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 اكادير 

نتمون ألي جهة أنفسهم على أنهم/ن أفراد ال م مع مجموعة من األشخاص الذين عرفوا/ن جتا       

سياسية كانت أو هيئة أو منظمة أو إطار ذو طابع أو صبغة معينة , أطلقوا اسم ' عرس الذئب ' 

باألمازيغية ' تمغرانوشن ' كاسم يميز هده الدينامية الجديدة التي تميز أبناء اكادير و هو اسم يسلط 

الضوء بشكل واضح على الثقافة/ الحضارة االمازيغية و بما يتسم به االمازيغ من تسامح و قيم و 

مميزات تناقلت عبر العصور بسلم و سالم كانت فيها المرأة رمز ثورة و قوة و من ضمان للحريات 

 )االعتقاد و الميول و الهويات .... . و كانت الدورة التكوينية مصادفة لليوم العالمي الفردية بما فيها

و كان النقاش حول مجموعة من المواضيع المثيرة للجدل التي  العابرون و العابرات جنسيا ( للترانس

قيات تكون متجاوزة . بما فيها من نقاش مفصل حول القانون الجنائي المغربي , اتفا أنيجد ربها 

كالعنف ضد الرجال و النساء خصوصا  أخرىو مواضيع , و نقاش شامل للجنسانية  اإلنسانحقوق 

التحرش ,اإلقصاء و التهميش إلى غيرها من النقاشات التي فتحت نقاش موسع و كان الحوار سلس 

 اصاألشخبين مجموعة من  األفكاريكون أكاديمي مما سهل تبادل  أنبعيد عن لغة الخشب متفاديا 

) متمدرسين / ال متمدرسين , اطر , خريجي شعبة الفلسفة و علم  لالهتمامتنوعا مثير  شكلواالذين 

ا جعل , متمدرسين في قطاع الفندقة ... مم انجليزيةاالجتماع و علم النفس , دراسات فرنسية و 

عن  اللواتي يعرفن  األشخاص. و حضور ملحوظ لمجموعة من  النقاش مفتوح و قابل للتطوير

أنفسهن نساء و نساء ...و هي نقطة أخرى تحتسب لدينامية عرس الذئب التي بادرت لدعوتهن و 

 أحياناإقصاء ألي طرف في النقاش رغم االختالف  أيانخراطهن الملحوظ في النقاش . لم يكن هناك 

النقاش كان تقاطعي نضالي محض . أن إلى اآلراءفي   

المسرحية و رفع الحاضرون و الحاضرات مجموعة  األنشطةكما رافق الورشة التكوينية مجموعة من 

 كاالشتغال على فيلم وثائقي و .و اقتراح توصية  30من التوصيات و االقتراحات التي تجاوزت 

 معبرين/ات في وضعيات صعبة بهذا  األشخاصتطوعية لمساعدة  مسرحيات و تنظيم مبادرات إنسانية

و  بشيءات ال يريدون و ال يطالبون /نبصوت واحد رغم االختالف أنهم متحدون و أنهم/ن موجودو

فهم/ن الشارع العام و رفع شعارات فارغة الن الحق ينتزع و ال يعطى  إلىالخروج  إلىليسو بحاجة 

 ن/يوالتهمفي ظل قانون يجرم هوياتهم و م ن/من االعتداءات التي تطالهم األمنحقهم في  أنيعتبرون 

 أنهم/ناكادير يقولون لكم بصوت واحد  أبناءو اعتقاداتهم و يضيق عليهم/ن حريتهم الشخصية . 

و عنصرية  مخالفة لما ينص عليه الدستور  إقصاءمستمرون في التنديد لما يتعرضون له من تمييز و 

. اإلنسانالدولية لحقوق  المواثيقو   
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