن نشر الجريد الثقافية
أو الفنية المتخصصة في منطقة الريف ،عند هؤالء ،بمثابة مشروع فانل
منت البداية ماديا ومعنويا.
ومن المعروف ،أيضا ،أن هته الجرائد ال تستفيد من مساعدات الدولة،
أومن مساعدات اإلقليم ،وتعتمد على مواردها وإمكانياتها التاتية؛ مما دفع
الواقع المالي المزري بعضا من هته الصحف إلى البحث عن اإلنهار،
وترويج الشائعات ،وتسويق الخرافات ،واستعمال أسلوب الدعاية
واإلغراء لتيمين أعدادها ،ومناصر األغنياء ،ومؤازر أصحاب النفوذ
والسلطة على حساب الحقيقة ،والمصداقية ،والواقعية ،والحقيقة
الموةوعية ،واإلأبار العلمي الصحيا الموثق.
ومن المعروف كتلك أن الدولة تمنا سنويا أمسة ماليير سنتيم لدعم
الصحافة الحزبية ،بينما تمنا مئات الماليين من السنتيمات للجرائد
المستقلة الوطنية .فإذا أأتنا  ،على سبيل المثال ،جريد ( االتحاد
االشتراكي) ،فقد منحتها الدولة سنة 2006م مائة وسبعة وستين ()167
مليون سنتيم .وفي السنة نفسها ،تم منا  135مليون سنتيم لجريد (األيام).
في حين ،تحرم باقي الجرائد والصحف المحلية والجهوية من مساعدات
41

وإعانات الدولة وهباتها؛ مما يعرض هته الصحف للتوقف واالنقطاع
المستمر واالنقراض النهائي.
ولقد استيثرت ثالث عشر ( )13جريد ومجلة فرانكفونية مغربية بـ503
ماليين من الدرهم من عائد اإلنهار المخصص للصحافة المكتوبة في سنة
2008م .أما الصحف العربية الصادر بالمغرب ،فلم يستفد من أرباح
اإلنهار سوى بعض الجرائد األكثر رواجا كجريد (المساء) ،
وجريد (الصباح) ،وجريد ( األحداث المغربية) ،وجريد ( نيشان)،
وجريد ( النهار المغربية ) .أما الجرائد المغربية أقل حظا ،فهي جريد
(التجديد) ،وجريد (النخبة) ،ومجلة ( النساء)...
وعالو على ذلك ،تتسم الكتابة الصحفية في منطقة الريف ،في بعض
الجرائد ،بكثر األأطاء اللغوية واإلعالمية .وتتسم أيضا بالعشوائية
واإلرسال السطحي االنطباعي ،ونقص في الدقة العلمية والبحث
األكاديمي ،وانعدام اإلحاالت المرجعية ،وغياب مصادر الخبر  ،وفقدان
المعايير العلمية واإلعالمية في اإلسناد وتوثيق المتن اإلأباري ،ونقص
الثقة التواصلية والتبليغية.
وعلى العموم ،تعاني هته الجرائد من ةعف في تقنيات اإلأراج ،وقلة
اإلقبال على بعض الصحف منها من قبل الساكنة الريفية ،باستثناء
جريد (ثويزا) التي كانل تحمل طرحا أمازيغيا الفتا لالنتباه ،فنجد نوعا
من اإلقبال الوطني على هته الجريد ذات الطرح األمازيغي المتميز
سياسيا وثقافيا وأدبيا ،وتتبعها جريد ( تيفراز ن -ءاريف) ،وجريد (
الريف المغربية) ،وجريد (أصوات الريف)...
و يالحظ اإلقبال كتلك على جريد ( العبور الصحفي)  ،وجريد
(الريفي) ،وجريد ( أنباء الريف) بمدينة الناظور ،وجريد ( جذور)،
وجريد ( بين السطور) في مدينة الحسيمة .
ونظرا الفتقاد المنطقة إلى مطابع لطبع الصحف ونشرها وتوزيعها؛ ألن
أغلب هته المطابع توجد بالرباط والدار البيضاء وفاس ،فإن مسؤولي
الجرائد يجدون صعوبات جمة في تسيير دفة صحفهم  ،واحترام الوقل
المناسب لصدورها .لتا ،تتحول الجرائد األسبوعية إلى جرائد نهرية،
والجرائد الشهرية تتحول إلى جرائد فصلية أو سنوية ،أو قد تصدر في
أعداد متقطعة غير مضبوطة لتتوقف بصفة نهائية ،فتعقبها صحف أأرى
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لتستكمل مسير اإلأبار والتبليغ .وقد تتحول بعض الجرائد إلى مجالت
كجريد (الريف الشرقية) ،مثال .ويعني هتا أن الصحافة األمازيغية
المحلية بالريف تخضع للدور الصحفية العنقائية الالنهائية.
أما المجالت الصادر بمنطقة الريف  ،فهي قليلة العدد ،وتتوقف بسرعة
بسبب قلة المقروئية ،وكثر المعيقات المادية والمالية ،وما يترتب على
ذلك كل من مشاكل على مستوى الطبع والنشر والتوزيع.
بيد أن في السنوات األأير قد ازدهرت الصحافة الرقمية في منطقة
الريف ،وانتشرت بشكل الفل لالنتباه .وقد تنوعل بين مواقع أاصة
ومواقع عامة .لكن ما يالحظ على هته المواقع الرقمية التفاعلية أنها مليئة
بالتعليقات غير األأالقية التي تتخطى نطاق العلمية والموةوعية إلى
إصدار أحكام نخصية مبنية على السب ،والقتف ،والشتم ،والتعيير.
ومؤأرا ،ظهرت بعض الكتب التي تتحدث عن الصحافة األمازيغية
بمنطقة الريف ،سواء أكان موةوعها هو الصحافة الورقية أم الرقمية،
ونتكر منها كتاب إدريس اليزامي (المشهد اإلعالمي المغربي ،القسم
األمازيغي/تريفيت نموذجا) ، 5وكتاب جميل حمداوي(الريف بين العدوان
والتهميش والبحث عن الذات)،6ومقال ( الصحافة األمازيغية بين النشأة
والصيرورة) ،7وكتب التجاني بولعوالي (الصحافة األمازيغية بين النشأة
والصيرورة) ،8و(فن اإلعالن األمازيغي:أول محاولة تأصيلية لفن

 - 5إدريس اليزامي :المشهد اإلعالمي المغربي ،القسم األمازيغي /تريفيت نموذجا ،مركز
إعداد المناهج والبرامج الدراسية ،جامعة الهاي العالمية للصحافة واإلعالم ،هولند  ،الطبعة
األولى سنة 2007م.
 - 6جميل حمداوي :الريف بين العدوان والتهميش والبحث عن الذات ،العدد الثاني /سلسلة
الشروق ،الطبعة االولى سنة 2009م؛ و(الصحافة األمازيغية المكتوبة بمنطقة الريف جرد
ببليوغرافي) ،مجلة الفرقان ،المغرب ،العدد2016 ،77م ،صص.76-68:
 - 7جميل حمداوي:و(الصحافة األمازيغية المكتوبة بمنطقة الريف جرد ببليوغرافي) ،مجلة
الفرقان ،المغرب ،العدد2016 ،77م ،صص.76-68:
 - 8التجاني بلعوالي :الصحافة األمازيغية بين النشأة والصيرورة ،منشورات جامعة الهاي
العالمية للصحافة واإلعالم ،كلية الصحافة واإلعالم األمازيغي ،الهاي ،هولندا ،الطبعة
األولى سنة 2009م 130.صفحة من الحجم الكبير.
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اإلعالن في اإلعالم األمازيغي) ،9و(الصحافة األمازيغية المكتوبة في
المغرب بين النشأة والتطور) ،10وكتاب سعيد بلغربي (اإلعالم اإللكتروني
األمازيغي) ... ،11

المبحث الثاني :اآلفـــاق الممكنــة
ال يمكن للصحافة المحلية أو الجهوية ،سواء أكانل ورقية أم رقمية ،أن
تحقق نتائجها المرجو وثمارها اإليجابية  ،إال بتكوين أصحاب هته
الصحف تكوينا علميا صحيحا ،وتيهيلهم مهنيا وحرفيا وتقنيا وإعالميا،
وتيطيرهم معرفيا وثقافيا .فالبد أن يكونوا حاملين لشهادات عليا ،
ومتخرجين من الجامعات ،أو من المعاهد العليا المتخصصة في الصحافة
واإلعالم ،و يكونوا كتلك مثقفين عالمين بقضايا الصحافة ،وعارفين أيما
معرفة بالمنطقة التي يرصدونها في صحفهم وجرائدهم.
ومن المقترحات الملحة األأرى أن من الضروري على الدولة
والسلطات المحلية واإلقليمية والوكاالت والمجالس الجهوية أن تقدم
مساعدات مادية ومالية لمسؤولي هته الصحف على غرار الصحف
الحزبية الوطنية ،وتشجيعهم معنويا  ،وتحفيزهم رمزيا لكي يستمروا في
أداء رسالتهم اإلعالمية النبيلة التي تروم تبليغ الحقيقة ،وتنوير الرأي
العام .وتكون هته المساعد لهته الصحف والجرائد والمواقع الرقمية بغية
الحفاظ على مصداقيتها الموةوعية ،وااللتزام بالشجاعة األدبية ،ومن
أجل االستمرار في جرأتها في أثناء النقد والتصريا واإلعالن واإلأبار.
وينبغي أيضا على المعهد الملكي للثقافة األمازيغية أن يساند ،بكل عدل
وإنصاف ،الجرائد ذات الطرح األمازيغي التي تقوم بدور التوعية والنشر،
 - 9التجاني بولعوالي :فن اإلعالن األمازيغي:أول محاولة تأصيلية لفن اإلعالن في اإلعالم
األمازيغي ،منشورات جامعة الهاي العالمية للصحافة واإلعالم ( ،)2009عدد
الصفحات.85:
 - 10التيجاني بولعوالي :الصحافة األمازيغية المكتوبة في المغرب بين النشأة والتطور،
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،الرباط ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2015م.
 - 11سعيد بلغربي :اإلعالم اإللكتروني األمازيغي ،نركة األنوار المغاربية ،وجد  ،الطبعة
األولى سنة 2011م 91.صفحة من الحجم المتوسط.
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والسيما تلك الصحف التي تسهم في إثراء اللغة والثقافة األمازيغيتين ماديا
ومعنويا.
ويجب على الجرائد والصحف المحلية أن تبتعد عن أسلوب االبتزاز
واالستغالل والقتف والشتم ،والمواال للسلطة الحاكمة ،واستخدام النفاق
البرجماتي ،وتوظيف دبلوماسية الخنوع والمدح المبالغ في  ،وترويج
الشائعات واألكاذيب .بل البد أن يكون مراسلوها مثقفين محترفين،
ويكونوا من العيار الثقيل على مستوى اإلرسال إأبارا وإعالما ،وجمع
المعلومات توثيقا واستشهادا ،وتمثل دقة التبليغ كتابة وتعبيرا .وعليهم
كتلك أال يكونوا مجرد هوا مبتدئين في مجال الصحافة ،متطفلين على
أعمدتها وأركانها المعرفية والفنية والرياةية ،دون سند علمي أو ثقافي أو
مهني.
ومن الواجب كتلك أن تكون هته الجرائد في منيى عن العرقية والعنصرية
والتطرف األمازيغي الراديكالي التي يقوم على كراهية اآلأر  ،وسب
العرب دينا وعقيد وجنسا وحضار  ،ونتمهم أيما نتم وتقريع لمحابا
األجانب ،ومواال الغرب ،أوالسخرية من اللغة العربية  ،واالستهانة بها
جهال وعداو وازدراء ،ومحاولة المس بالمقدسات الدينية والعقائدية ،
وتسييس القضية األمازيغية لتحقيق مصالا حزبية أو نقابية أو نخصية،
والتطاول على بعض الثوابل الوطنية ،كالدعو  -مثال -إلى االنفصال عن
الوطن  ،وإن كانل المطالبة بالحكم التاتي حقا سياسيا مشروعا ومقبوال
في إطار التنافس الجهوي.
بيد أن هناك بعض المطالب الحقيقية المشروعة التي ينبغي للصحافة
األمازيغية التركيز عليها ،كمشروعية الحكم التاتي داأل الوحد الوطنية ،
ودستر األمازيغية ،وتدريسها في كل مراحل التعليم ،والقضاء على
البطالة والتهميش ،وإدانة اإلقصاء التي يطال منطقة الريف  ،وإعاد
كتابة التاريخ األمازيغي من جديد ،وبناء المؤسسات الثقافية والفنية
والرياةية بمنطقة الريف ،وإرساء قنا إذاعية وتلفزية أاصة باألمازيغ
الريفيين ،واالستفاد من نسبة مهمة من األموال األمازيغية المحولة من
قبل اليد العاملة في الخارج  ،أو المودعة في األبناك المغربية بغية
استثمارها ميدانيا لتحقيق التنمية البشرية واالقتصادية والثقافية .فكل هته
الحقوق في اعتقادنا مشروعة قانونيا وحقوقيا ودستوريا.
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وخالصة القول ،تلكم نظر عامة إلى واقع الصحافة األمازيغية المكتوبة
في منطقة الريف نشي وتطورا وصيرور  .وتلكم كتلك رؤية مختصر
إلى أهم اآلفاق المستقبلية التي تتطلع إليها الصحافة األمازيغية المكتوبة
لتطوير بنيتها اإلعالمية إصدارا  ،ونشرا ،وتوزيعا ،وتبليغا  ،وإعالما...
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مع انطالق الدرس األمازيغي التي أعلن جاللأة الملأك محمأد السأادس فأي
أطأأاب أجأأدير سأأنة 2001م ،بأأدأ الحأأديث ،فأأي المغأأرب وجهاتأأ ومدنأأ
وقراه ،عن اإلعالم األمازيغي المكتأوب واإلعأالم السأمعي البصأري بكأل
جرأ ونقد وحرية  ،بعد أن كان الحديث عنأ فأي السأنوات الماةأية حأديثا
محتشما ؛ بسأبب موقأف السألطة المتشأدد والمعأارض للمسأيلة األمازيغيأة.
وها هم األمازيغيون المغاربة ،في فتر العهد الجديد  ،يحصلون على عد
مكتسأأبات مهمأأة ماكأأان ليحصأألوا عليهأأا لأأوال وعأأي الجمأأاهير األمازيغيأأة
بهويتهم وقضيتهم الشرعية ،وإيمان المغرب بضرور تطبيق الديمقراطية
المنفتحة على كل األعراق واإلثنيات والهويأات  ،وانتشأار الفكأر الحقأوقي
في العالم بصفة عامة ،والمغرب بصفة أاصة.
وهكتا ،فلقد استفاد األمازيغيون المغاربأة مأن نتأائج إرسأاء هياكأل المعهأد
الملكي للثقافة األمازيغية .وبعد ذلك ،عايشوا مراحل التدرج الحكأومي فأي
تدريس اللغة األمازيغية فأي المدرسأة المغربيأة .فضأال عأن ذلأك اسأتمرت
وزار اإلعأأالم واالتصأأال علأأى بأأث سأأل عشأأر ( )16سأأاعة يوميأأا مأأن
البأأأرامج األمازيغيأأأة باللهجأأأات المحليأأأة الأأأثالث ( تاريفيأأأل ،وتانأأألحيل،
وتامازيغأأأل) ،لينتقأأأل األمأأأازيغيون إلأأأى تحقيأأأق تأأأراكم كبيأأأر فأأأي ألأأأق
الجمعيأأات ،وإصأأدار الصأأحف ،و تنظأأيم الملتقيأأات والنأأدوات والجلسأأات
والمؤتمرات الثقافية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والفنية  ،واإلعالمية  .كمأا
أطلقأأل القنأأا التلفزيأأة والفضأأائية الثامنأأة علأأى غأأرار القنأأوات الوطنيأأة
األأرى.

المبحث األول :اإلذاعة األمازيغية الوطنية والجهوية
مأأن المعأأروف أن بأأث البأأرامج باللغأأة األمازيغيأأة ،فأأي اإلذاعأأة الوطنيأأة
المغربيأأة  ،كأأان ألول مأأر سأأنة 1938م ،بعشأأر دقأأائق فأأي اليأأوم ،لتنتقأأل
الحصيلة اإلعالمية إلى اثنتي عشر ( )12ساعة يوميا عأام 1974م .ومأن
تلك الفتر  ،لم تعرف حصص البث اإلذاعي األمازيغي أي تغيير يتكر .بيد
أنأأأ فأأأي  15نأأأونبر مأأأن سأأأنة 2005م ،بمناسأأأبة اليأأأوم العأأأالمي لإلعأأأالم
واالتصأأال ،فكأأرت الأأوزار الوصأأية علأأى القطأأاع السأأمعي -البصأأري فأأي
تمديأأد حصأأة البأأث واإلرسأأال فيمأأا يتعلأأق بأأالبرامج اإلذاعيأأة األمازيغيأأة،
فيصأأبحل حصأأة البأأث هأأي سأأل عشأأر ( )16سأأاعة فأأي اليأأوم .ونأأرعل
اإلذاعة الوطنية األمازيغيأة فأي إرسأال موادهأا اإلعالميأة واالتصأالية مأن
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الساعة الثامنة صأباحا إلأى سأاعات متأيأر مأن الليأل .ومأن المعأروف أن
الربأأاط هأأي مركأأز هأأته اإلذاعأأة الوطنيأأة  ،وتتعاقأأب فأأي بثهأأا مأأع اللغتأأين
العربية والفرنسية؛ مما يؤثر هتا البث المتنوع في المستوى التقني سلبا في
أي تمديأأد مسأأتقبلي لإلذاعأأة األمازيغيأأة .ويطالأأب كثيأأر مأأن المأأواطنين -
اليوم -ببث إذاعي كلي ومستمر  .أي :يريدون أربعأا وعشأرين سأاعة فأي
اليوم .وفي هتا الصدد ،يقول محمد الغيداني مدير مصلحة اإلنتاج باإلذاعة
األمازيغية":وطموحنا البث على مدار الساعة ولكن العمليأة مرهونأة أوال:
بدعم اإلذاعة بموارد بشرية إةافية  .وثانيأا :بتنسأيق إنأكالية هأته العمليأة
مع مديرية البأث لمعرفأة إمكانيأة مأدى تحمأل وسأائل البأث المتأوفر حاليأا
لعمليأأة اإلرسأأال علأأى مأأدار السأأاعة أي :إمكانيأأة تزويأأد الشأأبكة بوسأأائل
أأرى."12
كما يمكن الحديث أيضا عن إذاعأات جهويأة أمازيغيأة تأزاوج بأين العربيأة
واألمازيغية الريفية ،كإذاعة طنجة ،وإذاعة تطوان ،وإذاعأة الحسأيمة .فأي
حين ،تبث إذاعة أكادير برامجها باللغة السوسية.
وتحأأاول اإلذاعأأة األمازيغيأأة الوطنيأأة بالربأأاط معيأأر اللغأأة األمازيغيأأة،
بتنسأأيق مأأع المعهأأد الملكأأي للثقافأأة األمازيغيأأة ،بتأأوفير مصأأطلحات تقني أة
جديد لمواكبة كل جديد في الساعة اإلعالمية والثقافية.

المبحث الثاني :القنوات التلفزية والفضائية
ظهرت القنأا التلفزيأة الريفيأة(  ) AMAZIGH.TVبأالمهجر (هولنأدا)
مع األستاذ الجامعي عبأد الأرحمن العيسأاتي .وانتقلأل هأته القنأا السأمعية-
البصأأرية مأأن قنأأا إعالميأأة تلفزيأأة رقميأأة إلأأى قنأأا فضأأائية مأأع بدايأأة سأأنة
2008م لتنافس القنا البربريأة األمازيغيأة القبائليأة(.) BERBERE.TV
وبأأتلك ،تكأأون القنأأا التلفزيأأة الريفيأأة المهجريأأة أولأأى قنأأا تلفزيأأة فضأأائية
مغربية ،تشرع في بث برامجها األمازيغية فأي مختلأف الفنأون والمعأارف
والعلأأوم ،وبكأأل طرائأأق اإلأبأأار واالتصأأال .وأعتقأأد أنهأأا سأأتكون  ،فأأي
المسأأتقبل ،قنأأا مشأأفر قائمأأة علأأى دفأأع االنأأتراك ،وس أتتوج إلأأى الجاليأأة
 - 12عزيز اجهبلي ( :حوار مع محمد الغيداني حول اإلعالم األمازيغي) ،جريدة
العلم،المغرب ،العدد ،20991:األربعاء  12مارس 2008م ،ص.9:
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األمازيغيأأأة الريفيأأأة الموجأأأود بكثأأأر فأأأي هولنأأأدا ،وبأأأاقي أقطأأأار أوروپأأأا
الغربية.
ويمكن الحديث كأتلك عأن القنأاتين الأوطنيتين :القنأا األولأى والقنأا الثانيأة
اللتأأين تخصصأأان بعأأض الحصأأص القليلأأة جأأدا لألأبأأار األمازيغيأأة ،وبأأث
بعأأض البأأرامج األمازيغيأأة  .بيأأد أن مأأد البأأث غيأأر كافيأأة ،و غيأأر مقنعأأة،
وغير مجدية أمام نساعة التأراث األمأازيغي المتنأوع ،وقدمأ فأي التأاريخ
(ثالثأأة وثالثأأون قرنأأا مأأن تأأاريخ األمأأازيغيين) مقارنأأة بأأالتراث العربأأي
اإلسالمي التي يقدر زمنيا بخمسة عشر قرنا.
وفي السنوات األأير  ،اسأتفاد الحقأل اإلعالمأي األمأازيغي المغربأي بقنأا
تلفزية وفضائية جديد  ،تسمى بالقنا الثامنة التي تعنى بكل ما يتعلأق بحيأا
األمازيغيين وحضارتهم وثقافتهم ،باللهجأات الأثالث :الريفيأة ،وتانألحيل،
وتامازيغل.

المبحث الثالث :اإلعالم األمازيغي المكتوب
يمكن الحديث عن مجموعة من الصحف األمازيغية بمنطقة الريف ،وجبال
األطلس المتوسط ،وجهة سوس ،كجريد الصدى ،وصوت الريف ،ومأرآ
الريف ،ورأي وحوار ،والكواليس ،والساعة ،والساحة ،والبديل السياسأي،
والريفأأي ،وتأأويزا ،وتيفأأراس  ،والجأأتور ،والبحيأأر  ،وأنأأوال الجديأأد ،
والعبور  ،ونوميديا ،وبين السطور ،وأمنوس...
وتجمع هته الجرائد بين عنأاوين عربيأة ( الصأدى ،والكأواليس ،والسأاحة،
والسأأاعة ،والعبأأور ،)...وعنأأاوين أمازيغيأأة( تأأاويزا ،والريفأأي ،وأمنأأوس،
وتيفأأأراس ،ونوميأأأديا .)...وقأأأد توقفأأأل جأأأل هأأأته الصأأأحف المكتوبأأأة عأأأن
الصدور ،إما ألسباب سياسية ،وإمأا ألسأباب القأتف والشأتم ،وإمأا لضأعف
اإلمكانيات المالية.
ومأأأن جهأأأة أأأأأرى ،ارتبطأأأل بعأأأض الصأأأحف األأأأأرى  ،فأأأي صأأأدورها
وانتشارها ،بجمعيات مدنية أمازيغيأة  ،كجريأد (أزطاا أماازيغ) التأي تحيأل
علأأأأأأى جمعيأأأأأأأة الشأأأأأأبكة األمازيغيأأأأأأأة مأأأأأأن أجأأأأأأأل المواطنة،وجريأأأأأأأد
(تامونت/الوحاادة) لسأأان حأأال الجمعيأأة المغربيأأة للبحأأث والتبأأادل الثقأأافي،
وجريأأد (أماازداي /الصاالة) التأأي أصأأدرها المجلأأس الأأوطني للتنسأأيق بأأين
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الجمعيأأات األمازيغيأأة بالربأأاط سأأنة 1996م ،وجريأأد ( تيليلااي /الحريااة)
التأأأأأي أصأأأأأدرتها الجمعيأأأأأة الثقافيأأأأأة االجتماعيأأأأأة ( تيليلأأأأأي) بگولميمأأأأأة
سنة1997م ،وجريد ( تاسافوت /المشاعل أو السارا ) التأي ظهأرت سأنة
1991م  ،ويترأسأأها حسأأن إيأأد بلقاسأأم ،وجريأأد (العأأالم األمأأازيغي) التأأي
ظهرت سنة 2001م  ،وتترأسها أمينة بن الشأيخ  ،وهأي مأن الجرائأد التأي
حافظل على صدورها الشهري.
وهنأأاك جرائأأد أأأأرى توقفأأل كجريأأد ( أمغناااس /المناضاال)التأأي يأأديرها
حميد أباش منت 2007م ،وجريد (إيمازيغين) التي صأدرت سأنة 1986م
برئاسة إدريس بومنيش ،وجريد ( تامازيغت) ألحمد الدغرني...
وهناك بعض الجرائأد األمازيغيأة المتحزبأة كجريأد ( أگاراو أماازيغ) التأي
يترأسها أوزين أحرةان ،وقد ظهرت بشكل قأانوني سأنة 1996م ،وتعبأر
هأأته الجريأأد عأأن مضأأامين الحركأأة الشأأعبية التأأي يقودهأأا األب محجأأوبي
أحرةان.
ويالحظ على هته الصحف والجرائأد ،سأواء أكانأل أسأبوعية أم نأهرية أم
نصف نهرية أم فصلية ،أنها جرائد إما مستقلة تنطلق من أهداف نضأالية
تطوعيأأة ،وإمأأا جرائأأد تابعأأة موجهأأة ومعبأأر عأأن مبأأادئ جمعياتهأأا ذات
التوجهات المدنية أو الثقافية أو السياسية  ،وإمأا أنهأا تنطلأق مأن مقأررات
أحزابها السياسية كجريد ( أگراو أمازيغ) التابعة لحزب الحركة الشعبية،
و جريد ( تامازيغل) التابعة للحزب الديمقراطي األمازيغي المغربي...
ولأأم تسأأتطع هأأته الجرائأأد ،فأأي الحقيقأأة ،والسأأيما المسأأتقلة منهأأا أو التابعأأة
للجمعيأأات المدنيأأة ،أن تقأأاوم كثيأأرا ،مهمأأا أوتيأأل مأأن قأأدرات مقارنأأأة
بالصأأحف الحزبيأأة التأأي تمولهأأا الدولأأة بشأأكل مسأأتمر .لأأتا ،تلتجأأ هأأته
الجرائأأأد إلأأأى اإلنأأأهار والأأأدأول فأأأي لعبأأأة السياسأأأة .لأأأتا ،تتسأأأم مواقفهأأأا
بالتتبتب ،فتراها تميأل إلأى اليمأين تأار  ،و تميأل إلأى اليسأار تأار أأأرى
على جميع األصعد والمستويات  ،ابتداء من الجماعة القروية والحضرية،
مرورا بأالمجلس البلأدي والمجلأس اإلقليمأي ،إلأى مناصأر أطأر األحأزاب
وأمنائهأأأا ،ومباركأأأة زعمأأأاء القيأأأاد الحزبيأأأة وأعضأأأائها علأأأى المسأأأتوى
المركزي  ،و االنفتأاح أيضأا علأى الممأولين مأن أغنيأاء وتجأار وأصأحاب
المؤسسات والشركات والمعاهد والمكاتب ومروجي المخدرات.
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وإذا كانل مجموعة مأن الصأحف ،فأي سأوس واألطلأس المتوسأط ،تأرتبط
بالجمعيات أو األحزاب ،فإن جرائد الريف هي جرائد مستقلة ذاتيأة ،بأدون
سأأأند أو معأأأين سأأأوى االعتمأأأاد علأأأى مواردهأأأا التاتيأأأة ،واالعتمأأأاد علأأأى
المسأأاعدات التأأي يقأأدمها المحسأأنون ،ومأأا تجنيأ مأأن أربأأاح اإلنأأهار التأأي
تسأأاعد مأأديري هأأته الجرائأأد علأأى نشأأر مطبوعأأاتهم ،وطبعهأأا فأأي الوقأأل
المناسب.

المبحث الرابع :تاريخ اإلذاعة األمازيغية المنطوقة بالريفية
من األكيد أن الراديو  ،منت فتأر االسأتقالل ،قأد قأام بأدور فعأال فأي ربأط
التواصأأل بأأين المأأتيعين والجمأأاهير مأأن أجأأل ألأأق ثقافأأة مشأأتركة ،قوامهأأا
التنوير والتفعيل والتغييأر لخدمأة مجتمعنأا المغربأي بصأفة أاصأة ،وأمتنأا
اإلسالمية بصفة عامأة .ويعلأم الكأل أن الراديأو قأد قأدم بأرامج متنوعأة فأي
البدايأأة بأأاللغتين العربيأأة والفرنسأأية ،لينتقأأل  ،مأأع العهأأد الجديأأد ،إلأى تقأأديم
المأأواد اإلذاعيأأة باللغأأة األمازيغيأأة ،فأأي نأأتى تنوعاتهأأا اللهجيأأة (تاريفيأأل،
وتانأألحيل ،وتمازيغأأل) .بيأأد أن إذاعأأة الراديأأو األمازيغيأأة عرفأأل ،علأأى
المسار التاريخي ،مرحلتي المأد والجأزر ،ليصأبا التفكيأر  -بعأد ذلأك -فأي
تلفز أمازيغية ريفية ةأرور ملحأة مأن أجأل التعبيأر عأن هويأة اإلنسأان
األمأأازيغي  ،واسأأتيعاب طموحات أ الكثيأأر  ،و تحقيأأق مشأأاريع المتنوعأأة
على جميع األصعد والمستويات.
وهكتا ،فإن للراديو تاريخا  ،فأي إذاعأة البأرامج األمازيغيأة الريفيأة وغيأر
الريفية  ،يتمثل في مرحلتين أساسيتين:
مرحلأأة الجاذبيأأة مأأع انطأأالق اإلذاعأأة الريفيأأة ؛ حيأأث اسأأتطاعل هأأته
اإلذاعة الجديد أن تجتب إليها مجموعة من المستمعين األمازيغيين ،سواء
من داأل الوطن أم مأن أارجأ  .وكأان مأن أهأم المنشأطين فأي تلأك الفتأر
علأأأي أزحأأأاف والمصأأأطفى البوزيأأأاني باعتبارهمأأأا مأأأن األطأأأر المثقفأأأة
والمتنور في مجال اإلعأالم اإلذاعأي .لكأن هنأاك أطأر إعالميأة أأأرى لأم
تسأأتطع ،فأأي تلأأك المرحلأأة ،أن تفأأرض نفسأأها بشأأكل جيأأد نظأأرا لبرامجهأأا
العادية أو الكاسد أو المملة.
 مرحلة الكساد والبوار والتراجع اإلذاعي بسأبب سأيطر قنأوات إذاعيأة
أأرى على منطقة الريف ،وهي المنطقة المستهدفة طبعا مأن قبأل اإلذاعأة
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األمازيغيأأة الريفيأأة .وإال فلمأأن تتوج أ هأأته اإلذاعأأة ،إذا لأأم تكأأن تخاطأأب
الريفيين في األصل؟!
ومن أهم القنوات اإلذاعية التي هيمنل على منطقة الريف بصفة أاصة ،
والمنطقة الشرقية بصفة عامة ،إذاعأة ( كااب رادياو ) Cap Radioالتأي
تبث برامجها من مدينة طنجة ،وقد نجحل النجاح كل في كسب الكثير من
المستمعين الريفيين .بينما ظلأل إذاعأة الريأف بالربأاط عأاجز ومشألولة ،
تقتصر  ،في بثها وإعالنها ،على نريحة معينة من المسأتمعين  ،والسأيما
المتتبعين الموجودين في منطقة الغرب األوسط  .وبتلك ،تكون قأد حرمأل
أيما حرمان من جماهيرها الريفية الحقيقية.
وهناك كأتلك اإلذاعأة الجهويأة بالحسأيمة التابعأة للشأركة الوطنيأة لإلذاعأة
والتلفز المغربية ،وقد انطلقل في بثها سنة 2009م ،وتهتم بشؤون الريف
بصأأأأفة عامأأأأة ،وتتوجأأأأ موجاتهأأأأا اإلرسأأأأالية إلأأأأى الحسأأأأيمة والنأأأأاظور
والدريوش بصفة أاصة.
واعتقد أن هناك أسبابا أأرى في هتا التراجأع والكسأاد  ،وأنأا أتحأدث عأن
اإلذاعة األمازيغية الريفية على سبيل التخصيص .ومأن بأين هأته األسأباب
التي تشخص لنا أزمة اإلذاعة األمازيغية الريفية قلة الموارد البشرية التأي
تسهر على تفعيل اإلذاعأة الريفيأة ،وانعأدام الكفأاءات اإلعالميأة المحسأوبة
علأأى الريأأف تأأيهيال وتكوينأأا وتثقيفأأا وتنشأأيطا .إذ يالحأأظ أن هنأأاك طاقأأات
إعالميأأة فأأي حاجأأة ماسأأة إلأأى التكأأوين والتأأدريب والتثقيأأف ،مأأع ةأأرور
التبحر في العلوم والفنون واللغات .فكيف يعقل للمثقأف األمأازيغي الريفأي
أن يسمع لصحفيين في إذاعة الريف اليفقهون نيئا في المسرح ،والسينما،
واألدب  ،والتأأاريخ ،والسياسأأة .ألن هأأؤالء اإلعالميأأين ،بكأأل صأأراحة ،ال
يبحثأأون ،واليقأأرأون ،وال يجتهأأدون مثأأل غيأأرهم فأأي القنأأوات اإلعالميأأة
األأأأأأرى؟ ولكنأأأأي أسأأأأتثني بعأأأأض الطاقأأأأات المتميأأأأز كعلأأأأي أزحأأأأاف،
والمصطفى البوزياني  ،وعبد الباسط المصطفاوي على سبيل التمثيل...
عأأالو علأأى ذلأأك ،فثمأأة أسأأباب أأأأرى وراء كسأأاد اإلذاعأأة  ،بشأأكل عأأام،
كقلة اإلمكانيات المالية والمادية ،والتقليص مأن االسأتطالعات والتحقيقأات
الخارجية ،والتقوقع في األستوديو بعيدا عن التفاعل المبانر مع الجمهور،
وانعدام التمويل الحقيقي لتحريك اإلذاعة الريفية تحريكا ديناميكيا ،وغيأاب
الشراكات والعقود التي يمكن إبرامها مأع المبأدعين والمثقفأين األمأازيغيين
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المتميأأزين فأأي الريأأف .باإلةأأافة إلأأى غيأأاب التحفيأأز والتشأأجيع المأأادي
والمعنوي.
كما نالحظ تهميشا واةحا وإقصاء بينا للكفاءات الريفيأة الحقيقيأة التأي ال
تقبأأل الأأتل والمهانأأة والخنأأوع ،أو االستسأأالم للضأأغوط كيفمأأا كأأان نوعهأأا.
ونالحظ أيضا فتورا جليا على مستوى تقديم البرامج المملة التي أكل عليها
الأأأدهر ونأأأرب ،وقلأأأة المسأأأتجوبين المثقفأأأين والمتخصصأأأين فأأأي مجأأأال
أمازيغية الريف .لتا ،تلتج اإلذاعة الريفية إلى تشغيل األغاني األمازيغية
وتكرارها يوميا لتكسير الملأل  ،والحأد مأن الأروتين ،والأتحكم فأي الفأراغ
اإليقاعي.
وهنأاك مأأن اإلعالميأين مأأن يشأأتغل علأى بأأرامج إذاعيأة بسأأيطة ومسأأتهلكة
ومنقولة عن قنوات أأرى .وهناك أيضا مأن يوظأف ،فأي حواراتأ  ،أسأئلة
سطحية من نوع تحصيل الحاصل .وهناك من يستعين بتقنيات االسأتجواب
المبانر التي ال يخدم الموةوع أو الحوار في أي نيء.
وعلى العموم ،يمكن القول  :إن هؤالء الصحفيين األمازيغيين في الحقيقأة
معأأأتورون؛ بسأأأبب تهمأأأيش السأأألطة للغأأأة األمازيغيأأأة ازدراء واسأأأتنكارا،
ومحاصأأأرتها ثقافيأأأا وإعالميأأأا ،وتطويقهأأأا دسأأأتوريا ومؤسسأأأاتيا .دون أن
ننسى الحديث عن غياب الحرية اإلعالمية الحقيقية في اإلعأالم األمأازيغي
بصفة عامة .ويعود ذلك إلى غيأاب الديمقراطيأة الحقيقيأة فأي بالدنأا بسأبب
تحكأأيم سياسأأة األهأأواء واألمزجأأة ،وقتأأل روح اإلبأأداع لأأدى اإلعالميأأين
األمازيغيين الشباب؛ مما يصعب عليهم أن يفرةوا ذواتهم بسبب ةغوط
رؤسائهم .

المبحث الخامس :اإلعـــالم اإللكتروني بمنطقـــة الريـــف
عرف اإلعالم األمازيغي اإللكتروني تطورا كبيرا بفضل انتشار الشأبكات
العنقوديأأة  ،وتطأأور التواصأأل التفأأاعلي عالميأأا ،وإقبأأال النأأاس بكثأأر علأأى
المواقأأع الرقميأأة لالطأأالع عليهأأا تسأألية وترفيهأأا وتثقيفأأا وتعلمأأا .ومأأا أكثأأر
المواقع اإللكترونية التي بدأت تهتم ،في منطقة الريف ،بالثقافة األمازيغية
وأأبأأأار منطقأأأة الريأأأف مأأأأن جميأأأع النأأأواحي السياسأأأية ،واالقتصأأأأادية،
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واالجتماعيأأأأة ،والثقافيأأأأة ،والتاريخيأأأأة ،واألدبيأأأأة ،والفنيأأأأة ،والرياةأأأأية،
والعلمية!
وبتلك ،فلقد نهدت منطقة الريف انتعانا كبيرا في هتا النوع من اإلعأالم،
إلأأأى جانأأأب اإلعأأأالم السمعي/البصأأأري ،واإلعأأأالم المكتأأأوب المتمثأأأل فأأأي
الجرائأأأأد والمجأأأأالت والمطبوعأأأأات الشأأأأهرية أو الفصأأأألية أو الدوريأأأأة أو
السنوية.
وعلي أ  ،فثمأأة العديأأد مأأن المواقأأع الرقميأأة التأأي تس أهم فأأي إثأأراء اإلعأأالم
المحلأأي ،والجهأأوي ،والأأوطني ،والأأدولي .فهنأأاك مواقأأع رقميأأة إعالميأأة
عامأأأأأة ،ومواقأأأأأع إعالميأأأأأة متخصصأأأأأة ونوعيأأأأأة.ومن المواقأأأأأع العامأأأأأة
موقأع(ناااظور ساايتي  )Nador Cityالأأتي يهأأتم بجميأأع األأبأأار المحليأة
بمنطقأة الريأف إعالمأا وإنأهارا ،وينفأأتا علأى األأبأار الجهويأة والوطنيأة
والدوليأأأأأة .ويمكأأأأأن اسأأأأأتدعاء مجموعأأأأأة مأأأأأن المواقأأأأأع بهأأأأأته الشأأأأأاكلة،
كموقأأأأأع(أريفاااااي ءيناااااو) ،وموقأأأأأع( نأأأأأاظور اليأأأأأوم ،)Nadortoday
وموقع(أزغنغان .نت) ،وموقع ( أزروﯕ  ،)Azarugوموقع(ناظور اليوم/
...) Nadortoday
ومأأأن أهأأأم المواقأأأع المتخصصأأأة موقأأأع ( األكاديمياااة المغربياااة للثقافاااة
األمازيغية) لجميل حمداوي ،وكان يهتم باإلعالم الثقافي األمأازيغي بصأفة
عامأأة ،واإلعأأالم األمأأازيغي الريفأأي بصأأفة أاصأأة .و كأأان يعنأأى كأأتلك
باألأبار المتعلقة باإلصدارات واألنشطة األدبية والفنية والثقافية.
ونأأتكر كأأتلك مواقأأع رقميأأة مرتبطأأة بالصأأحف كموقأأع( تااويزا) لمحمأأد
بودهان ،وهو موقع متميأز يهأتم بالثقافأة األمازيغيأة بصأفة عامأة ،والثقافأة
األمازيغيأأة الريفيأأة بصأأفة أاصأأة  .وهنأأاك أيضأأا موقأأع ( أريفينااو) الت أابع
لجريد الريفي.
وخالصة القول ،هته نظر مقتضبة إلأى وةأعية اإلعأالم األمأازيغي علأى
المستوى السمعي -البصري ،وعلى مستوى الصحافة المكتوبة .وما يمكن
قول :إن اإلعالم األمازيغي اإلذاعي أو التلفزي ةعيف اإلمكانيات المادية
والماليأأة  ،وةأأعيف علأأى مسأأتوى المأأوارد البشأأرية .كمأأا أن أ إعأأالم مقيأأد
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ومراقب ومسيس ل حدود وةوابط اليمكن تجاوزهأا علأى غأرار اإلعأالم
الموجأ الأأتي نأراه فأأي القنأاتين التلفأأزيتين :األولأى والثانيأأة .واليمكأن لهأأتا
اإلعأأالم أيضأأا أن ينأأافس القنأأوات األرةأأية والفضأأائية الخارجيأأة ،سأأواء
أكانل عربية أم أجنبية.
أما اإلعالم المكتأوب ،ونقصأد بأتلك عأالم الجرائأد والصأحف والمجأالت،
فهو إعالم يعاني من الهزات المادية والمالية التي تدفع الكثيأر مأن الجرائأد
والصحف األمازيغية إلى التوقأف بعأد عأدد واحأد ،أو بعأد بعأض األعأداد؛
بسبب فقأر الجمعيأات ،و ةأعف المأوارد التاتيأة ،وانعأدام المسأاعدات مأن
قبل الدولة.
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خاتمــــة
وأالصة القول ،يتبين لنا ،مما سبق ذكره ،أن الصحافة األمازيغية
المكتوبة في منطقة الريف ،قد ظهرت منت بداية القرن العشرين مع
الصحف االستعمارية التي كانل تلتقط أحوال نمال المغرب من جميع
نواحي .وقد ركزت ،بالخصوص ،على الجوانب العسكرية ،ودعو
الريفيين إلى مساعد الجنرال فرانكو للقضاء على الجمهوريين اليسار .بيد
أن هته الصحف الكولونيالية قد توقفل مع استقالل المغرب سنة 1956م.
ولم تعرف الصحف األمازيغية المكتوبة انطالقتها الحقيقية إال في سنوات
الثمانين من القرن الماةي.وبعد ذلك ،تطورت بشكل الفل لالنتباه حتى
سنوات األلفية الثالثة ،فتوقفل جل هته الصحف ألسباب مادية ومالية
وقضائية ونخصية.
وفي الوقل نفس  ،تطورت الصحافة اإللكترونية بتشييد مجموعة من
المواقع ذات التخصصات المتنوعة .فهناك مواقع إأبارية ،ومواقع
إنهارية ،ومواقع سياحية ،ومواقع ثقافية ،ومواقع رياةية...
ومن هنا ،فلقد اقتصرت دراستنا على ظاهر الصحافة األمازيغية الورقية
والرقمية في منطقة الريف المغربي ،وقد اقتصرنا على الجرائد
والمجالت والمواقع الرقمية المحلية والجهوية دراسة وتشخيصا وتقييما
وتوجيها وإرنادا .وقد توصلنا إلى أن هته الجرائد والمجالت والمواقع
الرقمية اإللكترونية ماتزال في وةعية متعثر  ،وتتيرجا بين أنفاس
الحيا المؤقتة  ،ودغدغات الموت  ،والتوقف النهائي بسبب العوائق
المادية والمالية والبشرية  .وكتلك بسبب بعد دور الطبع والتوزيع عن
مناطق اإلصدار والتداول بالنسبة للصحف المكتوبة.
ويالحظ كتلك أن معظم هته الجرائد ترتكز على المقاربة السياسية على
حساب المقاربة الثقافية ،على أساس أن الثقافة طريق غير مربا للجريد ،
وأن اإلنهار أير وسيلة لتيمين بقاء الجريد  ،والحفاظ على استمراريتها.
لتا ،تصبا الثقافة فعال ثانويا أو حدثا مهمشا  ،يكون في مؤأر الصحيفة
أو ذيلها إلى جانب الصفحة الرياةية.
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وعلي  ،فما أحوج صحافتنا الريفية واألمازيغية المحلية إلى مساعدات
مالية ،وتهتيب أأالقي ،وتكوين إعالمي متطور  ،وإيجاد مطابع ذات
تقنية عالية في منطقة الريف لتسهيل عملية الطبع والنشر والتوزيع بدل
التهاب إلى فاس ،والرباط  ،والدار البيضاء!
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ثبت المصادر والمراجع
-1إدريس اليزامي :المشهد اإلعالمي المغربي ،القسم األمازيغي /تريفيت
نموذجا ،مركز إعداد المناهج والبرامج الدراسية ،جامعة الهاي العالمية
للصحافة واإلعالم ،هولند  ،الطبعة األولى سنة 2007م.
 -2التجاني بولعوالي :الصحافة األمازيغية بين النشأة والصيرورة،
منشورات جامعة الهاي العالمية للصحافة واإلعالم ،كلية الصحافة
واإلعالم األمازيغي ،الهاي ،هولندا ،الطبعة األولى سنة 2009م.
-3التيجاني بولعوالي :الصحافة األمازيغية المكتوبة في المغرب بين
النشأة والتطور ،المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،الرباط ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 2015م.
-4التجاني بولعوالي :فن اإلعالن األمازيغي:أول محاولة تأصيلية لفن
اإلعالن في اإلعالم األمازيغي ،منشورات جامعة الهاي العالمية للصحافة
واإلعالم 2009م.
 -5جميل حمداوي :الريف بين العدوان والتهميش والبحث عن الذات،
العدد الثاني /سلسلة الشروق ،الطبعة األولى سنة .2009
 -6جميل حمداوي( :الصحافة األمازيغية المكتوبة بمنطقة الريف جرد
ببليوغرافي) ،مجلة الفرقان ،المغرب ،العدد2016 ،77م.
 -7سعيد بلغربي :اإلعالم اإللكتروني األمازيغي ،نركة األنوار المغاربية،
وجد  ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2011م.
 -8فؤاد الغلبزوري( :إةاءات حول تاريخ الصحافة بالحسيمة) ،جريدة
الريف المغربية ،الناظور،المغرب ،العدد ،18:يونيو 2010م.
-9عزيز اجهبلي ( :حوار مع محمد الغيداني حول اإلعالم األمازيغي)،
جريدة العلم،المغرب ،العدد ،20991:األربعاء  12مارس 2008م.
-10عبد الجواد سعيد ربيع :فن الخبر الصحفي :دراسة نظرية وتطبيقية،
دار الفجر للنشر والتوزيع ،طبعة 2005م.
-11محمد الحبيب الخراز :الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى
االستقالل ،إيمبريما مدري ش.م.م ،تطوان ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2012م.
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المالحـــــق
ملحـــق جرائد الريف بعد االستقالل
عنوان
الجريدة

صاحبــــها تاريخ
الصدور

مكانـــها

طبيعتها

الصدى

عبد المنعم 1987م
شوقي
1994م
محمد
بوحميدي-
محمد
المالكي-
أحمد
اليونسي
محمد بيجو 1995م

الناظور

شهرية
شاملة
شهرية
ثقافية

الناظور

1996م

الناظور

1996م

الناظور

1996م

الحسيمة

1997م

الناظور

1999م

الحسيمة

شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة

صوت
الريف

حوار
ورأي
مرآة
الريف
كواليس
الريف
جريدة
الخزامى
تويزا
باديس

أحمد
اليونسي
حميد
نعيمي
محمد
البقالي
محمد
بودهان
محمد
الزياني

الناظور
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حالتها
من حيث
الصدور
توقفت
توقفت

توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت

البديل
السياسي
بالريف
البحيرة
الشباب
الناجح
الريف
السوق
الوطنية
العبور
الصحفي
الريفي

محمد
أعبوز

2000م

الناظور

شهرية
شاملة

عبد العزيز 2001م
العباس
2001م
محمد
العساوي

الناظور

أسبوعية توقفت
شاملة
شهرية توقفت
شاملة

شاكر
أشهبار
محمد
العساوي

الحسيمة
(بني
بوعياش)
الرباط

توقفت

2002م

الحسيمة
(بني
بوعياش)
الناظور

مستمرة

2003م

الناظور

2003م

الحسيمة

2003م

الناظور

2004م

الناظور

2004م

الحسيمة

2004م

الحسيمة

2004م

طنجة

2006م

الحسيمة

2001م

نبيلة هادفي 2002م

محمد
أوسار
تيفراز ن -سعيد
الغزواني
ءاريف
محمادي
الساحة
البودوحي
هاشم
الساعة
الفايدة
جمال
جذور
الطورو
الصحوة عبد الجواد
أشهبار
ثورية
نوميديا
الغازي
مججبو
أصداء

توقفت
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شهرية
شاملة
إشهارية توقفت
شهرية
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
أسبوعية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
أسبوعية

توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت

بنسعلي
الريف
عبدالصمد
دفاتر
الدراوي
تربوية
أنوال اليوم عبد الواحد
الشامي
الناصر بن
أمنوس
الصديق
أنوار
بين
األنصاري
السطور
محمد
صوت
العاللي
الشمال
محمد
شموع
بلمزيان
الريف
الصحيفة هشام
قدوري
الشرقية
محمد
الريف
المغربية بولعيون
رشيد
أنباء
احساين
الريف
أحمد بن
أبعاد
متوسطية شريف
هشام الدين
صوت
الشرق
األسبوعية محمد
الجهوية الدرقاوي
التجاني
كرت
بولعوالي
سليمان
نوميديا
أسباعي
عماد
أخبار

2006م

الحسيمة

2007م

الناظور

2007م

الناظور

2007م

الحسيمة

2007م

الناظور

2007م

الحسيمة

2007م

الناظور

2008م

الناظور

2008م

الناظور

2008م

طنجة

2008م

الناظور

2009م

الناظور

2009م

دريوش

2010م

الناظور

2010م

الحسيمة
62

شاملة
شهرية
تربوية
أسبوعية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
أسبوعية
شاملة
شهرية
شاملة
أسبوعية
شاملة
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة
أسبوعية

توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت
توقفت

الريف
دشارينو
المساء
الشرقية
أخبار
الريف

العتابي
2010م
عيسى
مروع
20011م
رضا
السباعي
الغلبزوري 2012م
السكناوي

هبة بريس أمحمد
لكبير

2013م

الناظور
الناظور
الحسيمة
الناظور

شاملة
شهرية
شاملة
جهوية
شهرية
شهرية
شاملة
شهرية
شاملة

توقفت
توقفت
توقفت
مستمرة

ملحــــق المجــــالت
المديــــر تاريـــخ
اســــــم
المسؤول اإلصدار
المجلة
هللا 1995م
فضـــــــاءات عبد
مغربـــــــية شريق
ومحمد
أقضاض
وحسين
القمري
2001م
فريد
حفريــــات
مغربيــــــة لمريني
1998م
عالم اإلشهار رشيد
بنعزوز
1998م
حوليـــــات حسن
الريـــــــــف الجرموني
2008م
سليمان
نوميديا
أسباعي
2010م
مايسة
تيفاوين
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طبيعـــة الصدور

مكـــان
الصدور
الناظور

متوقفة

الناظور

متوقفة

الناظور

متوقفة

الحسيمة

متوقفة

الناظور

متوقفة

الناظور

متوقفة

رشيدة
نالريف
المراقي
مارشيكا نيوز ميمون
أجواو
نوادي الريف جمال
الفكيكي
رضا
المساء
السباعي
الشرقية
نافذة الريف منعم
الحوتي
ميديا الشرق عبد المجيد
الكركري
الشريف
تدغين
أدرداك
لألبحاث
األمازيغية
والتنمية
األابحاث
األمازيغية

2010م

الناظور

متقطعة

2010م

الناظور

متوقفة

2011م

الناظور

مستمرة

2012م

الناظور

متوقفة

2012م

الناظور

مستمرة

2012م

تركيست

مستمرة

ملحق :وتيــــرة تطور الجرائد بمنطقة الريف
السنــــــــــــــوات
سنوات الثمانين
سنوات التسعين
سنوات األلفية الثالثة
المجموع

عـــــــــدد الجرائـــــــــد
جريدة واحدة(.)01
سبع( )07جرائد.
ثالث وثالثون ()33جريدة.
إحدى وأربعون( )41جريدة.
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السيـــرة العلـــمية:

 جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور (المغرب). حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل على دكتوراه الدولة سنة 2001م. حاصأأل علأأى إجأأازتين:األولى فأأي األدب العربأأي ،والثانيأأة فأأي الشأأريعةوالقانون ،ويعد إجازتين في الفلسفة وعلم االجتماع.
 أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور. أسأأتاذ األدب العربأأي ،ومنأأاهج البحأأث التربأأوي ،واإلحصأأاء التربأأوي،وعلوم التربيأة ،والتربيأة الفنيأة ،والحضأار األمازيغيأة ،وديأدكتيك التعلأيم
األولي ،والحيا المدرسية والتشريع التربوي...
أديب ومبدع وناقد وباحث ،يشتغل ةمن رؤية أكاديمية موسوعية. حصأأأل علأأأى جأأأائز مؤسسأأأة المثقأأأف العربأأأي (سيدني/أسأأأتراليا) لعأأأام2011م في النقد والدراسات األدبية.
 حصل على جائز ناجي النعمان األدبية سنة2014م. عضو االتحاد العالمي للجامعات والكليات بهولندا. رئيس الرابطة العربية للقصة القصير جدا. رئيس المهرجان العربي للقصة القصير جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصير جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشترية ومبدعيها. رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. رئيس مختبر المسرح األمازيغي. عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية.65

 عضو اتحاد كتاب العرب.عضو اتحاد كتاب اإلنترنل العرب.عضو اتحاد كتاب المغرب. من منظري فن القصة القصير جدا وفن الكتابة الشترية. مهتم بالبيداغوجيا والثقافة األمازيغية. ترجمل مقاالت إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. نارك في مهرجانات عربية عد في كل من :الجزائأر ،وتأونس ،وليبيأا،ومصر ،واألردن ،والسعودية ،والبحأرين ،والعأراق ،واإلمأارات العربيأة
المتحد ،وسلطنة عمان...
 مستشأأار فأأي مجموعأأة مأأن الصأأحف والمجأأالت والجرائأأد والأأدورياتالوطنية والعربية.
 نشر أكثر من ألف وثالثين مقال علمي محكم وغير محكأم ،وعأددا كثيأرامن المقأاالت اإللكترونيأة .ولأ أكثأر مأن ( )150كتأاب ورقأي ،وأكثأر مأن
مائأأة كتأأاب إلكترونأأي منشأأور فأأي مأأوقعي (المثقأأف) وموقأأع (األلوكأأة)،
وموقع (أدب فن).
 ومأأن أهأأم كتبأأ  :فقأأ النأأوازل ،ومفهأأوم الحقيقأأة فأأي الفكأأر اإلسأأالمي،ومحطأأأأات العمأأأأل الديأأأأدكتيكي ،وتأأأأدبير الحيأأأأا المدرسأأأأية ،وبيأأأأداغوجيا
األأطأأاء ،ونحأأو تقأأويم تربأأوي جديأأد ،والشأأترات بأأين النظريأأة والتطبيأأق،
والقصأأأة القصأأأير جأأأدا بأأأين التنظيأأأر والتطبيأأأق ،والروايأأأة التاريخيأأأة،
تصورات تربوية جديد  ،واإلسالم بين الحداثة وما بعد الحداثة ،ومجزءات
التكأأوين ،ومأأن سأأيميوطيقا الأأتات إلأأى سأأيميوطيقا التأأوتر ،والتربيأأة الفنيأأة،
ومدأل إلى األدب السعودي ،واإلحصاء التربوي ،ونظريأات النقأد األدبأي
في مرحلة مابعد الحداثة ،ومقومات القصة القصير جأدا عنأد جمأال الأدين
الخضيري ،وأنواع الممثل في التيارات المسرحية الغربية والعربيأة ،وفأي
نظريأأأة الروايأأأة :مقاربأأأات جديأأأد  ،وأنطولوجيأأأا القصأأأة القصأأأير جأأأدا
بأأأالمغرب ،والقصأأأيد الكونكريتيأأأة ،ومأأأن أجأأأل تقنيأأأة جديأأأد لنقأأأد القصأأأة
القصأأأأير جأأأأدا  ،والسأأأأيميولوجيا بأأأأين النظريأأأأة والتطبيأأأأق ،واإلأأأأأراج
المسأأرحي ،ومأأدأل إلأأى السأأينوغرافيا المسأأرحية ،والمسأأرح األمأأازيغي،
ومسأأرح الشأأباب بأأالمغرب ،والمأأدأل إلأأى اإلأأأراج المسأأرحي ،ومسأأرح
الطفأأل بأأين التأأيليف واإلأأأراج ،ومسأأرح األطفأأال بأأالمغرب ،ونصأأوص
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مسرحية ،ومدأل إلى السينما المغربية ،ومناهج النقد العربي ،والجديد فأي
التربية والتعليم ،وببليوغرافيا أدب األطفال بأالمغرب ،ومأدأل إلأى الشأعر
اإلسالمي ،والمدارس العتيقة بالمغرب ،وأدب األطفال بأالمغرب ،والقصأة
القصأأير جأأدا بالمغرب،والقصأأة القصأأير جأأدا عنأأد السأأعودي علأأي حسأأن
البطران ،وأعالم الثقافة األمازيغية...
 عنوان الباحث :جميل حمداوي ،صندوق البريد ،1799الناظور،62000المغرب.
 الهاتف النقال0672354338: الهاتف المنزلي0536333488: اإليميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.
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كلمات الغالف الخارجي:
اليمكن للثقافة األمازيغية أن تنتعش وتزدهر ،بأيي حأال مأن األحأوال ،إال
ب أاإلعالم المسأأموع والمكتأأوب والمرئأأي .ومأأن هنأأا ،فأأالراديو والتلفزيأأون
والسأأينما واإلنترنيأأل والصأأحافة والكتأأاب مأأن اآلليأأات المهمأأة فأأي عمليأأة
التواصل والتبليغ ،بهدف نقل الرسائل الملفوظة وغير الملفوظة  ،وإيصال
الشأأفرات التاتيأأة أو الموةأأوعية إلأأى اآلأأأرين مأأن أجأأل تلقيهأأا وتفكيكهأأا
وتيويلها من جهة ،وتمثلها إيجابا أو سلبا من جهة أأرى.
بيد أن اإلعالم السمعي والمرئي ال يمكن أن يحقق أهدافأ المرجأو  ،سأواء
أكانل عامة أم أاصة ،إال بوجود اإلمكانيات المادية ،وتحقيق الديمقراطية
ميأأدانيا ،ووجأأود قضأأاء نزيأ وعأأادل ،وتأأوفير الطاقأأات اإلعالميأأة المثقفأة
والمتجدد من أجل السمو باإلعالم المغربي تقنية وتفاعال وترابطا ،والرفع
من مكانت وطنيا وعربيا ودوليا.

الثمن30:درهما
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