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إعداد:
رشيدة

 إمرزيك

ذلك  يف  مبا  اإلجراءات  من  تالها  وما  فرباير   20 حركة  مطالب  خلفيات  على  املغريب  الشارع  يعرفها  اليت  الدينامية  إطار  يف 
النقاش الذي انصب أخريا على مضامني اخلطاب امللكي للتاسع من مارس،  ونظرا ألمهية املوضوع اخلاص بالتعديالت الدستورية  
إرتأت العامل األمازيغي أن ترصد أراء ومواقف العديد من الفعاليات السياسية واجلمعوية حول املوضوع إلطالع الرأي العام حول 

ما استجد يف املوضع،  تفاصيل اخرى جتدوهنا  يف هذا امللف.

قبل الخوض يف تأمل افرتاضات هذا السؤال املزدوج ، يجدر التوقف 
عند مناسبة   طرحه ، التي هي الخطاب امللكي ل9 مارس 2011 
والذي كان  خطابا مبارشا وجوابا رصيحا عىل تظاهرات 20 فرباير 

املطالبة باإلصالحات السياسية  والدستورية .
كل  من  الرئييس   املترضر   التاريخ  وعرب  دائما  االمازيغية  كانت 
املغربي  املجتمع  يف  تموج   التي  املجتمعية  السياسية  التحوالت 
رغم أن األمازيغ  هم  صانعوها يف الغالب األعم  فيكفي أن نرجع 
والرشسة  الحقيقية  االمازيغية  املقاومة  لنرى   قليال  املايض  اىل 
لالستعمار االسباني والفرنيس لبالدنا  والعدد الكبري من الفدائيني 
الذين استشهدوا فداءا الستقالل الوطن وذودا عن ترابه وتاريخه 
كل  يف  االمازيغية   للمقاومة  الكبرية  التضحيات  هذه  أن  إال 
والجنوب  املتوسط  واألطلس  الريف  يف  املغربية  والجهات  املناطق 
بالتهميش والنكران واإلقصاء والتصفية  إال  لم تقابل  والصحراء  
للمغرب  السيايس  االستقالل  بعد  مبارشة  للمقاومني  الجسدية 
املغرب  والغدر  عىل مقدرات  الخيانة  ما تسلطت قوى  إذ رسعان 
االمازيغية   للمقاومة  وجهها  وأدارت  واالقتصادية   السياسية 
يتم عرضه  أكثر   وال  اقل  ال  االمازيغية  موردا سياحيا  وأصبحت 
الصعبة  العملة  وجلب  به  االستمتاع   قصد  األجانب  للسياح 
الحال  بطبيعة  الجدد  املعمرون  باملغرب   القرار  صانعي  لرشكات 
يرتحم  من  اليوم  األمازيغ  املغاربة  من  نجد  أن  غرابة  فال  لذلك   .
من  الجميل  ونكران  بالحكرة  ويحس   ، باملغرب  فرنسا  أيام  عىل 
حقيقي   نضال  أو  مجهود  أي  تعمل  لم  مسيطرة   سياسية  نخبة 
السرتجاع املغرب من براثن االستعمار إال  لغة املذكرات  والعرائض 
مصنفة  فنادق  يف  السياسية  وباملفاوضات  باإلصالحات   املطالبة 
يف الخارج وجاءها االستقالل السيايس بطبق من ذهب ، واستمر 
ففرض  االمازيغية   الجغرافيا  وحتى  االمازيغي  اإلنسان  تهميش 
االمازيغية  أخرى  ونعتت  تارة  تارة واالسالموي   العروبي   الفكر 
االمازيغية تارة بالالحداثيني وتارة أخرى باملتصهيننني  والنتيجة 
الواضحة املفضوحة هي إقصاء االمازيغي من كل مناحي الحياة 
مناطق  ضمن  وتصنيفها  االمازيغية  املناطق  تهميش  واستمرار 
املغرب الغري نافع ، اىل غاية 1994 ليس هناك أي إشارة ولو سلبية  
يف  وال  الدراسية  املقررات  يف  ال  املغرب  تاريخ  وعن  االمازيغية  عن 
املهيمنة  السياسية  القوى  معظم  أدبيات  يف  وال  الرسمية  الخطب 
األمام  اىل  الجذري  وتحديدا  اليسار  إذا ما استثنينا قوى  باملغرب  
التي كانت االمازيغية من بني املواضيع التي يتم مناقشتها يف أقبية 
السجون بني مناضل املعتقلني آنذاك  وكانت بعض اإلشارات إليها  
وهي متقدمة بطبيعة الحال يف حينها  يف أدبياتها السياسية كما 
املغربي  للمناضل   والديمقراطية  التقدمية  املواقف  يف  الحال  هو 
إدريس  املرحوم  الحقوقي  واملناضل  الرسفاتي   أبراهام  املرحوم 
اللغوية  املسألة  طرح  اىل  السباقني  من  كانا  واللذان  بنزكري  
ذكرنا   ، والطبقي  الوطني  بالتحرر  وعالقتها  باملغرب  والثقافية  
التقدمية من االمازيغية اعرتافا  املغربي ومواقفه  الجذري  اليسار 
منا بفضله عىل  القضية االمازيغية  واالعرتاف والعرفان البد منه 
ألالعرتاف والنكران من أطراف سياسية أخرى لم يكن  ملن يعاني 
السلطة  بل مراكمة  أولوياتها  الفكري والثقايف والنضايل من  الهم 
واالمتيازات  كما هو حال مجموعة من األحزاب السياسية املغربية 
االمازيغية  القضية  تكن  لم   لكنها  االمازيغية  عىل  املحسوبة 
بالنسبة لها إال فزاعة  تحركها كلما أحست بالخطر  أو استهدفت 
يعرف  املغربي  والشعب  ألعضائها  الشخصية  السياسية  املصالح 
بعد   ، املجال  هذا  يف  الصالح  من  والطالح  السمني  من  الغث  جيدا 
1994 كان الخطاب امللكي للمرحوم الحسن الثاني الذي كان إجابة 
يف  األمازيغ  املناضلني  من  عدد  واعتقال  الرشيدية   انتفاضة  عىل 
يف  وإدماجها  االمازيغية  بدسرتة  واملطالبني  ماي  فاتح  تظاهرات 
املنظومة التعليمية ، فكانت مهزلة نرشة اللهجات وتواصل الضحك 
عىل الذقون وأصبح الوعي االمازيغي يتطور تدريجيا  بموازاة مع 
الحكرة والتهميش واإلقصاء  مجسدا تعبرياته املبارشة يف الحركية 
الضعيفة  اإلمكانيات  برغم  استطاعت  التي  االمازيغية  الجمعوية 
والعمل الفردي ملعظم جمعياتها ورغم القمع والتضييق أن تكون 
أن  ذلك والبد هنا  قبل  والدولية  الوطنية  الساحة  رقما سياسيا يف 
نقف  لنشكر كل املناضلني األمازيغ  يف شمال املغرب وجنوبه رشقه 
وغربه  عىل التضحيات التي قدموها من اجل أن تبقى االمازيغية  
رغم كل املؤامرات املسبوكة ضدها والتي التزال مستمرة اىل اليوم 
من  الدولية  املحافل  يف  ناضلوا  الذين   املناضلني  نشكر  أن  والبد   ،

ونذكر  واإلقصاء   التهميش  عىل  عصية  االمازيغية  تبقى  أن  اجل 
ادبلقاسم  حسن  األساتذة:  الحرص   ال  الذكر  سبيل  عىل  منهم 
واحمد الذغرني واحمد ارحموش ورشيد راخا وآخرون  الذين لهم 
باملنظمات  وربطها  االمازيغية  القضية  تدويل  يف  الكبري  الفضل 
كبري  بشكل  وساهموا  والشعوب  اإلنسان  بحقوق  املعنية  الدولية 
اسمها  وبلغة  االمازيغي  الشعب  اسمه  بشعب  العالم  تعريف  يف 
للمشهد  واالسالموية  العروبة  احتكار  عىل  وقضوا  االمازيغية 
الثقايف الوطني  ، واملناضلني األمازيغ يف الريف الذين استطاعوا أن 
يحافظوا دائما وابدآ يف كل عالقاتهم الخارجية بالقضية االمازيغية 
كقضية مركزية يف رشاكاتهم مع نظرائهم األوروبيني يف املجتمع 
كانوا  أينما  األمازيغ  املناضلني  وجميع  هؤالء  اىل  األوروبي  املدني 
أو يف  يوميات املجتمع  الجامعية ويف السجون املخزنية  املواقع  يف 
لغتنا  تبقى  أن  اجل  من  نضال  عىل  وعرفان  تقدير  تحية  املدني   
 ، املغربي  والسيايس  الثقايف  الوعي  يف  االمازيغية  حارضة  هويتنا 
عن  فتمخض  االمازيغي   النضايل  الوهج  اشتعل   1994 سنة  بعد 
االمازيغية   للثقافة  امللكي  املعهد  وإنشاء   2000 بوزنيقة  وثيقة 
للعمل  باحرتافية  منصوبة  مصيدة   كان   والذي   2001 سنة 
نضاليته  اغتيال  و  وإلهائه  رشذمته  فتمت  االمازيغي   الجمعوي 
امللكي  املعهد  انهزم  كما  االمازيغية  الجمعوية  الحركة  فانهزمت 
للثقافة االمازيغية  إذ كان تصارع املناضلون من الجانبني فخرس 
بسط  يف   املغرب  يف  االقصائي   أالستئصايل  الطرح  ونجح  الجميع 
سلطاته السياسية والثقافية وتم إيهام الناس بذلك وأن االمازيغية 
ممكن أن يتم حلها بمؤسسة هنا أو هناك يف الوقت الذي أيقن فيه 
الجميع بأن القضية االمازيغية قضية سياسية بامتياز ومقاربتها 
رهينة بالنضال عىل املستوى السيايس  ذلك ما فهمه األستاذ احمد 
االمازيغي   الديمقراطي  الحزب  تأسيس  اىل  بادر  عندما  الذغرني 
لكن آلة القمع والتضييق  وقفت باملرصاد لهذا املرشوع التاريخي 
الذي  تكالب عليه الكثريون دولة وأحزاب وحتى بعض الفعاليات 
فتح  انه  املهم  لكن   ، االسرتاتيجية  النظرة  الضيقة  االمازيغية 
أن الرصاع باملغرب رصاعا  املبارش وأوضح  النقاش السيايس  باب 
األحيان  بعض  ويف  هوياتي  و  ثقايف  كذلك  ولكن  صحيح  سياسيا 
االمازيغي  الديمقراطي  ، والحزب  عشائري عائيل وحتى عنرصي 
حورب ليس ألنه حزب سيزاحم األحزاب الكربى املستقوية بنفوذ 
بتوعية  ويقوم  يوضح   أن  شأنه  من  حزب  ولكنه  واملال  الدولة 
حقيقية للمواطن املغربي عن أوجه توزيع السلطة والثروة باملغرب  

ودور العنارص امليثا _سياسية يف ذلك .
انه  إذ  بامتياز  تاريخي  خطاب   2011 مارس  ل9  امللكي  الخطاب 
باملغرب  واللغوي  الثقايف  التعدد  عن  البالد  ملك  يتحدث   مرة  ألول 
أن  أراد  ربما  امللكي  الخطاب  أن  أي   ، صلبه  يف  االمازيغية  ويضع 
استحوذ  املغربي من  مايض   والثقايف  السيايس   املستقبل  يحرر  
شئ    كل  عىل  وسياسيا  ودينيا  ثقافيا  املطلق  األحادي  الفكر  فيه 
وأصبح التعدد نشازا ومروقا ، الخطاب امللكي  نفض لغبار التاريخ 
املرحوم  بلغة  وموشومة  ومنسية  مجهولة  حية  ذاكرة  يف  ونبش 
واللغوي  الثقايف  للتعدد  امللكي  االعرتاف  يكون  وربما  الخطيبي 
باملغرب  ايدانا بسقوط صقور االستئصال  املسيطرين عىل  املحيط 
امللكي وتصحيح لوضعية خاطئة ، فعندما كان مثال الروائي حسن 
قاطبة  املغاربة  اعتربه  امللكي   القرص  باسم  رسميا  ناطقا  أوريد 
بمثقف  واحتفاء  واعرتافا  تكريما  الخصوص  وجه  عىل  واالمازيغ 
امازيغي  يجسد بشكل من األشكال الوعي العرصي االمازيغي  يف 
تال  وما  الحكم   مربع  من  استبعاده  لكن   ، امللكي  القرص  محيط 
املناضل  أمثال  األمازيغ  النشطاء  اعتقال  ومنها  تطورات  من  ذلك 
العشائري  أالستئصايل  الجناح  بتحكم  ايدانا  كان  الخياري  شكيب 
بدواليب القرار السيايس باملغرب ، وكان هذا التحليل البسيط هو 
إال  أنملة  املغربي  ولم يتحول قيد  الشعب  أبناء  العامة من  حديث 
بعد خطاب 9 مارس 2011 حيث اعتربه الكثريون من أبناء الشعب 
املغربي  ايدانا بصفحة جديدة بني امللكية واالمازيغ باملغرب ، رغم 
ان التخوفات والتوجسات التزال قائمة من وجود مثبطات وقوى 
الحقيقي  العرتاف  الحميد  امللكي  املسعى  تعرقل  قد  استئصاليه 
، فبعد األصوات بدأت تحذر  باللغة والثقافة االمازيغيتني باملغرب 
من مغبة االعرتاف الدستوري باللغة االمازيغية كلغة رسمية وهي 
من  تستفيد  قائمة   سياسية  مصالح  عن  تدافع  الحال  بطبيعة 
أحادية اللغة والثقافة والعائلة وغريها من االعتبارات ، لذلك السؤال 
عن تحرير  املستقبل من املايض يتطلب  خطوات وإرادة سياسية 

عىل  تقوم  واضحة 
للسلطة  عادل  توزيع 
كل  بني  والثروة 
الشعب  مكونات 
فحكومة    ، املغربي 
كالحكومة  عائلية 
ال  الحالية  العائلية  
إهانة  تكون  أن  يمكن 
ولتنوعهم  للمغاربة 
والهوياتي   الثقايف 
فيها  األمازيغ  فأين 
الصحراء  أهل  أين  ؟ 
فيها ؟ أين أهل الرشق  

أن  أم  ؟  املغرب  أو عائلتني هما  ؟ فهل عائلة واحدة  فيها  العميق 
باستعمار  استبداله  تم  دولة  استعمار  وهو  الفرنيس  االستعمار 

عشرية وعائلة؟ 
إن تحرير املستقبل من املايض الرجعي االقصائي يتطلب  قرارات 
سياسية استعجاليه من قبل الدولة ومؤسساتها ومن قبل املجتمع 

املدني وتنظيماته  وأهمها :
املغرب  وتعويض  االمازيغية يف استقالل  املقاومة  بدور  اإلقرار   *
أبناء املقاومني الحقيقيني  عن ما قساه آبائهم من جراء االضطهاد 
اغلب  ألن  للمقاومني  السامية  املندوبية  وحل  االستعماري 

منخرطيها ومنتسبيها لم يقاوموا احد. 
املغربي  الدستور  يف  رسمية   كلغة  االمازيغية  باللغة  االعرتاف   *

املقبل .
وانتخاب  االنتخابي  التقطيع  وإعادة  والربملان  الحكومة  حل   *
والهويات  الثقافات  جميع  من  مكونة  حقيقية  تمثيلية  حكومة 
الجغرايف  التوزيع  االعتبار  بعني  االخد  مع  باملغرب  واملرجعيات 
للربملان  بالنسبة  الشئ  ونفس  االجتماعي  النوع  مقاربة  وإدماج 
الذي يجب أن يضم كل رشائح املجتمع من كل الثقافات والهويات 

والجغرافيات بشكل حقيقي بعيدا عن سلطة املال والتوجيه
* اختيار مستشاري امللك من جميع الثقافات واملناطق الجغرافية 
املغربية ليتسنى للملك التعرف حقيقة وعن كثب عن كل ما يعتمل 
لدور  العشائري   االحتكار  مع  والقطع  املغربي   املجتمع  داخل 

املستشارية .
* إعطاء الحق لكل الثقافات والهويات باملغرب بحقها يف التعبري 
الديمقراطي  الحزب  بحق  االعرتاف  ومنها   نفسها  عن  السيايس 
املشاركة  بحرية  وغريهم  االمازيغي  الفيدرايل  والحزب  االمازيغي  

السياسية يف  تسيري أمور البالد .
* تمثيلية جميع املناطق الجغرافية وجميع الثقافات  يف املجالس 
والعائيل  العشائري  االحتكار  مع  والقطع  املعينة  االستشارية  
توزيع  يف  حقيقية  ديمقراطية  وتوطيد  االختيار  يف  والزبونية 

السلطة والثروة باملغرب.
حوار  ببدء  كفيلة  أراها   التي  البسيطة  املقرتحات  بعض  هذه 
بني جميع  والسلطة  للثروة  عادل  توزيع  املغرب شعاره  يف  وطني 
مكونات الشعب املغربي والتحول من دولة الرعايا والزبناء اىل دولة 
املرشوع  حقهم  األمازيغ  وإعطاء  واملسؤولة  املنتخبة  املؤسسات 
يف بالدهم بعيدا عن االستئثار العشائري والعائيل بمقدرات املغرب 
لذلك هو  الرضوري  واملدخل   ، والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
إصالح دستوري شامل  وإعادة تشكيل خريطة سياسية مغربية 
قائمة عىل التمثيل املناطقي واللغوي  يف التعيينات الحكومية ويف 
القرار اإلداري واعدة االعتبار  الدبلوماسية ويف مناصب  التعيينات 
للمغاربة قاطبة  وعدم تغليب فئة عىل فئة وال ثقافة عىل أخرى 
فاملغرب قوي بتعدده وغناه  وليس بفقر البعض املحظوظ وفقر 
الحركة  مطالب  هي  هذه  ربما   . شعبه  من  الصالحات  الباقيات 
املقبلة وربما  املظاهرات  التي ستعرب عنها يف  االمازيغية  الثقافية 
 ، مغلوب  وال  فيه  غالب  ال  وطني  نقاش  لبدء  األوىل  األرضية  هي 
فشكرا للملك محمد السادس عىل بدئه هذا النقاش  فلنعبأ جميعا 
باملايض  اإلقصاء  ظلمات  نجعل  وال  املايض   من  املستقبل  لنحرر 

تنغص علينا أحالمنا بمستقبل  حر وديمقراطي وتعددي .
* أنغري بوبكر
السلك العايل باملدرسة الوطنية لإلدارة بالرباط
فاعل حقوقي ومناضل امازيغي

اخلطاب امللكي ل9 مارس 2011 حول االمازيغية :
هل هو حترير املستقبل من املاضي  أو حترير املاضي من املستقبل ؟؟

 أنغري بوبكر

ال بديل لألمازيغ عن أمازيغية رمسية يف الدستور
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* حاورتها ر.إمرزيك

لحقوق  املغربية  الجمعية  موقف  كان   *
اإلنسان حول األمازيغية يف مؤتمرها السابع 
أمازيغية  أن هناك فعاليات  إىل درجة  سلبي 
الجمعية  موقف  واآلن  املؤتمر،  من  انسحبت 
فيما يخص القضية األمازيغية عكس ما كان 

يف املايض، ماذا تغري؟
** أوال أود أن أوضح أن موقف الجمعية 
من اللغة األمازيغية يف مؤتمرها السابع 
لكن  سلبيا،  يكن  لم   2004 سنة  املنعقد 
لم تطالب  الجمعية  أن  ذلك  ناقصا.  كان 
األمازيغية  اللغة  بدسرتة   ،2007 قبل 
كانت  ذلك  رغم  لكنها  رسمية  كلغة 
وارتجالية  بطء  بتجاوز  طالبت  قد 
تدريس اللغة األمازيغية، وبإعطاء اللغة 
كلغة  بها  الالئقة  مكانتها  األمازيغية 
اإلجتماعية،  الحياة  مناحي  يف  وطنية 
ووسائل  التعليم  مستوى  عىل  خاصة 
الحماية  وبتوفري  الرسمية،  اإلعالم 

الدستورية القانونية للغة األمازيغية. 
املؤتمرين  انسحاب بعض  لم يكن  ثانيا، 
من  للموقف  راجع  آنذاك  واملؤتمرات 
اللغة األمازيغية ألن املوقف املذكور اتخذ 
وصوت  ديموقراطي  وبشكل  بالتصويت 
فاإلنسحاب  أيضا.  املنسحبون  لصالحه 
يف  اتفاق  إىل  التوصل  عدم  بسبب  كان 
يف  التمثيلية  حول  الرتشيحات  لجنة 
املشكل  تجاوز  تم  وقد  اإلدارية،  اللجنة 

بعد املؤتمر. 
إىل  ذلك  بعد  الجمعية  موقف  تطور  أما 
نظري  يف  راجع  فهو  الرتسيم  مطلب 
التي  للمنهجية  جهة  من   : ملسألتني 
التي  القضايا  كل  يف  الجمعية  تتبعها 

تعتمد  حيث  التقدير  يف  اختالفات  فيها 
املواقف  وتطوير  النقاش  إنضاج  عىل 
أخرى  جهة  ومن  الجميع،  بمشاركة 
املعنية  األممية  اللجنة  توصية  لصدور 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق 
والثقافية سنة 2006، التي طالبت الدولة 
األمازيغية  باللغة  باإلعرتاف  املغربية 
داخل  الرأي  هذا  دعم  مما  رسمية  كلغة 
اإلخوة  من  العديد  به  واقتنع  الجمعية 
املطلب  هذا  أن  يعتربون  كانوا  الذين 

سيايس وليست له مرجعية حقوقية. 
مطلبي  برنامج  لها  األمازيغية  الحركة   *
كلغة  األمازيغية  دسرتة  أهمها  مرتابط 
املطالب  من  العديد  أيضا  وهناك  رسمية 
كيف  واإلعالم،  والتعليم  كاألسماء  األخرى 
انتم  املطالب؟ وهل  التجاوب مع هذه  يمكن 
بخصوص  عنه  اإلعالن  تم  بما  مقتنعون 

التعديالت الدستورية؟ 
يرقى  ال  امللك  خطاب  يف  جاء  ما   **
املغربية  الدولة  التزامات  مستوى  إىل 
األمازيغية  الثقافية  الحقوق  مجال  يف 
اإلشارة  تمت  التي  املرجعية  إىل  بالنظر 
لها بشأن التوصية األممية التي أصدرتها 
التقرير  مناقشة  إثر  عىل  املعنية  اللجنة 
االقتصادية  الحقوق  حول  الحكومي 
إىل  واالجتماعية والثقافية، كما ال يرقى 
التزاماتها أمام الشعب املغربي من خالل 
ما تم التعبري عنه من طرف رئيس الدولة 
نفسه يف خطابات سابقة. فالحديث عن 
األمازيغية يف خطالب 9 مارس لم يتجاوز 
اإلعرتاف بها كمكون من مكونات الهوية 
املغربية وهي مسألة لم تعد يف حاجة إىل 
خالل  من  تجسيد  إىل  تحتاج  لكن  تأكيد 
لتلك  الحامية  باللغة  املطلوب  اإلعرتاف 

والعاكسة  للثقافة  والحاملة  الهوية 
وتطورها  الستمرارها  والضامنة  لها 
وتقاسمها كهوية مشرتكة لكل املغاربة. 
األمازيغية  بالهوية  اإلعرتاف  إن  ثم 
املغربية  للهوية  األمازيغي  أواملكون 
ككل  بالديموقراطية  ترتبط  مسألة 
حول  الخطاب  يف  جاء  ما  أن  ومادام 
ينتج  لن  وكآليات  كمضمون  الدستور 
عنه دستور ديمقراطي فلن يشكل أيضا 
االستجابة  حيث  من  متقدما  دستورا 
ومطالب  األمازيغية  الحركة  ملطالب 

الحركة الحقوقية بهذا الخصوص.    
أما املطالب األخرى، وإن كان موقع اللغة 
يف الدستور أسايس، فهي مطالب تتحقق 
نتيجة النضال اليومي للحركة األمازيغية 
الحقوقية  والحركة  الديموقراطية 
املتبعة  السياسات  عىل  بالضغط 
والرتافع لدى املسؤولني ومؤازرة ضحايا 
باملطالب  والتعريف  اللغة  التمييز بسبب 
األمازيغية والرتبية عىل الحقوق الثقافية 
هونضال سيستمر كيفما كانت املكاسب 

املنتزعة يف املرحلة الراهنة.
تقدمت  الذي  التقرير  أن  من الحظ  هناك   *
عىل  مؤكدين  ألوانه  سابق  الجهوية  لجنة  به 
أنه من الواجب التنصيص عىل هذه الجهوية 
موقف  ما  عنها،  اإلعالن  قبل  دستوريا 

الجمعية حول هذا املرشوع ؟
** لحد اآلن لم نحدد بعد موقفا مشرتكا 
اإلعالن  تم  الذي  الجهوية  مرشوع  حول 
عنه. لكن أود أن أسجل بشكل شخيص أن 
من أهم ما جاء به املرشوع هو وضع آلية 
للمشاركة النسائية يف تسيري الجهات. إال 
أن هذه املسألة بدورها ال تكتيس أهمية 
مجاال  الجهات  كانت  إذا  إال  حقيقية 

للديمقراطية  الفعلية  للممارسة 
للقرار  استقالل  ظل  يف  املحلية، 
الرتابية  اإلدارة  هيمنة  عن  بعيدا 
يحيلنا  ما  وهذا  النفوذ.  ذوي  وكل 
االنتقال  معيقات  سؤال  إىل  مجددا 
زالت  ال  التي  الحقيقي  الديمقراطي 
خطاب  بها  جاء  ما  ومنها  متعددة 
خطوط  من  بنفسه  مارس   9
شكلت  ثوابت  عىل  وتأكيد  حمراء 
موضوع انتقاد العديد من الرافضني 
الحايل  للدستور  االستبدادي  للطابع 
أوالنشطاء  األكاديميني  من  سواء 

السياسيني أوالحقوقيني.  
بشغف  يرتقب  املغربي  العام  الرأي   *
كبري كيف ستتعامل اللجنة التي أنيطت 
قضية  مع  الدستور  إعداد  مهمة  بها 
بصفتكم  األمازيغيتني،  والثفافة  اللغة 
من املهتمني بالشأن السيايس والحقوقي 
وضعية  ستكون  كيف  املغربي،  

األمازيغية يف التغيريات الدستورية املقبلة؟
** بشكل عام وكما سبقت وذكرت، ال 
حاليا  املشكلة  اللجنة  من  الكثري  ينتظر 
فرباير،   20 فحركة  الدستور.  ملراجعة 
فرض  الذي  الضغط  وراء  كانت  التي 
فتح هذا الورش الدستوري )بعد سنوات 
اإلنصاف  هيئة  توصيات  صدور  من 
اإلصالح  تضمنت  التي  واملصالحة 
هذه  تنفيذ(،  دون  وبقيت  الدستوري 
وتعتربها  اللجنة  هذه  ترفض  الحركة  
الشعبية.  للمرشوعية  وفاقدة  فوقية 
عند  نربط  دائما  كنا  الجمعية  يف  ونحن 
أكثر  مطالبتنا بدستور ديموقراطي منذ 
من عرش سنوات، بثالث مستويات يجب 
 : الديموقراطية  هذه  فيها  تتجىل  أن 

مضمون الدستور وآلية بلورته وطريقة 
الثالث  الجوانب  وهذه  عليه.  املصادقة 
وتعترب  للتجزيئ.  قابلة  وغري  مرتابطة 
القضايا  بني  من  األمازيغية  القضية 
من  بالكثري  الدولة  معها  تعاملت  التي 
تبارش  أن  املستبعد  ومن  الديماغوجية. 
لجنة مشكلة بشكل أحادي وال تعرب عن 
القوى املطالبة بالحماية الدستورية للغة 
الوضع  من  الكثري  تغري  أن  األمازيغية  
الحايل  الوضع  هذا  بني  لكن،  الحايل. 
فيها  تتحكم  مسافة  انتزاعه  يمكن  وما 
التي  التعبئة  ومستوى  القوى  موازين 
األمازيغية  الحركة  تحققها  أن  يمكن 
للمطالب  الحاملة  الحقوقية  والحركة 

األمازيغية الديموقراطية. 

خدجية رياضي رئيسة اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان لــ »العامل األمازيغي«:
  

جلنة مراجعة الدستور فوقية وفاقدة للمشروعية الشعبية

* حاورته رشيدة إمرزيك

* الخطاب امللكي األخري للتاسع من مارس 2011 جعل 
كونها  منطلق  من  املغربية  الهوية  صلب  يف  األمازيغية 
ملكا لجميع املغاربة بدون استثناء، ثم جعلها كذلك، من 
ضمن املرتكزات األساسية للتعديل الدستوري املرتقب، 

كيف تلقيت الخطاب امللكي؟
واملسألة  الثقايف  بالشأن  املهتمني  ككل  أوال   **
بارتياح  الخطاب  هذا  تلقيت  باملغرب،  اللغوية 
األمازيغية  للحديث عن  األوىل  املعالم  أن  رغم  كبري 
حارضة  كانت  الجديد  للعهد  امللكية  الخطابات  يف 
يف خطابات سابقة. كما أنني اعترب أن اإلشارة إىل 
املرتقب  الدستوري  اإلصالح  محاور  كأحد  الهوية 
اإلشارة  أن  أهمها  كبرية،  دالالت  تحمل  مسألة 
أبعادها  كامل  اإلصالحات  إلعطاء  واضحة  كانت 
امللك  يحسم  فعندما  األفكار.  طرح  يف  الرتدد  بعدم 
السكة  اآلخرين عىل  يضع  فهو  الهوية،  يف مسألة 
محسومة.  مسائل  يف  النقاش  تضييع  عدم  أجل 
عن  البحث  أي  يجعل  املغاربة«  »جميع  تعبري  كما 

خصوصية خارج األمازيغية مضيعة للوقت. 
* الخطاب امللكي أيضا أكد برصيح العبارة عىل دسرتة 
هذه  بخصوص  املرتقب  نظرك  يف  هو  ما  األمازيغية، 

القضية يف الدستور املقبل؟
نقاش  إىل  يحتاج  يزال  ال  فاألمر  يل،  بالنسبة   **
إىل  يحتاج  عام  مبدأ  األمازيغية  فدسرتة  واسع. 
يف  ال��واردة  التعابري  كانت  فإذا  أدق.  تحديدات 
املغربية،  الهوية  لتحديد  كافية  امللكي  الخطاب 
الدستورية املختلفة  التجارب  فإنه من املعروف يف 
اللغة تقتيض  املسألة عند تطبيقها عىل قضية  أن 
الخيار بني مسألتني أو هما معا: ما رسمي وما هو 
اعتبار  ثالثة:  هنا  االحتماالت  فإن  وطبعا  وطني. 
اعتبار  ووطنيتني،  رسميتني  لغتني  معا  اللغتني 
العربية لغة رسمية واألمازيغية لغة وطنية، اعتبار 

العربية لغة وطنية واألمازيغية لغة رسمية.
إن هذه االحتماالت ستثري نقاشا مهما عىل هامش 
اإلصالحات الدستورية، وهو نقاش صحي، وحان 
الوقت ليصبح نقاشا علنيا بدل اقتصاره عىل فئات 
معينة ويف مناسبات محددة. لقد أصبح املواطن اآلن 

مثال  يعرف  أن  إىل  حاجة  يف 
أنه لوقت طويل ظن البعض 
لغة  العربية  اللغة  اعتبار  أن 
كبري،  حيف  فيه  رسمية 
عىل  كان  الحيف  أن  واألصح 
إن  نفسها.  العربية  اللغة 
العديد من الدول التي تعرف 
من  تجد  لم  لغوية  تعددية 
إال  الرسمية  للتعامالت  حل 
أو  )الفرنسية  أجنية  لغة 
اإلنجليزية(، مما يُمكن معه 
الواردة  اإلشارات  أن  القول، 
كلها  السابقة  الدساتري  يف 
لم يكن لها أي معنى، بل إن 
الغرض منها كان هو تأجيل 

النقاش فقط.
فإنني  الزاوية،  هذه  ومن 
األمازيغية  دسرتة  أن  اعترب 
يستلزم  رسمية  كلغة 
لتحويلها  كبرية  مجهودات 

رغم  مثال  فالعربية  اإلداري.  للتعامل  لغة  إىل 
استعمالها لعقود عديدة ال زالت لم تقتحم العديد 
االقتصادي.  املجال  ذلك  من  خاصة  املجاالت  من 
فعلينا إذا القيام بمجهود واسع قصد وضع املسألة 

اللغوية يف املغرب يف طريقها الصحيح.
ملغرب  جهوية  »آية  حول  سابق  لقاء  يف  طالبتم   *
الناظور  بني  تفصل  ال  هوياتية  بجهوية  املستقبل« 
والحسيمة« هل استجاب التقسيم الجهوي الجديد ملا تم 

التأكيد عليه يف اللقاء املشار إليه؟
** فعال، أن انطلق من تصور معني لطرح مسألة 
الجهوية، بل إنني ال زلت أدافع عن رضورة اعتماد 
فعال.  جهوي  تقسيم  عىل  مبنية  متقدمة  جهوية 
ويف هذا الصدد، فإن التقسيم الجهوي يجب أن يدل 

عىل االنتماء إىل هوية جهوية.
مركزية  عىل  معتمدا  طويل  لوقت  املغرب  ظل  لقد 
مفرطة حفاظا عىل الوحدة الرتابية، لكنني أعتقد 
انزالق،  أي  من  الوحدة  هذه  عىل  خوف  ال  أنه  اآلن 
بل العكس فإن الهوية الجهوية هي التي ستقوي 

الوحدة الوطنية. ولنا تجارب 
الدويل.  املستوى  عىل  عديدة 
أو  املتقدمة  الدول  جل  إن 
هي  الديمقراطية  ال��دول 
فدرالية،  تكن  لم  إن  دول، 
فإنها تعتمد جهوية متقدمة 
إما عىل شكل أنظمة للحكم 
جهوية  شكل  عىل  أو  الذاتي 
املغرب  أضاع  وقد  سياسية. 
منع  عندما  مهما  وقتا 
الجهوية،  األحزاب  تأسيس 
بحق  ستكون  كانت  والتي 
إىل  للوصول  مساعدا  معيارا 

تقسيم جهوي فعال.
وعىل أية حال، فإن التقسيم 
مرشوع،  مجرد  هو  املقرتح 
من  إال  اعتماده   يُمكن  ال 
قانونية  نصوص  خ��الل 
عن  ص���ادرة  وتنظيمية 
وستكون  املختصة،  األجهزة 
هناك فرصة ملعالجة االختالالت التي ستظهر متن 

خالل التمعن يف دراسته.
* العديد من املتتبعني للشأن السيايس باملغرب انتقدوا 
برأيك هل  الحايل،  الجهوي  التقسيم  املعتمدة يف  املعاير 
انضبط هذا التقسيم إىل املوازنة بني الجهات اقتصاديا 
واجتماعيا، أم أن هناك اختالالت بني الجهات، وهل أنتم 

مقتنعون بذلك؟
التقسيم هو مجرد مرشوع،  أنا اعترب أن هذا   **
الحق،  وقت  يف  معالجته  املختصة  لألجهزة  يُمكن 
موحد،  معيار  عىل  مبني  غري  أنه  اعترب  أنني  كما 
وال زالت نفس األخطاء الواردة يف التقسيم السابق 
تختفي  أن  تقتيض  الجهوية  الهوية  فمثال  قائمة. 
أسماء املدن والقبائل، فكيف تريدني مثال أن أدافع 
منفصلتني  هويتني  عن  مثال  الرشقية  الجهة  يف 
أن  فيه  أعرف  الذي  الوقت  يف  والرشق(  )الريف 
يف  نضع  فكيف  مصطنع؟  بإقحام  يتعلق  األمر 
وثقافية  تاريخية  بحمولة  منطقة  واحدة  تسمية 
إىل جانب منطقة بتحديد جغرايف؟ وكيف يُمكن أن 

مناطق  نضع  ونحن  جهوية  هويات  عن  نتحدث 
فاس  )جهة  مدن  جانب  إىل  ماسة(  سوس  )جهة 

مكناس(؟
إن معيار التقسيم الجهوي يجب أن يكون موحدا 
يف جميع مناطق املغرب. ومن هذه الزاوية أعترب أن 
ستة أو سبعة جهات كافية يف املغرب، وهي هويات 
عن  حديثه  عند  املغربي  الشارع  يتداولها  معروفة 
أن  كما  التاريخ.  أو  اللغة  أو  والتقاليد  العادات 
تقسيما من هذا النوع، سيعطي دفعة قوية للعمل 

التنموي الجهوي.
لجنة  به  تقدمت  الذي  التقرير  أن  الحظ  من  هناك   *
الواجب  من  أنه  عىل  مؤكدين  ألوانه  سابق  الجهوية 
التنصيص عىل هذه الجهوية دستوريا قبل اإلعالن عنها 

إىل أي حد هذا صحيح؟
** تقرير اللجنة عمل استشاري فقط. فالبالد ال 
التقارير بل القوانني واألنظمة.  يُمكن أن تحكمها 
التقرير يف حد ذاته مسألة مهمة جدا.  ولكن نرش 
نرش  يتم  أن  الجديد  العهد  يف  العادة  جرت  فقد 
التقارير التي تُعرض عىل امللك، وهذه نقطة حسنة 
فتح  واملتمثل يف  الغرض منها  نبحث عن  أن  يجب 

نقاش عمومي أمام أنظار الرأي العام.
نرش  أن  أعترب  العام،  بالشأن  مهتما  وبصفتي 
التقرير قبيل اإلصالحات الدستورية مسألة مهمة 
املخصصة  الفقرات  عىل  اإلط��الع  ويجب  جدا. 
أن  تبني  والتي  عامة  بصفة  الالمركزية  ملوضوع 
الباب املتعلق بالجماعات املحلية سيتعرض لتعديل 
شامل. كما أن مسألة دسرتة الجهوية موجودة يف 
مكانة  منحها  هو  اآلن  واملطلوب  الحايل،  الدستور 
الرتابية مع دسرتة  الجماعات  متميزة فعال ضمن 
الرتابية  الجماعات  بعالقة  املتعلقة  املبادئ  بعض 
من  وخاصة  املركزية  السلطة  ممثيل  مع  كلها 
تعمل  أن  هو  هنا  واإليجابي  والعامل،  الوايل  ذلك 
املفروضة  القيود  إزالة  عىل  القادمة  التعديالت 
التصويت  وبعد  الرتابية.  الجماعات  عىل  دستوريا 
عىل الدستور، سيكون املجال مفتوحا أمام املرشع 
الذي  املجال  ضمن  الالزمة  التفاصيل  لوضع 

سيحدده الدستور.
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اللغة، اهُلوية واإلنتماء يف الدستور الدميقراطي
نلتقي اليوم يف سياق دقيق يتسم بقدر كبري من 
الحساسية والخطورة، ذلك أنه يف جميع أوجهه 
سياق ال نظري له من قبل، حيث سمحت الثورات 
ومرص  تونس  من  كل  عرفتها  التي  الشعبية 
وليبيا واليمن، بقلب املعادلة التي كانت تفرض 
السيايس  اإلستجداء  منطق  الفاعلني  كل  عىل 
لإلصالحات التي يوكل أمرها إىل الحكام ويرتك 
رشوط  حسب  وحدودها  سقفها  تقدير  لهم 
النظام الذي يهيمن بأجهزته القمعية عىل كل 
للمرحلة  خاصية  أهم  ولعّل  الحياة،  مناحي 
الحالية هي أن الحراك الشعبي القوي قد جعل 
عقود  بعد  الواجهة  إىل  تعود  الجماهري  إرادة 
طويلة من الهمود، لرتّسخ آليات جديدة للتغيري 
الديمقراطي عرب تحديد جوهر مطالب اإلصالح 
التي ال يمكن التنازل عنها، ثم فرضها ومراقبة 

مراحل تنفيذها خطوة خطوة.
وإذا كان من املستحيل أن يبقى املغرب يف منأى 
الزلزال عىل  له وقع  الذي كان  الحراك  عن هذا 
واجب  فإّن  استثناء،  بدون  املنطقة  بلدان  كل 
الفاعلني السياسيني واملدنيني أن يدركوا "روح 
خالل  من  تبلورت  التي  ورهاناتها  املرحلة" 

حركة 20 فرباير.
ما هي مشكلة الدستور املغربي الذي ما فتئت 
القوى الديمقراطية تطالب بتعديله أو تغيريه؟ 
إنها يف الواقع ثالثة أمور رئيسية يمكن إجمالها 

يف ما ييل:
1( أنه دستور جاء من أعىل إىل أسفل أي وفق 
آلية القرار من فوق، مما يجعله يفتقر إىل أوىل 
مرتكزات الدستور الديمقراطي أال وهي التعاقد 
بني  الرصاع  سياق  فرض  حيث  اإلجتماعي، 
امللكي  الراديكالية والنظام  اليسارية  املعارضة 
التقليدي  املخزن  يقوم  أن  الستينات  بداية  يف 
وضع  عرب  املعارضة  مطالب  عىل  باإللتفاف 
تأسييس  مجلس  أي  خارج  دستورية  وثيقة 
وإقرارها  سلطوي  بشكل  وإنزالها  منتخب، 
املغربي  الشعب  قوى  أغلبية  مقاطعة  رغم 
مطالب  معظم  ظلت  ولهذا  عليها.  لإلستفتاء 
الدستوري  اإلصالح  يف  الديمقراطية  القوى 
باعتباره  التغيري،  بوابة  بمثابة  والسيايس 
يعطي  أن  شأنه  من  الذي  قوة  األكثر  العامل 
املأمول نحو  الدفعة املطلوبة لتحقيق اإلنتقال 
الديمقراطية، و يرجع ذلك إىل تيقن هذه القوى 
تكمن  إنما  باملغرب  السياسة  معضلة  أن  من 
كونها  يف  أي  أسلفنا،  كما  الدولة  ازدواجية  يف 
حديث  بعضها  متناقضة  أسس  عىل  قائمة 

وعرصي، وبعضها تقليدي وعتيق. 
والحقيقة أن هذه اإلزدواجية ذات الصلة باإلرث 
العرصية  الدولة  دعائم  وطد  الذي  الكولونيايل 
"املخزن"  مؤسسات  بجانب  أسسها  وأرىس 
الدولة  تطور  عىل  سلبا  أثرت  قد  التقليدي،  
السيايس  النظام  أن  ذلك  املغربيني،  واملجتمع 
العرصية  املؤسسات  هذه  "لبس"  ما  رسعان 
بعد اإلستقالل، و قام بتكييفها يف إطار أسلوبه 
فصلها  بأن  وذلك  الخاصة،  وألهدافه  القديم 
إىل  وحولها  والقانونية،  الفلسفية  أسسها  عن 
وروح  فكر  وفق  تعمل  خارجية  تقنية  آليات 
يف  دائمة  عرقلة  شكل  مما  التقليدي،  املخزن 
املغربي  الديمقراطي  الحداثي  املرشوع  طريق 
نفس  استمرار  وكرس  قرن،  نصف  مدى  عىل 
السلوكات القديمة بأساليب ووسائل وتقنيات 
بوضوح  اإلشكال  هذا  عن  عرب  وقد  حديثة. 
استمرار امللك يف القيام بدورين متناقضني، يتم 
فيهما تبادل األدوار بشكل فصامي شبه يومي، 
دور امللك ورئيس الدولة العرصية، ودور "أمري 
الضوابط والقواعد  الذي يتجاوز كل  املؤمنني" 
تأويل  من  انطالقا  الحكم  ملمارسة  العرصية 
الحاكم  يمنح  الدستور  فصول  ألحد  سيايس 
سلطات مطلقة، وقد عربت السلطة منذ 1962 
عن هذه اإلزدواجية باستعمال شعار" األصالة 
خطابات  يف  بكثرة  يرد  كان  الذي  واملعارصة" 
امللك الحسن الثاني، و الذي كان يعني يف الواقع 
عدم الحسم يف اإلختيار بني التحديث والتقليد، 
املغرب  يجعل  واضح  مرشوع  أي  تبني  وعدم 
نمط  إىل  يعود  املعارص،أو  العالم  إىل  ينتمي 
يعيش  اليوم  املغرب  جعل  مما  القديم،  الحكم 

"مرحلة انتقالية" ال تنتهي.
تناقضات  ثناياه  يف  يضّم  دستور  أنه   )2
وثيقة  وتجعله  أساسه  من  تنسفه  جوهرية 
من  العديد  إقرار  تّم  حيث  كعدمه،  وجودها 

تحجيمها  مع  الديمقراطية  الدساتري  مبادئ 
بإقحام  األصلية  مضامينها  من  وإفراغها 
ال  مضامني  عىل  والتنصيص  نقيضة  فصول 
تنسجم معها. وذلك استجابة الزدواجية الدولة 
إال  الخارجية،  العرصانية  واجهتها  رغم  التي 
أنها أبقت عىل جوهرها املخزني التقليدي الذي 
جعل  مما  الفعلية،  السلطة  أساس  اعتربته 
إطارات  كمجرد  تبدو  العرصية  املؤسسات 

مساعدة للتنفيذ.
الدستور  تجعالن  السابقتان  الخاصيتان   )3
السياسية  املمارسة  لواقع  مفارقا  املغربي 
الشفوية  عىل  أساسا  تعتمد  التي  اليومية، 
الدستور  ملبدإ  املناقضة  الفوقية  والتعليمات 
يعود  ال  حيث  املؤسسات،  ولعمل  الديمقراطي 
من  قدرا  تتضمن  التي  للفصول  تأثري  أي  ثمة 
الطابع  غلب  وهكذا  الديمقراطية،  املضامني 
القانون  سمو  عىل  الفردي  للحكم  التسلطي 

وعىل دولة املؤسسات.
الديمقراطي  الدستور  مقومات  هي  فما 
كثرية  مداخل  إنها  املغاربة؟  إليه  يتطلع  الذي 
كلفني  الذي  بالجانب  منها  سأكتفي  لكنني 
بمقاربته منظمو هذا اللقاء، واملتعلق بالهوية 
إحدى  هي  والتي  اللغوية،  واملسألة  واإلنتماء 
تحديد  شأنها  من  التي  األساسية  املقومات 
الوثيقة  خالل  من  املغربية  الشخصية  مالمح 

الدستورية.
القضايا  من  والهوية  اللغة  موضوع  كان  لقد 
الساخنة التي عرفها النقاش العمومي املغربي، 
ومرجع ذلك إىل عوامل ثالثة، أولها تبني الدولة 
املغربية النموذج اليعقوبي الفرنيس القائم عىل 
التأحيد من أجل التوحيد، أي عىل إقصاء عنارص 
عنرص  ترسيخ  و  الثقايف  واإلختالف  التنوع 
بقوة  املؤسسات  عرب  وإشاعته  وفرضه  واحد 
الدولة وغلبتها، واعتبار ذلك إجراء رضوريا من 
أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وهو ما ينتج عنه 
التنوع عوامل فرقة  اعتبار عنارص  ميكانيكيا 
وتفجري لإلنسجام اإلجتماعي، وثانيها اعتماد 
طرف  من  عربية  قومية  سياسية  إيديولوجيا 
الراديكايل  اليسار  وأحزاب  تيارات  من  عدد 
العرص  موضة  كانت  باعتبارها  واإلصالحي 
خالل الستينات والسبعينات من القرن املايض، 
قوة  والبعثي  النارصي  للنموذجني  كان  حيث 
السياسيني  الفاعلني  تأثري وإلهام كبريين عىل 
أحد  التعريب  اعتبار  وثالثها  آنذاك،  املعارضني 
يكن  ولم  باملغرب،  الرتبوية  املنظومة  أسس 
ترسيخ  إىل  يهدف  إجراء  مجرد  التعليم  تعريب 
االجنبية  اللغة  بدل  التعليم  يف  العربية  مكانة 
تعريب  إىل  أيضا  يهدف  كان  بل  الفرنسية، 
هوياتي  انسجام  وخلق  املغربية  الشخصية 
للمغرب،  األمازيغية  الهوية  محو  عرب  قرسي 
ولهذا تّم بموازاة تعريب التعليم محاولة تعريب 
الفضاء  وواجهات  واملواليد  األمازيغ  أسماء 

العمومي بمنع الكتابة باألمازيغية فيها.
اللغة  تهميش  العوامل  هذه  نتائج  من  وكان 
مأسستهما  وعدم  األمازيغيتني،  والثقافة 
دستوريا، مما جعلهما خارج النسق السيايس، 
ضّد  مآمرة  يعّد  بهما  اهتمام  كل  وجعل 
اإلستقرار العام الذي ترعاه الدولة اعتمادا عىل 
التي فرضتها من خالل  الثوابت  مجموعة من 
نوع من اإلجماع القرسي، يتحدد عرب مفهوم 

اختزايل للوطنية املغربية.

مطالب األمازيغ يف الدستور

الدستوري  التعديل  حول  نقاش  كل  يطرح 
باملغرب إشكالية الكيان الدولتي وجوهره، حيث 
ال يتعلق األمر بمجرد ترميم الوثيقة الدستورية 
املؤسساتي  العمل  تقنيات  بعض  بإضافة 
الديمقراطي الحديث، بل يهم عىل وجه التحديد 
والسياسية  التاريخية  األسس  يف  النظر  إعادة 
وخياراتها  املغربية  الدولة  لوجود  والثقافية 
يطرح  حيث  الرئيسية،  وتوجهاتها  الكربى 
بجانب آليات ممارسة السلطة ودور الفاعلني 
الرئيسيني يف الحياة السياسية، موضوع هوية 
الثقايف  والعمق  املغربيني،  واملجتمع  الدولة 
والتاريخي للكيان املغربي وللبناء الديمقراطي 
عن  ينفصل  ال  الذي  اإلشكال  وهو  الوطني، 
املنطلق  هذا  من  باملغرب.  اللغات  موضوع 
عىل  تنفرد  أن  األمازيغية  الحركة  استطاعت 

الدستوري  التعديل  بمطلب  ونصف  عقد  مدى 
أن  غري  واللغوي،  الثقايف  الهوياتي،  الجانب  يف 
خطاب الحركة يف هذه الحقبة شهد تحت تأثري 
كبريا،  تطورا  عديدة  ورشوط  متعاقبة  أحداث 
أملته من جهة دينامية هذا الخطاب وتفاعله 
والثقافية  السياسية  الخطابات  من  غريه  مع 
والسيايس  املدني  العمل  ساحة  يف  له  املجاورة 
يف  الدولة  سياسة  وكذا  بالرتدد،  تتصف  التي 
املركز  وعالقة  والتنمية  اإلقتصاد  مجاالت 

بالهوامش.
يفرس ما أسلفناه كيف ظلت األمازيغية خارج 
فقد  السياسية،  الحياة  وخارج  املؤسسات، 
كانت قبل الحماية رمزا لبالد "السيبة" املتمردة 
مع  وتحولت  املركزي،  الحكم  عىل  باستمرار 
استعمارية،  مؤامرة  إىل   1930 سنة  الحماية 
وأصبحت بعد اإلستقالل تمثل العنرص النشاز 
الذي ال ينسجم مع خطة "الوطنيني" واملخزن 
أسس  تثبيت  أجل  من  التاريخي  تحالفهما  يف 

الدولة الوطنية املركزية.
األصلية  الهوية  األمازيغية،  ظلت  ولقد 
للمغاربة، طوال عقود اإلستقالل تمثل عنرص 
بعد  تم  الذي  السيايس"  لـ"املونتاج  تهديد 
بانسجام  الدولة  قوة  يقرن  والذي  اإلستقالل، 
الفكر  يف  الواحد  العنرص  إطار  يف  أسسها 
العنرص  هذا  والهوية،  واللغة  الديني  واملذهب 
يف  األخرى  العنارص  كل  تذويب  عليه  الذي 
بوتقة ما هو رسمي وإضفاء التجانس املطلق 
عليها، وجعل املجتمع املغربي يف النهاية صورة 
مطابقة ملخططات السلطة، يف خدمة حاجاتها 
واختياراتها املبدئية، وقد تمت املراهنة بوضوح 
عىل الهجرة الكثيفة نحو املدن لتذويب العنارص 
الحرضية،  التجمعات  داخل  املختلفة  اإلثنية 
لتحويل  التعليم واإلعالم مؤسستني  اعترب  كما 

الهوية وصنع هوية بديلة هي هوية الدولة.
الكيل  التغييب  أخرى  جهة  من  هذا  يفرس 
املغربية،  الدستورية  الوثيقة  من  لألمازيغية 
وعدم استحضارها يف أي تعديل من التعديالت 
السابقة، طاملا أن موضوع اإلصالح الدستوري 
قبل  من  محتكر  وتوافق  تفاوض  مجال  ظل 

الثنائي: القرصـ أحزاب الحركة الوطنية.
ملساهمة  إمكانية  أية  استبعاد  تم  وبهذا 
املجتمع،  ويف  املؤسسات  داخل  من  األمازيغية 
تحمله  ما  بسبب  وذلك  التحديث،  مرشوع  يف 
والتسيري  والحرية  واإلختالف  التعدد  قيم  من 
الديمقراطي الجماعي الذي قامت عىل أساسه 
مقابل  يف  األمازيغية،  القبلية  التنظيمات 
تمنح  التي  اإليديولوجيا  واإلسالم،  العروبة 
السلطة عكس ذلك إمكانية بناء رشعيتها عىل 
عرب  ترسخ  الذي  اإلستبدادي  التقليد  أساس 
للمغرب  الرسمي  اإلسالمي  التاريخ  من  قرون 

واملرشق.
انطالقا من اإلعتبارات السابقة تبني للفاعلني 
األمازيغيني بأن األمازيغية ال يمكن أن تحظى 
بمكان داخل املؤسسات الرسمية بدون اعرتاف 
وإذا  الدستورية،  الوثيقة  يف  مجسد  سيايس 
بشكل  عنه  التعبري  تم  قد  املطلب  هذا  كان 
خجول يف ميثاق أكادير1991، فإنه قد اكتىس 
وثائق  يف  وقوة  وضوحا  أكثر  صيغا  بعد  فيما 
 1996 بني  ما  صدرت  التي  األمازيغية  الحركة 
و 2004، وكذا يف الرسالة التي بعث بها املجلس 
إىل  األمازيغية  للثقافة  امللكي  للمعهد  اإلداري 
 .2006 أبريل  شهر  يف  السادس  محمد  امللك 
القرص  إىل  األمازيغية  الجمعيات  مذكرة  فمن 
 ،2000 مارس  األمازيغي  البيان  إىل  امللكي، 
الدستور،  يف  األمازيغية  املطالب  بميثاق  مرورا 
وانتهاء  برسالة املعهد امللكي، تطورت مطالب 
الدستوري  لإلصالح  املقرتحة  األمازيغيني 

لتتحدد يف أهم عنارصها فيما ييل:
الدستورعىل  ذيباجة  يف  التنصيص  رضورة   )1
البعد األمازيغي للهوية املغربية، وعىل اإلنتماء 
تسمية  واعتماد  للمغرب،  إفريقي  الشمال 
املغرب الكبري بدل "املغرب العربي" اإلختزالية.

اللغة  وضعية  األمازيغية  اللغة  إعطاء   )2
املطلب  هذا  ويعني  العربية.  بجانب  الرسمية 
لألمازيغية  القانونية  الحماية  توفري  رضورة 
هذه  توفري  يمكن  ال  حيث  املؤسسات،  داخل 
وقد  للغة،  الرسمي  الطابع  بدون  الحماية 
اإلكتفاء  بأن  الجزائرية  التجربة  من  تبني 
بالتنصيص عىل "اللغة الوطنية" يف الدستور ال 

يكتيس أية إلزامية، وأنه مجرد إجراء رمزي ال 
املراد رعايتها والنهوض  اللغة  يؤثر يف وضعية 
الرسمية  اللغة  وضعية  تسمح  بينما  بها. 
بشكل  املؤسسات  داخل  اللغة  مكانة  بضمان 
مرّشف،  وأن تستعمل يف كل مناحي الحياة ويف 
وتوفري  تأهيلها  يحتم  مما  العمومي،  الفضاء 
املتعّددة  اإلجتماعية  لوظائفها  أدائها  رشوط 
بحجة  يتذرع  البعض  كان  وإذا  املستويات. 
األمازيغية لهجات متفرقة،  أن  واهية مفادها 
املذكورة  الوضعية  تجاوز  قد  الحال  واقع  فإن 
االمازيغية  اللغة  تعليم  تجربة  انطالق  بعد 
ومسلسل توحيدها ومعريتها منذ سنوات،حيث 
ورصف  نحو  وقواعد  معاجم  عىل  اآلن  تتوفر 
موحدة، وعىل أنطولوجيات لألدب وتراكم غري 

قليل من الدراسات العلمية الدقيقة .
املعرفة  يف  كبري  ضعف  املغاربة  لدى  كان  وإذا 
واإلطالع عىل تجارب الشعوب يف تدبري تنوعها 
اللغوي والثقايف، ويف معرفة مضامني الدساتري 
نماذج  بعض  بني  املقارنة  فإن  املختلفة، 
أن  شأنه  من  الديمقراطية  البلدان  يف  الدستور 
يمكن املغاربة من التخلص من هيمنة النموذج 

الفرنيس . 
املرجعية  واعتبار  الحريات  نطاق  توسيع   )3
الترشيعات  من  أسمى  الدولية  الحقوقية 

الوطنية.
الدستورية  الوثيقة  عىل  اإلنسجام  إضفاء   )4
واستعمالها  الديانة  ترسيم  يف  النظر  بإعادة 
مبادئ  مع  يتناىف  بشكل  الحكم  دواليب  داخل 
الصالحيات  وإعطاء  والحريات،  القانون  دولة 
ووضع  الدستورية،  للمؤسسات  الكاملة 
والدولة  الدين  بني  للفصل  القانونية  األسس 
ضمانا لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها 

عامليا.
من  جهة  كل  تمكن  موسعة  جهوية  إقرار   )5
اإلستفادة من خرياتها الطبيعية والرمزية ومن 
طاقاتها البرشية. واعتماد تقسيم جهوي يقوم 
تحقيقا  والثقايف  التاريخي  العامل  اعتبار  عىل 
أجل  من  الجهة  داخل  املطلوب  لإلنسجام 
التنمية. ويتخذ هذا املطلب لدى بعض التيارات 
داخل الحركة األمازيغية طابع املطالبة بالدولة 
الفدرالية. وقد تبني من املرشوع الذي تقدم به 
املغاربة  املسؤولني  السيد عزيمان مدى إرصار 
مرجعية  من  الجهوية  موضوع  إىل  النظر  عىل 
كارثيا  املقرتح  التقسيم  جعل  مما  مركزية، 
اللغة  فيها  تهيمن  التي  للجهات  بالنسبة 
تشتيتها  تّم  والتي  األمازيغيتني،  والثقافة 
بشكل مقصود بدمجها مع جهات أخرى حتى 
املركزية  السياسة  خيارات  فرض  ضمان  يتّم 

ولو يف إطار جهوي.
الفاعل  أّن  األمازيغية  املطالب  هذه  من  يتبني 
مجرد  يف  مطالبه  يحرص  يعد  لم  األمازيغي 
إىل  ذلك  تجاوز  بل  والهوية،  والثقافة  اللغة 
الدستور  بمقومات  الثقافية  مطالبه  ربط 
انسجام  عىل  حرصا  األخرى،  الديمقراطي 
بأن  يتبني  كما  املرتقبة،  الدستورية  الوثيقة 
شأنه  من  باألمازيغية  الدستوري  اإلعرتاف 
الوطنية  مفهوم  تأسيس  إعادة  من  يمّكن  أن 

املغربية عىل أسس ديمقراطية.  

* نص املداخلة التي ألقاها األستاذ عصيد 
خالل ندوة "مقومات الدستور الديمقراطي" 
التي نظمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 
وجمعية عدالة بالرباط يوم 15 مارس 
املنرصم.

أحمد عصيد
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* اللغة الوطنية أول مطلب لدسرتة األمازيغية
يرجع أول مطلب لدسرتة اللغة األمازيغية إىل "ميثاق حول اللغة والثقافة 
األمازيغيتني باملغرب"، املعروف بميثاق أكادير، يف 5 غشت سنة 1991، 
امليثاق الذي أّعلن بصدده ميالد الحركة األمازيغية ، والذي أكد يف صدارة 
برسميتها.  املطالبة  دون  وطنية  لغة  األمازيغية  اللغة  بإقرار  مطالبه 
وحاليا يُنتقد هذا املوقف كثريا دون معرفة أسباب النزول ودون معرفة 
أسباب اتخاذ هذا املوقف إذ ذاك. ولقد يوحي مصطلح الوطنية بالدونية 
مفهوم  استحرضنا  إذا  ولكن  الرسمية،  اللغة  بمصطلح  قورن  ما  إذا 
كانوا  األمازيغية  فمناضلو  العجب.  بطل  الوطنية  غري  الرسمية  اللغات 
اإلنجليزية  اللغة  كوضع  الوطنية  غري  الرسمية  اللغات  من  يستنكفون 
واإلنجليزية  كالفرنسية  إفريقية  يف  األوربية  اللغات  ووضع  الهند  يف 
اللغات  والربتغالية ملا لها من طابع استعماري واضح، حيث تقوم تلك 
الناشئة  الوطنية  اللغات  إحالل  انتظار  يف  العابرة  املرحلية  بوظائفها 
إىل  فقط  تشري  العاملية  الدساتري  بعض  أن  إىل  االشارة  وتجدر  محلها. 
اللغة الوطنية بحمولة ومضمون اللغة الرسمية ودساتري أخرى تعكس 
وضع بلدانها اللغوي بالتأكيد عىل تأهيله فقط مع إعطاء له نفس فرص 
النماء والتطور دون السقوط يف متاهات املصطلح وما تُذيّل بها اللغات 
من صفات ونعوت )وطنية أو رسمية( تقحمها يف تراتبية غري مقبولة. 
فاملصطلح ال قيمة له يف حد ذاته وإنما القيمة تأتي من املضمون الذي 
لثنائية  املصطلح  نفس  يعطي  أن  ينبغي  املغربي  فالدستور  له.  يعطى 
اللغة األمازيغية والعربية. مصطلح واحد وحمولة واحدة وعطاء واحد 

لفرص التطور والنماء.
* اليسار  والتعديالت الدستورية 

األمازيغية  والجمعيات  الفعاليات  وأصبحت  بعد  فيما  املوقف  تطور  
تطالب بدسرتة األمازيغية باعتبارها لغة وطنية ورسمية. حيث ذكرت 
للدولة، ثم  السيايس  املوقف  الواقع والثاني بحكم  األوىل بحكم  بصفتني 
بفرق  ذلك  يوحي  قد  آخر  بمصطلح  والعربية  بمصلح  ذكرت  إن  إنها 
من  املتوخيني  والثقايف  الغوي  األمن  عن  املغربي  الشعب  يبعد  وتراتبية 
التي رفعت  الدستورية  التعديالت  أتى يف مذكرة بشأن  الدسرتة. هذا ما 
اتخذه  الذي  نفسه هو  واملوقف   ،1996 يونيو سنة  امللكي يف  القرص  إىل 
املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية كمؤسسة رسمية حيث 
قدم للملك عندما ُطلب منه املشورة يف األمر. ويف مارس  2003 ظهرت 

ديمقراطي" حركة يسارية قوية جمعت بني  بدستور  املطالبة  "حركة 
27 جمعية وهيأة سياسية منها   ، أمازيغية وهيآت سياسية  جمعيات 
تامينوت وأمريك والبديل والنهج والطليعة والتقدم واالشرتاكية وغريها 
من التنظيمات املدنية يجمعها هّم التعديالت الدستورية كل من زاويته. 

* سياسة األبارتايد
بدسرتة   املطالبة  واالحتجاجات  والبيانات   الندوات  تتوقف  لم  وبعدها 
األمازيغية وحماية مكتسباتها  بقانون أسمى يف البالد أال وهو الدستور، 
الُعرشية  التي ظهرت يف  امليز،املعلن منه والخفي،  وخاصة بعد سياسة 
عمومية  وإدارة  ووزارات  حكومة  الدولة؛  تمارسها  والتي  األخرية 
بمساعدة اللوبيات املقاومة للدمقرطة والتغيري. امليز الذي يمنع تسجيل 
األسماء األمازيغية يف الحالة املدنية ويمنع الحرف األمازيغي من ولوج 
املحاكم  يف  بلغتهم  التحدث  من  األمازيغ  ويحرم  العمومي   الفضاء 
واإلدارات العمومية  ويمنعونهم من حقهم يف استغالل أرايض الجموع 
والسالالت كما كان يفعل أجدادهم ويعمت عىل إجهاض تجربة التعليم 
البلدان  يف  به   يقتدى  مثاال  يكون  أن  املمكن  من  كان  الذي  األمازيغي 

املغاربية والساحل.
* تخوف  وتوجس

ويف  املغرب  أمازيغ  يعيشها  التي  العصيبة  الفرتة  هذه  خضم  يف 
 20 شباب  حراك  ويف  هنباعل  بالد  من  الياسمني  رياح  هبوب  معمعة 
ليجعل  األول،  مرتكزه  يف  9ماس2011  خطاب  أتى  فربايراملحروسة، 
األمازيغية يف صلب التعدد الهوياتي املغربي والبوتقة التي انصهرت فيه 
أوالها  التي  الوافدة عليه. فرغم األهمية  الحضارية  الروافد  وما زال كل 
الخطاب امللكي حيث جعلها يف صدارة املرتكزات السبع فإن الغيورين عن 
األمازيغية يتوجسون خيفة من جيوب املقاومة. مقاومة كل تغيري مفيد 
يجعل من األمازيغية جوهر التعدد الهوياتي يف التصدير ولغة رسمية يف 

املبادئ العامة للدستور املغربي. 
* ما  ضاع حق وراءه طالب

إىل  املرتقب  الدستوري  باملرشوع  املكلفة   اللجنة  مارس   9 خطاب  دعا 
عدم االكتفاء بالسقف املحدد يف املرتكزات السبع للخطاب امللكي وذلك 
لذا  متقدمة".  دستورية  منظومة  إلنشاء  الخالق  والعمل  االقرتاح   " ب 
مطالب  يرتجم  دستور  مرشوع  وتقديم  باالجتهاد  ملزمة   فإناللجنة 
الشعب وطموحاته، وذلك باستيحاء دالالت الخطاب ومقاصده اإليجابية 

الياسمينية  الظرفية  واستحضار 
املواتية، بعيدا عن الوقوف الحريف عىل 
الكوابح  عن  بحثا  الخطاب،  عبارات 
تسكن  ما  عادة  التي  املخزنية  الذاتية 
واعرض  املعينة.  االستشارية  اللجن 
إكراه  يريدون  الذين  املناوئني  عن 
ردائها  غري  رداء  بارتدائها  األمازيغية 
وهم  بالتعريب  ينادون  الذين  أو 
فاللجنة  األمازيغية.  تخريب  يريدون 

حرفيا  تقف  أن  الينبغي  هذه  والحالة 
هوياتي  كبعد  لتذكراألمازيغية  الخطاب  يف  األول  املرتكز  منطوق  عىل 
املنطلق فإن  للغة.ومن هذا  الرسمي  االعتبار  التنصيص عىل  فقط دون 
رأسها  وعىل  املدني  املجتمع  جمعيات   و  األمازيغية  الحركة  جمعيات 
السياسية  واملنظمات  الديمقراطية  الفعاليات  وكافة  فرباير   20 حركة 
والنقابية أجمعت عىل أن تكون األمازيغية لغة رسمية يف الدستور املقبل. 
واملنظور الحقيقي للحماية القانونية لألمازيغية ينبغي أن يكون شامال 
ومبثوثا يف فصوله مدعما بقوانني أخرى لتفعيله. وخاصة ما يتعلق  ب:

- الطابع التعددي للهوية ويف صلبه األمازيغية
- ترسيم اللغة األمازيغية بجانب الغة العربية، دون ميز يف الصفة ودون 

تراتبية توحي بالدونية أو االستعالء بني اللغتني 
- دسرتة اإلنتماء الجغرايف؛ اإلفريقي- املتوسطي باعتبار املغرب جزء من 
إفريقيا ( وبلدان الساحل بما فيه مرص والنيجر  الكبري) شمال  املغرب 
ومايل وبركينافاصو وجزر الكناري. وهذا االنتماء هو الواقع ال من حيث 

السعة وال من حيث التعدد 
الثقافة األمازيغية يف الجهات املستحدثة أي يف  التنصيص عىل تنمية   -

إطار جهوية متقدمة تراعي الكيانات الثقافية  
- التنصيص عىل املساواة بني األمازيغية والعربية ونقصد باملساواة منح 

نفس الحظوظ ونفس فرص النماء والتطور للغتني معا 
- دسرتة حقوق اإلنسان وخاصة توصيات هيأة االنصاف واملصالة بما 

فيها الجانب املتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية اإلمازيغية 
- التنصيص عىل العرف األمازيغي باعتباره مصدرا من مصادر الترشيع .

احلماية القانونية لألمازيغية واجلهوية املتقدمة يف الدستور املغريب املرتقب

محمد الشامي 

وثقافة  ولغة  هوية  األمازيغية  تحصني  إىل  الدستور  يف  األمازيغية  املطالب  تهدف 
كافة  عىل  املجتمع  يف  وإشعاعها  القانونية  حمايتها  وضمان  عليها  والحفاظ 
الفاعلني  طرف  من  وتوضيحها  رفعها  تّم  قد  املطالب  هذه  أن  ورغم  املستويات، 
واألطراف  املواطنني  أذهان  يف  تتسم  زالت  ما  أنها  إال  عقود،  مدى  عىل  األمازيغيني 
السياسية واملدنية األخرى  ببعض الغموض، مما يقتيض توضيحها يف هذه املرحلة 
الحاسمة من تاريخ املغرب، سعيا إىل خلق اإلجماع الوطني املطلوب حولها باعتبارها 
جزء  أنها  كما  الوطني.  الديمقراطي  املرشوع  عن  تنفصل  ال  ديمقراطية  مطالب 
املطالب  إطار تفاعلها مع  املغربية باحرتامها يف  الدولة  التي تعهدت  االلتزامات  من 
املطالب  هذه  ييل  وفيما  الدويل.  الحقوقي  املنتظم  نداءات  مع  و  داخليا  الحقوقية 

األمازيغية مع التوضيح والتفسري: 
املغرب األمازيغية، مما يسمح بإعادة  الدستور عىل هوية  التنصيص يف ديباجة   )1
تأسيس »الوطنية املغربية« من منظور تعّددي ديمقراطي وتجاوز الطابع اإلختزايل 
للهوية، وذلك ألّن األمازيغية قد ظلت عىل مدى آالف السنني بمثابة الثابت الحضاري 
املميز لشمال إفريقيا واملغرب، ورغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات 
القديمة، إال أن األمازيغية ظلت متواجدة يف تفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر 
الجامع  ألتوليفي  العنرص  دور  املغرب  تاريخ  يف  ولعبت  وإفريقيا،  املتوسط  األبيض 
أمازيغي  بطابع  انطباعها   يفّس  مما  الوافذة،  املكونات  مختلف  داخله  صهر  الذي 

خصويص . 
العربي«،  »املغرب  عبارة  استبدال  مع  للمغرب  اإلفريقي  اإلنتماء  التنصيص عىل   )2
التي تتسم باإلختزالية واإلقصاء، بعبارة املغرب الكبري أو شمال إفريقيا، و ذلك ألّن 
عبارة »املغرب العربي« كانت موضوع تحفظ رؤساء الدول املغاربية ألنها ال تضّم كل 
املكونات الهوياتية للمغارب، باستثناء العقيد الليبي معمر القذايف ـ الذي كان يتبنى 
إيديولوجيا قومية عربية متطرفةـ  والذي هّدد باإلنسحاب من مؤتمر القّمة املغاربية 
بمراكش يف حالة ما إذا لم يتّم اإلحتفاظ بهذه العبارة، وقد أشار امللك الراحل الحسن 

الثاني إىل تحفظه عىل التسمية يف خطاب رسمي موجه اىل الشعب املغربي آنذاك. 
أجل تحقيق  العربية من  بجانب  الرسمية  اللغة  األمازيغية وضعية  اللغة  إعطاء   )3
املساواة والعدل بني كافة املغاربة، وتعّد وضعية املساواة بني اللغتني اإلختيار الوحيد 
الكفيل بضمان الحفاظ عىل األمازيغية وصيانتها والنهوض بها وتهيئتها، حيث ال 
داخل  القانونية  الناحية  من  إلزامية  أية  الوطنية«  »اللغة  بوضعية  تمييزها  يضمن 
املؤسسات، إضافة إىل أنه سيعّد مؤرشا الستمرار امليز ضّدها عىل شتى املستويات، 
كما أن صفة اللغة الوطنية هي تحصيل حاصل بالنسبة لألمازيغية التي هي وطنية 
حدود  الصفة  بهذه  عليها  التنصيص  يتعّدى  وال  والحضارة،  والواقع  التاريخ  بحكم 
التي  الوظائف  من  العديد  بممارسة  لها  يسمح  ال  الذي  غري،  ال  الرمزي  اإلعرتاف 

تستطيع القيام بها واإلسهام يف التنمية الوطنية. 
وفيما يخّص تعددية اللغات الرسمية يف الدستور الواحد فثمة تجارب كثرية لعدد كبري 
من البلدان الديمقراطية يف العالم والتي تتبنى هذا النهج ومن أبرزها سويسا 4 لغات 
رسمية، الهند 23 لغة، كندا لغتان، بلجيكا 3 لغات، جنوب إفريقيا 11 لغة إلخ.. وهي 
الفرنيس اإلستيعابي،  النموذج  انغالقهم يف  املغاربة بسبب  التي غفل عنها  التجارب 

مما يحتّم اإلقتداء بها ومعرفة كيفية تدبري التعددية اللغوية بأساليب ديمقراطية.
ومعلوم أن اللغة األمازيغية قد أدرجت يف التعليم منذ 2003، وتتوفر اآلن عىل معاجم 
عرصية وقواعد رصف ونحو موّحدة وعىل أنطولوجيا لآلداب وكتب مدرسية و حوامل 
بيداغوجية وكل مقومات اللغة العرصية. ولم يعد هناك مجال العتبارها غري مهيأة 
العرتاف دستوري كما يقول البعض من الذين لم يتابعوا مسلسل مأسسة األمازيغية 

منذ عرش سنوات. 
4( إقرار تقسيم جهوي يقوم عىل أساس الجهات التاريخية الكربى )ست إىل سبع 
جهات( ، ذات الشخصية الثقافية املنسجمة، ضمانا لرشوط إنجاح مشاريع التنمية، 
وتفادي تشتيت الجهات املنسجمة ألسباب أمنية أو أية اعتبارات غري تنموية، كما 
هو مقرتح يف املرشوع الذي تقدمت به لجنة الجهوية، والذي لم يأخذ بعني اإلعتبار 
العوامل التاريخية والثقافية ذات األهمية الكربى يف توفري اللحام السوسيوثقايف بني 
املواطنني داخل الجهة، مما يساهم يف رفع إنتاجيتهم وتحقيق التواصل والتضامن 

فيما بينهم. 
* املرصد األمازيغي للحقوق و الحريات

توضيحات ملطالب األمازيغ يف الدستور
شكلت الحركة األمازيغية يف عمقها اٳلنساني التحرري أحد أهم القضايا التي 
ٳستأثرت الشارع السيايس يف شمال ٳفريقيا عامة و يف املغرب خاصة، فأفرزت 
تصورات ومفاهيم جديدة بغية التأسيس لفكر  سيايس جديد مبتغاه الرئييس، 
بناء فكر ديمقراطي منسجم مع الثقافة الوطنية األمازيغية واألصلية لشعوب 
شمال ٳفريقيا. فما عالقة الديمقراطية باألمازيغية ؟ وهل يمكن بناء مرشوع 
األمازيغية  القضية  كانت  فٳذا  ؟  الوطنية  لثقافته  يتنكر  ديمقراطي  مجتمعي 
يمكن  حد  أي  ٳىل  املغربي؟  السيايس  الفاعل  لدى  موقعها  فما   . وطنية  قضية 
ٳعتبار مطلب ترسيم األمازيغية يف الدستور املغربي مطلبا ديمقراطيا  يستوجب 
الفعل  تأسس  لقد  املرتقبة؟  الدستورية  التعديالت  ضمن  الفوري  ٳقراره 
و  اٳلنسانية  القيم  من  مستوحاة  راسخة  مبادئ  عىل  األمازيغي  الديمقراطي 
املبدئية لألمة األمازيغية لخلق نموذج وطني يستوعب هويته األصلية الحقيقية 
أي  فٳن  املغربية،  الدولة  عليها  تأسست  التي  الشاذة  الحالة  تصحيح  بهدف 
متتبع لتاريخنا الوطني سيستشف من خالل الوهلة األوىل، أن الدولة املغربية 
أن  لفرنسا  خولت  التي  فاس  معاهدة  توقيع  تاريخ  أي   ،1912 سنة  تأسست 
الخريات  أن تستغل  املستعمرة  للدولة  الرئسية  املهمة  املغرب، فكانت  تستعمر 
الحقبة  خونة  من  فرنسا   محميي  مع  ومصلحي  تاريخي  بتحالف  الوطنية 
األمازيغي  للشعب  والبرشية  والثقافية  الحضارية  البنى  لتدمري  اٳلستعمارية، 
ليتسنى لفرنسا وألبنائها الربرة، أن تستحوذ عىل القرار السيايس وأن تهمش 
وهكذا  الفرنسية،  اٳلستعمارية  السياسة  يف  مستقبيل  دور  أي  عن  ٳيمازيغن 
وألول مرة يف التاريخ الوطني، ستتوىل نخبة مدنية ذات جذور أندلسية من خونة 
اٳلستعمار وبٳرشاف مبارش من فرنسا اٳلستعمارية،من ٳنجاز املهمة املقدسة 
املستعمرة،فكانت  للشعوب  الحضارة  و  الديمقراطية  نرش  يف  الحضارية  و 
مذكرة املطالبة باٳلصالحات املقدمة من طرف النخب املدنية خري دليل غىل ما 
ذكر أنفا،بحيث هنأ ت فرنسا بقضائها عىل املقاومة الوطنية األمازيغية ليخلو 
أحدثت  والديمقراطية  الحضارة  فبإسم  التاريخية،  املهمة  لتنفيذ  املجال  لها 
فرنسا جهاز اٳلدارة بتنسيق مع النخب املدنية، فبارشت ورشها الكبري املتمثل 
املجال بهدف خلق دولة ذات لغة رسمية واحدة، نزعتها  اٳلنسان و  يف تعريب 
اٳليديولوجبة مناهضة األمازيغية وتقويض الوجود األمازيغي  وبعد أن ٳطمأنت 
ذلك علم  بعد  املغرب ولريفرف  واٳلقتصادية، غادرت  السياسية  عىل مصالحها 
ليوطي، ليعلن عن ٳستقالل املغرب سنة 1956.                                                     

تنفيذ املرشوع  ٳىل  الدولة بشكل رسيع  املغرب بارشت  ومع خروج فرنسا من 
الفرنيس يف ٳقامة دولة عربية يف املغرب، فكان دستور 1962 املعرب الرئييس عن 
هذه اٳلرادة السياسية يف ٳقصاء األمازيغية،  تحت مربر املحافضة عىل الوحدة 
املطلقة  السلطة      الدولة  لرئيس  يمنح  الذي  الدستور  هذا  ظل  ويف  الرتابية، 

بوصفه أمري للمؤمنني و شخص مقدس .
نشأت يف املغرب معارضة سياسية تحت لواء الفكر اٳلشرتاكي هذه املعارضة 
لألسف ، كررت نفس أخطاء السلطة يف تعاملها مع األمازيغية، بحيث أقصت 
مرشوعها  يف  وحتى  السياسية  برامجها  يف  وهوية  وثقافة  كلغة  األمازيغية 
اٳلشرتاكي، بل قد لعبت عىل وتر املناطق األمازيغية لحشد املنارصين واملؤييدين 

          .
وهكذا ورغم أن فكرة اٳلشرتاكية والشيوعية أيضا يف كتابات ماو تيس تونغ، 
اليسار  أن  ٳال  املضطهدة،  الشعوب  حق  نارصت  قد   .... ٳنكلز  و  وتروتسكي 
اٳلشرتاكي و الشيوعي يف بالدنا ٳرتم يف أحضان الفكر الرشقاني العروبي حيث 
املغربي.  اليسار  أدبيات  يف  يغتفر  ال  وذنب  تاريخية  عقدة  األمازيغية  شكلت 
وهكذا تحالفت املعارضة و املواالة ألول مرة يف تاريخهم أنذاك عىل محو الوجود 
األمازيغي يف املغرب .                                                                                                         

الثورة اٳليرانية نشأت وترعرعت يف املغرب، حركة ٳسالمية نشيطة  وبٳنتصار 
ذات توجهات ٳسالمية مختلفة منها السلفية والحركية، ومع تراجع اٳلشرتاكية 
يف العالم الثالث مقابل صعود النموذج الليبريايل األمريكي وبتحالف تاريخي بني 

الليبريالية واٳلسالموية وبتمويل وهابي سعودي نشيط.  
ٳزدادت الحركة اٳلسالمية قوة و نشاطا يف املعادلة السياسية املغربية ، و ذلك 
لفصيل  األمازيغية  وشكلت  املغربية  الدولة  ٳلختيارات  الواضحة  ملعارضتها 
مهم للحركة اٳلسالمية القربان السيايس الذي يجب التضحية به، وهكذا شن 

لغة  فٳعتربوها  األمازيغية  عىل  ومباركة  مقدسة  دينية  حربا  اٳلسالمويون 
مدنسة، ولغة الجاهلية وبقايا عبادة األوثان يف املغرب، مقابل التطبيل والتمجيد 
الوطنية األمازيغية. فهل هذا هو  العرب والعروبة عىل حساب هويتنا  ملفاخر 
اٳلسالم الذي جاء به الرسول محمد ؟                                                                                           

ٳن اٳلسالم الذي جاء به النبي محمد كان واضحا يف تعامله مع ثقافات العالم، 
الديانة  عليها  تأسست  التي  األسس  أحد  به  اٳلعرتاف  حكمة  من  جعل  بل 
اٳلسالمية. وهكذا تحالفت املعارضة مرة أخرى مع املخزن املغربي تحت راية 
محاربة الوثنية األمازيغية والتقرب ٳىل الله . وبقيت األمازيغية كطابو سيايس 

تنتظر يوم الخالص.                                                                                          
أن  وبٳعتبار  العنرصيني،  مكائد  عىل  تسمو  والعدالة  الحرية  أن  وبٳعتبار 
األمازيغية حرية والحرية أمازيغية، ٳنفتح السجن العنرصي لتعلن الألمازيغية 
أحداث  فشكلت  األمازيغي،  الوطني  الفكر  بزوغ  عن  األمازيغي  ربيعها  يف 

ثافسوث ن رقبري ن أدزيار،التحول الكبري يف تاريخ شمال ٳفريقيا.       
يف ظل هذه الظروف، نشأت الحركة األمازيغية يف املغرب يف ظل املعاداة الواضحة 
لكل اٳلختيارات السياسية واٳليديولوجية يف املغرب لألمازيغية،  فكانت للحركة 
املغربية  الدولة  مقاربة  فٳنتقدت  والوطنية  السياسية  ٳختياراتها  األمازيغية 
بشكل  عربت  بل  األخرى،  السياسية  التنظيمات  ولباقي  وألحزابها  لألمازيغية 
املغربي، فقدمت  للشعب  واملمنوحة  الدساتريالعروبية  لكل  واضح عن رفضها 
تصورها السيايس لطبيعة الدولة التي يجب أن تكون يف املغرب .                                                                       
اليمكن ألي مرشوع مجتمعي ديمقراطي حداثي أن يتنكر لهويته الوطنية، وال 
املبادئ  هذه  والتعدد،  اٳلختالف  يف  الحق  عىل  تسمو  أن  ديمقراطية  ألي  يمكن 
الراسخة هي التي حركت العقلية األمازيغية، فبدون األمازيغية اليمكن الحديث 
وبذلك  األمازيغية،  عن  الحديث  اليمكن  الديمقراطية  وبدون  الديمقراطية  عن 
باملغرب، وبهذا  األمازيغي  للفكر  الرئييس  املنطلق  الديمقراطي  الفكر  سيشكل 
قدمت الحركة تصورها الواضح ملفهوم الدولة، فٳعتربت أن هذه األخرية يجب 
أن تكون منسجمة مع واقعها الثقايف والحضاري والهوياتي، وبما أنها تتنكر 
تتنكر  بحيث  للديموقراطية  معادية  دولة  فٳنها  الشعبي،  األمازيغي  لواقعها 
للحق األمازيغي،وتتمادى يف اٳلستمرار يف سياسة امليز العنرصي تجاه األمازيغ .
الدول الديموقراطية تعترب املسألة الدينية، مسألة شخضية ملواطنيها ومعتقد 
ٳلتخاذه  أو  ٳلقصائه  سواء  له،  واضح  تسييس  أي  من  حمايته  يجب  شخيص 
مطية للوصول ٳىل سدة الحكم، فٳن الحركة األمازيغية قدمت ورقة العلمانية 

كضمانة وطنية ودستورية لحق املما رسة الدينية 
التي ٳشتغل عليها  املحاور  أهم  القرب أحد  الجيدة وسياسة  الحكامة  وشكلت 
الجهات  لتمتيع  الفديرالية  الدولة  األمازيغي، فطرح تصور  السيايس  الخطاب 
ذات الخصوصيات التاريخية  والثقافية الحق يف تسيري شؤونها يف ٳ طار الحكم 
الذاتي كما هو متعارف عليه دوليا ويف هذا السياق أكدت الحركة عن رفضها 
املبدئي والضمني للتقسيم الحهوي الحايل ٳلفتقاره ألسس النظام الديمقراطي، 
ونظرا لكونه تأسس عىل الهاجس األمني، وعىل املقاربة التسلطية لجهاز اٳلدارة 
الداخلية وال يراعي الخصوصيات الثقافية والتاريخية املشرتكة، وبحكم غياب 
عىل  الرضوري،  من  أضحى  املغربي،  للمخزن  املعالم  واضحة  سياسية  رؤية 
الطبقة السياسية أن تحدد موقفها الواضح من الجهوية املوسعة التي يطرحها 
النظام املغربي، بحيث مازال يسلط قانون األحزاب العنرصي املؤطر لألحزاب 
السياسية عىل رقبة الحركة األمازيغية ويمنعها من تأسيس أحزاب سياسية 

وطنية أو جهوية تؤمن باملرشوع األمازيغي .
 ٳن كانت هناك ٳرادة سياسية حقيقية لتقاسم السلطة  بني املركز و الهامش، 
فعىل الفاعل السيايس أن يدرك أن من املبادئ العامة املؤطرة للجهوية املوسعة 
نجد مبدء الحكامة الجيدة ، التي تخول للمواطنني الحق يف التعبري عن أنفسهم 
يف ٳطار أحزاب وطنية أو جهوية تعرب عن كيانهم الثقايف و الحضاري ، يف ٳطار 
املغربي  السياسية.  فهل للمخزن  الربامج  ، بني  تنافس رشيف و ديموقراطي 

الجرأة السياسية للدخول يف نادي الدول الديموقراطية؟ 
* بقلم ياسني عمران                                                                                                         

القضية األمازيغية و إمتحان الدميقراطية يف املغرب
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 من خالل الخطاب الرسمي للدولة، نالحظ أنه ال يخلو من ارتباك، 
حيث يحرص عىل الجمع كمنطلق بني تناقضات، حيث يجمع بني 
املقدسات و الديموقراطية و االنفتاح و توسيع مجاالت الحرية 
الخطاب«   « لكون  ونرضا   ، االنسان  حقوق  منظومة  وتعزيز 
استجابة ملتطلبات الشعب ، االصالح الدستوري كمفهوم شامل 
ال يكون حاجز وسجني نقط معينة » سبع نقط » بل هو اصالح 

شمويل و جدري وفقا ملتطلبات الشعب .
يف أولوية هده النقط السبعة، كانت هناك اشارة قوية ملصالحة 
النظام لشعبه يف تكريس الدستور لطابع التعدد الهوياتي ، فهل 
سريقى  العربية  اللغة  جانب  اىل  رسمية  لغة  األمازيغية  دسرتة 
وبني   ، عليها  تسود  التي  الفرد  وهوية  الدولة  بني  االنسجام  اىل 
يتم  سوف  هل  ؟  تحكمه  الذي  الشعب  هوية  و  السلطة  هوية 
تحرير األمازيغية من االعتقال ؟ هل سوف يتم فسخ ذلك الرباط 
االسالمي  الدين  بني  الفقهي  الخطاب  أحدثه  الذي  األسطوري 
التي  املرشوعة  األسئلة  من  وغريها  العربية؟...  اللغة  وقدسية 
تبني جوهر االشكال للدخول يف مفهوم االصالح الشامل. كما لح 
الخطاب الرسمي عىل أهمية إصالح القضاء و االرتقاء به يف اتجاه 
الديموقراطية وتعزيز استقاللية و فصل بني السلط.. التنفيدية، 
مصدر  هو  السلط  هذه  تداخل  لكون   . القضائية   ، الترشيعية 
تمتيعها  لرضورة  القضائية  السلطة  وخاصة  التجاوزات  كل 
لستقاللية مطلقة . يقول مونتسكيو .. يجب استقاللية السلطة 
القضائية و سموها عن السلط ، حيث أن استقامة دولة القانون 
لهذا  الحقيقي  االصالح  أن  كما   . القضاء  برقابة  اال  التتحقق 
القطاع يتطلب تخلص ، وتصفية االرث التاريخي الفاسد ملا نتج 
عنه يف السنوات املاضية وذلك من انصاف ضحاياه ملا عرفه من  

سياسية  ملفات  يف  خطرية  منزلقات 
الجالدين  افالت  وعدم   ، وحقوقية   ،
املنظومة  هذه  تأهيل   ، العقاب  من 
آلية  املغربية  املحاكم  جعل  تستدعي 

عاكفة لصور املثالية للعدالة.
عليها  التي تصب  االحتماالت  كل  ان   
الجهاز  يتبناها  التي  االصالحات 

الرسمي يف هذه الفرتة الراهنة ملا تعرفه دول شمال افريقيا من 
مخيال  يف  بني  الدي  السيكولوجي  جدار  انهيار  نتيجة  تحوالت 
النزول  و  اليقضة  احتداء  منا  الخوف.تستدعي  من  الشعوب 
بشكل مكتف لالستمرار يف التظاهر واالحتجاج من أجل املطالب 
املرشوعة ، حتى ال يعتقد الشعب بأن هذه االصالحات ستحىض 
بنوع من التعامل الواقعي يف حني ال تعدوا أن تكون اال مسكنات 
اديولوجية. فالسياسة بالنتيجة وليس بالنوايا كما يقول ماوتيس 

تونغ .
من  األمازيغية  تحرير  أجل  من  الصفوف  رص  اليوم  فواجبنا 
األمازيغية  الحركة  كافة  وندعو   ، االستئصاليني  اديولوجية 
الثقافية  الحركة  و  مدني  مجتمع  و  منظمات  و  جمعيات  من 
للتجنيد والوقوف وقفة رجل  الجامعية  املواقع  األمازيغية يف كل 
القضية  وخدمة  األمازيغي  لالنسان  االعتبار  رد  أجل  من  واحد 
ديموقراطي  دستور  يف  لرتسيمها  موضوعية  بكيفية  األمازيغية 
شكال و مضمونا و اطالق رساح معتقيل القضية األمازيغية وكل 

املعتقلني السياسيني ومعتقيل الرأي يف املغرب.
* حميد أعطوش
سجن توالل يف 13/03/2011

االصالح بني التجريدي و الواقع
 ما إن  أنهى امللك محمد السادس خطابه 
9 مارس حول  ليوم  املغربية  املوجه لألمة 
حتى  الدستورية،  الرتميمات   بعض 
سياسيني  من  التهريج،  محرتفو  بدأ 
الوهم  نرش  عىل  التسابق   يف  وإعالميني، 
 ، املسكني   » »الشعب  بعقول    وغرسه  
للمتلقي،  مفرسينه  الخطاب،  يف  نافخني 
عىل أنه بشارة خري ملغرب جديد ديمقراطي 
؛ تسوده ملكية  أوربي  عىل شكل فردوس 
بقلمه  يقدمها  صحايف«   « هذا   ! برملانية 
 « وذاك   االسباني،  النموذج  عىل  لقارئه  
بالنهج  ويشبهها  يقارنها   سيايس« 
بهم  أوالربيطاني...وكأني   السويدي 
يبيعون جلد الدب قبل اصطياده كما يقال 
دون أي خجل.  بينما الواقع هو أن جاللته 
له  يروج  الذي  الرساب  هذا  كل  من  بريء 
إذ  املتملقون،  الوصوليون  الكذابون  هؤالء 
أشار يف خطابه إىل  إصالحات جزئية تهم 
 ، األصليني  املغاربة  لغة  األمازيغية  دسرتة 
ومنح بعض الصالحيات  للوزير األول، ولم 
يتحدث قط عن تغيري يرسخ مللكية يسود 
هذا   تجاه  موقفه  ألن   . يحكم  وال  فيها 
معروف،   الديمقراطية  امللكيات  من  النوع 
التايم  أن وضحه لصحيفة  له  حيث سبق 
لها األمر قائال »إن  األمريكية عندما فرس 

ليسوا   املغاربة 
االسبان... هم 

الديمقراطية  إن 
نية  سبا ال ا
لحة  صا
 ، نيا سبا ال
ب  ملغر ا و

ذي  ديمقراطي  بنمط  يأخذ  أن  يجب 
موضوعي   كالم  إنه  مغربية«  خصوصية 
يعكس  املائة،  يف  مائة  رصيح  منطقي 
ألنه  الشجعان،  السياسيني  موقف 
والصدق  والوضوح  باالستقامة  يتسم 
الناس  املرء  يعد  أن  والجبن  الكذب  فمن   .
ألن   : )باملستحيل(  واقعي  غري  هو  بما 
الديمقراطية، شأنها شأن البناء ال تنطلق 
من فوق نحو األسفل، بل من القاعدة نحو 
القمة. هي من اختصاص وصنع الشعوب 
وليس الحكام، كما يثبت ذلك التاريخ الذي 
أنها لم تكن يوما صدقة تعطى،  لنا  يؤكد 
أو هدية تقدم يف أطباق من ذهب، بل هي 
اجتماعية  قوى  ملوازين  معادلة  قضية 
التفاوض  تفرض  متصارعة،  متدافعة 
 – واملحكومني  الحكام  بني   - الحوار  و 

املفضيني يف األخري إىل إرسائها .
* محمد شمالل

جعجعة..وال طحني                                        

اخلطاب امللكي اعالن عن خروج املغرب من دوامة االيديولوجيا اىل فضاء العقلنة
من واضح أن الخيار الديموقراطي الذي جعله الخطاب امللكي ليوم 
باعتباره  الدستوري،  لإلصالح  املقدسة  التوابث  من   ،9/3/2011
يشكل كما قال جاللة امللك الضمان القوي، واألساس املتني لتوافق 
تاريخي، الذي يدخل ضمن املصالحات التاريخية الرائدة، التي أشار 
الديموقراطي  الخيار  اليها جاللته يف نفس الخطاب، واضح أن هذا 
هو الذي استند اليه جاللته لجعل األمازيغية يف صلب الهوية املغربية 
بدون  املغاربة  لجميع  ملكا  كونها  منطلق  من  الروافد،  املتعددة 
استثناء، ثم  لوضع صورة الهوية بهذا الشكل، من ضمن املرتكزات 

األساسية للتعديل الدستوري املرتقب.
اذن بتنصيص الدستور الجديد عىل هذا املرتكز سيعلن ألول مرة أن 
السمة الجوهرية التي تميز هوية املغرب واملغاربة عن باقي هويات 

شعوب العالم هي األمازيغية.
يشكل  املغربية،  الهوية  وبحقيقة  بالذات،  الوعي  عن  اإلعالن  وهذا 
باأليديولوجيا  العمل  أخريا من  آخر عن تخلص شعبنا  اعالنا  بدوره 
املبنية عىل الفكر املغلوط، واعتماده عىل العقل والعلم اللذين يعتربان 
اساس الخيار الديموقراطي املشار اليه  آنفا، بدليل ان مجتمعنا  ما 

كان  ليكتشف حقيقة  نفسه، لو لم يهتد اليها  بنور العقل والعلم .
التي حجبت عن مجتمعنا  األيديولوجيا هي  أن هذه  املعلوم  اذ  من 
من  بالتايل   منعته  التي  وهي  األمور،  من  الكثري  حقيقة  معرفة 
األسايس  القانون  يف  األمازيغية  الخصوصية  هذه  عىل  التنصيص 
عرفها  التي  الدساتري  سائر  يف  وكذا    ،1961 سنة  الصادر  للمملكة 
التي كانت السبب يف تهميش  منذ حصوله عىل االستقالل،  بل هي 
أفراد  تهافت  ويف  العصور،  مختلف  يف  لألمازيغية  السابقني  ملوكنا 
العربي،  النسب  انتحالهم  العربية بعشوائية، وعىل  شعبنا عىل تعلم 
لرتسيخ فكر هذه االيديولوجية يف اذهانهم ان هذا االمر يضمن لهم 
اكتساب اجر الدنيا وثواب االخرة، مما أدى اىل حدوث رشخ يف كيان 

شعبنا  بني ناطقني بالدارجة الذين يتوهمون أنهم من أسالف العرب، 
الشعب  بقايا  من  أنهم  يعتقدون  الذين  باألمازيغية  الناطقني  وبني 

األمازيغي املنقرض.
ونذرته،  امللكي،  الخطاب  لهذا  الثورية  الصفة  تكمن  اذن  هنا  ومن 
والتعظيمية  التقديرية  األوصاف  من  ذلك  وغري  التاريخي،  وتميزه 
ألنه   واألجانب،  املواطنني  من  املالحظني  من  الكثري  عنها  عرب  التي 
جاذبية  من  بالدنا  اخراج  السهل  من  ليس  وموضوعيا   واقعيا 
الدوامة االيديولوجية التي كانت تدور يف فراغها املظلم والبارد طيلة 
الذي  الرحب للعقلنة والحداثة،  الفضاء  اىل  أربعة عرش قرنا تقريبا، 
ادراك  منطلق  من  املتقدمة،   األمم  بجانب  املغرب  فيه   سيتموقع 
حقيقة  ان العقل وحده، هو الذي يشكل املعيار الحقيقي  للتمييز 
أو  الشاهقة  العمارات  وليس  املتقدمة،  والدول  املتخلفة  الدول  بني 
غري  أو  الفخمة  السيارات  أو  الضخمة،  املصانع  أو  الراقية،  املتاجر 

ذلك من الوسائل املادية للحضارة.
ومما الشك فيه أن اللجنة اإلستشارية التي عينها جاللة امللك ملراجعة 
الدستور، ستعي الطابع السيادي الذي أضفاه جاللته عىل األمازيغية  
لربطه اياها  بصلب الهوية الوطنية من جهة، وبامللك املشرتك لجميع 
املغاربة بدون استثناء من جهة أخرى، خالفا للمنظور األيديولوجي 

السابق الذي كان يحرصها يف فئة معينة من الشعب.
وهذا الطابع السيادي لالمازيغية  يقتيض يف اعتقادي أن تقوم هذه 
اللجنة   بالتنصيص يف مرشوع الدستور عىل الهوية املغربية  بنفس 
املذكور،  امللكي  الخطاب  يف  الواردة   والدقيقة   املحبوكة  الصيغة 

لكونها تعرب بحق  عن حقيقة هذه الهوية، من حيث املعنى واملبنى.
ثم التنصيص ثانيا عىل جعل األمازيغية لغة رسمية اىل جانب العربية 
بسيادتها  املرتبطة  بالقضايا  عامة  الشعوب  اعتزاز  ملبدأ  استناذا 
السيادية يف  القضايا  ادراج  ان  الطبيعية، ثم من منطلق  وبحقوقها 

، ال يقبل  الدساتري تعترب مسالة مبدا 
بلوغ  اشرتاط  او  التدرج  او  التاجيل 
أو  والتقدم  الرقي  من  معني  مستوى 
بدليل   ، االخرى  الرشوط  ذلك من  غري 
العربية   اللغة  بادراج  قام  شعبنا   ان 
عىل  حصوله  بعد  االول  الدستور  يف 
ثبوت   من  الرغم  عىل  االستقالل، 
بلوغها   وعدم  انذاك،  املعريف  قصورها 
واللغة  الفرنسية   اللغة  مستوى  
االمر  هذا  يعترب  كان  النه  االسبانية،  

مسالة سيادية  ال تقبل االنتظار.
اذن يجب التفريق بني االعرتاف بالحق 

السيادي من جهة، وبني تطبيق هذا الحق، وأجراته  أو تنفيذه عىل 
أرض الواقع من جهة اخرى، فاألول غري قابل للتاجيل أو التدرج  أو 

أي رشط اخر، اما الثاني فيقبل ذلك.
ومن هنا  ينبغي يف نظري  مراعاة  الوضع الهش الحايل لالمازيغية، 
وقصورها املوضوعي  يف  جل امليادين، ومحاولة  معالجة هذا الواقع 
بصيغة توفيقية  تنص عىل رضورة  ترسيمها يف الدستور، الكتساء 
او تدرج  القابل الي تاجبل  الغري  السيادي  الحق  هذا الرتسيم طابع 
او غري ذلك من الرشوط، ثم عىل رضورة اخضاع عملية ادماجها يف 
مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية  للتدرج، قصد توفري الرشوط 

الالزمة النجاح هذا االدماج .
هذا ما ارتأيت اإلدالء به مساهمة يف النقاش الوطني املوسع إلنجاح 

هذا الورش الدستوري الذي دعا اليه جاللة امللك.
*محام بالدارالبيضـاء

بقلم: ذ: الصايف مومن عيل

اللجنة االستشارية للجهوية،  أكد عمر عزيمان رئيس 
يف الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة يوم االثنني28 
أن  بالرباط،  املغربية  اململكة  أكاديمية  بمقر  مارس 
كامل  عىل  اآلن  وهي  عملها  أنهت  االستشارية  اللجنة 
االستعداد إلعطاء توضيحات حول الظروف واالعتبارات 

التي تحكمت يف إنجاز املرشوع.
وقال عزيمان، ، إن مهمة اللجنة كانت صعبة  إذ كان 
مطلوبا منها وضع نموذج للجهوية املتقدمة من خالل 
عملية تركيبية لبنيان جديد يجمع العديد من املكونات 
ما  هذا  أن  وقال  االتجاه  نفس  يف  وتصب  واملنسجمة 

صعب عمل اللجنة.
تأسيس  أعلن  الذي  امللكي  الخطاب  أن  عزيمان،  وذكر 
وحدد  اللجنة  عمل  سهل   2010 يناير   03 يف  اللجنة 
واملحورية  األساسية  والتوجهات  مهامها  بوضوح 
التي  واإلنصات  االستماع  جلسات  أن  وأضاف  لعملها، 
بينت  والتي  املغربية  الفعاليات  مختلف  مع  عقدتها 
هذه  من  وانطالقا  املغربي.  الشعب  إنتظارات  بوضوح 
العوامل وكذا املذكرات املقدمة للجنة وبناء كذلك  عىل 
للنماذج  اقرتاحات  وضع  تم  أجنبية،  نماذج  دراسة  
أوالها،  االعتبارات  راعت مجموعة من  والتي  للجهوية 
والذي قال عنه عزيمان أنه كان املنطلق الذي انطلقت 

منه اللجنة وبنت عليه هذا املرشوع.
بكل  يندرج  نموذج  عىل  ينبني  املرشوع   هذا  أن  وأفاد 
الالممركزة  الديمقراطية  الدولة  إطار  يف  وضوح 
وهذا  املجتمع.  دمقرطة  يف  نوعية  قفزة  إىل  واملؤدي 
جماعات  خلق  إىل  عزيمان،  حسب  سيفيض،  االختيار 

واملصداقية وإرشاك  باملرشوعية  تتمتع  ترابية منتخبة 
الفعاليات  وإرشاك  العام  الشأن  تدبري  يف  املواطنني 
وصالحيات  موسعة   اختصاصات  وإعطاء  النسائية 
املحلية  الجماعات  تكون  حتى  وتنفيذية  تقريرية 
مسؤولة ووضع آليات للمراقبة واملحاسبة "من شأنها 

إعادة الثقة يف املجالس املنتخبة.
وأكد أن االختيار الثاني يرتكز عىل الوظيفة األساسية 
أي جهة ستساهم بشكل فعال  أن  للجهة واملتمثلة يف 
للبالد  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف 
لنصل باملستوى النمو االقتصادي إىل مستوى تطلعات 
وانتظارات املجتمع املغربي، مربزا أن إشكالية التنمية يف 
البالد والفوارق املسجلة بني الجهات وضعف الخدمات 
وضع  فرضت  التخلف  مظاهر  واستمرار  العمومية 

نموذج للجهة يشتغل أساسا عىل موضوع التنمية.
للجهات  البرشية  املوارد  تقوية  يجب  أنه  وأضاف 
الكفاءات  مستوى  من  والرفع  جديدة  موارد  وتحديث 

وخلق صناديق مالية ملحاربة الفوارق االجتماعية.
العالقات  يف  النظر  إعادة  عىل  الثالث  االختيار  ويرتكز 
بني الجهة واملركز وبينهما والجماعات الرتابية األخرى 
تجاوز  يلزم  املذكورة  األهداف  لتحقيق  أنه  موضحا 
منطق الوصاية واالنتقال إىل منطق التعاون والتشاور 
والتشارك. وقال بهذا الخصوص أنه يجب إعادة النظر 
يف العالقة بني الجهة وباقي الجماعات الرتابية وإعطاء 

مفهوم جديد للتعاون ما بني الجهات.
ذاتها،  الندوة  يف  اللجنة،  عضو  يني،  املر  أمينة  وقالت 
إلعطاء  يمكن  ما  أبعد  إىل  تذهب  أن  عليها  اللجنة  إن 

الجهوية  املضمون الديمقراطي يف 
معناه العميق.

وأكدت أن اللجنة ترجمت خالصات 
أساسية  محاور  ثالث  يف  أعمالها 
وتتمثل يف التطوير وتعميق النقاش 
التمثيلية  وترسيخ  املرشوع  حول 
النسائية  بالتمثيلية  الديمقراطية 
ومأسسة الديمقراطية التشاركية. 
الجهوية  مرشوع  أن  وأكدت 
املجالس  يف  النساء  مشاركة  رعى 
مأسسة  أن  وقالت  الجماعية، 
ستحقق  التشاركية  الديمقراطية 
يف  للمواطنني  املبارشة  املشاركة 
استشارية  آليات  ووضع  التنمية 
وإرشاك  القانون  يتطلبه  ما  وفق 
املجتمع املدني والجمعيات املؤهلة 
والتي تحرتم مجموعة من الرشوط 

يف مرشوع الجهوية وهي طبعا مشاركة غري مبارشة. 
التضامن  صندوق  وخلق  الخاص  القطاع  وإرشاك 

لتأهيل االجتماعي للجهات.
عن  اللجنة،  عضو  الجواهري،  اللطيف  عبد  وأشار 
ورش  يف  واملشاركة  املتقدمة  الجهوية  إشكاليات 
شمويل  بتشخيص  قامت  اللجنة  أن  موضحا  التنمية، 
وتراكمات  كثرية  فوارق  عىل  ووقفت  القائم  للوضع 
وعجز بني الجهات وداخل الجهات وسجل أن 3 جهات 

فقط تتوفر عىل 45 باملائة من الثروة الوطنية.

يمكن  ال  ألنه  للجهات  موارد  خلق  رضورة  عىل  وركز 
قيام ديمقراطية أو تنمية من دون موارد كافية". 

الجهوية  أن  اللجنة، عىل  الربدوزي محمد، عضو  وأكد 
للديمقراطية  رافعة  تكون  أن  عليها  يعول  املتقدمة 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  أساسية  ورافعة 

والثقافية والبيئية. 
وأضاف أن الجهوية يف إطار املرشوع املقرتح، يجب أن 
تكون مع بعديها التمركز والالتمركز، مدرسة للحكامة 
الجيدة سواء يف اتخاذ القرارات عن قرب من املواطنني أو 

املحاسبة املبارشة عن قرب بمختلف الوسائل املتاحة.
 * إمرزيك.ر

يف ندوة صحفية بالرباط

أعضاء اللجنة اإلستشارية للجهوية يقدمون خالصات عملها
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Les habitants de base  de Tamazgha 
(Afrique du Nord) sont les imazighen 
depuis toujours. Ils n’ont jamais eu 
besoin dans le passé d’aller ailleurs 
pour survivre. Ils ont lutté contre les 
phéniciens, les romains, les vandales 
et les arabes. Ils ont vite balayé la 
brève colonisation française et es-
pagnole. Pour résister, combattre 
et vaincre, ils se réfugient loin du 
littoral dans les Montagnes et dans 
leur Langue. Les occupants utilisent 
la force, la sujétion, les mythes, les 
dieux et les religions pour éteindre 
la langue amazighe, âme d’union.  
Les amazighes intègrent dans leur 
langage des apports positifs des do-
minants de passage tout en restant 
fidèles à leur langue.  Au départ des 
colons européens(1956), la majorité 
des marocains était rurale et parle 
encore amazighe. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui un demi-siècle plus 
tard. Aux dires de tous, la langue 
amazighe est menacée d’extinc-
tion définitive dans une génération 
ou deux.  Ce qui est supposé dans 
ce texte est que cette mise à mort 
(linguicide) de la langue amazighe 
est délibérée quelque part par obé-
dience au Moyen Orient arabe. 
Le panarabisme est une idéologie 
ethnique de l’élite arabe au 19eme 
siècle pour affronter les Turcs. Dans 
les années 50 du  XXème siècle, le 
panarabisme devient un outil de 
la propagande de Nasser. Il   prône 
« Une Nation de l’Océan au Golfe, 
une Religion, et une Langue : 
l’arabe ». Au Maroc, un vieux Parti 
de droite a le Pouvoir politique et 
économique depuis un demi-siècle. 
Ses leaders (zaîms) sont  des cita-
dins nantis, panarabes par intérêts 
et calculs de clan. Ils dissimulent 
leur crainte ancestrale du démon 
amazigh, mais ne cachent pas leur 
aversion de la langue amazighe. Ils 
profitent du contexte nassérien de 
l’époque et optent pour l’identité 
arabe. Ils manœuvrent dans les cou-
lisses du Pouvoir  et ils imposent la 
langue arabe à tous (amazighs, juifs, 
noirs). Plusieurs Constitutions sont 
préparées dans les hautes sphères 
de l’Etat et publiées depuis 1962.
Elles sont plébiscitées par les urnes 
grâce aux soins des scribes et sbires 
du Makhzen. Elles décrètent toutes 
que l’arabe est langue officielle 
du Maroc. Elles ignorent la langue 
amazighe au lieu de la protéger par 
respect pour la majorité de la popu-
lation. Le prétexte trompeur avancé 
est de remplacer les langues des 
colons par celle du Coran. L’usage 
la langue amazighe est alors banni 
de l’Administration, de la Justice, 
de l’Ecole, des services publics, et 
des médias. Les marocains parlant 
la seule langue amazighe sont élimi-
nés de la scène culturelle, politique 
et économique. Ils ne s’adressent 
aux Institutions du Makhzen que 
contraints, ils parlent alors un arabe 
dialectal bâtard. Ils préfèrent ré-
gler leurs soucis et conflits entre 
eux dans la confiance et l’intimité 
de leur langue. Par ailleurs ils se 
méfient des barbus qui pullulent 
au pays et vocifèrent en tout lieu: « 
la langue arabe est sacrée, elle est 
choisie par le ciel pour s’adresser 
aux hommes d’ici bas, c’est la langue 
de l’au-delà ».  La langue amazighe 
est devenue hors la Religion, hors 
la loi, une langue de rebelles, une 
âme à éteindre. Ses défenseurs sont 
accusés d’être en connivence avec 
les anciens colons et certains sont en 
prison. L’arabisation forcée n’est pas 
nouvelle dans l’Histoire de Tama-

zgha. Ainsi au XVIIème siècle, à dé-
faut de génocide, les hordes arabes 
de Béni Hillal, faisaient le linguicide 
amazigh par la contrainte dans nos 
contrées du Sud. Leurs descendants 
et cousins, chefs du Polisario, fe-
raient pire dans leur lugubre répu-
blique arabe, si par malheur ils l’ont. 
Au pays ; hier et  un peu moins au-
jourd’hui ce terrorisme linguistique 
est de mise : «Ne parle pas amazighe. 
Parle arabe, langue du Coran et de 
la Constitution, ou tais toi » vous 
dit avec agressivité l’arabophone.  
La langue amazighe parlée encore 
presque par tous les marocains dans 
les années 50 du siècle dernier, se 
trouve refoulée dans les campagnes 
ou reléguée au foyer en ville
Au Maroc les campagnes se vident, 
les villes s’emplissent, éclatent et 
se multiplient dans la misère.  Les 
amazighes immigrent en groupes 
en Europe ou vont en masses dans 
les villes littorales du pays.  Là, 
Hommes, ils sont ouvriers, serveurs, 
boutiquiers. Femmes, elles de-
viennent des bonnes à tout faire Pour 
survivre, ils doivent parler la langue 
du dominant économique en ville : 
l’arabe dialectal régional. Le citadin 
lui se perçoit Maître tenu de civili-
ser et par là d’arabiser ces Berbères 
venus des Monts. L’arabophone est 
monolingue et il s’en vante et l’ama-
zigh est obligé d’être bilingue et il 
en souffre. Parler amazigh dans les 
milieux publics urbains est prohibé 
par les regards hostiles suivis d’in-
vectives. Il y a une répression ara-
biste à peine voilée contre l’amazigh 
et sa langue dans la cité marocaine. 
Elle agit par anecdotes, blagues, et 
assertions mimant et ridiculisant  
les amazighs et leur langue en ville. 
N’importe quel vaurien arabophone 
peut lancer des avanies semi racistes 
aux boutiquiers amazighs. Le mot 
chleuh toujours utilisé pour inter-
peler l’amazigh en ville signifie bri-
gand  en arabe classique.  Risquer 
à exprimer ses plaintes, ses besoins 
ou soucis en tamazight aux autorités 
de la cité est interdit. L’amazigh est 
poussé par les citadins à dissimuler 
sa langue, mais il est trahi par son 
accent naturel.  Il    souffre dans 
l’anonymat urbain et l’exclusion 
linguistique. Son discours intime en 
tamazight montre qu’il se perçoit 
étranger. Il se console dans sa  petite 
boutique en écoutant des cassettes 
des chansons amazighes ou en fre-
donnant des chants amazighs pour 
endurer les travaux dans les chan-
tiers. Il a  tout laissé derrière lui 
dans les campagnes et les montagnes 
pour survivre dans la ville arabisée. 
Il  se sacrifie pour réaliser un ave-
nir meilleur pour ses enfants par 
l’Ecole publique plus accessible en 
ville. C’est justement là à l’Ecole que 
l’Etat arabiste l’attend pour anéan-
tir sa langue amazighe. 
Dans mon enfance les colons nous 
imposent leur langue à l’Ecole et 
excluent l’arabe et l’amazighe. En 
1957 une commission de l’Education 
décide l’arabisation de l’enseigne-
ment et exclut l’amazighe.  Des mil-
liers d’enseignants marocains, sont 
recrutés à la hâte. Ils sont sans voca-
tion, mal formés mal payés, mais ils 
sont les outils dociles de l’arabisa-
tion à outrance. La langue arabe de-
vient la langue de l’enseignement de 
l’Ecole publique marocaine du cours 
préparatoire à la terminale. Les 
contenus scientifiques (mathéma-
tiques, Sciences physiques et SVT) 
sont mal arabisés, mal enseignés et 
mal assimilés. Les termes scienti-

fiques arabisés adoptés créent sou-
vent des obstacles épistémologiques  
Les contenus à fonds culturels (lit-
térature arabe, histoire, instruction 
islamique et civique) encensent le  
Pouvoir, le panarabisme et le Moyen 
Age arabe. L’élève acquiert pénible-
ment un arabe classique, non utilisé 
ni dans la société, ni dans l’Univer-
sité, ni dans la formation, ni dans les 
métiers modernes. L’élève amazigh 
est enfermé par la langue arabe dans 
un univers archaïque qui  n’est pas 
le sien. La langue amazighe est axée 
sur le vécu, la nature, l’amour et non 
sur les déserts, guerres, et Princes. 
Aucun texte des manuels scolaires 
en vigueur dans le pays ne fait allu-
sion à la langue, la culture, l’histoire 
et l’identité amazighes.  Pour ces 
écrits les amazighes  n’existent pas. 
Là où il se trouve dans  au village et 
en ville l’élève amazigh subit durant 
des années le conditionnement sco-
laire arabiste.
 Résultat : l’enfant, l’adolescent 
et le jeune amazighs voient leur 
langue ignorée, se voient exclus  de 
l’Histoire, de la culture et de l’iden-
tité du Maroc par les programmes 
en vigueur dans le Royaume.  Ils 
quittent l’Ecole Publique illettrés, 
sans formation, chômeurs, mais ara-
bisés. C’est peut être là le seul et 
vrai but de la Commission d’antan 
(1957). Un demi-siècle plus tard,  
l’Ecole publique marocaine est en 
faillite chronique au su de Monde 
entier. Mais peu importe pour les 
dirigeants, l’essentiel pour eux est 
de mettre les  générations ama-
zighes dans le moule panarabe. 
Leurs descendants vont dans les 
écoles privées ou affiliées aux am-
bassades européennes. Ils parlent 
mal l’arabe, ignorent et méprisent le 
tamazight. Ils remplacent déjà leurs 
parents et prennent les commandes 
du pays. De nos jours ce cynisme ne 
trompe plus personne. Malgré cela 
les mass médias traditionnels sont là 
pour continuer à occulter l’échec de 
l’arabisation et à accélérer la mise à 
mort de la langue amazighe
Le terme mass média englobe la Ra-
dio, les Journaux, revues, les TV et 
les NTIC dont l’internet.  Au Maroc, 
les Radios nationales émettent en 
arabe ou en français. Elles louent 
la langue arabe, sous-estiment les 
autres langues surtout le tamazight 
qualifié de dialectes berbères. Elles 
présentent dans les heures de faible 
audience des chansons amazighes : « 
Voix, Rythmes des Monts et des Val-
lées ».  Ce qui insinue qu’elles sont 
sans valeur artistique en comparai-
son avec « les mélodies andalouses 
». Les Radios régionales sont ara-
bophones même dans des Provinces 
amazighes, et sont  peu écoutées. La 
radio nationale qui émet en ama-
zighe, depuis longtemps  certes, de-
meure sous équipée à dessein  Elle 
se capte avec peine même dans les 
provinces amazighes et pratique-
ment pas du tout ailleurs. Elle pré-
sente des émissions qui s’écoutent le 
soir et la nuit à domiciles en famille 
presque en paria. Ces émissions glo-
rifient le Pouvoir et louent la langue 
la culture et l’identité arabes en 
tamazight !. Elles sont écoutées non 
pour le discours démagogique mais 
pour entendre les chansons ama-
zighes.  Ces chansons reflètent la 
nature, la douleur la sagesse ama-
zighes, et permettent de rêver de 
liberté. Par contre les TV du pays 
et celles d’Orient arabe ne donnent 
pas le droit de rêver. Elles accapa-
rent la vue, l’ouïe, et aliènent l’es-

prit du téléspectateur amazigh. Les 
deux TV nationales (TVM et 2M) 
émettent en arabe et en français, et 
excluent la langue amazighe. Parfois 
elles présentent, tard dans la nuit 
des chansons amazighes pour com-
bler le temps des grisés des villes. 
Mais les deux TV du pays parlent en 
amazighe et en heures de grande au-
dience lors des mascarades électo-
rales. Du coup on découvre que tels 
leaders arabistes convaincus parlent 
très bien le tamazight, langue de 
leurs parents, besoins obligent. Les  
amazighs sont désarmés et affligés 
devant ce rejet et mépris médiatique 
de la langue amazighe. Certes ils ont 
obtenu un début de gain de cause 
depuis peu, mais le mal est fait. La 
blessure faite par les Radio et les 
TV du pays dans la mémoire et la 
conscience collectives des amazighs 
est profonde.  Cette plaie est aggra-
vée et infectée tous les jours par la 
presse écrite nationale.
Les quotidiens et revues de droite 
ignorent, banalisent voire méprisent 
la langue amazighe. Leurs ténors et 
lettrés y dégurgitent leur logorrhée 
diurne sur la primauté et la sacra-
lité de la langue arabe.  Ils assurent 
doctement que « le tamazight est 
un dialecte de même origine que la 
langue arabe mais qu’il faut l’oublier 
». C’est le discours du dominant 
envers le dominé: « nie ta langue 
amazighe, parle arabe et alors tu de-
viendras civilisé ». De leur côté les 
écrits de la gauche marocaine sensés 
défendre la justice, participent à ce 
linguicide de tamazight. Ils utilisent 
une autre logique pour ne pas trop 
blesser les sentiments de leurs mili-
tants pour la plupart amazighes.  Ils 
argumentent que la lutte des classes 
et le socialisme sont les vrais buts 
des masses populaires. Dès lors, 
lutter pour la langue, la culture et 
l’identité amazighes est une dévia-
tion politique grave. Ils dissimulent 
mal que leurs leaders et cadres sont 
des nostalgiques de la domination 
arabe d’antan. Les plaintes maintes 
fois exprimées par la base amazighe 
de ces partis sont écoutées mais 
occultées. Par ailleurs depuis deux 
décennies la presse panislamiste 
apparaît et se développe, elle avance 
une autre rhétorique.  L’argumen-
taire en est : « Nous sommes certes 
des amazighes par nos origines, mais 
nous sommes arabisés par l’Islam ». 
Défendre une autre langue en par-
ticulier la langue amazighe devient 
au sein de cette rhétorique un blas-
phème. Donc qu’elle soit de droite, 
de gauche ou panislamiste ou isla-
miste, la presse marocaine est contre 
la langue amazighe. Et depuis peu 
pour flatter l’ethnocentrisme arabe 
de ses lecteurs arabes, elle n’hésite 
pas à accuser les défenseurs de la 
langue amazighe de félonie voire de 
sionisme. Cependant un petit  vent 
de liberté, depuis l’avènement de 
Mohamed VI a permis la parution 
d’une jeune presse amazighe (Le 
Monde Amazigh, Tawiza, Agraw, 
et revues). Elle défend une langue 
non reconnue par le Makhzen. Elle 
manque encore de moyens finan-
ciers et humains et de protection 
juridique  Elle essaie  cependant de 
défendre la langue amazighe, de la 
valoriser, de la développer et sur-
tout d’inciter les marocains de tenir 
à la langue et à la mémoire de leurs 
ancêtres amazighes.
Ma mère est au seuil de la centaine 
saine de corps et d’esprit, dévote et 
implore Dieu en amazighe. C’est une 
bibliothèque vivante de langue, de  

citations, de poèmes et de sagesses 
amazighes. Elle nous répète toujours 
« Parlez le tamazight à vos enfants, 
l’arabe ils le parleront malgré eux ». 
C’est là le principe conservateur de 
l’amazigh et un message du fond des 
âges transmis par nos vieux parents. 
Mais force est de constater que nous 
les imazighen  d’aujourd’hui ne le 
respectons pas en villes. Au foyer, 
nous avons perdu l’habitude de par-
ler le tamazight avec les enfants. Ils 
passent une grande partie de leur 
temps dans la rue et à l’Ecole. Là ils 
sont obligés par la Société urbaine 
et par l’Etat de parler arabe. A la 
maison, ils sont soumis à l’endoctri-
nement continu des TV panarabes. 
De plus nous croyons à tort que 
leur parler arabe les aide dans leur 
scolarité et leur parler amazigh les 
handicape.  Les enfants ont des dons 
innés pour apprendre les langues et 
une mémoire fraiche pour les rete-
nir. Parler amazighe, arabe français 
et autres développe des logiques 
différentes et donc l’intelligence 
de l’enfant.  Un enfant condamné 
à parler l’arabe seul est diminué et 
enfermé dans un monde restreint. 
En plus en Afrique du nord, il se 
déracine et perd sa langue et donc sa 
personnalité de base amazighe. Les 
enfants amazighes en ville écoutent 
les parents parler amazigh, ils le 
comprennent sans le parler. Devenus 
adultes, certains à force de labeur 
sont des riches, des notables ou des 
lettrés de renom. Ils se coupent de la 
masse amazighe, se parlent arabe, et 
se fabriquent des pédigrées arabes. 
Dans leurs mariages mixtes, c’est la 
langue du partenaire arabe qui do-
mine  avec  ou sans remord.  De nos 
jours beaucoup parmi nous s‘avouent 
impuissants et démissionnent de-
vant leur devoir de transmission de 
la langue amazighe. Les générations 
suivantes transmettront des brides, 
puis c’est le néant amazigh. Même 
la langue parlée n’est pas protégée 
par ses locuteurs assidus, elle s’est 
remplie d’arabismes et de néolo-
gismes malgré les louables efforts de 
l’IRCAM 
Il ressort de ce qui précède que le 
linguicide de la langue amazighe 
est délibéré, non accepté et subi.  Il 
faut espérer que la Démocratie qui 
souffle sur Tamazgha rende enfin 
justice à la langue amazighe. En-
semble nous avons fait le Passé de la 
nation marocaine et ensemble nous 
en ferons l’Avenir. Les amazighes 
acceptent la langue du Coran, leurs 
lettrés la parlent et la développent 
plus que d’autres. Dès lors, il est 
du devoir des arabophones du pays 
d’accepter, de parler et de dévelop-
per le tamazight transmis à travers 
des millénaires par nos ancêtres à 
tous les amazighs. C’est là sans doute 
le premier but du récent discours 
royal sur la révision de la Constitu-
tion (9/3/2011*). Reconnaître la 
langue amazighe comme langue de 
tous les marocains et donc langue 
officielle est un Droit qui a  trop 
tardé.  Et pour nous amazighs d’ici 
et d’ailleurs la lutte continue pour 
que notre langue survive et se déve-
loppe.  

* Azergui Mohamed 
Pr Universitaire retraité

*« la consécration constitutionnelle de 
la pluralité de l’identité marocaine unie 
et riche de la diversité de ses affluents, 
et au cœur de laquelle figure l’amazi-
ghité, patrimoine commun de tous les 
Marocains, sans exclusive »  discours de 
SM Mohamed VI  le 9/3/2011. 

Il faut arrêter le lInguIcIde de la langue amazIghe 
(Quand un peuple n’ose plus défendre sa langue, Il est mûr pour l’esclavage  dIt r. de gourmont)
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Je pense que la politisation de la 
question amazighe s’inscrit dans 
une orientation contre produc-
tive. L’identité historique qui 
découle du combat identitaire 
appartient a tous les Algériens, 
je dirais même à tous les Amazi-
ghiens* Maghrébins-Nord Afri-
cains ? Pour comprendre cela, je 
vais développer un peu ma ré-
flexion qui appelle cette réponse.
Tout au cours de l’histoire, les 
Amazighs ont reçu différents ap-
ports qui ont nourri leur person-

nalité et leur culture. Ces apports ne peuvent pas constituer des 
identités. Les Amazighs avant d’être confrontés aux Phéniciens, 
aux Romains, aux Byzantins, aux Vandales, aux Arabes, aux 
Turcs et aux Européens, avant de parler et d’écrire en punique, 
latin, grecque, arabe, français, espagnole, italien, avant d’adop-
ter les trois religions monothéistes, étaient des Amazighs, par-
laient en amazigh et écrivaient en Tifinnegh tout naturellement. 
C’est cette amazighitude* qui tire ses racines du substrat ama-
zigh qui a forgé les différentes identités nationales des pays de 
l’Amazighie*, elle en constitue la sève et le socle. Elle est notre 
identité.
C’est cette conception de l’identité historique enracinée dans 
cette partie de l’Afrique qui doit être consacrée. C’est elle qui 
nous rassemble et nous unit. Elle ne peut pas être une dimension 
parmi tant d’autres. (Arabité, islamité, francité, hispanité, lati-
nité, chrétienté…), elle est l’identité. 
Nous pouvons donc considérer que les Amazighophones, les Ara-
bophones et les Canariens de l’Amazighie*- Maghreb - Afrique 
du Nord se fondent dans la même identité historique amazighe. 
Ce sont tous des Amazighs.
Quant à la langue amazighe, elle constitue le patrimoine com-
mun. Elle a été la première langue naturelle de tous les Algé-
riens et par extension de tous les Amazighiens pendant une 
grande période de l’histoire de ce pays et de cette grande région 
d’Afrique. Elle est aujourd’hui la langue maternelle de près de 
40 millions de personnes.
Par conséquent, la co officialité de l’amazigh demeure un droit 
historique inaliénable. C’est une exigence, une chance et une 
échéance pour l’avenir des pays de l’Amazighie.
La solution de la question amazighe dans les pays de l’Amazighie 
interviendra qu’à partir du moment où nous commencerons à 
nous réapproprier notre Identité Historique Amazighe. 
La revendication identitaire amazighe interviendra aussi avec 
l’avènement d’une véritable démocratie. C’est à cette condition 
que les pays et les peuples de l’Amazighie retrouveront leurs 
repères identitaires enracinés dans une Amazighitude ancrée 
dans l’histoire et la préhistoire nord-africaine. C’est ainsi qu’ils 
pourront s’inscrire dans un développement culturel harmonieux, 
participer à la modernité et à la course universelle de l'esprit 
humain.
Aujourd’hui, le désir d'autonomie par certains militants découle 
du déni identitaire. 
Les tenants de l’Algérie algérienne libre et démocratique 
exigent la reconnaissance identitaire depuis le début de l’Etoile 
Nord Africaine. La revendication de l’autonomie est une suite 
logique à toutes les revendications d'officialisation de la langue 
amazighe qui remontent à l’indépendance de notre pays et qui 
demeurent lettres mortes. L’ostracisme du pouvoir face aux 
revendications légitimes d’une partie du peuple peut conduire 
certains militants à rechercher d’autres voies de salut.
Quant à moi je préfère le terme de régionalisation qui ne peut 
trouver son aboutissement que dans une Algérie libre et démo-
cratique. En ce qui me concerne, depuis mon engagement au 
sein de l’académie berbère en 1969, je continu à me battre par 
le biais de l’association Afus Deg Wfus et aux travers de mes 
conférences pour la co officialité de la langue amazighe, la gé-
néralisation de l’écriture Tifinnegh et l’avènement d’une Union 
Amazighienne-Maghrébine-Nord Africaine qui intègre les Iles 
Canaries. (Le gouvernement autonome canarien a accueilli, 
participé à l’organisation et au financement du 1er Congrès 
Mondial Amazigh en 1997 à Tafira dans la Grand Canaria).
Cette union basée sur la reconnaissance des réalités sociocul-
turelles de nos pays, sur les valeurs civilisationnelles et sur 
l’affirmation d’une identité historique Amazighienne assumée, 
doit permettre le développement des échanges dans tous les 
domaines ainsi que la réalisation de grands projets sur le plan 
culturel, scientifique, économique, industriel et environnemen-
tal par une coopération franche et fraternelle.
Après tant d’années de sacrifices, avant qu’il ne soit trop tard, il 
est grand temps pour les Etats d’Amazighie de répondre favora-
blement aux revendications légitimes par l’officialisation de la 
langue amazighe.
Aujourd’hui, il est admis que l’écriture Tifinnegh* constitue une 
référence et un symbole identitaires. Le choix d’une graphie 
pour une langue n’étant pas neutre, les caractères Tifinnegh 
constituent une garantie d’authenticité et une spécificité ama-
zighe. L’amazigh doit s’écrire avec son propre système d’écriture, 
c'est-à-dire en Tifinnegh. Pourquoi aller chercher ailleurs ce 

que nous avons chez nous ?
Je dirai comme Mouloud Mammeri grand visionnaire que 
l’adoption des caractères Tifinnegh résulte du simple bon sens. 
Dda lmouloud écrivait dans la préface du livre de Hamouna « 
grammaire berbère » (Octobre 1987). « Nous avons utilisé les 
caractères latins pour des raisons pratiques mais demain le ber-
bère doit s’écrire en berbère, c’est-à-dire, en Tifinagh aménagé, 
c’est le simple bon sens ».
Fidèle à cette grande figure de l’Amazighitude et défenseurs du 
Tifinnegh, les membres de l’association Afus Deg Wfus ont fait 
un pas dans ce sens en réalisant en 1993 le premier standard 
des polices de caractères en TIFINAGH issu de l’aménagement 
de l’Académie Berbère avec l’adaptation de deux les lettres et 
l’introduction du W. 
Il y’a deux ans, en passant par la librairie de l’aéroport d’Alger, 
j’ai trouvé le coran en amazigh écrit en Tifinnegh (Standard Afus 
Deg Wfus) d’où ma fierté. Cette traduction en amazigh a été faite 
par Remdhan Ath Mensour, un génie de la littérature amazighe.
Aujourd’hui c’est ce standard avec quelques adaptations réali-
sées par l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe) qui 
est utilisé officiellement dans les écoles pour l'enseignement de 
la langue amazighe au Maroc. 
A cet effet, je me  félicite et me réjouis du choix judicieux de 
l’alphabet Tifinnegh qui a été fait par le Maroc pour l’ensei-
gnement de la langue amazighe. Une pensée à Mas Mahdjoubi 
Ahardan ce grand militant de l’amazighitude qui a eu l’intelli-
gence de conseiller  aux premiers membres de l’Académie Ber-
bère l’utilisation de l’alphabet Tifinnegh et qui a publié dans 
l’hebdomadaire Marocain Tidmi n°38 en 1995  mon premier 
plaidoyer pour la généralisation de l’alphabet Tifinnegh.
C’est avec une grande fierté que j’adresse mes chaleureuses féli-
citations à tous les membres de l’IRCAM qui font un travail re-
marquable par une production scientifique, didactique et péda-
gogique et qui ont permis au Tifinnegh, deuxième alphabet avec 
l’amharique en Afrique d’intégrer l’Unicode.
J’adresse mes ferventes salutations, fraternelles et militantes 
aux deux recteurs de l’IRCAM Mas Mohamed Chafiq et à Mas 
Ahmed Boukous. Ils ont fait le choix du cœur et celui du bon 
sens en optant pour l’alphabet Tifinagh que nous ont légué nos 
ancêtres.
Bien qu’une grande partie des militants ait disparu, l’espoir est 
permis pour le mouvement culturel amazigh de faire aboutir ses 
revendications. 
L’Académie berbère avait été durant une dizaine d’années le 
foyer de toute une génération de militants amazighs mobilisés 
pour la défense et la réhabilitation de la langue et de l’identité 
amazighes dans les pays de l’Amazighie. Le premier travail de 
vulgarisation de l’histoire, de sensibilisation et de conscienti-
sation des populations par la diffusion de l’alphabet Tifinnegh 
a été principalement l’œuvre de cette Académie « Agraw Ima-
zighen » de Paris, de l’Académie Berbère de Roubaix fondée 
par moi-même en 1971 ainsi que de l’Union du Peuple Amazigh 
(UPA) fondée en 1974 par le grand militant, regretté et ami 
Amar Neggadi.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que cette Académie avec les 
autres organisations ont rempli leur mission avec succès. C’était 
le pot de terre contre le pot de fer. Face aux menaces et aux 
pressions incessantes, les premiers militants ont accompli avec 
courage et dignité la tâche de sensibilisation et de réhabilitation 
de l’identité, de la langue amazighes et de l’alphabet Tifinagh. 
Ce travail militant a engendré le printemps berbère de 1980 
qui demeure l’un des événements majeurs de l’Algérie indépen-
dante. 
Grâce à ce travail désintéressé de sensibilisation et de conscien-
tisation, les Amazighs se sont forgés aujourd’hui une mémoire et 
une identité commune qui s'étend de l'Egypte aux Iles Canaries, 
du nord de l’Algérie au sud du Niger. 
L’espoir est permis. Création du HCA (Haut Commissariat à 
l’Amazighité) en 1994 en Algérie et de l’IRCAM en 2002 au 
Maroc. Suite aux grandes manifestations de Rabat, Marrakech 
et Agadir le 20 février dernier, le jeune roi Mohamed VI vient 
de déclarer le changement de la Constitution avec la prise en 
charge officielle de l’amazighité. 
La relève est assurée. Dans tous les pays d’Amazighie, des étu-
diants, des jeunes et moins jeunes continuent le combat sous des 
formes variées avec de nouvelles stratégies. Des mouvements 
naissent un peu partout. De multitudes associations se sont crées 
à l’intérieur du pays, en Europe, en Amérique, et un peu partout 
dans le monde. Toutes les instances internationales sont inves-
ties par de nombreux militants amazighs organisés en ONG et 
internationalisent le combat identitaire. 
Je laisse la parole au guide et au sage feu Mouloud Mammeri:
« Quels que soient les obstacles que l’histoire lui apportera, c’est 
dans le sens de sa libération que mon peuple, et à travers lui 
les autres, ira. L’ignorance, les préjugés, l’inculture peuvent un 
instant entraver ce libre mouvement mais il est sûr que le jour 
inévitablement viendra où l’on distinguera la vérité de ses faux-
semblants. Tout le reste est littérature ». 
Je profite pour avoir une pensée et rendre hommage à tous les 
compagnons du combat identitaire, je nomme Med Saïd Hanouz, 
Amar Naroun, Mouloud Mammeri, Ali Sayad, Slimane Azem, 
Haroun Mohamed, Smaïl Medjber, Amar Neggadi, Hend et 

Ramdane Sadi, Ben Mohamed, Abdelmadjid Bali, Hessas Ab-
delkader, Med Ouyahia, Hassan Hiréche, Bessaoud Med Arab, 
Mouloud Kaneb, Med Saïd Hamiche, Mustapha Aouchiche, 
Mustapha Bounab, Berkouk ahmed, Salem Ould Slimane, 
Djekouane Belkacem, Bairi Hend, Chebli Mohamed, Mohand 
Oussaïd, Makhlouf Rachid, Ali Fatah, Smahi Djilali ainsi qu’à 
tous les artisans de l’amazighitude. 
Aujourd’hui même si le combat identitaire amazigh s’essouffle 
en Algérie, il continu à prendre de l’ampleur au Maroc. 
Le Mouvement amazigh est l'expression d'une revendication 
identitaire, culturelle et linguistique, qui, au nom de la démo-
cratie, revendique une prise en charge du patrimoine commun et 
présente une vision globale d'une Algérie moderne, libre, démo-
cratique, tolérante, ouverte sur le monde. De ce fait, l’ensemble 
des revendications s'inscrit dans le combat pour la Démocratie 
et le respect des droits de l’homme. La revendication culturelle 
amazighe demeure indissociable du combat pour cette Algérie 
libre démocratique. 
Au Maroc le mouvement culturel amazigh est porté par de nom-
breux intellectuels qui réclament tous l’officialité de la langue 
amazighe. Il existe au Maroc une stratégie de négociation et 
toutes les régions du Maroc sont représentées dans le mouve-
ment culturel amazigh. Les Amazighophones au Maroc repré-
sentent près de 70% de la population. 
Bien que les Amazighophones représentent de 40 à 50% de la 
population, portée par la seule région de la Kabylie, la reven-
dication culturelle en Algérie depuis l’indépendance se solde 
à chaque période par des confrontations avec le pouvoir. Ces 
confrontations ont endeuillé plusieurs familles par le sacrifice 
de plusieurs Martyrs. Aujourd’hui l’Algérie reconnait l’amazigh 
comme langue nationale dans la constitution en faisant payer un 
lourd tribut à son peuple et à sa jeunesse. N’oublions pas que les 
grandes manifestations initiées par le mouvement des citoyens 
ont laissé plusieurs familles en deuil avec un terrible bilan de 
132 Martyrs et plus de 5000 blessés. 
Combien de Martyrs faudrait-il encore de sacrifices pour faire 
aboutir les revendications légitimes de tout un peuple ? S’il est 
certain que le statut de langue nationale confère à une langue un 
certain renom, c’est le statut de langue officielle qui lui donne 
des droits véritables. Son utilisation dans l’administration, à 
l’école, dans les médias etc… Il est urgent de satisfaire la recon-
naissance officielle de l’amazigh et de lui attribuer des moyens 
juridiques et institutionnels indispensables à son réel dévelop-
pement. 
La langue amazighe patrimoine commun des Amazighiens* 
deviendra officielle en Amazighie* une fois que ses pays s’ins-
criront dans des régimes démocratiques y compris La Libye. De 
nombreux militants Libyens sont passés par l’Académie Berbère. 
Les Libyens mènent depuis longtemps un combat pacifique pour 
la réappropriation de l’identité amazighe et la co officialité de 
la langue qui en découle. Cette co officialité de la langue ama-
zighe est un droit historique inaliénable. Dans une Libye Libre 
est démocratique que j’appelle de mes vœux, la question ne doit 
même pas se poser. 
Pour conclure, je cite notre guide, ce visionnaire en lui rendant 
un énième hommage. Je veux évoquer Dda Lmouloud* / Le ré-
veil des peuples aujourd’hui lui donnent raison.
« Quand trop de sécheresse brule les cœurs, 
Quand la faim tord trop d’entrailles
Quand on rentre trop de larmes,
Quand on bâillonne trop de rêves,
C’est comme quand on ajoute bois sur bois sur le bucher
A la fin, il suffit du bout de bois d’un esclave
Pour faire dans le ciel de dieu et dans le cœur des hommes
Le plus énorme incendie »
Ceux, qui comme moi militent depuis fort longtemps pour que 
soit reconnue la langue amazighe comme langue officielle à côté 
de la langue arabe, connaissent l’œuvre gigantesque de Dda 
Lmouloud. 
IL a été et demeurera notre guide. Il a donné à la littérature 
algérienne ses lettres de noblesse. Sa grammaire berbère édi-
tée en 1976 restera le fondement essentiel de notre langue. Sa 
sortie a permis son développement et a encouragé de nombreux 
jeunes à des créations d’œuvres littéraires ouvrant la langue et 
la culture berbères à l’universalité. Dda Lmouloud demeurera le 
symbole de l’éternité amazighe et celui de l’Homme Libre.
Son nom restera à jamais ancré dans la mémoire de son peuple 
et traversera les générations futures. Demain, je suis sûr que 
l’on dira  la langue de Dda Lmouloud pour la langue amazighe, 
comme on dit la langue de Molière pour le français, de Shake-
speare pour l’anglais et de Goethe pour l’allemand.

DEFINITION PAR MED OURAMDANE KHACER
Amazighie* = Maghreb, Afrique du Nord (Territoire avec les Iles Canaries)
Amazighien*= Maghrébin, Nord Africain (Amazighophone, Arabophone, 
Canarien) 
Amazighitude* = Berbéritude = Amazighité
Tifinnegh* = Tifinagh (Signifie notre trouvaille) 
Dda Lmouloud*= Mouloud Mammeri

* Ancien Membre de l’Académie Berbère
Président de l’association Afus Deg Wfus

A Roubaix le 15 mars 2011

L’AMAZIGHITUDE*  RESISTANCE ET DEVENIR
REFEXION SUR LA REVENDICATION  IDENTITAIRE AMAZIGHE

Par M. Med Ouramdane 
KHACER* 
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Oui, je m’abonne à:
Le Monde Amazigh

Nom :…………………………….................................
Prénom :…………….....................................................
Adresse :……………………….................…………… 
Ville :……………………………....................................
Pays :…………………....................................................
Tél :……………………..................................................
Fax :………….................................................................
Email :…………….......… @..........................................

Il vous suffit de renvoyer ce bon rempli avec précision 
ainsi que votre réglement par mandat postale à :
 EDITIONS AMAZIGH
 5, Rue Dakar Appt 7-Rabat 10.040 Maroc
 Tél  : 05 37 72 72 83
 Fax : 05 37 72 72 83
 E-mail :amadalamazigh@yahoo.fr
  Maroc   □  1 an pour 200 DH   □   6 mois pou 150 DH
  Europe  □  1 an pour 40 euro   □  6 mois pour 25 euro









COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde 
Amazigh" continue à vous livrer 
des cours de langue amazighe 
que la Fondation BMCE avait 
élaboré, en coédition avec la 
Librairie des Ecoles, comme 
outils pédagogiques sous forme 
d'un manuel intitulé "A  nlmd 
tamazight" .                       
Sur le plan référentiel, "A nlmd 
tamazight"  est un ouvrage 
pionnier qui adopte les directives 
définies dans les Discours 
Royaux et dans le dahir portant 
création et organisation de 
l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre, 
cette fois-ci, des cours du parler 
du Souss, dont les auteurs sont 
Ahmed BOUKOUS et Fatima 
AGNAW.

"Le Monde Amazigh" tient à remercier Dr. Leila MEZIAN 
BENJELLOUN, présidente de la Fondation BMCE de nous avoir 
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande utilité 
aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue amazighe.
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Mesdames, Messieurs, 
Merci de votre chaleureux accueil. 
Cette enceinte est un endroit ‘’ma-
gique’’ en ce qu’elle rassemble régu-
lièrement des évènements où l’on 
annonce de belles réalisations et de 
beaux projets. Je suis très heureux 
que la présentation des performances 
financières de la Banque et du Groupe 
BMCE Bank n’ait pas dérogé à cette 
règle d’or. 
Je suis d’autant plus heureux de vous 
rencontrer, Mesdames et Messieurs, 
que nous nous trouvons dans un 
contexte éminemment historique, du 
fait des évolutions et des révolutions 
économiques, technologiques et poli-
tiques qui se déroulent, sous nos yeux, 
à travers le monde, dans notre région 
environnante et, par certains de leurs 
aspects prometteurs, dans notre pays. 
Dans un climat foncièrement sain et 
apaisé, rassemblés que nous sommes 
autour de notre Souverain, nous por-
tons témoignage, d’une manière écla-
tante, qu’il y a de ‘’la place pour l’ave-
nir’’ dans un Maroc plus fort encore 
de ses réformes constitutionnelles 
et de ses libertés, plus fort encore de 
son pluralisme démocratique et de sa 
diversité, plus fort encore des diffi-
cultés qu’il aura su surmonter avec 
intelligence et doigté, aux termes d’un 
dialogue politique et social élargi et 
plébiscité. 
Quelles que soient les péripéties vé-
cues et les épreuves rencontrées, elles 
finissent par forger le Destin d’une 
Grande Nation - le Maroc- conduit par 
un Grand Roi, Sa Majesté Mohammed 
VI. 
 Je saisis l’occasion de cette rencontre 
avec vous, Mesdames et Messieurs les 
représentants de l’opinion publique, 
fidèle à ma vocation de citoyen enga-
gé dans une œuvre contributive à la 
modernisation du système bancaire et 
financier marocain, pour réaffirmer 
ma foi inébranlable dans l’œuvre fon-
damentale de caractère économique, 
culturelle et sociétale menée dans ce 

pays-béni, sous l’impulsion de notre 
Souverain. 
Aussi, mon action quotidienne conti-
nuera-t-elle de s’inscrire dans la voie 
que j’ai évoquée lors de notre précé-
dente Conférence de Presse, à savoir 
m’investir, de plus en plus, dans le dé-
veloppement de notre Groupe, au-delà 
du Groupe BMCE Bank et en consoli-
der ses trois piliers, autant de joyaux 
que sont la Banque, BMCE Bank, l’As-
surance, RMA Watanya et les Télécoms 
: Méditelecom. 
En l’espace de quelques jours, j’en au-
rais présidé les trois Conseils d’Admi-
nistration. Ils eurent, chacun, à exami-
ner les performances réalisées au titre 
de l’exercice 2010. Je puis vous assurer 
que le bilan de chacun de ces joyaux est 
très très positif. 
Ils me portent à croire que la diversité 
d’une économie comme la nôtre, gage 
de sa meilleure compétitivité sur son 
sol et au-delà de ses frontières, repo-
sera davantage sur l’action multidi-
mensionnelle de groupes privés, pré-
cisément comme le nôtre : des groupes 
qui allient l’enracinement dans leur 
pays et des préoccupations straté-
giques authentiquement nationales, 
avec du partenariat ‘’industriel’’ étran-
ger, dans des domaines d’excellence et 
de prédilection desdits partenaires. 
Ainsi, peut-on, mutuellement et 
constamment, irriguer nos entreprises 
de savoir-faire innovant et d’opportu-
nités élargies d’échanges et de déve-
loppement. 
Ainsi, peut-on assurer, à nos res-
sources humaines, des perspectives 
réelles de promotion professionnelle 
et sociale grâce à la mobilité fonction-
nelle et géographique. 
Au-delà, c’est ainsi que l’on peut mul-
tiplier les chances de voir le Maroc 
réussir sa vocation d’être, pour ses par-
tenaires en Europe et ailleurs, ‘’la tête 
de pont’’ vers l’Afrique.  Mesdames, 
Messieurs, 
Le système bancaire et financier est, 
au Maroc, aussi crucial pour son déve-

loppement que les infrastructures phy-
siques ou technologiques. 
Ces ‘’infrastructures’’ physiques ou 
‘’virtuelles’’ concourent, d’une manière 
aussi décisive les unes que les autres, à 
une croissance économique qui réussit 
à être élargie aux divers segments de la 
population marocaine, élargie aux éco-
nomies au-delà du Sahara, élargie aux 
produits de plus en plus innovants, tout 
en restant accessibles au plus grand 
nombre. 
C’est avec des infrastructures fortes 
comme celle d’un secteur bancaire et 
financier sain et solide, tout autant 
d’ailleurs que celles d’un système 
éducatif qui ouvre des opportunités 
réelles de promotion sociale, ou d’un 
système de santé de qualité ou encore 
celle d’une justice indépendante et 
équitable, qu’on peut répondre, vala-
blement et durablement, à des reven-
dications légitimes, véhiculées par 
l’opinion : produire, dans notre pays, 
davantage de richesses économiques 
et sociales qui soient équitablement 
réparties parmi les régions et les popu-
lations du Royaume. 
En assistant à ce genre d’évènements 
qui ‘’racontent’’ l’Histoire et l’Ave-
nir d’institutions financières comme 
BMCE Bank, vous, Mesdames et Mes-
sieurs les Analystes et représentants de 
l’opinion publique, êtes les mieux pla-

cés, pour ‘’faire le lien’’ avec les préoc-
cupations majeures de nos concitoyens 
: en les informant, vous leur donnez, en 
même-temps, les clés de compréhen-
sion de ces réalités et de ces enjeux. 
Lorsque nos banques affichent des 
résultats excédentaires, ceux-là ne 
viennent pas simplement servir des 
dividendes, du reste, légitimes pour 
des actionnaires ayant pris le risque 
d’engager leur épargne et celle de 
leurs mandants. 
Ces résultats bénéficiaires et, en fait, 
bénéfiques permettent épargner de 
la richesse qui vient s’investir pour 
l’avenir de nos jeunes et de leurs em-
plois, pour le présent et le devenir de 
nos actifs et de nos seniors. Elle vient 
s’investir dans des relais de croissance 
pour l’économie marocaine, existants 
ou inexploités, que les institutions 
financières identifient aux fins de les 
développer au Maroc et au-delà des 
frontières. 
C’est donc à cette aune que les chiffres 
que vous avez écoutés tout à l’heure, 
en termes de croissance à deux ou à 
trois chiffres, du Résultat Net Part de 
Groupe, du PNB, du total bilan...sont à 
apprécier. 
C’est également à cette aune qu’il faut 
re-pondérer l’importance des chan-
tiers d’amélioration de l’efficacité 
commerciale ou opérationnelle au sein 
de BMCE Bank ou encore, l’oeuvre 
de consolidation de filiales dédiées à 
‘’servir’’ cette mission et ambition de 
développement que nous nourrissons 
au Maroc et pour le reste de l’Afrique. 
C’est à cette même aune qu’il faut re-
placer l’effort que nous avons mené au 
cours de l’exercice passé pour attirer 
vers notre Groupe, et au-delà vers le 
Maroc, l’investissement, venu conso-
lider les réserves de change du pays, 
autant que pour consolider les fonds 
propres des entreprises concernées de 
notre groupe : 
- les 3,4 Milliards de Dhs issus de la 
cession à la CDG des actions BMCE 
détenues en propre ; 

- les 2,5 Milliards de Dhs, transférés 
en devises depuis l’étranger et injectés 
dans les fonds propres de BMCE Bank, 
à l’occasion de l’augmentation de capi-
tal réservé au Groupe Crédit Mutuel 
CIC ; 
- les 500 Millions de Dhs, souscrits par 
l’ensemble du personnel du Groupe 
BMCE Bank à l’augmentation de capi-
tal qui lui fut réservée ; 
- et les quelques 8 Milliards de Dhs, 
transférés en devises depuis l’étranger, 
suite à la cession d’une part du capital 
de Méditelecom à France Télécom. 
Sur un plan plus esthétique, c’est à 
cette même aune qu’il faut ‘’regarder’’ 
le nouveau concept architectural de 
l’Agence BMCE Bank dont 3 proto-
types sont en cours d’inauguration à 
Casablanca, Rabat puis Fès. Au-delà 
des murs et des espaces, au-delà de 
cette architecture marocaine tradi-
tionnelle, alliée aux nouvelles techno-
logies et à l’esthétique contemporaine, 
c’est le signe et le témoignage que le 
Groupe BMCE Bank, pionnier à bien 
des égards, innove pour bousculer les 
habitudes et les archaïsmes, pour faire 
‘’bouger les lignes’’ au-delà du confor-
misme et ouvrir de nouveaux espaces 
et de nouveaux horizons… 
Mesdames et Messieurs, 
Je voudrais conclure en réitérant notre 
entière appréciation pour la mesure et 
la justesse des analyses que vous faites 
de la multidimensionnalité de l’action 
de notre Groupe. 
Je réaffirme aussi notre résolution à 
continuer, des années encore, à être 
des investisseurs et des développeurs, 
des entrepreneurs et des promoteurs 
au Maroc et du Maroc, en partenariat 
avec les pouvoirs publics et d’autres 
alliés dans tout ce que nous considé-
rons, en notre âme et conscience, utile 
et constructif pour la prospérité et 
l’épanouissement de notre clientèle, de 
notre capital humain et, plus générale-
ment, de nos ‘’concitoyens’’, au Maroc 
et en Afrique. 
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Par ces brusques flambées de colère et de révolte, les peuples du 
Proche-orient et du Maghreb vivent aujourd’hui un printemps 
révolutionnaire déclenché par la jeunesse arabo-maghrébine la-
quelle fit des Vendredis la journée de la proclamation des idéaux 
de leurs révolutions qui s’articulent autour des trois principes 
fondamentaux : Liberté, Dignité, Justice.
Or, les révolutions, les véritables, avait écrit l’historien de la révo-
lution française Albert Mathiez, sont celles « qui ne se bornent pas 
à changer les formes politiques et le personnel gouvernemental, 
mais bien celles qui transforment les institutions et déplacent la 
propriété. Ces révolutions véritables dit-il, cheminent lentement 
invisibles avant d’éclater au grand jour sous l’effet de quelques 
circonstances fortuites ».  
Les révolutions égyptienne, tunisienne, libyenne et yéménite 
pour le moment, surprirent, par leur soudaineté et spontanéité 
irrésistibles, ceux qui en furent les victimes et les auteurs parce 
qu’elles se sont préparées lentement et pendant des années sous 
des régimes de répression, d’injustice sociale et de mépris total 
des droits du citoyen les plus élémentaires. Ces révolutions sor-
tirent donc des contradictions et du divorce total, chaque jour 
plus profond, entre les aspirations du peuple et les tenants du 
pouvoir absolu et corrompu.

Les dessous de l’intervention occidentale et des Etats-Unis
en faveur de ces révolutions

Les pays occidentaux et les Etats-Unis et leurs alliés n’hésitèrent 
pas à se porter au secours de ces révolutions qui éclatèrent dans 
ce Proche-orient et au Maghreb qui demeurent tous deux un 
point chaud et stratégique de la planète. Chaud par leur pétrole et 
phosphate, chaud par leur place religieuse, chaud par leur posi-
tion géopolitique.
Mais ne l’oublions pas. La politique de l’Occident tout entier 
n’a jamais été et demeure subordonnée à la morale religieuse 
ou internationale. La domination de ces parties du monde pour 

le contrôle de ses richesses et l’anéantissement de sa puissance 
dépassant les limites permises constituent  toujours la base de 
la politique occidentale et de ses alliés .Ces impératifs poli-
tico-économique exigent donc de cet Occident d’intervenir dans 
ce Proche-Orient et dans ce Maghreb en pleine révolution pour 
sauvegarder leurs intérêts multiples et acquérir des concessions 
fructueuses en cherchant à orienter ces révolutions et à se mon-
trer disposer à les soutenir. D’ailleurs les occidentaux n’atten-
daient que cette opportunité pour intervenir sachant pertinem-
ment que cette évolution devrait arriver tôt ou tard. Dans son 
livre : Le Proche-Orient éclaté de Georges Corm, ce qui est arrivé 
aujourd’hui, l’historien suggère au Occidentaux les réflexions sui-
vantes servant de base à la fois pour légitimer leurs interventions 
et soigner leurs images sombres aux yeux des peuples arabes et 
maghrébins afin d’attirer leur sympathie et leur confiance.
Voici quelques réflexions de cet historien spécialiste du Proche-

Orient :   
 -Mettre fin aux fibres identitaires et revenir à la logique du droit 
internationale et de l’homme qui doivent cesser d’être honteuse-
ment manipulés pour favoriser les uns, et punir au-delà de  toutes 
raisons les autres.        
-Pour que la Paix soit possible et qu’une laïcité respectueuse de 
la foi des croyants de diverses religions puisse poindre au Proche-
Orient, il faut donc aussi des régimes arabes qui n’aient pas peur 
de leurs peuples et des peuples qui n’aient pas honte de leurs 
régimes ou qui n’y voient pas seulement le règne de l’injustice et 
de l’avilissement.
-L’intégration des mouvements islamiques dans un jeu politique 
ouvert et institutionnellement solide et légitime est la seule solu-
tion aux poussées violentes de fièvre qui frappe des groupuscules 
prétendant parler au nom de l’Islam et assurer la rédemption des 
sociétés musulmanes avilies. L’expérience turque d’association au 
pouvoir d’un grand parti islamique a montré que le modèle algé-

rien de violence opposant des groupes se prétendant islamiques 
à des militaires se prétendant démocrates n’est pas une fatalité 
inéluctable.
- Dans la péninsule arabique, il est clair qu’à terme, les dicta-
tures vivant dans l’opulence au milieu de la détresse générale 
des autres peuples arabes devaient accepter le changement poli-
tique et le partage des richesses. La péninsule arabique ne pourra 
vivre éternellement à l’ombre des canonnières américaines, alors 
elles-mêmes source de stabilisation profonde de ces sociétés 
bédouines…l’application d’un islam puritain, en alliance aussi 
étroite avec les Etats-Unis ne pourra peut être pas demeurer 
éternellement la recette magique de  gouvernement, ce qu’ont 
bien montré déjà les retombées des attentats du 11 septembre 
2001 sur un pays comme l’Arabie Saoudite. 
Allons nous donc assister à une restructuration de ce Proche-
Orient éclaté et de ce Maghreb ébranlé à partir de ces réflexions? 
Un Proche-Orient avec une République d’Egypte riche en res-
sources humaines, avec une Libye riche en ressources pétrolières, 
une République Fédérale Syro-Libanaise, un Etat Palestino-Jor-
danien ayant pour capitale politique Aman et comme capitale re-
ligieuse Al Qods Al Charquia, un Etat Israélien condamné par son 
acte de naissance et son évolution au sein de cette société arabe à 
demeurer un grand mellah au Proche Orient. 
Quant au Maghreb ébranlé par les révolutions tunisienne et li-
byenne, il reste en état de latence en attendant le devenir de ces 
révolutions maghrébines, et en attendant les réformes annoncées 
par Boutaflika, et par le Roi Mohammed VI qui a proclamé diriger 
une révolution froide, celle de la jeunesse et des changements. 

* Zaki M’barek 
Historien chercheur 

 Directeur de la Revue : Dossiers de l’Histoire du 
Maroc                      

Les révoLutions des vendredis et Le devenir du 
Proche-orient et du Maghreb

Allocution du Président Othman Benjelloun à propos 
des performances de BMCE en 2010

Othman Benjelloun



Le Centre européen d’étude et d’analyse sur la 
Migration « EUROZAM », se réjouit du discours 
royal du 9 mars 2011. Discours, qui s’inscrit dans 
le souci de répondre aux doléances légitimes d’un 
bon nombre de Marocaines et Marocains qui n'ont 
jamais cessé de revendiquer des réformes institu-
tionnelles et politiques. 
Etant donnée la conjoncture que traverse actuel-
lement notre région et après le mouvement du 20 
février dernier, initié par des milliers de jeunes 
enthousiastes, qui dénoncent à la fois l’injustice, 
l’inégalité, la corruption et le dysfonctionnement 
des institutions, un tel discours peut être qualifié 
de courageux et responsable.
Paradoxalement, alors que 
les formations politiques 
et les centrales syndi-
cales, censés être proches 
des citoyens ont boycotté 
le mouvement, le message 
scandé par ceux et celles 
qui sont descendus dans 
la rue ce jour-là, a été en-
tendu par le Souverain. En 
effet, ce mouvement à qui 
il faut rendre hommage, a 
eu un effet salutaire sur 
le pays, puisque cette dé-
marche a permis de faire 
comprendre à ceux qui ne 
l’avait pas encore compris, 
que l’ensemble des maro-
cains sont demandeurs d’un 
nouvel élan du processus de 
réformes que celui engagé 
jusque-là. 
Malgré qu’elles n'instaurent pas une monarchie 
parlementaire, les réformes annoncées par le 
Souverain constituent incontestablement un 
tournant dans l'histoire du Royaume, puisqu’elles 
annoncent la rupture avec une monarchie exécu-
tive au profit d’un partage équilibré du pouvoir 
entre le monarque et un gouvernement issu des 
urnes. A partir de là, les principes énoncés vont 
non seulement dans le sens de la démocratisation 
de l'État dans son ensemble, mais aussi au niveau 
du champ politique.
En effet, la constitutionnalisation de l’amazighité, 
la consolidation de l’Etat de droit et l’élargisse-
ment du champ des libertés individuelles et col-
lectives, l’indépendance de la Justice et la supré-
matie de la loi, la séparation et l’équilibre des 
pouvoirs et le renforcement du statut d’un pre-
mier ministre, véritable chef d’un pouvoir exécutif 
effectif, sont autant de réformes qui vont dans le 
sens d’une réelle volonté de démocratisation du 
Maroc.

Cette série de réformes globales se caractérisent 
également par la constitutionnalisation de la ré-
gionalisation avancée. Une régionalisation qui se 
voit dotée de larges pouvoirs de prise de décision 
et à laquelle prendront part les acteurs régionaux. 
En fait, le discours royal a tracé la feuille de route 
d'un nouveau Maroc. Mais, la réforme constitu-
tionnelle ne doit pas ressembler à une retouche de 
façade. Au contraire, elle doit mentionner claire-
ment les fondamentaux annoncés dans le discours 
royal.
Même si un certain scepticisme naturel envahit 
certains observateurs avertis des réalités de notre 
pays, il est permis d’être optimiste au vue de la 

conjoncture actuelle. Ce-
pendant la mise en œuvre 
de cette plate-forme ex-
ceptionnelle, nécessite ef-
forts et vigilance. En effet, 
il ne s’agit pas seulement 
de changer la Constitution 
mais aussi les mentalités. 
Pour se faire, il va falloir 
que toutes les forces vives 
du pays s’y mettent sérieu-
sement. Et  tant que cet 
objectif n’est pas atteint, 
rien n’est gagné d’avance. 
Les Citoyens Marocains de 
l’Etranger s’inscrivent dans 
cette démarche et espèrent 
que cette dynamique puisse 
répondre également à leurs 
doléances adressées à tra-
vers un mémorandum au 
Souverain en octobre 2010.

Dans la conjoncture que traverse notre région, il 
faut espérer que le vent de liberté et de change-
ment qui secoue la région, atteigne la jeunesse 
Sahraouie des camps de Tindouf pour qu’elle se 
mobilise enfin, pour se libérer des griffes des di-
rigeants du Polisario au service des intérêts des 
sécuritaires algériens.
Fidèle à sa démarche, le Centre EUROZAM pour-
suivra activement son travail de réflexion sur les 
droits des Citoyens Marocains de l’Etranger ici et 
là-bas. Dans cette perspective, il compte orga-
niser avec ses partenaires en juillet prochain à 
Rabat un colloque sur l’évaluation du bilan des 
institutions chargées de la gestion du dossier de 
la communauté et le rôle que les CME pourraient 
jouer pour la concrétisation des décisions avan-
cées dans le discours royal du 9 mars courant.

* Said Charchira
Directeur   d’Eurozam, Centre Européen 

d’étude et d’analyse sur la Migration 
Düsseldorf (Allemagne)
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Après la dynamique de combativité qui a été créée après les ma-
nifestations du 20 Février 2011 et dans le cadre des événements 
régionaux, tendus et précipités, qu’a connus la région de l’Afrique 
du Nord, vient le discours du roi Mohammed VI du 09 Mars 2011 
dans lequel il a déclaré la révision de la présente constitution 
marocaine en annonçant quelques réformes politiques. Après une 
lecture et une étude du contenu de ce discours et des réactions 
survenues après, le Congrès Mondial Amazigh apprécie quelques 
réformes partielles contenues dans le discours concernant la révi-
sion constitutionnelle. Néanmoins, il enregistre quelques observa-
tions citées comme suit :
1-Le compte rendu du comité consultatif de la régionalisation ne 
répond pas aux aspirations du mouvement amazigh qui attendait 
une régionalisation politique basée sur des normes internationales 
et qui serait  le principe de la réconciliation entre les régions et le 
pouvoir central.
2-La nomination d’un comité chargé de la révision de la constitu-
tion constitue une violation du principe de la démocratie partici-
pative qui doit faire participer le peuple dans la révision et la pré-
paration des réformes ;  comme elle ignore aussi les revendications 
importantes des jeunes du 20 Février et qui sont parmi les causes 
de la survenue du dit discours royal.
3-Le fait de citer tamazight dans le discours comme l’une des 
dimensions de l’identité marocaine plurielle sans signaler l’offi-
cialisation de la langue amazighe dans la constitution au même 
titre que la langue arabe constitue une attaque à la revendication 
essentielle du mouvement amazigh qu’elle considère parmi les 
priorités depuis des décennies et qui ne peut être sujette à aucun 
désistement ni marchandage.
4-Les sept fondements de la révision constitutionnelle proclamés 
dans le discours montrent que le plafond des réformes est limité. 
Ces fondements imposent le caractère archaïque et makhzenien de 
la constitution offerte et imposée au peuple depuis 1962.
5-Les réformes économiques et sociales audacieuses comme le 
partage équitable des richesses n’ont pas été proclamées.
Ainsi, le Congrès Mondial Amazigh réclame ce qui suit :
-Une réponse immédiate à toutes les revendications du 20 Février, 
y compris la dissolution du gouvernement et du parlement et la 
poursuite judiciaire des corrompus, sans essayer de les contourner 
par des discours théoriques.
-La nécessité de constitutionnalisation et d’officialisation de la 
langue amazighe dans une constitution démocratique et moderne 
qui garantie à la culture et à l’identité amazighes une égalité en-
tière, et l’omission des expressions racistes telle que  « le Maghreb 
arabe ».
-L’arrêt de la répression des protestations et des manifestants 
marocains à travers le territoire marocain et l’arrêt de l’attaque 
répressive de tous les Sit-in pacifiques qui s’organisent en faveur 
de la continuité du combat, surtout après le discours du 09 Mars 
2011.
-Appelle à la poursuite de plus de mobilisation et plus de sensibi-
lisation pour la réussite des manifestations du 20 mars jusqu’à la 
concrétisation de toutes les revendications.

*  Brahim Benlahoucine UTALAT
Président du Congrès Mondial Amazigh

Le Congrès Mondial 
Amazigh réagit à propos 
des prochaines révisions 

constitutionnelles
au Maroc



ألنشطتها  منها  مواصلة 
التواصلية، واستمرارا منها يف أداء 
يخدم  بما  الجمعوية،  رسالتها 
املؤسساتي  األمازيغي  الفعل 
ومن  منها  وتحديا  املرة،  هذه 
طاقمها املتشبع بثقافة اإلرصار 
لكل صنوف التشويش والفرملة، 
بمدينة  أسيكل  جمعية  نظمت 
أيت  أشتوكن  إقليم  بيوكرى 
باها يوما تواصليا فتحت خالله 
من  ثلة  مع  املبارش  النقاش 
ورؤساء  واألساتذة  األستاذات 
وبعض  االبتدائية  املؤسسات  
الباحثني، وكان موضوع  الطلبة 
هو  اإليجابي  التواصل  هذا 
إلشكاليات  امليدانية   املدارسة 
عىل  األمازيغية  اللغة  تدريس 
املعالجة  شملت  مستويات  عدة 
باألمازيغية  للكتابة  املعلوماتية 
مكتوب  نص  تحويل  وطرق 
تيفيناغ،  إىل  الالتيني  بالحرف 
أيضا طرق  املدارسة  كما شملت 
يف  األمازيغية  الكفاية  تقديم 
الدراسية،  املستويات  مختلف 
الرتكيبية  املضامني  وكذا 
للكتاب  والرصفية  واملعجمية 
وسبل  األمازيغية،  للغة  املدريس 
الديداكتيكية  العمليات  بسيط 
يتمكن  حتى  واألستاذة  لألستاذ 
كالهما من تقديم الحد األدنى يف 
ظل غياب أستاذ متخصص عىل 
غرار بقية الوحدات الديداكتيكية 
،وقد ختم اليم التواصيل بمبادرة 
تمثلت  املستفيدون  استحسنها 
املشاركة  شهادات  توزيع  يف 

عليهم .
غايتها  أدت  قد  هذه  كانت  وإذا 
الرؤى  وجعلت  نسبيا   النبيلة 
وجود  عن  وكشفت  واضحة 
إيجابية  ومبادرات  طاقات 
باملدارس االبتدائية ، إال أن هناك 
وعقليات  وعراقيل  مسافات 
واقعنا  يف  معششة  زالت  ما 
تحت  الواقعة  وهي  امليداني 
املرشقية،  املستوردات  تأثريات 
التي  الغوغائية  واملمارسات 
ذلك  إىل  أضف  الزمان،  عنها  عفا 
التيارات  بعض  عنه  عربت  ما 
الدستورية  املناقشة  خالل 
ترتضيها  التي  الوضعية  تجاه 
لألمازيغية، مثل املوقف الذي عرب 
لحرف  املقدس  الحزب  ذلك  عنه 
العربي يف محاولة منه الستفزاز 
ومنظماته   األمازيغي  الشعب 
الرتسيم  باقرتاح  وطنه  يف 
دون  العربي  للحرف  الدستوري 
غريه كأن هذا الحزب اليتابع ما 
الديكتاتورية  البلدان  يف  يجري 
شعبية  تحركات  من  العروبية 
أفضل،  هو  ملا  التغيري  إىل  تسعى 
األمازيغية  الحركة  كانت  وإذا 
بالبالد  املتنورة  القوى  ومعها 
االقرتاحي  مسعاها  يف  جادة 
من  األمازيغية  تمكني  بغية 
هناك  فإن  كافةحقوقها، 
وهو  يفتح  أن  يجب  آخر  ورشا 
كل  وجه  يف  منيعا  سدا  الوقوف 
أن  للمغرب  تريد  التي  الحركات 
املرشق،  للشيخ  »مريدا«  ظل 
التنوير  ينتع  أن  يصعب  ألنه 
النرجيسية  العقليات  بقاء  مع 
يف  املوغلة  والعقليات  والجامدة، 
العقليتان  فكال  القرووسطية، 

وجهان لعملة واحدة.
                       

AWAL IDDEREN
محمد 

بسطام

bastam56@gmail.com

اإلشعاع املستمر
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* بروكسيل/سعيد العمراني

يف  البائد  العهد  استمرار  عن  تنم  الفرنسية،  بليل  املغربية  القنصلية  من  تنبعث  كريهة  رائحة 
القنصليات و السفارات املغربية بالخارج.

املغربية يف  القنصليات  العديد من  النفوس يف  الزبونية الزالت تزكم  الرشوة و  فإذا كانت رائحة 
العالم، و آخرها ما عرفته إحدى القنصليات املغربية بايطاليا، فان قنصلية ليل بفرنسا لم تكتفي 
بإهانة زوارها و استفزازهم فحسب، بل وصل األمر بأحد املوظفني إىل تهديد املواطنني بالسالح 
األبيض، ال  لشئ سوى انه احتج عىل املمارسات الال إنسانية و الحاطة بكرامة اإلنسان لبعض 

املوظفني و مواصلة ابتزازا تهم بكل األشكال.
ففي يوم الجمعة 4 مارس الجاري مثال، وقعت أحداث كادت أن تودي بحياة مواطن عندما حاول 
الجميع من  أمام مرأى ومسمع  القنصلية   موظف بالقنصلية طعنه  بمقص حاد داخل بناية 
موظفني ومسئولني و مواطنني، لكن لألسف ال احد تحرك لردع هذا املوظف املعروف بتعجرفه 
وتجريحه و سبه اليومي لكل من زار بناية القنصلية املغربية بليل لقضاء إحدى إغراضه اإلدارية.
طريفة أخرى وقعت يف نفس اليوم، عندما توجه مواطن آخر إىل هذه القنصلية لتجديد جوازات 
سفر أفراد عائلته من اجل التمكن من السفر إىل املغرب يف أرسع وقت ممكن لحضور جنازة أمه 
الغالية التي وافتها املنية يف املغرب. و بعد انتظار دوره يف صف مكون من طابور برشي املتواجد 
داخل و خارج بناية القنصلية، قدم كل الوثائق املطلوبة ألحد املوظفني. هذا األخري وتماما كما 
أن  بدعوى  دم،  بربودة  الوثائق  تسلم  رفض  لالسف،  املغرب  داخل  اإلدارات  بعض  يف  به  يعمل 
القنصلية ال تقبل إال الصور الشمسية التي تؤخذ من اآللة االلكرتونية املوجودة يف بهو القنصلية.
ال  املوجودة  اآللة  أن  و  النفسية  ظروفه  له  رشح  العجيب،  الطلب  لهذا  املواطن  استغراب  أمام 
تصلح ألخذ صور األطفال الرضع مثال. لكن املوظف أرص عىل موقفه، مما جعل املواطن املكلوم 
واملغلوب عىل امره تنفيذ أوامر املوظف و اخذ الصور الجديدة، و معاودة االنتظار من جديد يف 
طابور برشي ثاني . لكن الفاجعة و الصدمة الكربى تكمن، عند قرب وصول هذا املواطن لتسليم 
الصور العجيبة. غادر  املوظف املعني و املكلف بالجوازات القنصلية مكانه. أمام هذه الصدمة 
التي يرتأسها  القنصلية  له يف  القنصل ليرشح له وضعيته و ما حدث  املواطن عن مكتب  بحث 
بدون شفقة و ال رحمة. لكن املواطن املسكني جوبه من طرف األعوان بان السيد القنصل العام 

غري موجود يف مكتبه.
أمام انسداد كل األبواب أمام هذا املواطن، حاول يائسا االتصال بمكتب وزارة املكلفة بالجالية 
احد  لكن  بسيطة،  إدارية  وثيقة  ملشكلة  رسيع  حل  إيجاد  عن  بحثا  بالرباط  بالخارج  املغربية 
موظفي الوزارة بالرباط أجابه بأننا سنسجل شكايتك، و سنبث فيها فيما بعد. هذه الترصفات 
املتهورة لبعض موظفي اإلدارات املغربية فوتت بدون رحمة و ال شفقة أمام هذا املواطن فرصة 
السفر.  لتذاكر  بالرغم من رشائه  إلغاء سفره  أمه، مما اضطر معها  النظرة األخرية عىل  إلقاء 
بني  يقع   فماذا  األحداث،  هذه  كل  فيه  وقعت  فقط  الجمعة  يوم  كان  إذا  يتساءلون،  الضحايا 
أصوار هذه القنصلية  إذن؟ أال يعيشون جحيما يوميا كان هذه القنصلية تعيش خارج زمانها 

و خارج القانون؟
ويف استجوابنا لبعض املغاربة بليل، فان أغلبيتهم املطلقة  تؤكد بان هذه القنصلية، لم تواكب 
إطالقا التطورات التي يعيشها املغرب. فالزالت الزبونية و املحسوبية و الرشوة ترضب أطنابها يف 
كل مرافقها، كأننا يف عهد إدريس البرصي البائد. كما يتساءل البعض: أين هي وزارة الخارجية و 
وزارة عامر من معاناتهم؟ و يذهب احدهم إىل القول: إن ما يجري يف هذه القنصلية ال يتطلب 20 
فرباير يف املغرب فقط، بل يتطلب يشء آخر أكثر من 20 فرباير لعله تتحسن خدمات قنصلية ليل.

القنصلية املغربية بليل الفرنسية خارج التاريخ 
وموظفيها يهددون املواطنني بالسالح األبيض

م�ن  مجم�وع  نظ�م 
والعاملني  الصحافيني 
الرشك�ة  يف  املدمج�ني 
لإلذاع�ة  الوطني�ة 
املغربي�ة  والتلف�زة 
أحتجاجي�ة  وقف�ة 
أمام الرشك�ة الوطنية 
لالداعة والتلفزة بزنقة 
الربيه�ي وذلك يوم 25 
م�ارس ع�ىل الس�اعة 
صباح�ا  الع�ارشة 
الوقف�ة  يف  وش�اركت 
مجموع�ة من الهيئات 

اإلعالمية والحقوقية.
ه�ذه  تنظي�م  وج�ا 

الوقفة ع�ىل خلفية ما يعرف�ه قطاعي األخبار 
واإلنتاج يف SNRT من الغلي�ان والتوتر الناتجة 
ع�ن التجاهل املتعمد والتس�ويف ال�ذي تنهجه 
اإلدارة  إزاء حقوقه�م ومطالبه�م يف التس�وية 

الفورية مللفاتهم العالقة منذ سنة 2006.
 وتع�ود تفاصي�ل ه�ذه القضي�ة، حس�ب بالغ 
اللجنة املمثلة للصحاف�ني والعاملني بالرشكة، 
إىل تاريخ 23 فرباير 2011  حني راس�لت اإلدارة 
الصحافي�ني والعامل�ني  140 م�ن  أكث�ر م�ن 
املدمج�ني يف إط�ار الرشك�ة من�ذ 2006 قص�د 
التوقي�ع عىل عقود عمل جاهزة وهذا ما اعتربه 
الصحافي�ون املعني�ون اس�تهتارا م�ن اإلدارة 
بالخدم�ات الت�ي قدموه�ا لإلذاع�ة والتلف�زة 
املغربي�ة منذ س�نوات قبل دخ�ول الرشكة حيز 
التنفي�ذ ، علما أن هؤالء وع�دوا قبل االنتقال إىل 
الرشكة باإلدماج املبارش كما أن 15 منهم صدر 
يف حقهم ق�رار بالتوظيف املب�ارش ) صحافيي 
اإلنتاج والتحرير األمازيغيني باإلذاعة الوطنية ( 
يف  RTM غري أن املدير الس�ابق للموارد البرشية 
محم�د البوزي�دي ال�ذي يش�غل حالي�ا مهمة 
باإلدارة العامة  ل��   SNRT تجاهل متعمدا هذا 
الق�رار أو ربم�ا ترصف يف ه�ذه املناصب املالية 

بطريقة غري قانونية.
وتعب�ريا منه�م ع�ن حس�ن النية دخل�ت هذه 
الفئ�ة يف حوار م�ع اإلدارة خاص�ة املدير العام 

محم�د عي�اد ومدي�ر امل�وارد البرشي�ة محمد 
بوفراح�ي الل�ذان قابال هذه املطال�ب بنوع من 
االس�تخفاف واملماطلة رغم تأكي�دات الرئيس 
املدي�ر الع�ام للرشكة غري ما م�رة عىل رضورة 
الترسيع يف تس�وية هذا املل�ف املطلبي بإرشاك 
املعنيني باألم�ر، وكمثال عىل هذا االس�تخفاف 
به�ذه  املطال�ب، العب�ارة التي تفوه به�ا املدير 
العام محمد عياد أثناء لق�اء مع اللجنة املمثلة 
له�ذه الفئة حيث ق�ال » واش عندي هنا ديوان 

املظالم« .
وبن�اءا عليه قررت هذه الفئ�ة من الصحافيني 
والعامل�ني اللج�وء إىل أس�اليب أخ�رى للدف�اع 
ع�ن حقوقه�ا املرشوع�ة ويف مقدمته�ا تنظيم 
 SNRT وقف�ات احتجاجية مس�تمرة أمام مقر
إضافة إىل مراسلة مؤسس�ة الوسيط والديوان 
امللك�ي وجهات أخ�رى قصد إيج�اد حل فوري 
له�ذه القضي�ة إذا ل�م تس�تجب اإلدارة له�ذه 
املطال�ب خصوص�ا بعد اس�تفزاز املدي�ر العام 
للجن�ة املمثلة لهذه الفئة ال�ذي قرر تأجيل حل 
هذا املش�كل إىل غاية ش�هر يوني�و القادم وهو 
موع�د االس�تحقاقات الك�ربى للب�الد خاص�ة 
تعديل الدستور واإلعداد لالستفتاء حول بنوده، 
اس�تحقاق يتطل�ب تعبئ�ة كل الطاقات عوض 

انشغالها بتسوية أوضاع قد تحل بجرة قلم.

* إمرزيك.ر

أن  املغرب«  »ترانسبارنيس  جمعية  أكدت 
واستغالل  الفساد  ملحاربة  األسايس  املدخل 
النفوذ واإلفالت من العقاب يف املغرب يمر عرب 
دسرتة الهيئة املركزية ملحاربة الرشوة ووضع 
مؤسسة  يجعلها  بها  خاص  تنظيمي  قانون 
عن  الكاملة  باالستقاللية  تتمتع  الذات  قائمة 
مستوى  بني  دقيق  بشكل  ويفصل  الحكومة، 
كهيئة  لها  ويكفل  الظاهرة  ومحاربة  وقاية 
قضايا  يف  واملتابعة  التحقيق  بمهام  القيام 

الفساد.
وقال رشيد الفياليل املكنايس، 
للجمعية،  العام  الكاتب 
نظمتها  التي  الندوة  يف 
اليوم  بمناسبة  الجمعية 
العاملي ملحاربة الرشوة بمقر 
يوم  بالرباط  املحامني  هيئة 
الجمعية  ان    ، الخميس 
مراجعة  عىل  حاليا  تنكب 
حصيلة مشاركتها يف تجربة 
من  للوقاية  املركزية  الهيئة 
عىل  ستقرر،  وأنها  الرشوة، 
ضوء ذلك، بشأن مواصلتها، 
التي  »الرشوط،  وبشأن 
ليستجيب  استيفاؤها،  يجب 

املواطنني،  النتظارات  املؤسساتي  اإلطار 
مشريا  اآلفة«،  حجم  أمام  الدولية  ولاللتزامات 
سيجري  التجربة  هذه  تقييم  نتائج  أن  إىل 

االنتهاء منها يف األيام املقبلة.
حصيلة  »هشاشة  أن  املكنايس  الفياليل  واعترب 
إىل  تعود  الرشوة  من  للوقاية  املركزية  الهيئة 
إليها،  املخولة  والصالحيات  املوارد  ضعف 
طرفها،  من  استهدف  الذي  العام،  الرأي  وأن 
بالحصول  االنشغال  تقاسمه  أنها  يلمس  لم 
ومواجهة  التعسفات  وفضح  املعطيات،  عىل 

املسؤولني عنها ومساندة الضحايا«.
املركزية  »الهيئة  املمثلة يف  الهيئات  باقي  ودعا 
بتقييم  كذلك  القيام  إىل  الرشوة«  من  للوقاية 
مشاركتها يف هذه التجربة، وتقييم أيضا مدى 
يف  املؤسسة  هذه  يف  املمثلة  القطاعات  انخراط 

محاربة الرشوة.
اإلمكانيات  أن  عىل  املكنايس  الفياليل  وأكد 
محاربة  إىل  ترقى  ال  الرشوة  ملحاربة  املرصودة 
لتبليغ  الصالحيات  لدينا  وليست  اآلفة،  هذه 
املتعلقة  املعطيات  وجمع  التحري  أو  القضاء 
بقضايا الرشوة«.  وأملح رشيد فياليل مكنايس، 

الكاتب العام لجمعية » ترانسبارنيس املغرب«، 
»الهيئة  من  الجمعية  تنسحب  أن  احتمال  إىل 

املركزية للوقاية من الرشوة«.
عضو  املصباحي،  كمال  تساءل  جهته،  من 
املغرب«، عن  ل�«ترانسربانيس  الوطني  املجلس 
منذ  العمومية،  للسلطات  الرهيب  »الصمت 
للوقاية  املركزية  للهيئة  األول  للتقرير  تلقيها 
شخص  يف   ،2010 6يوليوز  من  الرشوة  من 
أن  واعترب  أشهر«.  ثمانية  قبل  األول،  الوزير 
»هذا الصمت ليس مؤرشا ايجابيا وليس هناك 

اي استعدد للتعامل يف هذا االطار مع الهيئة«. 
يطلع  أن  الرضوري  من  أنه  املصباحي  وأكد 

الرأي العام عىل الظروف الصعبة، التي تشتغل 
فيها الهيئة، سواء من حيث الوسائل املادية أو 
البرشية، مشريا إىل أن أعضاء الهيئة يعملون ما 
بني 15 و16 ساعة يف اليوم، نظرا لقلة املؤهالت 

واملناصب.
باسم  الهيئة  يف  عضو  املصباحي،  وأشار 
الجمعية، إىل أن الفصل األول من تقرير الهيئة 
أكد هشاشة البناء القانوني يف قضايا الفساد، 
الرشوة، بصفة خاصة،  بصفة عامة، وقضايا 
مرشوعا  وضعت  املركزية  »الهيئة  أن  موضحا 
املنظم  القانون  مقتضيات  بعض  لتغيري 
نقاط  تعديل  واقرتحت  العمومية،  للصفقات 
لم  الحكومة  أن  إال  املقتضيات،  هذه  من  عدة 

تأخذ منها ولو نقطة واحدة بعني االعتبار«. 
الوطني  املجلس  عضو  الراشدي،  البشري  وأفاد 
املركزية  الهيئة  أن  املغرب«،  ل�«ترانسربانيس 
اإلطار  صياغة  إعادة  رضورة  إىل  خلصت 
يف  تبقى  ال  بأن  فيه،  تشتغل  الذي  القانوني، 
إىل  يرقى  قانونا  تصبح  وأن  مرسوم،  مستوى 
ملعالجة  إطارا  تصبح  حتى  الدسرتة،  مستوى 
فقط،  وليس،  ومحاربتها  الرشوة،  ظاهرة 

الوقاية منها.
ترانسربانيس  عن  أقصبي،  الدين  عز  واعترب 
ال  ألنها  »معاقة�  املركزية  الهيئة  أن  املغرب«، 
تتوفر عىل إطار يسمح لها بالتحري واملتابعة، 
تتعرض  أن  ينبغي  الدستور  مراجعة  وأن 
للنقط، التي تعمل عىل دسرتة محاربة الفساد 

والرشوة.
الوطني  املكتب  عضو  أقصبي  الدين  عز  وقال 
الهيئة  »إن  الرشوة،  ملحاربة  املغربية  للجمعية 
منذ  أرشنا  التي  الرشوة،  من  للوقاية  املركزية 
إحداثها إىل أنها ولدت معاقة، فإنها يف وضعها 
املوارد والصالحيات  الذي يطبعه ضعف  الحايل 
الرشوة  مستويات  مواجهة  ويف  لها،  املخولة 
يتم  ما  عن  بعيدة  تبقى  الفاضحة،  والفساد 
اإلعالن عنه يف الخطاب الذي يؤكد عىل محاربة 
الرشوة«، مربزا أن مطلب دسرتة آليات محاربة 
به  املعمول  الدستور  مع  للقطع  يأتي  الفساد 
حاليا والذي يتضمن العديد من الفصول والتي 
تعطي  لكونها  للفساد  »دسرتة«  بمثابة  هي 
بالنسبة  خاصة  املحاسبة  النعدام  إمكانية 

ملتخذي القرار السيايس.
أن  تريد  الجمعية  أن  إىل  ذاته  املتحدث  وأشار 
بمقرتحاتها  املدني،  املجتمع  جانب  إىل  تساهم 
عهد  مع  والقطع  الفساد،  محاربة  أجل  من 
التعليمات و«التعيني« الذي يشجع عىل اإلفالت 
من العقاب، ذلك أن عددا من املسؤولني املعينني 
»يعتربون  نفسه،  املصدر  بحسب  بظهري 
قبل  من  مساءلة  أية  عن  بعيدين  أنفسهم 
املواطن وباألحرى املؤسسة التي يسريها«، هذا 
تجعل  التي  املمارسات  مع  القطع  عن  فضال 
أشخاصا ليسوا يف دوائر املسؤولية مؤثرين عىل 
مستوى اتخاذ القرار خاصة حينما يتعلق األمر 

بتعيني مسؤولني ترابيني كالوالة أو العمال.
اإلرادة  عىل  الصدد،  هذا  يف  أقصبي  وشدد 
باتخاذ  الكفيلة  أنها  مؤكدا  السياسية، 
اإلجراءات الرضورية ملحاربة الفساد واستغالل 
تبني  إىل  داعيا  العقاب،  من  واإلفالت  النفوذ 
وإرساء  الحساب  وتقديم  الشفافية  مبادئ 
العقاب، وإعمال مضامني الخطب امللكية التي 
الواقع،  أرض  عىل  الفساد  محاربة  عىل  تؤكد 
حتى اليبقى هناك فرق بني الواقع واملمارسة، 
ملحاربة  شمولية  إسرتاتيجية  إقرار  عىل  عالوة 
الرشوة تتأسس عىل اقرتاحات جميع األطراف 
املدني، وقال  واملجتمع  الدولة  فيها  بما  املعنية 
»إن ظاهرة الرشوة والفساد اليمكن مواجهتها 
وبكيفية  منفصلة  إجراءات  اعتماد  عرب 

مرتجلة«.

إحتجاج صحافيي وعمال
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

ترانسبارنسي املغرب تطالب بدسترة اهليئة املركزية ملحاربة الرشوة

الخربات  وتبادل  التواصل  تعزيز  سياق  يف 
التنمية  يف  الفاعلني  مختلف  بني  ما  والتجارب 
الديمقراطية وضمن مسلسل تقييمي وتحصييل 
للتجارب والخربات التي تمت مراكمتها يف إطار 
مرشوع كتابة تاريخ أحداث الريف لسنتي 1958 
الكربى  االجتماعات  بقاعة  انعقدت   1959 و 
التحصييل  اللقاء  أشغال  ميضار  لبلدية  التابعة 
للمرحلة األوىل من مرشوع كتابة تاريخ أحداث 
سعيد  للسيد  بكلمة  اللقاء  افتتح  قد  و  الريف 
الذي  الثقافية   أنوال  جمعية  رئيس  العبوتي 
رحب من خاللها بالحضور الكريم معتربا أن هذا 
اللقاء تحصييل للمجهودات التي قام بها الجميع 
إلنجاح مرشوع كتابة تاريخ أحداث الريف كما 
الذاكرة  و تحليل موضوع  ملناقشة  هو مناسبة 
و  حدودهما  رسم  عرب  تعريفهما  ،و  الجماعية 
 ، الواقع  يف  انعكاسهما  مقاربة  مع  إطاراهما 
ليعطي بعد ذلك الكلمة ملحمد الحمويش  منسق 
املركز الذي أكد يف كلمته أن هذا املرشوع يهدف 
إىل اإلسهام يف كشف حقيقة أحداث الريف كاملة، 
و  السياسية  املصالحة  أسس  و  دعم عنارص  و 
الديمقراطي،  بعدها  يف  االجتماعية  و  الثقافية 
للمجتمع عىل  الحية  القوى  العمل بجانب  إىل  و 

ضمان عدم تكرار انتهاكات املايض.
 مضيفا أن أنشطة املركز تروم باألساس إعادة 
و   1958 لسنتي  الريف  أحداث  تاريخ  كتابة 
الشفهية  الشهادات  تدوين  خالل  من   ،1959
للضحايا والشهود، و جمع املعلومات و الوثائق 
تنظيم  و  وغريها،  الصحفية  و  األرشيفية 
و  بناء  إىل  الوصول  بهدف  امللتقيات،  و  الندوات 
الريف من منظور  الكاملة ألحداث  رسد القصة 
الضحايا و الشهود و ذلك انسجاما مع فلسفة 

و تجارب العدالة االنتقالية.  
الحضور  رشف  عىل  أقيمت  شاي  حفلة  بعد  و 
اعترب  حيث  املناقشة  باب  بفتح  اللقاء  استمر 
تاريخ  كتابة  مرشوع  أن  املداخالت  مختلف 
عىل  يعتمد   لكونه  جدا   مهم  الريف  أحداث 
التجارب املختلفة و يقوم عىل منهجية  تجميع 
مختلف  بني  االيجابي  والتعاون  املشرتك  العمل 
الفاعلني يف جمعيات املجتمع املدني و املختصني 
تساؤالت  عدة  طرح  تم  كما  الذاكرة،  ميدان  يف 
واقرتاحات ومالحظات همت بالخصوص كيفية 

تحسني و رفع جودة عمل املركز . 
 * الباز سمري

لقاء حتصيلي
 إلجناح مشروع كتابة

 تاريخ أحداث الريف 



• إعالن
تعلن جمعية أمزيان بالناظور عن مشاركتها يف الدورة الثامنة عرشة 
ستنظمه  الذي  الرتبوية  الطفل  وأغنية  ملوسيقى  الدويل  للمهرجان 
 2011 3 أبريل  31 مارس إىل  جمعية العدوتني للموسيقى بالرباط من 
الربنامج  حسب  وذلك  األفضل«،  إىل  ارتقاء  »الجهوية،  شعار:  تحت 
التايل:أغنية بعنوان:الوالدين - كلمات: مصطفى أجواو- ألحان:ماسني-
أداء  ميمون-  الفني:مراد  اإلرشاف  أيمن-  الصوتي:أستوديو  التوزيع 

األغنية: الطفلة نوميديا الحموتي )10 سنوات(.

• تأجيل
قرر منظمو الدورة األوىل ملهرجان »أزاالي« للموسيقى اإلفريقية تأجيل 
كانت  أن  بعد  املقبل،  أكتوبر   22 إىل   20 من  الفرتة  غاية  إىل  املهرجان 

مقررة يف الفرتة ما بني 21 و24 أبريل القادم،
الرضوري  التمويل  بتوفري  مرتبطة  أسباب  إىل  التأجيل  هذا  ويرجع 

الكفيل بضمان كامل الرشوط لنجاح هذا املهرجان.
ورزازات  إقليم  إعطاء  اإلفريقية  للموسيقى  »أزاالي«  مهرجان  ويروم 
باملغرب، فضال عن  األصيل  اإلفريقي  للرتاث  والرتويج  اإلفريقي،  بعده 

بعث روح الديناميكية يف الجانب السوسيو اقتصادي ملنطقة ورزازات.
• تيمتارين 

أعلن مكتب جمعية تيماتارين بيوكرى يف بيان له عن ادانته للمقاربة 
وكافة  املعطلني.  مطالب  ضد  اإلقليم  سلطات  تنهجها  التي  املخزنية 
وساكنة  معطيل  ضد  املمنهجة  والحگرة  واإلقصاء  التهميش  أشكال 
التعاطي  التي ينهجها عامل اإلقليم يف  التماطل  اإلقليم، وكافة أشكال 

مع ملف تجمع املعطلني.
وأكد البيان عىل وجوب اإلستجابة الفورية واالمرشوطة للملف املطلبي 
للمعطلني باإلقليم وعىل رأسها التوظيف الفوري. ووجوب تغيري أساليب 

التعامل والتعاطي مع قضايا الساكنة باإلقليم من طرف املسؤولني.
مطالبهم  تحقيق  حتى  املعطلني  تجمع  مع  تضامنه  عن  اعلن  كما 
األشكال  وكل  أبنائهم  محنة  يف  املعطلني  أرس  ومع  واملرشوعة  العادلة 

التي تخوضها حركة 20 فرباير يف جميع ربوع الوطن.
وجاء اصدار البيان عىل خلفية اإلحتجاجية واإلعتصامات التي يخوضها 

تجمع املعطلني باقليم أشتوكن أيت باها.

• إدرنان
الرباط  فرع  والتضامن  والتعاون  للتنمية  تيويزي  جمعية  احتفلت 
أجل  من  األمازيغية  الشبكة  بمقر   2011 مارس   6 يوم  وذلك  بإدرنان 
املواطنة. وعرف الحفل تقديم مجموعة من األكالت التي تحرض يف هذه 
واختتم  والشاي  والرغيف  وسفنج  بوزروك  أي  أوييل  كأكلة  املناسبة 

الحفل برقصة أحواش شارك فيها كل الحارضون. 
بأكلميم   2008 نونرب   10 يف  تويزي  جمعية  تأسست  فقد  ولإلشارة 
حساين  بسيدي  املركزي  مقرها  يوجد  دواوير  عدة  يضم  والذي  مقورن 
بأكلميم مقورن. وتهدف الجمعية إىل  تقديم خدمات اجتماعية تنموية 
املحلية وبتخليد  العادات والتقاليد  باملنطقة والحفاظ عىل  خاصة لألرس 
وتسعى  كإدرنان  االندثار  إىل  طريقها  يف  أصبحت  التي  املناسبات  بعض 
املتواجدة باملنطقة وترميمها والنهوض باوضاع  اآلثار  إىل املحافظة عىل 
الجمعيات  الرشاكات مع  الجمعية مجموعة من  والطفل وعقدت  باملرأة 

الوطنية والدولية التي تتلقى معها يف نفس األهداف.

من هنا وهناك للمرة الثانية على التوايل ويف ظرف أقل من شهر
منع ندوة »حممد بن عبد الكرمي اخلطايب 

ورهانات شعوب مشال إفريقيا« بطنجة
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* ببالغ األسـى واألسـف، تلقى املكتب الجهوي للنقابة الوطنية 
نجيب  محمد  الفقيد  وفاة  نبـأ  البيضاء  الدار  فرع  العايل  للتعليم 

الورياغيل، عضو املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العايل واألستاذ 
يتقدم   األليمة  املناسبة  وبهاته  مراكش.   – لألساتذة  العليا  باملدرسة 
املكتب الجهوي ونيابة عن كل األساتذة الباحثني بكل مؤسسات التعليم 
العايل ومراكز البحث بجهة الدار البيضاء بأحر التعازي وأصدق املواساة 
ولدويه  واملغفرة  الرحمة  للفقيد  راجني  وزمالئه  عائلته  أفراد  لجميع 

الصرب والسلوان .
*********************

قناة  اىل  تعازيه  بأحر  املغربي  األمازيغي  الديمقراطي  الحزب  يتقدم   *
كمناضلني  ونتأسف  الجابر،  حسن  عيل  الفقيد  عائلة  واىل  الجزيرة 
وكمناديني بالحرية والديمقراطية و اإلعالم الحر و املسؤول الذي تشكل 
الجزير النموذج األمثل له،  لفقدان هذا الصحفي الذي كان ذنبه القيام 
ليبيا  أفريقيا ببلد  الطغاة بشمال  بواجبه اإلعالمي و فضح جرائم أحد 

وبجربوث كتائبه العسكرية، ودمتم لإلعالم و الخرب صامدين.
وإن لله وإن إاليه راجعون.

وصل الحقوقي شكيب الخياري يوم 22 مارس 2011 إىل السجن املحيل بالناظور 
قادما إليه من معتقله السابق بسجن توالل بمكناس، وجاء هذا التنقيل لدواع 
إنسانية أملتها الوضعية الصحية لوالد املعتقل الحقوقي املتواجد حاليا يف طور 
اإلقليمي  الحسني  املستشفى  من  والرشايني  القلب  بمصحة  الصحية  العناية 

بالناظور.
ومبارشة  املحيل،  الناظور  سجن  إىل  الخياري  شكيب  الحقوقي  وصول  وفور 
بعد استيفاءه لإلجراءات اإلدارية املعمول بها ضمن املعتقل، عمد إىل نقله من 
قبل فريق حراسة مختلط ما بني أفراد إدارة سجن الناظور وعنارص من األمن 
الوطني صوب املستشفى الحسني لزيارة أبيه.. وقد دامت الزيارة ملدة 25 دقيقة 
وتمكن خاللها الخياري من االطالع عىل حالة أببيه ومؤازرة عائلته ضمن املحنة 

الصحية التي طالت ربّها.
وأمام هذا املستجد املفصيل يف ملف الحقوقي شكيب الخياري فإن أرسته ثمنت 
من  الخياري  شكيب  املعتقل  للحقوقي  املمّكن  للسجون  العامة  اإلدارة  موقف 
املحامي عبد  النقيب  الذي عمل،  الكبري  السند  ثمنت  املريض. كما  والده  عيادة 

الرحيم الجامعي، عىل توفريه ألرسة الخياري.
املعتقل  كرامة  بصيانة  باملناسبة،  أصدرته  بيان  يف  الخياري  أرسة  وطالبت   
الحقوقي شكيب الخياري طيلة مدة تواجده بسجن الناظور ومعاملته كمعتقل 
مواقيت  لجدول  وفقا  املريض  أبيه  زيارة  من  الخياري  شكيب  وبتمكني  رأي. 

الزيارات ومساحتها الزمنية املعمول به باملستشفى الحسني بالناظور.
 * أمني الخياري
أخ املعتقل الحقوقي شكيب الخياري

بيانا  اإلنسان  حقوق  و  للتنمية  أفــريــكــا  لجمعية  املركزي  املكتب  أصدر 
توصلت الجريدة بنسخة منه يعلن فيه عن دعمه ومساندته لحركة 20 فرباير  
والربملان  الحكومة  حل  الخصوص  وعىل  املرشوعة  مطالبها  بتلبية  واملطالبة  
بغرفتيه ومتابعة املتورطني يف نهب املال العام  وإنهاء سياسة امليز العنرصي 
بكل أشكاله وعرب املكتب يف بيانه عن أسفه وتنديده باملحاوالت البئيسة لبعض 
األحزاب وبعض الجمعيات التي تريد االحتواء والقفز عىل مبادرات ونضاليات 

حركة 20 فرباير.
وثمن البيان الترصيح الرسمي باألمازيغية  مبدئيا والتي تعترب بداية النهاية 
للقومجية باملغرب املمثلة يف أيتام  ميشيل عفلق وصدام حسني ومعمرالكدايف 
القضية  معتقيل  رساح  بإطالق  الرسمية  الجهات  البيان  طالب  وباملناسبة   ،
سعيد  سيدي  بسجن  القابعني  أعضوش  وحميد  أسايا  مصطفى  األمازيغية 

بمكناس  منذ 2007-05-22 بتهمة الدفاع عن األمازيغية 
املناضلة  املجتمعية  الفئات  بتسوية ملفات مختلف  بالتعجيل  الدولة  وطالب  
الربملان   ( بالرباط  العمومية  املؤسسات  أمام  واملعتصمة  حقوقها  أجل  من 
)العرضيون  املدمجون  واألساتذة  أفواجهم  بمختلف  كاملعطلني   ) والوزارات 

سابقا(  بكل فئاتهم ) 2002 ـ2005  و 2007 ( 
عن  العلني  تعبريها  يف   ) إفريقيا  شمال   ( تامازغا  بالد  شعوب  البيان  وهنأ 
الديموقراطية كباقي  الرغبة العميقة يف الحرية  وعن قرارها املبدئي لتطبيق 
شعوب العالم  واستنكر التدخالت املشبوهة للجامعة العربية يف دعمها للنظام 
وطالب  بأفريقيتهم   املعتزين  دارفود  يف  املواطنني  ضد  السوداني  العنرصي 

الدولة املغربية بتعزيز وتقوية تواجدها يف االتحاد األفريقي .
وتم اصدار البيان عل هامش لقاء أعضاء املكتب املركزي لجمعية أفــريــكــا 
ودراسة  املقبل،  الوطني  املجلس  ألشغال  للتحضري  اإلنسان  وحقوق  للتنمية 
صدور   وبمناسبة  املناطق   بمختلف  الجمعية  لفروع  التنظيمية  الوضعية 
االبتدائي  للحكم  بتأييده  بالرشيدية  اإلستئتاف  محكمة  عن  الصادر  للحكم 
القايض بالرباءة لصالح األستاذ عــدي لــيهــي منسق لجنة اليقظة لحماية 

املال العام ورئيس املكتب املركزي للجمعية.

نقل شكيب اخلياري
 إىل السجن املحلي بالناظور 

تــــــعـــــزيــــــــــــة

 9 األربعاء  يوم  بطنجة،  الثقافية  ماسينيسا  لجمعية  التنفيذي  املكتب  عقد 
مارس 2011، اجتماعا استثنائيا، خصص لدراسة قرار منع الجمعية للمرة 
الثانية عىل التوايل، يف ظرف أقل من شهر، من تنظيم ندوة يف موضوع: »محمد 
19 مارس  يوم  إفريقيا«،  الخطابي ورهانات شعوب شمال  الكريم  بن عبد 
للندوة،  األول  املنع  بعد  التقليدية،  الصناعة  االنشطة بمجمع  بقاعة   ،2011

الذي كانت مقررا أصال يوم 26 فرباير املنرصم.
وقد قدمت الجمعية طلب استعمال القاعة لذات الندوة، إىل السيد رئيس غرفة 
الصناعة التقليدية لوالية طنجة، وحصلت مقابله عىل نظري التوصل، يف نفس 
الرد  تلتمس بشكل يومي  والجمعية  اليوم، وإىل ساعته،  ذلك  التاريخ، ومنذ 
املكتوب عىل هذا الطلب بدون فائدة، بسبب تسويفات مدير املجمع، يف ظل 
وقررت  الغرفة.  بمقر  مكتبه  عن  وغيابه  األنظار  عن  الغرفة  رئيس  تواري 
أجل حماية حق  التدخل من  منه  وايل والية طنجة طالبة  مراسلة  الجمعية 
الذي  النفوذ،  استعمال  يف  الشطط  هذا  وزجر  أنشطتها،  تنظيم  يف  الجمعية 

ينهجه رئيس الغرفة ومدير مجمع الصناعة التقليدية بطنجة.
أنها سرتفع دعوى قضائية ضد  التنديدي   بيانها  أكدت يف  الجمعية  أن  كما 
القضاء  أمام  رئيسها،  شخص  يف  طنجة،  بوالية  التقليدية  الصناعة  غرفة 
امليز  سياسات  عن  متكامل  ملف  وتقديم  امللف،  وثائق  تجميع  بعد  املغربي، 
العنرصي التي تمارسها الدولة املغربية ضد املواطنني األمازيغ يف كل املجاالت، 

أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لهيئة األمم املتحدة بجنيف.
بمجمع  الندوات  قاعة  بإن  الغرفة  رئيس  السيد  يذكر  أنه  البيان  ويقول 
الصناعة التقليدية، قاعة عمومية، وان الجمعية تتمسك بحقها املرشوع يف 
تنظيم هذه الندوة يف هذه القاعة العمومية بالذات، عىل غرار باقي مكونات 
عن  مادي  بتعويض  الجمعية  وتطالب  طنجة.  والية  برتاب  املدني  املجتمع 
الخسائر املادية واملعنوية التي تكبدتها لحد الساعة بسبب منع الندوة ملرتني 

متتاليتني.

أعلنت تنسيقية تينمل عن رفض أساتذة التعليم االبتدائي ببويزكارن – نواحي 
عن  املغربية  باملدرسة  األمازيغية  اللغة  تدريس  واقع  عىل  الغيورين   – كلميم 
املشاركة  يف الدورات التكوينية املرتجلة لفائدة مدريس اللغة األمازيغية مربرين 
هذا  إلنجاح  الرضورية  الرشوط  وغياب  التكوين   مدة  بمحدودية  موقفهم 

املرشوع الوطني.
ومن جهة أخرى،  اشارت إىل أن أصوات جامعية وطالبية،  نددت وفضحت ما 
تعرفه »مسالك« الدراسات األمازيغية وماسرت اللسانيات األمازيغية بالجامعة 
الرسمية  الترصيحات  مع  بتاتا  تنسجم  ال  تامة  وعشوائية  تخبطات  من 
للمسؤولني ومقتضيات اإلتفاقيات املربمة بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
وتكوين  األمازيغية  بتدريس  النهوض  أجل  من  املغربية  الجامعات  من  والعديد 
األطر وإعداد املوارد البرشية...، إذ ال تزال هذه »املسالك« وسلك املاسرت يفتقران 
أن  كما  املتخصصة...،  واألطر  الرضورية  واملراجع  الالزمة  التجهيزات  ألبسط 
وضعية خريجي »املسالك« الذين يفوق عددهم 100 خريج وطنيا خالل املوسم 
الجامعي الفارط، ال زالت  آفاقهم املهنية غري واضحة، لتظل الالئحة مفتوحة 

أمام أجيال أخرى قادمة.                                                             
وانسجاما مع هذه الدينامية النضالية املتميزة من أجل توفري الرشوط الحقيقية 
عنها  صادر  بيان  يف  تينمل،  تنسيقية  أعلن  األمازيغية،  تدريس  ورش  إلنجاح 
توصلت الجريدة بنسخة منه،  عن مطالبتها برتسيم اللغة األمازيغية يف دستور 
التعديل  مرشوع  يف  األمازيغي  الفاعل  وإرشاك  ومضمونا؛  شكال  ديمقراطي 
يف  النظر  وإعادة  املرشوعة؛  مطالبه  اإلعتبار  بعني  واألخذ  املرتقب،  الدستوري 
السياسة املتبعة من طرف وزارة الرتبية الوطنية بخصوص تدريس األمازيغية 
وتوفري كل الظروف الكفيلة بتعميمها وتحسني جودتها؛ ومعالجة املشاكل التي 
األمازيغية  اللسانيات  ماسرت  و  األمازيغية  الدراسات  »مسالك«  فيها  تتخبط 

)نقص حاد يف املراجع، غياب التواصل، الالمسؤولية،...(؛
اللغوية والثقافية؛  املتعلقة بالحقوق  الدولية  املواثيق  البيان بعدم احرتام  وندد 
كما ندد بالتقسيم الرتابي الجديد الذي ال يراعي الخصوصيات الثقافية واللغوية 
املوضوع؛  ذات  يف  األمازيغي  الفاعل  مقرتحات  وإغفال  للجهة،  والتاريخية 
املبارش  اإلدماج  مخططات  من  األمازيغية  الدراسات  مسالك  خريجي  وإقصاء 
وباقي مناحي الحياة العامة؛ وعدم التزام الوزارة  الوصية عىل التعليم  بتعهداتها 
اللسانيات  ماسرت  سلك  طلبة  أحد  وإقصاء  األمازيغية؛  تدريس  يخص  ما  يف 
رغم  الجامعية  املنحة  من  لالستفادة  املقبولني  الئحة  من  بأكادير  األمازيغية 
لفائدة  الجامعية  املنحة  تعميم  وعدم  لذلك؛  القانونية  الرشوط  لكل  استيفائه 

طلبة ماسرت اللسانيات األمازيغية؛
عىل  الغيورين  ببويزكارن  اإلبتدائي  التعليم  أساتذة  مع  تضامنه  البيان  واعلن 
املحلية؛  باملدارس  املرتدي  وضعها  عىل  الثائرين  و  األمازيغية  تدريس  مستقبل 

ومع خريجي »مسالك« الدراسات األمازيغية يف نضاالتهم املرشوعة؛
كما دعا كل اإلطارات والفعاليات األمازيغية والحقوقية إىل تكثيف الجهود من 
أجل ترسيم اللغة األمازيغية يف دستور ديمقراطي شكال ومضمونا؛ وكل األطر 
اإللتفاف  و  موحدة  جبهة  تشكيل  إىل  األمازيغية  تدريس  عىل  الغيورة  الرتبوية 
األمازيغية  تعميم  أجل  من  املعنية  الجهات  عىل  للضغط  تينمل  تنسيقية  حول 

باملدرسة و تحسني وضعيتها؛
وشار البيان اىل عزم التنسيقية عىل املتابعة الدقيقة مللف تدريس األمازيغية و 
املساهمة يف تطويره؛ وفضح كل الخروقات التي تطال ملف تدريس األمازيغية؛ 
االستجابة ملطالبنا  إىل حني  نراها مناسبة  التي  النضالية  األشكال  وخوض كل 

العادلة.

»تينمل« تطالب بإشراك الفاعل األمازيغي يف 
مشروع التعديل الدستوري املرتقب

أعلنت العصبة األمازيغية لحقوق اإلنسان، يف بيان صادر عنها،  عن إدانتها 
الشباب واالعتداء عىل  البيضاء يف وجه  الدار  العنيف لقوات األمن يف  لتدخل 
ردة  التدخل  هذا  وتعترب  املوحد،  االشرتاكي  الحزب  من  وأعضاء  صحافيني 
حقوقية وانتهاكا صارخا اللتزامات الدولة يف مجال احرتام حقوق اإلنسان 
والحريات العامة. ويف هذا اإلطار تطالب وزارة الداخلية ووزارة العدل بفتح 

تحقيق عادل ونزيه يف هذا الحادث.
وتجدد ملتمسها لجاللة امللك لإلفراج  عن جميع املعتقلني السياسيني وجميع 
معتقيل الحركة الثقافية األمازيغية  ملا ستشكله هذه الخطوة من دفعة قوية  

للخطاب امللكي األخري الذي أشادت العصبة بمضامينه يف بيانها السابق.
ويف  املحظورة  املغربية  لألحزاب  بالرتخيص  املغربية  السلطات  وتطالب 
مقدمتها الحزب الديمقراطي األمازيغي ضمانا لحقها يف التنظيم كما تكفله 

املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
ليبيا ودعم  الوطني االنتقايل يف  إىل االعرتاف باملجلس  املغربية  الدولة  وتدعو 

الشعب الليبي الذي يتعرض إلبادة جماعية من قبل املجرم القذايف ونظامه.
ودوليا  اعلنت العصبة انها ترحب بالقرار  1973 الصادر عن مجلس األمن 
ومجلس  الدويل  املنتظم  وتطالب  ليبيا  عىل  الجوي  الحظر  بفرض  واملتعلق 
إىل  العالم  رشفاء  وكل  اإلنسان  لحقوق  الدولية  واملنظمات  اإلنسان  حقوق 
من  وتمكينه  الليبي  الشعب  حماية  أجل  من  والتعبئة  اليقظة  من  باملزيد 
ومحاكمة  والديمقراطية،  والكرامة  الحرية  يف  املرشوعة  تطلعاته  تحقيق 

القذايف بتهمة جرائم ضد اإلنسانية لدى املحكمة الجنائية الدولية.
وتدين بشدة جريمة قتل مصور قناة الجزيرة عيل حسن الجابر يف بنغازي 
بليبيا وكل سلوكات الرضب والتعنيف واالعتقال التي ينهجها النطام الليبي 

ضد الصحفيني .
وتدعو  والديمقراطية  الحرية  يف  واليمني  البحريني  الشعبني  حق  وتدعم 
احرتام  وفرض  التظاهر  يف  الشعبني  حق  لحماية  التدخل  إىل  الدويل  املنتظم 

حرية الرأي والتعبري.

اإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني مبا 
فيهم معتقلي احلركة الثقافية األمازيغية  

بأحر  تيماتارين  جمعية  أرسة  تتقدم 
التهاني وأزكى االمنيات اىل املناضل سعيد 
الجديد  مولوده  ازدياد  بمناسبة  أوبهوش 
والذي اختار له من األسماء اسم »أنري«، 
املناضل  ألخينا  نبارك  املناسبة  بهذه  و 
متمنياتنا  مع  أوباها  أيت  عائلة  ولكافة 

لهم بدوام األفراح والسعادة.

  تــــهــنـــــــــئــــــــــــــــة      

الثقايف  واملوروث  التاريخية  للدراسات  أمزروي  جمعية  أعلنت 
الدولة  دعوتها  عن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت   ، بيانها  يف 
التاريخية  بالريف وذلك ترسيخا لقيم  املآثر  املغربية لرتميم كل 
الرباط، سال،  )فاس،  األخرى  املغربية  باملناطق  إسوة  املواطنة،  
وجدة، الصويرة...( ودعت السلطات  املختصة بالتعجيل يف ترميم 
قصبة سلوان  وإحياء موسم الالمث قبل أن ينهار هذا املوروث 
الحضاري العريق. ومختلف الفرقاء للتوحد من اجل إبراز الثقافة 

الوطنية األمازيغية.
بأقالم  الوطني  التاريخ  كتابة  بإعادة  الجمعية   طالبت  كما 
وطنية علمية، وتسييد املنهج العلمي يف دراسة التاريخ الوطني، 
وخلق متحف وطني لتوثيق الذاكرة الريفية األمازيغية بالناظور 

)إمزوجن(.
العقليات  طرف   من  املتعمد  التجاهل  بيانها  يف  الجمعية  وتدين 
والتي طالها  بالريف،  العريقة  التاريخية   املآثر  القديمة ملختلف 
سياسة  وإستنكرت  واملقصود،  املمنهج  والتخريب  النسيان 
األوراش املفتوحة السياحية منها بالخصوص، عىل حساب اإلرث 

الثقايف والحضاري باملنطقة عامة
بالعمق  الوطني  الوعي  تنامي  إطار  يف   البيان  إصدار  ويأتي 
التاريخي للموروث املادي بالريف ودوره الفعال يف إبراز الكينونة 
العظمى  باملنجزات  الجمعية  من  وإيمانا  للمغاربة،  األمازيغية 
لألجداد يف مجال الهندسة والعمران والبناء طيلة أكثر من 33 قرنا 
وإبرازه  إليه  باإلنتماء  يعتز  الذي  والقومي  الوطني  التاريخ  من 
املواطنة  لقيم  ووفاء  للذاكرة  حفظا  وذلك  الناشئة،  لألجيال 

وإفتخارابالحضارة األمازيغية وإشعاعها الكوني.

مجعية أفــريــكــا للتنمية و حقوق اإلنسان 
تعلن عن دعمها حلركة 20 فرباير

مجعية أمزروي للدراسات التارخيية 
واملوروث الثقايف تطالب الدولة املغربية 

لترميم كل املآثر التارخيية بالريف
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حركة  يف  منخرطني  أنفسنا  سنجد  بأننا  يعتقد   أحد  يكن  لم  
مطلبية احتجاجية من حجم حرك 20 فرباير، ال أحد توقع بأن 
بسيدي  لنفسه  البوعزيزي  بإحراق  بدأ  الذي  الديمقراطية  ربيع 
بوزيد التونسية، سيأتي عىل خريف مرص مبارك، و سيهز أركان 
يف  بلد  من  أكثر  يف  االستبداد  أركان  يهدد  و  ألقذايف،  ديكتاتورية 

شمال إفريقيا و الرشق األوسط.
الشكوك و االحرتاز  20 فرباير، ستبدد  ال  أحد توقع بأن حركة 
التغيري  يف  الطامحني  كل  بني  املسافات  ستخترص  و  البيني 
جنبا  األمازيغي  املناضل  يسري  أن  يتوقع  أحد  يكن  لم  باملغرب. 
الليربايل  املناضل اإلسالمي و  الراديكايل و  اليساري  إىل جنب مع 
املتحرر. ال أحد كان يدرك بأن الحلم املشرتك يف إنهاء االستبداد 
و هيمنة املستبدين، سينتج إيديولوجية مشرتكة للحاملني، هي 
الدين و الطرح ألهوياتي و  الليربالية و االشرتاكية و  مزيج من 

منظومة حقوق اإلنسان و الشعوب...
الهبة  هذه  من  الدروس  بعض  نستخلص  أن  واجبنا  من  لكن 
الشعبية، حتى و إن هي ما زالت يف بداياتها، كما أننا كمناضلني 
ديمقراطيني أمازيغ مطالبون بالتجاوب العقالني مع متطلبات 
املرحلة حتى ال يفوتنا قطار التغيري، تجاوب بمنطق إبداع أشكال 
متقدمة من النضال، تجاوب يف اتجاه إنتاج خطاب جديد يواكب 
نؤمن  بدأنا  الذي  الحلم  مستوى  يف  يكون  و  السياق،  و  املطالب 

بأنه ممكن أن يكون واقعا نعيشه مستقبال.

* الدروس األولية الواجب استخالصها

األمازيغي  املناضل   عىل  يجب  التي  الدروس  من  الكثري  هناك  
الزمنية  البداية  يف  أننا  بما  و  األخرية،  األحداث  من  استخالصها 
لها، فال بأس من ذكر أهم هذه الدروس األولية كمقدمة لقراءات 

متأنية يف املستقبل. 
أمازيغي، يميزه  لقد جاءت حركة عرشين فرباير يف ظل سياق 
انكفاء التنظيمات األمازيغية عىل نفسها، مما جعل من تنسيق 
الجهود ملواجهة التحديات أمرا يف غاية الصعوبة، ألسباب تحدث 
أن  القول  يمكن  و  موقعه.  و  قراءاته  حسب  كل  الجميع  عنها 
كان  األمازيغية،  التنظيمات  بني  التنسيقي  التنظيمي  الوضع 
ألتنسيقي  اللقاء  اليوم لو لم ينظم  سيكون أسوا مما هو عليه 
هذا  مكن  لقد  بتارودانت.    2010 دجنرب  شهر  أواخر  األويل 
الجماعي مع األحداث  التفاعل  األمازيغية من  الجمعيات  اللقاء 
 13 12 و  أيام  اللقاء املنظم باكادير  املتسارعة، و لعل يف نتائج 

مارس ما يؤكد ذلك. 
لقد أظهرت مجريات األحداث أن التنظيمات األمازيغية متخلفة 
عىل مستوى التعبئة يف العديد من املناطق. فباستثناء أربع مدن 
حراك  و  لجان  يف  األمازيغي  للشباب  وازن  حضور  فيها  سجل 
الحضور  فيها  يتعدى  املدن ال  باقي  فان  شباب عرشين فرباير، 
اليومي ثالثة أو أربعة عنارص من الشباب األمازيغي. أتحدث هنا 
عىل العمل داخل لجان عرشين فرباير و ليس عدد املشاركني يف 
مسريات 20 مارس و 20 فرباير أو يف بعض الوقفات املنظمة يف 

بعض املدن. 
يف  و  األمازيغية  املطالب  من  جعلت  فرباير  عرشين  حركة  إن 
كلغة رسمية، مطلبا  األمازيغية،  اللغة  ترسيم  مقدمتها مطلب 
شعبيا بامتياز. لقد أصبح هذا املطلب يخص اللبريايل و اليساري 
مكان  ال  جديد  بمغرب  املطالبني  من  غريهم  و  اإلسالمي  و 
لالستبداد فيه. لقد أصبح لألمازيغية مدافعني من غري مناضيل 

التنظيمات األمازيغية و الحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة، 
لقد أصبحت شأنا يهم شباب التغيري، يناضل من أجله و يدافع 

عنه. 
و  الثقافية  بالحقوق  فقط  يطالب  األمازيغي  الشباب  يعد  لم 
اللغوية و الهوياتية األمازيغية، بل تشبع بمطالب و قيم حركة 
انبثق وعي جديد يركز عىل استحالة إنصاف  عرشين فرباير، و 
األمازيغية و إحقاقها يف ظل االستبداد، فالنضال من أجل ملكية 
حقيقيا  فصال  تضمن   ، يحكم  ال  و  امللك  فيها  يسود  برملانية 
باملحاسبة هو  املسؤولية  وإقران  القضاء،  استقاللية  و  للسلط 
و  لغة  لألمازيغية  ديمقراطي  و  دائم  إلنصاف  الحقيقي  املدخل 
ثقافة و هوية. لقد جربت األمازيغية منطق املنحة سنة 2001 ، 
لكن تبني بان املسلسل الوطني حول األمازيغية الذي بدا بخطاب 
يستطع  لم  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  تأسيس  و  أجدير 
تحقيق إنصاف عادل و دائم و ديمقراطي لالمازيغية، رغم بعض 
املكتسبات التي ال ترقى إىل مستوى القطيعة مع زمن االحتقار 

و اإلقصاء و التهميش. 
مع حركة عرشين فرباير ظهرت الحاجة إىل إعادة النظر يف الكثري 
أصبح  األمازيغية  للحركة  السيايس  فالجناح  املسلمات،  من 
التنظيمات  الكثري من  بالفعل  نتخيله، و اخرتق  أوسع مما كنا 
السياسية. إن التحدي األكرب اليوم هو دعم التيارات املدافعة عن 
األمازيغية داخل بعض األحزاب و التنظيمات، هذه التيارات التي 
يكفي  و  األمازيغية،  دفاعها عن  بأنها قوية و صادقة يف  ظهر 
االستدالل عىل ذلك ببياناتها و ظهورها يف وسائل اإلعالم.التحدي 
يكمن يف ربط قنوات االتصال مع الشباب األمازيغي داخل هذه 

األحزاب و التنظيمات، ومساندة نضاالته. 
يف الدردشات داخل عوالم االفرتاض، يقرأ بعض األمازيغيني وجود 
كم ال بأس به من الالعالم األمازيغية يف مسريات 20 فرباير و 20 
للتنظيمات  الكمي  و  الوازن  الحضور  عىل  دليل  انه  عىل  مارس 
و الفعاليات األمازيغية، و الحال أن ذلك التواجد ال يمثل عدديا 
االستنتاجات  هو  األمر  يف  الخطري  املدن.  اغلب  يف  الكثري  اليشء 
التي يخرج بها هؤالء، حيث يبنون مشاريعهم و طموحاتهم عىل 

هذا األساس الهش و املهزوز. 
داخل  املشاريع  دبج  و  البالغات  و  البيانات  نضال  بأن  ظهر 
يف  للمناضلني  مستفزا  أصبح  بل  كافيا،  يعد  لم  املغلقة  املقرات 
و  األمازيغية.  الحركة  مكونات  بني  الثقة  أزمة  ويؤجج  امليدان، 
األمازيغية  الفعاليات  بعض  بلقاء  ذلك  عىل  االستدالل  يكفي 
بمنزل األستاذ محمد شفيق يوم 25 مارس 2011 ، حيث تعرض 
الفعاليات  و  التنظيمات  بعض  طرف  من  انتقادات  إىل  اللقاء 
الشكل  حيث  من  نشازا  صوتا  املبادرة  اعتربت  التي  األمازيغية، 
هذه  أن  رغم  أطلقتها.  التي  الخاطئة  اإلشارات  و  السياق  و 
التنظيمات و الفعاليات لم تطلع بعد عىل مضمون املبادرة، وهذا 
األمازيغية،  الفعاليات  بني  ثقة  أزمة  هناك  أن  عىل  يؤكد  األمر 
تفرمل كل املبادرات و تجعل الفاعل األمازيغي سجني االنتظارية 
أو االحرتاز من ردة الفعل السلبية من داخل الحركة األمازيغية 

وليس خارجها. 
هذه سبع دروس أولية يف شكل رؤوس أقالم نطرحها للنقاش، 
لعلنا جميعا نخضع التحوالت الراهنة للدراسة و التقييم، حتى 

نكون مؤثرين و فاعلني و ليس مفعوال بهم.  
* عبد الله حتوس
ناشط  جمعوي

دروس  من عشرين فرباير :
يف  احلاجة إىل نضال أمازيغي  فاعل و ليس مفعوال به 

* ماهي الدوافع املشاركة يف حركية 20 فرباير؟ وما 
وما  فرباير؟   20 يف  رفعتموها  التي  املطالب  أهم  هي 

الجديد يف 20 مارس؟
كانت  فرباير   20 شباب  حركة  مساندة   **
الشبابية  الحركة  هذه  ألن  لنا،  بالنسبة  واجبا 
مغربا  تتوخى  مطلبية  أرضية  أجل  من  تناضل 
ديموقراطيا و تتوسل باإلحتجاج كآلية اشتغال 
لنا  بالنسبة  و  مطالبها.  انتزاع  أجل  من  وحيدة 
20 فرباير لم نرفع مطالب خاصة بنا و إنما  يف 
رفعنا كل املطالب الواردة يف أرضية حركة شباب 
20 فرباير بما فيها ترسيم األمازيغية يف دستور 
بالنسبة  أما  ومضمونا،  شكال  ديموقراطي 
لعرشين مارس فلم تختلف مطالبنا، فإىل حدود 
من  مطلب  ألي  يستجب  لم  املغربي  النظام  األن 
20 فرباير وكل ما قام به  مطالب حركة شباب 
ال يعدو أن يكون محاوالت لإللتفاف عىل حركة 

الشباب املغربي أو إحتواءها.
أن  عىل  دليل  هو  هل  مارس   20 يف  خروجكم   *
الخطاب امللكي األخري لم يستجب ملطالبكم وماذا كنتم 

تنتظرونه من هذا الخطاب؟
بخروجه  املغربي  فالشباب  بالتأكيد،   **
عمليا  عرب  مارس   20 يف  أخرى  مرة  لإلحتجاج 

مضمونا،  و  شكال  امللكي  للخطاب  رفضه  عن 
مستوى  دون  و  وغامضا  عاما  جاء  فقد 
ننتظر  نكن  لم  ونحن  املغربي  الشباب  تطلعات 
من  متيقنون  فنحن  شيئا  امللكي  الخطاب  من 
قمع  من  أوراقه  كل  سيلعب  املغربي  النظام  أن 
نخبه  وتحريك  والتضليل  للتشويش  ومحاوالت 
فرباير   20 شباب  لحركة  حد  لوضع  وأحزابه 
هي  املغربي  النظام  يلعبها  ورقة  آخر  وستكون 
وسيكون  فرباير   20 شباب  ملطالب  اإلستجابة 
حتى  متواصال  واحتجاجنا  طويال  نفسنا 
اإلستجابة لكل مطالب الشباب املغربي من دون 

استثناء أي مطلب.
دسرتة  عن  اإلعالن  بعد  األمازيغي  الصمت  ملاذا   *
األمازيغية، حيث هناك غياب للقاءات وندوات ملناقشة 

القضية من قبل الحركة األمازيغية؟
انتهاز  تتوخى  التحركات  بعض  هناك   **
الفرصة لتحقيق مصالح ضيقة، لكن بشكل عام 
األمازيغية  الحركة  وإطارات  األمازيغي  الشباب 
عن  امللكي  الخطاب  يف  ورد  ما  رفضت  الفاعلة 
األمازيغية، ألن الحديث عنها تم بشكل فضفاض 
فرباير   20 شباب  حركة  فإن  وبالتأكيد،  وعام. 
والحركة األمازيغية تطالب برتسيم األمازيغية يف 

دستور ديموقراطي و الخطاب امللكي لم يتطرق 
اطالقا للغة األمازيغية وما تجدر اإلشارة إليه هو 
شكال  ديموقراطي  دستور  هو  اليوم  مطلبنا  أن 
ليس  و  رسمية  لغة  األمازيغية  يقر  مضمونا  و 

تعديالت دستورية محدودة وغامضة.
والثانية  األوىل  القناة  خصوصا  العمومي  اإلعالم   *
20 مارس  تعاملت مع املشاركة األمازيغية يف حركة 
عىل  إعالميا  تعتيما  ومارست  الالمباالة  من  بنوع 

املشاركة األمازيغية يف هذه املسرية، ما قولك؟
تحالفت  فقد  كبري،  مأزق  يف  املغربي  النظام 
يف  الحية  القوى  من  مجموعة  مرة  وألول 
املغربي  الشباب  مع  املغربية  السياسية  الساحة 
منه  محاولة  ويف  األمازيغي  الشباب  فيه  بما 
املغربي بصدد  املغربي والشباب  الشعب  لتضليل 
املغربي  النظام  وظف  فرباير   20 شباب  حركة 
لتصوير  تارة  منه  محاولة  يف  له   التابع  اإلعالم 
واإلحسان  للعدل  حركة  كأنها  و  الشباب  حركة 
املغربي،  الشباب  احتجاجات  قمع  لتربير  فقط، 
التسويق  املغربي  النظام  يحاول  وباملوازاة 
ملجموعة من الوجوه اعالميا يف محاولة منه لخلق 
شباب  حركة  مستوى  عىل  سواء  هشة  رموزا 
املساندة  الهيئات  مستوى  عىل  أو  فرباير   20

شباب  تعرفون  كما  األمازيغي  الشباب  و  لها 
و  فرباير   20 شباب  حركة  ملطالب  وويف  مبدئي 
العدل  راديكاليا ويصنفونه مع  يعتربونه  بالتايل 
تريد شباب وهيئات  املغربية  والدولة  واإلحسان 
ممكن التفاوض معهم يف املستقبل ونحن نرفض 
أي تفاوض عىل اإلطالق، فاملغرب الديموقراطي 

ال رجعة عنه اآلن.
حاورته ر.إ

سعيد الفراوح عضو حركة 20 فرباير لــ »العامل األمازيغي«:
نطالب بدستور دميوقراطي شكال ومضمونا يقر باألمازيغية لغة رمسية

أنفا اتصاالت من بعض أعضائه  تلقى مكتب منظمة تاماينوت 
منهم  تعبريا  فرباير،  عرشين  شباب  من  الكثري  ومن  وعضواته 
امازيغيا تتسم  عن اإلستياء من مبادرة ألقل من عرشين فاعال 
بالكثري من الغموض وبكونها صوت نشاز يف سياق يقوده شباب 

عرشين فرباير ومن ضمنهم الشباب األمازيغي. 
أعلن  إياه،  اللقاء  حول  مختلفة  نظر  وجهات  عىل  إطالعه  وبعد 
توصلت  عنه،  صادر  بيان  يف  أنفا،  تاماينوت  منظمة  مكتب 
الجريدة بنسخة منه، مساندته لنضاالت شباب عرشين فرباير، 
واعترب أن املوقع الطبيعي للنضال األمازيغي يف هذه املرحلة هو 
إىل جانب شباب التغيري. كما اعترب، كل تناول ملوضوع الحقوق 
املطالب  خارج  األمازيغية،  اللغة  دسرتة  صلبها  ويف  األمازيغية، 
التغيري  أعداء  أجندات  يخدم  عمال  الشبابي،  والحراك  الرئيسية 

واملرتبصني بنضاالت الشباب للسطو عليها.
البيان عىل حق األفراد والجماعات من املناضلني األمازيغ،  وأكد 
يف املبادرة والعمل واتخاذ كل ما يرونه مناسبا من قرارات، سعيا 
يكن  لم  ما  األمازيغيتني،  والثقافة  للغة  عادل  إنصاف  لتحقيق 
لتنظيمات  الجماعية  املبادرات  عىل  يشوش  ما  املبادرات  هذه  يف 
محاولة  أنه  عىل  يقرأ  أن  شأنه  من  ما  أو  األمازيغية،  الحركة 
األمازيغي  للشباب  امليداني  النضال  عىل  اإللتفاف  أو  للسطو 

املساند من طرف التنظيمات األمازيغية.
وعرب املكتب يف بيانه عن استغرابه من التوقيت الذي اختاره أقل 
من عرشين فاعال امازيغيا، لعقد لقاء بالرباط يف ضيافة األستاذ 
التي تم بها عقد  املناضل محمد شفيق، كما استهجن الطريقة 
اللقاء والتي عادت بذاكرة املناضلني إىل الحراك الذي سبق البيان 

األمازيغي لسنة 2000. 
كما أكد البيان عىل أن التاريخ ال يمكن أن يعيد نفسه، وإن حدث 
ذلك فسيكون عىل شكل ملهاة أو مأساة. واستغرب لتحرك بعض 
الفاعلني االمازيغيني عىل هذا الشكل يف الوقت الذي ال يحرضون 
مقراتهم  عن  ساحاتها  تبعد  ال  مطلبية  ومسريات  وقفات  فيه 
عرشات األمتار. وأشار إىل أن زمن نضال الصالونات قد وىل و بأن 
النضال الحقيقي يكمن يف االلتحام بالجماهري املناضلة يف الشارع 
و يف الجامعات وحيث يوجد املطالبني بتغيري االستبداد. وأن النداء 
اللقاء بمنزل األستاذ محمد شفيق،  الذي تمخض عن  البيان  أو 
النضال األمازيغي  التشويش عىل  مهما كانت قيمته، ال يساوي 
امليداني الذي خلقه الحدث. كما انه ال يساوي اإلشارات الخاطئة 
أن  مفادها  القرص،  مؤسسة  فيهم  بما  الجميع  إىل  أرسلت  التي 
الشباب األمازيغي ما زال تحت وصاية و همية لشيوخ الحركة. 
الستني  تجاوز  اللقاء  حرضوا  الذين  عمر  معدل  أن  و  خصوصا 

سنة.
تم  ما  إذا  اللقاء  حرضوا  للذين  كاملة  املسؤولية  البيان،  وحمل، 
من  أزيد  بها  خرجت  التي  املسؤولة  الجماعية  املبادرة  إجهاض 
أربعني جمعية باكادير أيام 12 و 13 مارس 2011.7. ودعا كافة 
وإنجاح  اليقظة  إىل  األمازيغي،  والشباب  األمازيغية  التنظيمات 
املتابعة  لجنة  صلبها  ويف  أكادير  لقاء  بها  خرج  التي  األجندة 
والصياغة. كما دعا كل من شارك يف اللقاء من املناضلني إىل إغالق 
فيه  تحتاجهم  التي  إىل مواقعهم  العودة  و  املؤسف،  القوس  هذا 

القضية.

تاماينوت انفا
 تؤكد أن نضال الصالونات 

قد وىل
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حاورهتا:
رشيدة 

إمرزيك

جناة بشار رئيسة مجعية مازكان للديسليكسيا يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
نطالب املسؤولني على قطاع التعليم باإلهتمام باألطفال الديسليكسني

* أوال من هي نجاة بشار وماهي اهتماماتها؟
** نجات بشار فاعلة جمعوية، عضوة سابقة 
يف جمعية محاربة داء السكري وعضوة يف معهد 
رئيسة  أنا  وحاليا  الدولية  للعالقات  مازاكان 
أن  منذ  وذلك  للديسليكسيا  مازكان  جمعية 
Problèmes d’appren� (ككتشفت عرس القراءة 

tissage( . أما عن أهتماماتي فأنا أهتم بكل ما 
يهم املرأة والطفل.

اهتماماتها  هي  وما  الجمعية،  أهداف  ماهي   *  
ودواعي تأسيسها؟

للديسليكسيا  مازكان  جمعية  تأسيس  منذ   **
املجتمع  مكونات  كل  تحسيس  إىل  تهدف  وهي 
تقديم  عىل  وتعمل  الديسليكسيا  بمفهوم  املدني 
هذه  من  يعانون  الذين  األطفال  ودعم  املساعدة 
هذه  ومتابعة  بتحديد  تقوم  أنها  كما  الحالة، 

الحاالت.
* ما نوعية الخدمات التي تقدمها الجمعية لألطفال 

الديسليكسني؟ 
أغلبية األعضاء  أن   إىل  ** أوال البد من اإلشارة 
القرائي،  العرس  ذوي  األطفال  وأمهات  آباء  هم 
بالخصوص  موجهة  الجمعية  خدمات  فإن  لدى 
تقدم  الجمعية  فإن  الصدد  هذا  ويف  لهؤالء، 
بمهمة  تقوم  حيث  الخدمات  من  مجموعة 

التحسيس والتعريف بالظاهرة.
أو  ويف جانب أخر، فإنه بعد  اكتشاف الصعوبة 
موعدا  تحديد  عىل   تعمل  الجمعية  فإن  الحالة 
Orthophoniste   psychomo� املختص ني  عع 
tricien إلجراء فحص والتأكد هل الطفل يعاني 
من الديسليكسيا، وبعد ذلك تبدأ سلسلة لقاءات 
لكيفية  وإرشادهما  لتحسيسهما  الوالدين  مع 

التعامل مع الطفل.
املجال؟  نفس  تعمل يف  أخرى  هناك جمعيات  * هل 

وما هي حدود تعاملكم معها؟
البيضاء  بالدار  واحدة  جمعيتان  هناك   **

مع  عالقة  ربط  نحاول  ونحن  بالرباط  وثانية 
الجميع ألجل خلق شبكة إليصال صوت األطفال 
وتحس ني  ببالدنا  التعليم  قطاع  عىل  للمسؤول ني 

جودته واالهتمام بهذه الظاهرة.
ونؤكد أننا يف الجمعية وعند كل زيارة نقوم بها 
لكيفية  تام  أن هناك جهل  للمؤسسات نكتشف 

التعامل مع هؤالء األطفال.
عرس  ذوي  باألطفال  تهتم  الجمعية  لكون  نظرا   *
الظاهرة  هذه  من  تقريبنا  أن  يمكنك  هل  القراءة 
هي  وهل  األطفال،  عند  الحالة  هذه  أسباب  وماهي 
حالة مرضية وكيف يتم اكتشافها؟ وهل تستمر مع 

الطفل مدى الحياة أم هي فرتة محدودة؟
أطباء  من  امليدان  يف  املتخصصون  اآلن  لحد   **
لهذه  الرئييس  السبب  إىل  يتوصلوا  لم  وباحث ني 
الصعوبة بيد أن هناك أبحاث تقول أنها  وراثية 
الدراسات  وتشري  بالدماغ،  بنمو  عالقة  لها  أو 
تتسبب  الجينات  من  عددا  هناك  أن  إىل  الجينية 
للدماغ  التصويري  املسح  أظهر  كما  ىف حدوثها. 
مع  يتعامل  بالديسلكسيا  املصاب ني  عقل  أن 
األصحاء.  عقل  عن  تختلف  بطريقة  املعلومات 
يف  تؤثر  ال  والكتابة  القراءة  فصعوبة  ولذلك 
درجة الذكاء، وغالبا ما يكون األطفال والبالغ ني 

املصاب ني باملرض أذكياء وموهوب ني.
أنه  إال  الحياة  مدى  تستمر  الصعوبة  وهذه 
قرب  عن  تتبعهم  يتم  الذين  لألطفال  بالنسبة 
بيداغوجي(  )تتبع  املدريس  املحيط  العائلة  من 
وضعهم  مع  يتأقلمون  امليدان  يف  أخصائي ني 
ويسقلون قدراتهم ويتفوقون عىل هذه الصعوبة 

ألن عرس القراءة هو :
- عرس يف تعلم القراءة وعدم القدرة عليها ذاتيا 

عند األطفال األذكياء واملمدرس ني.
الحروف  كتابة  صعوبة  وهي  اإلمالء  يف  عرس   -
Normalement sco� الكلمات.) لتكوين   ممالئيا 

 )larisés

- عرس يف الحساب – عرس يف منطقة الحساب.
األعداد  بناء  ويف  املنطق  موضوع  يف  -خلل 

والعمليات الحسابية لهذه األعداد.
وجود  حالة  يف  اآلباء  تنصحني  بما  الحالة  هذه  يف   *
معاملة  هناك  وهل  الديسليكسيا؟  من  يعاني  طفل 

خاصة بهؤالء األطفال.
عند  صعوبة  أية  اكتشاف  عند  اآلباء  أنصح   **
يولد  العنف  أن  وأؤكد  أوال  بالتشخيص  الطفل 
من  للحد   . املدريس  الهدر  ثم  املدريس  الفشل 
تتبع  تفعيل  يف  الجميع  انخراط  يجب  هذا  كل 
برامج  يف  وإدماجها  الظاهرة  لهذه  بيداغوجي 

تكوين األطر التعليمية.
وأؤكد أن  دور الوالدين مهم جدا يف كيفية تغلب 
جو  تهيئة  طريق  عن  صعوباته  عىل  الطفل 
واذا  املدرسة.  ويف  البيت  يف  ومالئم  بناء  هادئ 
الديسلكسيا  حالة  يفهما  أن  الوالدان  استطاع 
أحسن.  بصورة  طفلهم  مساعدة  سيستطيعان 
لم  أو  دون تشخيص  الديسلكسيا من  تركت  إذا 
الطفل  يصبح  ما  فعادة  سليم،  نحو  عىل  تعالج 
معقدا وغري متحمس للتعلم. من املهم أن نتذكر 
أيضا أن العالج يستغرق وقتا طويال، ويف بعض 
حتي  أكثر  أو  سنوات   3 يستغرق  قد  األحيان 
القراءة.  عىل  قدرته  تحس ني  من  الطفل  يتمكن 
والحماس  بالصرب  للتحيل  لآلباء  مرتوك  واألمر 

ملساعدة طفلهم. 
بمرض  املصاب ني  األطفال  أن  الخرباء  ويرى 
الديسليكسيا هم موهوبون، وسماتهم املشرتكة 
هي بعد النظر، وخيال خصب، والفضول ملعرفة 
كيفية عمل األشياء والقدرة عىل التفكري واإلدراك 
خالقون  أنهم  كما  الحواس.  جميع  باستخدام 
ومبتكرون للغاية، ولديهم مهارات فائقة يف حل 
الطفل  كان  إذا  جيدة.  ذهنية  وقدرات  املشاكل 
مصابا بمرض الديسليكسيا ، فيجب التفكري يف 
املساعدة،  كل  له  ونوفر  االيجابية  السمات  هذه 

نظرة  القراءة  مشكلة  إىل  ننظر  أن  يجب  وال 
لغرس  فرصة  اعتبارها  يجب  بل  فقط،  سلبية 
الثقة ىف الطفل والعمل معه خطوة بخطوة لتعلم 

القراءة والكتابة. 
األطر  عىل  يتوفر  ال  الجديدة  إقليم  إن  ولإلشارة 
املؤسسات.  جميع  لتغطية  الكافية  املختصة 

وهناك :
 )psychomotricien  )1(  Orthophoniste  )1 

يضحون معنا يف تحديد وتشخيص الحاالت.
برشاكة  قامت  الجمعية  أن  بالذكر  وأشيد 
تعاون  هناك  وأن  باإلقليم  التعليم  نيابة  مع 
عىل  ونشكرها  النائبة  السيدة  من  كبري  وتفهم 

اجتهاداتها ودعمها للجمعية.

نجاة بشار

نظمت شعبة اللغة العربية  باملدرسة اإلسبانية 
بالرباط يوما ثقافيا أسمته »يوم املغرب« تحت 
يوم  وتاريخي«  حضاري  »املغرب:تراث  شعار: 

الجمعة 25 مارس املايض.
وقال عثمان الزبادي، رئيس شعبة اللغة العربية 
االسبانية  باملدرسة  العربية  اللغة  ومدرس 
بالرباط، عىل خلفية اللقاء أن هذا اليوم الثقايف 
التي تنظمها املدرسة  يندرج يف إطار األنشطة 
الثقافة االنجليزية والفرنسية  االسبانية كيوم 
الخ... مضيفا أن تنظيم يوم مغربي  جاء نظرا 
من  املغرب  به  يتمتع  ملا  التالميذ   جل  لجهل 
اليوم  هذا  خالل  من  ونسعى  وحضارة  ثقافة 
ألن نكون فكرة عند التالميذ عن هذا البلد الغني 

بتقاليده وعاداته.
أن  اليوم  هذا  يف  رعت  املؤسسة  أن  وأضاف   
تنظم معرضا لكل املنتوجات املغربية من ألبسة 
الحضاري  للتنوع  ترمز  والتي  وخزاف ونجارة 

والثقايف باملغرب وراعينا تمثيل كل الجهات املغربية من 
املناطق  من  ذلك  غري  إىل  والشمال  الصحراء  إىل  سوس 

الغنية برتاثها وثقافتها األصيلة. 
األوىل  بالدرجة  موجهة  األنشطة  هذه  مثل  أن  إىل  وأشار 
النظر عن جنسيته فنحن نؤمن بمجتمع  للتلميذ بغض 
لتشكل  بينها   فيما  وتمتزج  الثقافات  فيه  تتنوع  عاملي 
متعددة  ثقافات  ذو  العاملي  باإلنسان  تسميته  يمكن  ما 
التلميذ  أن  الغري، مؤكدا  وتقاليد  ثقافات وعادات  يحرتم 
الثقايف  أن يكون عىل اطالع بغنى موروثة  املغربي يجب 

ويؤمن بالجهوية والتعددية. 
تجاوبا  تلقى  املؤسسة  تنظمها  التي  األنشطة  أن  وأكد 
كبريا من قبل التالميذ وأولياء أمورهم والذين ساهموا يف 
هذا اليوم سواء ماديا أو بإحضار مستلزمات املعارض. 
من  مجموعة  مع  ارتباطات  لها  املؤسسة  أن  وأفاد 

األنشطة  من  العديد  يف  العمومية  التعليمية  املؤسسات 
عمومية  تعليمية  مؤسسة  مع  توأمة  مرشوع  وهناك 
أطفال  إرشاك  التعاون  هذا  من  والهدف  الرحمة  حي  يف 

خارج املؤسسة يف أنشطتها.
باملدرسة  العربية  اللغة  أستاذة  بنونة  جليلة  وقالت 
املؤسسة  هذه  يف  اشتغلت  أنها  اللقاء  ذات  يف  اإلسبانية 

قرابة 11 سنة كمدرسة.
أن تستحرض  اليوم   ارتأت يف هذا  أن املؤسسة  وأضافت 
الن  املغرب  جهات  جميع  بتمثيل  املغرب  وتقاليد  عادات 
املغرب غني بجهاته وبتقاليده سعيا يف املستقبل لتنظيم 
املغربي  املجتمع  وبتقاليد  عادات  عن  ثقافية  أسابيع 
التاريخية  مميزاته  إلبراز  جهة  لكل  أسبوع  وتخصيص 

والثقافية والحضارية. 

املدرسة اإلسبانية بالرباط 
حتتفي باملغرب كتراث حضاري وثقايف عريق

العدوت ني  جمعية  نظمت 
الثامنة  الدورة  للموسيقى 
الدويل  للمهرجان  عرشة 
الطفل  وأغنية  ملوسيقى 
شعار:  تحت  الرتبوية 
إىل  ارتقاء  »الجهوية 
مارس   31 من  األفضل« 

املايض إىل 3 أبريل الحايل.
مشاركة  املهرجان  وعرف 
مجموعة من األطفال وتعترب 
نوميديا الحموتي نموذج من 

ب ني هؤالء األطفال. 
نوميديا طفلة تبلغ من العمر 
يف  الغناء  بدأت  سنوات   10
سن الخامسة تقول نوميديا 
»أنا لقيت دعما كبري من قبل 
كثريا  شجعتني  التي  أرستي 

عىل الغناء«.
الكبري  فرحها  عن  وعربت 
كونها ستشارك يف املهرجان 
أنها  مضيفة  مرة  وألول 

أن عملهما حال  اليوم وتقول  ابويها حارضان معها يف هذا  أن  لو  تتمنى 
دون ذلك.

وشاركت نوميديا من جمعية أمزيان بالناظور بأغنية »الوالدين« كلمات 
مصطفى أجوار.

وإىل جانب نوميديا عرف املهرجان مشاركة الثنائي نوال بوخشاف وفاطمة 
صديقي بأغنية »انت ملكنا« عن جمعية جوهرة البحر األبيض املتوسط. 

وسارة جناح من ورزازات بأغنية »األم« وكلها أغاني باألمازيغية.
ولإلشارة فإن لجنة التحكيم لهذه الدورة عرفت غياب تام لحكام يتقنون 
األمازيغية لتقييم كلمات والحان وغناء األطفال األمازيغ املشارك ني ضمن 

املهرجان مع العلم أن أغلب املشارك ني هم أمازيغ. 

نوميديا احلمويت تشارك يف املهرجان 
الدويل للموسيقى

على هامش الندوة اليت نظمتها مجعية مزكان للديسليكسيا ومجعية صوت املرأة األمازيغية حول العنف األسري بدار الشباب محان الفطواكي باجلديدة واليت 
عرفت مشاركة جمموعة من األساتدة والذين تناولو ظاهرة العنف سواء من الناحية السيكولوجية أو القانونية، التقت جريدة »العامل األمازيغي«  جناة 

بشار رئيسة مجعية مزكان للديسليكسيا وكان لنا معها احلوار التايل:
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* اجرى الحوار صالح بن الهوري.

* ماعالقتك بالفن والرتاث األمازيغيني؟                                            
والف�ن  بال�راث  عالقت�ي   **
األمازيغ�ي قديم�ة وتع�ود إىل أي�ام 
الصبى والطفولة، إذ كنت أش�ارك يف 
تقديم أغان�ي ومرسحيات ولوحات 
تراثية من فن أحواش األصيل ضمن 
الت�ي  والراثي�ة  الفني�ة  األنش�طة 
يقدمه�ا تالمي�ذة مدرس�ة توزونني 

بأق�ا وطاطا أثناء اإلحتفاء باملناس�بات الوطنية 
مطلع الثمانينات م�ن القرن املايض. كنت مولعا 
بصناع�ة اآلالت املوس�يقية-غيثار م�ن قنين�ات 
مبي�دات الحرشات-وكان�ت ه�ذه اآلالت بمثاب�ة 
مدرس�تي اآلوىل يف تعل�م فن�ون الع�زف ع�ى آلة 
القيث�ار صحبة صديق�ي العبايس الحس�ن الذي 
كان متخصص�ا يف صناع�ة آل�ة الرب�اب والعزف 
عليها. من هنا تولد ل�دي ميل إىل العزف والغناء. 
رحلت إىل أكادير بداية التسعينات لصقل موهبتي 
وأسس�ت مجموعة »وسام س�وس« سنة1993 
والت�ي توقفت س�نة1997 ثم أسس�ت مجموعة 
أخ�رى تدع�ى »إتران باني«.س�جلنا الب�وم »لوز 
بولفري�ك« الذي لم يكتب له الصدور. ثم س�جلت 
البوما آخر س�نة2005 تحت عنوان »اوا ياسمون 
احرجن ما كن ياغن« باس�توديو اومالك موزيك 
وال�ذي راى الن�ور وبي�ع من�ه الكثري، واس�ميت 

وس�جلت  ارش�اش«  »عاب�د  نف�ي 
اوس�كار  باس�توديو  ثالث�ا  البوم�ا 
موزي�ك تح�ت عنوان »اقا يان س�يك 
امودان اكد افان�ك« والذي عرفت من 
خالله باملنطقة وض�م ثمانية أغاني 
س�نة2009، كم�ا ش�اركت يف العديد 
من األفالم األمازيغية وأحييت العديد 
من السهرات يف األعراس واملناسبات.                                                  
* تزخ�ر منطق�ة توزون�ني بثل�ة م�ن 
الش�عراء األمازي�غ العظ�ام، أال تفكر يف 
التغني بأش�عارهم وصيانتها م�ن اإلندثار ونقلها إىل 

األجيال الصاعدة؟
** أتمنى أن أتغنى بأش�عار الش�اعر األمازيغي 
»بني اغيل« ألنه ش�اعر كبري يتسم شعره بتناول 
ج�ل املواضيع والح�روب واملعارك الت�ي عرفتها 
املنطقة فض�ال عن الظل�م والعاطف�ة واملظاهر 
والس�لوكات اإلجتماعية. وعرف أن أرسته –الجد 
واألب جامع واإلب�ن محماد والبنات- بانها ارسة  
ش�عراء اش�تهرو بالحكمة والتب�ر والنصيحة 
يف ابداعاته�م الش�عرية واش�تهر الش�اعر »بني 
اغيل« بمساجلته  الشعرية مع ابنه يف »اسايس« 
وجمع الباح�ث الفرني بوليت ب�راون قصيدته 
التي ابدعها بعد زلزال اكادير.لذا اتمنى ان اتغنى 
باشعار هؤالء املبدعني وصيانة هذا الراث ونقله 

اىل االجيال الصاعدة.

امللكي  الخطاب  أن  السابق ورغم  العدد  إىل ذلك يف  االمازيغي  العالم   كما أشارت 
عى  نوعية  قفزة  يشكل  الدستورية  االصالحات  و  املوسعة  الجهوية  بخصوص 
املستوى الترشيعي باقراره بأن الهوية الوطنية تتسم بالتعددية اللغوية و الثقافية 
يف انتظار ما سيحمله مرشوع الوثيقة  التي تنكب اللجنة التي عينها جاللة امللك 
يف موضوع دسرة االمازيغية واالعراف بها كلغة رسمية اىل جانب اللغة العربية 
...فان وزارة الثقافة ال زالت تسبح ضد تيار الحداثة  وفلسفة   الجهوية املوسعة 
و أبعاد االصالحات الدستورية التي جاء الخطاب امللكي ليؤكد عليها و يقر عى 
تعدد الهوية املغربية لغويا وثقافيا ....بعدما لم تتضمن اللجنة التي عينتها الوزارة 
لدعم االغنية املغربية بموجب املرسوم الصادر يف 21 ماي 2009 ملنح اعانات مالية 
املالية و  القرار املشرك بني وزارة االقتصاد و  لدعم االغنية املغربية  وبناءا عى 
تقديم  اجراءات كيفيات  2010 بشان تحديد  ابريل   13 يف  الصادر  الثقافة  وزارة 
اعانات مالية لدعم االغنية املغربية  أي كاتب كلمات او مغني امازيغيني او باحث 
يف الثقافة االمازيغية .....ما يدل عى ان اللجنة الوطنية لدعم االغنية املغوبية التي 
التي  و  الرسمية  الجريدة  5921من  العدد  يف  الثقافة  لوزير  قرار  شأنها  يف  صدر 
تضم 12عضو تم انتقاؤهم من رواد الغنية العربية كلمات و تلحني و عزف و اداء 
و نقد سوف تنكب عى مشاريع االغاني العربية ليس اال    ليتأكد بالواضح مرة 
اخرى تمادي وزارة الثقافة يف تجريد االغنية االماويغية من جنسيتها املغربية و 
اقصائها من كل دعم من شأنه ان يدعم الفنانني األمازيغيني لتطوير ابداعاتهم 
اىل  بالعم  حدهم  و  سيحضون  الذين  املغاربة  الفنانني  من  بغريهم  اسوة  الفنية 
يعتربون  زالوا  ال  الوطني  الثقايف  الشلن  تدبري  عى  القائمني  .....ان  اخر   اشعار 
االغنية االمازيغية مجرد فلكلور موجه المتاع العني فحسب بالرقص و حركات 
االكتاف و دقات البنادر   وال زالوا يجهلون بان االغنية االمازيغية فنا قائما بذاته   
ينطلق من كلمات معربة ذات معاني عميقة  و تصطبغ بالوان البديع ليتضح بان 
ثقافة ضلت تصارع من  املغرب وانصاف  يعرفه  الذي  التحول  هناك من يزعجه 
اجل البقاء منذ اكثر من 2661 قرنا  ولو لم تكن تملك عنارص الخلود  النمحت 

من الوجود .
* الحسان مصحو  
رئيس فدرالية الجمعيات الثقافية االمازيغية

علم الفرع الجهوي للنقابة املغربية للمهن 
املوسيقية ألكادير من خالل وسائل اإلعالم 
بقرار وزارة الثقافة املتعلق بتعيني أعضاء 
املغربية،  األغنية  لدعم  الوطنية  اللجنة 
يركزون  عضوا  عرش  اثنى  تضم  والتي 
دون  وحيدة  جغرافية  نقطة  يف  جميعا 
له  بيان  يف  الفرع،  وأستغرب  سواها. 
لطريقة  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
وكيفية اختيار  وزير الثقافة  ألعضاء هذه 
املعتمدة  املعايري  عن  تساءل  كما  اللجنة، 
يف تشكيلها. علما أن دعم األغنية املغربية 
بما  وأنواعها  مكوناتها  ملختلف  مخصص 
الثالث  بفروعها  األمازيغية  األغنية  فيها 
يف  يالحظ  إذ  والشعبية...   والحسانية 
من  أيا  التضم  أنها  عنها  املعلن  التشكيلة 
الفنانني املؤهلني للبث يف ملفات األصناف 
باختالف  املذكورة  والغنائية  املوسيقية 
ما  وهو  ولغاتها،  املوسيقية  مقاماتها 
من  البيان،  حسب  اللجنة،  هذه  يجرد 
املصداقية يف التعامل مع األغاني املقرحة 

واللجنة معا يف  الوزارة  يورط  للدعم، مما 
غريها،  دون  موسيقية  ألصناف  التحيز 
ويزيل عنها طابع الحياد ويجردها بالتايل 

من املصداقية.
واستنكر  الفرع الجهوي للنقابة املغربية 
اإلقصاء  هذا  بيانه،  يف  املوسيقية،  للمهن 
املوسيقى  بمصداقية  يمس  الذي  املمنهج 
واألغنية املغربية. ويدعو إىل مراجعة هذه 
األنماط  جميع  ممثيل  وتضمينها  اللجنة 
األمازيغية،  وخاصة  الوطنية  املوسيقية 
امللفات  وانتقاء  دراسة  من  تتمكن  حتى 
املخصص  الدعم  من  لالستفادة  املرشحة 
دون  أنماطها  بجميع  املغربية  لألغنية 
نضال  بعد  جاء  والذي  أوحيف،  تمييز 
آخر لحظة  أن يجهض يف  له  أريد  مستمر 
و  أنفسهم.  إال  يمثلون  ال  أعضاء  بتعيني  
املسؤولية   كامل  النقابي  الفرع  يحمل 
يف  بحقه  يحتفظ  كما  الثقافة،  لوزير 
خوض جميع األساليب النضالية املرشوعة 

لتصدي ملثل هذه املمارسات الالمسؤولة.

بتعيني اللجنة الوطنية لدعم األغنية املغربية 
الفرع اجلهوي للنقابة املغربية للمهن املوسيقية ألكادير 

يدعو إىل تضمينها ممثلي  املوسيقى األمازيغية

يتحدث الفنان والشاعر امللحن االمازيغي  عابد ارشاش يف هذا 
الحوار مع العالم األمازيغي عن عالقته بالفن والراث االمازيغني 
الشعر االمازيغي بتوزونني  امنيته بصون اشعار فطاحل  وعن 
والتغني بها وحمايتها من االندثار ونقلها اىل االجيال الصاعدة.

ويأىب معايل وزير الثقافة  اال أن يتهادى يف اقصاء اللغة االمازيغية    

يف اللقاء الثاين للجمعيات األمازيغية بأكادير 
اجلمعيات األمازيغية تؤكد على مساندهتا لشباب حركة 20 فرباير يف حتقيق 

مطالبها الدميقراطية ويف مقدمتها إقرار األمازيغية لغة رمسية يف الدستور
املطالبة بإعادة النظر يف مشروع اجلهوية  املوسعة بالشكل الذي 

يعتمد  املعايري التارخيية والثقافية  والتنموية
والكنفدراليات   واملحلية  الوطنية  الجمعيات  أكدت 
صادر  بيان  يف  بأكادير  املجتمعة  األمازيغية  والتنسيقيات 
كونفدرالية  ضيافة  يف  الثاني  اللقاء  هامش  عى  عنها 
الجمعيات األمازيغية بالجنوب )تمونت  ن ايفوس(، وذلك 
بأنزا.  االستقبال  بمركز    2011 مارس  و13   12 يومي 
أكدت  األمازيغية،  اإلطارات  من   45 حوايل  حرضه  والذي 
عى مساندتها املطلقة لشباب حركة 20 فرباير يف تحقيق 
لغة  األمازيغية  إقرار  مقدمتها  ويف  الديمقراطية  مطالبها 
رسمية يف دستور ديمقراطي شكال ومضمونا. وأن ما جاء 
يف اإلطار املرجعي  للتعديل الدستوري، رغم بعض  مضامينه 
املعلنة  من طرف  املطالب  االيجابية، ال يرقى  إىل مستوى 
القوى الديمقراطية بالبالد،  وتطلعات الحركة األمازيغية، 
وأن  استمرار إقصاء الفاعل األمازيغي  من عضوية اللجان 
القرارات  يف  املؤثرة  املناصب  ومن  اإلستشارية،  واملجالس 
الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة  والتهميش الفاضحني. 
وهو ما أسفر  عنه إسقاط الفاعل األمازيغي  )السيايس و 
الجمعوي واملؤسساتي( يف مرشوع الجهوية املوسعة. كما  
أن اإلرصار عى هذا التهميش  قد يؤدي إىل إقصاء املطالب  

الرئيسية للحركة األمازيغية يف  مرشوع الدستور املرتقب.
الجهوية   مرشوع  يف  النظر  بإعادة  الجمعيات  وطالبت 
املوسعة بالشكل الذي يعتمد  املعايري التاريخية والثقافية  
تشتيت  إىل  أفضت  التي  األمنية   املقاربة  عوض  والتنموية 
عدد  من الوحدات الرابية املنسجمة،  ويمنح الجهات حق 
التسيري الذاتي  يف إطار تقسيم عادل للثروة  والسلطة وفق 

املعايري الدولية.
إىل  األمازيغية،  للحركة   الرئيي  املطلب  أن  عى  وأكدت 
جانب إقرار  البعد األمازيغي للهوية املغربية،  هو تنصيص 
رسمية،   لغة  األمازيغية  اللغة  أن  عى   املرتقب  الدستور 
املؤسسات وكافة  داخل  القانونية   بالحماية  حتى تحظى 

مناحي  الحياة العامة.
القوى  الجمعيات والفعاليات األمازيغية وكافة  ودعت كل 
الديمقراطية إىل  التحيل باليقظة واملسؤولية يف هذا  الظرف 
تعاقد  أسس  إرساء  أجل  من  والتعبئة  الدقيق.  السيايس 
سيايس  جديد قائم عى سلطة الشعب وعى سمو  املبادئ 

الكونية لحقوق اإلنسان  ودولة الحق والقانون. 
التوني  الشعبني  بثورتي  بيانها  يف  الجمعيات  وأشادت 
واملري، وتتبعها باهتمام كبري ملا يجري يف هذان البلدين 
من مخاض سيايس وتغيري ات دستورية  من أجل مستقبل 
وازدهار  استقرار  ومن  شعبيهما   مكونات  لكافة  أفضل 
انصاف  رضورة  عى  تأكيدها  مع  افريقيا،  شمال  لدول 

أمازيغ البلدين واالقرار بحقوقهم الدستورية. 
بها  يقوم  التي  واإلبادة  القتل  ألعمال  إدانتها  عن  وعربت 
النظام الليبي ضد شعبه، وتضامنها مع أمازيغ ليبيا الذين 
ودعوة  وتسلطه،   الليبي  النظام  إستبداد  من  عانو  طاملا 
إرادة  حماية  يف  كاملة  مسؤوليته  لتحمل  الدويل  املنتظم 
الشعب الليبي ومطالبه املرشوعة يف العيش الكريم وتحقيق 
كافة  حقوق  تضمن  ديمقراطية  دولة  اطار  يف  مصريه 

مكونات الشعب. 
الثقافية  الحركة  ملعتقيل  الفوري  باالطالق  وطالبت 
فيها  غابت  محاكمة  حوكموا  الذين  باملغرب  األمازيغية  
بما  وذلك  عنهم،  الرضر  وجرب  العادلة،  املحاكمة  رشوط 
الحركة  مطالب  مع  االيجابي  التعاطي  تعزيز  يضمن 
الحساس من حياتهم  الظرف  األمازيغية واألمازيغ يف هذا 
التأكيد عى أن هذين املعتقلني ال يمكن أن  يف وطنهم، مع 
يشكال استتناءا من مطلب االفراج عن املعتقلني السياسيني 

يف املغرب. 
ولإلشارة فإن اللقاء تم تنظيمه تبعا ملقررات  لقاء تارودانت 
04 دجنرب  الجمعيات األمازيغية يوم  الذي اجتمعت خالله 
املايض، وعرف اللقاء الثاني تقديم مداخالت افتتاحية لكل 
من أحمد عصيد، ورشيد الحاحي، والحسني واعزي، وعماد 
للمطالب  الراهن  السياق  تناولت  حنداين،  ومحمد  بولكيد 
السياسية  املستجدات  ضوء  عى  األمازيغية  الحقوقية 
القوى  مع  والعالقة  الدستوري،  التغيري  مرشوع  خاصة 
السياق  حساسية  عى  العروض  ركزت  كما  الديمقراطية. 
والقرارات التي ستتخد خاصة بالنسبة ملستقبل األمازيغية 
عرف  مستفيض  نقاش  فتح  دلك  بعد  بالدنا.  يف  واألمازيغ 
والشباب  الجمعيات  ممثيل  من  الحارضين  جل  مداخالت 
الراهن  السياق  أبعاد  مختلف  تناولوا  الدين  األمازيغي، 
وموضوع االصالحات الدستورية ومضامني الخطاب امللكي 
األخري ورشعية وتشكيلة اللجنة املكلفة بمراجعة الدستور، 
وكذا حركة 20 فرباير وعالقة الحركة االمازيغية بربنامجها 
االحتجاجي، وكيفيات الدفع باملطالب االمازيغية وانتزاعها 
الدستور  ويف  العامة  الحياة  فضاء  يف  العادلة  مكانتها 

املرتقب. 
وبعد العروض واملناقشة العامة، انتقل املشاركون يف الفرة 
الزوالية اىل العمل واالشتغال يف ورشني لصياغة مقرحات 

األمازيغي الفعل  الورشات ورشة  اللقاء. ومن بني  وأوراق 
Amazigh action والتي شارك  فيها حوايل 58مشاركا،  وتم 
اختيار كل من رشيد الحاحي  وعماد بولكيد منسقني وسعيد  
الفرواح مقررا للجنة. وبعد نقاش  عميق ومستفيض بني 
األبعاد  اىل استحضار   الورشة  املشاركني  خلصت  مختلف 
التي  واالجتماعية  السياسية  والرهانات  الراهن  السياق 
التي  الدستورية  القرارات  اعتبار  رأسها   وعى  تطبعه 
ستتخذ  خالل األسابيع القادمة حاسمة يف تحديد  مصري 
إىل  االمازيغي  الفعل   ورشة  خلصة  وطنها،  يف  األمازيغية 
اقراحات أليات  الضغط واملتمثلة يف االقرار بأن الجمعيات 
واإلطارات األمازيغية هي معني ومخاطب رئيسيني يف أي 
األمازيغية  بمكانة  يتعلق  فيما  وخاصة  دستوري،  تعديل 
ودعم  فرباير   20 حركة  ومساندة  املرتقب.  الدستور  يف 
والدعوة  الحركة.  هده  داخل  األمازيغية  املطالب  حضور 
والتعبئة ملقاطعة االستفتاء حول الدستور إذا لم يستجب 
األمازيغية لغة  الديمقراطية ولم ينص عى  القوى  ملطالب 
رسمية. وبعث رسائل بالربيد املضمون من طرف االطارات 
تحمل  الدستور  بمراجعة  املكلفة  اللجنة  اىل  األمازيغية 
دستور  يف  رسمية  لغة  األمازيغية  بدسرة  نطالب  عبارة: 
حول  العمومي  النقاش  يف  الفاعل  واالنخراط  ديمقراطي. 
الحركة  ومطالب  تصور  وتوضيح  لدعم  الدستور  تغيري 
االطارات  مختلف  مع  التنسيق  عى  والعمل  األمازيغية. 
يف  األمازيغية  اللغة  ترسيم  أجل  من  الديمقراطية  والقوى 
والجمعيات  االطارات  كافة  ودعوة  ديمقراطي.  دستور 
السنة  لهذه  األمازيغي  الربيع  ذكرى  تخليد  اىل  األمازيغية 
يوم 24 ابريل تحت شعار: األمازيغية لغة رسمية يف  دستور 
ديمقراطي. وتنظيم لقاءات وندوات وأنشطة حول تصور 
الكثيف  والحضور  الدستوري،  للتغيري  األمازيغية  الحركة 
الجمعيات  تنظمها  التي  واللقاءات  االنشطة  مختلف  يف 
التواصل  شبكات  وتوظيف  األخرى،  واإلطارات  واألحزاب 

االجتماعي لدعم وتوضيح املطالب األمازيغية. 
أما  الورشة  الثانية، وهي حول االصالح الدستوري،  فقد 
أحمد  من  كل  اشغالها  نسق   وقد  عضوا،   34 فيها  شارك 
الرحمن  عبد   وكلفت  بوشطرت  الوهاب  وعبد  عصيد  
فارس مقررا. وبعد نقاش  عميق بني مختلف املشاركني يف  
الورشة، خلصت اشغالها اىل التنصيص عى األمازيغية  لغة 
القوانني   عى  الدولية  واملواثيق  املعاهدات   وسمو  رسمية 
املجاالت   كافة  يف  األمازيغية  اللغة  واستعمال   الوطنية. 
ومناحي الحياة العامة. والتنصيص  عى أن املغرب ينتمي 
تسمية  عوض  الكبري،  املغرب   أو  املغاربي،  االتحاد  اىل  
التاريخية  املعايري  الجهة  باعتماد  العربي. وتحديد  املغرب 
والتجانس  االنسجام   تضمن  التي  واللغوية  والثقافية  
الرضوريان لتحقيق التنمية،  وتدبري الجهات للشأن اللغوي  
مع اعطاء األولوية للغة األمازيغية  يف الجهات التي تحظى 

فيها  باالغلبية الناطقة 
 

كنفدرالية  تارودانت-  أزمزا،  املوقعة:جمعية  الجمعيات  
ايفوس(  ن  تامونت   ( بالجنوب  األمازيغية  الجمعيات 
 : بالشمال  األمازيغية  الجمعيات  كونفيدرالية  اكادير- 
إكطاين،  فدرالية  مكناس-  أميافا،  تنسيقية  الناضور- 
الرباط-  املواطنة،  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  تارودانت- 
منظمة تمينوت، الرباط- الجمعية املغربية للبحث والتبادل 
والحريات،  للحقوق  األمازيغي  املرصد  الرباط-  الثقايف، 
جمعية  أكادير-  الصيفية،  الجامعة  جمعية  الدارالبضاء- 
أسيكل، بويكرى- تنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة 
األمازيغية- إتالف الصحراويون األمازيغ من أجل الحقوق 
أبراز،  جمعية  أورير-  أسايس،  جمعية  أسا-  واالنصاف، 
تيفاوت، بيوكرى-  أولوز- جمعية  أكادير- جمعية تكمي، 
جمعية تلييل ن أودرار، أيت بها- جمعية أفا، ماسة- جمعية 
تمالست،  جمعية  أكادير-  ن  ايغري  جمعية  أورير-  أنزار، 
اإلنسان،  وحقوق  للكرامة  سوس  جمعية  الدراركة- 
أكادير- جمعية تمكيت، اغرم- جمعيت تسمغورت، أورير- 
توسنا،  جمعية  الصغري-  االطلس  افران  أمواي،  جمعية 
القاسمية، أيت  أشتوكن- جمعية أورير، للثقافة- جمعية 
برحيل- املؤتمر الدويل للشباب األمازيغي- جمعية تيفوت، 
الثقافية  للحركة  السياسيني  املعتقلني  دعم  لجنة  أكادير- 
تمزغا،  جمعية  بويكرى-  تيمتارين،  جمعية  األمازيغية- 
أيت ملول- تنسيقية الجمعيات األمازيغية بسوس- جمعية 
أفريكا لحقوق اإلنسان. املكتب املركزي، مكناس- جمعية 
أورير أختار- جمعية تليلت، أورير- جمعية تكمو، أكادير-

جمعية توادا، أيت برحيل- جمعية تزرزيت ، سبت الكردان- 
جمعية  تنغري-  تنكرا،  جمعية  تالوين-  أنزكوم،  جمعية 
مبادرات ملتقاعدي قطاع التعليم بأكادير- اللجنة الوطنية 

ملسالك الدراسات األمازيغية- جمعية بوكافر، تنغري.
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