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التي  كبريالرسالة  بإرتياح  تقلينا 
إىل  السادس  محمد  امللك  وجهها 
املشاركني يف املناظرة الوطنية حول 
موضوع »السياسة العقارية للدولة 
االقتصادية  التنمية  يف  ودورها 
واالجتماعية« يوم الثالثاء 08 دجنرب 
تناول  هو  ارتياحنا  ومرد  بالرباط، 
األرايض  ملوضوع  امللكية  الرسالة 
الجماعية الذي لطاملا شغل بال العديد 
املغاربة  والنشطاء  الفاعلني  من 
ظلت  اللذين  األمازيغ  مقدمتهم  ويف 
بيانات  تصدر  لسنوات  إطاراتهم 
وتنظم ندوات و احتجاجات من أجل 
الجماعية،  األرايض  قضية  معالجة 
من  عريضة  قطاعات  ظلت  التي 
االختالالت  من  تعاني  املواطنني 
األمر  تعلق  سواء  فيها  املستحكمة 
عدد  اوقصور  الترشيعي  بالفراغ 
مما  معالجتها  عىل  القوانني  من 
سمح باستغالل ما يعرفه النشطاء 
األمازيغ بمافيا العقار لذلك القصور 
وتلك االختالالت للرتامي عىل أرايض 
منذ  األمازيغية  القبائل  ملكية  يف 

قرون.
تعود  الجماعية  األرايض  مأساة  إن 
بالدرجة األوىل إىل كون بعض القوانني 
املغرب  يف  بالعقار  العالقة  ذات 
متقادمة جدا بل إن عددا منها يعود 
للفرتة االستعمارية، إىل جانب الرضر 
الكبري الذي ألحقته سياسة التعريب 
األمازيغية  الساللية  بالجماعات 
الزمن  من  لقرون  اعتادت  التي 
األعراف  عىل  بناء  أراضيها  تدبري 
يف  نفسها  تجد  أن  قبل  األمازيغية، 
تجمع  ترشيعية  منظومة  مواجهة 
االستعمارية  القوانني  مخلفات  بني 
يف  صيغت  التي  والترشيعات  املعيبة 
بشكل  وتجاهلت  االستقالل  مغرب 

كيل األعراف األمازيغية.
واملواطنني  املواطنات  من  كثري 
الزمن  من  عقود  عرب  األمازيغ 
زال  وال  أراضيهم،  وفقدوا  سجنوا 
الكثري منهم يصول جيئة وذهابا بني 
الجلسات  وقاعات  املحامني  مكاتب 
عقود  وعرب  البالد،  محاكم  بمختلف 
استمعنا  النضايل  مسارنا  من 
أفواه  لقصص مؤملة ومأساوية من 
يسمونه  ملا  ضحايا  كانوا  مواطنني 
التي  األخرية  هذه  العقار،  بمافيا 
لترتامى  الناقص  القانون  تستغل 
وعالقة  بالهكتارات،  أرايض  عىل 
قضية  معالجة  فربما  النقطة  بهذه 
نهائي  بشكل  الجماعية  األرايض 
معالجة  مع  بالتزامن  كذلك  تفرض 
يف  تحقيق  فتح  الترشيعي،  الجانب 
التي  وتلك  مرت  التي  القضايا  آالف 
البالد،  امام مختلف محاكم  ال زالت 
وإنما  أوعالن  فالن  لعقاب  ليس 
وإرجاع  الضحايا  إنصاف  إلعادة 
الحق لذويه، ووضع حد ألولئك الذين 
البلد  حساب  عىل  الثروات  يراكمون 

وشعبه.
 امللك محمد السادس تناول يف رسالته 
الترشيعي  الجانب  الذكر  السالفة 
أهم  أحد  يشكل  أنه  اعترب  الذي 
التحديات، التي يتعني رفعها لتأهيل 
عامل  يعترب  الذي  العقار  قطاع 
لالنكباب  ودعا  اسرتاتيجي،  إنتاج 
الرتسانة  وتحديث  مراجعة  عىل 
بشقيه  للعقار،  املؤطرة  القانونية 
عىل  واالنكباب  والخاص،  العمومي 
الجماعية،  األرايض  نظام  إصالح 
التي ثمن فتح حوار وطني بشأنها، 
نتائج  وترصيد  الستثمار  ودعا 
األساسية،  ومخرجاته  الحوار  هذا 
الساللية،  الجماعات  أرايض  لتأهيل 

النهوض   يف  بنصيبها  لتساهم 
ذوي  إلدماج  آلية  وجعلها  بالتنمية، 
الوطنية،  الدينامية  هذه  يف  الحقوق 
وذلك يف إطار مبادئ الحق واإلنصاف 
كل  عن  بعيدا  االجتماعية،  والعدالة 

االعتبارات املتجاوزة.  
وضع  امللكية  الرسالة  مضمون 
األصبع عىل الداء وكشف عن املدخل 
لطي ملف قضية األرايض الجماعية، 
يف  املستحكم  الخلل  معالجة  وهو 
وذلك  والقانوني  الترشيعي  الجانب 
من  ما  وهو  العقاري  األمن  لتعزيز 
شأنه أن يعود بالنفع عىل االقتصاد 
العدالة  ويحقق  كله،  الوطني 
ويصون  الحقوق  لذوي  واإلنصاف 

لهم حقهم.
إننا نتمنى أن يجد مضمون الرسالة 
القريب  يف  للتنفيذ  طريقه  امللكية 
االعتبار  إعادة  أجل  من  العاجل 
الذين فقدوا  املواطنني  والحق آلالف 
الدفاع  جراء  سجنوا  أو  أراضيهم 
أو سخطا عىل فقدانها، وهي  عنها 
إليها  يستند  أن  يلزم  التي  الرسالة 
كافة الفاعلني ذوي العالقة بالقضية 
من  عىل  الفرصة  تفويت  أجل  من 
الفراغ  من  يستفيدون  لعقود  ظلوا 
عىل  الثروات  ملراكمة  الترشيعي 
واقتصاد  املواطن  مصلحة  حساب 

الوطن. 
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
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أمينة ابن الشيخ

رسالة  السادس،  محمد  امللك  وجه 
املناظرة  يف  املشاركني  إىل  سامية 
»السياسة  موضوع  حول  الوطنية 
التنمية  يف  ودورها  للدولة  العقارية 
التي  واالجتماعية«،  االقتصادية 
 08 الثالثاء  يوم  أعمالها  افتتحت 
موضوع  حول  بالرباط  دجنرب 
للدولة  العقارية  »السياسة 
االقتصادية  التنمية  يف  ودورها 

واالجتماعية«.
واعترب امللك »أن العقار يعترب عامل 
أساسية  ورافعة  اسرتاتيجي،  إنتاج 
للتنمية املستدامة بمختلف أبعادها. 

فالعقار  ثم،  ومن 
الرئييس  الوعاء  هو 
االستثمار  لتحفيز 
للدخل  املدر  املنتج، 
واملوفر لفرص الشغل، 
املشاريع  والنطالق 
االستثمارية يف مختلف 
الصناعية  املجاالت 
والسياحية  والفالحية 
والخدماتية وغريها«.   
ذلك،  جانب  وإىل 
امللك  يضيف  فالعقار 
رضوري  »محرك  هو 
الوطني،  لالقتصاد 
األرضية  يوفر  ألنه 

البنيات  مختلف  إلقامة  األساسية 
العمومية.  والتجهيزات  التحتية، 
يف  الدولة  سياسة  عليه  تنبني  كما 
مجال التعمري والتخطيط العمراني، 
حق  لضمان  األساسية  اآللية  وهو 

املواطنني يف السكن«.  
الجانب  أهمية  عىل  امللك  وشدد 
»الجانب  أن  قال  حيث  الترشيعي 
أهم  أحد  يشكل  الترشيعي 
التحديات، التي يتعني رفعها لتأهيل 
لتنوع  نظرا  وذلك  العقار،  قطاع 
أنظمته، وغياب أو تجاوز النصوص 
إضافة  له،  املنظمة  القانونية 
املؤسساتيني  الفاعلني  تعدد  إىل 
املرشفني عىل تدبريه.  لذا، دعا محمد 

مراجعة  عىل  »لالنكباب  السادس 
وتحديث الرتسانة القانونية املؤطرة 
العمومي والخاص،  للعقار، بشقيه 
بما يضمن حماية الرصيد العقاري 
فعالية  من  والرفع  وتثمينه، 
تدبريه،  مساطر  وتبسيط  تنظيمه، 
تعزيز  بدوره يف  القيام  لتمكينه من 
واالجتماعية  االقتصادية  الدينامية 

لبالدنا«.
اعتماد  وجوب  عىل  امللك  أكد  كما 
تدخالت  لعقلنة  املالئمة  اآلليات 
داخل  املعنيني،  الفاعلني  مختلف 
اإلطار القانوني واملؤسساتي الحايل، 

والفعالية  للنجاعة  ضمانا  وذلك 
الوطني  املستويني  عىل  املنشودة، 
والرتابي، سواء فيما يخص تخطيط 
تتبع  أو  للدولة،  العقارية  السياسة 

تنفيذها وتقييم أثرها.    
العقاري،  األمن  تعزيز  عىل  وعمال 
والرفع  العقارية،  امللكية  وتحصني 
من قيمتها االقتصادية واالئتمانية، 
أكد امللك عىل أنه »يتعني العمل عىل 
الرفع  أجل  من  الجهود،  مضاعفة 
من وترية التحفيظ العقاري، يف أفق 
الوطني.  الرتاب  كافة  عىل  تعميمه 
التكنولوجيا  استثمار  ينبغي  كما 
اليوم،  عالم  يشهدها  التي  الرقمية، 
العقارية،  البنية  ضبط  مجال  يف 

وتأمني استقرارها وتداولها«.
إىل  امللك  دعا  السياق،  نفس  ويف 
»االنكباب عىل إصالح نظام األرايض 
حوار  فتح  ثمن  التي  الجماعية، 
وترصيد  واستثمار  بشأنها،  وطني 
ومخرجاته  الحوار  هذا  نتائج 
األساسية، لتأهيل أرايض الجماعات 
يف  بنصيبها  لتساهم  الساللية، 
آلية  وجعلها  بالتنمية،  النهوض  
هذه  يف  الحقوق  ذوي  إلدماج 
إطار  يف  وذلك  الوطنية،  الدينامية 
والعدالة  واإلنصاف  الحق  مبادئ 
االجتماعية، بعيدا عن كل االعتبارات 

املتجاوزة«.  
امللك  دعا  الصدد  هذا  ويف 
كذلك، إىل »تضافر الجهود 
عملية  إنجاح  أجل  من 
الجماعية  األرايض  تمليك 
الري  دوائر  داخل  الواقعة 
مع  الحقوق،  ذوي  لفائدة 
التمليك«.  هذا  مجانية 
الجهات  بكافة  أهاب  كما 
»للعمل  املعنية  الحكومية 
عىل ترسيع وترية تصفية 
القانونية  الوضعية 
الجماعية،  لألرايض 
مالئم  مناخ  توفري  بهدف 
األرايض  لهذه  أمثل  لدمج 
االقتصادية  التنمية  مسلسل  يف 

واالجتماعية للبالد«.  
امللك  قال  ذاته،  باملوضوع  وارتباطا 
عنها  املعرب  للتطلعات  و«تلبية  أنه 
الساللية  الجماعات  طرف  من 
االقتصاديني  الفاعلني  ومختلف 
الوطني  الحوار  أثناء  واالجتماعيني، 
املنعقد  الجماعية،  األرايض  حول 
الرضوري  من  فإنه   ،2014 سنة 
القانوني  اإلطار  يف  النظر  إعادة 
املساطر  وتبسيط  واملؤسساتي، 
لتدبري أنجع لهذا الرصيد العقاري«.
* س.تومرت

امللك يدعو إىل إصالح نظام األراضي اجلماعية مبراجعة 
وحتديث الترسانة القانونية املؤطرة للعقار

واإلعالمية  املناضلة  فاس،  بمدينة  الناس  حقوق  مركز  كرم 
األمازيغية أمينة إبن الشيخ، وذلك يوم السبت 12 دجنرب الحايل، 
للذكرى  تخليذا  وذلك  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  لعملها  تقديرا 
67 لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والذكرى 16 لتأسيس مركز 

حقوق الناس.
السنة  هذه  الشيخ  ابن  أمينة  اإلعالمية  كرمت  أن  سبق  وقد 
للثقافة  امللكي  املعهد  يمنحها  التي  األمازيغية،  الثقافة  بجائزة 
األمازيغي  العمل  تاريخ  بصموا  الذين  للفاعلني  األمازيغية 
عام،  بشكل  واألمازيغ  األمازيغية  تهم  وإنجازات  بإسهامات 

وهي جائزة يمنحها املعهد تخليذا لخطاب أجدير التاريخي.
األمازيغي،  العالم  جريدة  مديرة  الشيخ،  إبن  فأمينة  ولتذكري 
كذلك  وهي  املغرب،  األمازيغي  العاملي  التجمع  حاليا  ترتأس 
عضوة بلجنة صياغة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات 
والثقافة، وعينت سابقا كعضو باملجلس اإلداري للمعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية، وراكمت تاريخ نضايل طويل داخل الحركة 

األمازيغية يف املغرب.
يشار إىل أن مركز حقوق الناس تأسس سنة 1999 بفاس، وهو 
عن منظمة غري حكومية تسعى إىل حماية والدفاع عن حقوق 
اإلنسان، واملساهمة يف إصالح القوانني الداخلية لتصبح مالءمة 
للمنظمات  يسمح  كما  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  املواثيق  مع 
الغري حكومية و للباحثني يف مجال حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل 
مشاركته يف الرتبية عىل حقوق اإلنسان وتشجيعه لكل الجهود 

املبذولة من أجل تدريس هذه الحقوق يف املؤسسات التعليمية. 

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان
مركز حقوق الناس بفاس يكرم 

اإلعالمية واحلقوقية
 أمينة أبن الشيخ
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إعداد: 

كمال 
الوسطاين

يونس لوكيلي

من  الثانية  الجلسة  خالل  الشامي،  محمد  األمازيغي  الناشط  أكد 
الدكتور  أشغالها  سري  والتي  العالم،  ألمازيغ  الثامن  املؤتمر  أشغال 
الحركات  قمة  يف  األمازيغية  “الحركة  أن  عىل  الرشقي،  ميمون 
هذه  مثل  بأن  وقال  والهوية”،  الثقافة  عن  دافعت  التي  التحررية 
املناطق،  جميع  يف  األمازيغ  لدى  الرؤى  توحيد  يف  مهمة  اللقاءات 
وأضاف أن تنامي عدد الجمعيات يف تزايد  مستمر حيث وصلت لحدود 
اللغة  تعتنق  أن  معناه  مغربيا  تكون  “أن  وأضاف  جمعية،   5000
والثقافة املغربية”، وأشار إىل أن عددا من األمازيغ استطاعوا ولوج  
املستقبلة.  البلدان  انصهارهم يف هوية  بعد  أوروبا،  القرار يف  مراكز 
كما  أن حضور عدد من أمازيغ العالم من أزواد واملزاب وغريهم، هو 

دليل عىل أنهم ينتظرون من التجربة املغربية اليشء الكثري.
ويف مداخلته أكد محمد حسني امللكي املحامي بهيئة املحامني بالرباط 
عىل أن أهمية مؤتمر التجمع العاملي األمازيغي يكمن يف كونه يعقد 
ودورالجمعيات  بأهمية  وأشاد  باملائة،  مائة  أمازيغية  منطقة  يف 
التي  واإلقتصادية  والسياسية  اإلجتماعية  املشاكل  حل  يف  التنموية 
الجبال، فهذه  األمازيغية خاصة سكان  املناطق  تعاني منها معظم 
التنموية  ومرجعياتها  أفكارها  تستمد  ملكي،  حسب  الجمعيات، 
الذاتية يف حل  بمبادراتهم  فاألمازيغ عرفوا  األمازيغية،  الثقافة  من 

مشاكلهم الداخلية بدل انتظار مبادرات اجنبية.
السلطة  تعني  ال  األمازيغ  عند  الوحدة  مفهوم  أن  عىل  امللكي  وأكد 
إطار  يف  التضامن  تعني  وإنما  أمازيغية”،  “دويلة  تكوين  تعني  وال 
تدبري االختالف، وأضاف بأن الثقافة األمازيغية قوية وغنية بتنوعها 
تؤمن  ال  األمازيغية  فالثقافة  إليها،  حاجة  يف  والعالم  واختالفها 
بالثقافات ذات البعد الوحيد والتي تتبنى اإلرهاب والغلو، عىل عكس  

الثقافة األمازيغية التي تتبنى ثقافة اإلنقتاح.
أهمية  إىل  مهيدري   محمد  األمازيغي  الناشط  دعا  جهته  ومن 
االستثمار يف الشعب األمازيغي وتنمية قدراته، كما دعا إىل تشجيع 
الفردية والجماعية. وأضاف عىل أن  األمازيغية يف املغرب  الحريات 
مغيبة يف الوثائق الرسمية )عىل سبيل املثال البطاقة الوطنية(، رغم 
التنصيص عليها يف دستور 2011 كلغة رسمية ووطنية، وتستعمل 

بدلها اللغة العربية والفرنسية.
فيما تناولت حليمة اإلدرييس ممثلة النساء السالليات بالخميسات، 
الهوية  تمثل  األرض  هذه  بأن  وقالت  الجموع،  أرايض  مسألة 
حني  فاإلنسان  له”،  هوية  ال  أرض  بدون  و”اإلنسان  األمازيغية، 
تسلب منه أرضه تسلب منه هويته، وتحدثت اإلدرييس عن تعرضها 

لالعتقال بسبب دفاعها عن الحق يف أرايض الجموع.
ومثلت أمازيغ تونس باملؤتمر كل من أولكا عربية نور الباز ومريم 
األحمر عن جمعية املرأة األمازيغية يف تونس، وتحدثت مريم األحمر 
إمازيغن كما تحدثت  توحيد صفوف  لقاءات يف  دور مثل هكذا  عن 
والثقافة  اللغة  عىل  الحفاظ  يف  التونسية  األمازيغية  املرأة  دور  عن 

األمازيغية.
السابق  التونيس  الرئيس  أن  عىل  الباز  نور  تحدثت  جهتها  ومن 
مكانة  وأعطى  األمازيغية،  والثقافة  اللغة  يقيص  كان   بورقيبة 
2011 حيث تحرر  للعربية، واستمر ابن عيل عىل نفس النهج حتى 
األمازيغية  الثقافة  بإحياء  الباز  نور  و طالبت  األمازيغ من جديد،  
عن طريق ترسيم األمازيغية، واالعرتاف بالسنة األمازيغية، وتسمية 

األطفال بأسماء أمازيغية.
   وكانت آخر مداخالت الجلسة الثانية لرئيسة فرع املغرب للتجمع 
خاللها  من  استنكرت  والتي  الشيخ،  ابن  أمينة  األمازيغي  العاملي 
العنرصية والتماطل الذي تنهجه الحكومة املغربية يف إخراج القانون 
التنظيمي لألمازيغية رغم دخولها الدستور رسميا منذ أزيد من أربع 
الرتبية  وزارة  تنهجها  التي  القمعية  بالسياسة  نددت  كما  سنوات، 
لعرض  الشيخ  ابن  تنتقل  أن  قبل  األمازيغية،  تدريس  ضد  الوطنية 
الربنامج الذي اشتغل علية التجمع العاملي األمازيغي طيلة السنتني 

املاضيتني.
ولألشارة فقد تم بمركز االستجمام 
بإيفران،  العدل  لوزارة  التابع 
والصحافيني  املؤتمرين  استقبال 
املشاركني يف املؤتمر الثامن ألمازيغ 
العاملي  التجمع  نظمه  الذي  العالم، 
جمعية  مع  بالتنسيق  األمازيغي 
العالم  وجريدة  العالم  جبال  سكان 
األمازيغي عىل مدى ثالثة أيام ابتداء 
 29 27 نونرب وحتى غاية  من اليوم 

من نفس الشهر بمدينة إيفران.
الذي يعترب  الدويل  اللقاء  وشهد هذا 
ملتقى دوري من أجل تدارس قضايا 
العالم،  عرب  واألمازيغية  األمازيغ 
شمال  أمازيغ  عن  ممثلني  توافد 
تونس،  الجزائر،  )املغرب،  إفريقيا، 
النيجر،  موريطانيا،  أزواد،  ليبيا، 
والدياسبورا  الكناري(  وجزر 

هولندا،  فرنسا،  )إسبانيا، 
هذا  صباح  منذ  بريطانيا...(، 
ممثلني  إىل  باإلضافة  اليوم، 
اإلعالمية  املنابر  مختلف  عن 
الوطنية والدولية، وقد فات عدد 
توقعات  واملؤتمرات  املؤتمرين 

املنظمني.
التجمع  لرئيسة  ترصيح  ويف 
املغرب،  األمازيغي  العاملي 
بخصوص  الشيخ،  ابن  أمينة 
من  األول  اليوم  استقباالت 
تفاجأت  بأنها  قالت  املؤتمر 
شهده  الذي  الكبري  باإلقبال 
مضيفة  االسنة،  هذه  املؤتمر 
»رغم قساوة الطقس باألطلس 
توافد  فقد  الفرتة  هذه  خالل 
العرشات من املؤتمرين األمازيغ 
وسوس  األطلس  الريف،  من 

ومن كل بقاع تامزغا«، 
يوم  املؤتمر  أشغال  افتتاح  وتم 
السبت 28 نونرب  بقاعة املحارضات 
بمركز تكوين أطر املندوبية العامة 
حضور  وسط  بإيفران  للسجون 
كبري لألمازيغ القادمني من مختلف 
والدياسبورا،  تامزغا  مناطق 
تهم  قضايا  لتدارس  حجوا  الذين 

األمازيغية والشعب األمازيغي.
بجلسة  املؤتمر  أشغال  وبدأت 
لكل  مداخالت  تخللتها  افتتاحية 
رئيسة  الشيخ،  ابن  أمينة  من 
املغرب،  األمازيغي  العاملي  التجمع 
املغرب  فرع  عن  حجيج  والحسان 
وكذا  العالم،  جبال  سكان  لجمعية 
رشيد الراخا الرئيس الدويل للتجمع 
والباحث  األمازيغي،  العاملي 
خلفي،  السالم  عبد  األمازيغي 
وميكيل بريون، الباحث الفرنيس يف 

الثقافة األمازيغية.
وقد افتتح الرئيس الرشيف للتجمع العاملي األمازيغي ميمون الرشقي 
الجلسة وقام بتسيري أشغالها، وذكر خالل تقديمه بأهمية الشعار 
الذي رفعه مؤتمر هذه الدورة، قبل أن يفسح املجال لرئيسة التجمع 
العاملي األمازيغي املغرب أمينة ابن الشيخ لتتحدث بعد دقيقة صمت 
العالم، وكذا  دعت لها ترحما عىل كل ضحايا اإلرهاب والحرب عرب 
باألطلس  خاصة  الجبال  سكان  يقاسيها  التي  للمعاناة  استحضارا 
موضوع  املتحدثة  ذات  تناولت  كما  املؤتمر،  ينظم  حيث  املتوسط 

“إخراج القانون التنظيمي لألمازيغية” الذي دعت إىل اإلرساع به.
 من جانبه تحدث رشيد الراخا عن الكرونولوجية “املاراطونية” التي 
مر بها التجمع العاملي األمازيغي، مستحرضا عددا من املحطات التي 
ألجله  تأسس  الذي  الرئييس  بالهدف  يذكر  أن  قبل  التجمع،  قطعها 

التجمع وهو توحيد جهود األمازيغ عرب العالم.
فيما تحدث الحسان حجيج عن دور جمعية سكان جبال العالم التي 
األمازيغية،  والثقافية  والقيمية  الهوياتية  القيم  ترسيخ  إىل  تسعى 

كما تسعى إىل رفع الحيف والتهميش عن سكان الجبال عرب العالم
هذا قبل أن يتناول الباحث عبد السالم خلفي الكلمة ليشيد باملسار 

العلمي مليشيل بريون الذي كرس بحوثه امليدانية يف خدمة األمازيغية.
ومن جهته تناول الباحث املحتفى به ميشيل بريون القيم األمازيغية 
التي  العلمية  عرب األدب الشفهي األمازيغي، كما أشار إىل إصداراته 
تتناول يف طياتها مختلف جوانب حياة اإلنسان األمازيغي، وخلص 
فروعها،  تنوع  رغم  األمازيغية  اللغة  وحدة  إىل  أبحاثه  خالل  من 
الدراسات  لحقل  إضافة  ستشكل  أخرى  إصدارات  بثالث  وعد  فيما 

األمازيغية.
الرئيس  العاملي األمازيغي تقدم  الثالثة من املؤتمر  الجلسة  و خالل 
الدويل للتجمع العاملي األماويغي رشيد الراخا، بقراء التقريرين األدبي 
واملايل للوالية السابقة، ليعلن عن استقالة املكتب املسري للتجمع، قبل 
أن يتم انتخاب انتخاب مكتب انتقايل يتوىل تسيري املهام خالل الفرتة 

االنتقالية.
 وقد جاء يف التقرر األدبي للتجمع عدد من النقاط تناول من خاللها 
عليها  يسهر  التي  واملشاريع  املنجزات  من  مجموعة  الراخا  رشيد 
أربع ملفات  السياق عن  األمازيغي، وتحدث يف هذا  العاملي  التجمع 
السياسيني  املعتقلني  ملف  وهي  متابعتها،  التجمع  يتوىل  كبرية 
للحركة األمازيغية، وكل ما يتعلق بحقوق اإلنسان، إضافة إىل ملف 
إىل  مايل،  يف  فيدرالية  دولة  إنشاء  التجمع  اقرتح  حيث  أزواد  قضية 
جانب ملف انتهاكات حقوق أمازيغ املزاب يف الجزائر، وملف الغازات 

السامة بالريف الذي قطع فيه التجمع عددا من األشواط من خالل 
مساءلة الربملان اإلسباني، ومراسلة عدد من املؤسسات واملنظمات 
للدولتني  األحداث  هذه  عن  املسؤولية  التجمع  حمل  كما  الدولية، 

اإلسبانية والفرنسية.
عدد  املغرب، عىل  األمازيغي  العاملي  التجمع  اشتغال  إىل جانب  هذا   
من القضايا املحلية كحملة مليون توقيع ملقاطعة اإلحصاء الذي أعد 
بصيغة تستهدف تقزيم عدد األمازيغ املتواجدين باملغرب، ومبادرة 
التفعيل الشعبي لرتسيم األمازيغية، إىل جانب دفاع التجمع العاملي 
كمسألة  إليمازيغن  الخاصة  الحقوق  بعض  عن  املغرب  األمازيغي 

أرايض الجموع.
التجمع  مصاريف  معظم  أن  الراخا  رشيد  ذكر  املاىل  التقرير  ويف   
مصدرها ذاتي، وبعد تالوة التقريرين املاليني ومناقشتهما من طرف 
املؤتمرين واملصادقة عليهما، قدم املكتب السابق للتجمع استقالته 
الورشات،  عىل  املؤتمرين  توزيع  وتم  انتقايل،  مكتب  ترشيح  وتم 

وعقب انتهاء اشغال املؤتمر تم اصدار البيان الختامي .

ماهو املشروع املجتمعي والقيمي املشترك للشعب األمازيغي؟

عقد التجمع العاملي األمازيغي مؤمتره الثامن مبدينة افران يف منطقة االطلس املتوسط باملغرب، مابني 27 و29 نونرب املاضي، حتت شعار: »ماهو املشروع املجتمعي 
األمازيغي  العاملي  التجمع  نظمها  صحافية،  ندوة  يف  الشيخ  بن  أمينة  أكدته  ما  حسب  العامل  ألمازيغ  الثامن  املؤمتر  ويعترب  األمازيغي؟«،  للشعب  املشترك  والقيمي 
بالتعاون مع جريدة العامل األمازيغي وبتنسيق مع مجعية سكان جبال العامل فرع املغرب، تناولت الترتيبات والسياق الذي سينظم فيه املؤمتر الثامن ألمازيغ العامل، 
مناسبة يلتئم فيها أمازيغ العامل من أجل تدارس عدد من القضايا اليت هتم كل مناحي احلياة السياسية والثقافية لشعوب تامزغا “مشال إفريقيا”، خاصة يف ضوء 

املستجدات اليت تعرفها بعض مناطق مشال إفريقيا كغرداية وليبيا والقبايل واملزاب.
ولتقريب قراء اجلريدة من اجواء املؤمتر نسبيا،  إرتأت جريدة »العامل األمازيغي«  إعداد امللف التايل:
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األمازيغي  العاملي  التجمع  مندوب  شّدد 
األنصاري،  صالح  محمد  الطوارق،  لدى 
عىل أن املقاربة املغربية باقرتاحه األخري 
يف  واملتمثل  املغربية  الصحراء  لقضية 
الحكم الذاتي املوسع،  تٌعترب من الحلول 
التي يمكن التعويل عليها كثريا يف ايجاد 
حال  أن  مربزا  أزواد،  ملشكلة  جذري  حل 
تم  لو  سيكون  أزواد  ملنطقة  هذا  مثل 
سيكون  واقعا  جعله  عىل  والعمل  تبنيه 
األكثر قدرة عىل الثبات والديمومة حيث 
الحل  متطلبات  من  لكثري  يستجيب 

النهائي الالزم لألزمة. 
مداخلته،  معرض  يف  األنصاري  وأوضح 
األزمة  أن  بإفران،  العالم  أمازيغ  أمام 
بل  اليوم  وليدة  ليست  أزواد  إقليم  يف 
التي  املالية  للجمهورية  توأما  كانت 
استقلت عن فرنسا يف الثاني والعرشين 
تجاهلت  حيث   1960 عام  سبتمرب  من 
فرنسا وقتها الوثيقة التاريخية املوقعة 
من زعماء ) أزواد ( والتي تؤكد عىل أن 
سيكون  املايل  بالحكم  املنطقة  إلحاق 
األطراف،  جميع  عىل  وخيمة  عواقب  له 
لم  أنها  يبدو  التي  فرنسا   أن  إال   "
واجهها  التي  الرشسة  املقاومة  تنىس 
استعمارها  حقبة  إبان  الطوارق  من 
إلحاقهم  عىل  إرصارها  وكان  للمنطقة، 
غري  انتقاما  املايل  بالحكم  )األزواديني( 
لعامل  استخدامها  بعد  منهم  مبارش 
وقتها  الطوارق  زعماء  إلقناع  الدين 
إىل وحدة  استنادا  واحدة  بدولة  بالقبول 
الدين األمر الذي تم قبوله ودشنت دولة 

مايل موحدة". يورد املتحدث
يتحدث  كان  الذي   األنصاري  وأضاف 
العاملي  للتجمع  الثامن  املؤتمر  يف 
لم  أزواد  سكان  أن  بإفران،   األمازيغي 
يف  األزمة  بدأت  حتى  طويال  ينتظروا  
 " استهل "موديو كيتا  أن   بعد  التشكل 
حكمه املاركيس بمحاولة طمس الطابع 

الشمال  لسكان  املحافظ  الديني 
العلماء  بمذبحة  وقتها  يعرف  بما 
والثورات  األحداث  بعدها  لتتواىل 
يف  مربزا  األخرى،  تلو  الواحدة 
السياق ذاته أن مثل هذا النوع من 
ال  العرقي  الطابع  ذات  النزاعات 
هو  البرشي  العنرص  يكون  أن   بد 
سيدفع  الذي  وهو  ترضرا  األكثر 
ما  منها  سواء  الطرفني  فاتورة 
املالية  الحكومات  برعونة  يتعلق 
معالجة  يف  ودمويتها   املتعاقبة 
من  معها  التعامل  وعدم  األحداث 
منطلق الدولة املسؤولة أو الوصول 
أو  للطرفني  مرضية  تسوية  إىل 
ما  أو  إليه  التوصل  يتم  ما  تطبيق 
يتعلق بمغامرات الثوار ومراهقتهم 
الثورية والسياسية". حسب تعبري 

املتحدث.
وتساءل األنصاري عىل ما قال عنه أمر 
غاية يف األهمية ويعترب مرتكزا جوهريا 
يف هذه القضية وهو أن اإلنسان العادي 
هاجسه  االنفصال  يعترب  ال  أزواد  يف 
وهنا  اسرتاتيجيا  هدفا  حتى  وال  األول 
ملاذا  إذن  املنطقي  التساؤل  يطرح 
يعود  أن  قبل  ؟  األزوادي  األنسان  يثور 
ويجيب بنفسه عىل ذات السؤال بالقول 
األنسان  أن  شديدة  ببساطة  الجواب   :
والتنمية  األمن  عن  يبحث  إنما  العادي 
الكاملة  املواطنة  بحقوق  والتمتع 
اإلهمال  وبسبب  وواجبات  حقوقا 
أحيان  يف  يصل  الذي  واإلقصاء  املمنهج 
أدى  الوجود  يف  االستهداف  إىل  كثرية 
مع  بإيجاب  تفاعلت  فعل  ردة  إىل  ذلك 
لسيت  والتي  والثورة  االنفصال  دعوات 
وهذه  جادة،  أو  صادقة  بالرضورة 
الظروف وغريها يضيف مسؤول العالقة 
األزوادية،  أمنار  جمعية  يف  الخارجية 
خارج  بقعة  أزواد  منطقة  من  جعلت 

التاريخ فهي من أكثر مناطق العالم فقرا 
الكثري  النتشار  ساحة  أنها  كما  وتخلفا 
يضاف  الفتاكة  واألوبئة  األمراض  من 
وفتكا  سوءا  أشد  هو  ما  قدوم  ذلك  إىل 
العابرة  اإلرهاب  جماعات  يف  واملتمثل 
املنظمة  الجريمة  وعصابات  للقارات 
يخفى  ال  كما  املنطقة  أصبحت  حيث 
 ." والعصابات  الجماعات  لتلك  ساحة 
مربزا أن " امللفت يف هذه الجماعات وتلك 
العصابات بالرغم من التضاد الظاهر يف 
التوجهات إىل أنهما تتعاونان يف الحماية 
مهمات  وتسهيل  والتسرت  والتمويل 
البسيط  املواطن  ليكون  البعض  بعضها 
هو الضحية التي حورصت بني مطرقة 
"اصبحت  هنا  ومن  ذاك،  وسندان  هذا 
األزمات  من  بركان  فوق  تحوم  املنطقة 
أن هناك من يفكر  التي ال يبدو  املعقدة 
يف البحث عن حل لها فأصبح السكان ما 
بني مقيم بال مستقبل أو الجئ بال مأوى 
أو مهاجر بال عودة". يورد األنصاري يف 

مداخلته.

األمازيغي  الناشط  أوضح 
أن  بوزخار،  نرص  الليبي، 
األمازيغية يف ليبيا ال تزال 
كثرية  تحديات  تعيش 
اإلقرار  تحدي  خصوصا 
واإلعرتاف بها لغة رسمية 
املقبل،  الليبي  الدستور  يف 
السياق  ذات  يف  موضحا 
ما  ليبيا  يف  دستور  اي  أن 
ال  القدايف  بعد فرتة  حكم 
والثقافة  باللغة  تعرتف 
ال  رسمية  لغة  األمازيغية 
يعني أمازيغ ليبيا يف شئ، 
وزاد بالقول بأن األمازيغ 
عن  يتنازلوا  لن  ليبيا  يف 
املناطق  وعن  السالح 
عليها  يسيطرون  التي 
حتى يتم اإلعرتاف الكامل 

بكافة حقوقهم.
الثامن ألمازيغ  املؤتمر  أشغال  أكد يف معرض مداخلته خالل  بوزخار، 
العالم، أن الحراك األمازيغي والدينامية التي خلقتها الحركة األمازيغية 
الدستور  يف  رسمية  لغة  األمازيغية  بإقرار  توجتها  والتي  املغرب،  يف 
تحركوا  الذين  ليبيا  ألمازيغ  وملهما  حافزا  كان   ،2011 لسنة  املغربي 
أن نظام  الثقافية واللغوية، مربزا  الدفاع عن حقوقهم  أجل  بقوة من 
لم  ما  وهذا  املمنهج،  العرقي  بالتطهري  األمازيغ  يواجه  كان  القدايف 

يسمح به األمازيغ أن يتكرر يف ليبيا الثورة.
وحول أوضاع األمازيغ خصوصا يف حالة الالستقرار لألوضاع واإلنتقال 
األمازيغ  أن  بوزخار،  الدين  نرص  أكد  الجديدة،  ليبيا  تعيشه  الذي 
املتحدث  يضيف  وبالتايل  طرابلس  سكان  نصف  من  أكثر  يشكلون 
كافة  تتحقق  أن  اىل  مستمر  األمازيغي  والنضال  السيايس  فالحراك 
عنه"  قال  ما  اىل  مداخلته  ختام  يف  داعيا  ليبيا،  ن  إيمازيغن  مطالب 
التفكري يف إسالم أمازيغي حر مبني عىل التسامح والتعايش وإحرتام 

باقي العقائد واألديان األخرى" .

ناصر بوزخار

أي دستور يف ليبيا اجلديدة 
بدون األمازيغية ال يعنينا

 األنصاري ـ مندوب التجمع العاملي األمازيغي لدى الطوارق بأزواد
 املقاربة املغربية ملنح احلكم الذايت للصحراء هي احلل األنسب 

لقضية أزواد 

خضري  سكوتي  عرض 
العاملي  "التجمع  مندوب 
بالجزائر،  األمازيغي" 
الصور  من  مجموعة 
تبني  والفيديوهات 
"القمع  مدى  بامللموس 
يتعرض  التي  والوحشية" 
بأقىص  مزاب  أمازيغ  لها 
عىل  الجزائر،  جنوب 
الجزائري  النظام  يد 
من  املسلحة  وميليشياته 
مدعومة  الشعابنة  عرب 
والدرك،  الرشطة  برجال 

كما وّضح خضري للمؤتمرين واملؤتمرات خالل أشغال املؤتمر 
ألحقه نظام  الذي  التدمري  العالم، مدى حجم  الثامن ألمازيغ 
منازلهم،  وحرق  للمزابني،  التاريخية  باملنشأة  بوتفليقة 

وتخريب ممتلكاتهم الخاصة.
أن  بالصور،  معززة  له،  مدخلة  خالل  كذلك  أوضح  خضري، 
النظام  أجهزة  مع  األمريني  عانوا  املزاب  منطقة  يف  األمازيغ 
القمع  أنواع  لشتى  تعرضوا  املزابني  أن  مربزا  الجزائري، 
الرصاص  إستعمال  عرب  العرقية  والتصفية  والهمجية 
املاء  وقطع  وتعذيبهم  املزابني  من  مجموعة  وإعتقال  الحي 
املكتب  يف  املنتخب  املندوب  أكد  كما  الساكنة،  عىل  والكهرباء 
الفيدرايل الجديد ملنظمة التجمع العاملي األمازيغي،  أن أجهزة 
الذاتي  بالحكم  املطالبني  النشطاء  تتعقب  الجزائرية  األمن 
ملنطقة مزاب بغية إعتقالهم، كما حدث مع الناشط الحقوقي 
واملندوب السابق للتجمع العاملي األمازيغي بالجزائر الدكتور 

كمال الدين فخار الذي ال يزال يقبع يف السجون الجزائرية.
وجدد خضري،  مطالبته بتمكني منطقة غرداية من حكم ذاتي 
موسع، مستغربا يف السياق ذاته من إرصار النظام الجزائري 
عىل دعم تقرير املصري يف الصحراء املغربية، يف حني يمنعه عىل 

مناطق بالجزائر كغرداية والقبايــل. 

خضريسكويت، مندوب التجمع العاملي األمازيغي باجلزائر

النظام اجلزائري ميارس 
التطهري العرقي يف حق 

أمازيغ مزاب بغرداية 
لم تشهد الساحة الفكرية والسياسية نقاشا 
الثامن  املؤتمر  خالل  شهدته،  ما   مثل  حادا، 
الشهر  آواخر  األمازيغي  العاملي  للتجمع 
النقاش  حدة  املغربية.  إفران  بمدينة  الفائت 
تتحدد أساسا يف مضمون املداخالت والتقارير 
املقدمة  من طرف مناديب الجهات واألقاليم 
والوفود املشاركة، سيما حول طبيعة العالقة 
بأنظمة  األقاليم  أو  الجهات  هذه  تربط  التي 
بتقديم  اكتفى  من  بني  بها،  القائمة  الحكم 
استمرار   إطار  يف  إصالحية  مطالب   دفرت 
رضورة  يرى  ومن  القائم،  للنظام  الخضوع  
استغالل التطورات الحاصلة يف العالم لإلعالن 
التي  واألنظمة  الدول  عن  بلده  استقالل   عن 
من  اتضح  ما  فبقدر  حكمه.  عىل  تهيمن 
املؤتمرين املغاربة طرحهم لسياسة إصالحية 
بعد  سيما  العالقة،  األمازيغية  القضايا  تجاه 
عىل  تنص  دستورية  لوثيقة  البالد  اعتماد 
الوفود  دعت  ما  بقدر  األمازيغية،  رسمية 
بشكل  حرضت  والتي  رصاحة،  الجزائرية، 
استعادة  إىل  مزاب،  منطقة   ممثلة  بارز، 
اإلقليم الستقالله التام عن النظام الجزائري، 
ذات  القبائل  دعم  أسلوب  إىل  التجأ  الذي 
قتل وحشية  العربية الرتكاب جرائم  األصول 
بمنطقة  والدينية  التاريخية  املعالم  وتدمري 
نشطاء  بمحاكمة  وانتهت  »تغرضايت«، 
أمازيغ عىل رأسهم الدكتور كمال الدين فخار 
املمثل  سيما  الطوارقي،  الطرح  صار  كذلك   .
إقليمية  قوى  تدخلت   بعدما  أزواد،  إلقليم 
النظام  تحريره  من قبضة  ودولية إلجهاض 
املتشبث بقوة السالح،  الليبي  الوفد  أما  املايل. 
فيظهر أن موقفه لم يحسم بعد، يف هذا اإلتجاه 
أو ذاك، سيما بعد الدعوات املتتالية الستعادة 
إطار  يف  املثلث  الفيدرايل  للنظام  ككل  البالد 
وحدة ليبيا كما كانت يف سابق عهدها  زمن 
تصبح  أن  قبل  السنويس،  إدريس  امللك  حكم 
نظاما ديكتاتوريا تابعا لطرابلس منذ الفاتح 
شتنرب 1969 عقب قيام العقيد معمر القدايف 
بانقالب عسكري ، مكنه من الحكم أزيد من 
الجدد  الثوار  يد  عىل  قتل  أن   إىل  سنة  أربعني 

لليبيا. يف حني يعد حضور بعض الوفود، كوفد 
إىل ما  تونس، حضورا رمزيا بامتياز، بالنظر 
عاشه األمازيغ بتونس من عنرصية وإقصاء 

منذ عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. 
وعىل اختالف رؤى وتصورات الوفود املؤتمرة، 
عىل املستوى الشكيل، إال أنها تحمل يف جوهرها 
ما  املستويات،  من  عدد  عىل  مشرتكا  مصريا 
صياغة  األمازيغي  العاملي  التجمع  عىل  طرح 
أرضية فكرية ستكون خارطة طريق لتمازغا 
موحدة فكرا وتنظيما، يف إطار الطرح القومي 
الجغرافية   الحدود  مراعاة  دون  لألمازيغية، 
التي  اإلستعمارات  وضعتها  التي  الوهمية 
مرشوع  أن  ذلك  األقطار.  هذه  عىل  توالت 
للتجمع  واإليديولوجية  الفكرية  األرضية 
الكربى  تمازغا  يقسم  األمازيغي،  العاملي 
فيدراليات  إىل  بدورها  مقسمة  اتحادات،  إىل  
تربطها جذور تاريخية وجغرافية. وأن تكون 
تمكنها  بها،  خاصة  سلطة  فيدرالية  لكل 
واإلجتماعية  السياسية  شؤونها  تدبري  من 
بينها،  فيما  التكامل  من  بنوع  واإلقتصادية 
تعيشه  الذي  والتدمري  اإلستنزاف  إىل  بالنظر 
الطرح  أن  كما  املناطق.  هذه  من  البعض 
موحدة  لغة  يستدعي  لألمازيغية  القومي 
الجهات  لحدود  عابرا  مشرتكا  وانتماءا 
والفيدراليات ذاتها. ويبدو أن النقاش قد اتجه 
الحسم  دون  الجوهرية  القضايا  بعض  إىل 
فيها،  ألن أمر اللغة املوحدة  واملوحدة  لهذه 
وتاريخي  لسني  بحث  أمامه  زال  ال  األقطار، 
اقتصار  من  الرغم  عىل  األهمية،  مستوى  يف 
البعض عىل الجوانب السياسية للوحدة، دون 
بعد  سيما  لغوي،  نقاش  هكذا  يف  الخوض 
وهي  فيدرالية،  كل  باعتماد  القائل  الطرح 
خاصة  لغة  لإلتحاد،  بالنسبة  صغرية  وحدة 

بسلطتها وبمجال تدوالها فقط.
بإحقاق  طالبت  املؤتمرين،  مداخالت  جل 
اإلجتماعية  أبعادها  يف  الديمقراطية 
السلط  مختلف  وأن  سيما  والسياسية، 
والساحل،  أفريقيا  بشمال  القائمة  واألنظمة 
النظام  عن  ورثتها  مصغرة  نماذج  مجرد 

فرضت  حيث  الفرنيس،  املركزي  اليعقوبي 
عىل مستعمراتها، لغة واحدة واغتالت األلسن 
األخرى، وكانت يف السابق، بموجب  السياسة 
املركزية األوروبية، وكانت باريس مركزا لهذه 
وهي   ، الفرنسية  اللغة  فرضت  السياسة، 
الفرنسية،  العاصمة  لضواحي  لهجة  مجرد 
منذ  أصبحت  التي  الشعوب  عىل  وفرضتها 
ذلك  وبعد  ترابها،  تحت  واقعة  الحني  ذالك 
الشمال  البلدان  إىل  السياسة  بنفس  انتقلت 
وفرضت  التوسع،  سياسة  إطار  يف  أفريقية، 
اللغة الفرنسية عىل مستعمراتها، وعندما حل 
القوميني األوروبيني،  العرب محل   القوميون 
فرضوا هم اآلخرون  اللغة العربية التي كانت 
قريش،  لهجة  مجرد  األخرى  هي  السابق  يف 
لهجات  مجرد  األمازيغية   اللغة  أن  واعتربوا 

تهدد الوحدة الوطنية«.  
الخيار  أن  يعترب  األمازيغي،  العاملي  التجمع 
اإلقرار  هو  الديمقراطية  إلحقاق  السوي، 
تمازغا،   مختلف  تشمل  فيدرالية  بأنظمة 
أن  معتربا  السياسية،  املزايدات  عن  بعيدا 
أكثر  يهددها   أفريقيا  شمال  بلدان  استقرار 
يف  العربي  الخليجي  التدخل  قبل،  ذي  من 
شيوخ  فتاوى  وتؤججه  البلدان،  هذه  شؤون 
املريدين،  وممارسات  والفقهاء  الجماعات 
بعدما تأكد بامللموس أن الجماعات األصولية 
الديني وتوظفه  الحقل  بسطت هيمنتها عىل 
شكل  عىل  وذلك  ومذهبية،  عرقية  ألغراض 
حمالت عنرصية وتحريضية، ضاربة يف العمق 
وحرية   والتعبري  الرأي  وحرية  املواطنة  قيم 
العهود  طرف  من  املكرس  واملعتقد  التفكري 
يلزم،  الدولية لحقوق اإلنسان. مما  واملواثيق 
األمازيغية  بالقيم  التشبث  التجمع،  حسب 
اتخذه  الذي  الشعار  وهو  اإلنيس،  البعد  ذات 
اإلقرار  مع  بإفران،  الثامنة  دورته  يف  ملؤتمره 
بمبدإ فصل الدين عن الدولة بما يحرتم حرية 
وحقوق األفراد والجماعات وينسجم مع روح 
والتزامات األنظمة الحاكمة بشمال أفريقيا يف 

مجال حقوق اإلنسان. 
* سعيد باجي

التجمع العاملي األمازيغي بني وحدة متازغا والتقسيم الفيدرايل ألقطارها

منتصر

اثري
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اختاروا  الذين  األوربيون  والباحثون  األكاديميون  هم  قليٌل 
أّن يتواصلوا بشكل مبارش مع الساكنة املحلية عىل اختالف 
من  كثري  يف  مفضلني  بها،  يتحدثون  التي  اللغوية  األلسن 
الحاالت االستعانة برتجمان يلعب دور الوسيط الكتشاف ما 
املغربية عىل اختالفه.لكن »ميكائيل  الجهات  جاد به تاريخ 
عىل   تنفتح  أّن  اختارت  التي  القليلة  القلة  من  كان  بريون« 
مجموعة من األلسن اللغوية املحلية التي يتميز بها املغرب: 
من »دارجة«، و«أمازيغية«، و«حسانية«، مدرًكا أّن استيعاب 
تاريخ اآلخر لن يتأتى إال من خالل ضبط كيل لألدوات اللغوية 

التي يتم تداولها محليًا.
الفرنيس، حتى صار  الباحث  انطالقة هذا  فمن هناك كانت 
راصًدا  وفهًما،  تحدثًا  املحلية  اللهجات  من  تيرس  ملا  متقنًا 
جزًء كبريًا وهاًما من تاريخ املقاومة املغربية عىل مدار ثالثة 
عقود من البحث املضني، الذي شمل مجموعة من األبحاث 

والدراسات التي أنجزها يف هذا اإلطار.
ولم تمنعه جنسيته الفرنسية، وال جذوره االسكتلندية، وال 
املغربي  التاريخ  أغوار مقومات  اإلنكليزية، من سرب  تربيته 
وكشف الكثري من خباياه؛ فقد كانت حياته مليئة باألحداث 
التي سوف تتظافر لتهيئ له مساًرا آخر، غري ذلك الذي كان 
سيجعل منه مجرد مدرس للغة اإلنكليزية يف فرنسا، يعكف 
املستقبل،  إرهاصات  ملواجهة  ويهيئهم  النشء  تربية  عىل 
وطيدة،  حب  عالقة  املغرب  وبني  بينه  نشأت  ما  فرسعان 
تطورت لتقلب مجرى حياته رأًسا عىل عقب ويطري بعدها 
نفسه  يعترب  يزال  وال  كان  الذي  البلد  هذا  إىل  نهائية  بصفة 
واحًدا من  أبنائه األبرار الذين توجد عىل عاتقهم أمانة رفع 
زيف  من  وتطهريه  تاريخه  من  مهمة  جوانب  عن  اللبس 
الكتابات االستعمارية، والتي ما جاءت إال خدمة ملصالحها، 
معاملها  رسم  التي  الحقيقة  من  مهمة  جوانب  بذلك  مغيبة 

املقاومون املغاربة بدمائهم ودفعوا أرواحهم ثمنًا لها.
والدته  يد  عىل  إنكليزية  نشأة  بريون«  »ميكائيل  نشأ  لقد 
معها  انتقل  عمره  من  السابعة  حدود  ويف  االسكتلندية. 
جنب  إىل  جنبًا  درس  وهناك  السويرسية  »لوزان«  مدينة  إىل 
وكان  للعهد  وليا  يزال  ال  آنذاك  كان  الذي  »تايلندا«  ملك  مع 
إذ  الفصل؛  يف  املتمدرسني  بني  من  سنًا  األكرب  »ميكائيل« 
تجاوز عمره حينها 18 عاًما، وكانا يجلسان مًعا عىل نفس 
الطاولة، لتنشأ بينهما صداقة وطيدة، حتى أنه كان قد وعده 
أول من  العرش سيكون  تواليه  بأنه بمجرد  املرات  إحدى  يف 

سيحظى برشف استقباله يف البالط امللكي.
ألشهر  سوى  يستمر  لم  سويرسا  يف  »ميكائيل«  مقام  لكن 
والتي  وجدته،  والدته  بمعيّة  إنكلرتا  يف  الرحال  حّط  أن  بعد 
من  عرش  الثامنة  بلوغه  حدود  إىل  فيها  يستقر  سوف 
عمره، إيذانًا بفرتة جديدة يف حياته، ستكون لها العديد من 
أدراجه  يعود  سوف  حيث  املهني؛  مساره  عىل  االنعكاسات 
دراسة  ليستكمل  »بوردو«  مدينة  إىل  وبالضبط  فرنسا  إىل 
اللغة االنكليزية بها  وسوف يتوج ذلك، بحصوله عىل شهادة 
التأهيل التي ستخول له االشتغال كأستاذ للغة اإلنكليزية يف 

املؤسسات الفرنسية.
لكنه، سيقرر االستقرار بصفة نهائية يف املغرب، الذي اعتاد 
تولدت  الذي  األمر  االستعمارية،  الحقبة  نهاية  منذ  زيارته 
اشتغل  وهكذا  البلد،  هذا  وبني  بينه  كبري   حب  عالقة  معه 
سوف  وهناك  الرباط  يف  اإلنكليزية  للغة  كمدرس  البداية  يف 
يقرتن بشابة فرنسية تعرف عليها يف إحدى خرجاته العلمية 
يف  حاليًا  يستقران  بفتاتني  الحًقا  منها  يرزق  سوف  والتي 

مدينة تمارة باملحاذاة من العاصمة اإلدارية الرباط.
واستطاع  الحركة  وكثري  نشيًطا  كان  الفرتة  تلك  وخالل 
اقتنع  أن  بعد  باملغرب  مقامه  خالل  هدًفا  لنفسه  يجعل  أن 
دراسة  خالل  من  املغربي  املجتمع  عىل  االنفتاح  برضورة 
املتعلقة بالفرتة  الجوانب  تاريخه وعاداته وتقاليده، خاصًة 
لدارسات  تفتقر  األخرية  هذه  أّن  اعتبار  عىل  االستعمارية 
الصدد،  هذا  يف  املنجزة  األبحاث  غالبية  مادامت  موضوعية، 
ال ترتكز عىل شهادات الساكنة املحلية بقدر ما تكتفي فقط 
تلك  إبان  باملغرب  حّلوا  اللذين  الفرنسيني  الجنود  بشهادات 
الفرتة يف إطار مهام عسكرية ولوجيستكية مختلفة، والتي 
تّم تحريف مجموعة من الحقائق خاللها لدواعي استعمارية.

أحداث  من  الفرتة  تلك  أغوار  لسرب  خيار  من  لديه  يكن  فلم 
كانت  التي  املحلية  اللهجات  عىل  االنفتاح  سوى  ووقائع 
السكان، ألنه كان عىل  بها  يتخاطب  التي  الوحيدة  الوسيلة 
خالل  راكمها  التي  العلمية  التجربة  خالل  من  تاّم  إدراك 

تأتى  لن  ترجمان  بخدمات  االستعانة  بأن  تنقالته  مختلف 
بفائدة ترجى ألن أيّة معلومة قد يحصل عليها سوف تكون 
مقننة ورهينة بمصالح الرتجمان نفسه الذي سوف يحول 
يف غالب الحاالت بينه وبني اإلضافات التي يمكن أّن يحصل 
املحليني  السكان  يف  يتمثل  الذي  املصدر  شهادات  من  عليها 
وأبناء  وأصدقائهم  آباءهم   من  سمعوا  أو  عاشوا  الذين 
الصلة  ذات  والوقائع  األحداث  من  مجموعة  عن  عمومتهم 

بالفرتة املدروسة.
ورغم وجود كثري من العوامل املعيقة يف رفع اللبس عن تاريخ 
املنشود  لهدفه  بلوغه  دون  يحل  لم  ذلك  أّن  إال  الفرتة،  تلك 
تام  تمكن يف ظرف زمني قيايس من ضبط  استطاع   حيث 

لألمازيغية تحدثًا وفهًما، حتى صار عموم الناس يف األطلس 
ما  نادًرا  لقب  وهو  القح«  بـ«األمازيغي  يلقبونه  املتوسط 
جلدتهم،  بني  غري  من  هم  من  عىل  املحلية  الساكنة  تطلقه 
التام لحسن أخالقه وسمو  له، وإدراكهم  أن معارشتهم  إال 
الهدف الذي تكبد من أجله عناء قطع اآلالف من الكيلومرتات 
وتدليل  العون  يد  تقديم  إىل  بهم  دفعت  املغرب،  إىل  للوصول 
كل  بلوغ  أجل  من  طريقه  تعرتض  قد  التي  الصعاب  جميع 
اختزنوها  ووثائق  وشهادات  معلومات  من  إليه  يحتاج  ما 
نهاية  يف  إرتأو  السنني،  من  العديد  منذ  محفوظة  أماكن  يف 
املطاف إىل أّن أفضل وسيلة للحفاظ عليها ستكون من خالل 
تسليمها إىل شخص يتوىل التعريف بمحتوياتها حتى يتمكن 
الحقائق  استخالص  من  اآلخرون  واألكاديميون  الباحثون 
منها، وذلك كله سعيًا منهم للتأكيد عىل رضورة إعادة النظر 
يف األطروحة االستعمارية التي تفتقد حسب رأيهم إىل كثري 
الذي يتطلب دقة  التاريخي  الحدث  املصداقية يف مناولة  من 

التحري وااللتزام باملوضوعية وأصول حرفة التأريخ.
مرحلة  من  »ميكائيل«  بانتقال  إيذانا   1993 العام  وكان 
املضني  التنقيب  بعد سنوات طويلة من  التأليف،  إىل  الجمع 
من  جامًعا  املختلفة،  املناطق  من  مجموعة  إىل  قادته  التي 
خاللها ما جادت به الذاكرة املحلية من رواية شفوية ستكون 
عىل  إخراجها  يف  ركز  التي  اإلصدارات  من  لكثري  األساس 
مجموعة من الشهادات واألشعار املحلية التي تؤرخ للحقبة 
االستعمارية، باإلضافة إىل إنجازه لدراسة مقارنة باالعتماد 
عىل الرواية الشفوية، اعتمد فيها عىل إجراء مقارنة شهادات 
بشهادات  االستعمارية  الحقبة  خالل  الفرنسيني  العسكر 
الساكنة املحلية وهو العمل الذي استغرق منه وقتًا طويالً، 
والهدف من هذا العمل هو تصحيح املغالطات التي ضمتها 

شهادات بعض الجنود الفرنسيني حول الحقبة.
لم  ذلك،  أّن  إال  اإلنكليزية،  اللغة  تدريس  يف  تخصصه  ورغم 
يمنعه من االنفتاح عىل العلوم اإلنسانية من تاريخ وجغرافيا، 
حيث تمكن من الحصول عىل الدكتوراه يف الجغرافيا يف وقت 
ال  أنه  إال  عاًما،   15 منذ  التقاعد  عىل  حصوله  ورغم  الحق، 
زال يتمتع بكامل عافيته، ويدرس بمجموعة من الجامعات 
سواء بداخل املغرب أو خارجه كجامعة األخوين التي يدرس 
فيها التاريخ والثقافة األمازيغية باللغة اإلنكليزية، ويعطي 
دروًسا يف الثقافة واللغة األمازيغية ملجموعة من األمريكيني 
الذين سمعوا عن مستواه العايل يف األمازيغية بعد احتكاكه 
االستعانة  إىل  بهم  حدا  ما  عقود  ثالثة  عن  يزيد  ملا  بامليدان 
بخدماته، ورغم أنه بلغ من العمر عتيًا »79 سنة«، إال أّن ذلك 
مختلف  بني  متنقالً  العلمي،  مساره  مواصلة  من  يمنعه  لم 
العلمية  تجربته  ليتقاسم  العاملية؛  والعواصم  املغربية  املدن 
من  مجموعة  إطار  يف  والطلبة  الباحثني  من  مجموعة  مع 

الندوات واألنشطة العلمية التي تقام بني الفينة واألخرى.
وهو ال زال يحمل مجموعة من األفكار التي يقول إّن بقي له 
من العمر ولو يشء قليل فلن يتوانى يف تحقيقها، خاصة وأنه 
رغم  واملؤهالت  املقومات  من  كثريًا  يملك  املغرب،  بأّن  يرى 
حملة االستنزاف التي تعرض لها خالل املرحلة االستعمارية، 
وما أعقبها من محاوالت يائسة للنيل من وحدة ترابه، من 
طرف أنظمة إقليمية ترى يف املغرب خطًرا عىل مصالحها يف 

املنطقة.
* هشام املدراوي نقال عن املغرب اليوم

املؤمتر الثامن ألمازيغ العامل بإفران
يكرم الباحث الكبري يف اللغة والثقافة األمازيغية ميشيل بريون 

كرم التجمع 
العاملي األمازيعي 
يف مؤتمره الثامن 

املنعقد بإفران مابني 
27و29 نونرب 2015 

الباحث يف الثقافة 
واللغة األمازيغية 

ميكائيل بريون.
ميشيل بريون قدم 

الكثري للثقافة 
االمازيغية من خالل 

االبحاث التي قام 
بها يف هذا املجال 

خاصة بمنطقة 
االطلس املتوسط 

والتي يحظى 
باحرتام اهاليها 

املنطقة وهو 
»االمازيغي القح«، 

حسب ابناء املنطقة، 
بحيث  استطاع  

يف ظرف وجيز أن 
يضبط بشكل تام 
األمازيغية تحدًثا 

وفهمًا وكتابة.
 يدرس بجامعة 

األخوين التاريخ 
والثقافة األمازيغية 

باللغة اإلنكليزية، 
ويعطي دروسًا 

يف الثقافة واللغة 
األمازيغية ملجموعة 

من األمريكيني ملا 
له من خربة وتمكنه  

الجيد من األمازيغية 
بعد احتكاكه 

بامليدان ملا يزيد عن 
ثالثة عقود.

ويف البورتريه التالي 
تجدون معلومات 

أوفى عن ميكائيل 
بريون.

متجاهًل جنسيته الفرنسية وجذوره االسكتلندية وتربيته اإلنكليزية
»ميكائيل بريون«

 ُيكّرس حياته للدفاع عن تاريخ املغرب

املؤتمر  أشغال  أحرض  وأنا  املغربي"  األمازيغي  أنا   " أحسست  لقد 
عجيب،  بإحساس  إفران  بمدينة  األمازيغي  العاملي  للتجمع  الثامن 
تامازغا طاوالت   ربوع  كل  األمازيغ من  أشارك ممثيل  وأنا   - جعلني 
بحرقة  الكربى  قضيتنا  هم  يحمل  والكل   – النقاش  وورشات  األكل 
الجغرافيا. يف  ،وامتدادي  التاريخ  يف  بعمقي  أحس  ،جعلني  المتناهية 

احسست بصدق حقيقة االنتماء اىل بالد تامازغا وازددت فخرا بتنوع 
االستعمار  حدود  امامها  تالشت  ،امور  ،تقاليدي  ،عاداتي  لبايس 
الوهمية ليمتد برصي وترسح عواطفي خارج الحدود معانقا جذوري 
املمتدة عرب الربوع الشاسعة ،اخوة بدات بقوة تجمع اشالءها املمزقة 
االجيال  ،نبتة  االالم  اندمال  عىل  العزيمة  بقوة  ،وتعمل  االخر  بفعل 
،مختلف  باالنتماء  ،واعتزازا   االوفياء  بفخر  الرعيل  امجاد  تحيي 
االعمار رددوا جميعا " نحن هنا " لن يردينا القمع والطمس الهوية 
القوانني،مناعة جسم  تفعيل  التماطل يف  ،وال حتى  التاريخ  والتزوير 
امازيغي تحدت وباء االنفلوانزا املتعاقبة عرب التاريخ بمرونة التفاعل 
بمبدا  مقتنعة  راسخة  جباال  املتوالية،لتلد  الدهر  نكبات  صدت  التي 
الرجعة وال تخيل عن االرض واالنسان واللغة ، اوىل مبادئنا الدفاع عن 
كرامة االنسان وحقه يف الحياة ايا كان ،واين وجد ،جسدته الشعوب 

التي زهقت غدرا يف كل  االرواح  بدقيقة صمت ترحما عىل  الحارضة 
وانت  انسانية  انت  كم  قائال  جديد  من  هويتي  ،عانقت  العالم  بقاع 
يعرب  الحر   املسالم  واالمازيغي  فخور  انا  ،كم  االنسان  هم  تحملني 
االزواد،ووشم  لباس   . مجده  عىل  متطاول  كل  مع  بسماحة  التاريخ 
االمازيغية  فيها  امتزجت  الجزائري،....بعروض  ،طاقية  االطلسية 
،العربية ،الفرنسية ، ،االنجليزية،انه الشعب املثقف الشغوف املنافح 
مع  مختلفة  اسرتاتيجيات   ،ذو  للجالد  حقدا  اليحمل  اليفرت  الذي 

االنظمة الحاكمة وبرؤيا موحدة نحو املستقبل . 
ليبيون :وامام وضعهم ،اختاروا النفسهم مقاربتهم الخاصة لوضع 
الدياراىل طمس  يحتمون يف غرداية من هدم  ، جزائريون  قدم  موطأ 
معالم االنتماء،تونسييون امام دستور اليكفل لهويتهم ادنى اشارة، 
امور جعلتني " انا االمازيغي املغربي" اعتز بقطع مسافات يف مجال 
املغرب رفع سقف مطالب  يف  االستجابة،موقعي  ،رغم بطء  املطالبة 
وطنية  بلغة  يطالب  االخرى،فكيف  البلدان  يف  االمازيغ  اخواني  باقي 
من يراها رسمية يف مكان اخر عىل سبيل املثال ،حتى وان تقاعسوا يف 

تفعيلها يف الحياة العامة.
ثالثة ايام ، ناقشنا ،حللنا ،اتفقنا ،اختلفنا يف مقارباتنا احيانا اختالف 

تنوع  ،لكن اجمعنا عىل صدق املطلب 
،وتعاهدنا عىل الوفاء للقضية . ترسب 
منا الزمن برسعة وانتهت ايام املؤتمر 
يف  بعضنا  دماء  نضخ  ونحن  ،تعانقنا 
امراملسؤولية   فوضنا  ان  بعد  بعض، 
ليبقى  لبعضنا،  العددية  التمثيلية 
ان  التاريخ  امام  مسؤوال  الجميع 
موقعه  من  الدفاع  يف  جهدا  اليدخر 
بامل  ،مفعمني  الحضارية  بالطرق 

بزوغ فجر قريب .
احسست بقطع مني ستطري جوا اىل ربوع تمازغا الشاسعة لتعانق 
رمالها الذهبية ،جبالها الشاهقة، بحارها الزرقاء املتدفقة،إحساس 
ذهنك  من  ،حضارتك،وتتطاير  ،تاريخك  برصك  يمتد  ان  عجيب 

معلومات تاريخ مزور ،وجغرافيا ارادها االخر ان تكون بحدود.

* بقلم :محمد بوسعيدي 

املؤمتر الثامن للتجمع العاملي االمازيغي : واالحساس العجيب
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عقد التجمع العاملي األمازيغي مؤتمره الثامن بمدينة إفران يف منطقة 
 ،2015/2965 نونرب  و29   28  ،27 أيام  باملغرب،  املتوسط  األطلس 
بحضور متميز لحشد من الفاعلني األمازيغ واملندوبني عن اإلطارات 
ونتوجه  )املهجر(،  والدياسبورا  إفريقيا  شمال  ببلدان  األمازيغية 
الذين  وخارجها،  تمازغا  من  الحارضين  لكل  والتقدير  الشكر 
هذا  األمازيغي،  العاملي  للتجمع  الثامن  املؤتمر  نجاح  يف  ساهموا 
العالم  الدفاع عن حقوق األمازيغ يف  الذي وضع كهدف له  التنظيم 
للجهات  الذاتي  الحكم  مبدأ  بلورة  اسرتاتيجي  كرهان  ورفع  كله، 
يف كل دول شمال إفريقيا “تمازغا” كحل من أجل السالم واإلتحاد 

والتنمية واالزدهار والتقدم لكل الشعوب األمازيغية.
حاسم  إقليمي  سياق  يف  أجري  العالم  ألمازيغ  الثامن  املؤتمر  إن 
بالنسبة لعدد من القضايا التي تهم األمازيغ، إذ يف ظرف سنة واحدة 
األمازيغية  لتفعيل رسمية  التنظيمية  القوانني  سيتم حسم معركة 
يرتدد  بالجزائر  دستورية  تعديالت  عن  اإلعالن  سيتم  كما  باملغرب، 

نظام بوتفليقة يف تضمينها رسمية األمازيغية.
أن  إال  رسمية،  الغري  النسبية  األمازيغ  مكاسب  فرغم  ليبيا  يف  أما 
والخارج  الداخل  من  مستمرا  زال  ال  األمازيغية  للحقوق  التنكر 

قبل  من  لألمازيغ  الواضح  التغييب  بعد  خاصة 
األمم املتحدة يف الحوار الوطني الليبي.

ورغم التدخل الدويل واألممي يف أزواد إال أن وضع 
مأساويا  ظل  إذ  تحسن  أي  يشهد  لم  الطوارق 
مايو  شهر  يف  الجزائر  اتفاق  توقيع  منذ  وراكدا 
املايض، وهو االتفاق الذي لم يلبي الحد األدنى من 

حقوق الطوارق.
تكوين  حرية  منح  فباستثناء  بتونس  وأما 
الثورة  بعد  ما  فنظام  لألمازيغ،  مدنية  جمعيات 
دستور  يف  األمازيغيتني  والثقافة  للغة  كليا  تنكر 

البالد الجديد كما لم يبذل أي جهد لحمايتهما.
تعيش  إذا،  إفريقيا”  “شمال  تمازغا  دول  إن 
املصالح  مبارش  بشكل  تمس  تحوالت  وقع  عىل 
داخيل  توتر  ظل  يف  األمازيغية  للشعوب  العليا 
ورشقية  غربية  دول  قبل  من  خارجية  وتدخالت 
بذلك  وارتباطا  اإلرهاب،  طرف  من  جدي  وتهديد 
املؤتمر  اختتام  يف  األمازيغي  العاملي  التجمع  فإن 
الثامن ألمازيغ العالم املنظم بمدينة إفران يف جهة 

األطلس املتوسط باملغرب يعلن ما ييل:
*  بخصوص املغرب:

رضورة  عىل  األمازيغي  العاملي  التجمع  •يشدد 
والعربية،  األمازيغية  بني  املساواة  مبدأ  إعمال 
لحقوق  الدولية  والعهود  املواثيق  واستحضار 
للمجلس  التنظيمي  القانون  صياغة  يف  اإلنسان 
الوطني للغات والثقافة والقانون التنظيمي للغة 

األمازيغية.
بصياغة  اإلرساع  إىل  املغربية  الدولة  يدعوا   •
جاء  كما  الذكر  السالفي  التنظيميني  القانونني 
االقتصادية  للحقوق  األممية  اللجنة  توصيات  يف 
واالجتماعية والثقافية، وكذلك اإلرساع بإقرارهما 
القوانني  وإقرار  منطوقهما  تنفيذ  ومبارشة 
العادية التي قد تكون مرتبطة بهما، كل ذلك قبل 
بالبات  ونرفض  الحالية،  الحكومة  والية  نهاية 
مختزلة  الحالية  الحكومة  مهمة  جعل  واملطلق 
حكومة  وانتظار  القوانني  صياغة  مجرد  يف 
سيناريوا  تكرار  من  ونحذر  لتفعيلها،  أخرى 
األمازيغية  رسمية  تفعيل  طبع  الذي  التماطل 
طيلة السنوات األربع املاضية من عمر الحكومة 

والربملان الحاليني.
• يطالب كل الفاعلني واإلطارات األمازيغية برتك الجزئيات والرتكيز 
عىل تناول القضية األمازيغية يف مجملها وفق منظور قومي شمويل، 
التي  املجاورة  للشعوب  التنظيمية  السلمية  النماذج  استلهام  مع 

تتقاسم مع األمازيغ نفس املعاناة.
إىل إجراء إحصاء وفق معايري دولية  املغربية  الدولة  • يجدد دعوته 
للمواطنني املغاربة الناطقني باألمازيغية، ويتمسك بموقفه الصائب 

املتعلق بفقدان إحصاء الحليمي ألي مصداقية.
لكونه  نظرا  باملغرب  الجديد  املوسعة  الجهوية  مرشوع  يرفض   •
مجرد مرشوع إداري فقري من حيث الجوهر ولم يأتي بأي جديد من 
أن الجهوية  ناحية الصالحيات واالنتخاب والتمثيل والتدبري، ونرى 
الحقيقية والناجحة يف البالد لن تتبلور إال يف إطار دولة مبنية عىل 
نظام الحكم الفيدرايل املبني بدوره عىل الحكم الذاتي للجهات وفق 

ما هو معمول به يف عدد من دول العالم.
• يستغرب الستمرار استثناء املعتقلني السياسيني األمازيغيني من 
يف  واآلخر  الحني  بني  املغربية  الدولة  تتخذها  التي  اإلفراج  إجراءات 

حق عرشات املعتقلني من مختلف املشارب واالنتماءات.
الفقهاء  من  عدد  استغالل  التساهل مع  يف  الدولة  استمرار  ندين   •
ملنابر املساجد للرتويج لخطابات تحريضية مغرضة ضد األمازيغية 
من  شكل  بأي  للبلدين  السيايس  االستغالل  ندين  كما  واألمازيغ، 

األشكال ومن طرف أي طرف كان بما يف ذلك مؤسسات الدولة.
*  فيما يتعلق بالجزائر:

العنرصية  السياسة  استمرار  األمازيغي  العاملي  التجمع  يسجل   •
الجزائر،  أمازيغ  ضد  الجزائري  النظام  ينتهجها  التي  القمعية 
واعتقال عضو التنظيم بالجزائر كمال الدين فخار إىل جانب ثالثني 
ناشطا أمازيغيا مزابيا أخر، ويعلن إدانته للحكم الصادر مؤخرا بحق 

كل من كمال الدين فخار وقاسم سوفغالم والقايض بالحبس النافذ 
انتظار  يف  احتجاجية،  وقفة  بتنظيم  تتعلق  قديمة  تهمة  يف  لسنة، 
ضمنها  أخرى  تهمة  عرشة  ثمانية  قرابة  يف  محاكمتهما  تتم  أن 
وهي  الدولة،  بسالمة  واملس  النظام  بأمن  تتعلق  جدا  خطرية  تهم 
كلها تهم ملفقة غرضها وضع حد لنخبة من النشطاء الحقوقيني 
املزابيني األمازيغ، وال يتوفر النظام الجزائري عىل سند مادي يؤكد 
مزاعمه، كما يستمر يف تجاهل النداءات الحقوقية الدولية املطالبة 

بإطالق رساح املعتقلني املزابيني األمازيغ.
تعديالت دستورية يف  أي  أن  األمازيغي عىل  العاملي  التجمع  يؤكد   •
العربية  وبني  بينها  يساوي  لألمازيغية  ترسيما  تتضمن  ال  الجزائر 
مخطط  وجود  عىل  ودليال  للمصداقية،  فاقدا  يعد  كامل  بشكل 
البالد  يف  األمازيغي  الوجود  عىل  للقضاء  األمد  طويل  اسرتاتيجي 

وطمس الحضارة والهوية األمازيغيتني.
الذاتي لألقاليم  الجزائري للحكم  النظام  إقرار  • يشدد عىل رضورة 
خاصة إقليمي القبايل واملزاب، ونسجل يف هذا الصدد تضامننا مع 
حركة الحكم الذاتي للقبايل ومع حركة الحكم الذاتي للمزاب، ومع 
مواطني اإلقليمني يف سعيهم من أجل حقوقهم التي تقرها املواثيق 

الدولية لحقوق اإلنسان والشعوب.
دول  يف  للجزائر  السلبي  بالتدخل  األمازيغي  العاملي  التجمع  يندد   •
عىل  فرنيس  بتواطئ  عمل  حيث  أزواد،  يف  وخاصة  إفريقيا  شمال 
أزم  ما  الطوارق  املواطنني  تطلعات  أدنى  يلبي  ال  سلمي  حل  فرض 
املناسبة  البيئة  توفري  شأنه  من  ما  وهو  أصال،  املأساوي  واقعهم 
لنمو وتجدر الجماعات الدينية املتطرفة التي تهدد أمن دول املنطقة 

والعالم.
_  فيما يرتبط بليبيا:

• يعرب التجمع العاملي األمازيغي عن أسفه البالغ ملا آل إليه الوضع 
الليبي، وذلك بسبب تنكر عدد من األطراف لروح الثورة ضد النظام 
السابق التي وضعت كعنوان عريض لها قيم الحرية والديمقراطية، 
بالسلطة  لإلنفراد  الرشق  من  املدعومة  األطراف  تلك  سعي  ولعل 
وإقصاء بقية مكونات املجتمع الليبي هو السبب املبارش يف االقتتال 
الداخيل بني الليبيني، فطيلة السنوات التي تلت الثورة تتبع التجمع 
العاملي األمازيغي بحرسة بالغة سعي أطراف ذات توجهات عروبية 
لتكريس سياسة اإلقصاء والتهميش ضد األمازيغ والطوارق والتبو، 
الليبية  الدولة  هيأت  من  لالنسحاب  املكونات  تلك  دفع  ما  وهو 
ومقاطعة مختلف االستحقاقات االنتخابية بما يف ذلك هيأة صياغة 
األمم  تجاهل  استحضار  عند  أسفنا  ويزيد  الثورة،  بعد  ما  دستور 
املتحدة والدول الغربية للوجود األمازيغي داخل ليبيا وإقصائهم من 

الحوار الوطني الليبي.
• إن التجمع العاملي األمازيغي ال يرى أي حل للوضع الليبي خارج 
الشعب  مكونات  كل  تمكن  فيدرالية  دولة  يقر  ديمقراطي  دستور 
إطار  يف  خصوصياتها  عىل  والحفاظ  نفسها  تسيري  من  الليبي 
لن  سوف  التي  املفرطة  املركزية  عن  بعيدا  تشاركية،  ديمقراطية 

تؤدي إال إىل تأزيم الوضع أكثر.
• إن التجمع العاملي األمازيغي يناشد أمازيغ ليبيا بأن يرفعوا سقف 
أن  عىل  بالعمل  وذلك  الليبي،  الدستور  بنود  كل  لتشمل  مطالبهم 
تنسجم كلها مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والشعوب ومبادئ 

الديمقراطية وقيم الحرية.
_  بخصوص تونس:

• نجدد رفضنا للتهميش واإلقصاء الكيل للهوية األمازيغية لتونس، 
وغياب اإلشارة إليها عىل اإلطالق يف دستور ما بعد الثورة، والحفاظ 
الذي كان سائدا عىل  اللغوي  الثقافية واألبارتايد  الديكتاتورية  عىل 
هوية  تحرتم  ثقافية  ديمقراطية  سن  بدل  وذلك  عيل”،  “بن  عهد 

وتاريخ وحضارة تونس التي تبقى يف عمقها أمازيغية.
إلدماج  تدابري  واتخاذ  إجراءات  بسن  التونسية  الحكومة  نطالب   •
بالتعليم  بدءا  عليها  ترشف  التي  القطاعات  مختلف  يف  األمازيغية 

واإلعالم وانتهاء ببقية املجاالت.
• نشيد باملجهودات التي تبذلها اإلطارات املدنية األمازيغية يف تونس 

عىل الرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعرتضها.
_ فيما يرتبط بأزواد:

تنديده  األمازيغي  العاملي  التجمع  يجدد   •
يف  الفرنسية  الربية  القوات  تواجد  باستمرار 
أزواد تحت ذريعة الحرب ضد اإلرهاب رغم قدرة 
أن  بدل  وذلك  أنفسهم،  عن  الدفاع  عىل  الطوارق 
توجه فرنسا قواتها العسكرية الربية نحو التهديد 
الدولة اإلسالمية  تنظيم  املتمثل يف  األكرب لشعبها 
باريس  تواطئ  يدين  كما  والعراق،  سوريا  يف 
حقوق  ضد  بالجزائر  الديكتاتوري  النظام  مع 

الطوارق.
الدائم  واالستقرار  التام  السالم  أن  عىل  نشدد   •
ذاتيا  حكما  اإلقليم  بمنح  إال  يتحقق  لن  أزواد  يف 
املطالبة  الطوارق  تكرر حركات  ما  موسعا، وهو 
به من دون أن تجد آذان صاغية سواء لدى فرنسا 

والدول الغربية أو لدى األمم املتحدة.
زمام  ألخذ  الدويل  للمجتمع  دعوتنا  نجدد   •
املبادرة من الجزائر وحسم ملف الرصاع بني مايل 
الدولية  املواثيق  وبنود  والطوارق وفق مقتضيات 

لحقوق اإلنسان والشعوب.
_ فيما يهم الدياسبورا )املهجر(:

من  يستغرب  األمازيغي  العاملي  التجمع  إن   •
لقضايا  األوروبية  خاصة  الدول  من  عدد  تجاهل 
واللغوية  الثقافية  والخصوصيات  الهوية 
وتضخيم  إفريقيا،  شمال  بلدان  من  للمهاجرين 
والدليل  ذاته،  املوضوع  تهم  مغلوطة  نقاشات 
تضم  التي  البلدان  لتلك  الخاطئة  السياسة  عىل 
جميعها  كونها  هو  األمازيغ  املواطنني  ماليني 
تغيب األمازيغية، ولم تتخذ من القرارات ما يوحي 
يف  إذ  مهاجريها،  بخصوصيات  وعي  عىل  بكونها 
وهي  وإسبانيا  وهولندا  وبلجيكا  كفرنسا  دول 
الدول التي يتواجد بها ماليني األمازيغ املهاجرين، 
كأنهم  األمازيغ  املهاجرين  ماليني  معاملة  تتم 
عرب ومسلمون قادمون من الخليج العربي وليس 
أمازيغ بإسالم مميز من شمال إفريقيا، وتكتفي 
تلك الدول األوروبية يف برامجها التعليمية وغريها 
بالعربية كلغة ولثقافة للمهاجرين، مغيبة تماما 
مغايرة  ومبادئ  قيم  ملنظومة  تروج  بذلك  كونها 
تماما لتلك التي تشكل جوهر الثقافة األمازيغية، 

ومشجعة بذلك التطرف واإلرهاب.
من  الرغم  عىل  أوروبا  دول  لكون  نتأسف  إننا   •
تغيب  أنها  إال  أمازيغ،  إفريقيا  شمال  من  مهاجريها  غالبية  كون 
تماما اللغة والثقافة والهوية األمازيغية لهؤالء املهاجرين، وتظهر 
عىل  تقوم  التي  والحركات  األنظمة  بمنطق  تعاملهم  أنها  لو  كما 
القيم  وتعادي  السيايس  واإلسالم  العربية  القومية  إيديولوجية 

والهوية األمازيغية.
إننا ونحن نسجل تضامننا مع ضحايا اإلرهاب يف أوروبا   •
وتنديدنا بتلك األعمال اإلجرامية التي ال تمت بصلة للقيم األمازيغية 
وإنما لقيم املرشق، فإننا نشدد عىل كل دول أوروبا بأن تعمل بشكل 
أني عىل أخذ الهوية والثقافة واللغة األمازيغية بعني االعتبار يف كل 
األمر  وكذلك  والهجرة،  املهاجرين  تهم  التي  وبرامجها  سياساتها 
وطن  إفريقيا  شمال  دول  مع  وعالقاتها  الخارجية  سياستها  يف 
أو  يماثلون  قد  األمازيغ  كون  استحضار  ننىس  أن  دون  األمازيغ، 
من  التي  باألدوار  يتعلق  فيما  وسوريا  العراق  يف  األكراد  يضاهون 

املمكن أن يلعبوها يف الحرب ضد اإلرهاب والتطرف.
الثامن ألمازيغ  املؤتمر  بيان  نهاية  األمازيغي يف  العاملي  التجمع  إن 
إفريقيا  العام بكون كل دول شمال  الرأي  يذكر  أن  العالم ال يفوته 
بل  األمازيغية،  الشعوب  بإقرار حقوق  اآلن عمليا  إىل حدود  لم تقم 
تجاهلت حتى خطوات رمزية لن تكلفها شيئا من قبيل إقرار رأس 
الذي  الرمزي  املطلب  وهو  بعطلة،  وطني  كعيد  األمازيغية  السنة 

نكرره عىل مسامع كل دول املنطقة مجددا.
دولة  يف  املقبل  مؤتمره  عقد  األمازيغي  العاملي  التجمع  وقرر  هذا 
املنتدبة  الرئيسة  الباز،  نور  عربية  السيدة  تقدم  بعد  وذلك  تونس، 
العامة  الجلسة  يف  بمقرتح  األمازيغي  العاملي  التجمع  لدى  بتونس 

للمنظمة تجاوب معه كل املؤتمرين.

التجمع العاملي األمازيغي
دول مشال أفريقيا مل حتترم إىل حدود األن حقوق الشعب األمازيغي
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نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة 
من دعم الصحافة الوطنية املكتوبة املخصصة لألمازيغية

برسم سنة 2016
 

يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم الصحافة 
يف  لدورها  وتثمينا  لألمازيغية،  املخصصة  املكتوبة،  الوطنية 
عن  املعهد  عمادة  تعلن  باملغرب،  األمازيغي  باألعالم  النهوض 
برسم  املخصص،  الدعم  من  االستفادة  يف  الرغبة  إبداء  باب  فتح 
جزئيا  أو  كليا  املكتوبة  الوطنية  للجرائد/واملجالت   ،2016 سنة 

باألمازيغية.

فعىل مسؤويل الجرائد واملجالت املعنية، الراغبني يف الحصول عىل 
باملعهد)شارع  الضبط  لدى مكتب  إيداع طلباتهم  املذكور،  الدعم 
 2055: ب  ص  العرفان،   مدينة  الرياض،  حي  الفايس،  عالل 
الرباط(، خالل الفرتة املمتدة من فاتح دجنرب 2015 إىل غاية 31 

دجنرب 2015، عىل الساعة الثانية عرشة زواال، كآخر أجـل.  

ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
•طلب يف املوضوع موجه إىل عميد املعهد؛  

•امللف القانوني للجريدة؛  
•05 نسخ من أعداد سابقة من الجريدة أو املجلة؛  

•ترصيح بالرشف حول الدعم الذي تستفيد منه الجريدة أو   
املجلة من جهات أخرى؛

الجريدة  من  الواحد  العدد  إنتاج  كلفة  عن  مفصل  •كشف   
أواملجلة.

* هل أنتم راضون على ما تحقق لألمازيغية 
حتى اليوم ونحن نحتفل بالذكرى السابعة 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  العتماد  والستون 

اإلنسان؟ 
** إذا قارنا األوضاع الحالية للثقافة 
 ،2011 دستور  بعد  ما  األمازيغية 
قبل  عام  بشكل  االمازيغية  بأحوال 
امللكي  الخطاب  وقبل  الدستور،  هذا 
امللكي  املعهد  وإحداث  بأجدير،  
بأن   فسأقول  األمازيغية،  للثقافة 
آخر  بمعنى  جدا،  شاسعا  فرقا  هناك 
منذ سنة 2001 مرورا بدستور 2011 
لنا إال أن نقر بأن ثمة هناك  ال يمكن 
تحققت  ومكاسب  ومكتسبات  جهود 
والثقافة  للغة  مختلفة  ميادين  يف 
األمازيغيتني، يف مجال التعليم ومجال 
واإلنتاج  الفني  اإلبداع  ومجال  اإلعالم 

األمازيغية  للهوية  الحداثي  الوعي  تنامي  مستوى  عىل  وكذلك  الثقايف، 
هناك  بالطبع  لكن  مؤكد،  أمر  هذا  الشاملة،  املغربية  الهوية  إطار  يف 
دستور  يف  األمازيغية  اللغة  رسمية  إقرار  منذ  املجاالت  من  مجموعة 
األمازيغية، سجلنا فيها تراجعات، يف مجال  بالثقافة  2011 واالعرتاف 
التعليم هناك نقص يف عدد األساتذة ونقص يف عدد األقسام وعدد التالميذ 
واملفتشني وكل ما يتعلق بذلك، وهذا فيه تناقص وتراجع، كذلك تراجع 
يف مجال االشتغال عىل األمازيغية يف القنوات العمومية رغم أنها وقعت 
عىل دفرت التحمالت مع الهاكا ووزارة االتصال يف إطار برنامج مع وزارة 

القنوات  بهذه  تدفع  أن  املفروض  من  كان  األمور  وهذه  املالية 
من أجل توسيع مجال االشتغال واالهتمام بالثقافة والحضارة 
األمازيغية يف برامجها، لكن ما نشاهده اليوم بخالف مرة أخرى 
ما هو منصوص عليه يف دفرت التحمالت أي 30 يف املئة التي كان 
من املفروض أن تكون باللغة األمازيغية، لكن عدم االلتزام بهذه 
االتفاقيات يؤكد وبامللموس أن هناك تراجعات، دون الحديث عن 

غياب شبه كامل لألمازيغية يف قناة ميدي1. 
* وهل سبق لكم يف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية أن راسلتم الهاكا أو 
وزارة االتصال أو املسؤولني عن قطاع اإلعالم العمومي عموماحول هذه 

الرتاجعات وعدم التزامها بدفرت التحمالت؟ 
للثقافة  امللكي  املعهد  ومسؤولية  مهام  من  هذه  طبعا   **
األمازيغية، وحتى إذا نظرنا إىل املادة الثانية من الظهري املحدث 
مع  يتشارك  املعهد  أن  وتؤكد  واضحة  املادة  هذه  للمعهد، 
املؤسسات التي لها صلة وعالقة بالشأن األمازيغي، وعىل املعهد 
أن يتشارك مع هذه املؤسسات وأن يقوم بتتبع املنجزات أو تتبع 
الربامج، ومن مسؤوليته أيضا أن يقوم بالرتافع أمام املؤسسات 
وهذا  األمازيغيتني،  والثقافة  باللغة  النهوض  أجل  من  املعنية 
وقد  كذلك،  والتعليم  اإلعالم  مجال  يف  املعهد  عليه  يشتغل  األمر 
وبعض   ، املعهد  مع  اتفاقيات  لها  التي  املؤسسات  جميع  مراسلة  تم 
املؤسسات األخرى رغم أنها ليس لها معنا اتفاقيات، ولكن هي مسؤولة 
عىل تطبيق السياسة العامة للدولة يف مجال النهوض باألمازيغية، ونحن 

نراسل هذه املؤسسات بانتظام.
بينكم  اتفاقيات  هناك  هل  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  باليوم  لالحتفال  نعود   *
الوطني لحقوق  املهتمة بمجال حقوق اإلنسان كاملجلس  الدولة  وبني مؤسسات 

اإلنسان واملندوبية الوزارية من أجل تنمية والنهوض بالحقوق األمازيغية؟ 

** بالتأكيد هناك اتفاقية مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، منذ أن 
كان يسمى باملجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، ولكن هذه االتفاقية 
ال زالت سارية املفعول، بمعنى آخر ال زلنا يف عالقة تشاركية مع هذه 
بمناسبة  مشرتكة  تظاهرت  نظمنا  أن  املعهد  يف  لنا  وسبق  املؤسسة، 
العاملي لحقوق اإلنسان، بتشارك وتنسيق مع املجلس  باليوم  االحتفاء 
الوطني لحقوق اإلنسان، كما كنا نتعامل تماما مع املجلس االستشاري 
يف  الربودة  من  نوع  هناك  األخرية  السنوات  يف  لكن  اإلنسان،  لحقوق 
دائم  املعهد  أن  هو  األكيد  لكن  ملاذا،  ندري  ال  املعهد  يف  ونحن  عالقتنا، 
اإلستعداد واإلنفتاح عىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنفتح كذلك 

عىل املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان.
التنظيمي  والقانون  الحالية  الحكومة  والية  من  معدودة  أشهر  إال  يتبقى  لم   *

الخاص بتفعيل رسمية األمازيغية لم يرى النور بعد ما تعليقكم؟
الدورة  بمناسبة  األخري  خطابه  يف  الجاللة  صاحب  قاله  ما  بحكم   **
الترشيعية، والذي قال خالله بأنه من الرضوري أن يتم إصدار القانونيني 
التنظيميني املتعلقني باللغة والثقافة األمازيغية قبل متم والية الحكومة 
الحالية، والحاصل اآلن بالنسبة للقانون املتعلق بإحداث املجلس الوطني 
الجاللة  صاحب  عينها  لجنة  تشكلت  فقد  املغربية،  والثقافة  للغات 
املجتمع  اللجنة وكذلك  األمازيغية ممثل يف هذه  للثقافة  امللكي  واملعهد 
بشكل  عاينا  أنه  وأعتقد  فيها،  الرشوع  تم  واألعمال  األمازيغي،  املدني 
موضوعي وثرية هذا العمل أكيد أن هذا القانون سريى النور يف األشهر 
القانون  بالنسبة ملرشوع  األمر كذلك  يكون  أن  املقبلة، ونتمنى  القليلة 

الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة األمازيغيتني.

* حاوره: منترص إثري

 أقر عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، أحمد بوكوس، بأن األمازيغية ما بعد دستور2011، عرفت تراجعات ونواقص يف مجال اإلعالم والتعليم، مربزا أن قطاع التعليم يعاني من خصاص يف جميع املجاالت، كما تحدث بوكوس عن تراجع
 القنوات العمومية عن تخصيص 30 باملائة املخصص لألمازيغية  يف برامجها رغم التوقيع عليها يف دفرت التحمالت، بوكوس أقر كذلك  يف حوار مع »العالم األمازيغي« على هامش الندوة التي نظمها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حول موضوع«

.إعمال الحقوق اللغوية والثقافية باملغرب« بمناسبة الذكرى 67 العتماد االعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي يصادف 10 دجنرب من كل سنة، بأن هناك برودة يف عالقة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

أمحد بوكوس، عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، لــ  »العامل األمازيغي«
هناك تراجعات يف جمال التعليم واإلعالم وعالقتنا باملجلس الوطين حلقوق االنسان تتسم بنوع من الربودة 

* كمال الوسطاني/ منترص إثري

اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  العتماد   67 الذكرى  بمناسبة  احتفاء 
نظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ندوة حول موضوع "إعمال الحقوق 
اللغوية والثقافية باملغرب" مساء الخميس 10 دجنرب الجاري،  تحدث فيها 
مجموعة من املتداخلني وممثيل املنظمات الحقوقية، وقطاعات وزارية عن 

واقع الحقوق اللغوية والثقافية باملغرب. 
 الحسني أموزاي الذي كان يتحدث بإسم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
بالحقوق  املتعلقة  الدولية  للمعاهدات  املغرب  احرتام  مدى  عن  تساءل 
لم يكن  اإلنسان  الوطني لحقوق  املجلس  بأن  الثقافية واللغوية، موضحا 
إىل حدود سنة 2009 قد بلور هذا النوع من الحقوق، وأكد أموزاي عىل أن 
اللغوية والثقافية"،  الحقوق  إقرار  "املعهد بذل مجهودات كبرية يف مجال 
التي  الرتبية  منظومة  يف  األمازيغية  إدماج  لجنة  ذلك  عىل  مثاال  وأعطى 

شكلها املعهد. 
ومن جهتها أكدت فاطمة العرسي، رئيسة قسم ترجمة اإلبداعات الثقافية 
أن  "لريكام" عىل  ندوة  يف  الثقافة  وزارة  تمتل  كانت  التي  الثقافة،  بوزارة 
)أمازيغي  ثقايف  هو  ما  بكل  النهوض  هو  الثقافة  وزارة  عمل  "مجاالت 
الكتاب  نرش  تدعم  الوزارة  أن  موضحة  املساواة("  قدم  عىل  عربي  أو 
وأكدت  املساواة،  احرتام  مع  والتشكيلية  والفنية  املوسيقية  واملهرجانات 
ذات املتحدثة أن "نسبة ترجمة اإلبداعات الثقافية من وإىل العربية ضئيلة 
جدا، أما بالنسبة لألمازيغية فتكاد تكون منعدمة"، وقالت فاطمة العمري 
أن املفكرين واملبدعني األمازيغيني ليس لديهم رغبة يف التعامل مع الجهات 

الرسمية.
هويتهم  يف  املغاربة  "حق  عن  كريني  محمد  الحقوقي  الفاعل  أكد  بدوره 
املتعددة واملتنوعة" وقال يف مداخلة له  بأن "ال أحد من املغاربة يمكن أن 
ينفي كونه أمازيغيا، واألساس يف املغرب هو األمازيغية"، ويف قراءة له يف 
الفصل الخامس من دستور 2011 الذي ينص عىل رسمية األمازيغية قال 
5 وترجمته  محمد غرين بأن هناك فرق كبري بني األصل الفرنيس للفصل 
العربية التي تحمل تشويها ملضمونه، وقال بأن هذا الفصل يختزل املرشوع 
الثنائية  عىل  القائمة  اللغوية  السياسة  يخص  فيما  للمغرب  املجتمعي 
والحضارات  اللغات  عىل  االنفتاح  إىل  إضافة  )أمازيغية-عربية(،  اللغوية 
"كل  املغرب مع  مصالحة  إطار  يف  تأتي  الخطوة  هذه  بأن  وقال  األجنبية، 
مكوناته، خاصة املكون األمازيغي"، إال أنه يرى كرين "ليس هناك حماس 
املغربي"،  الدستور  عليه  ينص  ملا  حقيقي  إعمال  مسلسل  يف  لالنخراط 
مضيفا "منذ 20 سنة كانت هناك مبادرات لتدريس األمازيغية للمسؤولني 
السياسيني وكانت آنذاك ممنوعة، أما اآلن فال أحد يمنعنا ولكننا ال نقوم 
السياسية  والنخب  املسؤولني  عىل  يجب  بأنه  وقال  املبادرات"،  هذه  بمثل 
أن يتعلموا األمازيغية، ودعى املسؤولني يف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
إىل إطالق سلسلة تكوينات يف اللغة األمازيغية لفائدة املسؤولني يف مختلف 

مصالحة  مسلسل  بمواصة  كرين  نادى  مداخلته  ختام  ويف  القطاعات. 
املغرب مع هويته األمازيغية وماضيه ونسائه وهامشه، من أجل إيصاله 

إىل أهدافه الحقيقية.
ومن جهته قال ممثل عن املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان يف تعليق له عىل 
أبسط حقوقهم  باملغرب من غياب  األمازيغ  يعرض معاناة  فيديو  رشيط 
ال  ألناس  كبرية  انتظارات  "هناك  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية 
يطالبون إال بحقوقهم األساسية"، وأكد بأن املندوبية قامت بإعداد عدد من 
التقارير تهم الحقوق اللغوية والثقافية للمغاربة، عىل رأسها تقرير القضاء 

وحسب  العنرصي،  امليز  أشكال  جميع  عىل 
اإلنسان  حقوق  مندوبية  فإن  املتدخل  ذات 
2010 توصية برتسيم األمازيغية،  أصدرت يف 
ويف ختام مداخلته عرب ممثل الوزارية لحقوق 
من  ملزيد  مؤسسته  استعداد  عن  اإلنسان 
للثقافة  امللكي  املعهد  مع  والتفاعل  التعاون 
الحقوق  بإحقاق  يتعلق  ما  كل  يف  األمازيغية 

الثقافية واللغوية األمازيغية.
منظمة  ملمثل  األمازيغية  باللغة  مداخلة  ويف 
األخري  هذا  أكد  حيتوس،  الله  عبد  تماينوت، 
املدني  املجتمع  لعبه  الذي  الكبري  الدور  عن 
الدور  وعن  األمازيغية،  مكاسب  تحصيل  يف 
كما  تماينوت،  منظمة  لعبته  الذي  التاريخي 
مؤسسة  عن  ممثلة  السباعي  خولة  نقلت 
الوسيط تحيات رئيسها واعتذاره عن حضور 
من  عدد  تدخالت  اللقاء  عرف  كما  اللقاء، 
الفاعلني املدنيني واإلعالميني إسهاما يف تخليد 

الذكرى 67 لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
من  سيدنا،  مشنان  قدم  الجنوب  أقىص  ومن 
لليوم  املعهد  تخليد  ليشارك  الداخلة،  مدينة 
مداخلته  يف  وقال  اإلنسان،  لحقوق  العاملي 
باملناسبة بأن حضوره يمثل التقدير واالحرتام 
أن  عىل  مشنان  وأكد  األمازيغية،  للثقافة 
املجتمع املدني ما زال يف بداية مشواره وال يزال 
"يف  مستدركا  التضحيات،  من  الكثري  ينتظر 
الجنوب الكثري من املكاسب، أهمها الجهوية 
لألمازيغية  تحقق  ما  وبخصوص  املتقدمة"، 
كبرية  مكاسب  بأنها  سيدنا  مشنان  وصفها 
التخاطب  املغاربة  بإمكان  أصبح  "حيث 
بلغتهم األمازيغية عىل جميع املستويات وبكل 
مد  إىل  بدعوته  حرية"، وختم  مشنان كالمه 
وجنوبه،  املغرب  شمال  بني  التواصل  جسور 

وتظافر الجهود من أجل تحصني الحقوق.
عن  الحجاوي  الحسني  قال  مداخلته  ويف 
"هناك  بأن  البيضاء،  بالدار  أنزور  جمعية 
فيما  خاصة  األمازيغية،  عرقلة  يف  يرغب  من 
يتعلق بتنزيل مقتضيات الفصل 5 من دستور 
2011"، وأكد عىل أن كل النصوص الترشيعية 
مضمونها  يف  تراعي  ال   2011 بعد  الصادرة 
"برنامج  موضحا  األمازيغية،  رسمية 
تحديد  دون  مستمرا،  زال  ال  األمية  محاربة 
الهدف  أن  إىل  إشارة  يف  األمية"  ملعنى  واضح 
الكبار  تعريب  هو  الربنامج  من  األساس 
وليس تعليمهم، مؤكدا يف نهاية مداخلته عىل 
للبالد  التاريخية  الحقوق  "تكريس  رضورة 

وكل ما يتعلق باللغة األم لجميع املغاربة".

جمعية  وممثل  بالجزائر  األمازيغي  العاملي  التجمع  مندوب  أشاد  فيما 
تيفاوت للثقافة املزابية، خضري سكوتي يف مداخلة له بالوضعية املتقدمة 
الجزائري  النظام  خالف  "عىل  املكتسبات،  مستوى  عىل  باملغرب  لألمازيغ 
الذي يقمع أبسط الحقوق يف مناطق غرداية والقبايل"، مضيفا "الجميل يف 
املغرب أن هناك تعميم لألمازيغية عىل جميع األقاليم، أما يف الجزائر فهي 
محسورة يف بعض املناطق فقط"، مؤكدا "الدولة املغربية استبقت األحداث 

ورسمت األمازيغية، وهي سائرة يف الطريق الصحيح".

املعهد امللكي للثقافة األمازيغيةيناقش مدى إعمال احلقوق اللغوية والثقافية باملغرب 



Chers amis, 
Nous sommes très honorés 
par cette marque d'atten-
tion à notre égard à travers 
notre invitation à la session de 
L'AMA. Elle confirme si cela 
était nécessaire  la solidité des 
liens de fraternité qui existent 
entre les différentes compo-
santes du peuple Amazigh. Au 
sud du Sahara , nous serons toujours à votre disposition pour appor-
ter notre soutien à l'essor culturel et politique de notre peuple. 
Comme vous le savez , le Mouvement Démocratique pour le Renou-
veau TARNA présente à travers ma personne la première candida-
ture Amazigh à l'élection présidentielle de 2016 de l'histoire de la 
république du NIGER. La campagne électorale a déjà commencé. 
Notre calendrier ne nous permettra pas d'être présents à vos côtés 
pour la date du 27 Novembre. Nous avons obligation de rester me-
ner la bataille politique ici même au Niger. Nous vous prions sincè-
rement d'excuser notre absence. Mais cela n'est que partie remise. 
Le Mouvement Démocratique pour le Renouveau TARNA a besoin 
de votre soutien, de vos prières pour mener à bien son noble com-
bat. 
Nous vous prions de transmettre en mon nom propre et en celui du 
Mouvement Démocratique pour le Renouveau TARNA nos saluta-
tions fraternelles à tous les participants à la session de l Assemblée 
Mondiale Amazigh. 
Respectueusement, 

* Dr Adal ag Rhoubeid
Président du Mouvement Démocratique pour le Renouveau 

TARNA

le Mouvement Démocratique 
pour le Renouveau de Niger 

écrit à l'AMA
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porteurs de brodequins ! »
À travers cette épopée on perçoit nettement une 
des qualités majeures des Imazighen : l’atta-
chement au sol, allant de paire avec la volon-
té de combattre jusqu’au bout, faisant fi de la 
mort – car c’était le paradis que retrouvaient les 
imžuhad – dans un esprit de sacrifice librement 
consenti. C’est d’ailleurs avec un sourire tran-
quille sur le visage qu’un de ces vétérans cente-
naires nous fait part de ces lointains combats. En 
tout nous devions effectuer trois séjours à Tazig-
zaout, et la beauté, la majesté des lieux, ainsi que 
leur caractère sacré, devait me laisser une pro-
fonde impression. Une partie des matériaux ainsi 
récoltés avec l’aide de Houssa Yakobi  figure en 
bonne place dans une publication de l’Université 
Al-Akhawayn, sur les Sites de mémoire (2008). 
Le reste viendra s’ajouter à d’autres textes dans 
le cadre d’un ouvrage important en bilingue ama-
zigh-français, consacré à la littérature orale sur 
la résistance, actuellement sous presse. 
L’été 2008, en grande partie grâce à la solidarité 
qui règne entre amazighisants, j’étais invité aux 
USA par Nabil Boudraa pour animer avec David 
Crawford – l’ethnologue connu – un camp d’été 
pendant 15 jours sur le campus d’OSU (Oregon 
State University), consacré à la sociologie et la 
littérature orale berbère, ceci à l’intention d’une 
vingtaine de chercheurs américains qui comp-
taient inclure les études amazighes dans leur cor-
pus universitaire. 
En parallèle avec ses activités, exploitant là une 
idée de Rachid Benmokhtar (l’actuelle Ministre 
de l’Ẻducation), je m’étais attaqué à une traduc-
tion en langue anglaise des Chants de la Tassaout, 
poèmes que Raymond Euloge avait recueilli au-
près de Mririda n Ayt ‘Atiq, poétesse de Megdaz 
dans le Haut Atlas central, quoique sans four-
nir les textes originaux en langue vernaculaire. 
J’achevais cette traduction du français en anglais 
en 2008, sous le titre de Tassawt Voices. Vers la 
même époque, et également en anglais, je devais 
rédiger un recueil de poésies traduites de l’ama-
zigh, Berber Odes, qui parut chez Eland Books à 
Londres (2010).
Je tiens à faire état également, d’autres activités 
liées à la culture amazighe, qui m’ont occupé à 
cette époque. En premier, les deux ou trois fois 
où, grâce aux professeurs ‘Ali Fertahi et Bassou 
Hamri de la Faculté des Lettres de Beni Mellal je 
fus convié par eux à venir discourir sur la poésie 
berbère. Concernant Bassou Hamri, j’ai été invi-
té à Fès par le Professeur Mohammed Taifi pour 
faire partie du jury de soutenance de sa thèse 
sur la poésie amazighe de l’Atlas central. J’eus 
le même honneur en ce qui concerne Haddou 
Khettouch et son doctorat sur le rôle de tamdyazt 
dans la cité. Il y eut également divers colloques 
et journées d’études amazighes à Al-Akhawayn, 
organisés par Tamesmount n Al-Akhawyn – asso-
ciation d’étudiants que j’avais fondé – avec publi-
cation à Ifrane des actes de colloque (2004, 2008 
et 2009). Une ou deux fois par trimestre, j’em-
menais les jeunes de l’association, dont Labha 
Elasri, Selwa Nana et Safia El Mouttawakil, dans 
le Moyen-Atlas, à la découverte de la montagne 
berbère. Chaque fin de printemps nous organi-
sions une sortie dans le Haut Atlas, quelque part 
entre Midelt et Zaouit Ahansal. L’occasion, en 
allant sur le terrain, de mieux cerner la réalité de 
la montagne marocaine.
En 2010, ayant pris ma retraite d’Al-Akhawayn à 
Ifrane, je partageais désormais mes années entre 
Rabat (hiver-printemps) et Grenoble (été-au-
tomne). J’assurais encore quelques cours d’ini-
tiation à la culture amazighe auprès d’étudiants 
américains, de même que je retrouvais la Faculté 
des Lettres (2011-2013) pour des cours de tra-
duction amazigh-français de textes oraux pour 

de jeunes Marocains dans le cadre du Master de 
Langue et Culture Amazighe, ceci en collabo-
ration avec Fatima Boukhris et Abderrahmane 
Lakhsassi. Démarche pédagogique très agréable. 
En effet, alors que la matière principale étudiée 
était en Tamazight, en côtoyant ces étudiants 
je constatais que des jeunes de Rachidia ins-
crits à Agadir n’avaient aucun mal à s’adapter 
au Tachelhit. De même que des filles de Figuig, 
avec leur parler amazigh frontalier plutôt parti-
culier, se mettaient facilement au Tarifit acquis 
auprès d’étudiants rifains rencontrés à la Faculté 
d’Oujda. Voilà bien cette merveilleuse souplesse 
et faculté d’adaptation linguistique qui caracté-
rise les Imazighen. Ce qui prouve que l’unité de 
la langue amazighe, moins apparente que réelle, 
peut très bien se créer spontanément sur le ter-
rain moyennant un minimum d’ouverture d’esprit 
et de bonne volonté de la part des locuteurs de 
parlers différents. Ceci est de bon augure pour 
l’avenir de la langue.
En attendant, je continue à traquer la poésie ber-
bère jusque dans les recoins les plus lointains de 
l’Atlas. Mes dernières investigations, remontant 
à trois semaines à peine, m’ont amené derrière 
Demnat, dans les Ayt Bou Wlli. Quelle ne fut alors 
ma surprise de découvrir que la tamawayt, que je 
pensais confinée à l’Est dans l’aire linguistique 
tamazight, nettement au-delà de Zaouit Ahansal, 
était connue jusque sous le Jbel Rat. Aux moins 
deux praticiennes rencontrées à Assameur n Ayt 
Bou Wlli savaient exercer cet art. Elles connais-
saient certains des mêmes izlan et timawayin 
que j’avais appris à Tounfit, quelques années au 
préalable, à 200 kilomètres de la, dont les vers 
suivants :- 
usar kkix sṣṣbiter iga wḍbib aḥyuḍ,    
d as-ttinix baḍaḍ, ssufġen i d aftaḥ!  (izli)
À l’hôpital plus jamais ne repasserai, le docteur 
déraisonne,  Je lui parle de passion, il me propose 
une opération !
ul-inw agg enn illa wmyagar ma t/    
uġmas teṣṣant i wenna rix d wadda wr ḥmilx ! 
(tamawayt)
En mon cœur s’établit la distinction lorsque 
tantôt/ je souris à celui que j’aime ou celui que 
je déteste !
Constatation qui fait bon marché de ces théo-
ries linguistiques sur des parlers amazighes 
cloisonnés, alors qu’une intercompréhension 
mutuelle s’observe dans la réalité, même en 
montagne entre des vallées claquemurées, et 
largement de part et d’autre de cette supposée « 
frontière » entre Tamazight et Tachelhit. Ce qui 
démontre la richesse, l’étendue, voire l’unité de 
l’expression poétique en langue amazighe, awal 
amaziġ.
À présent, on peut dire que j’ai vraiment pris ma 
retraite. Même si ça me démange parfois d’al-
ler sur le terrain taquiner l’oralité berbère. De 
temps en temps je participe effectivement à un 
colloque par-ci par-là; je fais une présentation 
ou un diaporama commenté, au Maroc ou en An-
gleterre ; le dernier en date eut lieu à l’univer-
sité d’Oxford où j’intervenais pour la troisième 
fois en juin 2015. Ou alors « je donne de la tête » 
comme on dit en amazigh, en direction de l’At-
las – Imilchil, Zaouit Ahansal, ou quelque autre 
lieu. Dernièrement, à la B.N.R.M. de Rabat, on 
m’a même demandé de tenter une reconstitu-
tion en awal amaziġ de quelques poèmes des 
Chants de la Tassaout ci-dessus mentionnés; 
exercice délicat mais stimulant tout de même, 
au cours duquel je me suis promené allègrement 
dans le lexique amazigh, variant entre Tama-
zight et Tachelhit ; comme j’ai dit à l’auditoire, 
qui contenait bon nombre de gens de la mon-
tagne, nmsasa iwalwin. À force d’être exposé 
à awal amaziġ, me viennent spontanément à 

l’esprit des paroles, comme celles que j’ai lancées 
dernièrement à Zaouit Ahansal, lors d’une pause 
dans l’aḥidus :  
 kraḍ igḍaḍ ifulkin afella n uskelw, hay amarg a 
wa!  Trois beaux oiseaux en haut d’un arbre, 
c’est ça la poésie !
Paroles qui ont été aussitôt reprises par l’assis-
tance !
Sinon, comme travaux en cours il me reste sim-
plement à terminer deux livres de textes ber-
bères, procéder à une réédition d’Isaffen Ghba-
nin,  et alors, la conscience tranquille, je pourrai 
pet-être aller retrouver ayt issemḍal.
En conclusion, je reviendrai un instant sur ces 
valeurs amazighes dont il va être question ce jour. 
La sagesse, d’abord, empreinte de réalisme, sur-
tout lorsque on en vient à envisager la mort, non 
sans un brin de poésie, comme dans cet izli :-
may gifi yallan qebl ad iffeġ rruḥ,    
meš d emmutx ur ssinex may d i-yran!   
Qui pleure sur moi avant que je ne quitte ce mor-
tel séjour,      
Si je trépasse, ne saurais jamais qui m’aimait !
À cela s’ajoute le sens de l’honneur, la solida-
rité, l’entraide, la générosité, l’attachement aux 
valeurs traditionnelles, mais aussi l’adaptabi-
lité, ainsi que l’ouverture d’esprit. Sans parler 
de l’humour, de la légèreté ludique que contient 
ce refrain connu sur le caïd qui essaie sans suc-
cès d’empêcher ses gens de s’adonner à l’aḥidus, 
danse emblématique des Imazighen :- 
inn-awn lqayd muḥa w bennaṣr, memnuɛ aḥidus 
difendi,      
uḥeqq a yemma, u ḥeqq a yemma-nw !
Toutes ces qualités, cette joie de vivre, il est in-
discutable que cela contribue de façon positive à 
tameġrabit,  cette diversité marocaine qui fait le 
charme de ce pays. Tant que ces valeurs tiendront 
le haut du pavé cela sera prometteur pour l’ave-
nir harmonieux du Maroc. aynna g ellan, bbeyn 
iwalwin !

* Par Michael PEYRON
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istma d aytma, ad awn-ennix ša n iwaliwn xf abrid-
inu ġur imaziġn l atlas axattar, xf lqisat-nsen, d 
izlan-nsen. wenna yran ad issin zzin, ixeṣṣa ad 
yuley ġer ɛari, ad iɛellem izlan t tmawayin. ɛla 
xaṭr tar izli ur telli ! iwa, muhimm…
C’est à la fois un honneur et un plaisir d’être ici ce 
matin, à l’invitation de Rachid Raha et d’Amina 
Ibnou Cheikh, pour vous parler de mon parcours 
d’amazighologue, pour vous dire – à vous, Agraw 
Amadlan Amazigh – comment, par le biais de la 
littérature orale, j’ai été à même de faire plus 
ample connaissance avec les habitants de Tama-
zgha et d’en apprécier les qualités. 
Il faut dire qu’au départ, bien peu de choses me 
prédestinaient à mener des recherches appro-
fondies sur la langue amazighe au Maroc. D’ori-
gine franco-écossaise, j’avais été élevé dans de 
sévères pensionnats britanniques. Professeur 
d’anglais à Casablanca, il m’arrivait en tant que 
randonneur alpin de fréquenter les vallées et 
sommets du Haut Atlas de Marrakech, et ce dès le 
milieu des années 1960. Ma préférence, cepen-
dant, devait sans tarder aller aux massifs orien-
taux de la chaîne des Atlas, avec leurs 
vastes espaces, montagnes prestigieuses 
boisées de cèdres qui encadrent la val-
lée de la Moulouya : le Bou Iblane et les 
Ayt Warayn d’une part, l’Ayyachi, d’autre 
part, ainsi que l’ensemble du pays Ayt 
Yafelman et Ayt Sokhman, dont les ha-
bitants, ouverts et hospitaliers, très hu-
mains dans leurs rapports avec l’étran-
ger, me paraissaient fort sympathiques. 
En 1975, sous la direction du Professeur 
Jean Loup, je soutenais une thèse en géo-
graphie humaine et rurale, intitulée Tou-
nfit et le pays Ayt Yahya, à l’Institut de 
Géographie Alpine de Grenoble. Cette 
démarche allait m’exposer à deux parlers 
berbères voisins, versions d’awal amaziġ 
si vous préférez, différenciées par de lé-
gères nuances. 
Deux livres m’ont épaulé lors de mon 
auto-initiation à la langue amazighe 
dans sa variante moyenne-atlasienne : 
deux volumes écrits par Ẻmile Laoust : 
Maroc central (1939), ainsi que Contes berbères 
du Maroc (1949). Ceux-ci venaient compléter 
mes notes prises sur le terrain de façon empi-
rique, avec carnet et crayon. Avec le temps, mes 
randonnées sportives prenaient une tournure 
plus culturelle, privilégiant de courts séjours chez 
les locaux dans le but d’améliorer le vocabulaire 
lors des veillées chez l’habitant autour d’un pla-
teau garni de verres de thé. En effet, nullement 
attiré par l’arabe dialectal marocain, car les cita-
dins arabophones du pays – piètres pédagogues 
– se moquaient ouvertement de mes efforts à ap-
prendre leur langue, j’étais séduit par la beauté 
de Tamazight. Par sa sobriété, par ses sonorités 
harmonieuses, esthétiquement plaisantes. Je ne 
comprenais pas comment, vu ses qualités, elle 
avait pu décliner jusqu’au stade de langue de 
dominés, par rapport à l’arabe ou au français. Du 
reste, je sais gré à de nombreux Imazighen qui, 
flattés par l’intérêt que je portais à  leur langue, 
m’ont largement aidé dans mon entreprise.
Vers le milieu des années 1980, ayant découvert 
la littérature orale amazighe, je « virais ma cuti 
», passant des lettres anglaises aux études ber-
bères. Je me promettais alors de tout faire pour 
faire connaître autour de moi la langue et la 
culture amazighes, dont les racines plongent dans 
un passé lointain. Je me mettais à recueillir pro-

verbes, contes et poésies, et publiais un premier 
article sur les izlan et timawayin dans la revue 
de la Faculté des Lettres de Rabat : Langues et 
Littératures. Me consacrant prioritairement à la 
matière poétique, déjà en 1993 je publiais un ou-
vrage de poèmes en bilingue amazigh-français, 
Isaffen Ghbanin / Rivières profondes, consacré 
aux izlan, timawayin et timdyazin. Poèmes qui 
mettent en exergue l’impressionnante variété du 
lexique amazigh, de même que les qualités lan-
gagières propres à l’amour courtois berbère, où le 
recours à certaines images élégantes permet de 
gommer les grossièretés. Ma région de collecte se 
situait autour de Midelt, et de Tounfit, chez les 
Ayt Yahya, ainsi que dans l’arrière-pays où l’on 
parle encore un amazigh assez pur. Tâche dans 
laquelle je fus aidé avec beaucoup de gentillesse 
par ‘Ali Kadiri de Tounfit, Rqiya Montassir de 
Zaouit ech-Cheikh, par Jilali Saib, collègue de la 
Faculté des lettres de Rabat, ainsi que par Kha-
dija et Assou Lhatoute, eux-mêmes originaires 
de Midelt. Avec qui j’effectuerai de nombreuses 
randonnées par la suite. Amitié durable que ce-

lui-là. Du reste, la fidélité dans l’amitié, voilà une 
autre qualité des Imazighen.
À cela s’ajoutèrent des articles sur la poétique 
amazighe que Tassadit Yacine accepta de pu-
blier dans AWAL, Ouahmi Ould-Braham en fai-
sant autant dans Etudes & Documents Berbères. 
C’est ainsi que j’avais affaire à des Kabyles, com-
posante majeure de Tamazgha. Sans parler de 
contributions à Littérature Orale Arabo-Berbère, 
réalisées grâce à l’amabilité de Claude Lefébure 
et de Paulette Galand-Pernet. Pendant la décen-
nie 1990 je prenais part au Festival du film ama-
zigh à Douarnenez en Bretagne (1993), ce qui me 
permit de revoir Claude Lefébure et de rencon-
trer le célèbre ethnologue américain David Hart, 
avec qui je me liais d’amitié. À cette époque je 
rédigeais également plusieurs notices pour Ga-
briel Camps, alors rédacteur de l’Encyclopédie 
Berbère. Je participais annuellement aux travaux 
de l’IREMAM en divers endroits : Aix-en-Pro-
vence, Tours, Toulouse, Lyon, Paris, Strasbourg, 
Mayence, Warwick, faisant état à chaque reprise 
de mes recherches sur la poésie orale du Moyen-
Atlas marocain. Il y eut, aussi, un festival consa-
cré à la culture amazighe organisé à Leiden (Hol-
lande), en 1998, où je faisais la connaissance, 
entres autres, de Nico van den Boogert, Harry 
Stroomer, Abderrahamne Lakhsassi et Fatima 

Tabaamrant, femme au grand cœur tout à fait 
remarquable, très engagée dans la cause ama-
zighe, et dont la voix puissante nous a charmé. 
À partir de 2000 j’effectuais un premier séjour à 
l’AFEMAM, à Aix-en-Provence, où travaillant en 
équipe avec le chercheur hollandais Harry Stroo-
mer et la documentaliste française Claude Bre-
nier-Estrine, je réunissais des matériaux puisés 
dans le Fonds Arsène Roux, chercheur français 
qui avait amassé un stock considérable de poèmes 
collectés dans le Maroc central à l’époque du 
Protectorat. Ce fut avec joie que je découvrais ces 
textes dans une langue qui m’étais déjà familière 
de part mes investigations pour réaliser Isaffen 
Ghbanin. S’ensuivit un vaste travail de tri et de 
rangement, de déchiffrement, de traduction là 
où cela s’avérait nécessaire. Ceci me permit de 
produire un deuxième recueil de vers amazighes, 
consacrés à la résistance : Poésies berbères de 
l’époque héroïque (2002). 
Entretemps, j’avais commencé un cycle de visites 
à l’université Al-Akhawayn d’Ifrane (1998-
2009) où j’enseignais l’histoire et la culture ama-

zighes à des étudiants marocains et amé-
ricains, ayant édité à leur intention un 
livre de textes avec bibliographie et exer-
cices, Amazigh Studies Reader (2006), 
publié à Ifrane même, ceci avec l’encou-
ragement de Driss Ouaouaicha, Président 
de l’université. J’avais auparavant pro-
duit un recueil de douze contes des Ayt 
Warayn (Moyen-Atlas), en bilingue ber-
bère-anglais, Women as Brave as Men 
(2003), matériaux collectés auprès de 
Touriya Houari et de Meriem Kerouach, 
la mère de mon vieil ami et compagnon 
de montagne (initiateur à la langue ama-
zighe aussi), Ayad Kerouach. Ce dernier 
ouvrage illustre sans ambages les quali-
tés de la femme amazighe : bonne mère, 
dévouée à ses enfants et à son mari, et 
capable surtout d’assumer avec courage 
la responsabilité de chef de famille, en 
cas de défaillance de son homme, suite 
à l’exil, la maladie, ou la mort. Je devais 
retrouver plus tard ces mêmes qualités 

du côté d’Imilchil chez la femme Ayt Hadiddou, à 
travers la poésie, ainsi que dans la vie réelle. 
C’était l’époque, aussi, où l’IRCAM prenait son 
essor. Je participais ainsi à trois colloques sur la 
poésie et l’histoire amazighes. L’IRCAM, acadé-
mie royale amazighe dont j’avais salué la créa-
tion, car cela devait largement faire avancer la 
recherche sur la langue, l’histoire et la culture 
berbère, et où j’ai noué de fructueux rapports 
avec d’autres chercheurs, dont Meftaha Ameur, 
Fatima Boukhris, Mustapha El Qadery, Yous-
sef Ait Lemkadem, Abdesslam Khalafi, Moha 
Moukhliss et Houssa Yakobi. C’est avec ce der-
nier que je devais effectuer en 2007 une mission 
pour l’IRCAM sur le site boisé de cèdres du Jbel 
Tazigzaout, dans le Haut Atlas entre Aghbala et 
Imilchil, où s’était déroulé en août-septembre 
1932 une des plus terribles batailles entre résis-
tants et armée française. Nous avons interviewé 
un certain nombre de rescapés, ou de leurs des-
cendants, et leurs comptes-rendus permettent 
d’avoir une vision très claire des combats, dont 
notamment ceux ayant fait rage autour de la col-
line de Taoujjaaout :
-tenn-awn tawžžɛawt : « mr idd iẓayyan   
 mas ġeri yuley d igḍi bu yferġusn ! »
Vous dit Taoujjaaout : « Si ce n’étaient les Zaïans, 
Comment seraient montés chez moi les chiens 

Parcours d’un amazighologue au maroc: 
valeurs amazighes et littérature orale 

Hommage  de  Michael PEYRON
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-inna Umvar i wsnbbaÄ 
ns: “Warjav iÄlli ict n 
twarjit ur djin oliv »
+Yrar vifs unbbaÄ :  « 
Tiwirja imvarr ,imvarr 
n twirja »
-Ynna yas Umvar : « Adday 
d ktiv tiwirja yiÄlli, 
day bddin wançaÄn g uqrru 
inu , ar urzzuv ma yi tn 
issufuvn »
+AnbbaÄ : « Axatar g 
wis yttqran tiwirja g 
tmazirt ylla g tnkruft nnun 
a Mulay »
- Amvar
 : « Ur riv ad sllv i 
yhitwan wis tqranin 
tiwirja, ur pmilv udmawn 
nsn iyi d isktayn ihaqqarn 
d mukkat »
+ AnbbaÄ  : « pma ad ynnirs 
Mulay,hat nsufv iyur ad 
izrin azrf ur da ytadjan 
ihaqqarn d mukkat ad kcmn 
icalln n tmazirt ».
- Amvar : « Ad ak qqisv 
tawarjit inu,yla vifk ky 
ad yi tt tssufvd ».
+ AnbbaÄ : “Tazrurt 
taxatart ur djin iyi 
ytmmuc am nttat, mvar giv 
aprdan i Mulay iggimn 
isggwasn”
- Amvar: “Ami trid ad 
tqqimd g tnbadt iggimn 
isggwasn”
+ AnbbaÄ : “Tanbadt ur 
virs addur, dat n 
tprdanit inu i Mulay”
- Amvar: “Susm tsllad i 
mayda vak iniv”
+ AnbbaÄ : “Imjjan inu i 
ussvad nnun a Mulay”
- Amvar : “oliv middn ar 
ktcmn vr tmsrit inu mvar 
ur riv”
+ AnbbaÄ : “A tn nav g wansa a 
Mulay”
- Amvar: “Murrin xf akw 
mag llan g urtu inu, zg 
iskla, tcin anbdu ns, netta 
yuifÄ unbdu, tcin afriwn 
iskla, ntta ufÄn wafriwn, 
tcin icour, ntta ufÄn 
icour, murrin xf içuran 
ran atn slfufpn”
- AnbbaÄ : “Ayad av yakkan 
timitar is yuv buhyyuf 
middn”
- Amvar: “Uznv iprdan inu 
ad zon middn, imil suffn 
ivirr ur rin ad gin aylli 
asn nniv”.
+ AnbbaÄ : “iwalwn  ur 
izrrin ayad a mulay!”.
- Amvar: “Qqur g wansiwn nsn 
ur da tmuttuyn am islliwn”
+ AnbbaÄ :“Gan islliwen s 
tiggwt ziggun a Mulay“
- Amvar:“Tisdnan d waraw  
d awd   inu gan islliwn ur 

rin ad mmctgn“
+ AnbbaÄ :“Irwasn ixatar 
ayad yssavan tamazirt d 
imal ns „
- Amvar: “cwi mlqqafn 
middn d tafukt, slmumzn 
tt ami digsn buhyyuf 
iggimn isggwasn”
+ AnbbaÄ : “Yah, is ur asn 
tsvus imawn?”
- Amvar: “Tcan akw ayn ufan, 
tcan idrrasn n tmsit 
inu, tcan igudar n tgmma 
d ioricn, tcan tiggurin 
d ckul, tcan tivnjayin d 
ifckan, tcan tinakriwin. 
Tavul tmsrit inu tura 
ur digs yqqim vas nkk, 
murrind vifi, ftind 
ixncucn nsn açÄn d upfan nsn 
ad yi vzzin, imil ukivd 
zg unuddm, ffq asn afus”
+ AnbbaÄ : “Yla i tmazirt 
ad tg tamvra s tmlda n 
tudrt ugellid ns, ussan d 
yÄaan aylli lan sa wussan.
- Amvar: “May tnnid g tvuri 
nk i twirja ya timxibin”
+ AnbbaÄ : “Iddv tlla 
vr Mulay tasa ytggwdn 
xf lvaci ns, a tn yawÄ 
buhyyuf”
- Amvar: “Ad i twirja ya 
ysaggwadn, aymi d tiwid 
irçumn ad nk urwas?”
+ AnbbaÄ : “Mulay d imcwi 
axatar,ur viyv ad awn iniv 
mayd ygan ufuv i twirja 
nnun,ar mc yi tucam afra ava 
wit sufq tiwirja nnun”
- Amvar: “Ur tggwÄ ca , 
siwl”
+ AnbbaÄ : “Middn ulin asn 
idamn zg unbaÄ nnun a mulay; 
irin ad as bbin anra”
- Amvar: “I mayda va gv, 
pma ad bbiv tavwavt nsn?”
+ AnbbaÄ : “Yla ad tn 
tsffidid s izmaz d 
imrwasn g va nmrr,tffv tn 
tgrrapt, pma ad ttmzwayn 
xf tqcrin uvrum imzwi”
- Amvar: “Ycwa wn as ynnan wtn 
xf walim ad ttun timçin”
Askka yberrp ubrrap,is 
yla xf imzdav ad ucin 
tifgurin ku imalas, 
nçiçn g izmaz imaynutn ur 
ssurufn,yav laz middn 
ar tmyakarr, ar tmmnvan 
grasn, ntta zrin uqÄio 
isggwasn, ysÄr umvar i  
tollanin, sggwin iprdan ns 
ict n tzlaft ufttal vr ur 
tlli tirut ula tavzi,ar 
tmhrwil middn ad ksn 
buhyyuf n kigan isggwasn, 
svimen i ypidas, ar tbnnaon 
i wmvar, tffv tvwavt 
ulawen nsn.

* Saoid Bajji
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ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵖⵕⴰⵏⵉⵏ 
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ⵜⴻⵏⵛⵔ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ  
ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ 
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ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ 
ⵓⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ ⴷ ⵓⵡⴻⵔⵏⴻⵏ 
ⴰⵔ ⵜⵙⴻⵜⵜⴰⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⴰⵀⴰ 
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,ⴰⵀⴰ ⵉⴳⵍⵉⵢ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴻⴱⴷⵔ 
ⴳ ⵓⵙⵓ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴷ 
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴻⴷⵖⵏ ⴰⴳⵯⴷⴷⵉⵎ 
ⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ?”
ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ :” ⴰⴳⵯⴷⴷⵉⵎ-ⴰⴷ 
ⵉⵙⴹⵓⵀⵍⵍⵓⵏ ,ⵉⵙⵙⴻⵕⵄⴰⴱⵏ 
ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵣⵉ ⵎⴰⵢⴷ 

ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵎⴰⵢⴷ ⵢⴰⴳⵓⴳⵏ !!”
ⵊⵃⴰ:”ⴰⵔⴳⴰⵣ-ⴰⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕ 
ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ 
ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⴻⵔⵀⴰⵎ 
ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴹⵓⵀⵍⵍⵓⵏ ⴰⵀⴰ 
ⵉⵙⵙⴻⵕⵄⴰⴱⵏ  ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ 
ⵜ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⴰⵀⴰ ⴷⴷⵓⴽⵯⴻⵍⵏ ⵜ”.
ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ :” ⵉⵙ ⵢⵓⵍⵥ ⵙ 
ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⴷⴻⵔⵀⴰⵎ 
?”
ⵊⵃⴰ :” ⵓⵀⵓⵢ,ⵀⴰⵜ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ 
ⵉⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⴰⵔⵏⵏⵓ ,ⴰⵀⴰ ⵉⵃⵓⵏⴷ 
ⵜ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⴱⴹ ⴳ 
ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ,ⴰⵀⴰ ⵓⵔ 
ⵉⵖⴹⵉⴼ ⵉ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⴻⴱⵡⵙ 
ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴰⴱⴻⵔⵊⴳⴰⵍ ⵖⵉⴼ ⵙ 
ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⵍⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵔⵏ 
!!”
ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ :” ⵀⴰⵜ ⵓⵔ 
ⵏⵙⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵣⴻⴳ 
ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙ ⵢⵓⵡⵙ  ⵢⴰⵏ 
ⴷⵉⴳⵙⴻⵏ ⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵍⵓⴹ 
,ⵏⴻⵖ ⵢⵓⵡⵙ ⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵙⵔ.ⵉ 
ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵢⴰⵖⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷⴷⴻⵖ 
ⴷⵉⵖ ?”
ⵊⵃⴰ :” ⵀⴰⵜ ⵉⵙⵓⴽⵍ ⴰⵍⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ 
ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵀⴰⵜ ⴷⵖⵉ ⴰⵔ 
ⵉⵙⵙⴻⴹⵡⴰⵍ ⴰⴳⵯⴷⴷⵉⵎ ⵏⵏⴻⵙ 
ⴰⴳⵯⵉⵍⴰⵍ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵣⵣⴻⵏⵣ”.
ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ :” ⵀⴰⵜ ⴰⵃⴻⵙⵔⴼ 
ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷⴷⴻⵖ 
ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⵓⵙⵍ 
ⵏⵙⴻⵏ ,ⴷ ⵓⵊⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ 
ⵏⵙⴻⵏ”.
ⵊⵃⴰ :” ⵉⴷ ⵏⴻⵛⵏⵉ ⵉⵎⴻⵣⵍⴰⴹ 
,ⵀⴰⵜ ⵏⵓⵍⵥ ⵙ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ 
,ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴻⵜⵃⴰⵢ 
ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴰⴷ ⵏⴻⵜⵜⴻⵔ ⴰⵔⵏⵏⵓ”.
ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵊⵃⴰ 
ⵉ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵏ :
-ⵀⴰⵜ ⴷⴷⵉⵖ-ⴷ ⴰⴷ ⴰⵛ 

ⴰⵡⵙⵖ ,ⴰⴷ ⵙⴻⵎⴷⵔⵖ ⵉ 
ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵓⵔⴷ.
ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵊⵃⴰ ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ :
-ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵛⴻⵢ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉ 
ⵜⴰⵡⵙⴷ?
ⴰⵔⴳⴰⵣ :” ⵏⴻⵛ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ 
ⵡⵓⵕⵖ ,ⴰⴷ ⴰⵛ ⵛⴻⵖ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ 
ⵜⵔⵉⴷ ⵣⴻⴳ ⵡⵓⵕⵖ .ⵢⴰⵍⵍⵯⴰⵀ 
ⴰⵡⵉⴷ ⴰⵅⴻⵏⵛⵉⵢ ⵏⵏⴻⵛ ,ⵜⴰⴼ ⴰⴷ 
ⴳⵉⵙ ⴼⴼⵉⵖ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵓⵣⴹ 
ⵣⴻⴳ ⵉⵇⴰⵔⵉⵛⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ”.
ⵉⴷⴷⴻⵔⴼ ⵊⵃⴰ ,ⵉⵙⵎⵓⵏ 
ⵉⵅⴻⵏⵛⵉⵢⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵣⵉ ⴷⵉ 
ⴷ ⴷⵉ-ⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⵣ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ 
ⵉⵙⵓⵟⵟⴻⴼ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ .

ⴰⵔⴳⴰⵣ :” ⵎⴰⵛⴰ ⵅⵓⵕ 
ⴰⵛ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ 
ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ”.
ⵊⵃⴰ :” ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ 
ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ?”
ⴰⵔⴳⴰⵣ :” ⵅⵓⵕ ⴰⵛ ⵣⴻⴳ 
ⵓⵜⵓⵜⵜⴻⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⵛ 
ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ⵖⵉⴼ 
ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵣⴻⴳ ⵓⵅⴻⵏⵛⵉⵢ 
ⵏⵏⴻⵛ”.
ⵊⵃⴰ:”ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ 
ⵉⵜⵜⴻⵎⵙⴰⵔⵏ  ⵎⴻⵛ 
ⵉⵜⵜⵓⵜⵜⴻⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⵛ 
ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵛⴰⵍ ?!”
ⴰⵔⴳⴰⵣ :” ⴰⴷ 
ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⴻⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ 
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵛ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ 
ⵙ ⵉⴳⵉⴷⵓ ⴰⵀⴰ ⴰⴷ 
ⴷⵡⴻⵍⵏ ⵉⵅⴻⵏⵛⵉⵢⵏ ⵏⵏⴻⵛ 
ⵉⴱⴻⵔⵜⵓⵢⵏ ,ⵅⵓⵕ ⴰⵛ ⴰⴷ 
ⵜ ⵉ ⵜⴰⴼⵙⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵜ 
ⵉⵛⵔⵔⴻⴳⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵙ 
ⵖⵉⵏ  ⴰⴷ ⵜ ⴰⵙⵉⵏ”
ⵊⵃⴰ :” ⵏⵏⵉⵔⵙ ⴰ 
ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ,ⵀⴰⵜ ⴷⴷⵉⵖ 

ⴰⴷ ⵓⵍⵥⵖ ⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵣⴹⴰⵕⵏ 
ⵉⵅⴻⵏⵛⵉⵢⵏ  ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⵜ ⴰⵙⵉⵏ”.
ⵢⵓⵏⴼ ⵊⵃⴰ ⴰⵅⴻⵏⵛⵉⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ 
ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ :
-ⵢⴰⵍⵍⵯⴰⵀ ,ⵙⴻⵔⵙ ⵉ ⵓⵕⵖ.
ⵀⵏⵓⵛⴻⵕⵏ  ⵉⵇⴰⵔⵉⵛⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ⴳ 
ⵓⵅⴻⵏⵛⵉⵢ  ⵏ ⵊⵃⴰ :           
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ :” ⵉⴷ 
ⵢⵓⴷⴰ ⵛ ⵓⵢ-ⴰ ⴰ ⵊⵃⴰ ?”
ⵊⵃⴰ :” ⵓⵀⵓ,ⵓⵔ ⵜⴰ,ⵢⴰⵍⵍⵯⴰⵀ 
ⵙⴻⵔⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵛ 
ⵏ ⵡⵓⵕⵖ”.
ⴰⵔⴳⴰⵣ :” ⴰ ⵊⵃⴰ ⵀⴰⵏ ⴰⵅⴻⵏⵛⵉⵢ 
ⵏⵏⴻⵛ ⵉⴱⴻⵔⵜⵢ.ⵀⴰⵜ ⵔⴰ ⴰⴷ 
ⵉⴱⴱⴻⵢ ⵙ ⵓⵥⴰⵥⴰ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ” .
ⵊⵃⴰ :” ⴰⵅⴻⵏⵛⵉⵢ ⵉⵏⵓ ⵉⵖⵓⴷⴰ 
,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵢ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵏ 
ⵡⵓⵕⵖ”.
ⵉⵥⵥⵓⵥⵥⴻⵢ ⵓⵅⴻⵏⵛⵉⵢ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ 
ⵏ ⵊⵃⴰ ,ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵃⵜⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ 
ⵉⴽⴽⵯⵓⵔ ⵙ ⵓⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ,ⴰⵔ 
ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⵯⴻⵢ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⵜⴰⴼ 
ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ  
ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉⴹ ⵓⵜⵓⵜⵜⴻⵢ ⵏⵏⴻⵙ 
ⵣⴻⴳ ⵓⵅⴻⵏⵛⵉⵢ ⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ.
ⵙ ⵓⵍⴻⵎⵖⵉ ⵉⴱⴱⴻⵢ ⵓⵅⴻⵏⵛⵉⵢ 
ⵏ ⵊⵃⴰ ,ⴰⵀⴰ ⵜⵜⵓⵜⵜⵉⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⵛⵏ 
ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵛⴰⵍ ,ⴰⵀⴰ 
ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⴻⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ 
ⵡⵓⵕⵖ ⵙ ⵉⴳⵉⴷⵓ .
ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ ⵊⵃⴰ :
-ⵓⵀⵓ...ⵓⵀⵓⵢ..ⵔⵉⵖ ⵓⵕⵖ 
,ⵔⵉⵖ ⴰⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ .
ⵢⵓⵛⵢ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏ 
ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ 
ⵜⵜⵉⵏⵉ :
-ⵊⵃⴰ,ⵊⵃⴰ,ⵎⴰ ⵛ ⵢⴰⵖⵏ?ⵎⴰ 
ⴰⵢ ⴷ ⴰⵛ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ?!ⵉⵙ 
ⵜⴻⴽⴽⵉⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰⴷ ?!

      * ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵊⵃⴰ ⵜⵜⴻⵢⴰⵍⵣⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵊⵃⴰ ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
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ⵉⴳⴰ «ⵙⵉⵍⴼⴰⵏ» ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⵔ 
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ,ⴰⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⴰⵍⴽⴰⵢ.ⵎⴰⵛⴰ 
ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⵔⵉⵙ.ⵓⵔ ⵉⵃⵎⵉⵍ ⵉⴹ .ⴽⵓ 
ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⵓⴽⵔⵓⵔⵓ ⴰⵛⴽⵓ 
ⵢⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵖ ⵓⵖⴰⵊⴰⵎ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⴱⵅⵅⵉⵏ ⵉⴹ.
ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴻⴳⴳⵯⴰⵜ ,ⵉⴽⵛⵎ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ 
ⵓⵖⴰⵊⴰⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ :««ⵙⵉⵍⴼⴰⵏ» 
,ⴰⴼⵉⴽⵙ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ⴳ ⵉⴹ ,ⵀⴰⵜ ⵡⵉ-ⵏ 
ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵛ(ⴰⵛ) ⴰⵔⵉⵢⵏ.
ⵙⵖⴻⴷ ⵉ ⵓⵣⵡⵓ ⴰⵔ ⵉⵙⵍⵓⵎⵎⵓⵛ ⵉⵍⴰⵜⵏ,ⴰⵔ 
ⴰⵛ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵀⵉⵖⵜ ⵢⴰⴹⴼⵓⴹⵏ  
ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵛ(ⴰⵛ) ⵉⵣⵓⵣⵏ  ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵛ 
ⴰⴷ ⵜⴳⴻⵏⴷ,ⴷ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ⴳ 
ⵉⴳⵏⵏⴰ,ⴰⵔ ⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵖ 
.ⵔⴰⵏ ,ⵙ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵉⵏ «ⵉⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ».
ⵇⵇⴻⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰ «ⵙⵉⵍⴼⴰⵏ»».
ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴷ,ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵣⵡⵓⵜ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ 
ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉ ⵜⵣⵓⵣⵏ.ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⵉ ⵓⴼⵉⴽⵙ 
ⵏ ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵢⴰⵔⵉⵏ.ⵉⴷⵡⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵜⵔⴰⵏ 
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ 
ⵖⵉⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ.
«ⵙⵉⵍⴼⴰⵏ» ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ 
:
«ⵉⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ»,ⴷⴰⵢ ⵉⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵃ ⴰⵀⴰ 
ⵉⵡⴰⵔⴳⴰ ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵉⵍⴰⵍⵉⵏ.

* ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵖ ⵓⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ 
2965/2015

 ⵏⴻⵙⵙⵉⴱⴰ ⵣⴰⴳⵍⴰⵡⵉ
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵢⴰⵎⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ.

ⴰⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ 
ⵉⴳⴳⵯⵉⴷⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵙⴻⵍⵍⴰⵖ 

ⵣⴻⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵀⴰ ⵓⴼⵉⵖ ⵜ 
ⵜⴻⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⵣⴰⵏ(le mes-
sage) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵉⵙⵜ ⵏ ⵊⵃⴰ ⵙ 
ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ «ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ» :
ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⴻⵣⴷⵡ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵖⵕⴰⵏ 
ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⴻⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⴻⵍⴷⴰ 
ⴰⵔ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵎⴰⵏⵉⵛ ⴰ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵎⴽⵓⵛⵔ(misérable) ⵓⵔ 
ⴷⵊⵓ ⴰⵙ ⵖⵕⵉⵏ ⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ.

ⵉⵍⵙ ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ 
ⵙ ⵉⴱⵔⴳⵏ(la tente) ⵏ ⵡⴰ-
ⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⵉⵄⴻⵕⴹⵏ .ⴽⵓⴷ ⵉⴼⴽⴰ 
ⵉ ⵉⵏⴻⴱⴳⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵔⴷⵏ,ⴰⵀⴰ 
ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵎⵓⵍⵍⴻⵢ ⴰⵏⴻⴱⴳⵉ 
ⴰⵎⴽⵓⵛⵔ ,ⵉⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵣⵉ 
ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵛⴹⴰⴹ(le pan) ⵏ ⵓⵥⵏⵏⴰⵕ 
ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴻⵏⵛⵇⵕⵜ(sabot) ⵏ 
ⵉⵛⵔⵡ(agneau).ⵉⵕⵄⴱ ⴱⴰⴱ ⵏ 
ⵡⵓⵜⵛⵉ :
-ⴰⵇⵇ!ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵢ-ⴰ  ?!

ⵉⵏⵣⵖ -ⴷ ⵉⵛⵔⵡ ⵣⵉ ⴷⴷⴰⵡ 
ⵓⵛⴹⴰⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ :
-ⵀⴰⵜ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰ ⵎⵉ ⵜⴻⵄⵕⴹⵎ 
ⵓⵔ ⵉⴷ ⵏⴻⵛ.ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ 
ⵉ ⵜⴻⵄⵕⵉⴹⵎ ⴽⵓⴷ ⵓⵔ ⵍⵉⵖ ⴰⵎⵢⴰ.
ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵓⵔⵉ ⵜⴻⵄⵕⵉⴹⵎ 
ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵍⵉⵖ ⵜⴰⵡⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵛⴻⵔⵡⴰⵏ 
?!
       * ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ
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ⵜⵉⵏⴰⴼⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ

Tuva Dinni ijj n yezmar yeffev ye-
gÅar xef rounÃarat n waman zeg 
wiyyar var wiyyar, armi yemsa-
gar akeD ijj n wuccen D amezyan, uca 
qqimen tiraren ttazren, neïwen ass 
mmarra nitni amenni.
uca umi yeDwer mkur ijjen var yem-
ma as var uoecci, tesseqsa tixsi 
mmis tenna as: «mani tuva trupeD ass 
a ammi inu, atsa inu?», yenna as net-
ta: “ufiv ijj n wuccen D amÇyan, uca 
neqqim n tirar n sfarnin n tazzer 
mmaËËa», tenna as nettat: “vark!§ qa 
wenni D amcum nnev, qa mara tirarD 
akiDs aD cek yecc».
 rami tesseqsa tuccent mmis tenna 

as: “mani tuva tedji iD assa a ammi 
inu; a atsa inu ? », yenna as: “msafaäev 
akeD ijj n yezmar D amaÇyan, uca 
neqqim n tirar n tazzer n sfarnin n 
tazzer mmarra », tenna as: “vark qa  
wenni D macca nnev, zi lïa ya tsawent, 
mara tirer D akiDs ccit ».,
 rami D tufut, yemsafa$ ä yezmar 
akeD mmis n tuccent, uca irava d  
wuccen xef  yezmar yenna as: «awap 
ass d aD nirar ay amedduker”, yenna 
as yezmar: «min Dac tenna yemmac ten-
na ayi t ura D nnec yemma».

* Yunas lukili

min Dac tenna yemmac tennayit 
ura D nnec yemma



Isggwasn d ntta yttxnunus xf tmiwa ukttuy 
inyr n temçi d uxub  n tourma, ar yuollu g  yiÄ 
ddunit itffr jaj ns tilufa n tudrt, d hat lla 
yutt s tiçit ns xf txrbict isenÄal, yggar 
tatca zg tmnza i middan, yfrÄ zigs isgf-
gwasn  it isvusn s ipddiqn n tiram iwtn 
ipdjamn issikin.Drusn itran yumzn aylli yla 
ujnna xf iberrm usgniw. iganna cwi ad iss-
vd i wnnirs yiÄ,yfti idmar ns i waÄu dat 
i mava ykks ibⵟⵟan yrs tabdoit ns umvaz 
isnÄal
-urarr isnÄal
Yuv uydi ns, iddv yuki d mayd  iddan, ylul 
zg tyffart, ybbi ⵟm  ipÄu dat as, 
tallst tumç zg ujnna s acal, d uydi ar 
yttav, allig  d fvnt tsiwan ar tturarnt, 
fvnt idammn iddv ftint tnÄlin tlul tat-
ca ziksnt, yavul wacal d ixba n tallunt, 
d wul ns ira ad as d yffv zg idmar 
ibbi icedran yiÄ.
Tamç tujjuⵟ n lmut zg ujnna s acal ar tt 
sagwad imekÄan n tudrt, d ntta ur yk-
kis alln zg tsiwan tigajwalin,isviman 
i tçulla imttin , ysll i yhttifn d imt-
tâwn, qqarnt as tivmas g uqmu irint 
ad as bÄunt s trjajayt. isÄfur i 
ymegraÄ  umzgun xf tggurt ujnna allig 
ymsisid lpal, crrin içnçar n tifawt 
tallst, dad ay fddan urarr d tçulla 
imttin avulnt tsiwan d imttin.
-Ivuyan
IsnÄal uran, d ivuyan n mukka ayd igan 
adida g usays ypçÄn, ggafin d ibÄayn 
n tjÄaÄ  d ibbin sa  n trujal, avult d idammn 
ar ittmiççiÄ zg tvara ns, ar t mmatn jaj nnes 
iswengimen, ar tbÄin wusman n tukkt g turin 
ns, ku yun yra ad tagl twngimt ns g ihwil yiÄ, 
ca as ittini vas tiwirga unnli ur innirsn, d 
kra Änin lla yas ittini is d stit ayd içra. 
issk afus ad ikks ifrruvn inin udm ns, 
talit d tukt yugr amgully usgniw g ujnna, ar 
ittini ingr as d uqrru ns is d ad iger ta-
vuyit  vr wis ddrnin.
-Arap, ad yi inin tgid apyuÄ, imsawal d uqr-
ru ns irar vifs :
-Ur inni ad agid yi yasi agwa vas asmun inu 
amaray, ynfaja unneli ns adda ykti amddakul ns 
va gits yamun g tufra ns d ihwil yiÄ avzaf.
-Imttin
incu ass s tvuzi n tanÄliwin imttin imaynutn d 
yrupn vr s isnÄal,imettin ittl g ccuqat tuli 
tinikt, d ntta ygra pççuÄi ar yeqqaz, tali 
tidi taynert nnes zeg ed sfiqqisen ivsan, 
yelul zzik sn uksum,ar iggar isfÄawn isvu-
san tigwt jaj n tasa ns. Yadr i uqrru yamç 
tawuri s kutwal, ysgadj tawngimt ns vr s 
asmutti imttin d trarit wacal vif sn.Adday 
vif s ggwudin iswngimn lla yggar ipurifn 

ad ymmgraw d usmun ns, bar ad as ysfsi 
lkucat isqsitn ymgullin xf unnli ns, yttr as 
amur bar ad t yfukka zg twirga d yiwi 
waÄu vrs.Yamç abrid vr tgmmi g ywalf lla 
tin yttafa s tmrsa upbbas mi ybÄa mummu n 
tiⵟ s tirr , mec t ysqsa:
-May trid? Yrar vifs s taÄssa:
-Is tnnid is lla tariv s tidt?
Yuli udida ansa yugr walli isenÄal,lluzn 
idlisn d tflayin g usqqimu ns, ilint tgd-
didin waman waÄil d ifcka yuran d yits g 
qqimn tmqqa  tibrqaqqacin, tjju tsqqimut mun 
vifs izan, d umaray s tmrsit upbbas mi 

twaggn tyffar . Yvjdm umvaz isenÄal tama ns, 
bla ma va yraja ad yrar lbal vrs, yagr am-
zaz s wawal,ar as ytvisa xf ihwil imttin g 
isnÄal, d upbbas ygra tirjin i smv usaray 
ns, d ku tikklt lla yggar ayn yuri g ujnna, ar 
ysmussu aqrru ami ysvad i lqisat ns, ygr 
sbib i yhwil n tirra.
-Inggiyn utrs
Am yiÄi n am wan s ihwil, ar tturarn imettin 
ffir i manig gan am tsiwan ytnnr zg itrsawn, 
ar yurzzun ad ggadjn g ujenna, ur yviy ad yan-
nay inffiÄn d ihwil yiman imttin, tffv tasa 
lajwaf ns. Ku tiklt lla yttazla vrs asmun ns 
amaray yft-in lla yttari nvd yrrad i tssi 
n waman waÄil, ur d yiwi acpal i mayd yjran g 
ddunit, ur yviy ad ysxsi tavwavt ns, ymya-
fa agits g ubrid d ntta lla-s ykkat udar 
adar s me
rsit upbbas ur das ytfvn tugi, d tgddit 
waman waÄil g ufus ns, ar yggar ipurifn s 
imjduqqar ar yrggm ajnna d wacal, ywt aluÄ 
i waggayen.
-Ha ky d apbbas s mrsit nk ad? Ysqsat s 
taässa.
-Arap, nk d apbbas n ddunit ad m tlufa, is ur 

tçriÄ is tega ddunit taÄssa?
-Riv ad tasid agid yi tilufa imttin mi 
thwal yiman nsn.
-Nk ayd ygan atrs ynggin s uxub.
Ysksu kigan g tgddit irkan, lla urzzuv 
bar ad yi tg asafar, yg amzaz s wawal ar 
yttini:Yupnna illis n tmggant llig iyi d tiru 
vrs axub a, targgamt i ybba yççan g lajwaf 
inu tilufa yirw ns.
-Is ur trid ad tçrd agid yi urarr imttin 
g isenÄal?
-Yla ad afv boda udm Änin, maca mani ssya va 
t id awiv?

Ttuv tisfras wudm inu, yla vf yi 
ad rsv udm Änin.Adday t muttuyn 
imttin ad gint tisiwan itturarr g 
ujnna, qqurn walln ns ntta d umvaz isnÄal 
g ihwil d imⵟⵟawn nsnt ygan ihllil 
umzruy yggudjan g ibrdan n tmurt 
mi jn waraw ns.Tulit d tigwt yrob, 
ykks zziks aoban n taÄssa, yni as i 
umddakul ns s uyn as tuca:
-Is tssnd wasa max allig ur ggu-
djiv zg tmurt?
Ysvr digs umvaz isenÄal alln, yrar 
vifs s isqsi:
-Iddv ur ssinv vr wasa, mayd tg-
gav ad rupl i tuzzrayin nsn tiba-
liyin, ar urzuv açur inu yosan i wu-
kuf, d imvi aziza d yttalin zg urtu 
ya.
Ar vifs yttk yan izi, allig as 
yrs xf tinrt, cwi xf tinzar ns,ar 

yurzzu ad t yesebÄi, maca ur yviy, ar ta-
fraw vr ttisao, yrar aqrru ns d yizi en 
arssuÄ ytettin tizbbalin d imttin.
Ar Yurzzu g tuççumt yiÄ xf ma vas yksn 
aqraf n tvufi ns, ynqqr zziks agdrur n uqnaÄ, 
ygr sbib  n tvanimt ad as tamç yat tmvart 
yssaran tama isenÄal.Tmgullid vf s tmzag-
guyt n tayri d upars, ygr as ivil, ykks as 
ioban zg tkbrt ar tacwarit ibubban, ur 
tnmir nttat g wukus iobann ns iddv yrsa vas 
tabdoit tamllalt  ygan am ccuqt umttin, ar 
tggin tamuvçil  d nitni pççudi, sndn iqrra 
nsn xf tfkka n yan umttin g isenÄal, ar ytekks 
tavufi g tmvart s ivuyan am yilf, yav digs 
wafa uqnad n kigan isgwasn, ar yttini inyr as 
d uqrru ns:Wasa a yttidirv, d ur tlli tu-
drt i wn yggar ivallen i tigwt.
Tumç tuqqurt imnvi d tervi n tqma d ivalln, 
fsin g yat tfkka, ivuyan ddan d zg yan uzr-
dab, tazzl trjajayt g ivsan imuran, yafru 
izi ar asn yttka xf iqrra s ivuyan.

*Saoid bajji

IÄ UR IGIN AM YIÄAN
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6.    Concernant la Diaspora
L’Assemblée Mondiale Amazighe s’étonne 
de l’indifférence de plusieurs pays, particu-
lièrement les pays de l’Union Européenne, 
à l’égard des caractéristiques identitaires et 
des spécificités culturelles et linguistiques 
des émigrés originaires des pays d’Afrique du 
Nord ainsi que le renchérissement des débats 
relatifs à ce sujet. Comme preuve de la poli-
tique erronée de ces pays, qui hébergent des 
millions de citoyens et citoyennes amazighs : 
leur négation de l’amazighité ;
Dans des pays comme la France, la Belgique, 
la Hollande, l’Allemagne et l’Espagne, qui 
hébergent des millions d’émigrés amazighs et 
de citoyens(es) d’origine amazighe, les mil-
lions d’Amazighes sont traités comme des « 
Arabes musulmans »venus du Golf arabique 
et non comme des Amazighes avec un islam 
spécifique d’Afrique du Nord. Les dits pays 
européens se limitent dans leurs programmes 
d’enseignement et autres qu’à promouvoir 
l’arabe comme langue et culture des émigrés ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe regrette 
que les pays européens, dont ces propres 
citoyens(es) et la majorité des émigrés sont 
des Amazighes d’Afrique du Nord, négligent 
la langue et la culture amazighes et agissent 
à leur égard selon la logique des régimes et 
mouvements fondée sur l’idéologie du natio-
nalisme arabe et de l’islam politique, en stig-
matisant les valeurs et l’identité amazighes ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe insiste sur sa 
solidarité avec les victimes du terrorisme en 
Europeet ailleurs de par le monde, et en dé-
nonçant ces actes criminels qui ont un lien non 
avec les valeurs amazighes mais avec celles 
de l’Orient. Les Etats européens sont appelés 
à prendre immédiatement en considération 
l’identité, la culture et la langue amazighes 
dans leurs politiques et programmes destinés 
aux émigrés et à leurs citoyens(es) d’origines 
amazighes. Il en est de même au niveau de 
leurs politiques étrangères et leurs relations 
avec les Etats d’Afrique du Nord.
In fine,
L’Assemblée Mondiale Amazighe rappelle à 
l’opinion publique que tous les Etats d’Afrique 
du Nord, n’ont pas, à ce jour, présenté d’actions 
concrètes consacrant les droits des peuples 
amazighes. Bien au contraire, ils ont ignoré 
tout y inclus des actes symboliques qui ne leur 
coutent rien, tel la promulgation du nouvel an 
amazigh comme fête nationale fériée. (http://
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Sha-
red%20Documents/MAR/INT_CESCR_CSS_
MAR_21745_F.pdf ).
L’Assemblée Mondiale Amazighe a décidé 
d’organiser sa prochain assemblée générale en 
Tunisie, suite à la demande formulée par Mme 
Arabiya Nour Elbaz, présidente déléguée pour 
la Tunisie auprès de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe.
A signaler que l’Assemblée Mondiale Amazighe 
a renouvelé ses structures en élisant un nouveau 
Bureau Confédéral, composé comme suit :
- M. Rachid Raha, Président de l’AMA;
- M. Dr. Mimoun Charqi, Président d’honneur et 
chargé des affaires juridiques;
- Mme. Amina Ibnou-Cheikh, Présidente délé-
guée pour le Maroc ;
- M. Skouti Khoudir, Président délégué pour 
l’Algérie ;
- Mme. Arbia Nour Elbez, Présidente déléguée 
pour la Tunisie;
- M. Mohamed Saleh Ansari, Président délégué 
pour les Touaregs
- M. Aazaoui Benaceur, Président délégué pour 
la France;
- M. Mhamed Bihmedn, Secrétaire général;
- M. Marzouk Chahmi, Secrétaire général ad-
joint ;
- M. Mohamed El Hamouti, Trésorier général ;
- M. Aissa Akaoui, Trésorier général adjoint;
- M. Mounir Bechiche, Président délégué pour 
le Mzab (Algérie) ;
- M. Mohamed Adarghal, Président délégué 
pour le Grand Rif (Maroc);
- M. Mohamed Boussaidi, Président délégué 
pour le Grand Atlas (Maroc) ;
- M. Said El Ferouah, Président délégué pour le 
Grand Souss (Maroc).
- M. Ouberka El Mahjoub, chargé de l’informa-
tion et de la communication.

A yessetma, A yetma
Chers amis, 
Azul si Tmurt  Taqvaylit ! 
Au nom de la direction du MAK, nous remercions 
l’Assemblée Mondiale Amazighe pour son invitation. 
Dans l’incapacité d’être présents physiquement, je 
vous adresse  ce message de fraternité et de soutien 
à travers lequel nous tenons à marquer notre parti-
cipation avec le cœur et l’âme à cette Assemblée des 
Amazighs.
Avant toute chose, le Mouvement pour l’autodéter-
mination de la Kabylie (MAK) tient à réitérer son 
indéfectible soutien au Dr Kameleddine Fekhar et 
ses compagnons qui subissent l’injustice et la tortue 
dans les geôles de l’Etat colonial algérien  à huis-
clos, dans le silence coupable de la majorité des 
organisations internationales dite de défense des 
droits Humains et des droits des peuples, à 
commencer par l’ONU maintes fois alertée.
Pour ce qui concerne notre Mouvement, nous 
considérons qu’il y a lieu de prendre acte 
de l’isolement dans lequel se trouvent les 
peuples Amazighs, sciemment livrés à la pré-
dation coloniale arabo-islamiste. Les Peuples 
amazighs, de plus en plus conscients de leur 
situation de «colonisés», luttent seuls contre 
des idéologies racistes et coloniales portées 
par des Etats illégitimes en Afrique du Nord, 
de surcroît soutenus par les « instances inter-
nationales ». 
De ce fait, nous considérons que les peuples 
Amazighs sont désormais dans l’obligation 
vitale de mettre en place une dynamique de 
solidarité et d’entraide mutuelle. La question 
est désormais urgente. La tragédie du Mzab 
nous a apporté une nouvelle preuve, violente et bru-
tale : Les Mozabites sont assassinés, leurs maisons et 
leurs biens sont pillés, brûlés, leur patrimoine histo-
rique est saccagé, et ce, avec le concours des services 
de police et de gendarmerie algériennes. De plus, 
ce sont les Mozabites, et donc les victimes, qui sont 
arrêtés, jugés et incarcérés pour les crimes qui sont 
commis contre eux sans que cela ne soulève, nulle 
part, la moindre protestation hormis chez les peuples 
Amazighs eux-mêmes en situation de précarité. La 
justice internationale et les prétendus dépositaires 
universels des droits de l’Homme n’ont émis aucune 
protestation. 
Depuis les prétendues indépendances africaines, les 
Mozabites, comme les kabyles, comme l’ensemble 

des peuples Amazighs subissent l’oppression et la 
répression de la part d’Etats illégitimes qui se récla-
ment d’une Histoire, d’une culture et d’une iden-
tité étrangères à l’antique Tamazgha. A travers leur 
idéologie d’importation, ils n’ont qu’un seul objec-
tif : La disparition totale et définitive des peuples 
autochtones Amazighs parce que justement, ils sont 
les peuples légitimes de cette région du monde. La 
culture, l’identité et la civilisation des Amazighs, 
qu’ils soient Nefoussis, Kabyles, Rifains, Chleuhs, 
Touaregs, Canariens, Chaouis ou Mozabites, est plu-
sieurs fois millénaire. 
Les peuples Amazighs sont historiquement attestés 
comme les peuples premiers de l’Afrique du nord, 
de même que sont attestées les invasions étrangères 
qu’ils ont eu à subir, des phéniciens aux français en 
passant par les romains, les vandales, les arabes, les 

espagnols, les ottomans… 
Il n’y a aucun doute sur la légitimité des peuples 
Amazighs à vivre librement sur leur territoire ! C’est 
leur droit le plus absolu d’exister librement et offi-
ciellement sur ce territoire qu’ils ont bâti et façonné 
par leur civilisation millénaire. Quiconque affirme le 
contraire s’inscrit de facto dans l’entreprise coloniale 
qui vise à déposséder les peuples de leur langue, de 
leur histoire et de leur mémoire dans le but évident 
de les asservir. 
Aussi, notre Mouvement apporte son total soutien à 
tous les peuples Amazighs qui luttent pour leur li-
berté, leur dignité et au final leur sécurité. Partout 
sur le territoire de Tamazgha, nous encourageons les 
militants amazighs à dépasser le cadre de la simple 

revendication culturelle et à militer activement en 
faveur de l’émancipation de leurs peuples à travers 
l’instauration de leur propres Etats. 
Nous avons le devoir de nous rapprocher, de nous 
soutenir et de nous entraider. Il est dans notre inté-
rêt à tous de mettre rapidement en place un Front 
des peuples Amazigh pour arracher notre droit légi-
time à une existence libre et digne sur nos propres 
territoires. Notre action unitaire renforcera nos 
droits nationaux et internationaux face à la politique 
de substitution identitaire qui tente de faire de nos 
peuples des étrangers sur leur propre territoire. 
Les négateurs de notre existence en tant que peuples 
et nations usent de la misère, de la manipulation, de 
la torture et de l’assassinat pour nous faire taire. Ils 
utilisent le fanatisme religieux et l’arabisation for-
cée de nos enfants pour faire d’eux les artisans de 

leur propre négation. L’insécurité et le ter-
rorisme qui règnent ces dernières années en 
Kabylie, en pays Touareg et dernièrement en 
pays Mzab sont les œuvres de ses despotes 
qui gouvernent nos peuples. Ils livrent nos 
territoires à la misère, au terrorisme et à 
toute sorte de banditisme dans le but évident 
de nous fermer tout horizon d’avenir pros-
père. 
C’est de notre solidarité, de notre coopéra-
tion et de notre union que jaillira le souffle 
de la liberté et de la dignité pour les peuples 
Amazighs. Nous sommes désormais mis en 
demeure de les concrétiser. A défaut, c’est 
notre survie et notre sécurité que nous met-
tons en danger. 
Nous appelons l’Assemblée  Mondiale Ama-
zighe  « à soutenir les mouvements d’émanci-

pation et de libération des peuples Amazighs », nous 
l’appelons à s’inscrire dans le sens de l’histoire à la 
faveur des bouleversements géopolitiques en cours 
en Afrique du Nord et dans le Sahel. Les Etats post-
coloniaux, créés par les anciennes puissances colo-
niales ne sont nullement représentatifs des peuples 
Amazighs qui sont à ce jour réprimés et même com-
battus par ces Etats qui pratiquent contre eux une 
politique coloniale. 
Notre union fera notre force ! Vive Imazighen ! 
Longue vie aux peuples Amazighs ! Pour le MAK,

Bouaziz Ait Chebib, 
présidentdu M.A.K

Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie

Le président du Mouvement pour l'Autodéterination de la 
Kabylie (MAK) soutient l’Assemblée Mondiale Amazighe

Tout projet social et des valeurs partagées 
pour les peules amazighs d’Afrique du Nord 
est d’une importance capitale pour l’émer-
gence de notre contrée sur la scène interna-
tionale et l’efficience d’actions militantes.
En effet, La définition  de ces valeurs, sans 
surtout se gargariser de promesses aussi 
futiles que vaines. Elles ne doivent pas être 
des vœux dépendants d’une volonté politique 
mais s’assumer à des  actions concrètes. 
La tache est très ample, il va falloir la sérier 
à des fins didactiques et la présenter dans 
ses fondements à savoir pour notre société la 
présentation des valeurs de :
- rationalité
- liberté
- réhabilitation officielle dans les faits de 
l’identité, langue et culture amazigh en lui 
conférant le  même statut constitutionnel et 
juridique que l’arabité qui, toute deux sans 
prédominance aucune forment le facteur de 
l’indivision intra nationale et/ nord afri-
caine.
- solidarité
- paix 
1° - la rationalité implique la construction 
d’une société de connaissances scientifiques. 
L’école devra  être moderne, recevoir la prio-
rité au plan financier et s’ancrer sur des lan-
gues porteuses de sa voir, essentiellement 
donc les langues des pays de haute techno-
logie. 
2°- La liberté devra recouvrir tous les élé-
ments de la vie  sociale à savoir :
* la liberté religieuse

* l’émergence des femmes à tous les postes 
de responsabilité sans aucune discrimination
* l’indépendance des médias
* la liberté d’association
* l’indépendance de la justice
3°- la solidarité exige qu’il y n’ait  aucun 
segment  de la société qui soit marginalisé. 
Cette vertu  implique :
* la fin de toute discrimination basée sur 
l’ethnie, la race, la religion, la langue
* l’octroi d’un revenu de dignité pour toute 
personne qui n’a pu s’intégrer dans l’activité 
économique
* la multiplication des possibilités de se for-
mer à tout âge.
4°- la réhabilitation de l’amazighité, c’est 
l’aisance même de la personnalité Nord Afri-
caine. Dés lors,  la négation d’une parie de ce 
qui constitue avec l’arabité le socle de l’unité 
intra nationale et nord   africaine cessera et 
mettra à l’évidence la réalité, les faits histo-
riques et géographique dans les  quels évo-
luent les populations de cette contrée. Per-
sister par idéologie politique, machiavélique,   
autisme, cécité, et dans tout ce qui contribue 
à la division d’un peuple plus unis que jamais, 
c’est ce rendre irresponsable et coupable des 
lendemains incertains et nuisibles au déve-
loppement soci aux-économiques et cultu-
rels, tant à l’intérieur de nos pays respectifs 
que dans notre s/continent en général.  
5°- la recherche de la paix conditionne la 
cohésion sociale. Elle suppose au préa-
lable qu’il n’y ait aucun segment social qui 
soit dominateur. Ce sont les privilèges  que 

s’octroient les dominants qui sont à l’origine 
des  émeutes qui agitent nos contrées. Les 
réprimer demande des dépenses de sécurité 
très importantes au détriment des investis-
sements économiques, et humains. Et le blo-
cage écono mique sera la source de tensions 
sociales, Il faut nous rendre à l’évidence: on 
ne résous pas les problèmes soulevés par une 
émeute en augmentant les effectifs et les 
salaires des corps de sécurité mais en faisant 
l’inverse. La paix suppose donc la recon-
version graduelle à des activités civiles de 
l’ensemble des corps de sécurité. Les armes 
pléthoriques entravent le développement 
-  Le transfert graduel des prérogatives des 
corps de sécurité à des institutions civiles. 
C’est là, la  condition de la cohérence d’une 
démarche visant la promotion de l’homme.
-  le rejet de toute politique belliqueuse à 
l’endroit des peuples et nations voisines.
Depuis les indépendances, nos pays ont viré 
vers le totalitarisme et son triptyque: le mili-
tarisme, le baathisme et le salafisme. Ce sys-
tème enrichissant des oligarchies, mais blo-
quant toute évolution.
Il vient d’atteindre le terme ultime de son 
fonctionnement caractérisé par le chaos.  
Il va falloir revoir touts les fondamentaux de 
nos sociétés et non se contenter de réviser les 
dispositifs juridiques qui seront fatalement 
inopérants

* Mohamed Ait Madjid
* Membre Fondateur de la Ligue Algérienne 

pour la  défense des Droits de l’Homme 

METTRE FIN A L’OLIGARCHIE
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L’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) a organisé sa hui-
tième assemblée générale à Ifrane, dans le Moyen Atlas – Ma-
roc -, les 27, 28 et 29 novembre 2015 / 2965. Etaient pré-
sents  des militants et personnalités amazighs et des délégués 
d’associations amazighes des pays d’Afrique du Nord et de la 
Diaspora.
Nous remercions vivement les participants de Tamazgha et de 
l’extérieur, qui ont contribué à la réussite du cette huitième 
assemblée de l’Assemblée Mondiale Amazighe. Pour rappel, 
l’AMA s’est fixé comme objectif la défense des droits des Ama-
zighs dans le monde et une vision stratégique de Tamazgha 
basée sur le principe du droit à l’autonomie des régions dans 
tous les Etats d’Afrique du Nord (Tamazgha), en tant que solu-
tion pour la paix, pour l’union, pour le développement, pour la 
prospérité et pour le progrès des peuples amazighes et autres.
La huitième assemblée mondiale des Amazighs s’est dérou-
lée dans un contexte régional décisif en relation avec les pro-
blèmes qui concernent les Amazighs. Le combat pour les lois 
organiques relatives à la mise en œuvre de l’officialisation de 
l’amazighe au Maroc se poursuit et les amendements constitu-
tionnels en Algérie sont incertains quant à l’officialisation de 
l’amazighe en raison des hésitations de la part du pouvoir de 
Bouteflika.
En Libye, en dépit des acquis relatifs et non officiels des Ama-
zighs, la négation des droits amazighs continue en interne et 
en externe, particulièrement, suite à leur exclusion par les Na-
tions Unies dans le dialogue nationale interlibyen.
Malgré l’intervention internationale et onusienne dans 
l’Azawad, la situation des Touaregs n’a pas connu d’améliora-
tion. La situation est restée immobile et lamentable depuis la 
signature de l’accord d’Alger du mois de mai dernier, accord 
qui au demeurant ne répond guère aux droits élémentaires des 
Touaregs.
En Tunisie, exception faite de la liberté de constitution des as-
sociations civiles amazighes, le régime post-révolution a exclu 
la langue et la culture amazighes de la nouvelle constitution et 
ne fait rien pour les protéger.
Les Etats de Tamazgha vivent au rythme de changements qui 
touchent aux intérêts des peuples amazighs, dans le cadre de 
perturbations internes et d’interventions externes de la part de 
pays occidentaux et orientaux en sus d’une menace avérée du 
terrorisme. En relation avec cette situation, l’Assemblée Mon-
diale Amazighe, lors de la clôture de sa huitième assemblée des 
Amazighes du monde, organisée à Ifrane au Moyen Atlas – Ma-
roc –, déclare ce qui suit :

1.  Concernant le Maroc
L’Assemblée Mondiale Amazighe insiste sur le principe d’éga-
lité entre la langue amazighe et la langue arabe. Et demande de 
s’appuyer sur les conventions et les pactes internationaux des 
droits de l’homme pour l’élaboration de la loi organique rela-
tive au Conseil national des langues et de la culture marocaine 
ainsi que pour la loi organique relative à la langue amazighe ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande à l’Etat marocain 
d’agir sans tarder pour l’élaboration et la publication des lois 
organiques précitées, conformément aux recommandations du 
comité onusien des droits économiques, sociaux et culturels 
(http://www.afaspa.com/IMG/pdf/Concluding_Observa-
tions_-_French.pdf)  ainsi que leur mise en œuvre avant la fin 
du mandat du gouvernement actuel. Nous refusons totalement 
à ce que ce gouvernement élabore les lois et laisse leur mise en 
œuvre à un futur gouvernement. Nous dénonçons la répétition 
du scénario d’atermoiement qui a caractérisé la mise en œuvre 
de l’officialisation de l’amazighe durant les quatre années pas-
sées du mandat du gouvernement et du parlement actuels ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande à tous les militants 
et cadres amazighs de laisser de côté les détails et les futilités, 
et de s’atteler à la cause amazighe dans sa globalité dans une 
vision clairement nationaliste de Tamazgha, en s’inspirant des 
modèles pacifiques organisationnels des peuples voisins qui 
partagent les mêmes causes avec les Amazighs ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe réitère son appel à l’Etat ma-
rocain pour la réalisation d’un recensement des citoyens (es) 
marocains(es) amazighophones, en conformité avec les critères 
internationaux et réitère sa position quant à la non crédibilité 
du recensement de Lahlimi;
L’Assemblée Mondiale Amazighe rejette le dernier modèle de 
« régionalisation élargie » au Maroc, du fait qu’il est un projet 

administratif qui n’a apporté rien de 
nouveau par rapport aux réformes, 
aux élections, à la représentation, à la 
tutelle du ministère de l’intérieur et 
à la gestion. Nous constatons que la 
vraie régionalisation efficiente pour 
le pays, ne peut se faire que dans le 
cadre d’un Etat basé sur un système 
fédéral, fondé sur un pouvoir d’auto-
nomie des régions tel que pratiqué 
dans un ensemble de pays du monde;
L’Assemblée Mondiale Amazighe 
s’étonne de l’exclusion des détenus 
politiques amazighs des procédures 
de libérations et grâces menées par 
l’Etat marocain de temps à autres, 
pour des dizaines de détenus de toutes 
sensibilités et courants ;
Nous dénonçons la continuation de 
l’Etat quant à l’exploitation par cer-
tains imams des podiums des mos-
quées pour propager des discours fallacieux et haineux à 
l’encontre de l’amazighité et des Amazighs. Nous dénonçons 
également l’exploitation politique de la religion, quelle que 
soit sa forme et de quelle part que ce soit, y compris par l’ins-
titution étatique.

2.    Concernant L’Algérie
L’Assemblée Mondiale Amazighe constate la continuation de 
l’incarcération du membre de son organisation en Algérie Dr. 
Kamal Eddine Fakhar, au côté de vingt-quatre militants ama-
zighes du M’zab. Elle déclare sa dénonciation du verdict ré-
cent à l’encontre de Kamal Eddine Fakhar et Kacem Soufghale 
condamnés à un an de prison. Une ancienne accusation relative 
à l’organisation d’un sit-in, dans l’attente d’un jugement basé 
sur dix-huit accusations dont des accusations très dangereuses 
inhérentes à la sécurité du régime et à l’atteinte de la sécurité 
de l’Etat. Accusations fallacieuses dont l’objectif est d’endiguer 
une élite de militants de droits humains mozabites amazighs. 
Le pouvoir algérien ne dispose pas de preuves matérielles 
qui renforcent ses prétentions. En outre, il continue d’ignorer 
les appels de droit émanant de structures internationales qui 
revendiquent la libération immédiate des détenus amazighes 
mozabites ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe souligne que les amende-
ments constitutionnels en Algérie qui ignorent l’officialisation 
de la langue amazighe, dans un rapport d’équité avec l’arabe 
de manière totale, n’ont pas de crédibilité. A titre de preuve 
l’existence d’un plan stratégique à long terme pour l’éradica-
tion de la présence amazighe dans le pays et la négation de la 
civilisation et de l’identité amazighe ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe insiste sur le devoir de consé-
cration par le système algérien du droit à l’autonomie des 
régions, particulièrement celles de la région de Kabylie et du 
Mzab. Nous enregistrons dans ce domaine notre solidarité avec 
Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) 
et du Mouvement pour l’Autonomie du Mzab (MAM) ainsi 
qu’avec les citoyens(es) des deux régions en faveur de leur 
lutte pour leurs droits, tels que consacrés par les pactes inter-
nationaux des droits de l’homme et des peuples;
L’Assemblée Mondiale Amazighe dénonce l’intervention néga-
tive de l’Etat algérien dans les affaires des Etats nord-africains, 
particulièrement dans le Sahara occidental et en Azawad, où il 
œuvre en complicité avec la France, pour imposer une solution 
pacifique, qui ne répond pas aux ambitions des citoyens(es) 
touaregs, ce qui a renforcé la crise et a créé un terreau pour la 
propagation des groupes djihadistes extrémistes qui menace la 
sécurité des Etats de la région et du monde.

3.    Concernant La Libye
L’Assemblée Mondiale Amazighe exprime son regret profond 
quant à la situation en Libye, du fait que des acteurs ont re-
nié l’esprit de la révolution contre le système d’antan, incarné 
par des slogans de liberté et de démocratie. Ces parties soute-
nues par certains pays d’Orient dont le Qatar pour s’accaparer 
le pouvoir en éliminant les autres composantes de la société 
libyenne sont la cause directe des affrontements entre libyens. 
Durant les années qui ont suivi la révolution, l’Assemblée 

Mondiale Amazighe a constaté le dessein délibéré des parties 
arabistes quant à la consécration de la politique d’exclusion et 
de marginalisation à l’encontre des Amazighes et des Touaregs 
ainsi qu’à l’encontre des Toubous. Fait qui a poussé ces com-
posantes à se retirer des instances de l’Etat libyen et à boycot-
ter moult échéances électorales, y compris la conception de la 
constitution post-révolutionnaire. Notre tristesse est renforcée 
par l’ignorance par les Nations Unies et les pays occidentaux 
de l’existence du fait amazighe en Libye et leur exclusion du 
dialogue national inter libyen ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe ne voit pas de solution pour 
l’état actuel libyen, en dehors d’une constitution démocratique 
qui consacre un Etat fédéral qui permet à toutes les compo-
santes du peuple libyen de s’autogérer, en conservant leurs 
spécificités dans le cadre d’une démocratie participative, loin 
du centralisme exagéré qui ne peut conduire qu’à l’exacerba-
tion de la situation ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe exhorte les Amazighs de Li-
bye pour qu’ils rehaussent le plafond de leurs revendications 
de sorte qu’elles englobent tous les articles de la constitution 
libyenne et qu’elles se conforment aux pactes internationaux 
des droits de l’homme et des peuples ainsi qu’aux principes de 
démocratie et des valeurs de liberté.

4.    Concernant la Tunisie
L’Assemblée Mondiale Amazighe réitère le refus de la margi-
nalisation et de l’exclusion de l’identité amazighe de Tunisie 
ainsi que la quasi absence de son évocation dans la constitu-
tion post-révolutionnaire qui consacre la dictature culturelle 
et l’apartheid linguistique qui a dominé l’ère « Ben Ali », au 
lieu de promouvoir une démocratie culturelle respectueuse de 
l’identité, de l’histoire et de la civilisation de la Tunisie dont 
l’amazighité constitue le socle ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande à l’Etat tunisien de 
prendre des décisions et promulguer des lois pour l’intégration 
de l’amazighité dans les différents secteurs qu’il dirige, à com-
mencer par l’enseignement et les médias ainsi que les autres 
domaines ;
Nous saluons les efforts des cadres civils amazighs de Tunisie en 
dépit des difficultés et des obstacles qu’ils affrontent.

5.    Concernant l’Azawad
L’Assemblée Mondiale Amazighe réitère sa dénonciation quant 
à la présence des forces militaires françaises dans l’Azawad, 
sous prétexte de lutte contre le terrorisme, en dépit de la capa-
cité des Touaregs à se défendre. L’Assemblée Mondiale Ama-
zighe dénonce également la collusion de Paris avec le régime 
dictatorial algérien contre les droits des Touaregs ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe insiste sur le fait que la paix 
et la stabilité totales et permanentes dans l’Azawad ne peuvent 
se réaliser qu’avec l’octroi de l’autonomie élargie à l’Azawad 
dans le cadre d’un état fédéral ;
L’Assemblée Mondiale Amazighe réitère son appel à la commu-
nauté internationale pour endiguer les initiatives de l’Algérie 
et trancher le dossier du conflit entre le Mali et les Touaregs, 
conformément aux dispositions et articles des pactes interna-
tionaux des droits de l’homme et des peuples.

L’AssembLée mondiALe AmAzighe demAnde Aux etAts européens à prendre en considérAtion 
L’identité, LA cuLture et LA LAngue AmAzighes dAns Leur poLitique contre LA rAdicALisAtion
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* سعيد باجي

تدريس  ملف  عىل  القائمون   يرص 
األمازيغية، منذ انطالقته يف املوسم الدرايس 
األمازيغية  وضعية  أن  عىل   2003-2004
يرام،  ما  عىل  املغربية  املدرسة  داخل 
ويبذلون مجهودا إعالميا  كبريا يف محاولة 
عليهم  تفرضه  بما  التزامهم  إلظهار 
الخصوص،  املوقعة بهذا  اتفاقية الرشاكة 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  بني 
 ،2003 يونيو  يف  الوطنية  الرتبية  ووزارة 
الواقع،  عنها  يكشف  أخرى  عنارص  لكن 
املدارس  يف  األمازيغية  وضعية  أن  تؤكد  
تؤول إىل الصفر، وتؤكد املعطيات التي تم 
املدارس  داخل  الراهن،  الوقت  يف  تداولها 
سياسية  وخلفيات  األزمة  عمق  املغربية، 

يف  تنطلق  بريئة،  غري 
من   أساسا   الربط  هذا 
بها  جرى  التي  الكيفية 
تدبري ملف األمازيغية، إذ 
مبارشة  ذلك  حصول  أن 
اإلرهابية  األحداث  بعد 
الدار  شهدتها  التي 
واضحا  كان  البيضاء، 
منه الدور السيايس الذي 
تعول عليه الدولة لتلعبه 
السيايس  املشهد  داخل 

املغربي.
الذي  الجديد  املعطى 
يتعلق  األزمة  هذه  يربز 
التي  العامة  باألسس 
تقوم عليها تلك السياسة 
من   استدرجت  التي 
األطراف  تلك  خاللها  
املتعاقدة للقيام بها، من 
اإلتجاهات  تحديد  أجل 
لألمازيغية  الجديدة 

فيها.
التوجه  ذات  النخبة  أن  فيه،  الشك  مما 
تدبري  يف  املسيطرة  هي  العروبي، 
سلطة  تملك  التي  فهي  املؤسسات، 
مصالحها  اتجاه  يف  وتستخدمها  الدولة، 
مسيطرة  هذه  والنخبة  اإليديولوجية، 
معنى  وإيديولوجيا،  وسياسيا  اقتصاديا  
اإليديولوجية  سياستها  تمارس   أنها  هذا 
والتوافق  اإلجتماعية،  الحقول  مختلف  يف 
يف  املغربي  السيايس  املشهد  شهده  الذي 
الحقول رضوري  األخرية، بني هذه  اآلونة 
وتأبيد  النخبة  هذه  وجود  الستمرار 
السياسة  بني  التوافق  أن  أي  سيطرتها، 
الثقافية لهذه النخبة والسياسة التعليمية 
مثال، يف منتهى الرضورة، التي تؤبد منطق 
عن  املنبثقة  فاألحزاب  نفسه.  السيطرة 
سيطرتها  تمارس  الوطنية«  »الحركة 
اإليديولوجية يف شتى الحقول اإلجتماعية 
باستمرار  تتجدد  أن  فيه  البد  بشكل 

الرشوط املادية لسيطرتها هاته.
التي  الحكم  لعالقات  املستمر  التجدد  إن 
نخبة  الوطنية«  »الحركة  ورثة  من  تجعل 
لتحقق  األسايس  الرشط  هو  حاكمة 
عملية الحكم نفسه، والنخبة ذات التوجه 
مختلف  يف  دوما،  تهدف  القومي  العروبي 
تأمني  إىل  اإليديولوجية،  ممارساتها 
إىل تأمني  تحقق هذا الرشط األسايس. أي 
إنتاج   إعادة  لعملية  املؤسساتي  التحقق 
املستحيل  من  إذ  هذه.  الهيمنة  عالقات 
عىل هذه النخبة أن تنتهج سياسة ثقافية 
بمصالحها   إدارية...ترض  أو  تربوية  أو 
الحكم  بزمام  أخذت  كنخبة  اإليديولوجية 
هذه  عليها  تقوم  التي  واألسس  البالد،  يف 
األسس  مثال، هي  التعليم  النخبة يف حقل 
اإليديولوجية،  التي تقوم عليها سيطرتها 
عالقات  بنية  قاعدة  يف  تكمن  أسس  وهي 
النخبة  من  تجعل  التي  للعروبة  اإلنتماء 
عىل  والحفاظ  الحكم،  عىل  قائمة  ذاتها 
قبل  يكون  العالقات،  من  البنية  هذه 
العروبي  التوجه  عىل  بالحفاظ  شئ  كل 
اإلقصائية  السياسة  وبانتهاج  للدولة، 
أن  هذا  معنى  عليها،  للحفاظ  الرضورية 
اإليديولوجية لحفدة رواد  السيطرة  تأمني 

لرصاع  نتيجة  هو  الوطنية«،   »الحركة 
إيديولوجي تمارسه هذه النخبة  الحاكمة 

يف شتى حقول الرصاع.
ومن الرضوري إذن، بالنسبة لهذه النخبة، 
ممارسة  يف  مستمر،  بشكل  تؤمن  أن 
رصاعها اإليديولوجي، انتظام هذه العملية 
يسهل  ما  وهو  الحكم.  عالقات  تجدد  يف 
الثابت،  اإليديولوجي  األساس  فهم  علينا 
التوجه  ذات  املغربية  النخبة  سياسة  يف 
العروبي، يف حقل التعليم بشكل يمنع  كل 
التحقق  يف  يحدث خلال    أن  ما من شأنه 
األساسية  العملية   لتلك  املؤسساتي 
أي تجدد  أي بشكل يمنع   املتحدث عنها، 
تجاه  عائقا   يصري  أن  من  السياسة  يف 
تحقيق هذه العملية . ولعل املقصود بذلك 
يتحكم  البالد  يف  التعليمية   السياسة  أن 

يتلخص  أولهما  أساسيان،  مبدآن  فيها  
التعليمية  الرشوط  تأمني  يف  عام  بشكل 
بأبنائها  النخبة  هذه  لتجدد  الرضورية 
ويتجدد الرعاع من الشعب بأبنائهم أيضا، 
فيبقى بذلك كل فرد من موقعه اإلجتماعي 
عن  شذ  ولنئ  الجغرايف،  بانتمائة  املكرس 
فسيبقى  معينة،  ظروف  يف  أفراد،  املبدأ 
املبدأ صحيحا بالنسبة لتجدد هذه النخبة.

هذه  إحكام  يف  يتحدد  املبدأين،  وثاني 
العروبيني،  والتوجه  الرتبية  ذات  النخبة 
يقبل  اإلجتماعي بشكل  الوعي  عىل تطور 
حسب  أي  الهيمنة،  تلك  أمازيغي  أي  فيه 
موقعه الفعيل من عالقات الحكم القائمة.

خالل  من  ملسناه،  الذي  الجديد  ما  لكن، 
التعليمية،  املنظومة  يف   األمازيغية  إدماج 
حقل  يف  العروبية  النخبة  سياسة  يف 
وراء  الكامنة  األسباب  هي  وما  التعليم؟ 
عملية اإلدماج هذه؟ ويف أي رشوط ظهرت  
هذه العملية؟ وما أهداف هذا اإلدماج، وما 

هو املنطق الذي يتحكم فيه؟ 
النخبة  دعا  الذي  املركزي  السبب  إن 
رضورة  إىل  الراهنة،  الفرتة  يف  العروبية، 
اإلستئناس  فيها  تعتمد  سياسة  انتهاج  
باألمازيغية يف حقل التعليم هو ظهور خلل 
والالتوازن  السيايس   التوافق  عالقات   يف 
الطارئ بني تطور التعليم  وبني متطلبات 
التعليم  من  تجعل  التي  الشغل،  سوق  
العروبي  بالتوجه  مرتبطة  خدمات  قطاع 
واقتصاد،  معرفة  إنتاج  قطاع  ال  للحكم 
الرتبوية  السياسة   يف  يكمن  الخلل  هذا 
هذه  مصالح  يهدد  ما  وظهور  املمنهجة، 
الفكر  ظاهرة  انتشار  خالل  من  النخبة، 
الوهابي والتطرف اإلرهابي. وبذلك قامت 
إلدخال  متتالية  بمحاوالت  النخبة  هذه 
األديان  دراسة  يف  املنفتحة  العلمية  الروح 
الظاهرة  ضبط  أجل  من  والثقافات 
الشباب  وجدان  يف  الحضور  الواسعة 
اسرتاتيجية  نهج  عرب  وتوجهه،  املغربي  
إعادة النظر يف التوجه اإليديولوجي للدولة 
عرب  الحكم،  عىل  تعاقبت  التي  وألحزابها 
نهج اسرتاتيجية جديدة تتوخى » اإلنفتاح 
من  األخرى،  بالثقافات  واإلستئناس«« 
الخلل  ذاك  وجود  فلوال  األمازيغية.  بينها 

إىل  الحكم  عىل  القائمة  النخبة  لجأت  ملا 
مقتضيات  من  تاله  وما  اإلنفتاح  سياسة 
وبعض  الفلسفة  مادة  إىل  الروح  إعادة 
مواد العلوم اإلنسانية، بعدما أن  استبدلت 
من  اإلسالمي،  الفكر  بمواد   مىض،  فيما 
شهدها  التي   املتتالية  اإلصالحات  خالل 
كانت  فرتات  يف  وبرامجه  الرتبوي  النظام 

حاسمة يف تاريخ البالد.
هي  األمازيغية  عىل  التعليم  فانفتاح 
األحداث  مع  متزامنا   كان  األخرى، 
البيضاء  الدار  شهدتها  التي  اإلرهابية  
السياسة  ضحايا  إحدى  كانت  والتي 
انتحارييها،  من  املغربية  اإليديولوجية 
حيث انتفت رضورة اإلنفتاح يف السياسة 
حقل  يف  العروبية  للنخبة  اإليديولوجية 
التعليم. لكن من الرضورة اإلشارة هنا إىل 
الدافعة  القوة  أن 
اإلنفتاح،  لهذا 
يهم  الذي 
»إدماج  باألساس 
 » يغية ز ما أل ا
املنظومة  يف 
كانت  التعليمية، 
ذلك  برغم  تكمن، 
التزامن، يف الضغط 
للمناضلني  املتزايد 
عىل  األمازيغ 
النخبة،  هذه 
رصاع  يف  أي 
كانت  إيديولوجي 
»الحركة  تخوضه 
ضد  األمازيغية« 
»الحركة  نخبة 
من  الوطنية«، 
الحق  انتزاع  أجل 

لألمازيغية يف التعليم. 
هذا  ظهور  وتاريخ 
السيايس  اإلنفتاح 
يشهد عىل ذلك، وعىل 
قد  اإلدماج  هذا  أن 
يزال  ارتبط دوما، وال 
الحركة  بقوة  مرتبطا 
حقل  يف  األمازيغية 
اإليديولوجي.  الرصاع 
الطبيعي  ومن 
األمور  تتم  أن  جدا  
الشكل،  هذا  عىل 
يتعلق  هنا  واألمر 
تحتله  الذي  باملوقع 
املدرسة  األمازيغية يف 
فاملوقع  العمومية، 
اطرادا   يتناسب  هذا 
الحركة  قوة  مع 
حقل  يف  األمازيغية 
املشكلة  إذ  الرصاع. 
عىل  مطروحة  ليست 

املستوى التقني
والوجيستيكي 

هذه،  اإلدماج  لعملية 
البعض،  يعتقد  كما 
عىل  متوقف  األمر  بل 
موقع هذه الحركة يف 
اإليديولوجي  الرصاع 
البالد،  تعيشه  الذي 
نتيجة   ، ظهرت  حتى 
هذه السياسة، حركة 
مزيفة  أمازيغية 
أحيطوا  ممن  مكونة 
وأسندت   هامة  عناية 
إليهم مهمة التدريس 
لألمازيغية.  الكاذب 
وهي رضبة استباقية 
النخبة  وعت  حينها   ،
الحكم،  عىل  القائمة 
تعليم  توسع  أن 
تزايده  أو  األمازيغية 
يف  السليم  بالشكل 
العمومية،  املدرسة 

للنضال  خلفية  قاعدة  خريجوه  سيشكل 
اإلدماج  هذا  واسرتاتيجية  األمازيغي، 
به  ترد  لم  لألمازيغية   الرتبوي  العشوائي 
القائمة عليه أن يهدد مصالحها  األطراف 
يف  عالقات   أن ظهور خلل  ولو  مستقبال، 
حني  وباألخص  باملحكومني،  الحاكمني 
الدولة  مؤسسات  بني  األزمة   ظهور 
للنخبة  تراءت  األمازيغ  واملناضلني 
بموقع  خاصة  أزمة  وكأنها   الحاكمة، 
أقل  أو  املغربية  املدرسة  يف  األمازيغية 
عن  األمازيغية  غياب   ظهر  أدق،  بشكل 
املدرسة وكأنه السبب الرئييس يف تولد تلك 
األزمة.  وترى تلك النخبة يف رضورة انتهاج 
سياسة اإلدماج  واإلعالن مبارشة بعد ذلك 
عن فشل األمازيغية يف املنظومة التعلمية،  
شعبية  به  ترتاجع  أن  يمكن  أسلوبا 
املغربية،  األوساط  يف  األمازيغية  الحركة 
دائرة  عن  مرحليا،  ولو  يبعدها،  بقدر 
األمازيغية  إدماج  السيايس. فدور  الرصاع 
إيقاع  ضبط  يف  يكمن  الرتبوي  الحقل  يف 
النضال األمازيغي بشكل يحتويه ويفشل 
العملية يف اآلن نفسه، حيث راهنت النخبة 
العروبية  عىل هذه اإلسرتاتيجية، وجعلت 
ال  بشكل   تستخدمه  فعاال  سالحا  منها 
سياستها   ممارسة   يف  الدهاء  من  يخلو 
وهي  لألمازيغية،  املعادية  اإليديولوجية 
أرادت  كلما  عديدة،  ميادين  يف  تستخدمه 
هذه.    لسياستها   العروبي  الطابع  إخفاء 
أقسام   يف  األمازيغية  عىل  فالحفاظ 
التعليم  من  أوىل   ومستويات  محدودة 
إيديولوجية  تصفية  كأداة  مثال،  اإلبتدائي 
هذه  ينجح  أن   يمكن  ما  بغياب   تربره   ،
العملية يف أقسام  ومستويات  أخرى من 
نفسه  التربير  هذا  إىل  تلجأ  وهي  التعليم، 
تعليم  يف  اإليديولوجية  سياستها  إلخفاء  

األمازيغية  كلهجات ال كلغة حضارة، ويف 
التعليم  مواد  باقي  تعريب  يف  اإلستمرار 
ترجمة  يف  حتى  بل  والثانوي،  اإلعدادي  
مبادئ وأساسيات العروبة باألمازيغية، أو 

بعبار أدق بتمزيغ اإلرهاب.
تتخذها  التي  الخفية  األهداف  إذن،  هذه 
املدارس  يف  األمازيغية  إدماج  عملية 
سياسة  انتهاج  بعد  السيما  العمومية، 
األهداف  أكثر من  باإلستئناس،  ما يسمى 
التضليل  دور  كذلك،  وهي  الظاهرة، 
اإليديولوجي يف طمس تلك األهداف الخفية، 
هذه  إخفاء  إىل  تلجأ  العروبية  فالنخبة  
الحقيقة العارية بإظهارها يف شكل يقلبها 
إىل نقيضها. وهنا يكمن الدور التضلييل يف 
إظهار األشياء  عىل عكس حقيقتها، ويف 
القومية  اإليديولوجية  السياسة  إظهار 
إىل  تهدف  التي  العامة  السياسة  بمظهر 
السياسة  تحقق  مدى  إن  الجميع.  خدمة 
واملعادية  التعليم،  حقل  يف  اإليديولوجية 
رهنا  ليس  الشعب،  فئات  أوسع  ملصالح 
فحقل  وحدها،  الحاكمة  النخبة  بإرادة 
اإلجتماعي،  الرصاع  حقول  من  التعليم 
من  األمازيغية،  عىل  العروبي   والهجوم 
الرتبوي،  العجز  بمظهر  إظهارها  خالل 
قبل  من  التعليم  هذا  عن  دفاع  يقابله 
هذا  أن  إال  األمازيغية«،  الحركة  »نشطاء 
ذلك  أيكون  الخصم،  بأدوات  يتم  الدفاع  
أم عن سذاجة سياسية لهؤالء  عن وعي  

النشطاء؟.
التصدي  عىل  قادرون  األمازيغ  فهل 
ضد  املمنهجة  العروبية  للسياسة 
تعزيز  وعىل  التعليم،  حقل  يف  األمازيغية 
هذه  ضد  ودعمه  الرسمي  تدريسها 

السياسة بالذات؟

تدريس األمازيغية ...
هل إلعادة اإلنتاج اإليديولوجي العرويب أم لتمزيغ  الفكر اإلرهايب يف احلقل التربوي؟

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من
 دعم الكتاب األمازيغي

برســـم سنة 2016

يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم الكتاب األمازيغي، 
وتشجيعا منه للكتاب واملبدعني واملؤلفني باألمازيغية والباحثني يف مجاالت 
اللغة والثقافة األمازيغيتني، تعلن عمادة املعهد عن فتح باب إبداء الرغبة 

يف االستفادة من الدعم املخصص، برسم سنة 2016، للكتاب األمازيغي.

مكتب  لدى  طلباتهم  إيداع  املذكور،  الدعم  عىل  الحصول  يف  الراغبني  فعىل 
الضبط باملعهد )شارع عالل الفايس، حي الرياض، مدينة العرفان، ص ب 
 31 2015 إىل غاية  2055 الرباط(، خالل الفرتة املمتدة من فاتح دجنرب   :

دجنرب 2015، عىل الساعة الثانية عرشة زواال، كآخر آجل.

ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
• طلب يف املوضوع موجه إىل عميد املعهد؛  

           • نسخة من البطاقة الوطنية، مصادق عليها؛
• نسخة من الكتاب املعني بطلب الدعم يحمل ثمن البيع.  

بعد  الكتاب،  لعدد محدد من نسخ  املعهد  اقتناء  يف  املذكور  الدعم  ويتمثل 
املسطرة  وفق  وذلك  نسخة،   50 حدود  يف  الطلب،  عىل  باملوافقة  التوصل 

املعتمدة لدى املعهد.
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مواعيد
•جمع عام  

 
باملقر   2015 دجنرب   1 الثالثاء  يوم  عقد 
العام  الجمع  باها  أيت  لبلدية  القديم 
أدرار  ن  تيليل  لجمعية  الخامس  العادي  
فيه  تناول  حيث  واالجتماعية  الثقافية 
املايل  و  األدبي  التقريرين  قراءة  املجتمعون 
ليفتح  عليهما.  املصادقة  و  ومناقشتهما 
باملنطقة  األمازيغية  وضع  حول   النقاش 
الوالية  يف  الجمعية  اشتغال   ومقاربات 
اسرتاتيجية  تجديد  ورضورة  السابقة 
العمل و االنفتاح عىل الشباب وإعطاء دماء 
باملنطقة.  األمازيغي  النضايل  للفعل  جديدة 
الخامس  العادي  العام  الجمع  أسفر  وقد 
للجمعية عىل انتخاب املكتب الجديد املتكون 
من: خالد أوبال رئيسا، عائشة حميدوش و 
الحسن داموالي نوابا له، امحمد أويس كاتبا 
عاما وابراهيم بويف نائبا له، عادل بوسكيض 
أمينا للمال و عبدالرحيم أوالعابيد نائبا له، 
حنان  من:  كل  كمستشارين  انتخب  فيما 
أوحمو،  محمد  والعرسي،  براهيم  عياش، 
وياسني  حمايم  محمد  الكجىض،  خديجة 

ألحيان.
أدرار  ن  تيليل  جمعية  أن  بالذكر  وجدير 
الثقافية و االجتماعية تأسست يوم الجمعة 
10 نونرب سنة 2006 بمدينة أيت باها وهي 
حكومية   غري  ديمقراطية  أمازيغية  جمعية 
املجتمعي  و  الفكري  للمرشوع  حاملة 
قدما  امليض  إىل  وتسعى  األمازيغية  للحركة 
يف  وثقافة  لغة  االمازيغية  عن  الدفاع  يف 
الوعي  العمل عىل ترسيخ  و  شتى تجلياتها 
تحقيق  عىل  العمل  و  األمازيغية،  بالهوية 

األهداف التي سطرتها الجمعية.

  •بدائل المغرب  

صحفية  ندوة  املغرب  بدائل  منتدى  ينظم 
»مشاركة   : حول  دراسة  و  برنامج  لتقديم 
الجمعيات يف الحكامة املحلية«، يوم الثالثاء 
15 دجنرب 2015، التاسعة و النصف صباحا 

بفندق املجلس يف الرباط،
برنامج  إطار  يف  الصحفية  الندوة  تدخل 
املغرب  بدائل  منتدى  أنجزه  الذي  »تقوية«، 
ونوفا بدعم من التعاون االسباني يف املغرب، 
الرتكيبي  التقرير  لتقديم  فرصة  وتشكل 
والتجربة  التشاركية  العمل  لورشات 
النموذجية لوضع خطة للمشاركة املواطنة  
: نموذج جماعة أزغنغان، و تقديم الدراسة : 
»تعزيز مشاركة الجمعيات: رافعة للحكامة 
»من  الرتافعية  واملذكرة  املغرب«  يف  املحلية 
الحكامة  الجمعيات يف  أجل تعزيز مشاركة 

املحلية«.

* كمال لوسطاني

استنكرت جمعية أدهار أبران للثقافة والتنمية 
بتمسمان، يف بيان توصلت »العالم األمازيغي« 
عليه  أقبلت  الذي  السلوك  منه،  بنسخة 
السلطات املحلية بتمسمان يف  شخص قائدها، 
تجديد  ملف  تسليم  عن  امتناعه  يف  واملتمثل 
األسس  ذكر  دون  للجمعية  القانوني  االعرتاف 
القانونية وتوضيح قرار السلطة، علما، حسب 
قانوني  سند  أي  هناك  ليس  أنه  الجمعية، 
السلطة  تكون  وبالتايل  السلطة،  قرار  يرشعن 
قد  ثمسمان  قيادة  قائد  شخص  يف  املحلية 
تعسفت يف حق الجمعية، كما سجلت جمعية 
لعملها  املحلية  السلطة  عرقلة  أبران،  أدهار 
عىل  املضايقات  واستمرار  البناء،  الجمعوي 

الجمعية و تظاهراتها الثقافية واالجتماعية.
وبناءا عىل هذه املعطيات، أعلنت جمعية ادهار 
التعسفي  و  الالقانوني  للسلوك  إدانتها  أباران 

السلطة  قبل  من  الجمعية  له  تعرضت  الذي 
وذلك  ثمسمان  قيادة  قائد  شخص  يف  املعنية 
برفضه استالم ملف تجديد الجمعية وامتناعه 
للجمعية،  القانوني  االعرتاف  تجديد  عن 
املضايقات  برفع  البيان  ذات  يف  وطالبت 
املمنهجة من قبل السلطة، كما نادت الجمعية 
الديمقراطية  القوى  كل  البيان،  خالل  من 
والهيئات الحقوقية، واألصوات الحرة بالتفاعل 

والتدخل للحد من هذه التعسفات.
حقها  يف  تشبثها  عن  الجمعية  أعلنت  كما    
القانوني  االعرتاف  تجديد  يف  واملرشوع  العادل 
املغربي  الدستور  يضمنه  والذي  للجمعية 
عليها  صادق  التي  الدولية  القوانني  وتكفله 
البيان،  ذات  حسب  الجمعية  وتعتزم  املغرب، 
الجمعية  حق  أجل  من  معركة  يف  الدخول 
االستعانة  عرب  الرتافع  و  بها،  اإلعرتاف  يف 
امللف  إيداع  قصد  القضائي  املفوض  بمسطرة 

لدى السلطة املحلية. 

مجعية ادهار أوبران بتمسمان تستنكر امتناع السلطة عن 
تسلم ملفها القانوين وهتدد بالتصعيد من أجل حقها يف 

االعتراف

* ساعيد تومرت

السامية  املحافظة  أطلقت 
إعالنا  بالجزائر،  لألمازيغية 
قصد  الجزائريني  للمبدعني 
من  تمثال  النجاز  الرتشح 
النوميدي  للملك  الربونز 
به  أفاد  حسبما  ماسينيسا، 
أوردته  الذي  للمحافظة  بيان 

وكالة األنباء الرسمية.
لكل  املسابقة  هذه  وتفتتح 
املبدعني املقيمني بالجزائر وإىل 
شكلوا  الذين  الفنانني  جموع 

والتي  أعضائها  أحد  يمثلها  التي  جمعيات 
يتواجد

مقرها بالجزائر.
وأشار بيان املحافظة األمازيغية إىل أن امللف 
بصيغة  الفنية  للتحفة  عرض  من  يتكون 
تحتوي  أن  يجب  كما  ورقية  وأخرى  رقمية 
قابلة  استمارة  إىل  باإلضافة  مواصفات  عىل 
للمحافظة  الرسمي  املوقع  عىل  للتحميل 

.hca-dz.org :السامية
االلكرتوني  عربالربيد  امللفات  إرسال  ويتم 
التايل: dpc@hca-dz.comأو عن طريق الربيد 
الوايل   مصطفى  نهج    19 التايل:  العنوان  إىل 
الجزائر العاصمة وذلك يف أجل 45 يوما بدءا 

من تاريخ نرش البيان.
مرشوع  الوسطى  الجزائر  بلدية  وستمول 
يف  سيقام  الذي  النوميدي  امللك  تمثال  انجاز 
نقطة التقاطع نهج باستور وشارع الدكتور 

سعدان. وستكون لجنة االختيار تحت وصاية 
ما  حسب  الجميلة،  للفنون  العليا   املدرسة 

أكدته املحافظة السامية لألمازيغية.
للمحافظة  العام  األمني  كون  إىل  يشار 
عصاد،  الهاشمي  يس  لألمازيغية،  السامية 
من  الهدف  أن  للصحافة  أكد مؤخرا  قد  كان 
للثقافة  االعتبار  إعادة  يف  يكمن  املرشوع 
األمازيغية والتاريخ تطبيقا لتوصيات امللتقى 

الدويل املنظم يف سبتمرب 2014 بقسنطينة.
دولة  أسس  أمازيغي  ملك  هو  وماسينيسا 
املسيح.  ميالد  قبل  الثاني  القرن  يف  نوميديا 
وكان للمملكة عملتها النقدية الخاصة بها. 
كما كانت جد محرتمة وملتزمة باملعاهدات 
شؤونها  يف  األجنبي  التدخل  وترفض 
الشهرية  املقولة  صاحب  وهو  الداخلية، 
“إفريقيا لألفارقة” التي تعكس تمسكا كبريا 

بالسيادة. 

إعالن عن الترشح ملسابقة متثال للملك 
النوميدي ماسينيسا بقلب اجلزائر

بدوار  للتنمية   تمكرت  جمعية  أعربت 
قلقها  عن  مقورن  إمي  بجماعة  تمكرت 
يف  األركان  أشجار  وضعية  إليه  آلت  ملا 
الجمعية جاء مستندا  الدوار.قلق  محيط 
الناجمة عن نشاط صناعي  إىل  األرضار 
استخراج  يف  املتخصصة  املقالع  إلحدى 
رخام   ” رشكة  تديره  والذي   الرخام  
أكادير ” بالقرب من الدوار املذكور والذي 
بجرف  السنني   عرشات  مدى  عىل  قام 
كانت  التي  األرض  من  األمتار  مئات 
الذي يستفيذ منه  مغطاة بشجر األركان 
الجمعية  اعتربته  الذي  اليشء  الساكنة 

تهديد لوجود شجر األركان باملنطقة .

و تضيف الجمعية أن املعاينة التي قامت 
عىل  فحسب  ليس  تقف،  جعلتها  بها  
بل  األركان  شجر  من  العرشات  اختفاء 
اتالف وقتل العديد منها، بسبب تغطيتها 
بنفايات الصخور التي يستخرجها املقلع 
املنحدرات،  عرب  األشجار  عىل  ويرميها 
التي  الحرصية  الصور  كما تعرب عن ذلك 

توصلت بها الجريدة.

تأخرت  كيف  الجمعية  واستغربت  هذا 

األركان  لشجر  الدويل  املؤتمر  توصيات 
واالتفاقيات    2011 منذ  بأكادير  املنعقد 
الدويل  املعرض  هامش  عىل  املوقعة 
أركان  شجر  مناطق  لتنمية  بمكناس  
لتجد   ،  2020 إىل  برنامجها  يمتد  والتي 
الواقع  أرض  عىل  للتطبيق  طريقها 
هذه  مثل  تواصل  عندما  باملنطقة 
الرشكة رضب عرض الحائط  االستقرار 
السوسيو اقتصادي الذي يشكله استمرار 

شجر األركان يف الحياة بهذه املنطقة.

الجمعية طالبت يف ذات السياق السلطات 
الوصية  من إدارة املياه والغابات و إدارة 
التجهيز والنقل والسلطات املحلية والدرك 
مناطق  لتنمية  الوطنية  والوكالة  امللكي 
باإلضطالع  وشجراألركان  الواحات 
لهذه  الحماية  توفري  يف  بمسؤولياتها 
باتخاد  ذلك  و  بثمن  تقدر  ال  التي  الثروة 
من  كل  أمام  للوقوف  عملية  خطوات 
املنطقة  بمقدرات  املس  نفسه  له  سولت 
ملجموعة  وحيد   دخل  مصدر  تعترب  التي 
املذكور  بالدوار  العائالت  من  كبرية 

والدواوير املجاورة 

مجعية متكرت تطالب حبماية شجر االركان

العاملي  التجمع  ومندوب  ملزاب  الذاتي  الحكم  أجل  من  للحركة  الرسمي  الناطق  أكد   
الجزائرية  تتهجم عىل أرس  السلطات  أن  األمازيغي بالجزائر “خضري سكوتي”، عىل 
رئيس  فخار  الدين  كمال  للدكتور  التعسفي  اإلعتقال  بعد  الحركة،  إطارات  وعائالت 

الحركة من أجل الحكم الذاتي ملزاب ومناضليها.
وأورد ذات املصدر يف بيان له عىل أنه ويف تطور خطري يوم الثالثاء 01 دجنرب 2015، 
قام حوايل عرشين من رجال الرشطة الجزائرية، عىل رأسهم ضابط، بمحارصة منزل 
الذاتي ملزاب  عائلة عبونة بحثا عن الناشط الحقوقي وإطار الحركة من أجل الحكم 
حيث  املزاب(،  يف  األمازيغي  العاملي  التجمع  )مندوب  املنفى  يف  املوجود  عبونة  صالح 
قاموا باعتقال أخيه الصغري إسماعيل عبونة 19 سنة تاركني العائلة يف صدمة كبرية 

وهسترييا ليقتادوه إىل مخفر الرشطة ولم يتم إطالق رساحه إىل حد اآلن.
وأشار سكوتي خضري إىل أن أجهزة األمن الجزائري تقوم يف هذه اآلونة األخرية بعمليات 
اإلعتداءات  يردون  دفاع  حالة  يف  كانوا  مزابيني،  وشباب  نشطاء  لعدة  واعتقال  بحث 
والهجمات املمنهجة من طرف املجرمني عىل األحياء املزابية يف أحداث غرداية، وفرض 
»آت  جميع  عىل  للحريات  و  التنقل  لحركة  وتضييق  املزابية  األحياء  عىل  أمني  طوق 

مزاب«.
هي  الجزائري  النظام  طرف  من  الالمتناهية  الترصفات  هذه  أن  عىل  خضري  وشدد 
مخطط ممنهج هدفه القضاء عىل شعب أصيل مسالم ليس لديه أية وسائل ملواجهة 
نظام قمعي عنرصي مدعم من طرف قوى دولية عظمى، وبالتايل فقد تؤدي سياسة 

النظام الجزائري إىل القضاء عىل شعب برمته.
املضايقات  بهذه  تندد  ملزاب  الذاتي  الحكم  أجل  من  الحركة  أن  عىل  خضري  وأعلن 
السلميني،  املزابيني  والنشطاء  الحركة  إطارات  العنرصية ضد  واملمارسات  البوليسية 
وتناشد هيئة األمم املتحدة بممارسة صالحيتها يف حماية شعب آت مزاب الذي يتعرض 
السلطات  للضغط عىل  الحقوقية واألمازيغية  للمنظمات  نداءه  لإلضطهاد، كما جدد 
الجزائرية لإلفراج غري املرشوط عن املعتقلني املزابيني ووقف هذه املمارسات القمعية .
* س.تومرت

قاسم  الله  عبد  حمزة  لذكرى  تخليدا 
ورئيس  األمازيغية،  الحركة  أعمدة  أحد 

ميثاق  عىل  واملوقعة  الثقافية  سوس  جمعية 
أكادير سنة 1990، ومدير أول جريدة أمازيغية 
بشمال افريقيا “أدرار”، نظمت جمعية تامسنا 
حمزة،  الله  عبد  وأصدقاء  والتنمية  للثقافة 
لوفاة  الثانية  الذكرى  بمناسبة  ثقافية  أنشطة 
الله  عبد  واملناضل  واإلعالمي  األستاذ  املرحوم 
لرجل  متجدد  “وفاء  شعار  تحت  قاسم،  حمزة 
 2015 دجنرب   12 السبت  يوم  وذلك  مناضل”، 
بمدينة  الربنويص،  لسيدي  البلدية  بالخزانة 
التاسعة  الساعة  من  ابتداء  الدارالبيضاء 

والنصف صباحا وفق الربنامج التايل :
* الفرتة الصباحية :

- افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم. 
- ورقة تعريفية بسرية املناضل عبد الله حمزة 

قاسم تتناول جوانب من حياة املرحوم .
ساحة  يف  يعرض  املرحوم  وصور  معرض   -

الخزانة البلدية. 
- كلمات وشهادات يف حق املرحوم. 

- حفل شاي.
- زيارة ترحمية للفقيد بمقربة الشهداء.

- الفرتة الزوالية: 
اإلعالم  عن  “ملحة  موضوع  حول  ندوة   -
بمساهمة   “، نموذجا  أدرار  جريدة  األمازيغي، 
مستاوي_  محمد  األساتذة،  السادة  من  كل 
الحسني واعزي _إبراهيم باوش _أقديم إبراهيم 
عبد   – الشيخ  بن  –أمينة  الحسيني  الحسني   –

اللطيف واكريم.

النظام اجلزائري يعتقل أخ مندوب التجمع 
العاملي األمازيغي يف املزاب وعضو حركة 

احلكم الذايت للمزاب

ختليد الذكرى الثانية 
لعبد اهلل قاسم أحد 

أعمدة احلركة األمازيغية 
بالدارالبيضاء

منترص إثري

ونواحها  فاظمة  ستي  ساكنة  تخوض 
منذ  مفتوحا  اعتصاما  الحوز،  بإقليم 
أسموه  بما  تنديدا  الشهر،  يقارب  ما 
املعبدة واملراكز الصحية  الطرقات  غياب 
والتهميش الذي طال الساكنة منذ عقود 
دون أن يلتفت أحد ملشاكلهم التي تتفاقم 

مع حلول كل فصل شتاء.
ودخلت الساكنة معززة بأزيد من ثالثني 
إعتصام  يف  باملنطقة،  تنموية  جمعية 
أغبالو  الرتبوي  املركب  داخل  مفتوح 
تعبريا  املايض،  نونرب  شهر  بداية  منذ 
للمباالة  واستنكارهم  استيائهم  عن 
تعرضت  الذي  املمنهج  واإلقصاء 
ذلك  عىل  زيد  منطقتهم،  له  وتتعرض 
عدم استفادة أبنائهم من النقل املدريس 
بسببها يضطر  والتي  املدرسية،  واملنحة 
عدد من التالميذ والتلميذات إىل االنقطاع 

عن الدراسة.
املركب  داخل  املعتصمون  ندد  كما 
وغض  األذان  صم  بسياسة  الرتبوي، 
تتعامل  التي  املعاملة  عن  الطرف 
مطالبهم  مع  املحلية  السلطات  بها 
الوعود  ملوا  أنهم  مؤكدين  املرشوعة، 
يف  رافضني  الرتقيعية،  والحلول  الزائفة 

ومع  معها  حوار  أي  إجراء  ذاته  السياق 
ندائهم  موجهني  اإلقليميني،  املنتخبني 

للقاء أحد مستشاري امللك.
أوضح  أبران،  محمد  األمازيغي  الناشط 
التالميذ  إقصاء  أن  األمازيغي«  »للعالم 
التي  النقطة  هي  املدرسية  املنحة  من 
بالساكنة  ودفعت  الكأس،  أفاضت 
وصلت  بما  وتنديدا  احتجاجا  للخروج 
إقليم  ودواوير  قرى  يف  األوضاع  إليه 
»إيوريكن«  منطقة  أن  موضحا  الحوز، 
تفتقر لوسائل التطبيب وللمستوصفات 
والنقل  املرىض،  لنقل  اإلسعاف  وسيارة 
يقطعون  الذين  للتالميذ  املدريس 
وغالبا  معبدة  غري  طرق  يف  الكيلومرتات 
ما تنقطع يف فصل الشتاء بسبب الثلوج 
خالل  املنطقة  تشهدها  التي  واألمطار 

هذا الفصل.
املفاوضات  اساليب  أن  أبران  وأضاف 
السلطات  تتبعها  التي  الكالسيكية 
باملركب  املعتصمة  الساكنة  مع  املحلية 
من  تغني  وال  تسمن  ال  ألغبالو  الرتبوي 
جوع وأنها تبقى  حربا عىل ورق، مطالبا 
بتدخل الديوان امللكي إليجاد حل مناسب 
العزلة  براثني  من  وإنقادهم  للساكنة 

واإلقصاء.

ساكنة أوريكة تدخل يف إعتصام مفتوح وتطالب 
بلقاء مستشار امللك

للشاعرة  ديوان جديد  صدر 
خديجة  املتألقة  األمازيغية 
عنوان  يحمل  أروهال، 
“تيفراس”،  أو  “مالمح” 
من  مجموعة  ويضم 
ليضاف  الشعرية،  القصائد 
لنفس  سبق  التي  للدواوين 

املبدعة أن أصدرتها.
وتحدثت أروهال عن عملها 
عىل  صفحتها  يف  الجديد 
الفيسبوك قائلة: “بعد سنة 
يرشفني  األخري  ديواني  من 
عىل  أخرى  مرة  أبصم  أن 

صفحات تاريخ األدب األمازيغي بعميل اإلبداعي الخامس.. مولود جديد تمخض 
الحياة  بطعم  أمازيغية  قصائد  تروقكم  أن  أتمنى  قريبا،  النور  ورأى  بأحشائي 
تفراس  اإلبداعية،  باللغة  الطابوهات  يصفع  الذي  واإلحساس  والثورة  والحب 
مع  أمازيغية  قصيدة  ثالثون  طياته  بني  يحمل  الديوان  هذا  بالعربية،  مالمح  أو 
ترجمتها للغة العربية من الشاعر الكبري “مازيغ تزنيت”، ولوحة الغالف للفنان 

الكوردي عبد املطلب كوردي”.
بصوتها  مسجل    CD ب  مرفق  سيكون  الجديد  ديوانها  أن  إىل  أروهال  وأشارت 
وإلقائها، ملن لن يتمكن من قراءة حروف تفيناغ، وملن يعشق البوح األمازيغي وال 
يتقن القراءة باألمازيغية، والتسجيل واملوسيقى تحت إرشاف الفنان  أحمد إمام 

واملسكياج تحت إرشاف رضوان، وسريى الكتاب النور بدعم من جمعية أبراز.
وتهدي أروهال ديوانها الجديد إىل كل عشاق الحرف والكلمة وإىل كل من يستهويهم 

بوح أنثى تعشق التحدي ويسكنها األمل بالحياة والحرية.
* س.تومرت

يفراس أو “مالمح” إصدار جديد للشاعرة 
األمازيغية خدجية أروهال
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مبارك أباعزي

عطايا  »من  فقال:  عيشه  مصدر  عن  أحدهم  سأله 
كبار  أحد  أمنتاك  أحمد  قاله  ما  هذا  املحسنني«. 
الفنانني األمازيغ ذات حوار، بنربة خالية من الضعف 
الذات، فقد يكون الفنان األمازيغي متعودا  أو تحقري 
طوال قرون عىل الكفاف وخلو ذات اليد. لكن يبدو أن 
متخذا  الزوال،  حياة  من  اآلن  مرتاح  أحمد«  »الرايس 

لنفسه سمت االطمئنان.
الثالثاء)24/  يوم  صبيحة  العمالق  الفنان  وعدنا 
الذي  املرض  املعاناة مع  بعد سنوات من   )11/2015
العز،  أيام  يف  كما  االستمتاع،  ومنعه  برصه  أفقده 
دفينا،  أملا  فينا  ترك  قد  قبله  عموري  وكان  بالحياة. 
لم  زمن  عىل  بالحرسة  وإحساسا  املآقي،  يف  ودمعة 
بالعطايا  يجود  فيما  املحرتمني،  فنانيه  ينصف  يعد 
اللحظة  يف  عموري  غادرنا  الفنانني.  أنصاف  عىل 
»الشقاء« و«الحرسة  الكثري من  األخرية، وترك خلفه 
يف األرواح«. وقبلهما معا رفض »الشامخ« أن يضيف 
معنا يوما آخر، فقد هدته األيام ولم يعيد يطيق، فقال 
وغادر  الكثريون،  حولها  تجادل  التي  األخرية  كلمته 

دون وداع.
األىس  من  بكثري  ملفعا  أمنتاك  أحمد  العمالق  غادرنا 
ما  فقد  حتى  اليأس  نوبات  تالطمته  فقد  واإلحباط، 
كان يربطه بهذا العالم من حميمية. وملا أصبح طريح 
يف  وال  معينا،  فنه  يف  يجد  لم  أيامه،  آخر  يف  الفراش 
شهرته سندا. كان معروفا، لكن األيام غلبته مثل نكرة 
يف عالم التماسيح. كان سيد الناس، لكن زمن الرتدي 

غري معايري التقدير، ومنحها ملن ليسوا أهال للتقدير.
الفن  أن  هذه،  والحالة  للشك،  مجال  هناك  ليس 
األمازيغي يتالزم مع الفقر، فاألمر ال يحتاج إىل دالئل 
الفنانني  لكافة  املادي  الوضع  جميعا  نعرف  دمنا  ما 
األمازيغ، وال ينكر ذاك منهم ومن غريهم إال الجاهل أو 
املتكرب. وقد يكون هذا الوضع مشجعا ملن غايته »الفن 

ومنفرا  للفن«، 
عن  يبحث  ملن 
ويف  اللقمة. 
األحوال،  كل 
تعد  لم  فالناس 
األفكار  تهمهم 
ية  و با لطو ا
يف  والعيش 
بقدرما  األوهام 
ن  يعيشو
املادي  وجودهم 
الكائنات  كباقي 

الحية.
لرجل  نعينا  إن 
عىل  معروف 
واسع،  نطاق 

ال يجب أن ينسينا محنته املادية التي قد تكون سببا 
الفن  رموز  أحد  أن  يتفق  كيف  إذ  معاناته،  تفاقم  يف 
وقبلها  األخرية،  لحظاته  يف  أصبح  الكبار،  األمازيغي 
»عطايا  لوال  فمه  به  يلقم  ما  إىل  حاجة  يف  بكثري، 

املحسنني«.
أسس  يف  النظر  إعادة  الحقيقة  يف  يستوجب  األمر  إن 
ملادة  منتجا  باعتباره  األمازيغي،  الفنان  مع  التعامل 
يؤدي  مما  االنحسار،  أشد  منحرس  جمهورها  فنية 
فئة  التلقي عىل  الفني وقصور  اإلنتاج  بوار  إىل  قطعا 

قليلة العدد، ومن ثمة ترشيد الفنان وتغييب الفن.
زمالء  عىل  نشد  أن  إال  يممكننا  ال  الوضع،  هذا  أمام 
الذين ما زالوا عىل قيد الحياة،  املرحوم أحمد أمنتاك، 
مثل أحمد بيزماون ومحمد أبعمران وغريهما، راجني 
الفني  املجال  لتدبري  جديدة  قوانني  صياغة  تتم  أن 
بالشكل الذي يحفظ كرامة الفنان ويحفظه من محن 

الزمن.
رحم الله الفقيد، وأدخله فسيح جناته

الفن والفقر: يف نعي الفنان أمحد أمنتاك
لقد غادرنا اليوم فنان 
مرموق  أمازيغي 
احماد  الرايس  اسمه  
آيت  )أحمد  أمنتاك 
 1927-( الرايس( 
ويعترب   .)2015
املدرسة  بحق،  الرجل، 
الغنائية  الفنية 
األمازيغية  والشعرية 
لعقود  بصمت  التي 
األغنية  تاريخ  طويلة 
بالجنوب.  األمازيغية 
ترك  أمنتاك  احماد 
والفن  والثقافة  للغة 
األمازيغي تراثا ضخما 
للكلمة  كبريا  وخزانا 
املرموقة واملعنى الجميل، ما مكنه من ولوج عالم الخلود 

األبدي.
وموسيقية  شعرية  مدرسة  بناء  من  الرجل  تمكن  لقد 
وجمالية متميزة واضحة املعالم، أطربت، وما زالت، أجياال 
خلق  يف  ونجح  املايض.  القرن  خمسينيات  منذ  متعاقبة 
وتوجيه كثري من املجموعات الغنائية الحديثة التي أبدعت 
عىل منواله، وقرضت الشعر عىل طريقته، وأنبثث األلحان 

عىل شاكلة ألحانه. 
األصيل،  األمازيغي  الفنان  نموذج  أمنتاك،  احماد  الرايس 
وأكثر  قرصا   80 قرابة  الوطنية  اإلبداعية  الخزانة  منح 
من 50 رشيط كاسيت مكونة من عرشات األلحان وآالف 
بذاتها،  إنه خزانة فنية وشعرية قائمة  الشعرية.  األبيات 
إىل  الوطنية  الثقافة  رصح  بناء  يف  وإلحاح  بقوة  أسهمت 
ويعد  القدم.  منذ  األمازيغ  واللحن  الكلمة  عمالقة  جانب 
أيضا، صلة وصل متينة بني املايض والحارض، خاصة وأنه 
ترشب أصول فن الروايس من أخصب منابعه: لقد عارص 
أكرب الرواد وتأثر بهم واشتغل إىل جانبهم أيضا، ومن بني 

أبرزهم الرايس بوبكر أزعري وموالي عيل ومحمد ساسبو 
وجامع الحامدي وسعيد أشتوك والرايس محمد ألبنسري...

لقد أرص احماد امنتاك بقوة عىل مواصلة مشواره الشعري 
والفني املوسيقي بصوته الشجي وألحانه الدافئة وكلماته 
الظروف  أمام  متحديا  واقفا  وظل  النهاية.  حتى  القوية 
والسياسية  الفنية  السياقات  طبعت  التي  القاسية 
واالجتماعية بالبالد، بل كان دوما لسانا فصيحا معربا عن 
آمال وانشغاالت الشعب وآالمه. وجعل من القيم موضوعا 
لقصائده، داعيا إىل التحيل بمكارم األخالق واحرتام الغري. 
والنفاذ ألعماقها وجعها  الطبيعة  وكان متفننا يف وصف 

رديفا ملشاعر الحب النبيلة. 
 وتمكن الرايس احماد أمنتاك، ابن دوار بيطلجان بقبيلة 
الضيقة  الحدود  تجاوز  من  تارودانت  بإقليم  »اركيتن« 
للمجال الذي ينتمي إليه بواسطة الكلمة الشعرية القوية 
املحاورات  عوالم  بولوج  الفني  مساره  بدأ  لقد  والنبيلة. 
بقوة  بقبيلته، فسطع نجمه  العامة  بالساحات  الشعرية 
بني ثلة من الشعراء يف زمانه، وتنبأ له كثريون بمستقبل 
زاهر يف ميدان الكلمة واألداء. وخاض بذلك تجربة الغناء 
والتلحني إىل جانب قول الشعر، فسار ذكره عىل كل لسان، 
واللحن  الكلمة  مستوى  عىل  الفني  تميزه  بعد  خصوصا 

واألداء وغزارة اإلنتاج. 
أمنتاك  احماد  كالرايس  مرموقة  شخصية  فقدان  يجعلنا 
الرسمية  املؤسسة  دور  حول  األسئلة  من  الكثري  نطرح 
االهتمام  يف  ببالدنا  الباحثني  وجمهور  املدني  واملجتمع 
كما  الوطنية.  والفنية  الثقافية  والشخصيات  بالوجوه 
يجعلنا ذلك نطرح سؤال التهميش واإلقصاء اللذين يطاالن 
كثريا من حاميل الثقافة الوطنية الغنية يف جميع أبعادها 
وتشكالتها. إن فقدان مثل هؤالء ليس أمرا هينا، بل هو 
الهوياتي،  وعمقنا  الثقايف  موروثنا  تطال  كبرية  خسارة 
وينبغي أن يكون وجودهم بيننا اليوم  كمثل وجود كنز ال 
يقدر بثمن. كما يجب أن نجعل مغادرتهم وداعا مليئا بكل 

معاني االعرتاف والتقدير واالحرتام. 
* عبدالسالم بومرص

وداعا الرايس امحاد أمنتاك

عميد  نونرب2015،   24 الثالثاء  يومه  فجر  انتقل  البقاء،  دار  إىل 
األغنية األمازيغية الفنان الحاج أحمد أمنتاك، بعد رصاع طويل مع 
الجهة  وال  املسؤولني  طرف  من  عناية  أي  يتلقى  أن  دون  املرض، 
املسؤولة عن الثقافة والفن والفنانني، علما أن املرحوم »أمنتاك« 

يُعترب من األوائل الذين غنوا للوطن وحبه والتضحية من أجله.
الدشرية  بمدينة  االنزواء يف ركن من غرفته  اختار  الراحل،  الفنان 
لسنوات، بعد أن فقد برصه، وبقي وحيدا يصارع ألم وقسوة الحياة، 
مستشفيات  ألحد  نقله  فتم  سوءا،  الصحية  حالته  زادت   أن  إىل 
مدينة أكادير، مصحة الشفاء بتالربجت. املرحوم عاد إىل بيته وبني 
أهله وهناك استسلم لنداء ربه ورحل إىل دار البقاء، تاركا وراءه 65 
سنة من العطاء، ورصيدا فنيا زاخرا، سيبقى يف ذاكرة األمازيغ إىل 

األبد األبديني.
لألرض،  غنى  فالراحل  شجون،  ذو  »أمنتاك«  الفقيد  عن  الحديث 
عانق  املعهودة  بوطنيته  واألمان،  واألمن  للسلم  للحياة،  للحب، 
الفنية  وعطاءاته  اإلنتاج  غزير  واإلنسان،  الوطن  وهموم  قضايا 
والشعرية ال تعد وال تحىص يف ميدان األغنية األمازيغية التي ساهم 
بقسط وافر يف التعريف بها والدفع بعجالتها إىل أن وصلت إىل ما 

وصلت إليه اليوم. 
يذكر أن املرحوم الرايس الحاج أحمد أمنتاك أو »أحمد أيت الرايس« 
1927 بدوار بيطلجان باركتني التابع  إسمه الحقيقي، إزداد سنة 

إلقليم تارودانت.
* منترص إثري

عميد األغنية األمازيغية 
الرايس احلاج أمحد أمنتاك  يف 

ذمة اهلل
واألدب  والثقافة  الرتاث  برموز  االهتمام  يظل 
املتواضعة،  حالته  يف  الكبري  املغرب  بلدان  يف 
قبل  من  تبذل  التي  الجهود  رغم  واملغرب 
جمعيات  وبعض  الحكومية  املؤسسات 
إىل مستوى  أنها ال ترقى  املدني، غري  املجتمع 
املغرب  جنوب  يف   . والتطلعات  الطموحات 
منزله  ويف  الدشرية،  مدينة  يف  وبالتحديد 
بني  املرض  يصارع  فقيدنا  قبع  املتواضع 
جدران غرفته األربعة، إىل أن خطفه املنون عىل 
حني غرة من عشاقه ورفاقه بتاريخ 24 نونرب 
وهو  البرص،  بفقدان  أصيب   الرجل  2015م، 
الذي أضاء لنا دروب الرتاث بأغانيه األمازيغية 
عميد  بذلك  فاستحق  النبوية،  وتوشيحاته 

األغنية االمازيغية.
    املرحوم الحاج احمد أمنتاك صاحب رائعة 
إال  تملك  ال  إليه  تصغي  عندما  سالم«،  بو   «
بالحب  ميلء  عالم  آخر،  عالم  يف  تسبح  أن 
أرضاً  للمغرب  غنى  الرجل  الن  والتفاؤل، 
غنى  لألمن،  غنى  للسالم،  غنى  وإنساناً، 

للوطن.. 
عام  فمنذ  اإلنتاج،  غزير  ذلك  فوق  وهو     
الدار  يف  له  اسطوانة  أول  سجل  1953م 
الفنية، حيث سجل  إبداعاته  لتتواىل  البيضاء، 
كاسيت،  رشيط  وخمسون  اسطوانة،  ثمانني 

داخل  املتعددة  الفنية  جوالته  عن  ناهيك 
العديد من  يف  الوطن وخارجه، ومشاركته 
إشعاعاً  أعطى  مما  الفنية،  املهرجانات 
للفن املغربي من خالل األغنية األمازيغية؛ 
ولعل من أبرز مساهماته الفنية )أنطلوجيا 

الروايس( من إنجاز وزارة الثقافة. 
الذي يطرح نفسه بإلحاح هو     والسؤال 
الرتاثي  الشأن  عىل  القائمون  كان  إذا  أنه 
باملغرب، يسعون جاهدين إىل املحافظة عىل 
والالمادي،   املادي  بشقيه  املغربي  الرتاث 
فمن باب أوىل أن يطال هذا الحفاظ رموز 
الرتاث  فبني  وشخصياته،  املوروث  هذا 
ورموزه عالقة جدلية، حيث أنه ال يستقيم 

أحدهما دون وجود اآلخر.  
الرتاث  رموز  أحد  فقد  عند  أنه  ذلك    
من  مهماً  جزءاً  نفقد  فإننا  الالمادي، 
والحضارية،  التاريخية  وهويتنا  ذاكرتنا 
لالندثار  املوروث  هذا  من  جزءاً  ونعرض 
مقتضيات  نخالف  فإننا  وبذلك  والزوال، 
القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية، التي 
تحثنا عىل حماية موروثنا الثقايف ورموزه،  
برموزنا  االهتمام  معنى  حقاً  نعي  فهل 

الرتاثية من عدمه؟
* ذة/ فاطمة الزهراء أوفارة و ذ/ محمد 
وسيط

باحثان يف الرتاث والتواصل 

املرحوم الرايس احلاج أمحد أمنتاك
» أحد رموز التراث الالمادي باملغرب«

بعث  امللك محمد السادس برقية تعزية إىل أفراد أرسة املرحوم 
24 نونرب 2015  الثالثاء  الذي تويف يوم  أمنتاك  الرايس أحمد 

بأكادير عن عمر يناهز 88 سنة.
املحزن  بالنبأ  التأثر  ببالغ  "علمنا  امللك  برقية  يف  جاء  ومما 
األغنية  رواد  أحد  أمنتاك  أحمد  الرايس  القدير  الفنان  لوفاة 
األمازيغية تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه".

وأعرب امللك بهذه املناسبة األليمة ألفراد أرسة الفنان الراحل 
الكبرية  الفنية  لعائلته  خاللهم  ومن  وذويهم  أهلهم  ولكافة 
أحر  عن  األصيل  فنه  وعشاق  ومحبيه  أصدقائه  ولسائر 
عبارات التعازي وأصدق مشاعر املواساة يف فقدان هذا الفنان 
املبدع سائال  الله العيل القدير أن يلهمهم جميعا جميل الصرب 
الجزاء عىل ما  املربور خري  الراحل  العزاء وأن يجزي  وحسن 

قدمه من جليل األعمال ويتقبله يف عداد الصالحني من عباده 
املنعم عليهم بالجنة والرضوان.

األمازيغي  الفنان  املغربية  الثقافة  وزارة  نعت  جانبها  من 
الرايس حماد أمنتاك الذي يعترب وفق بالغ للوزارة "من رواد 
األمازيغية  الفنية  الساحة  أثروا  الذين  األمازيغية  االغنية 
بروائع ستظل شاهدة عىل موهبة هذا الفنان ومساهمته يف 

إشعاع هذه األغنية". 
التى كانت  الوطن(  )الله  الشهرية  الوزارة قصيدته  واعتربت 
الخامس من أشهر ما  له محمد  املغفور  كرد فعل عىل نفي 
غنى إىل جانب عدد من األغاني التي تزخر بها الخزانة املغربية.
* س.تومرت

امللك يعزي أسرة الرايس محاد أمنتاك
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2011 يف الفقرة األخرية من فصله الخامس عىل  نص دستور فاتح  يوليوز 
رضورة إحداث مؤسسة تحمل اسم »املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية« 
وفق الصياغة التالية: » يُحَدث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية، مهمته، 
ومختلف  واألمازيغية،  العربية  اللغتني  وتنمية  حماية  الخصوص،  وجه  عىل 
التعبريات الثقافية املغربية باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معارصا. ويضم كل 
املؤسسات املعنية بهذه املجاالت. ويحدد قانون تنظيمي صالحياته وتركيبَته 

وكيفيات سريه.«. 
محوريا  اسرتاتيجيا  بعدا  تأخذ  املعنية  املؤسسة  أن  ذلك  خالل  من  ويظهر 
باعتبار الوظائف التي ينبغي أن تقوم بها، وخاصة وظائف وغايات التدبري 
والتخطيط اللغوي وما يتعلق به من إجراءات تصب يف اتجاه التأسيس لفعل 
ثقايف قويم ومتني، يستجيب يف عمقه وأهدافه ملتطلبات البناء الديموقراطي 

املنشود. 
اللغة  جانب  إىل  األمازيغية،  اللغة  من  جعلت  التي  الدستورية  اللحظة  وتعد 
العربية، لغة رسمية للدولة املغربية لحظة تاريخية دقيقة ومفصلية، ألنها 
تؤسس لتوجه تنظيمي مغاير تماما للتوجه الذي تم اعتماده يف تنظيم دولة 
االستقالل. لقد تم تجاوز األحادية اللغوية التي كانت مسنودة بكل الوسائل 
ال  التي  اللغوية  الثنائية  لفائدة  واإليديولوجية،  والرمزية  املادية  واإلمكانيات 
محيد عن أجرأتها بدون مراعاة مبدأ العدالة واملساواة عىل مستوى االستفادة 
من كافة االمكانيات التي يتيحها االشتغال يف كنف املؤسسات الرسمية، فضال 
عن العدالة يف الولوج إىل الفضاءات العمومية وما يضمنه ذلك من مكتسبات 

مادية ورمزية. 

الدور  إطار  ويف  املغربية،  والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  فإن  ولذلك 
الجيدة،   للحكامة  دستورية  مؤسسة  باعتباره  به  املنوط  االسرتاتيجي 
ويعمل  والكاملة  التامة  اللغوية  العدالة  مبدأ  باستحضار  يقوم  أن  ينبغي 
اللغتني الرسميتني للدولة. ويدخل ذلك ضمن املطلب  من أجل ترسيخها بني 
الديموقراطي الشامل الذي تنشده جميع مكونات املشهد السيايس والحقوقي 
والثقايف بالبالد، والتي توافقت عىل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة التي 

أولت لتسييد العدالة واملساواة أهمية خاصة. 
وتتمثل مظاهر العدالة اللغوية يف ترصيد كافة املكتسبات التي تحققت للغتني 
الرسميتني للدولة )األمازيغية والعربية( عىل مدى العقود املنرصمة، والعمل 
أذكاها  التي  الكبرية  الفوارق  إذابة  بغية  بينهما  التامة  املساواة  ضمان  عىل 
اعتماد نظام اللغة الرسمية الواحدة واملهيمنة، ومعالجة األعطاب التي لحقت 
الجديدة  األدوار  لعب  من  واملستمر  الدائم  إقصائها  جراء  األمازيغية  باللغة 

للغات بالعالم الحديث. 
ويف هذا اإلطار ينبغي أن يعمل املجلس عىل رصد كافة اإلمكانيات والجهود 
وتفعيل  التقييم  سبل  تتبع  طريق  عن  سواء  املساواة،  هذه  لتحقيق  الالزمة 
الحياة  مناحي  جميع  يف  وإدماجهما  الرسميتني  للغتني  الرسمي  الطابع 
قابلة  املعالم،  السيادة، ووضع مخططات واضحة  العمومية وكافة مظاهر 
للتنفيذ الفعيل واآلني، وتحديد آفاق واضحة للفعل املستقبيل القصري والطويل 

األمد. 
كما ينبغي تمكني املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية من اآلليات القانونية 
الصلبة والواضحة التي تمكنه من القيام بمهامه بعيدا عن إشكاليات تداخل 

الذي يهدد فعالية  االختصاصات واملهام 
ويؤدي  واالستشارية  االقرتاحية  القوة  
والتقييمات  واالسرتاتيجيات  بالتقارير 
األجرأة  بدل  الرفوف  نحو  والتتبعات 

واإلعمال الفعيل والواقعي. 
املنشودة تتطلب  اللغوية  العدالة  أن  كما 
كافة  تعبئة  عىل  والفعالية  القدرة 
السياسات  تقييم  أجل  من  الرشكاء 
وتفعيل  أجرأة  مستوى  عىل  العمومية 
الرسميتني  للغتني  الرسمي  الطابع 
متطلبات  إعمال  عىل  أيضا  وقدرتها 
اللغوي  للتنوع  والجيد  األمثل  التدبري 
املرتاكمة  املساوئ  وتجاوز  والثقايف 
العقود  يف  والثقافية  اللغوية  للسياسات 

املنرصمة. 
كافة  تستحرض  أن  ينبغي  كما 

وضع  مراحل  أثناء  والثقافية  اللغوية  واملساواة  للعدالة  امللحة  املقتضيات 
للمجلس  املكونة  املؤسسات  لجميع  اإلسرتاتيجية  واملخططات  السياسات 
مختلف  يف  تتبلور  وأن  الحكومية.  والسلطات  الرسمية   املؤسسات  وباقي 
الثنائية  تظهر  لكي  والتنفيذية  الترشيعية  واملخططات  التنموية  التصورات 

اللغوية باعتبارها وجها جديدا للدولة عىل وجه العموم. 

العدالة اللغوية باملغرب يف أفق إحداث املجلس الوطين للغات والثقافة املغربية

بقلم :محمد بوسعيدي 

صباح  كعادتي،كل 
مبكرا  ابنتي  اوقظ 
ملوعد املدرسة، لتجيبني 
نونرب   18 اربعاء  يوم 
عيد  عطلة  يوم  انه 
كلمة  ، ل ستقال ال ا
كثريا  رددتها  استقالل 
يف  ،لينتصب  دواخيل  يف 
ذهني سؤالني عريضني 

من  الكلمة  يف  بما  االستقالل  عىل  حصلنا  بالفعل  :هل 
بدءا  البعدية؟  املرحلة  لتقييم  الوقت  يحن  الم  ؟  معنى 
املرحلة  املؤرخني وصف  يتحاىش بعض  ما  غالبا  انه  أرى 
باالستعمار ،وسموها "حماية " وحاولت ان ال اخوض يف 
مراحل التاريخ حتى ال اتيه يف اغوار التساؤالت ،وان كنت 

مضطرا ان اتساءل حماية من ؟ من من؟...
قسمني  االرض،وانقسمنا  من  فرنسا  طردنا  اي  عىل 
الندم حتى وان لم نعلنه عالنية ،فئة  ،نعلن من خاللهما 
عند  العيش  وراء  تسعى  البحر  يف  بنفسها  ترمي  فقرية 
يف  للدراسة  ابناءها  ترسل  ميسورة  ،واخرى  طردت  من 
العلمي  بالتفوق  مؤمنة  الفرنسية  واملعاهد  الجامعات 
الحريات  عالم  من  االمس،وتستفيد  لعدو  واملعريف  
العامة  ،واملرافق  النظيفة  ،والشواطيء  ،واملسارح 
..... املوضة  وارسار  االخرتاعات  ،واملناظراملبهرة،وجديد 

غرينا ساعتنا لتساير اقتصادهم ،نقلنا بالحرف مناهجهم 
والقطار  السيار  الطريق  لبناء  لرشكاتهم  املجال  ،فتحنا 
الرسيع ...معاملهم بادية يف ترسيحات شعرنا، يف تواصلنا 
وطريقة اكلنا ،عاداتهم يف اعراسنا،بل نبكي عىل موتاهم 
والنقيم الحداد عىل ذوينا،املتحرض لدينا من يتحدث لغتهم 
صيف  كل  ...ننتظر  ناديه  ،يف  عمله  ،يف  اهله  مع  بطالقة 
عملتهم عربمهاجرينا مللء الخزينة وتنشيط اقتصادنا...

التي  قوانينها  مدننا...ابقينا  اغلب  يف  فرنسية  معاهد 
سنتها الستغالل خريات القبائل،من غابات،مقالع،ارايض 
النفود  لذوي  املسرتجعة  االرايض  وفوتنا  بل   ... جماعية 
تغتصبها  ان  قبل  هي  ملن  يوما  انفسنا  نسال  ان  دون 
فرنسا منهم؟...رحم الله طرفة بن العبد حني انشد قائال 
وقع  من  املرء  عىل   : مضاضة  اشد  القربى  ذوي  وظلم   :
ان  يرددون  املسنني  اسمع   ما  كثريا       . املهند  الحسام 
من  هي  تتاكل  لم  التي  والطرق  الصامدة  القناطر  اغلب 
فرنسيني  ،اساتذة  معلمني  اسماء  مرددين  فرنسا،  انجاز 
رغم بعد الزمن ،اسماء خلدها الجد،وارغمت الذاكرة عىل 
الستني  قرابة  الفرنسيني  بهم .مىض عىل طرد  االحتفاظ 
متعاقبة  حكومات  يف  امورنا  جلدتنا  بنو  سنة،دبرفيها 
هشة  ديموقراطية  من  نعاني  سياسيا  الزلنا  ونحن   ،
برامج  املال،نستورد  يحكمها  منبطحة،انتخابات  ،احزاب 
عىل  عجزنا  اليقني  علم  نعلم  ونحن  قوية  غربية  احزاب 
الفقر،املرض  من  بعد  نتحرر  فلم  اجتماعيا  تفعيلها،اما 
الجبال  يف  الفرنسيني  طردوا  من  ،االجرام.وأبقينا  ،االمية 
يئنون تحت وطأة الربد ،واستفاد االنتهازيون من الرخص 
واالمتيازات ،ورغم ذلك لم نقو رغم مرور السنني ان نبني 
واالقصادية  الفكرية  التبعية  من  متحررا  وطنا  النفسنا 
املايض  لبطوالت  التطبيل  عىل  دائما  .ونعمل  والسياسية 
تقرير  يصنفنا  سنة  الذات،وكل  الثبات  العمل  متناسني 
من  التملك  دول  مع  املتأخرين  ساللم  يف  املتحدة  االمم 
املؤهالت شيئا.يشء جميل ان نحكم انفسنا بانفسنا، لكن 
ليس جميال  ان يكون استقاللنا اجوفا رغم  مرور السنني   
.ورحم الله الشاعر الكبري املتنبي حني قال :عيد فباي حال 

عدت ياعيد: بما مىض ام بامر فيك تجديد.

عيد االستقالل
 بني االحتفال والواقع

* منترص إثري

الجديدة  األمازيغية  السنة  وتحل  األن  من  شهر  من  أقل 
أو ما يطلق  يناير من كل سنة   13 2966 والتي تصادف 
مطلب  يعود  ومعها  يناير(،  ن  )إيض  باألمازيغية  عليه 
باملغرب  األمازيغية  الحركة  وترفعه  رفعته  جديد،  قديم 
إلحاحا ملحة عليه مع اإلقرار  منذ سنوات خلت، وزادت 
 ،2011 باألمازيغية لغة رسمية يف الدستور الجديد لسنة 
لكن هذا اإللحاح املستمر من األمازيغ عىل رضورة إقرار 
عنه  مؤدى  وطنيا  وعيدا  عطلة  األمازيغية  السنة  رأس 
صم  يقابله  الوطنية،   والعطل  األعياد  باقي  غرار  عىل 
اآلذان وغض الطرف والالمباالة يف أحيان كثرية من طرف 
املغاربة  السياسيني  واملسؤولني  املتعاقبة  الحكومات 
عموما. »العالم األمازيغي« أبحرت يف هذا املوضوع ونقلت 
للقارئ مجموعة من الترصيحات ووجهات نظر مختلفة 
من نشطاء الحركة األمازيغية. اآلراء تعددت لكنها اتفقت 
السنة  برأس  إقرارها  من  الدولة  خشية  عىل   جميعها 
إىل  املغاربة  باملواطنني  الدفع  اىل  ذلك  يؤدي  أن  األمازيغية 
تاريخهم  حقيقة  وكشف  األصيل،  تاريخهم  عن  البحث 

االعرتاف  رضورة  عىل  جميعا  اتفقوا  كما  »املزور« 
وعطلة  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة  رأس  وإقرار 

رسمية عىل غرار باقي األعياد واملناسبات الوطنية.
إقرار  عدم  بأن  قال  وعيل،   سمري  األمازيغي،  الناشط 
وطني  وعيد  عطلة  األمازيغية  السنة  برأس  الدولة 
راجع باألساس إىل خشيتها من أن يؤدي ذلك إىل طرح 
والتي  السنة  هذه  عن  املواطنني  طرف  من  التساؤالت 
تعترب من أقدم التواريخ عىل اإلطالق وهذا »ما  سيحرج 
سياستها  مواجهة   إىل  بها  وسيدفع  املغربية  الدولة 
مضيفا  األمازيغية«  القضية  تجاه  املتبعة  اإلقصائية 
األمازيغية  أنه »بالرغم من االعرتاف واإلقرار برسمية 
تنل حقها كامال، وتأخري  لم  أنها  إال   2011 يف دستور 
إخراج القوانني التنظيمية يف تفعيلها يُعترب كذلك شكال 

من أشكال التماطل والالمباالة«.
إقرار  عىل  االمازيغية  الحركة  إرصار  يخص  وفيما 
أن  املتحدث  اعترب  عيدا وطنيا،  األمازيغية  السنة  رأس 
التاريخ األمازيغي  الغبار عن  من شأن ذلك أن ينفض 
اإلعتبار  ويرد  إفريقيا  شمال  عمق  يف  الضارب 
اىل  محالة  ال  سيؤدي  ما  وهذا  واألمازيغ  لألمازيغية 

تاريخه  وتصحيح  املغرب  بأمازيغية  الرمزي  االعرتاف 
»كما  وهوية،  وثقافة  لغة  لألمازيغية  االعتبار  ورد 
سيؤدي ذلك« يضيف وعيل إىل طرح التساؤالت من طرف 
األجيال القادمة عن هذا التاريخ ومحاولة البحث يف عمق 

تاريخنا« يورد املتحدث.
التي  »السياسة  عنها  قال  ما  بشدة   انتقد  وعيل،  سمري 
األمازيغية،  تجاه  االستقالل  منذ  املغربية  الدولة  اتبعتها 
إقبار  حاولت  املغربية  الدولة  أن  ذاته  السياق  يف  موضحا 
كل  باستعمال  وذلك   وثقافة  ولغة  هوية  األمازيغية 
وتهميش  الدين  استغالل  إىل  وإعالم  تعليم  من  الوسائل 
بالنقص  األمازيغي  يشعر  حتى  األمازيغية  املناطق 
يف  املغرب  تاريخ  »تقزيم  وما  الذات«،   واحتقار  والدونية 
األمازيغي  اإلنسان  إقصاء  عىل  ساطع  دليل  إال  قرن   12
ولشمال  للمغرب  الحقيقي  التاريخ  لطمس  ومحاولة  
املغربية  الدولة  اعرتاف  عدم  أن   مربزا  عموما،  إفريقيا 
اإلقصاء  هذا  أوجه  إحدى  هو  االمازيغية  السنة  برأس 
القضاء عىل كل ما  أفق  املمنهج واملقصود يف  والتهميش 

هو أمازيغي« عىل حد تعبريه.
بأن  بادي،  هناء  األمازيغية،  الناشطة  قالت  جانبها،  من 
و  وطني  هو  ما  بني  أعياد  بعدة  سنويا  يحتفل  املغرب 
أيام عطل رسمية  األعياد  ديني حيث تشكل هذه  ما هو 
عامليا  أو  دينيا  أو  وطنيا  حدثا  املغاربة  فيها  يستذكر 
األعياد فاتح  العقيدة. ومن بني هذه  أو  بالوطن  يربطهم 
االستغراب  يثري  ما  لكن  محرم،  فاتح  و  امليالدية  السنة 
تقول املتحدثة هو« تعنت الدولة يف تلبية مطلب األمازيغ 
أقدم  يعترب  والذي  األمازيغية  السنة  بفاتح  باالعرتاف 

وأعرق من هذين العيدين كما أنه أكثر ارتباطا باألرض و 
الوطن« وشددت بادي عىل أن هذا »التعنت و الرفض لكل 
التهميش  لسياسة  استمرارية  سوى  ليس  أصيل  هو  ما 
خوفا  االستقالل  منذ  الدولة  مارسته  الذي  واإلقصاء 
التزوير  يف  االستمرار  إىل  الهادفة  مخططاتها  إفشال  من 

للتاريخ املغربي«.
ثالويست  لجمعية  العامة  والكاتبة  الناشطة،  واضافت 
يحتفل  املغربي  املواطن  أن  »لو  بالريف،   املرأة  لتنمية 
الوطنية  األعياد  باقي  غرار  عىل  األمازيغية  السنة  برأس 
فإنه سيطرح أسئلة عىل املؤسسة التعليمية عن أصل هذا 
االحتفال مما سيكشف لألجيال الصاعدة تاريخ آباءهم و 
ما مر به أسالفهم للبقاء هنا، كما سيجر وسائل اإلعالم 
والثقافة  واللغة  والتاريخ  الهوية  ومناقشة  طرح  إىل  
واملهتمني  والباحثني  بالكتاب  ذلك  وسيدفع  األمازيغية، 
أن  قبل  األمازيغ«  تاريخ  وعن  التاريخ  هذا  عن  بالبحث 
تعود املتحدثة وتقول: »لكن كيف يمكن ملن ال تاريخ لهم 
مدعاة  األمازيغي  تاريخهم  بمعرفة  للناس  يسمحوا  أن 
والكذب  بالنهب  امليلء  ماضيهم  كشف  مقابل  الفخر 

والتحايل« حسب تعبريها.

»للعالم  حديثه  يف  أكد  بدوره  الوسطاني  عمر  الناشط 
السنة  بإقرار  األمازيغية  الحركة  مطالبة  أن  األمازيغي« 
العادلة  مطالبها  إطار  يف  يأتي  وطنيا  عيدا  األمازيغية 
من  إذ  األمازيغيتني،  والثقافة  الهوية  تجاه  واملرشوعة 
شأن إقرار السنة األمازيغية عيدا وطنيا أن يعيد االعتبار 
لتاريخنا الحقيقي، يقول الوسطاني »خصوصا وأن هذه 
حقبة  األمازيغ،  تاريخ  من  مهمة  لحقبة  تؤرخ  املناسبة 
إيمازيغن«،  لدا  مهما  وعسكريا  سياسيا  ازدهارا  عرفت 
قبل أن يعود ويقول : مع األسف » أغلبية الشعب املغربي 
اليوم ال يعرفون شيئا عن هذه املرحلة من تاريخهم، رغم 
العديد من  يف  يومنا هذا  إىل  بها  يزالون يحتفلون  ال  أنهم 
املناطق املغربية، حيث يسمونها »ينّاير« يف بعض املناطق، 
ويربطونها بالتقويم الفالحي يف مناطق أخرى »أسّكاس 
إلقرار  خصبة  الشعبية  األرضية  أن  يؤكد  وهذا  إفالّحن«، 
من  رسمي  قرار  هو  فقط  ينقص  وما  املناسبة،  هذه 

أجهزة الدولة لتصبح هذه املناسبة عيدا وطنيا«. 
لرأس  إقرارها  لعدم  بالدولة  دفعت  التي  األسباب  وحول 
األعياد  باقي  غرار  عىل  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة 
الحركة  إلحاح  مع  وخصوصا  الوطنية،  واملناسبات 
األمازيغية عىل ذلك، يقول رئيس جمعية ثاومات للثقافة 
هذه  تحمله  ما  »ربما  الوسطاني  عمر  بأزالف،  والتنمية 
والتي  قوية،  وإيديولوجية  تاريخية  حمولة  من  املناسبة 
عقود  منذ  له  يروج  الذي  الرسمي  الخطاب  مع  تتناىف 
الذي  املغربية، هو  الدولة  أجهزة  لدى  ترسيخه  تم  والذي 
جعلها تتحاىش التعامل مع مطلبنا هذا بإيجابية، إال أننا 
سنضل متشبثني بهذا املطلب كما جميع مطالب الحركة 

األمازيغية« يورد ذات املتحدث.
الناشط إدريس حنني هو األخر، أكد يف لقائه مع »العالم 
األمازيغي« أن االعرتاف برأس السنة االمازيغية هو مطلب 
بهذه  االحتفال  األمازيغية عىل  الحركة  حقوقي، وإرصار 
إعادة  حنني،  يوضح  أهمها،  عدة  اعتبارات  له  املناسبة  
االعتبار لألمازيغية هوية ولغة وثقافة وحضارة وتاريخا، 
تاريخ  ال  األمازيغ   « كأن  يوحي  الحايل  الوضع  أن  مربزا 
لهم وال حضارة«، كما سيؤدي ذلك، يضيف املتحدث، إىل 
رفع الحيف والتهميش الذي طال املكون األسايس للكيان 
املغربي، بل هو العمق واألصل والصلب، وإىل إحقاق الحق 

وتكريس العدل بني املغاربة بمختلف مشاربهم«.
 وشدد الناشط األمازيغي أن إقرار رأس السنة األمازيغية 
كتابة  إلعادة  مدخال  يكون   أن  شأنه  من  وطنيا  عيدا 
مماطلة  أن  موضحا  علمية،  أسس  عىل  املغربي  التاريخ 
األمازيغية  الحركة  ملطلب  االستجابة  يف  املغربية  الدولة 
هو تناقض يف مواقفها وارتباك يف قراراتها، مضيفا: كيف 
يمكن القبول برتسيم اللغة األمازيغية يف الدستور املغربي 
لجميع  مشرتكا  رصيدا  واعتبارها   2011 سنة  املعدل 
السنة  رأس  إقرار  مطلب  تتجاهل  وباملقابل  املغاربة، 
الدولة  ملوقف  تفسريه  وحول  وطنيا،  عيدا  األمازيغية 
هذا، أكد إدريس حنني أنه ال يمكن تفسري ذلك إال »بعدم 
التاريخ ألن ذلك سيزيد من  بإعادة كتابة  الدولة  قبول 
وعي املغاربة بتاريخهم وهويتهم وثقافتهم خاصة وأن 

هذا الوعي يتنامى يوما بعد يوم«. 
وجهة  من  يرى  بلقيس،  حسن  األمازيغي،  الناشط 
نظره أن مطلب اإلقرار برأس السنة األمازيغية مطلب 
ال ترفعه إال بعض مكونات الحركة األمازيغية وليست 
كلها، ومن يطالب به حسب رأيه هم مكونات سايرت 
الدولة املغربية يف شعاراتها اإلصالحية، و تعتقد فعالً أن 
الدولة جادة يف إيجاد حل للقضية األمازيغية« مضيفا 
أن هاته املكونات ترى أن مبدأ التدرج يف انتزاع الحقوق 
وهذا  األمازيغ،  نحن  إنصافنا  نحو  الوحيد  السبيل  هو 
عىل  اإلصالح  يف  املغربية  الدولة  تنهجه  نفسه  املبدأ 
يقول  الواقع  أما  التدرج«،  مبدأ  أي  شعاراتها  حسب 
بلقيس، هو أنه إىل حدود اآلن تعمل الدولة جاهدة عىل 
الثقافية  بحقوقنا  باالعرتاف  »يكتفون  و  الوقت،  ربح 
كمكون من مكونات الثقافة املغربية بروافدها املتنوعة 
دون فعل أي يشء«، وهنا يكمن كل الخطر يف إذابتنا يف 
مصوغات وجداالت وخداعنا من خالل كسب الوقت بينما 
هم مستمرون يف سياساتهم التدمريية لبنى خصوصياتنا 
حسب  واالقتصادية«  واالجتماعية  الثقافية  األمازيغية 

تعبريه دائما.
مع  املطول  حديتها  يف  أكدت  بادي  هناء  الناشطة  أما 
هو  األمازيغية  الحركات  دور  أن   األمازيغي«  »العالم 
واجبها  من  و  لألمازيغ  املرشوعة  املطالب  عن  التعبري 
بهويته  له  االعرتاف  يف  األمازيغي  الشعب  بحق  املطالبة 
بشكل  و  شفافية  و  موضوعية  بكل  املغيبة  التاريخية 
يعكس حضارة شمال إفريقيا العريقة  بدال من »تقزيم 
إىل محطات بسيطة ساذجة ال تعرب عن حقيقة  ماضيه 
تاريخ  ذو  شعب  األمازيغي  »الشعب  وأضافت  أعظم«،  
وخصوصية  متنوعة  وثقافة  مختلفة  هوية  له  أصيل 
لغوية وال يحق ألي كان تحت أي مسمى أن يطمس هذه 
و  البداية  من  يكون  أن  يجب  والبدء  ويزيفها،  الحقائق 

البداية هي التاريخ«.
الجمعيات  كانت  إذا  بالقول:  كالمها  املتحدثة  وختمت 
بالسنة  اإلقرار  عىل  ترص  األمازيغية  الثقافية  والحركات 
األرس  مطالبات  بنقل  إال  تقوم  ال  فإنها  األمازيغية 
التاريخي  الحدث  بهذا  سنويا  تحتفل  التي  األمازيغية 
قوتها  دوما  استمدت  و  األرض  هذه  روح  دوما  وشكلت 
املقابل سوى  باملالحم و ال تطالب يف  الغني  تاريخها  من 
دون  يكن  لم  وجود  القدم،  منذ  هنا  بوجودها  باالعرتاف 
قيمة و إنما وجود أضاف لإلنسانية معاني وقيم حضارية 
الحضاري«  الرقي  أشكال  وكل  والتضامن  التسامح  من 

تختم الناشطة األمازيغية كالمها.

نشطاء أمازيغ جيددون مطالبتهم بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا
وينتقدون »المباالة »الدولة

عبد السالم بومرص
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وسياسته  الجزائري  للنظام  الحديدية  القبضة  أن  يبدو  
ترتك  تعد  لم  األمازيغية  الحركة  نشطاء  مواجهة  يف  القمعية 
فبعد  حدودها،  أقايص  إىل  مطالبهم  تصعيد  خيار  إال  لهؤالء 
كسب  من  تمكنت  التي  للقبايل  الذاتي  االستقالل  حركة  ظهور 
تعاطف قطاعات عريضة من أمازيغ الجزائر، برزت مؤخرا حركة جديدة 
تطالب بالحكم الذاتي ملنطقة أمازيغية أخرى وهي »املزاب«، وذلك بعد أن 
تواترت أحداث القمع والعنف فيما يشبه مسلسال تتجدد حلقاته بني الفينة 
األمازيغ، ومئات  القتىل  واألخرى عىل نحو خطري يخلف كل مرة عرشات 
الجرحى واملهجرين، إىل جانب خراب هائل وعىل نطاق واسع يف ممتلكات 

أمازيغ املزاب بمدن والية غرداية.
التي أعلنت عن نفسها من تيزي وزو تزامنا  الذاتي للمزاب  حركة الحكم 
مع رأس السنة األمازيغية بداية العام الحايل، واجهتها السلطات الجزائرية 
مؤخرا  وقعت  التي  العنف  أحداث  استغالل  يف  ترتدد  لم  إذ  رشس،  بقمع 
يف  بهم  وتزج  البارزين  أعضائها  من  ثالثني  حوايل  لتعتقل  غرداية  بوالية 
بأمن  »املساس  أي محاكمة، وبتهم خطرية ضمنها  بدون  السجن ألشهر 
منها  ألعضاء  واحدة  محاكمة  وباستثناء  واإلرهاب«،  والتخابر  الدولة 
ضمنهم رئيس الحركة كمال الدين فخار عىل خلفية قضية قديمة بعثت 
من األرشيف ويعود تاريخها لسنة 2013 وتعرف بقضية عيد الزربية التي 
لم  زالوا  ال  األمازيغ  املعتقلني  فعرشات  احتجاجية،  سلمية  بوقفة  تتعلق 
يعرضوا عىل القضاء كما لم تديل السلطات الجزائرية بأي أدلة حول التهم 

املوجهة إليهم.
االعتقاالت  حملة  وبسبب  املزاب  يف  األمازيغ  الذاتي  الحكم  نشطاء   
الفرار من  العرشات منهم، اضطر عدد منهم  االنتقامية ضد  واملحاكمات 
أجل  من  مسريتهم  ليواصلوا  الخارج  يف  اللجوء  بطلبات  وتقدموا  الجزائر 
إطالق رساح رفاقهم والنضال من أجل حقوق الشعب األمازيغي املزابي ويف 

مقدمتها الحق يف الحكم الذاتي.

* تأسيس حركة الحكم الذاتي ملزاب
تشري أرضية حركة الحكم الذاتي للمزاب إىل أن شعب »أت أمزاب« يطالب 
تسنها،  التي  القوانني  تحرتم  أن  وهي  حقوقه  بأبسط  الجزائرية  الدولة 
وتلتزم بالقانون الدويل، ويف هذا اإلطار عمل الدكتور فخار كمال الدين وعدد 
لحماية  ملزاب  الذاتي  الحكم  أجل  من  الحركة  تأسيس  عىل  املناضلني  من 
شعب »أت أمزاب«، والدفاع عن حقوقه للعيش بكرامة ويف أمان يف منطقته 
املرشوع  هذا  وتجسيد  وحضارته،  ثقافته،  لغته،  عىل  والحفاظ  وإقليمه، 

العادل والسلمي يف إطار القوانني الجزائرية ووفق القانون الدويل .
وزو،  بتيزي   2014 يناير   12 يف  ملزاب  الذاتي  الحكم  حركة  تأسيس  وجاء 
األمازيغية  السنة  رأس  بمناسبة  األمازيغ  قبل  من  املنظمة  املسرية  أثناء 
األمازيغي  املناضل  فيها  وأعلن  أمزاب  أت  من  وفد  فيها  وحرض  »يناير«، 
املزابي سكوتي خضري عن تأسيس الحركة من أجل الحكم الذاتي ملنطقة 

أت أمزاب.
كمال  فخار  الدكتور  لها،  كرئيس  الحركة  انتخبت   ،2014 يونيو   06 ويف   
منح  رضورة  عىل  مؤكدا  الحركة  تأسيس  عن  رسميا  أعلن  حيث  الدين 
الحركة  عىل  الجزائرية  السلطة  رد  ولكن  أمزاب،  ملنطقة  الذاتي  الحكم 
كان قمعيا وذلك بإلقاء القبض عىل رئيسها »الدكتور فخار كمال الدين« 
شخصا(،  )ثالثني  الحركة  مؤسيس  من  والعرشات   2015 يوليوز   09 يوم 

ووجهت لهم تهم خطرية للغاية. 
ومن أجل التكيف مع قمع النظام واستمرار تحقيق مرشوع الحكم الذاتي 
وخلق تعبئة حقيقية من أجل إطالق رساح املعتقلني السياسيني املزابيني، 
القرارات  بعض  واتخاذ  الوضع  لتقييم  للحركة  التنفيذي  املكتب  اجتمع 
قررت  حيث  الجزائر،  وخارج  داخل  الحركة  هيكلة  وإعادة  التنظيمية 

الحركة ماييل :
- تعيني سكوتي خضري ممثال للحركة يف الخارج وناطقا رسميا بإسمها 

أمام الهيئات الدولية والحقوقية. 
- تعيني عبونة صالح كممثل للحركة داخل الجزائر والناطق الرسمي .

يدافعون  الذي  املرشوع  أن  للمزاب  الذاتي  الحكم  حركة  قادة  ويعترب  هذا 
عنه ما هو يف الحقيقة إال إعادة بعث للحكم الذاتي يف املجاالت اإلقتصادية، 
الثقافية، السياسية والدينية، الذي كان يتمتع به شعب أت أمزاب قبل سنة 
1962، ووضعه عىل اإلطار القانوني الذي يتماىش مع قوانني الجمهورية 
الجزائرية واملعاهدات التي صادقت عليها يف مجال حقوق الشعوب األصلية 

وحقوق اإلنسان.

ملاذا الحكم الذاتي ملزاب؟
يربر نشطاء أمازيغ املزاب مطالبتهم بالحكم الذاتي، بكون املزابني عاشوا 
منذ أقدم العصور يف منطقة أت أمزاب وهم من السكان األصليني لشمال 
إفريقيا وتعود أصولهم إىل قبيلة زناته األمازيغية، من أتباع املذهب اإلبايض، 
كما كانوا أسيادا يف أراضيهم، حيث كان مجتمعهم مهيكل ويضم مجالس 
يقيمون  جعلهم  مما  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  شؤونهم  تدير 
والفرنسيني،  والعثمانيني  اإلسبان  مع  القدم  منذ  ومعاهدات  اتفاقيات 
مع   1853 أبريل   29 يف  املزابيون  أبرمها  التي  الحماية  معاهدة  بينها  من 
الرائد دوباري )Commandant Dubary( باسم الوايل العام للجزائر راندون 
بالدهم  بحفظ  مزاب  ات  لـ  فرنسا  بموجبها  دت  وتعهَّ  ،  )RANDON(
األمور  يف  مطلقا  ل  التدخُّ وعدم  عوائدهم  وصيانة  معتقداتهم  واحرتام 

الداخلية لهم.
مطالبتهم  املزابيون  يرجع  التاريخية  املعطيات  جانب  وإىل 
الذاتي إىل كون الشعب األمازيغي ملنطقة ات امزاب  بالحكم 
ومنذ سنة 1962، يتعرض لخطط ممنهجة تهدف إىل تعريبه 
بطمس  وذلك  املتطرف  اإلسالم  تحت  وإخضاعه  القرسي 
وذلك  أراضيه،  من  وتهجريه  األمازيغية  وهويته  حضارته 
بعدم توفري األمن له وترك املنطقة دائما تحت التوتر من جهة 
وفرض غرامات ومتابعات رضيبية من جهة أخري، وعندما 
فشل النظام الجزائري من تصفية أمازيغ املزاب ثقافيا غري 
املزابيني  الذاتي  الحكم  نشطاء  يسميه  ما  وبدأ  إسرتاتجيته 

ب«التصفية العرقية« يف السنوات األخرية.
تجليات »التصفية العرقية« ضد أمازيغ املزاب:

للمزابيني  الخاص والجماعي  العقاري  -االستيالء عىل اإلرث 
يف منطقة ات امزاب ويف مدن أخرى من الجزائر.

من  بالوافدين  املنطقة  بإغراق  الديموغرايف  التوازن  قلب   -
أقطاب  ببناء  والسكن  بالعمل  بتشجيعهم  أخرى  مناطق 

سكنية...
- مسح الهوية الثقافية والرتاث الحضاري ألمازيغ أت مزاب، 
بدءا باملدرسة التي »تمحي« الهوية والتاريخ الحقيقي لشمال 

أفريقيا، وتاريخ املنطقة، مرورا بالتعريب املنهجي لألسماء األمازيغية من 
املدن واألحياء، وعدم تشجيع تدريس اللغة األمازيغية يف املدارس العمومية 
رغم كونها لغة وطنية ...؛ وانتهاء بالتدمري املنهجي واملنظم ألماكن العبادة 

واآلثار واألرضحة دون معاقبة املعتادين .
من  حقيقية  إرهابية  لسياسة  ضحية  أمزاب  ات  أمازيغ  شعب  جعل   -
طرف السلطة الجزائرية ودون هوادة، ليس فقط بالهجمات املتتالية من 
طرف األجهزة األمنية، بل كذلك من طرف من تصفهم الحركة ب«مرتزقة 
النظام الجزائري«، ورغم أن تلك الهجمات صورت ونرشت عرب األنرتنيت، 
السلطات  طرف  من  الالعقاب  من  يستفيدون  مرة  كل  ويف  املعتادين  لكن 
جهة  من  الدولية  الهيئات  سكوت  ومن  جهة،  من  الجزائرية  القضائية 
الذاتي للمزاب هو أن الضحايا  أخرى، واليشء الفظيع وفق حركة الحكم 
نظامية«  هيئة  »إهانة  بتهمة  يسجنون  من  هم  املزابيني  املواطنني  من 
و«باملساس بأمن الدولة«، سواء حني يتبثون تورط األجهزة األمنية يف قمع 

املزابيني أو حني ينادون بالحماية الدولية من األمم املتحدة.
الجنسية  التحرشات  وحتى  والتعذيب  لالعتقال  املزابي  املواطن  تعرض   -
النافذ  بالسجن  قاسية  ألحكام  باإلضافة  الرشطة،  مخافر  يف  واالغتصاب 
وعن  النفس  عن  دفاع  حالة  يف  كان  الذي  للشباب  القضائية  واملتابعات 

املمتلكات .
- استهداف النشطاء الحقوقيني املزابيني ومناضيل الحركة من أجل الحكم 
ألنهم  والسجن،  املاراطونية  القضائية  واملتابعات  باالعتقال  ملزاب  الذاتي 
فيديوهات  وينرشون  ويفضحون  سلمية  بطريقة  بحقوقهم  يطالبون 
النظام  وتواطؤ  العنرصية  املمارسات  العاملي،  العام  للرأي  تبني  وصور 

الجزائري يف االعتداءات العنرصية والتقتيل ضد أمازيغ أت امزاب .
األمنية  األجهزة  قبل  من  املزاب  ألمازيغ  التقليدية  املؤسسات  اخرتاق   -
الجزائرية التي فقدت مصداقيتها تماما، والتي كانت باألمس تسري شؤون 
من  أفرغت  أن  بعد  تماما  تدمر  أن  وشك  عىل  اآلن  وهي  املزابي  املجتمع 

جوهرها و فقدت مصداقيتها.

* الحرب على الهوية املزابية
تؤكد حركة الحكم الذاتي للمزاب عىل أن التطور الحاصل يف ميدان االتصاالت 
والتكنولوجيا، مكن العالم أجمع من مشاهدة ما كان يقع بعيدا عن األنظار 
حيث  لالستقالل،  األوىل  السنوات  منذ  مزاب  مدن  يف 
وتواطؤ  اإلجرامية(  )العصابات  اعتداءات  توثيق  تم 
قوات األمن الجزائري مع تلك العصابات التي تهاجم 
األحياء املزابية بأعداد كبرية تصل إىل العرشات وحتى 
املئات .) نرشت هذه التجاوزات يف صفحات التواصل 
الفيديوهات  توضحه  كما  والفضائيات،  االجتماعي 
بني  واملتكامل  التام  التنسيق  تبني  التي  والصور 
األجهزة األمنية الجزائرية وما تسميه حركة الحكم 

الذاتي ملزاب ب«عصابات املجرمني«(.
املزابيني  ضد  املتجددة  العنف  أحداث  يخص  وفيما 

تشري حركة الحكم الذاتي ملزاب إىل ما ييل: 
- كانت الحصيلة جد ثقيلة حيث ذهب ضحيتها أكثر 
من )40( أربعني من املزابيني قتلوا بطرق بشعة بعد 

تعرضهم للتعذيب .
- املئات من الجرحى كانت إصاباتهم خطرية ضمنها 

إعاقات كثرية. 
أحيائهم  امزاب من  أت  القرسي ألمازيغ  التهجري   -
والحقول  واملحالت  املنازل  مئات  وحرق  نهب  بعد 

واملصانع أمام مرأى األمن .
التاريخية  العبادة واملقابر واملعالم  أماكن  - تخريب 

املصنفة ضمن الرتاث العاملي .
»فخار  الدكتور  أن  إىل  للمزاب  الذاتي  الحكم  حركة  أرضية  وأشارت  هذا 
أجل  من  الحركة  ورئيس  اإلنسان  حقوق  أجل  من  املناضل  الدين«  كمال 
الحكم الذاتي ملزاب املعتقل منذ حوايل خمسة أشهر، كان استنكر الوضعية 
الخطرية التي تعيشها غرداية بتقديم طلب إىل األمم املتحدة لوضع منطقة 
املزابيني  آخرين من  رفقاء  يعتقل مع  أن  قبل  أممية،  أمزاب تحت حماية 
الوقت،  نفس  ويف  ذلك،  جراء   « الدولة  بأمن  »املساس  تهمة  إليهم  لتوجه 
حرك النظام الجزائري جهاز القضاء وذلك بإخراج قضية عيد الزربية من 
24 أفريل  الدرج، التي دعا فيها الدكتور للتضامن مع حركة البطاليني يف 
2013، وهي القضية التي حكم عىل الدكتور فخار كمال الدين قبل عامني 

بسنة سجن نافذة عىل أساس ملف قضائي فارغ .

* الخروقات القانونية الناتجة عن مأساة الحرب على الهوية املزابية
الجزائري  النظام  أن  عىل  للمزاب  الذاتي  الحكم  أجل  من  الحركة  تؤكد 
القمعية  الوسائل  جميع  ملزاب،  األمازيغي  الشعب  ضد  حربه  يف  استعمل 
األمنية  واألجهزة  الشعانبة«  عرب  »عصابات  بني  مشرتكة  هجمات  من 
)الدرك واألمن الجزائريني(، باإلضافة لتعذيب املواطنني املزابيني يف مراكز 
األمن واستعمال ألفاظ عنرصية من طرف ضباط وأعوان األجهزة األمنية، 
عزيمة  لكرس  القضاء  جهاز  واستعمال  القضائية  املالحقات  جانب  إىل 
الشاب املزابي الواعي الذي يطالب بحقوقه، وذلك بإصدار عقوبات قاسية 

بالسجن ضده.

وبناء عىل ذلك تتهم حركة الحكم الذاتي للمزاب السلطة الجزائرية بخرق 
مواد  وخرق  عليها  صادقت  التي  الدولية  واملعاهدات  القوانني  جميع 
الدستور وقوانني »الجمهورية« نفسها وخاصة يف مادته 27 يف الفصل 3، 
التي من شأنها رشعنة  و  الشعوب،  تقرير مصري  بمبدأ حق  تعرتف  التي 
دعم الشعوب التي تناضل من أجل حريتها، والنظام الجزائري يخرق كل 
حقوق أمازيغ املزاب رغم أن الجزائر عضو يف مجلس األمم املتحدة حيث 
صادقت عىل مجمل املعاهدات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان والحريات 

الفردية وحق الشعوب يف التكفل بنفسها.

* النظام الجزائري يتجاهل مطالب األمازيغ ونداء هيومن 
رايتس ووتش ويستمر يف سياساته القمعية

بشمال  األمازيغية  الحركة  تنظيمات  قبل  من  املتكررة  النداءات  جانب  إىل 
إفريقيا، طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية منذ أواخر شهر 
غشت 2015، بإطالق رساح الناشط كمال الدين فخار و24 متهما آخرين 

مؤيدين للقضية األمازيغية أو محاكمتهم يف آجال معقولة.
فخار  الدين  كمال  طالب   ،2013 ومنذ  أنه  الدولية  املنظمة  ذات  وأوردت 
بما  الحكومة  واتهم  الصحراء،  شمال  املزاب،  ملنطقة  الذاتي  الحكم  بمنح 
أسماه املشاركة يف جرائم ضّد اإلنسانية ارتكبها العرب الُسنة ضّد األمازيغ 

يف املنطقة.
عىل  املتهمني  جميع  احتجاز  تم  فقد  ووتش  رايتس  هيومن  بيان  وحسب 
ومنها  التهم،  نفس  إليهم  ووجهت   ،2015 يوليوز   9 منذ  املحاكمة  ذمة 
املشاركة يف عمل إرهابي والتحريض عىل الكراهية، بسبب دورهم املزعوم 
يف مواجهات عنيفة جّدت بني األمازيغ والعرب يف 7 يوليوز يف منطقة املزاب. 
وقد يواجه املتهمون، وجميعهم أصييل املنطقة )أمازيغ مزابيني(، عقوبة 

اإلعدام.
األوسط وشمال  الرشق  لقسم  التنفيذية  املديرة  ليا ويتسن،  وقالت سارة 
فخار  الدين  كمال  لعبه  الذي  الدور  عىل  أدلّة  للحكومة  كان  »إذا  أفريقيا، 
يف أحداث العنف، فعليها تقديم هذه األدلة يف محاكمة علنية. وإن لم يكن 

األمر كذلك، فعليها إطالق رساحه«.
إن  ووتش  رايتس  هيومن  لـ  أحمني  الدين  نور  املحامي  قال  جانبه  من 
باعتقال كمال  قامت  الرشطة  إن  يقول  القضية  الرشطة يف ملف  محرض 
الدين فخار و24  شخًصا آخر يف 9 يوليوز بعد توفر معلومات مفادها أنهم 

مجتمعون ذلك اليوم، وقد يتسببون يف مزيد من العنف يف املنطقة.
وتشمل التهم الخطرية املوجهة إىل املتهمني ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية 
والرتابية، وتكوين عصابة  الوطنية  الدولة والوحدة  أمن  النيل من  بغرض 
إجرامية الرتكاب جرائم، والقتل مع سبق اإلرصار والرتصد، وتهديد وحدة 
األرايض الوطنية، ونرش منشورات مرّضة باملصلحة الوطنية، واملشاركة يف 
تجمع مسلح وتجمع غري مسلح، والتشهري بمؤسسات الدولة، عمال باملواد 

87 مكرر و176 و255 و79 و96 و97 و146 من قانون العقوبات.
السلطات  أن تقدم  إىل أن رسالة هيومن رايتس ووتش صدرت قبل  يشار 
إىل  املعتقلني  عدد  ويرتفع  آخرين،  مزابيني  نشطاء  اعتقال  عىل  الجزائرية 
املزاب  يف  األمازيغي  العاملي  التجمع  مندوب  أخ  ضمنهم   ناشطا،  ثالثني 
دجنرب  شهر  بدالية  يف  اعتقل  الذي  للمزاب  الذاتي  الحكم  حركة  وعضو 

الجاري فقط.
وارتباطا باملعتقل األمازيغي األخري من قبل السلطات الجزائرية أكد الناطق 
العاملي  التجمع  ومندوب  ملزاب  الذاتي  الحكم  أجل  من  للحركة  الرسمي 
األمازيغي بالجزائر »خضري سكوتي«، أن السلطات الجزائرية تتهجم عىل 
أرس وعائالت إطارات الحركة، بعد اإلعتقال التعسفي للدكتور كمال الدين 

فخار رئيس الحركة من أجل الحكم الذاتي ملزاب ومناضليها.
وأورد ذات املصدر يف بيان له عىل أنه ويف تطور خطري يوم الثالثاء 01 دجنرب 
2015، قام حوايل عرشين من رجال الرشطة الجزائرية، عىل رأسهم ضابط، 
بمحارصة منزل عائلة »عبونة« بحثا عن الناشط الحقوقي وإطار الحركة 
من أجل الحكم الذاتي ملزاب صالح عبونة املوجود يف املنفى )مندوب التجمع 
العاملي األمازيغي يف املزاب(، حيث قاموا باعتقال أخيه الصغري إسماعيل 
إىل  ليقتادوه  وهسترييا  كبرية  صدمة  يف  العائلة  تاركني  سنة   19 عبونة 

مخفر الرشطة ولم يتم إطالق رساحه إىل حد اآلن.
اآلونة  هذه  يف  تقوم  الجزائري  األمن  أجهزة  أن  إىل  خضري  سكوتي  وأشار 
يف  كانوا  مزابيني،  وشباب  نشطاء  لعدة  واعتقال  بحث  بعمليات  األخرية 
حالة دفاع يردون االعتداءات والهجمات املمنهجة من طرف املجرمني عىل 
املزابية  األحياء  أمني عىل  أحداث غرداية، وفرض طوق  املزابية يف  األحياء 

وتضييق لحركة التنقل و للحريات عىل جميع آت مزاب.
وشدد خضري عىل أن هذه الترصفات الالمتناهية من طرف النظام الجزائري 
هي مخطط ممنهج هدفه القضاء عىل شعب أصيل مسالم ليس لديه أية 
وسائل ملواجهة نظام قمعي عنرصي مدعم من طرف قوى دولية عظمى، 

وبالتايل فقد تؤدي سياسة النظام الجزائري إىل القضاء عىل شعب برمته. 
بهذه  تندد  ملزاب  الذاتي  الحكم  أجل  من  الحركة  أن  عىل  خضري  وأعلن 
املضايقات البوليسية واملمارسات العنرصية ضد إطارات الحركة والنشطاء 
يف  صالحيتها  بممارسة  املتحدة  األمم  هيئة  وتناشد  السلميني،  املزابيني 
حماية شعب آت مزاب الذي يتعرض لإلضطهاد، كما جدد نداءه للمنظمات 
الغري  لإلفراج  الجزائرية  السلطات  عىل  للضغط  واألمازيغية  الحقوقية 

مرشوط عن املعتقلني املزابيني ووقف هذه املمارسات القمعية .

النظام اجلزائري يواصل حربه ضد حركة احلكم الذايت ملزاب إعداد
ساعيد 
الفرواح
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املرأة  لتنمية  األزهار  جمعيتي  نظمت 
وثاومات للثقافة والتنمية بأزالف- الناظور، 
لجمعية  السابقة  للرئيسة  تكريميا  حفال 
األزهار فاطمة مكوط اعرتافا لها بما قدمته 
إذ  املاضية،  السنوات  طيلة  بأزالف  للمرأة 
عمدت الجمعيتني إىل إحياء أمسية فنية عىل 
رشف املناضلة، وذلك  يوم 6 دجنرب الجاري 

باملركز السوسيو-تربوي.
وكان برنامج الحفل التكريمي الذي حرضته 
60 امرأة من مستفيدات الجمعية،  أزيد من 
يف  والشهادات  الكلمات  من  بالعديد  حافال 
حق املحتفى بها، فقد تقدمت ماجدة الحويل، 
بإعطاء  األزهار،  لجمعية  الحالية  الرئيسة 
مكوط،  فاطمة  املكرمة  حق  يف  شهادة 
بخصوص ما قدمته من تضحيات يف سبيل 
تقدمت عدد  املرأة من حقوقها، كما  تمكني 
من املستفيدات بإعطاء كلمة يف حق املحتفى 

املناضلة  نفس  يف  كبري  وقع  له  كان  ما  بها، 
املحتفى بها، فقدمت هي األخرى كلمة، وعينيها 
تذرفان الدموع، شكرت من خاللها كل من ساهم 
يف هذه االلتفاتة التي تعني لها الكثري، كما عربت 
عن امتنانها لكل من اشتغلت معه طيلة سنوات 

خدمتها لقضية املرأة باملنطقة.
األنشطة  من  عدد  تقديم  الحفل  خالل  وتم 
تلميذات  فيها  أبدعت  التعبريية  واللوحات 
تقديم عدد من  تم  أزالف، كما  مجموعة مدارس 
طرف  من  مكوط  فاطمة  بها  للمحتفى  الهدايا 
عن  عبارة  تذكاري  نصب  إىل  إضافة  الحارضات، 
تقديرية  وشهادة  الخطابي،  الكريم  لعبد  لوحة 
فاطمة  السيدة  قدمته  الذي  بالجميل  عرفانا 

مكوط للمرأة بأزالف واملنطقة عموما.
قالت فاطمة  األمازيغي«  »العالم  لـ  ويف ترصيح 

مكوط، بأن التحاقها باالشتغال يف مجال حقوق 
الحق  بكون  قناعتها  من  انطالقا  كان  املرأة 
ينتزع وال يعطى، لذا فقد »اشتغلنا يف جمعيتنا« 
النساء،  تعليم  عىل  تأسيسها  »منذ  مكوط  تقول 
مستوياتها،  كافة  يف  بحقوقهن  وتحسيسهن 
ولو  لهن  شغل  مناصب  توفري  عىل  العمل  وكذا 
اشتغال  ثقافة  إلدخال  بسيطة،  بدايتها  يف  كانت 
املرأة بهدف تحريرها اقتصاديا، من أجل الوصول 
بني  كاملة  مساواة  تحقيق  وهو  الكبري  للهدف 

الجنسني يف كل مناحي الحياة اإلنسانية«.
يف  املشتغلني  تواجه  التي  املعيقات  وبخصوص 
فاطمة  الجمعوية  تصفه  باملنطقة  املرأة  مجال 
الثقافية  للطبيعة  نظرا  جدا،  بالصعبة  مكوط 
املرأة  إخراج  الصعب  من  بحيث  أوال،  للمنطقة 
املناطق،  العمل يف مثل هذه  أو  الدراسة  أجل  من 
والعمل  املرأة  لحقوق  أعداء  وجود  إىل  إضافة 

مؤكدة  عموما،  والنضايل  الجمعوي 
هذا  يف  االستمرار  عىل  يشجعك  أحد  »ال 
نبذلها،  التي  الكبرية  الجهود  رغم  العمل 
إىل هدم  العكس هناك من يسعى  بل عىل 
املاضية«،  السنوات  طيلة  حققناه  ما 
استمرار  بشأن  قلقها  عن  عربت  كما 
الجمعية يف خدمتها لقضايا املرأة بأزالف 
فيها  تشتغل  الذي  املحيط  لصعوبة  نظرا 
الجمعية  تركت  »لقد  وأردفت  الجمعية، 
من  الكثري  أمامهن  شابة  قيادة  أيدي  يف 
الطريق  يف  وضعناهن  أن  بعد  العمل، 

الصحيح، وأتمنى لهن مسرية موفقة«.
قالت  النضايل،  مشوارها  مواصلة  وعن   
القفص  دخولها  بأن  مكوط  فاطمة 
مشوارها  مواصلة  عن  يثنيها  لن  الذهبي 
النضايل الذي آمنت به وكرست حياتها من 
أجله، فهي عازمة عىل مواصلة مشوارها، 
الحالية ال تسمح  أنه تضيف فاطمة »ظرويف  إال 
أنني  إال  بأزالف،  الجمعوي  نشاطي  بمواصلة 
النسائي من داخل  النضال  سأعمل عىل مواصلة 
خالل  من  وكذا  أقطنها،  أصبحت  التي  املدينة 
أسستها  التي  الجمعية  ألشغال  بعد  عن  التتبع 

بأزالف«.
وعربت فاطمة مكوط، عن حبها الشديد للمنطقة 
كما  حياتها،  من  كبريا  جزءا  فيها  عاشت  التي 
عربت عن شكرها وامتنانها لكل من اشتغلت إىل 
جمعية  أعضاء  وكذا  النساء  من  بأزالف  جانبهم 
املنطقة  وحب  أزالف  حب  بأن  وقالت  ثاومات، 
طيلة  قلبها  يف  عالقة  ستبقى  أناسها  وبساطة 

حياتها.
* ك.و

األزهار وثاومات حتتفيان باملناضلة النسائية بأزالف فاطمة مكوط

ماهو  االتصال  لوزارة  الوطنية  بالجائزة  مؤخرا  فزت   *
قيمتها  وماهي  الجائزة،  بهذه  تفوزين  وأنت  شعورك 

االضافية على مسارك املهني؟
** أود يف البداية أن أشكرك عىل االستضافة، وتحية 
لك وللمنرب االعالمي الذي تشتغلني به، خصوصا انه 
عىل  باألمازيغية  يتعلق  ما  لكل  قصوى  اهمية  يويل 

مستوى املجال واإلنسان والفكر.
الفوز بالجائزة شعور ال يمكن إال أن يكون مفخرة 
ورشفا ألي فائز ة أو فائز بالجائزة،  كان صحفيا 
أو غريه، خصوصا حني يأتي هذا التتويج بعد مسار 

مهني طويل، وحافل بإنتاجات إذاعية متنوعة.
يف  أساسا  تنحرص  للجائزة  املضافة  القيمة  إن   
أنها  كما  للصحفي،  واالعتبارية  املعنوية  القيمة 
الرشيفة  املنافسة  روح  إذكاء  يف  نظري  يف  تساهم 
وتجويد املنتوج اإلعالمي بكل روافده، وذلك باإللتزام 
األجناس  حسب  بها  املعمول  املهنية  بالقواعد 

الصحفية.
* يف نظرك اترين ان الجوائز التي تمنحها وزارة االتصال 
لإلعالميني تعطى عن جدارة واستحقاق ام جرب للخواطر 

فقط؟
** وزارة االتصال ال تمنح الجوائز، علينا أن نعود 
من  بقرار  جاءت  فقد  الجائزة،  هذه  إنشاء  لتاريخ 
سنوية،  جائزة  منح  عىل  أكد  الذي  امللك،  جاللة 
للصحافة  الكربى  الوطنية  الجائزة  اسم  تحت 
ابتداء من نونرب 2003، اعرتافا باملجهود الفردي أو 
الوطنية، ودورهم يف  الصحافة  الجماعي يف تطوير 
األوىل  املادة  يف  املواطنني وتكوينهم، كما جاء  إعالم 
إىل  دائما  عدنا  وإذا  للجائزة،  املنظم  املرسوم  من 
القانون، نجد  أن  وزارة االتصال ممثلة داخل اللجنة 
والنقابية  الرسمية  الفعاليات  جانب  إىل  التنظيمية 
الجائزة،  تنظيم  مراحل  مختلف  عىل  ترشف  التي 
الصحفيني  من  املكونة  التحكيم  لجنة  أن  حني  يف 
يقوم  من  هي  امليدان،  يف  الخربة  وذوي  املهنيني 

بدراسة األعمال املعروضة عليها.
وردا عىل سؤالكم، فإن املسؤولية ملقاة عىل عاتق 
لجنة التحكيم، وعىل مدى اإللتزام بالقواعد املهنية 

واألخالقية يف اختيار األعمال املتوجة .
هذا  يف  قطعية  أحكام  إصدار  يمكن  ال  إنه  أقول، 
الشأن، ألن األمور تبقى نسبية يف كل يشء. بالنسبة 
إيل، وكمتوجة يف هذه السنة ال يمكنني إال أن أقول 
واستحقاق،  جدارة  عن  الجائزة  هذه  نلت  إنني 
مهنيتهم  يف  وال  التحكيم،  لجنة  أعضاء  يف  أشك  وال 

ونزاهتهم وأخالقياتهم .
يضمن  ان  استطاع  االمازيغي  االعالم  بان  اترين   *
للمادة  له  يخول  ما  االعالمية  السوق  داخل  موقعا  له 
على  التنافس  غمار  تدخل  ان  االمازيغي  االعالمية 

الجوائز؟

االمازيغي،   اإلعالم  باألمازيغية وليس  اإلعالم  أقول، 
زمن  منذ  موجود  وهو  بينهما،  اختالف  هناك 
طويل خصوصا باإلذاعة. هذا اإلعالم  تدرج يف ظل 
التحوالت السياسية، وكذا بفعل الحركات الجمعوية 
مجال  بتطور  وكذا  االمازيغية،  اللغة  عن  املدافعة 
سياق  يف  والحريات  واالجتماعية  الثقافية  الحقوق 
القناة  أجدير جاءت  إقليمي وجهوي. فبعد خطاب 
اللغة  وترسيم  دسرتة  جاءت  ثم  باألمازيغية، 
هذه  أن  رغم  املكتوبة  الصحافة  ليطال  االمازيغية، 

البدايات الزالت متعثرة.
باألمازيغية،  اإلعالمية  املادة  يف  ليس  فاإلشكال 
ولكن يف السياسة املتبعة تجاه األمازيغية منذ فجر 
جانب  إىل  وطنية  كلغة  ترسيمها  رغم  االستقالل، 
تأخر  رهني  ظل  تفعيلها  إمكانية  أن  إال  العربية، 
يف  تعثرها  من  مازاد  التنظيمية  القوانني  تنزيل 

التعليم وكذا استعمالها يف املرافق العامة.
أستطيع  رصفا،  مهنيا  السؤال  عىل  ردي  وليكون 
القول أن اللغة لم ولن تكون أبدا عائقا أمام العمل 
اليتحكم  والفني  الصحفي  العمل  الرصف،  املهني 
فيه عامل اللغة حتى يكون جيدا أو ال، لكنه يخضع 
حسب  كونيا  عليها  املتعارف  املهنية  للمعايري 

األجناس الصحفية واللغة ليست إال وسيلة .
الصحافيون الذين يشتغلون يف منابر إعالمية باللغة 
األمازيغية ليسوا أقل كفاءة من زمالئهم الصحافيني 
عالية  شواهد  أصحاب  وكلهن  فكلهم  اآلخرين، 
اإلشتغال  سنوات  خالل  من  إكتسابها  تم  وتجربة، 
يستفيد  التي  التكوين  دورات  عن  ناهيك  باإلعالم، 
منها الصحافيون عموما، كانوا باللغة األمازيغية أو 

العربية أو الفرنسية أو لغة أخرى.
هنا أطرح السؤال،  ملاذا ال يرسي عىل اللغة األخرى ما 
يرسي عىل األمازيغية؟ علما أنه تم تقسيم الجائزة 
التلفزة،  صنف  اإلذاعة،  صنف  معروفة،  أصناف  إىل 
الوكالة...  إليها  تضاف  املكتوبة  الصحافة  صنف 
تقتضيه  وبما  املستعملة،  اللغة  عن  النظر  بغض 
املهنية، فاألعمال الصحافية توضع للتباري حسب 

الصنف التي تنتمي إليه وليس اللغة املستعملة .
أراه  ما  بقدر  تمكينا  أراه  ال  االستثناء  هذا  إن 
باللغة  يشتغلون  الذين  للصحافيني  استصغارا 
األمازيغية، واستهجانا باللغة األمازيغية كما يريده 

البعض.
أما الحق يف التنافس فتخوله لنا املهنية وليس اللغة 
املسؤولة  الجهات  أدعو  املنرب  هذا  ومن  لهذا  فقط، 
املنظم  القانون  مراجعة  الجائزة،  تنظيم  عىل 
الصحافيني  إىل  أساء  الذي  الحيف  هذا  ورفع  لها 
املشتغلني باألمازيغية، والذي كشف النظرة الدونية 
من  إخراجها  خالل  من  هذا  ويتضح  لألمازيغية. 
خانة  يف  ووضعها  املهنية  الصحافية  االصناف 

التنافس بني صنفني  البقايا، حيث هنا  أو  الهامش 
عىل  والتلفزيون  اإلذاعة  بينهما  املقارنة  يمكن  ال 
لهذا  مهنيا.  يستقيم  ال  أمر  وهذا  واحدة،  جائزة 
املهني، وأن توضع  إطاره  أن يظل يف  للتنافس  كان 
األعمال اإلذاعية يف صنف اإلذاعة واألعمال التلفزية 
دون  الصنف  حسب  األعمال  كل  وكذا  صنفها،  يف 
األمازيغية  الذي يرسي هنا عىل  اللغة  إقحام عامل 

والحسانية فقط.
حيث  من  ال  االمازيغية  االذاعة  مستقبل  ترين  كيف   *

املواد املقدمة وال من حيث نسب االستماع؟
من  إخراجها  يمكن  ال  باألمازيغية  اإلذاعة   **
تبث  إعالمية  مؤسسة  إطار  يف  العام،  سياقها 
لتنفيذ دفاتر  ، وتخضع  املتنوعة  اللغوية  باملكونات 

التحمالت يف أداء الخدمة العمومية بكل أشكالها.
طبقا ملا تمليه حاجة املستمع، فإن املنافسة املتوفرة 
من  العديد  وظهور  اإلعالمي  اإلنفتاح  بعد  حاليا 

اإلذاعات يساهم يف تطوير العمل اإلذاعي وتنوعه .
هذه  من  جزءا  دائما  تبقى  باألمازيغية  اإلذاعة 
املنافسة التي تندرج يف أداء خدمة عمومية إلرضاء 
كل األذواق، وكذا الرقي بنوع الخطاب املستعمل يف 

املواد اإلذاعية.
التفاعل  سياسة  عىل  باألمازيغية  اإلذاعة  وتعتمد 
كما  املواطنني.  وانشغاالت  اهتمامات  من  والقرب 
والثقافية  الرتفيهية  الربامج  تبث فرتات مهمة من 
الشأن  ومواكبة  والتحسيس  التوعية  إىل  إضافة 
ونصبو  هادفة.  حوارية  بربامج  العام  السيايس 
الصحافيني،  مجهودات  بفضل  األحسن  إىل  دائما 
العمل  ومواكبة  وتدبري  تسيري  عىل  القائمني  وكذا 
اإلذاعي باألمازيغية، يف إطار التوجهات الكربى التي 
الرشكة  يف  اإلعالمي  الشق  عن  املسؤولون  يرسمها 
التوجهات  هذه  وتعتمد  والتلفزة.  لإلذاعة  الوطنية 
من  العديد  يف  الرأي  وحرية  اإلنفتاح  سياسة  عىل 

املواضيع املحضورة يف زمن سابق.
أما فيما يخص نسب اإلستماع فتبقى دائما نسبية 
يف  وضعنا  لكن  بها،  تنجز  التي  الطريقة  حسب 
ويبدو  ومريح،  جيد  وضع  هو  باألمازيغية  اإلذاعة 
التي  ذلك من خالل آخر موجة من نسب االستماع 
ملستقبل  واعدة  آفاقا  يفتح  ما  مؤخرا  بها  توصلنا 
لإلذاعة  الوطنية  بالرشكة  باألمازيغية  اإلذاعة 

والتلفزة.
القطاع  عن  تقوله  ان  يمكن  ماذا  مليكة  استاذة    *
السمعي البصري الذي توجه إليه انتقادات الذعة، خاصة 
الشق  وكذا  العمومي  القطب  تدبري  بطريقة  يتعلق  فيما 

األمازيغي يف هذا القطاع؟
** ما يخص سؤالك حول اإلنتقادات املوجهة لإلعالم 
السمعي البرصي عموما، وشقه باألمازيغية، أقول 
األفضل  تقديم  عىل  حرصنا  ومهما  اجتهدنا  مهما 

األذواق  جميع  إرضاء  يمكن  ال  فإنه  واألجواد، 
اإلنتقادات،  أعترب  وشخصيا  والتوجهات.  واألفكار 
صحية  جد  أعتربها  مصلحية،  بخلفية  تكن  لم  ما 
ومحفزة للوقوف عىل مكامن الضعف والخلل، ومن 
املرشفني  ومساءلة  وتتبع  والتغيري  التصحيح  أجل 
املبارشين عىل املنتوج اإلعالمي إذاعة وتلفزة إنتاجا 
وأخبارا، يف إطار تفعيل مبدأ املسؤولية واملحاسبة، 
اليشء الذي يفتح إمكانية التنافس النزيه من أجل 
كل  بني  الفرص  بتكافؤ  ويسمح  الجيد  التسيري 

الصحافيني إلبراز إمكانياتهم املهنية .
* كيف ترين واقع املرأة االعالمية األمازيغية؟

مرافق  كل  يف  بقوة  متواجدة  اإلعالمية  املرأة   **
الوطنية  بالرشكة  خصوصا  اإلعالمية،  املؤسسات 
بمناصب  تحظى  أنها  كما  والتلفزة،  لإلذاعة 
ال  لكن  محرتمة،  بنسبة  املؤسسة  داخل  املسؤولية 
يمكن الحديث عن وضع املرأة اإلعالمية باألمازيغية 
يف منأى عن وضع املرأة عموما، فهي جزء من هذا 
الفضاء العام بكل تجلياته. ويبقى رهن صورة املرأة 
التفكري  ونمط  عامة  لسياسة  انعكاس  اإلعالمية 
املبتذل بالرغم من الشعارات التي يرفعها الفاعلون 
هذه الشعارات التي بدت مهزوزة جدا يف اإلنتخابات 

الجماعية والجهوية لسنة 2015 .
تواجداها  املرأة من  الشعارات من سيمكن  وليست 
يف مراكز القرار وليست الكوطة أو التمييز اإليجابي 
عىل  واإلعتماد  التوكل  قوقعة  من  الخروج  ولكنه 

إمكانياتها من أجل إثبات الذات.       

اإلعالمية األمازيغية، مليكة أم هاين، يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
على اجلهات املسؤولة  رفع احليف عن  األمازيغية

  واخراج  إنتاجاهتا من  اهلامش  ووضعها ضمن األصناف الصحافية املهنية
صورة املرأة اإلعالمية انعكاس لسياسة عامة ومنط التفكري املبتذل

الحسيمة، فعاليات  إحتضنت مدينة 
الدورة الرابعة ملهرجان بويا النسائي 
جمعية  نظمته  الذي  للموسيقى، 
مع  بتعاون  للموسيقى  تيفيور 
جمعية أغوسطني للثقافة و الفنون 
و28   26 مابني  وذلك  بالحسيمة 
الفن   « شعار:  تحت  املايض،  نونرب 
واإلبداع من أجل ترسيخ املساواة بني 

الجنسني«.
املكانة  إبراز  إىل  املهرجان  ويسعى 
بحيث  الريفية،   للمرأة  الحقيقية 
فكري  سعيدة  الفنانة  تكريم  تم 
الفن  سماء  يف  بارز  نسائي  كإسم 
ونساء  اإلفتتاح،  أحيت سهرة  والتي 
أخريات ينتمني ملجاالت مختلفة من 

داخل املغرب ومن خارجه. .
كما تم تنظيم  ندوتني أساسيتني، تمحورت األوىل حول موضوع: »املساواة 
بني الرجل واملرأة« بمشاركة نساء رائدات من داخل وخارج املغرب إن عىل 
املستوى السيايس أو القانوني أو الهجرة،. بينما تمحورت الندوة الثانية 
حول موضوع: » العمل الربملاني وإقليم الحسيمة أي حصيلة« بمشاركة 
نورالدين  الشيخي،  سعاد  والسادة  السيدات  اإلقليم  عن  الربملان  نواب 

مضيان، محمد لعرج، عبد الحق أمغار، محمد بودرا.
ويف الختام تم تنظيم سهرة فنية، أحياها مجموعة من الفنانات املتألقات 
يف املجال الفني من داخل املغرب ومن خارجه باملركب الثقايف بالحسيمة .

وموازاة مع املهرجان تم تنظيم حفال لعرض األزياء النسائية، ومعرضا 
فكري  سعيدة  للفنانة  كالس  وماسرت  التقليدية،  املجالية  للمنتوجات 
للمشاركني  جماعية  وزيارة  باملدينة،  التعليمية  املؤسسات  بإحدى 
الخامس  محمد  الجهوي  باملستشفى  عنهم  املتخىل  األطفال  جناح  إىل 

بالحسيمة، ورحلة استكشافية للمشاركني إىل املنتزه الوطني للحسيمة.
* ك.و

مهرجان »بويا« النسائي للموسيقى 
باحلسيمة  يف دورته الرابعة
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تكرس  التي  األمازيغية،  للموسيقى  الثامنة  الطبعة  ستقام 
ديسمرب   24 إىل   19 من  أنواعها،  بكل  الجزائرية  للموسيقى 
من  علم  ما  حسب  تمنراست،  مدينة  وسط  يف  الجاري 

املنظمني.
للفرق  انطالقة  كنقطة  نفسه  السنوي  املوعد  هذا  وفرض 
املوسيقية الشابة للجنوب الكبري ولكن أيضا كفرصة لتثمني 

الرتاث الغنائي التقليدي ملنطقة األهقار كالتندي واالمزاد.
مواهب  “اكتشاف  إىل  يهدف  الذي  املهرجان  هذا  وينظم 
بتنوعها،  الجزائرية  الثقافية  الهوية  عىل  بالحفاظ  شابة” 
كإن  تمنراست  عن  البعيدة  املدن  يف  العروض  من  مجموعة 

قزام وتحابورت.
وكان من املقرر أن تحتضن عاصمة األهقار يف نفس الفرتة 
تن هينان  ألبالسة  الدويل  للمهرجان  السادسة  الطبعة  أيضا 
جنوب  يف  الوحيدة  الدولية  التظاهرة  وهي  األهقار،  لفنون 

الجزائر التي كانت من املزمع تنظيمها يف نوفمرب.

 1 يف  تنظيمه  املقرر  من  كان  الذي  املهرجان  تأجيل  تم  وقد 
أن  قبل  ديسمرب   2 اىل  ثم  الشهر  نفس  من   25 إىل  نوفمرب، 
يتم “تأجيله اىل أجل غريمسمى”، حسب محافظ التظاهرة 
الذي أسس له وخصصت  الذي لم يعلن عن موعد املهرجان 

له ميزانية.
من  كبري  عدد  لدى  كثريا  املنتظرة  التظاهرة  هذه  وتبقى 
املتتبعني حيث تصل إىل استقبال 10 آالف متفرج كل سهرة، 
يتنوع بني سياح وعابري منطقة األهقار وكذلك الجمعيات 
والعروض  املعارض  بتنظيم  تهتم  التي  والحرفية  الثقافية 

التقليدية وورشات التكوين للشباب.
الساحل،  منطقة  ملوسيقى  الكربى  العروض  إىل  وباإلضافة 
يف  الطلق  الهواء  عىل  عادة  يجرى  –الذي  املهرجان  يخصص 
واملوسيقى  والرقصات  للتيفيناغ  ورشات  تيديس–  موقع 
والحرف  التشكيلية  الفنون  اىل  وكذا  االفريقية  التقليدية 

التقليدية املحلية.

املهرجان الثامن للموسيقى األمازيغية 
بتمنراست من 19 إىل 24 دجنرب احلايل

* مبارك أباعزي

إنهم  العرب  عن  قال  قد  قباني  نزار  كان 
مجملها  يف  تعود  العتبارات  الشعر  يتنفسون 
إىل أنه كان الشكَل التعبريي الوحيد ذا الحظوة 
يف إنعاش الذات إنتاجا وتلقيا، فيما أن أجناسا 
أدبية أخرى كانت تكتفي بوضعها االعتباري 
والنسبي. العرب إذن يتنفسون الشعر حسب 
نزار، وال غرابة يف ذلك، فالتاريخ األدبي شاهد 
عىل الكم الغزير من النصوص الشعرية الرائعة 
يف  حصاة  سوى  األمر  حقيقة  يف  ليست  التي 
غابة حجرية، ألن األضعاف املضاعفة من هذا 
اإلنتاج الشعري طوته سطوة النسيان، تماما 

مثل الشعر األمازيغي.
تاريخهم  امتداد  عىل  يدركوا  لم  األمازيغ  إن 
التاريخ  غيب  لذلك  ثقافتهم،  توثيق  أهمية 
عددا هائال من النصوص حالت رشوط اإلنتاج 
املطبوعة بالشفوية دون استمرارها  والتلقي 
استطاع  مما  اليسريَ  النزر  عدا  ما  الوجود،  يف 
بعض الباحثني تدوينه بعد مرور زمن طويل 
عن  الحديث  شئنا  ولو  لها.  األلسن  نقل  عىل 
النصوص الشعرية األوىل التي طبعت ونرشت، 
فسنجد أن محمد مستاوي كان أول من نرش، 
سماه  ديوانا  تاشلحيت،  لهجة  يف  األقل  عىل 
بـ«إسكراف )القيود(« )1976(. ورغم حداثة 
لقي  أنه  إال  املكتوب،  بالشعر  األمازيغ  عالقة 
بعد  مرتني  طبعه  سوى  يؤكده  ال  احتفاء 

طبعته األوىل.
وبعد ديوان »إسكراف« نرش محمد مستاوي 
د  »تاضصا  بعنوان  جديدا  ديوانا  أيضا 
 .1979 سنة  والبكاء(«  )الضحك  ءيمطاون 
ولم يْقدم أحد عىل نرش أي ديوان إال بعد سبع 
حسن  نرش  حينما   ،1986 سنة  أي  سنوات! 
وبعد  ءونزار«.  ن  »تاسليت  ديوان  إدبلقاسم 
»ءاسايس  هما:  ديوانان  نرُش  بسنتني،  ذلك 
األول  )عالمات(«؛  و«تيميتار  )املرقص(«، 
منهما لم يكتبه سوى محمد مستاوي نفِسه، 
سنة  ويف  أزايكو.  صدقي  لعيل  فهو  اآلخر  أما 
»تابرات  ديوان  أخياط  إبراهيم  أصدر   1989
حسن  نرش  بسنتني  وبعده  )الرسالة(«، 
إدبلقاسم ديوانه الثاني املوسوم بـ«أسقيس«.

أحياء  زالوا  ما  الشعراء  هؤالء  من  ثالثة 
شعريا  تأثريا،  األكثر  منهم  وواحد  يرزقون، 

طبعا، ُووري الثرى بعد تجربة حياتية مريرة 
بهذا  أعني  مظاهرها،  إحدى  االعتقال  كان 
أن  فرغم  أزايكو؛  صدقي  عيل  املرحوم  الكالم 
يصدر  لم  إذ  اإلنتاج،  حيث  من  ُمِقل  الرجل 
بعد  إال  »ءيزمولن«  واألخري  الثاني  ديوانه 
أي سنة  الشعري،  النضوب  سبع سنوات من 
1995، إال أن مكانته املعتربة داخل فسيفساء 
يجادل  ال  باألمازيغية  املكتوب  املغربي  الشعر 
فيها أحد. واملفارقة التي بدت لنا ونحن نتأمل 
هي  املكتوب،  الشعري  لإلنتاج  األوىل  البدايات 
نرش  قد  كان  بيزران  مصطفى  الشاعر  أن 
اختار  الذي  ديوانه  بكثري  التاريخ  هذا  قبل 
تأثري  له  يكون  أن  دون  »ءيفراون«،  اسم  له 
مشاركته  بضعف  نفرسه  الذي  األمر  يذكر، 
نشك  ال  الذي  األمازيغي  السيايس  التنوير  يف 
به  املضطلعني  ذيوع صوت  الكبري يف  يف دوره 

فكرا وإبداعا.
توالت  سة  املؤسِّ الشعرية  التجارب  هذه  بعد 
عىل  يستحيل  بعدد  الشعرية  اإلنتاجات 
أحىص  قد  أسوس  محمد  كان  وإن  الحرص، 
األسماء  ضمن  ومن  ديوانا.  ثمانني  منها 
إبراهيم  نجد  الشعرية  الساحة  يف  املعروفة 
»تينيتني«،  وكرار:  ومحمد  »أيناس«،  أوبال: 
ومحمد أرجدال: »إفوكا ن توّجتني«، وخديجة 
إيكان: »توّجوت تقبورت«، ومحمد أوسوس: 
»تاكلديت ن تيكاس«، وغريهم ممن ال يتسع 

املجال لذكرهم يف هذا املجال الضيق.
من قال إذن إن األمازيغ ال يتنفسون الشعر، 
من  محّجما  جانبا  إال  يعكس  ال  ذكرناه  فما 
هي  ذكرناها  التي  واألسماء  الشعري،  املنجز 
التي كتبت بلهجة تاشلحيت فحسب، وهناك 
يف لهجة الريف )أحىص منها فؤاد أزروال ثالثا 
كتابة  تاريخ  من  سنتني  قبل  ديوانا  وثالثني 
هذه الكلمات( وتمازيغت ما يفوت هذا العدد 

بكثري، بله ما كتبه أمازيغ الجزائر وليبيا. 
إنتاجه  أننا نكثر من  الشعر يعني  نتنفس  أن 
ممارساتنا  يف  به  نحتفي  وأننا  وقراءته، 
يف  كما  احتفاليا  طقسا  منه  ونجعل  اليومية، 
املناسبات  يف  تقام  التي  الشعرية  املحاورات 
ذات البعد الثقايف... أن نتنفس الشعر يعني أن 

نحيا من جديد.
 

فسيفساء الشعر األمازيغي

عن   ،2015 السنة  هذه  حديثا  صدر 
ضمن  بالرباط  السالم  دار  مكتبة 
منشورات رابطة تريا وبدعم من وزارة 
باالمازيغية  مطولة  قصة  الثقافة 
 « عنوان  تحمل  أوبغاج  رشيد  لألستاذ 

تيغالغالني ن ءودرار – أصداء الجبل«.
تتصدره  الجديدة  القصة  هذه  غالف 
صورة جميلة لجبال األطلس الشامخة 
اسم  كتب  السماء  زرقة  يف  أعالها 
اإلصدار  القصة وجهة  وعنوان  الكاتب 
صفحة   138 من  القصة  هده  وتتألف 
كتبت بالحرفني الالتيني و األمازيغي.  

ويعترب األستاذ رشيد أوبغاج من صفوة 
فنون  يتقنون  الذين  األمازيغ  الكتاب 
العمرية،  الفئات  لكل  والكتابة  الرسد 
فقد سبق له أن نرش عدة أعمال يف هذا 
اإلطار جلها موجه نحو الطفل، تحمل 
غري  تربويا،  وديداكتيكيا  أدبيا  نفسا 
مغامرة  خوض  إىل  قادته  عزيمته  أن 
واستحقاق،  بجدارة  للكبار  الكتابة 
يف  يحمد  وجهد  موفقة  محاولة  وهي 
روح  عىل  يؤكد  وهذا  القصة.  مجال 

إبداعية ال تهدأ وال تستكني.
   يندرج النص الذي كتبه األستاذ رشيد 
التي  النوعية  النقلة  إطار  يف  أوبغاج 
يف  خصوصا  األمازيغي  األدب  يشهدها 
أجناس  معانقة  حيث  الرسدي،  شقه 
جديدة غري مسبوقة يف هذا األدب مثل 
هذا  ويتسم  واملقالة،  والرواية  القصة 
النص عىل مستوى التصنيف بأنه قصة 
ومرتاكبة  الشخوص  متعددة  مطولة 
األحداث، ما يجعله يف منتصف املسافة 

بني القصة والرواية. 
   ولعل إحدى أكرب نقاط القوة يف هذا 
بالجمالية  تتميز  فهي  لغته،  النص 
قدر  عن  فضال  والشاعرية  والسحر 
لغة  فهي  االنسيابية،  من  يسري  غري 
والبساطة  االستيطيقي  بالبعد  تتميز 
أحابيل  السقوط يف  التكلف دون  وعدم 
الشك  فهي  لذلك  واالبتذال،  اإلسفاف 
اجتذاب  عنارص  أهم  أحد  ستشكل 
القراء إليها ألنها تمنحهم متعة القراءة 
وبتعابري  راقية  أدبية  أمازيغية  بلغة 
اإلفهام،  عىل  مستغلقة  غري  سلسة 

وتغوص بهم يف عوالم تخييلية مشدودة 
السوسيوثقايف  الواقع  إىل  ذاته  اآلن  يف 
األمازيغي حيث خصوبة الحكي وثراء 
الكاتب قضايا ولحمة  إذ يمتح  املخيلة 
االجتماعية  الحياة  صميم  من  نصه 
لسكان العالم القروي يف قرية أمازيغية 
املجتمع  تصورات  تحكمها  بسيطة 
يغوص  حيث  الذكوري،  التقليدي 
اليومي  املعيش  أحشاء  يف  الكاتب 
الهامش  لصوت  اإلنصات  محسنا 

البعيد عن صخب املركز وبهرجته. 

» أصداء اجلبل«
 رواية جديدة للكاتب رشيد أوبغاج بوعزايت

متعددة  الكلية  تنظم 
ومنتدى  التخصصات 
الثقافة   و  للسينما  الجنوب 
جامعة  رئاسة  من  بدعم 
مع  بتعاون  و   ، زهر  ابن 
املهرجان  سيكا  دي  نادي 
لسينما  الدويل  الجامعي 
 18  –  17 أيام  الشباب  
تحت   2015 دجنرب   19  –
ملتقى  السينما   « شعار  
هذه  وتتضمن   ،  « الثقافات 
األوىل مسابقة ألفالم  الدورة 
املغرب  من  السينما  طلبة 
مرص  و  تونس  و  الجزائر  و 
و  كندا  و  أملانيا  و  فرنسا  و 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
من  مستديرة  مائدة  و   ،
من   أكاديميني  تنشيط 
كما   ، الخارج  و  املغرب 
أفالم  املهرجان  يف  تعرض 
عالقة  لها  ووثائقية  روائية 
أو  موضوعا  بالشباب 
محاولة   « منها  إخراجا 
و   ،  « الحب  لتعريف  فاشلة 
أياد  و   ،   « قلوب محرتقة   «
 « و   ،« أزول   و«   ، خشنة 
؟  أنا  » شكون  ،و    « أسدان 

هو » .
الدورة  ضيف  فقرة  يف 
املخرج  املهرجان  يستضيف 
عزالعرب  األكاديمي  و 
املحرزي العلوي حيث سيتم 
 « أندزومان   « أفالمه  عرض 
و » إزوران » و باقي أفالمه 
كصيغة  ذلك  و  الوثائقية 
لالعرتاف بمثقفي السينما و 

الباحثني فيها .
التكويني  للجانب  خدمة 
املهرجان  شباب  و  للطلبة 
تأطري  من  ورشات  تنظم 

صفوت  حيون  بن  األساتذة 
و  الديكور   « موضوع  يف 
ابراهيم   و   ،  « السينوغرافيا 
»التعبري   : محور  يف  هنائي 
الجسدي و إدارة املمثل أمام 
يف  أرنو  باتريك  و   « الكامري 
عز  و   « الرقمي  املونتاج   «
 « يف  العلوي  املحرزي  العرب 

اإلخراج السينمائي ».
تنظم  سبق  ما  إىل  إضافة 
املهرجان  هامش  عىل 
معارض فنية و ثقافية منها 
التشكييل   الفنان  معرض 
 « عنوان  تحت  مالل   موحا 
أضواء  و  تقاليد   : الجنوب 
الذي   « أمل   « معرض  و   «
املبدع  تنسيقه  عىل  أرشف 
املساوي مصطفى و معرض 
الفنية  و  السينمائية  الكتب 
الكتبي  عليه  يرشف  الذي 
بن  حسن  املدني  الفاعل  و 

اعدادة .
األوىل  الدورة  يرتأس 
للمهرجان رئيس جامعة ابن 
، كما تواكب  زهر عمر حيل 
فعالياته أسماء فنية مغربية 
حكيم  منها    أجنبية  و 
و  العسيل  محمد  و  بلعباس 
محمد خيي و أحمد املعنوني 
و إليلس بوخموشة و وسيم 
زكريا  ابراهيم  و  القربي 
ترومبالي؛  غابرييل  و  قدور 
كريان  بن  مجيدة  الفنانة  و 
تحكيم  لجنة  تشكل  التي 
باتريك  جانب  إىل  املهرجان 
عيىس  و  فرنسا  من  أرنو 
و  الجزائر  من  املا  راس 
املغرب  من  املنرية  رشدي 
تونس  من  عبود  حمادي  و 
وهو من  يرتأس هذه اللجن.

الدورة األوىل للمهرجان اجلامعي 
الدويل لسينما الشباب بورزازات 

مواهب  جمعية  أرشفت 
عىل  والفنون  للثقافة  الريف 
مرسحية  أمسية  تنظيم 
بإمتياز للعرض ما قبل االول 
الحسن  موالي  الثقافة  بدار 
برشاكة مع مندوبية الثقافة  
من الساعة 15:30 اىل حدود 
هذه  تضمنت  ,حيث   17:00
تحت  مرسحية  األمسية 
نثكزنت”  “ثداث  عنوان 
باللغة  العريفة”  أو”حياة 
الفنانة  اخراج  من  العربية, 
أنيسة  األستاذة  و  القديرة 
اخراج  أول  ويعترب  اكري 
و  ككل  الجهة  يف  نسوي 
و  للجمعية  كبري  لرشف  هذا 
املدينة بشكل خاص و للجهة 

بشكل عام   .
هي  نتكزنت”  “ثداث 
مجموعة  تعالج  مرسحية 
و  االجتماعية  القضايا  من 
,وقضية  بالعموم  االنسانية 
بالخصوص  العريفة  حياة 
احتكاكات  من  تعانيه  ملا 
تهدف  و   . املعاش  بالواقع 
ترسيخ  اىل   املرسحية 

مجموعة من القيم االنسانية 
حياة  من  املتلقي  تقريب  و 

العريفة .
املرسحية   األمسية  حرض 
الجمهور  من  غفرية  أعداد 
أعمال  بشغف  املتتبعة  و 
حضور  كذا  و  الجمعية 
حيث   , وازنة  شخصيات 
اقباال  املرسحية  حضيت 
الجماهري  اعجب  و  كبريا 
اتقانهم  و  املمثلني  بأداء 
كذلك  و  للشخصيات 
كانت  التي  بالسينوغرافية 

تحت ارشاف محمد أفقري.
بتقديم  املرسحية  انتهت 
املمثلني    و  الجمعية  أعضاء 
املرابط  املرابط حجيبة  مريم 
لبيض  انور  افقري  محمد 
أعوان  و  اغزار    نوردين 
الجمعية ,ثم  تم اعطاء كلمة 
أدلت  التي  الجمعية  لرئيسة 
تقوم  الذي  الجبار  بالعمل 
تقديم  أجل  من  الجمعية  به 
املرسح  مواكبة  و  األفضل 

االحرتايف .

العرض ما قبل األول ملسرحية
 “ثداث نثكزنت”،”حياة 

العرافة” باحلسيمة

إعــالن 
عن فتح باب إيداع طلبات الشراكة، برسم سنة 2016

خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض بالثقافة األمازيغية

يف  العاملة  الوطنية  الجمعيات  علم  إىل  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  عمادة  تنهي 
 ،2016 سنة  برسم  الرشاكة  طلبات  إيداع  باب  فتح  عن  باألمازيغية  النهوض  مجال 

وذلك، حرصا، يف املجاالت التالية:
•االرتقاء بالثقافة األمازيغية املادية وغري املادية يف عالقتها بالتنمية البرشية؛  

•تنمية تعليم األمازيغية يف مختلف األسالك؛  
•محاربة األمية باألمازيغية وبحرف تيفيناغ يف مختلف املجاالت.  

فعىل الجمعيات الراغبة يف تقديم طلب الرشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
من أجل إنجاز مشاريع، عىل وجه التعاقد، يف املجاالت املحددة يف اإلطار املرجعي املعّد 
لهذا الغرض، أن تقدم ملفاتها وفق املقتضيات والرشوط املعمول بها، وذلك بتحميل 

هذه األخرية من املوقع اإللكرتوني للمعهد www.ircam.ma  )باب الجمعيات(.

ترسل ملفات الرشاكة إىل عنوان املعهد املذكور أسفله عرب الربيد، أو تودع، مقابل وصل، 
لدى كتابة الضبط، خالل الفرتة  املمتدة من فاتح دجنرب 2015 إىل غاية 31 دجنرب 2015، عىل 

الساعة الثانية عرشة زواال، كآخر أجـل.  

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس ، مدينة العرفان حي الرياض، ص. ب 2055، الرباط

الهاتف: 05 37 27 84 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09
الفاكس: 05 37 68 05 30

www.ircam.ma  :العنوان اإللكرتوني




