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تدل املؤرشات األولية عىل أن تعيني السيد سعد الدين 
يدخل  أن  شأنه  من  للحكومة،  كرئيس  العثماني 
تتسم  جديدة  مرحلة  األمازيغية  إنصاف  قضية 
والعمل  الفعل  مع  الرسمي  والقرار  القول  بإرتباط 
عىل أرض الواقع، وال يمت ما نقوله بأي صلة لقضية 
ظل  يف  األمازيغية  بمستقبل  التفاؤل  يف  الترسع 
يف  الحكومي  ترصيحه  أبان  الذي  العثماني  حكومة 
الحديث عن اللغتني الوطنيتني الرسميتني، عن إرادة 
سياسية تضع يف نفس املصاف األمازيغية والعربية، 
دون  إلحداهما  السابق  السيايس  التناول  عن  بعيدا 
األخرى، والدفع بإحداهما إىل األمام وإرجاع األخرى 
السابقة  الحكومة  مع  الشأن  كان  كما  الخلف،  إىل 
حق  عىل  الفرصة  وضيعت  ثمينا  وقتا  فوتت  التي 
األمازيغية يف اإلنصاف، بسبب رصاع مع حزب إداري 
ذي خلفيات مصلحية وسياسية خلق جمودا يف تنفيذ 
عنه  املسؤول  عن  نتساءل  الدستورية  املقتضيات 

حقا؟
يتخذ  سنوات  طوال  السابق  الحكومة  رئيس  ظل 
موقفا  األمازيغية  إنصاف  يخص  فيما  الصمت  من 
املنادية  األصوات  كل  أمام  اذانه  صم  كما  سياسيا، 
بالوفاء باإللتزامات الدستورية للمغرب فيما يخص 
التنظيمي  قانونها  بإقرار  األمازيغية،  ترسيم  تفعيل 
إىل جانب القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات 
من   5 الفصل  يف  عليه  منصوص  هو  كما  والثقافة 
األخري  هذا  منه،   86 الفصل  يفرض  وكما  الدستور 
باملصادقة  السابقني  والربملان  الحكومة  يلزم  الذي 
بعد  طبعا  واليتهما،  نهاية  قبل  القوانني  تلك  عىل 
الفاعلني  مع  تشاركية  منهجية  وفق  صياغتهما 

عقود،  منذ  األمازيغي  الحقل  يف 
ولكن ذلك لم يتم وال ندري إن كان 
اإلله  عبد  السابق  الحكومة  رئيس 
عرقلة  وراء  وقف  من  هو  بنكريان 
إنصاف األمازيغية بسبب مرجعيته 
هذا  كرس  وأنه  خاصة  اإلخوانية، 
أية  غياب  خالل  من  له  اإلتهام 
بل  عهده  يف  لألمازيغية  إنجازات 
الرتاجع عما كان  تم  ذلك  أكثر من 

قد تحقق لها قبل ذلك.
قد  بنكريان  اإلله  عبد  السيد  ولعل 
لألمازيغية،  بالعداء  اتهامه  كرس 
من  تنتقص  التي  بترصيحاته 
بعضها  واألمازيغ خلف  األمازيغية 
األمازيغية،  للحركة  احتجاجات 
إىل  السياسيني  بخصومه  ودفع 
بالنشطاء  التغرير  توظيفها بهدف 
األمازيغ لدفعهم لإلصطفاف خلف 
حزب إداري معروف، وهو عمل وإن 
الفاعلني  أدخل  أنه  إال  بالفشل  باء 
معركة  يف  الرئيسيني  األمازيغيني 
استقاللية  حماية  هدفها  أخرى 
فعلهم النضايل عن أي حزب إداري، 
مع الضغط عىل الحكومة السابقة 
ومواجهة رضبتها املتكررة، خاصة 
الفاعلني  بعض  سقط  أن  بعد 
معدودين  وهم  املعروفني  األمازيغ 
الواحدة  اليد  أصبوع  رؤوس  عىل 

وخرجوا  اإلداري  الحزب  رشك  يف 
األمازيغية  عن  الدفاع  دائرة  من 
ذلك  تنظيمات  يف  اإلنخراط  إىل 
الحزب وحمالته السياسوية ضد 
يتحني  كان  الذي  وهو  خصومه، 
إلحتواء  تأسيسه  منذ  الفرص 
وجعلها  األمازيغية  الحركة 
حروب  وبيدق  انتخابويا  خزانا 

سياسوية.
الحزب  فشل  ينسينا  ال  ولكن 
اإلداري الذي ملحنا إليه يف مساعيه 
أن نتساءل عما إن كان هذا الحزب 
رسمية  تفعيل  عدم  وراء  يقف 
الحكومة  عهد  يف  األمازيغية 
ليس  ذلك  وأن  خاصة  السابقة، 
من مصلحته بتاتا عىل اعتبار أن 
بأن  دوما  يلوحون  كانوا  قادته 
هي  الديمقراطي  الربيع  رياح 
عىل  الحصول  من  منعتهم  من 
أيديهم،  حكومة كانت يف متناول 
بعد  يتكرر  أن  يجب  ال  ذلك  وأن 
من  سعوا  لهذا   ،2016 انتخابات 
إىل  ضيقة  حزبية  مصلحة  أجل 
من  لهم  يتأتى  ما  كل  توظيف 
تنفيذ  لعرقلة  وأشخاص  وسائل 
 2011 سنة  دستور  مقتضيات 
لكي ال تسجل يف ميزان الحكومة 
ويسقط  حسنات،  أية  السابقة 

وذلك   ،2016 استحقاقات  يف  لها  املتزعم  الحزب 
األمازيغية وذلك  يظهر جليا يف تطفلهم عىل ملفات 
عدة  فيه  نظموا  الذي  املستشارين  مجلس  بتوظيف 
أيام دراسية حول األمازيغية، لتتحول هذه األخرية إىل 

كرة تتقاذفها األحزاب.
يوجد  ال  كما  بالتأكيد  املسؤولية  من  معفي  أحد  ال 
أبرياء بني من سلف ذكرهم، ألن الدستور كان واضحا 
بجميع  الربملان  يلزم  البالد  يف  قانون  أسمى  وهو 
تلك  أجل زمني محدد،  داخل  أحكامه  بتنفيذ  أحزابه 
الحكومة  رئيس  يتدارك  بأن  نتفاءل  التي  األحكام 
أرض  عىل  لتنفيذها  سابقا  الضائع  الزمن  الجديد 
الواقع، وال نعتقد أن تفاؤلنا أو ظننا الحسن بالسيد 
لطاملا  الذي  وهو  سيخيب،  العثماني  الدين  سعد 
سابقا  عنها  عرب  صادقة  قناعات  ذي  شخصا  كان 
سواء  فيها  كان  التي  املسؤولية  مواقع  مختلف  من 
الحزبية أو الرسمية، وفيما يخص هذه األخرية فكلنا 
يف  ملرتني  مطالبته  للخارجية  وزيرا  كان  حني  نتذكر 
اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار بتغيري مصطلح 
الكبري  املغرب  العربي( وتعويضه بمصطلح  )املغرب 
املغربي  الدستور  به  جاء  ما  لبلورة  منه  مسعى  يف 
سجل  مما  العديد  وثمة  نقطة  فقط  وهذه  الجديد، 

لرجل مسؤول يشهد عليه عمله.

وقديما قال الحكيم األمازيغي:
skrt hli tfulki radtbayn radtbayn 

skrt hli tfulki radtbayn radtbayn  

صـــرخـــــة
 البــــــد

 مـــنهـــــــا
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الدين  سعد  استقبل 
الحكومة  رئيس  العثماني 
عن  وفدا  الجديدة  املغربية 
ضم  األمازيغية  الحركة 
العاملي  التجمع  قيادات 
ومختصني  األمازيغي 
بالشأن  ومهتمني 
عددا  معروفة  األمازيغي 

من الخرباء واملسؤولني.
عليمة،  مصادر  وحسب 
السيد  األمازيغ  هنأ  فقد 
العثماني  الدين  سعد 
رئيسا  تعيينه  بمناسبة 
أن  قبل  املغربية،  للحكومة 
وجهات  املجتمعون  يتبادل 
مستجدات  حول  النظر 
وقضايا الساحة السياسية 
ما  كل  خاصة  املغربية 
باألمازيغية  منها  يتعلق 
تناولوا  كما  وثقافة،  لغة 
مشاريع  مسار  بالحديث 
ذات  التنظيمية  القوانني 
اللغوي  بالشأن  العالقة 
القانون  خاصة  والثقايف 

لألمازيغية  التنظيمي 
التنظيمي  والقانون 
الوطني  باملجلس  الخاص 

للغات والثقافة املغربية.
ويف ذات السياق اكد رئيس 
العثماني  السيد  الحكومة 
حرصه عىل إرشاك الجميع 
القضايا،  مختلف  تدبري  يف 
ومن ضمنها قضية اللغات 
والثقافة يف املغرب التي وإن 
التعديالت  رشع املغرب مع 
 2011 لسنة  الدستورية 
غياب  أن  إال  معالجتها،  يف 
القوانني التنظيمية الالزمة 
عىل  الدستور  بنود  لبلورة 
أرض الواقع ادى اىل تعطيل 

مجموعة من االوراش.
سعد  تعيني  أن  إىل  يشار 
رئيسا  العثماني  الدين 
موجة  خلق  للحكومة 
يف  اإليجابي  التفاعل  من 
املغربية  األوساط  مختلف 
أو  منها  السياسية  سواء 

املدنية...

يف زيارة لسعد الدين العثماين
قيادات  أمازيغية  تناقش مسار مشاريع 

القوانني التنظيميةلألمازيغية
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بتنسيق  األمازيغي«  »العالم  جريدة  تُنظم  أن  املرتقب  من 
سوس«،  »أباراز  وجمعية  تيزنيت«  »أنامور  جمعية  مع 
و  نيومان«  »فريديريش  األملانية  املؤسسة  مع  وبرشاكة 
العاملي  و«التجمع  لتيزنيت«،   اإلقليمي  واملجلس  »بلدية 
»حقوق  موضوع  حول  األول  الدويل  امللتقى  األمازيغي« 
حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  ضوء   عىل  األمازيغ 
الشعوب األصلية«، ذلك بعاصمة »الفضة« تيزنيت أيام 28، 

29، 30 أبريل 2017.
وأوضحت »العالم األمازيغي« انها اختارت تنظيم “امللتقى 
املتحدة  الدويل حول حقوق األمازيغ عىل ضوء إعالن األمم 
خمس  مرور  مع  تزامنا  األصلية”  الشعوب  حقوق  بشأن 
سنوات عىل الربيع الديمقراطي بشمال افريقيا وما شهده 
وضع الشعب األمازيغي األصيل يف كل من املغرب والجزائر 
بالحقوق  منه  يتعلق  ما  خاصة  وأزواد،  وليبيا  وتونس 
الدستوري  واالعرتاف  املساواة  وإقرار  والثقافية  اللغوية 

باألمازيغية كلغة رسمية«.
كما  يأتي حسب املصدر ذاته،  بعد مرور »خمس سنوات 
ترسيم  عىل  و«سنة  باملغرب«،  الدستورية  التعديالت  عىل 
اللغة األمازيغية يف الجزائر«، و«عقب مرور خمس سنوات 
املشهد  صدارة  األمازيغ  يحتل  التي  الليبية  الثورة  عىل 
من  معاناتهم  جانب  وإىل  داخلها،  األحداث  يف  ويؤثرون 
العنرصية  خطابات  يواجهون  كذلك  فهم  الداخلية  الحرب 
التي  الليبية  املكونات  من  عدد  وراءها  تقف  التي  والتمييز 
ترفض إقرار األمازيغية كلغة رسمية يف الدستور الليبي ملا 
» مرور ثالث سنوات عىل مصادقة  إىل  إضافة  الثورة،  بعد 
 ،2014 يناير   26 يف  التونيس  التأسييس  الوطني  املجلس 
بالهوية  يعرتف  ال  الذي  الثورة  بعد  ما  تونس  دستور  عىل 
املهددتني  األمازيغيتني  والثقافة  وباللغة  للبالد،  األمازيغية 

باإلنقراض يف هذه الدولة«.
»مناسبة  سيكون  امللتقي  ان  األمازيغية  الجريدة  واعتربت 
املدنيني  الفاعلني  طرف  من  والنواقص  الحصيلة  لتقييم 
األمازيغ املعنيني بالدرجة األوىل بتلك التحوالت بعد أن ظلوا 
يف  لسنوات  األمازيغي  الشعب  حقوق  أجل  من  يناضلون 
يواجهه   ما  ظل  يف  والتطرف«،  التمييز  خطابات  مواجهة 
»األمازيغ كشعب أصيل من تحديات جمة يف بلدان الربيع، 
التي تتعرض لها مساعيهم من أجل  العراقيل  يف مقدمتها 

إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية«.
ويسعى امللتقى الدويل األول حول »الشعوب األصلية« حسب 
األمم  إعالن  انعكاسات  تقييم   « إىل  األمازيغي«   »العالم 
األمازيغ  الشعوب األصلية عىل واقع  املتحدة بشأن حقوق 

يف  الواردة  األمازيغ  التوعية بحقوق  إقراره، وكذا  بعد عرش سنوات من 
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.

والتطرف  التمييز  خطابات  مواجهة  آليات  يف  »التثقيف  إىل  يسعى  كما 
وتكريس االعرتاف املتبادل واحرتام حقوق األمازيغ كما هي واردة يف إعالن 
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وجرد وإبراز واقع الحقوق 

األمازيغية بعد خمس سنوات عىل ما يعرف بالربيع الديمقراطي، وكذا 
شعب  باعتباره  األمازيغي  الشعب  حقوق  احرتام  بأهمية  »التحسيس 
أصيل وفق التعريف الوارد يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 
ذووي  عن  والدفاع  املرافعة  مجال  يف  »التكوين  إىل  باإلضافة  األصلية«، 
حقوق  عن  املدافعني  والنشطاء  الساللية  الجماعات  أفراد  من  الحقوق 

املالك األصليني ألرايض الجموع.«

األمازيغ يلتئمون يف ملتقى دويل حول »الشعوب األصلية« بتزنيت
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موقع األمازيغية يف برامج ست حكومات عهد حممد السادس
 “سعيد باجي؛

إنعاش  حكومة  أو  التوافقي  التناوب  حكومة   *
األمازيغية واإلستئناس هبا

حكومة  أو   1998 لسنة  التناوب  حكومة 
الحكومة  هي  اليوسفي  الرحمان  عبد 
املغربية الخامسة والعرشين منذ استقالل 
يف  الحكومة  شكلت   ،1956 عام  يف  البالد 
صالحياتها  وانتهت   ،1998 مارس   14
حذر  أن  بعد  ذلك  جاء    .2000 شتنرب  يف 
للسكتة  البالد  تعرض  من  الثاني  الحسن 
العاملي  للبنك  تقرير  إىل  استنادا  القلبية 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  بشأن 
الشامل،  اإلصالح  رضورة  بقوة  ليطرح 
خصوصا أن الدولة واجهت امتحانا صعبا 
شهدتها  التي  االجتماعية  االضطرابات  يف 
كانت   .1990 دجنرب  يف  املدن  بعض 
املعتقلني  اإلفراج عن  البوادر واضحة مع 
االستشاري  املجلس  وإحداث  السياسيني 
الحريات  نطاق  اإلنسان وتوسيع  لحقوق 

العامة وغريها.
وكان الحسن الثاني قد أعلن يوم3 مارس 
1996 عن إصالح الدستور املغربي، وقدم 
حيث   ،1996 شتنرب   13 يف  لإلستفتاء 
األصوات  من   96.56% عىل  الحصول  تم 
هذا  يف  طرح  الذي  لصالحه.اإلصالح 
الدستور هو إنشاء مجلسني، مع انتخاب 
العام  باالقرتاع  النواب  مجلس  غرفة 
املبارش، وإنشاء غرفة برملانية ثانية تُدعى 
طريق  عن  ينتخبون  املستشارين،  غرفة 

االقرتاع غري املبارش.
وتكونت حكومة التناوب  من ائتالف ضم 
االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية وحزب 
وهي  واالشرتاكية  والتقدم  االستقالل 
إليها  انضاف  الكتلة،  إىل  تنتمي  أحزاب 
الوطني  والتجمع  الشعبية  الحركة  حزبا 

لألحرار. 
عريضة  آماال  الخطوة  هذه  وأطلقت 
بترسيع دمقرطة الدولة وإن ظلت بعض 
األصوات تعتربها مناورة ناجحة من امللك 
وتهيئة  معارضيه  الحتواء  الثاني  الحسن 
للسلطة  سلس  انتقال  لضمان  األجواء 
محمد  امللك  أصبح  الذي  عهده  ويل  إىل 

السادس. 
العرش  السادس  محمد  امللك  توىل  عندما 
جدد  الثاني،  الحسن  الراحل  لوالده  خلفا 
الثقة يف عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول 
الرجل  أقيل  كما   .2000 شتنرب   26 يوم 
إدريس  الداخلية  وزير  البالد  يف  القوي 
مكانه  وعني   1999 نونرب   9 يف  البرصي 
أحمد امليداوي ومعه فؤاد عايل الهمة كاتبا 

للدولة يف الداخلية.
بقرار  التوافقي  التناوب  تجربة  وانتهت 
إدريس جطو  السادس تعيني  امللك محمد 
وزيرا أول من خارج األحزاب السياسية يف 

9 أكتوبر 2002 .
ارتبطت هذه الحكومة بشهر مارس، الذي 
كان يخلد فيه النظام القائم باملغرب »عيد 
هذا  ارتبط  حني  يف  العرش«)3مارس(، 
بأحداث  املغربي  لليسار  بالنسبة  اليوم 
منطقة  عرفتها  التي   ،1973 مارس   3
وذهب  وتنغري....  وأمالكو  بوعزا   موالي 
ضحية  أحداث »سنوات الرصاص« هذه، 
مئات العائالت األمازيغيات التي اليربطها  
إال  الشعبية  للقوات  الوطني  باإلتحاد 

اإلسم....
الوطني  املجلس  كان  ذلك،  مع  وموازاة 
األمازيغية   الجمعيات  بني  للتنسيق 
أكادير)5  »ميثاق  اعتمد   الذي   )CNC(
وضع  يحاول  له،  أرضية   )1991 غشت 
اسرتاتيجية نضالية من أجل التحرك داخل 
النتزاع  ضاغطة  كقوة  املدني  املجتمع 
وقد   . امليثاق  يف  عليها  املنصوص  املطالب 
من  العديد  الوطني  التنسيق  فرتة  عرفت 
باألمازيغية،  الصلة  ذات  الهامة  األحداث 

حيث أدت االعتقاالت التي طالت مناضيل 
ماي  فاتح  يف  بالراشيدية  تلييل  جمعية 
وثرية  وتصعيد  األجواء  توتر  إىل   1994
النضال الجمعوي األمازيغي مما كان من 
نتائجه خطاب العرش الذي ألقاه الحسن 
أول  كان  والذي   1994 غشت   20 يوم 
خطاب ملكي يتناول موضوع األمازيغية 
اكتفى  حيث  باالسم،  إليها  يشري  أن  دون 
باستعمال كلمة اللهجات ويقر بإدماجها 

يف التعليم االبتدائي واإلعالم .
الجمعيات  رفعت   1996 يونيو   22 ويف 
القرص  إىل  مذكرة  املغربية  األمازيغية 
امللكي تقرتح فيها الصيغة التي ينبغي أن 
األمازيغية  اللغة  عىل  الدستور  بها  ينص 
الهوية  وعىل  ووطنية  رسمية  كلغة 
يتم  الذي  الدستور  ديباجة  يف  األمازيغية 
مساعي  أن  إال  ذاك،  وقت  لتعديله  اإلعداد 
الجمعيات األمازيغية لم تؤت أكلها يف ذات 

التعديل.
بني  الفاصلة  املرحلة  هذه  عرفت  وقد 
حيث  هامة،  أحداث   2001 و   1997
لحكومة  حكومي  ترصيح  أول  صدر 
ينص   1998 عام  التوافقي”  “التناوب 
للهوية  جوهري  كبعد  األمازيغية  عىل 
املتعددة .  األخرى  األبعاد  بجانب  الوطنية 
قدمه  الذي  الحكومي  الترصيح  يف  وجاء 
أن  اليوسفي  الرحمان  عبد  األول  الوزير 
برامج  تغيري  عىل  »ستحرص  الحكومة 
تمكني  بهدف  الرتبوية  واملناهج  التكوين 
العربية،  الوطنية  اللغة  من  ناشئتنا 
واالنفتاح  األمازيغية،  الثقافة  وإنعاش 
وإذكاء  األجنبية،  اللغات  عىل  الفعيل 
القدرة عىل التواصل، وتنمية روح التفكري 
العلمية  باملواد  الجيد  واإلملام  واملبادرة، 
والتكنولوجية، وتعميم تدريجي الستعمال 

التكنولوجيات الجديدة.
الرتبية  ميثاق  السنة  نفس  يف  صدر  كما 
و   115 املادتني  خصص  الذي  والتكوين 
هذا  أثار  وقد   . األمازيغية  للغة  منه   116
األمازيغية  الجمعيات  اعرتاض  امليثاق 
حرص  من   115 املادة  يف  ورد  ما  بسبب 
استعمالها  يف  األمازيغية  اللهجات  دور 
لتسهيل  املناطق  بعض  يف  لالستئناس 
ما  ذلك  وكان  الرسمية  اللغة  تعلم 
السياسية  القوة  إيديولوجيا  به  سمحت 
صاغت  التي  اللجنة  يف  املشاركة  واملدنية 
التي  املتوترة  الظروف  هذه  ويف  امليثاق 
محمد  امللك  وتويل  العرش  انتقال  عرفت 
قام   ،1999 يوليوز  يف  للحكم  السادس 
“بيان  بتحرير  شفيق  محمد  األستاذ 
بشأن رضورة االعرتاف الرسمي أمازيغية 
مارس  فاتح  يف  عنه  أعلن  والذي  املغرب” 
2000، وخاصة فيما يتعلق بدسرتة اللغة 
الرسمية والدعوة إىل التنمية الشاملة لكل 
مناطق املغرب عىل قدم املساواة. فيبدو أن 
إلصدار  مارس  شهر  اختار  شفيق  محمد 
بعض  حسب   ، وأنه  خصوصا  ميثاقه، 
الوزير  إىل  سيوجهه  كان  الترصيحات، 
بعد  آنذاك،  اليوسفي  الرحمان  عبد  األول 
عىل  محسوبون  أمازيغ  »نشطاء  لقاءات 
الحليمي  أحمد  بمنزل  الحاكم«  الحزب 
وعبد الرحمان اليوسفي ، وهم من روجوا 
للبيان ذاته،  إال أن ترسيبه إىل القرص غري 
مجرى األحداث، مما يطرح تساؤال حول 
باليسار  املعلنة ملحمد شفيق  العالقة غري 
للمنظمة  املؤسسني  من  وأنه  خصوصا 
عىل  املحسوبة  اإلنسان  لحقوق  املغربية 

اإلتحاد اإلشرتاكي للقوات الشعبية.

يعترب  جطو  إلدريس  احلكومي  التصريح   *
من  والعراقية  الفلسطينية  والقضية  العروبة 

مقدسات وثوابت املغرب 

لربنامج   تقديمه  أثناء  جطو  إدريس  قال 
الحكومة  أمام  مجلس النواب يوم 7 نونرب 
2002، أن حكومته تطمح إىل السري بعزم 
لخدمة  الحديث  التدبري  طريق  يف  وثبات 

الحداثي  الديمقراطي  املجتمعي  املرشوع 
واالقتصادية  السياسية  التحوالت  إلجراء 
النتظارات  تستجيب  التي  واالجتماعية 

الشعب املغربي. 
معتربا أن »هذا املرشوع يتمسك باألصالة 
العريقة  ثقافتنا  وبمكونات  املغربية 
من  األمازيغية  لكون  واعتبارا  وهويتنا. 
املغربية،  للشخصية  الرئيسية  العنارص 
والثقافة  الحضارة  مرتكزات  وإحدى 
خاصة  بعناية  ستحظى  فإنها  املغربية، 
املرشوع  رسم  يف  الحكومة  لدن  من 
الذي  الحـداثي  الديمقراطي  املجتمعي 
للتوجيهات  تطبيقا  بالدنا  عليه  ستسري 
امللكية السامية الواردة يف الخطاب املولوي 
للثقافـة  امللكـي  املعهد  إحداث  بمناسبة 
خنيفرة  بإقليـم  بأجدير  األمازيغية 

بتاريـخ 17 أكتوبر 2001«. 
أن  واعترب  أخرى،  فقرة  يف  عاد،  أنه  إال 
والعراقية  الفلسطينية  والقضية  العروبة 
قائال:«  املغرب،    وثوابت  مقدسات  من 
يربطنا  الذي  املشرتك  باملصري  وإيمانا 
املغربية  اململكة  فإن  العرب،  بأشقائنا 
حريصة عىل تمتني روابط العروبة وتقوية 
العربية  القضايا  عن  والذود  أوارصها، 
وتوحيد الصف العربي، وتحقيق التضامن 
يعود  بما  التعاون  نطاق  وتوسيع  والتآزر 

عىل الشعوب العربية بالخري والنماء«. 
الفلسطينية يف صدارة  القضية  أن   مربزا 
وسنبقى  واملغاربة،  املغرب  اهتمامات 
العربية  األرايض  بتحرير  متشبثني 
لكل  وشامل  وعادل  دائم  سلم  وإقامة 
ألشقائنا  ومساندين  املنطقة،  شعوب 
الفلسطينيني حتى يتمكنوا من اسرتجاع 
دولتهم  وإقامة  الوطنية  حقوقهم  كافة 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
كما أن موقف حكومة جطو إزاء القضية 
العراقية ثابت، يقوم عىل أساس إيجاد حل 
لهذه األزمة بالطرق السلمية واالحتكام إىل 
الرشعية الدولية وتفادي اللجوء إىل القوة. 
بالوحدة  التعلق  أن  البيان  عن  وغني    
وتوطيد  ترسيخ  عىل  والعمل  املغاربية 
املغرب  شعوب  بني  والتضامن  التعاون 
الحكومي  الترصيح  يقول  العربي، 
االسرتاتيجية  الخيارات  من  يعترب  لجطو، 
بأن  الراسخ  للمغرب، العتقاده  األساسية 
رضورة  يعترب  املغاربي  الصف  توحيد 
االقتصادية  الظرفية  تستلزمها  حتمية 
ومتطلبات  الراهنة،  الدولية  والسياسية 

وتحديات العوملة. 
والتكوين  الرتبية  حقول  يخص  فيما  أما 
الربنامج  فاستلهم  والثقافة،  والشباب 
من  مضمونه  جطو  إلدريس  الحكومي 
عن  املنبثق  الرتبوي  اإلصالح  مقتضيات 
الذي  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق 
وضع  الذي  بلفقيه،  مزيان  هندسه 

األمازيغية موضع استئناس . 
  

عباس  األول  للوزير  احلكومي  التصريح   *
شأن  من  للرفع  خاصة  عناية  يويل  الفاسي  

اللغة العربية 
لغة  األمازيغية  تصبح  أال  أجل  من  مناضال 

رمسية للبالد
 

األربعاء  يوم  الفايس،  عباس  عرض 
الرئيسية  الخطوط   ،2007 أكتوبر   24
للربنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يف 
ميادين السياسة االقتصادية واالجتماعية 
تقوية  بهدف  والخارجية،  والثقافية 
موقع  وتعزيز  الديمقراطية  املكتسبات 
وذلك  والدويل،  الجهوي  املغرب يف محيطه 
لنتائج اقرتاع  بعد تصدر حزب اإلستقالل 
السابع شتنرب 2007، الذي قاطعته نسبة 

مهمة من الشعب املغربي.
الفايس  لعباس  الحكومي  الترصيح  وقال 
أن حكومته ستعمل  عىل اعتماد سياسة 
يف  املغربية  باإلنسية  متشبعة  ثقافية 
والحضاري.  واللغوي  الثقايف  تعددها 

وستويل الحكومة يف برنامج عملها، عناية 
العربية  اللغة  شأن  من  للرفع  خاصة 
والحياة  اإلدارة  يف  خاصة  وحضارتها، 
من  باعتبارها  لألمازيغية  وكذا  العامة، 
املغربية  للشخصية  الرئيسية  العنارص 
ومن مكونات الحضارة والثقافة واإلنسية 
الشأن  هذا  يف  وستسرتشد  املغربية. 
بمناسبة  امللكي  الخطاب  بتوجيهات 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  إحداث 

بأجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001.
ترصيحه  يف  هذا  الفايس  عباس  قول 
كان  الرجل  ألن  تقية،  اعترب  الحكومي 
لكي  سيناضل  أنه  سبق،  فيما  أعلن،  قد 
ما  لغة رسمية. وهو  األمازيغية  تكون  ال 
اإلستقالل  حزب  تقدم  حينما  بالفعل،  تم 
استفتاء  عشية  والتنمية  العدالة  صحبة 
فاتح يوليوز 2011، لتعديل العبارة الواردة 
يف مرشوع مسودة الدستور، بالشكل الذي 
نص  يف  الواردة  العبارة  مع  فيه  تنسجم 

الترصيح الحكومي السالف الذكر.

بنكريان  اإلله  عبد  حكوميت  برنامج   *
بالنسبة  كاذبة   وعودًا   محل  الربملان  أمام 

لألمازيغي:

بنكريان   اإلله  عبد  الحكومة  رئيس  قدم 
يوم  الربملان   أمام  الحكومي  الترصيح 
الزمن  يف   ،2012 يناير   19 الخميس 
املغربي  الشعب  انتظر  لذلك  السيايس 
السيد  حكومة  برنامج  الصرب  بفارغ 
بنكريان، بعد تصدر حزبه نتائج اقرتاع 7 
شتننر 2011،  لالطالع عىل معامله الكربى 
ستطبقها  التي  الرئيسية  وخطوطه 
الداخلية  السياسة  ميادين  يف  الحكومة 
والخارجية ، بهدف ترسيع أوراش اإلقالع 
القرب  خدمات  وتطوير  االقتصادي، 
اجتماعية  سياسة  ونهج  االجتماعي، 
فعال  نظام  واقرار  عادلة؛  واقتصادية 

وعادل لتوزيع ثمار النمو.
بنكريان  االله  عبد  أبرز  السياق،  ذات  ويف 
تعتزم  التي  اللغوية  السياسة  بخصوص 
أقر  الدستور  أن  تطبيقها  حكومته 
تقتيض  املجال  هذا  يف  واضحة  توجهات 
اللغتني  تنزيال تشاركيا يرتكز عىل تقوية 
الوطنيتني الرسميتني العربية واألمازيغية 
التنوع  ويضمن  الوحدة  يحفظ  إطار  يف 
وذلك بالعمل عىل تطوير وتنمية استعمال 
بها  خاص  قانون  وإصدار  العربية  اللغة 
للغة  السادس  محمد  أكاديمية  وإرساء 
االشتغال  رشوط  من  وتمكينها  العربية 
الالزمة. وأضاف أنه، بموازاة ذلك، ستعمل 
الحكومة عىل تفعيل الطابع الرسمي للغة 
تنظيمي  قانون  وضع  عرب  األمازيغية 
يحدد كيفيات إدراج األمازيغية وإدماجها 
الحكومة  التزام  وأكد  العامة....  الحياة  يف 
الوطني  املجلس  بإرساء  برنامجها  يف 
يف  دوره  وتفعيل  املغربية  والثقافة  للغات 
حماية وتنمية اللغتني العربية واألمازيغية 
الحساني  الصحراوي  الثقايف  واملكون 
واللسانية  الثقافية  التعبريات  ومختلف 
واالنسجام  التكامل  ضمان  مع  املغربية، 
بالشأن  املعنية  املؤسسات  مجموع  بني 
قدمت   املغربية  الحكومة  أن  إال  اللغوي. 
وعوداً  حاملة  الربملان  أمام  برنامجها 
للحزب  اإلنتخابي  الربنامج  أصال  خالفت 
اإلنتخابية،  الحملة  يف  سبق  فقد  الحاكم، 
األمازيغية  اللغة  بنكريان  وصف  أن 
تنم  قدحية  بأوصاف  تيفيناغ  وحروفها 
عن موقف معاد إطالقا للتوجه األمازيغي. 
القسم  أعراف  تلزمه  مما  الرغم  وعىل 
مبادرة  كل  يناوئ  ظل  فقد  الدستورية، 
باملتطرفني  نشطاءها   ويصف  أمازيغية، 
وخدام أجندة أجنبية. ولم تصدر حكومة 
التنظيمي   القانون  بنكريان  اإلله  عبد 
امليت  الوقت  يف  إال  باألمازيغية  املتعلق 
املنتهية  الربملان  عىل  وأحالته  واليته،  من 
استئناف  رغم  معلقا  وبقي  صالحيته، 

الربملان ملهامه بعد الترشيعيات األخري.

حكومته   أن  يؤكد  العثماين   الدين  سعد 
املتعلق  التنظيمي  القانون  ستعتمد 
وفق  تزنيله  يف  واإلسراع  باألمازيغية 
يف  الفاعلني  خمتلف  مع  تشاركية   منهجية 

جمال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني

حمل الربنامج الحكومي الذي قدمه رئيس 
العثماني  الدين  سعد  املغربية  الحكومة 
مساء  بغرفتيه  الربملان   أعضاء  أمام 
2017، ترصيحا يقيض  19 أبريل  األربعاء 
بالتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية 
رسمية،  لغة  بصفتها  بوظيفتها،  للقيام 
عرب اعتماد القانون التنظيمي املتعلق بها 
واإلرساع يف تنزيله وفق منهجية تشاركية  
النهوض  مجال  يف  الفاعلني  مختلف  مع 
وتعزيز  األمازيغيتني،  والثقافة  باللغة 
باألمازيغية  النهوض  املكتسبات يف مجال 
يف التعليم واإلعالم«. مع »اعتماد القانون 
التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات 
مؤسسة  بصفته  املغربية،  والثقافة 
مجال  يف  مرجعية   وطنية  دستورية 
مع  والثقافية،  اللغوية   السياسات 
واإلنسجام  التكامل  ضمان  عىل  الحرص 
املعنية  والهيئات  املؤسسات  مجموع  مع 
أن  يعني  ما  الوطني«  اللغوي  بالشأن 
القانون  »نيص  سيعتمد  الحكومة  رئيس 
األمازيغية  برتسيم  املتعلق  التنظيمي 
والثقافة  للغات  الوطني  وباملجلس 
األيام  يف  الربملان  عىل  املحالني  املغربية« 
اإلله  عبد  حكومة  عمر  من  األخرية 
بنكريان.  مؤكدا، من جهة أخرى،  إرساء 
»إطالق  عرب  وطنية،  ثقافية  اسرتاتيجية 
سياسة لغوية مندمجة ترتكز عىل تقوية 
العربية  الرسميتني  الوطنيتني  اللغتني 
الوحدة  يحفظ  إطار   يف  واألمازيغية، 
اللهجات  وحماية   ، التنوع  ويضمن 
يف  املستعملة  الثقافية  والتعبريات 
األجنبية  اللغات  اإلنفتاح عىل  املغرب، مع 
والثقافات األخرى وعىل حضارة العرص«. 
أن  األمازيغ،  الفاعلني  بعض  يرى  وفيما 
الثماني  الدين  لسعد  الحكومي  الربنامج 
جاء بجديد بالنسبة لألمازيغية وأنه جاء 
امتحان  ستواجه  لكنها  طموحة  بأفكار 
برنامج  وأن  الواقع،  أرض  عىل  التنزيل 
الحصيلة  محاور  من  ينطلق  ال  العثماني 
الحكومية السابقة، وإنما يؤسس ملرحلة 
من  الرغم  عىل  جديدة.  بقرارات  جديدة 
عدم تقديمه اسرتاتيجية واضحة يف ذلك ، 
الحكومة  وهو ما يطرح سؤال مسؤولية 
ويرى  املستقبلية،  الحصيلة  عن  الحالية 
مخالفا،  رأيا  األمازيغ،  من  اآلخر  البعض 
يشكل  الحكومي  الربنامج  أن  اعتبار  عىل 
اإلله  عبد  حكومة  لربنامج  استمرارية 
شكلية  تغيريات  وجود  مع   ، بنكريان 
القضية  تناول  طريقة  حول  وأخرى 
برضورة  قال  العثماني  األمازيغية. 
اإلرساع يف تنزيل القانون التنظيمي املتعلق 
مع  تشاركية   منهجية  وفق  باألمازيغية 
مختلف الفاعلني يف مجال النهوض باللغة 
املنهجية  وهي  األمازيغيتني،     والثقافة 
التي لم يعتمدها سلفه عبد اإلله بنكريان، 
حينما أغلق أبواب الحوار يف وجه الفاعلني 
القانون  ملسودة  تهييئه  أثناء  األمازيغ، 
لحكومته،  امليت  الزمن  يف  التنظيمي 
وتملص من املسؤولية بإحالته عىل برملان 
العثماني  سيقدر  فهل  صالحيته،  إنتهت 
التنظيمي  القانون  مرشوع  تمرير  عىل 
املتعلق باألمازيغية  املعلق بالربملان أم أنه 
سيضطر إىل إعادة صياغته من جديد، وفق 
الفاعلني  التشاركية مع مختلف  املنهجية 
األمازيغ  قبل إحالته عىل الربملان؟ وما هي 
أن  العلم  ذلك، مع  التي سيستغرقها  املدة 

العثماني أكد عىل »اإلرساع يف تنزيله«؟. 

خلف تعيني سعدالدين العثماين رئيسا للحكومة رودود فعل إجيابية خاصة  يف أوساط الفاعلني والناشيطني األمازيغ، تفاؤال مبستقبل واعد 
لألمازيغية ثقافة ولغة خاصة يف ظل حكومة أغلب وزرائه ذوي اصول امازيغية، ولتقريب حيثيات املوضوع من القارئ  أكثر،  إرتأت اجلريدة 

أن تعد ملفا شامال حول املوضوع بإستقصاء اراء فاعلني ومهتمني ورجال القانون لإلدالء بدلوهم حول املوضوع.



الباحث يف العلوم السياسة، حفيظ الزهري »للعامل األمازيغي«
ال ميكن توقع أي تعامل جديد مع األمازيغية من قبل احلكومة اجلديدة

مع  الجديدة  الحكومة  تعامل  تتوقع  كيف   *
األمازيغية؟ 

** بالنظر ملكونات التشكيلة الحكومية من الناحية 
تؤمن  التي  اإليديولوجية  الحمولة  ونوعية  الحزبية 
وعالقتها  االنتخابية  لربامجها  واستحضارا  بها 
ستكون  الجديدة  الحكومة  أن  أعتقد  باألمازيعية، 
رئيس  وأن  خصوصا  سابقتها  لسياسة  استمرارا 
عىل  أكد  وأن  سبق  العثماني  الدين  سعد  الحكومة 
بنكريان،  االله  عبد  لحكومة  استمرارية  حكومته  أن 
للتحالف  املشكلة  السياسية  األحزاب  باقي  أن  كما 
وتنزيل  تفعيل  يف  رغبتها  تبدي  لم  الزالت  الحكومي 
لألمازيغية  التنظيمي  القانون  يخص  فيما  الدستور 
وذلك لغياب املبادرة الترشيعية لديها، كما يتضح أن 
الحكومة  أجندات  ضمن  أولوية  تشكل  ال  األمازيغية 
الحالية، وهذا ما يجعلنا نستبعد أي تقدم يف ما يخص 
الذي ظل حبيس رفوف الحكومة السابقة  هذا امللف 
القول  يمكن  بل  ذلك،  عىل  الدستور  تنصيص  رغم 
الوالية  خالل  تراجعات  عرف  األمازيعية  ترسيم  أن 
تقاسم  وبحكم  بنكريان،  اإلله  عبد  للسيد  الحكومية 
السيد العثماني نفس األفكار واملبادئ ونفس االنتماء 

الحكومة  رئيس  السيد  مع  واإليديولوجي  الحزبي 
جديد  تعامل  أي  توقع  يمكن  ال  أنه  أعتقد  السابقة، 
إذا  اللهم  الجديدة  الحكومة  قبل  من  األمازيغية  مع 
كان هناك تدخل ملكي الذي بإمكانه تحقيق اإلجماع 
اسوة بباقي امللفات ذات الطابع الهوياتي والحساسة 
لجنة  لها  شكل  التي  األرسة  مدونة  مع  حصل  كما 
ملكية استطاعت تحقيق إجماع إىل حد ما، وهذا ما 
لألمازيغية  التنظيمي  القانون  مع  يحصل  أن  نتمناه 
قد  ضيقة  سياسوية  حسابات  حبيس  يبقى  ال  وأن 
من  واملواطن  السيايس  بني  العالقات  تأزيم  من  تزيد 
جهة والسيايس واملجتمع املدني االمازيغي من جهة 

ثانية.
 * هل يف نظركم سيقطع العثماني مع سلفه 

ابن كريان يف تصوره مللف األمازيغية؟ 
التي  املدرسة  نفس  من  العثماني  انحدار  بحكم   **
تخرج منها عبد اإلله بنكريان، وبحكم تقاسمه نفس 
املبادئ واإليديولوجية الرضيعة من القومية العروبية 
ذات الغالف الديني، أعتقد أن شخصية رئيس الحكومة 
السابقة  السياسة  مع  القطع  تستطيع  لن  الجديدة 
يف  التحكم  لطبيعة  وذلك  بنكريان  اإلله  عبد  لسلفه 

قراراته من قبل القيادة الحزبية التي نعرف مواقفها 
املرتابة من األمازيغية، لكن إن كانت هناك إرادة لدى 
أن  أعتقد  األمازيغية  جذوره  بحكم  العثماني  السيد 
امللف قد يعرف تحركا طفيفا ونقاشا ربما قد يساهم 
داخل  من  التنظيمي  القانون  عن  الحديث  إعادة  يف 
أفق فتح حوار وطني يشمل  الترشيعية يف  املؤسسة 
جميع املؤسسات ومكونات الشعب املغربي واملجتمع 
املدني الذي اشتغل عىل امللف منذ عقود، وهذا ما قد 
عليه  عمل  إن  الحايل  الحكومة  رئيس  للسيد  يحسب 
لألمازيغية  التحقريية  الساسة  مع  القطع  واستطاع 
واألمازيغ لسلفه عبد اإلله بنكريان ونتمنى أن ينيس 
الشعب املغربي يف خرجاته التحقريية هذه:«مشحال 

باش كايعيش هاد السويس كاع ».
يف  النظر  يٌعيد  أن  العثماني  يستطع  هل   *
بعد  لألمازيغية  التنظيمي  القانون  مرشوع 
طرف  من  نالها  التي  االنتقادات  من  الكثري 

الفعاليات األمازيغية؟ 
أن  يمكن  ال  الحالية  التنظيمي بصيغته  القانون   **
به  تمت  التي  للرسعة  نظرا  الوطني  اإلجماع  يحقق 
السيايس  وال  املدني  املجتمع  إرشاك  وعدم  صياغته 

مما  إعداده  يف 
العديد  أثار 
االنتقادات  من 
لب  ملطا ا و
 ، جعته ا بمر
أصبح  وبالتايل 
املفروض  من 
الحكومة  عىل 

وطني  حوار  وفتح  املرشوع  يف  النظر  إعادة  الحالية 
من أجل الخروج بصياغة قوية وواضحة قادرة عىل 
الواقع،  ضمان ترسيم وتفعيل لألمازيغية عىل أرض 
رغم أنني أتوقع أن تواجهه معارضة قوية سواء من 
الذي  الحزب  داخل  من  أو  الحكومية  األغلبية  داخل 
يجعله  قد  مما  نفسه  الحكومة  رئيس  إليه  ينتمي 
أمام مهمة صعبة قد تحتاج لتدخل ملكي عرب لجنة 
ملكية ألن األمر هنا يتعلق بقضية تهم جميع املغاربة 
وستعيد  الهوياتي  املستقبيل  مصريهم  وستحدد 
االعتبار ملكون من املكونات اللغوية والثقافية املغربية 

التي طلت مهمشة منذ عقود.
* حاوره منتصر.إ

تعامل  تتوقعون  كيف   *
حكومة العثماني مع ورش 
بدأته  الذي  القضاء  إصالح 

الحكومة السابقة ؟
يكن  لم  القضاء  إصالح   **
مرشوع  هو  بل  حكوميا  مرشوعا 
أصلح  ما  صاغوا  الذين  و  ملكي 
العلوم  تقنيو  هم  القضاء  يف 
العامة  األمانة  لدى  الترشيعية 
للحكومة و قضاة مديريات وزارة 
املكونة  األغلبية  أحزاب  العدل. 
التصويت  فقط  تضمن  للحكومة 
عددية.  بأغلبية  للقوانني  الربملاني 
لألحزاب  أن  يعتقد  من  واهم 
مختربات علمية تصيغ الترشيعات 
نحن بعيدون جدا عن هذه الغاية. 
يف  تأخرت  السابقة  والحكومة 
ألنها  التنظيمية  القوانني  صياغة 
فعلت  وعندما  ذلك  تستطع  لم 
الدستور  يف  جاء  ما  عن  تراجعت 
يف  املؤرخ   066-13 قانون  مثال 
القانون  هو  و   14/08/2014
الدستورية،  للمحكمة  التنظيمي 
الطعن  تنظيم   28 الفصل  يف  أجل 
بعدم دستورية القانون من طرف 
املادة  حسب  املترضر  املتقايض 
تهرب  هذا  و  الدستور،  من   133

من املسؤولية السياسية.
املسطرة  قانون  مسودة  ويف 
فإن  املدنية،  ال  و  الجنائية 
التعويض عن الخطأ القضائي كما 
جاء يف املادة 122 من الدستور لم 

ينظم.
لحضور  بالنسبة   *
إصالح  يف  األمازيغية 
هو  هل  العدالة  منظومة 

أم  كاف؟  إليكم  بالنسبة 
تنتظر  مجهودات  هناك 

الحكومة الجديدة؟ 
السابقة  و  الحالية  الحكومة   **
كذلك ال تستطيع إدماج األمازيغية 
ذلك  إىل  الوسيلة  ألن  القضاء  يف 
املالكي  للمذهب  االعتبار  رد  هي 
العرف  قبول  يف  و  الترشيع  يف 
بدون تكفري، و اإلسالميون الجدد 
بعيدون عن ذلك فال هم مالكيون 
و  بالحنبلية  تأثرهم  باعتبار 
الحنفية و الوهابية، حتى يفرسوا 
القضائي  العمل  الفقهي يف  الرتاث 
ألهل سوس أو أهل تافياللت مثال. 
لألحزاب  ليست  أخرى  جهة  من 
الشجاعة املعرفية الكافية للقبول 
الجهات  حسب  القانوني  بالتعدد 
للعرف  االعتبار  رد  يعني  فذل 
يخرجون  سوف  و  األمازيغي 
القضاء  و  الرببري  الظهري  بدع 
فأحكام  ذلك  مع  الكوليونيايل. 
يف  معروضة  هي  العرفية  املحاكم 

متحف محكمة النقض.
أيضا  ومهتم  كمحامي   *
سيقطع  نظركم  يف  هل 
ابن  سلفه  مع  العثماني 
مللف  تصوره  يف  كريان 

األمازيغية؟
سليل  هو  العثماني  الدكتور   **
عائالت سوسية صوفية و عاملة يف 
املذهب املالكي، ومن هذه العائالت 
و  العلماء  و  القضاة  يتخرج  كان 
الفقهاء، لكن داخل حزب مؤطر و 
متأثر من الرشق و مذاهب الرشق 
الحنفية  و  الحنبلية  و  الوهابية 
التي تعترب املذهب  كما أسلفت، و 

يقبل  ألنه  ضعيفا  مذهبا  املالكي 
الرشع،  تناقض  ال  التي  باألعراف 
فهذه نقمة عىل الدكتور العثماني 
و  نعمة  ليست  و  حزبه  داخل 
الحزب  قواعد  جرأة  تالحظ  لذلك 
يعتربون  من  بعض  حتى  و  علية 
يخص  فيما  هذا  الحزب،  صقور 
األمازيغية  أما  الترشيعي،  العمل 
فهي مرشوع كبري يف واقع املغرب 
بمراجعة  امللك  مع  حله  يتوجب 
يف  لألمازيغ  األصلية  الحقوق 
أرايض و يف خرياتهم و يف أعرافهم 
و  الزي  و  اللغة  يف  فقط  ليس  و 
الطرب. و هذا يتوجب جرأة تحليل 
و  العرشين  القرن  بداية  وقع  ما 
طوال املرحلة الكلونيالية من جهة 
حقيقية  ملصالحة  التأسيس  و 
للخروقات التي وقعت يف 1958 يف 
الريف و 1973 يف الجنوب الرشقي 

مثال.      
 * منترص إثري؛

املحامي هبيأة الرباط، منريبن  األخضرلــ »العامل األمازيغي«

مشروع األمازيغية يتوجب حله مع امللك
فيما  الحكومي  للترصيح  قراءتك  هي  ما   *

يتعلق باألمازيغية؟ 
كما كان متوقعا، فالترصيح الحكومي لم يأت بجديد 
يعطي  لم  أنه  حيث  األمازيغية،  بخصوص  إيجابي 
ولم  لألمازيغية  الدستوري  للتنزيل  محددة  أجال 
للقطاعات  وملزمة  محددة  تنفيذية  إجراءات  يعطي 
الحكومية لإلرساع بإنصاف األمازيغية كلغة وثقافة 
العامة،  الحياة  مناحي  و  مجاالت  كل  يف  وحضارة 
غياب  يعكس  الحكومي  الترصيح  إن  القول  ويمكن 
تدبري  طريقة  مع  للقطع  قوية  سياسية  إرادة  أي 
ملف األمازيغية يف عهد حكومة بنكريان ويتجىل ذلك 
املتعلق  التنظيمي  القانون  تغيري  يف  الرغبة  عدم  يف 
املؤاخذات  رغم  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  بتفعيل 
ذو  التنظيمي  القانون  هذا  ضد  املسجلة  الكثرية 
أية  الطابع الرتاجعي واملعد من طرف واحد يف غياب 
مقاربة تشاركية،  كما يمكن تسجيل كون الترصيح 
الحكومي تعاطى مع األمازيغية من منطلق تقزيمي 
ال  مما  فقط  وثقايف  لغوي  هو  فيما  اخترصها  إذ 
يالمس مواقف ورهانات الحركة األمازيغية. وعىل ما 
تعرف  ولن  حالها  عىل  ستبقى  لقمان  دار  فإن  يبدوا 
التي  العثماني  حكومة  عهد  يف  جديد  أي  األمازيغية 
محاولة  رغم  بنكريان  لسلفه  مرجعي  امتداد  تشكل 
بإشارات  األمازيغ  الفاعلني  مغازلة  الحكومة  رئيس 
األمازيغية  الكلمات  ببعض  النطق  قبل  من  رمزية 
لحزب  تشفع  ال  إشارات  وهي  "ازول"منزكني"...، 
العدائية  مواقفه  عن  نتغاىض  لكي  والتنمية  العدالة 

اتجاه األمازيغية.
ظل  يف  األمازيغية  ملستقبل  تنظر  كيف   *

الترصيح الحكومي وما قلته حوله؟
عىل الحركة األمازيغية بجميع مكوناتها أن تستشعر 
سيناريو  نفس  يتكرر  ال  حتى  املرحلة  حساسية 
الحكومة السابقة، األمر الذي يتحتم الخروج من قاعة 
تكون  للنضال  جديدة  آليات  إنتاج  وإعادة  االنتظار 
السياسيني  الفاعلني  يدفع  الذي  بالشكل  قوة  أكثر 

الجدية  إبداء  إىل 
تدبري  يف  املطلوبة 
األمازيغية،   ملف 
يكن  لم  فالوضع 
عليه  هو  كما 
سابقا  الحال 
عوامل  هناك 
لصالح  قوة 
األمازيغي  الفاعل 
الحراك  )انتعاش 
وجود  األمازيغي، 
نضالية  دينامية 
افرزها  جديدة 

توادا  حركة  أداء  "ازم".استمرار  الشهيد  مقتل  ملف 
مجدية  تعد  لم  السابقة  العمل  فأساليب  وبالتايل   )..
خاصة وأن الواقع العميل اثبت أن األحزاب السياسية 
املصلحة  منطق  من  األمازيغية  ملف  مع  تتعامل 
/حكومة،  /معارضة  التموقع  إطار  يف  السياسية 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  قضية  نتذكر  وكلنا 
األمازيغية  التنظيمي  القانون  مقرتح  سحب  الذي 

بمجرد دخوله للحكومة .
األمازيغية مع  الحركة  تتوقع تعامل  * وكيف 

الحكومة الجديدة؟
إذا كانت األمازيغية قد عاشت سنوات جفاف عجاف 
يف الوالية الحكومية السابقة فإن هذا املعطى يجب أن 
يكون بمثابة مناعة قوية للحركة األمازيغية حتى ال 
التخيل  تستدعي  فاللحظة  املايض،  أخطاء  يف  تسقط 
نضالية  قوة  إىل  والتحول  اإلستنجادية  املقاربة  عن 
إلرغام الفاعل السيايس إىل إعادة النظر أوال يف طريقة 
مقاربته مللف األمازيغية وثانيا يف االنخراط الجدي يف 
ورش املصالحة مع أمازيغية املغرب وااللتزام بالوضع 

الدستوري الجديد .
* حاوره: م.إ

املحامي هبيأة الرباط والفاعل األمازيغي، حممد أملو لــ"العامل األمازيغي"
التصريح احلكومي تعاطى مع األمازيغية من منطلق 

"تقزميي" و اختصرها فيما هو لغوي وثقايف
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لقد نص الترصيح الحكومي يف محوره األول املتعلق بدعم الخيار 
الديموقراطي ودولة الحق والقانون عىل اإلرساع بتفعيل الطابع 
رسمية  لغة  بصفتها  بوظيفتها  للقيام  لألمازيغية  الرسمي 
تنزيله  يف  واإلرساع  بها  املتعلق  التنظيمي  القانون  اعتماد  عرب 
النهوض  الفاعلني يف مجال  وفق منهجية تشاركية مع مختلف 
باللغة والثقافة األمازيغتني وتعزيز املكتسبات يف مجال النهوض 

باألمازيغية يف التعلم واإلعالم.
كما نص كذلك الترصيح الحكومي يف صفحته 57 يف إطار تنزيل 
األمازيغية  اللغة  وضع  تقوية  عىل  الجديدة  اللغوية  الهندسة 
وتحسني تدريسها وتعلمها، كما نص أيضا يف الصفحة 71 عىل 
العربية واألمازيغية يف إطار  الرسميتني  الوطنيني  اللغتني  تقوية 

يحفظ الوحدة ويضمن التنوع.
عموما يمكن القول أن وجود شخصية من أصول أمازيغية عىل 
الجمعيات  الفاعلني يف  إيجابية لدى  آثارا  الحكومة قد ترك  رأس 
الرسمي  الطابع  تفعيل  سبيل  يف  تناضل  التي  واملؤسسات 

يل  أكده  ما  وهذا  األمازيغية 
الجمعوي  الفاعل  شخصيا 
رفقة  التقيته  الذي  الراخا  رشيد 
الشيخ  ابن  أمينة  األستاذة 
إىل  املوقف  هذا  ترجم  لقد  بل 
برمجة زيارة لبيت د سعد الدين 
العثماني أملنا جميعا أن نستثمر 
من  اإليجابية  االنطباعات  هذه 
أجل اإلرساع بتفعيل هذا القانون 
أو  املالحظات  بعض  وتجاوز 
تسجيلها  تم  التي  النقاط  بعض 
من طرف بعض الفاعلني خاصة 

القانون  املستشارين حول هذا  التي نظمت يف مجلس  الندوة  يف 
التنظيمي وسنعمل جميعا وفق مقاربة تشاركية عىل تجويد هذا 

القانون. 

فاروق الطاهري، نائب برملاين نائب رئيس الرابطة املغربية األمازيغية:

سنعمل وفق مقاربة تشاركية على جتويد القانون التنظيمي 
لألمازيغية الوزير  أوحيل  حمو  نفى 

باملياه  املكلف  املنتدب 
هناك  يكون  أن  والغابات 
الجموع  ألرايض  نزع  أي 
القانون،  إطار  خارج 
له  ترصيح  أول  يف  وقال 
بعد  األمازيغي"  "للعالم 
الجديد،  تعيينه يف منصبه 
املرتبطة  املعامالت  أن 
من  الساللية  باألرايض 
إال  تتم  ال  وكراء  تفويتات 

بالقانون.
املجلس  رئيس  أوحيل،  وأضاف 
اإلقليمي األسبق إلفران، أن النزاع الذي 
شاب بني مستثمر إماراتي ومواطنني 
الذي  العقار  ملكية  حول  مغاربة 

"إيمقران"  بمنطقة  يقع 
تيكريكرة  بجماعة 
أزرو٬  مدينة  بضواحي 
املحور  عىل  وبالتحديد 
مركز  بني  الرابط  الطرقي 
"أدروش"،  وقرية  أزرو 
األرايض  إطار  يف  يدخل  ال 

الجماعية.
اسرتاتيجية  وبخصوص 
يف  الجديدة  الحكومة 
األرايض  التعامل مع ملف 
الجماعية قال أوحيل أنه يلزمه بعض 
املرتبطة  امللفات  عىل  لالطالع  الوقت 
معرفة  من  يتمكن  حتى  بالقطاع، 

املشاكل املرتبطة به قصد معالجتها.
* كمال الوسطاني

أوحلي كاتب الدولة املكلف باملياه والغابات والتنمية القروية: 

ال ميكن نزع أراضي اجلموع خارج إطار القانون
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قــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  حممد الساملي.. ناشط أمازيغي

االستقالل،  منذ  للحكومة  رئيسا  يعني  أمازيغي  أول  العثماني  الدين  سعد 
وموقف الرجل تجعله مقربا من الحركة األمازيغية إذ دافع عن األمازيغية 
ترسيم  معركة  أثناء  »اإلسالموعروبي«  الفكر  يسود  حيث  حزبه  داخل 
األمازيغية، ولقي معارضة شديدة من داخل الحزب بخصوص هذه القضية، 
يسمى  ما  خارجية  لوزراء  رسمي  اجتماع  يف  طالب  من  أنه  أيضا  ويسجل 
ب »املغرب العربي« بتغيري االسم ملا يحمله من إقصاء لألخر وتعويضه ب 
»املغرب الكبري«، فهل سيفلح السيد العثماني يف حلحلت وضعية األمازيغية؟ 
الصقور  قبل  من  حزبه  داخل  من  معارضة  يواجه  فالعثماني  أعتقد،  ال 
املتشبعني بالفكر اإلسالموعروبي أنصار بن كريان الحاقدين عىل كل ما هو 
السلطات  بيد  الكربى  القضايا  من  األمازيغية كغريها  وأيضا ألن  أمازيغي، 

العليا التي تقرر فعليا بخصوص هذه القضايا.

( حسن سفري.. فاعل أمازيغي
التي  الجديدة  الحكومة  ظل  يف  األمازيغية  املطالب  بمستقبل  خريا  لنتفاءل 

املكتسبات  مع  تعاملها  وطريقة  العثماني  الدين  سعد  الدكتور  يرتأسها 
األمازيغية  الحركة  وشعارات  ومذكرات  بيانات  يف  اليوم  املرفوعة  واملطالب 
بكل مكوناتها والسقف أملطلبي املفتوح والخاضع ملوازين القوى واملتغريات 
السياسية، يمكن يل القول وفق هذه املستويات الثالث إن الحكومة الجديدة 
لن تمس وترتد عن املكتسبات املحققة واإلصالحات املنجزة، أما يف ما يخص 
املطالب املرفوعة اليوم فهي ستقوم بإعادة النظر يف طريقة تدبري القضية 
مراجعة  فمطلب  وبالتايل  الحكومة  رئاسة  طرف  من  السيئة  األمازيغية 
القرارات واملشاريع وتنقيحها وفق مطلب الفاعل املدني األمازيغي، أما يف ما 
يخص املطالب األخرى املفتوحة واملتعلقة بمطالب كربى فهي تقتيض جدية 

سياسية وإرادة حقيقية من قبل الدولة املغربية.

(  إبراهيم الغدويين.. فاعل أمازيغي
املتعلقة  القوانني  ستفعل  العثماني  الذين  الدين  سعد  حكومة  أن  اعتقد 
انقسم  لقد  عليها،  يزايد  أن  من  أضعف  أضحى  حزبه  ألن  باألمازيغية، 
العثماني  التوجه شعبوي، وجناح  »بنكرياني« متطرف  إىل جناح  البيجيدي 
الواقعي املرن و الوطني، إذا الرغبة متوفرة و القدرة عىل العرقلة مغيبة عند 

املنصفة لألمازيغية،  القوانني  أمامه يف تأخري إخراج  الخصوم، فال عذر 
الحزب من  يف  إخوانه  بقية  تماما عن  لكنه مختلف  نعم  إسالمي  العثماني 
حيث القناعات، فهو يرفض مثال تسمية »املغرب العربي« و يفضل عبارة 
املنطقة املغاربية، فإذا نحن قارناه مثال بصاحب نكتة العرق املعني فال نكاد 
نجد بينهما أية قواسم مشرتكة، فالعثماني يمثل الجناح املغربي يف الحزب 
اإلسالمي الغريب و املغرتب إيديولوجيا، و اعتقد أن اعتداله الديني نابع من 
أمازيغيته، فكلما كان اإلسالمي أمازيغيا قحا يميل بالرضورة نحو االعتدال.

( حسن أّكحمان.. ناشط أمازيغي
بالرغم من أن جل الحقائب الوزارية يف حكومة 7 ابريل،  أسندت إىل وزراء 
الريف و سوس، أي بمعنى أخر أمازيغ ناطقني باألمازيغية و  من مناطق 
رئيس الحكومة خري دليل عىل ذلك، فإننا ال نستبرش خريا من هذه الحكومة 
يف ما يخص االلتفاتة إىل القضية األمازيغية و إىل مطالب األمازيغ، الحكومة 
الحالية ستكون كسابقاتها، إال يف حالة كان هناك ضغط من الشارع و من 
كومبارس  مجرد  الحكومة  فإن  معلوم  هو  فكما  األمازيغية.   التنظيمات 
المتصاص الصدمات ال غري، فهي ال تسمن و ال تغني من حكم. القرص هو 

عبداهلل بادو :*
مواقف العثماين رغم اجيابيتها النسبية يف التعاطي مع 

االمازيغية  تبقى غري ملزمة له مؤسساتيا
الحكومة  موقف  نقيم  أن  يصعب  البداية  يف 
أن   وخاصة  كهاته،  الشائكة  القضايا  يف  الحالية 
الحكومة بالكاد تم تنصيبها، كما أنها لم تتجاوز 
ما  نظري  يف  والذي  القيرصية،  والدتها  مخاضات 
عىل  آثار  لها  وسيكون  عليها  تطل  ضاللها  زالت 
األداء الحكومي بشكل عام، وأداء »الحزب الحاكم«  
وضعف  مكوناتها،  بني  الثقة  اهتزاز  نتيجة 

االنسجام، والتوافق بني مختلف مكوناتها. 
للحكومة  املضافة  القيمة  عن  الحديث  يعد  و 
تقديرا  ويبقى  آلوانه،  سابقا  أمرا  الحالية 
الوقائع  عىل  ال  واالحتماالت  التكهن  عىل  مؤسسا 
وااللتزامات املسطرة واملعلنة واملعاقد بشأنها.  يف 
بعض  عىل  باالعتماد  سأكتفي  رشوط  هكذا  ظل 
ومضامني  الحكومة  برتكيبة  الخاصة  املؤرشات 
برامجها السياسية، والتي تعرب عن عدة مؤرشات 
لتغيري  قوية  ضمانات  توفر  وال   ، مطمئنة  غري 
األمازيغية،  مللف  الحالية  الحكومة  ملقاربة  جدري 

ومن أهمها: 
مطالب  مع  عالقة  يف  العثماني  مواقف  رغم  أوال؛ 
مع  مقارنة  ما  نوعا  املتقدمة  األمازيغية  الحركة 
سلفه بنكريان، إال أنها  تبقى صعبة التطبيق نظرا 
داخل  من  تمريرها  يف  ستواجهه  التي  للصعوبات 
مع  املحرجة  وضعيته  االعتبار  بعني  أخذا  حزبه، 
مؤسسات الحزب بسبب طريقة  ومنهجية تدبريه 

مللف تشكيل الحكومة الحالية. 
تشكيلة  من  مهمة  بنسبة  االحتفاظ  ثانيا؛ 
الحكومة السابقة وبنفس الرتكيبة الحزبية، وهي 

تركيبة هجينة وغري منسجمة من حيث املرجعيات 
وزادها  والربامج،  والتصورات  وااليديولوجيات 
الحالية  فالحكومة  تعقيدا.   االتحادين  انضمام 
ستنخرط ال محالة يف التوجهات العامة لسابقتها، 
وستعمل عىل تنزيل سياسات عمومية بدون هوية 

والرؤية مشرتكة ومتقاسمة، 
الحكومة  داخل  من  املقاومة  جيوب  وجود  ثالثا؛   
املتحكمة  الدولة  مؤسسات  بعض  ومن  نفسها، 
العامة  للسياسة  االسرتاتيجية  التوجهات  يف رسم 
وللسياسات القطاعية)التعليم، اإلعالم، القضاء...

الحرية  هامش  من  ستقوض  عوامل  كلها   ، الخ( 
ملف  تدبري  يف  الحالية  الحكومة  لرئيس  واملناورة 

االمازيغية والعديد من امللفات الشائكة.
ايجابيتها  رغم  العثماني  السيد  مواقف  أن  كما 
النسبية يف التعاطي مع االمازيغية يف عدة مناسبات 
مقارنة مع أغلبية املنتسبني إىل حزبه وعىل رأسهم 
بنكريان، تبقى غري ملزمة له مؤسساتيا، وال ترقى 
انتخابي  او  سيايس  تعاقد  او  التزام  مستوى  اىل 
التعبري  مستوى  يف   حرصها   ويمكن  للمعني، 
املؤسسات  يلزم  ال  قد  الذي  الشخيص  الرأي  عن 

)الحكومة، الحزب، الربملان( يف يشء. 
تعوزها  محتشمة  مواقف   تبقى  العموم  وعىل 
إشارات  تعطي  ال  كما  االقرتاحية،  والقوة  الجرأة  
تحقيق   يف  واردة  قدرة  لوجود  مطمئنة  وضمانات 
تحول او تغيري يف سياسة الحزب والحكومة. كما 
أن قرارات الحكومة تخضع ملجموعة من العوامل 
والضغوطات منها ما هو سيايس، وما هو حزبي 

إضافة  وايديولوجي. 
اعتبار  يمكن  ذلك  اىل 
الحقائب  بعض  تويل 

الوزارية ذات الصلة بالتفعيل الرسمي لالمازيغية 
حيث  حدين،  ذو  سيف  تقنوقراطيني  طرف  من 
يمكن أن يكون ايجابيا يف حال انفتاحه واستشارته 
املضامني  لتجاوز  املدني،  املجتمع  لفعاليات 
الرجعية ملشاريع القوانني، ويف اآلن نفسه قد يكون 
سلبيا يف حال التزام التقنوقراط بتطبيق مخرجات 
وتوصيات املؤسسات االستشارية كاملجلس األعىل 

للرتبية والتكوين او غريه.
يف ظل هذه األزمة التي تلقي بضاللها عىل السياق 
باختالل  املتسم  والثقايف  واالجتماعي  السيايس 
موازين القوى السياسية واحتداد الرصاع السيايس 
أمازيغ  فأزطا  نسببيا،   لو  و  أقطاب  عدة  بني 
ترافعية  مذكرة  أعدت  الرتافعي  لخطها  واستمرار 
تفاعلية مع املرشوعني وسيتم اإلعالن هنا يف أقرب 
ترافعية  دينامية  اطالق  بصدد  هي  كما  اآلجال، 
لنظر  إعادة  قصد  والفرقاء  املؤسسات  كل  تجاه 
حتى  اإلمكان،  قدر  وتجويدهما،  املرشوعني،  يف 
الحركة  وانتظارات  تطلعات  مستوى  عند  يكونا 
بتكثيف  اليوم  مطالبة  هي  والتي  االمازيغية، 
للضغط  النضالية  وخطواتها  الرتافعية،  حمالتها 
عىل الحكومة والربملان ملراجعة املرشوعني، ونحن  
كل  مع  والتفاعل  لالنخراط  االستعداد  أتم  يف 

املبادرات الجادة.
* رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة

الحكومة،  عن  نتحدث  عندما 
نعني  ال  لبوسها،  كان  كيفما 
وانتماءاتهم  كأشخاص  الوزراء 
واللغوية،  والطبقية  الجغرافية 
العقل  عن  نتحدث  ما  بقدر 

اإلنتاج  يف  املتحكم  اإليديولوجي 
السيايس والترشيعي والتدبريي العام، اليشء الذي ينطبق عىل 
بمعنى  العثماني،  الدين  سعد  الدكتور  يرأسها  التي  الحكومة 
الربنامج  انتظاره بخصوص األمازيغية يكمن يف  أن ما يمكن 
تحقيقه  تم  ما  وكذا  له،  املنفذة  املالية  والقوانني  الحكومي 
الحكومة  هذه  تملك  هل  أدق،  وبمعنى  الواقع،  مستوى  عىل 
اللغتني  بني  باملساواة  اللغوية  السياسة  حسم  يف  الجرأة 
بالرتسيم  وذلك  والعربية،  األمازيغية  والرسميتني  الوطنيتني 
جميع  يف  الرتسيم  هذا  وتفعيل  األمازيغية  للغة  الحقيقي 
واألمنية  والعسكرية  االجتماعية  الرسمية  والدواليب  الحقول 
الديني،  والحقل  واإلعالمية  واإلدارية  والقضائية  والتعليمية 
و...؟، ولن يتأتى هذا ما لم يتم تنصيب املجلس األعىل للغات 
له،  املكونة  العقليات  بني  التوازن  بمراعاة  املغربية  والثقافة 
امللكي للثقافة األمازيغية  وتقوية هيكلة ودور كل من املعهد 
الطريق  وقطع  العربية،  للغة  السادس  محمد  ومؤسسة 
األعىل  املجلس  وهيكلة  عقل  ومراجعة  اللهجنة،  تجار  أمام 
األمازيغية  الحركة  يف  بالفاعلني  بتطعيمه  والتكوين  للرتبية 
النتائج  أن نتحدث عن  الفعاليات، وعندئد يمكن  أسوة بباقي 
الترشيعية والتدبريية التي من شأنها أن تحقق لألمازيغية ما 
يحفظ مكاسبها ويضيف إليها مكتسبات أخرى، فهل سينجح 

العثماني وفريقه يف كسب رهان هذا الورش؟    

حممد بسطام، فاعل مجعوي:
حكومة العثماين 
واألمازيغية

محمد بسطام

“رشيدة إمرزيك؛
على خلفية تشكيل 

حكومة جديدة بقيادة 
سعد الدين العثماين، 

ونظرا لكثرة القيل 
والقال عن هذه احلكومة 

من طرف الفاعلني 
و املهتمني بالشأن 

األمازيغي حول مستقبل 
وافاق األمازيغية يف 
ظل حكومة يقودها 

رئيس حكومة أمازيغي، 
واملعروف مبواقفه 

اإلجيابية يف التعاطي مع 
ملف االمازيغية يف عدة 

مناسبات. حاولت جريدة 
العامل األمازيغي استقصاء 

أراء بعض الفاعلني 
واملهتمني حول  حكومة 

العثماين واألمازيغية قبل 
وبعد التصريح احلكومي.

عن  الحايل  الحكومي  الترصيح  يخرج  ال 
البناء العام الذي تتسم به عموماً الترصيحات 
الحكومية؛ فهي، يف الغالب، تكراٌر لنفس البنية 
تمس  تغيريات  مع  الكربى  املحاور  ولنفس 
تتسم  أيضاً  أنها  كما  واألولويات؛  الصياغة 
بإحالتها تقريباً عىل نفس الثوابت واملرجعيات 
واملبادئ، مما يجعلها شبيهة ببعضها البعض. 
املقدم  الترصيح  الثوابت نجد، يف  عىل مستوى 
من طرف رئيس الحكومة، تركيزاً عىل االختيار 
الديموقراطي وتأكيداً عىل مبدأ االعتزاز بالهوية 
املغربية املوحدة واملتعددة الروافد واملتأصلة يف 
فهناك  املرجعيات  مستوى  عىل  أما  التاريخ؛ 
عن  وحديث  اإلنسان  حقوق  قيم  عىل  إحالة 
يف  واالنخراط  التمييز  أشكال  كل  مكافحة 
املنظومة  عىل  املصادقة  استكمال  مسلسل 
إىل  مثالً،  باالنضمام،  الدولية  الحقوقية 
للحقوق  الدويل  بالعهد  امللحق  الربتوكول 
وامليثاق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 

العربي لحقوق اإلنسان إلخ 
ومن ضمن املبادئ التي ينص عليها الترصيُح 
القوانني  تنزيل  يف  ارتكازه  هو  الشأن  هذا  يف 
التنظيمية وغريها من القوانني والقرارات ذات 
مبدأ  عىل  والسياسية  االسرتاتيجية  األهمية 
الرشكاء،  كل  مع  التشاركية  الديموقراطية 
املجتمع  فعاليات  الحال،  بطبيعة  وضمنهم، 
الطابع  تنزيل  اإلطار  هذا  يف  ويدخل  املدني. 
املكتسبات  وتعزيز  األمازيغية،  للغة  الرسمي 

التي تحققت لها يف مجال التعليم واإلعالم.
البانورامية  النظرة  مستوى  عىل  هذا 

للترصيح، ولكن عىل مستوى بعض التفاصيل 
قد  التي  املالحظات  بعض  أبدي  أن  يل  فيمكن 

تؤرق الحركة األمازيغية مستقبالً:
عىل  الترصيح،  أن  وهي  األوىل:  املالحظة 
مستوى املرجعيات، يحيلنا عىل امليثاق العربي 
هذا  إىل  نعود  عندما  ونحن  اإلنسان؛  لحقوق 
»األمة  عن  ديباجته  يف  يتحدث  نجده  امليثاق 
نجده  كما  العربي«،  »الوطن  وعن  العربية« 
»إطار  يف  ميثاٍق  عن  يتحدث  األوىل  مادته  يف 
أدخل  ودون  العربية«؛  للدول  الوطنية  الهوية 
التي  التناقضات  ويف  امليثاق  هذا  تفاصيل  يف 
يحتويها، فإن مجرد اإلحالة عىل ميثاق عربي 
باملفرد هو إقصاء، ومنذ الوهلة األوىل، لثقافة 
األعجمية  الجماعات  من  ولغريهم  األمازيغ 
غري العربية أو، عىل األقل، هو تمييز يف الدرجة 

ضدهم.
املالحظة الثانية: وهي أن الترصيح يتحدث يف 
األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  تفعيل  حالة 
تشاركية  منهجية  وفق  تنزيله  يف  اإلرساع  عن 
الفاعلني، يف حني يتحدث يف حالة  مع مختلف 
باملجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  تفعيل 
اعتماده.  املغربية عن  للغات والثقافة  الوطني 
باإلرساع  ونطالب  بل  نحبذ  هنا  كنا  إذا  ونحن 
لتعديل وإغناء  التشاركية،  املنهجية  وفق هذه 
نسخة املرشوع األول، فإن الحديث عن اعتماد 
الثاني يعني أن الحكومة قررت أن ال  القانون 
الغرفتني  لتمريره يف  يتم تعديله وأنها ستعمل 
كما هو، وهو أمٌر ال يمكن لنا قبوله، ألن فيه 
أشياء ترضب يف الصميم الكثري من املكتسبات، 

ووضعية  تيفيناغ  حرف  عن  الرتاجع  منها 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، مما يستدعي 

التعديل أيضاً؛ 
بالرؤية  األمر  ويتعلق  الثالثة:  املالحظة   
الرتبية  منظومة  إلصالح  االسرتاتيجية 
 2015-2030 العلمي  والبحث  والتكوين 
والجودة  اإلنصاف  مدرسة  إرساء  أجل  من 
أيضاً  ينص  الحكومي  فالترصيح  واالرتقاء؛ 
لتنفيذ هذا  إطار  قانون  اعتماد  أنه سيتم  عىل 
اللغوية  الهندسة  تنزيل  ويُضمنه  اإلصالح، 
الجديدة؛ ودون الدخول يف التفاصيل فإن تنزيل 
هذه الهندسة بنفس الصيغة والتي ُقدمت بها 
الرتاجع  يعني  السابقة،  للحكومة  كمرشوع 
لتدريس  بالنسبة  أهمية  املكتسبات  أكثر  عن 
بحرف  تدريسها  عدم  منها  والتي  األمازيغية، 
التعليم  من  والثانية  األوىل  السنتني  يف  تفيناغ 
االبتدائي؛ عدم إلزاميتها يف مختلف املستويات 
عليها  اإلبقاء  االبتدائي؛  يف  عدا  ما  التعليمية 
فرصة  أمامها  تُفتُح  لغة  وليست  ُمدّرسة  لغة 
رزمة  يف  إدراجها  عدم  املواد،  بعض  تدريس 
اللسانية  التعددية  منها  تتشكل  التي  اللغات 
أيضاً  هو  نظرنا  يف  املطلوب  إن  إلخ.  باملغرب 
مرشوع  األقل  عىل  أو  الرؤية  هذه  تعديل 

القانون الذي تفّرع عن هذه الرؤية؛
ويف األخري يمكن أن أشري إىل أنه بالرغم من هذه 
املالحظات السابقة، فإن قارئ الترصيح يحس 
أن هناك أوالً إحساس بأن القانونني تعطال بما 
فيه الكفاية وأن من الالزم املصادقة عليهما يف 
نقرأ، عىل  األوىل،  للمرة  أنه،  كما  اآلجال؛  أقرب 

إرساء  مستوى 
تيجية  ا سرت ا
وطنية،  ثقافية 
الحكومة  بأن 
عىل  عازمة 
سياسة  اطالق 

اللغتني  تقوية  عىل  ترتكز  مندجمة  لغوية 
واألمازيغية؛  العربية  الرسميتني  الوطنيتني 
ال  مندمجة  لغوية  سياسة  عن  والحديث 
لغتان  باملغرب  أن  وهو  واحداً،  شيئاً  إال  يعني 
الركيزتني  هما  اللغتني  هاتني  وأن  رسميتان، 
الثقافية  الهوية  عليهما  ستُبنى  اللتني 
للمغاربة؛ فاالندماج يعني إندماج كل املكونات 
اللسانية األمازيغية بمختلف تجلياتها يف اللغة 

املعيار / اللغة الرسمية للدولة.
الترصيح  هذا  تمفصالت  إن  أخرية:   مالحظة 
حقيقتها  عىل  نعرفها  لن  األمازيغية  بشأن 
التدابري  خالل  من  الواقع  يف  نراها  عندما  إال 
األربع  خالل  مبارشتها  ستتم  التي  السياسية 
يعفي  ال  هذا  ولكن  املتبقية؛  والنصف  سنوات 
والحضور  االستباق  من  األمازيغية  الحركة 
الرتافعات  خالل  من  سواء  امليدان،  يف  الفعيل 
التي يجب أن تقوم بها أمام الدولة والحكومة 
واألحزاب السياسية والفرق الربملانية بغرفتيها 
إىل  تحولها  خالل  من  الوازن  بحضورها  أو 
قطب اقرتاحي قادر عىل تعبئة جميع الطاقات 
وحقوقيني  وسياسيني  ثقافيني  فاعلني  من 

وأكاديميني وجمعيات املجتمع املدني إلخ.
وإال... فإن هناك من هو مستعد ليمأل الفراغ !

عبد السالم خلفي أستاذ باحث يف اللغة والثقافة األمازيغيتني:
مالحظات أولية على التصريح احلكومي لسعد الدين العثماين
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكومــــــــــــــــة الـــــعـــثــمــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــي...
من يحرك خيوط اللعبة و الحكومة ما هي إال كيان شكيل لم و لن تقدم 

شيئا ال للقضية األمازيغية و ال للشعب املغربي و قضاياه.

( يونس عمار..  ناشط حقوقي
حكومة العثماني التي جاءت بعد »البلوكاج« الحكومي الذي ضل مستمرا 
ملدة ستة أشهر، أي منذ استحقاقات السابع من اكتوبر من العام 2016 حتى 
بداية شهر ابريل من العام 2017، تعذر خالل تلك املدة عىل السيد عبد االله 
بينه وبني  بن كريان تشكيل حكومة، بعد مشاورات ومناوشات واخذ ورد 
زعماء أحزاب آخرين،  هذا التعثر ضل مستمرا حتى جاءت اإلرادة امللكية، 
تم  فقط!   أيام  خمسة  يف  أشهر  ستة  يف  حله  تعذر  ما  حل  قادر  بقدرة  ثم 
إعفاء بن كريان وتعيني العثماني ليشكل حكومة أخرى، حكومة كمثيلتها 
أنها  يبدو  حكومة  البالد،  هذه  شؤون  تسيري  عىل  املتعاقبة  الحكومات  من 
تأتى لالمازيغية وما  أمرها ومسرية ال مخرية كسابقتها،  ما  مغلوبة عىل 
اكتسبته يف اآلونة األخرية بل يف العرشيني عام األخرية إن صح التعبري، كان 
وليد مجهودات التنظيمات األمازيغية من جهة، وبالخروج للشارع من جهة 
ثانية، لم يكن قط للحكومات دخل يف تلك املكتسبات ال من قريب وال من 

بعيد. لدى ال أظن إن حكومة العثماني ستفيد األمازيغية يف يشء وستكون 
كسابقتها، ال يشء تغري وال يشء سيتغري.

( أمحد أورير .. أستاذ اللغة األمازيغية
يف ما يخص رأيي يف وضعية األمازيغية يف ظل حكومة سعد الدين العثماني 
فأنا جد متفائل ليس لكون رئيس الحكومة الحايل من أصول أمازيغية ويتقن 
التحدث بها، بل لكون األمازيغية أوال قضية ديمقراطية، ثانيا كون الرئيس 
الحايل إنسان يحاور ويناقش ويقبل اإلختالف، إضافة إىل أنه هادئ ورزين 
اتجاه  إيجابية  الجد  مواقفه  سينكر  أحد  ال  أن  إذ  السابق،  الرئيس  عكس 
األمازيغية ملا كان وزيرا للخارجية ونستحرض كخري مثال جرأته يف املطالبة 
األمازيغي، وتعويضها  املكون  العربي« لكونها تقيص  بحذف كلمة »املغرب 
أعتقد  ال  له.  املغاربية، وهذه نقطة تحتسب  الدول  أو  الكبري  املغرب  بكلمة 
إليه  الذي نزل  إىل املستوى  العثماني سينزل  الدين  أن رئيس الحكومة سعد 
رفيقه يف الحزب السيد عبد اإلاله بن كريان ملا كان رئيسا للحكومة، لذا أظن 
والثقافة  اللغة  قضية  يف  حاسمة  فرتة  ستكون  املقبلة  سنوات  الخمس  أن 
األمازيغيتني وسيتمكن من خاللها العثماني من استدراك الهفوات السابقة 

 2011 دستور  أن  خاصة  األمازيغية  حق  يف  الصائبة  القرارات  وإتخاد 
يمنحه جميع الصالحيات.

( أمحد املرسي.. صحايف
أنها  وكيف  األمازيغية،  مع  تعاملها  يف  السابقة  الحكومة  تجربة  أن  األكيد 
قامت يف ظرف خمس سنوات برضب مكتسبات تطلب تحقيقها تضحيات 
الحكومة  وأن  خصوصا  بظاللها  سرتخي  والغيورين،  املناضلني  من  أجيال 
الحالية ستجد نفسها مجربة عىل العمل حول القانونني التنظيميني لتفعيل 
املغربية  والثقافة  للغات  الوطني  واملجلس  لالمازيغية  الرسمي  الطابع 
الحركة  مطرقة  بني  العثماني  سيضع  ما  الرسمية،  الجريدة  يف  ونرشهما 
األمازيغية وباقي القوى الديمقراطية األخرى وسندان حزبه الذي سيتشبث 

بمضمون القانونني.  
وال أعتقد أن حكومة العثماني ستختلف عن حكومة سلفه، سيتم االستمرار 

عىل نهج بنكريان.
* اعده منترص اثري

بالنسبة  النسائية   التمثيلية  
تراجع  فيها  العثماني  لحكومة 

نوعي ويف نفس الوقت تقدم كمي.
نوعية  عىل  عىل  تتحفظ  أنها  حيث 
الوزيرات  تتحمل  التي  الحقائق 
حقيبة  تتجاوز  ال  إذ  مسؤوليتها، 
كاتبات  ثمانية  و  واحدة  وزارية 

دولة.
منا يؤكد عىل أن مهندسوا التشكيلة 
يتعاملون  الزالوا  الحكومية 
نظرة  للنساء  ينظرون  و  بتخفيف 

و  السيايس،  الحقل  داخل  قارصة 
اسناد  أن  النسائية  الحركات  تعترب 
للنساء هو  الحقائب  النوع من  هذا 
إلتفاف عىل مطالبهن إذ أن التمثيلية 
تقدم  أنه  رغم  نوعي  تراجع  هي 
نوعي نظرا لكون الحكومة السابقة 
يف  منتدبات  وزيرات  حضور  عرفت 
قطاعات مهمة كالتعلم العايل البيئة 
تراجع  عرفت  حني  يف  الخارجية.. 
نوعي يف هذه الحكومة و هو مايقلل 
بوجود  املطالبة  النسائية  الحركات 

الحضور  عن  تعرب  قوية  تمثيلية 
الحقيقي للنساء يف املجال السيايس

حملت الحكومة الجديدة التي عينها 
 2017 5 ابريل  صاحب الجاللة يوم 
التمثيلية  يخص  ما  يف  مفاجئة 
النساء  عدد  بلغ  حيث  النسائية، 
9من أصل 38 وزير و وزيرة إضافة 
ربع  تقريبا  أي  الحكومة  رئيس  اىل 
ايجابي  رقم  هو  و   ، املناصب  عدد 

مقارنة بالحكومات السابقة.

املرشع  اعرتف  لقد 
بالحقوق  مبكرا  املغربي 
منذ  للمرأة  السياسية 
مطلع الستينات من القرن 
تواجدها  ان  إال  املايض، 
يظل  االجهزة  مستوى  عىل 
مساهمة  ورغم  محدودا. 
الكفاح  يف  املغربية  املرأة 
الحصول  اجل  من  الوطني 
عىل االستقالل، وانخراطها 
مبكرا  السيايس  العمل  يف 
الحزبي  بالعمل  والتحاقها 
حق  ومنحت  مبكرا، 
اول  تشكيل  منذ  التصويت 
عبد  رئاسة  تحت  حكومة 
الله ابراهيم عىل اعتبار ان 
اشد  مرتبط  املرأة  مصري 

الرجال،  بمصري  االرتباط 
املرأة  مشاركة  ألهمية  وكذا 
الجدري  التغيري  عملية  يف 
لم  الواقع  ان  إال  للمجتمع. 
يلبث ان كرس عدم املساواة 
القرار  ملراكز  املرأة  ولوج  يف 
تغيري  ورغم  السيايس. 
القوانني  وتعديل  الدساتري 
لم  املرأة  مازالت  الترشيعية، 
وبعد  الالئقة.  املكانة  تبوأ 
نص  الذي   2011 دستور 
الحقوق  يف  املساواة  عىل 
واالقتصادية  السياسية 
املواطنات  بني  واالجتماعية 
اىل  السعي  وعىل  واملواطنني، 
املناصفة، مازالت  تبني مبدأ 
فبعد  ضعيفة،  االرقام 
الحكومة  يف  واحدة  وزيرة 
انتخابات  عن  املنبثقة  االوىل 
وزيرات   6 اىل  انتقلنا   ،2011
املناصب  عدد  تمديد  مع 
يف   39 اىل   31 من  الوزارية 

النسخة الثانية .
بعد انتخابات 2016 وارتفاع 
وولوج  املناصفة  خطاب 
ومع  القرار،  مراكز  اىل  املرأة 
فرتة الستة اشهر التي مرت 
كثرت  املفاوضات،  منها 
ريادي  دور  حول  التكهنات 

التي  الحكومة  يف  للمرأة 
املشاورات،  عنها  ستسفر 
الالئحة  عن  االعالن  أن  إال 
لكل  صدمة  شكل  الوزارية 

وساط الحركة النسائية.
االعالن  تم  التي  الحكومة 
 ،2017 ابريل   6 يوم  عنها 
منصب،   39 من  تتشكل 
وزيرة  نساء،  تسع  بينهم 
والباقي كاتبات دولة  واحدة 

مما يكرس : 
• من حيث العدد ، لم تستطع 
الثلث  حاجز  خرق  النساء 
الحكومية  املناصب  تويل  يف 
عن  الحديث  وباألحرى 

املناصفة .
املسندة  الحقائب  •طبيعة 
طابعا  تحمل  والتي  للنساء 
لدى  انتدابا  او  اجتماعيا 
وكأن  دولة،  كاتبة  أو  وزير 
املتوفرة  النسائية  الكفاءات 
تحمل  عن  قارصا  تزال  ما 
تسيري  يف  الكاملة  املسئولية 
ان  رغم  مستقلة،  وزارة 
لهن  سبق  منهن  البعض 
وزاري  منصب  تقلدن  وان 

واكتسبن تجربة وظيفية .
الفعاليات  ارشاك  عدم   •
النسائية يف املفاوضات حول 
اضافة  الحكومة،  تشكيل 

املشكلة  الحكومة  أن  إىل 
اساس  عىل  إفرازها  تم 
وليس  الحزبية  املصالح 
عىل  الربامج،  اساس  عىل 
النساء  تشجيع  أن  قاعدة 
املنافسة  اقتحام  عىل 
بالرضورة  ينم  السياسية 
مشاريع  وجود  عن 
النساء  تستحرض  سياسية 
يف  تختزلهن  وال  كقضية 
تحرص  أو  كجنس  هويتهن 

حضورهن يف الكم والعدد .
الجديدة ورغم  إن الحكومة 
تضمنها تسعة نساء إال أننا 
هي  واحدة  امرأة  أن  نجد 
وزيرة  منصب  تقلدت  التي 
والباقي  والتضامن  األرسة 
ما  وهذا  دولة،  كتاب  كلهن 
صناع  أن  أخرى  مرة  يؤكد 
القرار مازالوا يرون أن املرأة 
مسؤولية  لتحمل  تصلح  ال 
األحزاب  يسائل  كما  كاملة، 
مع  لوجه  وجها  يضعها  بل 
أصبح  قضية  يف  مسؤوليتها 
أنها متورطة تورطا  واضحا 
من  يعرتضها  ما  يف  كبريا 

إعاقات ؟ 
 ، املؤاخذات  هذه  كل  ورغم 
الحركة  اطياف  بعض  فإن 
، سجلت  املغرب  يف  النسائية 
حول  تفاؤلها  وبارتياح 
ملشاركة  العددي  التطور 
دون  الحكومة  هذه  يف  املرأة 

النظر اىل الكيف .
من  ال  انه  اؤكد  ولكن 
حيث  من  أو  السياق  حيث 
الوزارية  الحقائب  توزيع 
النسائية  الكفاءات  عىل 
قد  املغرب  فإن  والرجالية،  
أخلف فرصة أخرى لتكريس 
وتقوية  االنصاف  مبدأ 
العام  املجال  املرأة يف  حضور 

واملناصب السياسية.

حكومة  يف  النساء  تمثيلية  نسبة 
سعد الدين العثماني املعينة يوم 5 أبريل 
تطلعات  مستوى  إىل  ترقى  ال   2017
كفدرالية  لنا  وال  النسائية  الحركة 
االرتفاع  رغم  النساء  حقوق  رابطة 
النسبي لعدد الحقائب النسائية التي لم 
والباقي  واحدة  وزيرة  لألسف  تتجاوز 
متفاوتة  قطاعات  يف  دولة  كاتبات 
الحيوية و ال ترقى اىل مستوى املناصفة 
اىل  راجع  الوضع  الثلث. وهذا  وال حتى 
صناع  لدى  الذكورية  العقلية  سيادة 
القرار وانعدام االرادة السياسية إلرشاك 

حقيقي للنساء يف تدبري الشأن العام.
الحكومي  الربنامج  صدور  انتظار  ويف 
يف  واملناصفة  املساواة  وترجمة 

تفعيال  عرضاني  بشكل  النوع  مقاربة  واعتماد  مضامينه 
واالنتظارات  للمغرب  الحقوقية  ولاللتزامات  للدستور 
عىل  والقضاء  للنساء  االنسانية  بالحقوق  للرقي  الواقعية 

كل اشكال التمييز والعنف ضدهن.
وتم ادماج مكون املساواة كاستجابة جزئية ملطلبنا الرامي 

باملساواة  خاصة  وزارة  احداث  اىل 
بميزانية  مؤسساتي  حكومي  كقطاع 
سياستها  لتنفيذ  وكافية  خاصة 
وبرنامجها غري أنه تم حرشها يف وزارة 
والتنمية  واملساواة  والتضامن  األرسة 
تبقى  ان  أخىش  وإنني  االجتماعية 

مجرد عنوان انضاف إىل اسم الوزارة.
الهزيلة  الحصيلة  ننىس  أن  يجب  وال 
يتعلق  ما  كل  يف  السابقة  للحكومة 
االنسانية  الحقوق  وإقرار  بتفعيل 
والتقارير  املؤرشات  كل  و  للنساء 
وكذا  ذلك،  تؤكد  الوطنية  و  الدولية 
التأخر يف وضع مشاريع قوانني فارغة 
والحقوقي  الدستوري  محتواها  من 
ومكافحة  للمناصفة  العليا  كالهيئة 
جميع أشكال التمييز و القانون الجنائي وقانون مناهضة 
تأخري  تم  ان  بعد  الربملان  قبة  ترواح  الزالت  والتي  العنف 
باملناسبة  ونطالب  الدستور  اقرار  بعد  لسنوات  اصدارها 

بمراجعة شاملة وجذرية لهذه املشاريع .

مهندسو التشكيلة احلكومية الزالوا  ينظرون 
للنساء نظرة قاصرة داخل احلقل السياسي

صناع القرار مازالوا يرون أن املرأة ال 
تصلح لتحمل مسؤولية كاملة

 “رشيدة إمرزيك؛
جاءت التمثيلية النسائية يف حكومة سعد الدين العثماين ، مبا الينسجم مع ما نص عليه الدستور ، وعكس تطلعات احلركة النسائية ،  واليت ناضلت من 

أجل املناصفة واملساواة والتميز اإلجيايب داخل مراكز القرار للدولة املغربية، فهذه احلكومة اسندت تسع مهام للنساء فقط، تتضمن حقيبة وزارية واحدة 
والباقي كاتبات الدولة. وللمزيد من أصداء نسائية حول متثيلية النساء داخل حكومة العثماين استقصينا ارأء عينة من النساء ، حول انتظاراهتم من 

احلكومة احلالية وكان هلم الرأي التايل:
صباح العمراني، فاعلة جمعوية 

مهتمة بقضايا المرأة والنوع

متثيلية النساء يف حكومة سعد الدين العثماين ال 
ترقى إىل مستوى تطلعات احلركة النسائية

سميرة موحيا:
نائبة رئيسة فدرالية حقوق النساء

فاطمة الضعيف:
عضوة المكتب التنفيذي لجمعية النساء 

الحركيات
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هذه بعض ركائز التصريح احلكومي :

النظام 
الغابوي:

اكد العثماين رئيس احلكومة يف تصرحيه 
احلكومي على ان الدولة ستعمل على إطالق 

مقاربة جديدة للمحافظة على النظم 
الغابوية وتأهيلها وضمان استدامتها يف 

عالقتها بالتنمية القروية، واستهداف ختليف 
وتشجري 50 ألف هكتار يف السنة، وحماربة 

زحف الرمال على مساحة 4000 هكتار؛ 
وتسريع عملية متليك األراضي اجلماعية 

الواقعة داخل دوائر الري لذوي احلقوق 
املستغلني؛ واعتماد مدونة األمالك اخلاصة 

للدولة، تتضمن مساطر ومعايري دقيقة 
لتدبريها.

اجلهوية 
املتقدمة:

أكد التصريح احلكومي على تزنيل اجلهوية املتقدمة وتكريس 
احلكامة الترابية وسياسة فعالة إلعداد التراب عرب مواصلة تزنيل 

اجلهوية املتقدمة بوصفه ورشا وطنيا يعزز الدميقراطية ويطور هياكل 
الدولة، مع تكريس احلكامة الترابية مبا حيقق مسامهة اجلهوية يف التنمية 

االقتصادية واالجتماعية، وتقوية جاذبية وتنافسية اجلهات. 
وسيتم  اعتماد ميثاق الالمتركز؛ وتفعيل الالمتركز اإلداري؛ واستكمال 

النصوص التنظيمية الالزمة لتفعيل القوانني التنظيمية للجماعات الترابية؛ 
ووضع آلية للتشاور والتتبع والتنسيق وضمان التزنيل األمثل للجهوية 

املتقدمة عرب جلنة وطنية،  ومواكبة اجلماعات الترابية ، واإلسراع يف 
حتويل االختصاصات واملوارد البشرية واملالية املرتبطة هبا؛ وتفعيل 

صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بني اجلهات؛ 
ومواصلة التنفيذ األمثل لعقود الربامج اخلاصة بالتنمية 

املندجمة لألقاليم اجلنوبية.

وضعية املرأة:
أكد سعد الدين العثماين يف التصريح احلكومي، أن احلكومة ستعمل 

على تعزيز حقوق املرأة وتفعيل مبدأ املساواة، وإرساء وتفعيل هيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطالق سياسة وطنية ملناهضة العنف ضد النساء، 

واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2.
واضاف أن احلكومة ستعمل على تعزيز احلماية القانونية واملؤسسية للنساء ضحايا العنف، 

واألطفال يف وضعية صعبة أو يف نزاع مع القانون.
وحتسني شروط تطبيق مبادريت دعم األرامل وصندوق التكافل العائلي، وذلك عن طريق 

تبسيط املساطر، ومراجعة وتيسري إجراءات وشروط االستفادة، بغية الرفع من عدد املستفيدات 
فعليا من هذا الدعم وتوسيع املستفيدين من التكافل العائلي بإدماج األمهات املهمالت؛ 
وستعمل على تقوية أنظمة الرعاية االجتماعية ودعم األسرة والطفولة عرب اعتماد 

وتفعيل القانون املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية تفعيل املجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة؛  وتفعيل السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة، 

باإلضافة إىل بلورة سياسة وطنية للعناية باألطفال يف وضعية هشة 
وتوفري اآلليات التمويلية للتكفل باأليتام واألطفال املتخلى 

عنهم واألطفال يف وضعية هشة.

العامل 
القروي:

جاء يف التصريح احلكومي أن احلكومة ستقوم بوضع خمطط تنفيذي لتسريع 
إجناز برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية بالعامل القروي على مدى 7 

سنوات بغالف مايل يصل إىل )50 مليار درهم(، مبين على الشراكة بني خمتلف 
القطاعات الوزارية واملؤسسات واجلهات واجلماعات الترابية؛ وستعمل على تعزيز 

الربامج احلالية اهلادفة إىل فك العزلة عن العامل القروي وتنمية املناطق اجلبلية، 
وتشجيع التمدرس والتكوين وحماربة األمية، خاصة بالنسبة للفتيات يف املجال القروي 

واألحياء اهلامشية باملدن؛ وإطالق برنامج للسكن باملجاالت القروية مع مراعاة الطابع 
املعماري واخلصوصيات اجلهوية واملحلية. وتأطري التعمري والبناء بالعامل القروي 

عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة املعمارية والتقنية واهلندسية املجانية 
بالعامل القروي، وبلورة مشاريع مندجمة هتم املراكز الصاعدة، مع احترام تام 

للبيئة الطبيعية واخلصوصيات املعمارية لكل منطقة.

قضايا 
الشباب:

اكد التصريح احلكومي على عزمه على اعتماد 
سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب عرب تزنيل 

وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية املندجمة للشباب وفق 
مقاربة تشاركية، وتفعيل املجلس االستشاري للشباب والعمل 

اجلمعوي؛ وتأهيل وتطوير البنيات التحتية ل1000 
مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم، ومراكز 

االستقبال والطفولة واعتماد شراكات مع اجلهات 
املختصة. والسعي إىل متكني مليون طفل من 

االستفادة من الربنامج الوطين للتخييم 
وحتسني ظروف االستقبال 

بفضاءات التخييم. 

قضايا 
الثقافة:

شدد التصريح احلكومي على ضرورة النهوض بالثقافة املغربية وحتسني 
الولوج إليها وتعزيز اإلشعاع الثقايف، من خالل إرساء استراتيجية ثقافية وطنية؛ 

وإطالق سياسة لغوية مندجمة ترتكز على تقوية اللغتني الوطنيتني الرمسيتني 
العربية واألمازيغية؛ يف إطار حيفظ الوحدة ويضمن التنوع، ومحاية اللهجات 

والتعبريات الثقافية، مع االنفتاح على اللغات األجنبية والثقافات األخرى وعلى 
حضارة العصر؛ والرفع التدرجيي للميزانية املخصصة لقطاع الثقافة، 
وتوسيع قاعدة املسارح الوطنية ودعم املبادرات املسرحية الوطنية؛ 

وتشجيع الولوج للمتاحف الوطنية، ودعم اإلنتاجات الفكرية 
واألدبية للمؤلفني الشباب واملسامهة يف إشعاعها.

الصحافة 
و اإلعالم :

دعاء  التصريح احلكومي إىل ضرورة تنويع وإغناء 
املشهد السمعي البصري والسينمائي املغريب، وتعزيز 

الدعم املوجه للصحافة وتقوية آليات محاية امللكية 
الفكرية وحقوق املؤلفني واحلقوق املجاورة ؛ وتعزيز مكانة 
قطاع االتصال السمعي البصري الوطين العمومي ووكالة 

املغرب العريب لألنباء والقطاع السينمائي.
وتعزيز احلريات اإلعالمية ودعم الصحافة وتفعيل 

النظام األساسي للصحافيني املهنيني والقانون 
املتعلق باملجلس الوطين للصحافة.

احلقوق 
اللغوية والثقافية:

على مستوى احلقوق اللغوية والثقافية ستسلك احلكومة، سياسة 
لغوية مندجمة وفق املقتضيات الدستورية، وذلك بتفعيل أكادميية حممد 

السادس للغة العربية، وتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية للقيام 
بوظيفتها، بصفتها لغة رمسية، عرب اإلسراع يف تفعيل القانون التنظيمي 
املتعلق هبا بعد اعتماده من قبل الربملان، وفق منهجية تشاركية مع خمتلف 

الفاعلني يف جمال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني، وتعزيز 
املكتسبات يف جمال النهوض باألمازيغية يف التعليم واإلعالم. 

وكذلك اعتماد القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطين 
للغات والثقافة املغربية.

 

منظومة 
العدالة: 

اشار العثماين إىل ان احلكومة ستستمر يف إصالح منظومة العدالة ومتابعة هذا الورش لبلوغ إصالح عميق وشامل ملنظومة العدالة، 
ومتكينها من االضطالع بدورها كامال يف تعزيز الزناهة وتكريس سيادة القانون ودعم استقالل السلطة القضائية؛ ووضع الوسائل املادية 

والبشرية الالزمة رهن إشارة املجلس األعلى للسلطة القضائية؛
وشدد على ضرورة حتديث اإلدارة القضائية من خالل تدابري أمهها حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمرتفقني وتسهيل الولوج إليها، يف أفق حتقيق 

"حمكمة رقمية" متكن من االطالع على القضايا ومتابعة تطورات التقاضي إلكترونيا، مما يزيد من الشفافية والسرعة والنجاعة ويقلل االزدحام 
يف املحاكم وغريها. 

كما أكد على تعزيز دور القضاء يف محاية احلقوق واحلريات وحماربة اجلرمية؛ وتأهيل وجتويد املنظومة التشريعية الوطنية 
واستكمال تزنيل الدستور. 

املنظومة 
التربوية والبحث 

العلمي:
شدد العثماين على أن االهتمام بالتعليم واالستثمار فيه من أولوياتنا. 

وأضاف "لدينا اليوم الرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث 
العلمي 2030-2015 "من أجل إرساء مدرسة اإلنصاف واجلودة واالرتقاء"، وسيتم 

اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا اإلصالح من خالل حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف ولوج 
التربية والتكوين

لتحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إىل 15 
سنة؛ باإلضافة إىل:

إىل جانب إقرار متييز إجيايب لفائدة األوساط القروية وشبه احلضرية واملناطق ذات اخلصاص، 
مع اختاذ التدابري الضرورية لتشجيع متدرس الفتيات يف العامل القروي؛ 

وقال بأن حكومته ستعمل على تعزيز نظام الدعم "تيسري" ورفع الغالف املايل املرصود له 
من أجل ضمان التمدرس وتوسيع الدوائر اجلغرافية واألسالك املدرسية املستفيدة منه؛ 

وتعزيز القيم يف املنظومة التربوية مبختلف أبعادها الدينية والوطنية واإلنسانية؛ 
وتزنيل اهلندسة اللغوية اجلديدة، ودعم التمكن من اللغات، خاصة من خالل 

تقوية وضع اللغتني العربية واألمازيغية وحتسني تدريسهما وتعلمهما، 
والنهوض باللغات األجنبية وكذا حتسني تدريسها وتعلمها؛ وتأهيل 

مؤسسات التعليم األويل.وتقدمي الدعم الالزم للوكالة الوطنية 
ملحاربة األمية بنجاعة، لتقوم مبهامها بشراكة مع خمتلف 

الفاعلني املعنيني؛
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La Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement, 
en partenariat avec le Ministère de l’éducation Nationale, de la 
Formation Professionnelle et de l’Enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, organise le 2ème Colloque internatio-
nal sur le préscolaire sous le thème de  « la généralisation de 
l’enseignement préscolaire au Maroc entre équité et qualité », 
les 2 et 3 mai à Rabat à l’hôtel Sofitel.
Ce colloque a pour objectifs l’éducation de la petite enfance en 
général et le préscolaire en particulier constituent pour le Ma-
roc une préoccupation majeure depuis plusieurs décennies. Le 
secteur du préscolaire a ainsi occupé une place de choix dans 
toutes les réformes éducatives entreprises à ce jour. Devant 
l’absence de moyens pour la prise en charge de ce secteur par le 
MEN, les initiatives issues du privé, de quelques départements 

ministériels et d’associations de la Société civile n’arrivent 

pas à couvrir l’ensemble du territoire marocain 
ni à généraliser le préscolaire.. Aujourd’hui, seuls 
37% des enfants en âge du préscolaire sont admis 
dans des structures relevant de l’un ou l’autre de 
ces opérateurs avec un manque accentué en milieu 
rural.
Dans ce contexte, il demeure légitime de se poser 
certaines questions auxquelles on devrait tenter de 
répondre dans ce colloque, telles que : Quels sont 
les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés ? 
Comment harmoniser les actions des différents in-
tervenants dans le domaine ? Quels sont les moyens 
déployés ? Que faire devant l’hétérogénéité et les 
disparités spatiales et sociales constatées ? Quel(s) 
modèle(s) adopter pour généraliser le préscolaire 
dans le milieu rural défavorisé tout en lui garan-
tissant l’équité et la qualité requises ? Comment 
concilier dans le processus de généralisation du 
Préscolaire entre équité (rural/urbain et garçons/

filles) et qualité (langues d’apprentissage/outils didactiques 
et NTIC/démarches pédagogiques...)
Dans cet espace de réflexion collective et d’échange d’expé-
riences tant nationales qu’internationales, le débat sera plutôt 
axé sur les domaines suivants :
1-les modalités d’implémentation d’un enseignement présco-
laire équitable et de qualité notamment en milieu rural sur la 
base de la Vision Stratégique 2015/2030
2-les moyens à mettre  en œuvre afin de surmonter les dif-
ficultés et obstacles empêchant le développement rapide du 
préscolaire au Maroc
3-les modèles et stratégies d’implémentation du préscolaire 
en milieu rural à la lumière des expériences réussies au Maroc 
(cas du réseau des écoles Medrrsat.com) et à l’étranger.

La Fondation BMCE Bank
 organise le 2ème Colloque international 

sur le préscolaire

Comme à son accoutumée, le staff de groupe BMCE BANK OF 
AFRICA a présenté ses performances commerciales et finan-
cières très encourageantes au titre de l’année 2016,  lors de 
la conférence de presse tenu au siège du Casablanca le jeudi 
30 mars dernier, en présence des représentants de la presse 
écrite et électronique, des analystes financiers et des autorités 
réglementaires.
Le Résultat Net Part de Groupe a dépassé en 2016, la barre 
des 2 Milliards de Dirhams. Un autre record fut battu par le 
montant représentatif de la taille du bilan qui franchit le seuil 
de 305 Milliards de Dirhams. Un indicateur pertinent de créa-
tion de richesse qu’est le Résultat Brut d’Exploitation a cru à 
deux chiffres à 15 %, pour atteindre 5,6 Milliards de Dirhams. 
Dans son allocution, Mr. Brahim Benjelloun-Touimi, Adminis-
trateur Directeur Général Exécutif du Groupe, a souligné que : 
«  Parmi les axes de notre Plan Stratégique de Développement 
2016-20, nous avions évoqué lors de notre conférence de sep-
tembre dernier : 
- La poursuite de la croissance organique, à travers l’exten-
sion du Réseau. En 2016, ce sont plus de 70 nouvelles agences 
ouvertes au Maroc et en Afrique Subsaharienne 
- Le renforcement de la présence du Groupe en Afrique à tra-
vers Bank Of Africa; en Europe à travers BMCE Internatio-
nal Holding pour les métiers de Corporate et Trade Finance et 
BMCE Euroservices pour les Migrants ; et en Chine à travers 
la future succursale de Shanghai. C’est ainsi que BMCE Bank 
of Africa se positionne parmi les groupes bancaires les plus 
présents en Afrique, implanté dans 21 pays couvrant 4 des 5 
principales zones économiques du continent. Par ailleurs, la 
contribution des activités internationales dans le RNPG af-
fiche une croissance de +8%, avec +7% en Europe et +9% en 
Afrique Subsaharienne portée essentiellement par BOA ; 
- La consolidation des activités de Retail Banking & Corporate 

Banking, avec notamment des parts de marché en hausse 
sur l’ensemble des compartiments des ressources qui globa-
lement gagnent 71 points de base à 14,94% et des crédits 
à l’économie, qui affichent un gain de part de marché de 66 
points de base à 14,94%. Par ailleurs, le développement du 
marché des PME s’est illustré par l’augmentation de +11% du 
nombre de nouveaux clients et de +37% du volume global de 
crédit accordé ».
Par rapport aux enjeux liés à la lutte contre le changement 
climatique et le soutien à l’émergence d’un marché financier 
Vert en Afrique, Mr. Benjelloun-Touimi a déclaré que : « Nous 
avons procédé à la première émission obligataire au Maroc 
et dans la Région, de type Green Bonds -par Appel Public à 
l’Épargne-, pour un montant de 500 Millions de Dirhams, 
avec un taux de souscription de 826% (8,3 fois). Une autre 
opération inédite, au Maroc et sur le continent africain, fut 
la conclusion par notre Banque, d’accords de ‘’financements 
d’Adaptation au changement climatique’’ avec d’une part, la 
BEI et l’Agence Néerlandaise de Développement FMO, desti-
nés au financement de la valorisation des matières résiduelles 
puis, d’autre part, avec l’AFD et la Banque Européenne 
d’Investissement, axés sur le traitement des eaux au Maroc. 
Nous sommes la 1 ère Banque au Maroc à calculer les Émis-
sions directes de GES - Gaz à Effet de Serre - de l’ensemble 
de ses activités liées aux consommations énergétiques, à la 
chaîne d’approvisionnement, au transport du personnel, à la 
construction des bâtiments, au recyclage des déchets et aux 
activités sous-traitées. Nous avons également adhéré à l’ini-
tiative « Mainstreaming Climate Action » d’intégration de 
l'action pour le climat au sein des institutions financières en 
collaboration avec la BEI, l’AFD, la BERD, HSBC, Yes Bank 
et autres Institutions Financières. »…Il a conclu que le groupe 
BMCE OF AFRICA a obtenu plusieurs certifications et dis-
tinctions dont « Top Performer RSE » par l’agence de notation 
extra financière Vigeo Eiris– domaine «Environnement», un 
palmarès ‘Emerging Market 70’ de Vigeo Eiris, dédié aux pays 
émergents, consacrant les meilleures pratiques RSE. Le prime 
pour aux Arabia CSR Awards 2016. Il est la 1 ère Banque dans 
la région certifiée ISO 50001 pour son Système de Manage-
ment de l’Energie… En définitive,  l’Administrateur Directeur 
Général Exécutif de Groupe BMCE Bank of Africa, affirme 
que celui-ci tire son succès et sa stature de la vision panafri-
caine de son Président Othman BENJELLOUN, bâtie sur un 
modèle de développement créateur de richesse et de syner-
gies, nourrie de fortes valeurs partagées par l’ensemble des 
14 810 collaborateurs à travers 32 pays de par le monde et au 
service de plus de 5,5 millions clients.

BMCE BANK OF AFRICA COUVRE 4 
PRINCIPALES ZONES ECONOMIQUES 

DE CONTINENT AFRICAIN

Lors des présentations des performances 2016 de BMCE BANK 
OF AFRICA, M. Le Président Othman BENJELLOUN a abordé 
l’immense projet  de la Cité Mohammed VI Tanger-Tech, qui 
vient d’être lancé récemment par Sa Majesté Le Roi Mohamed 
VI à Tanger. Le Président Benjelloun a déclaré que : « Rien de ce 
que nous avons pu réussir, en dépit de toutes les péripéties poli-
tiques, ne l’aurait été sans le climat foncièrement sain, de paix et 
de stabilité dans lequel nous évoluons au Maroc et sans cette dy-
namique, sans précédent, menée sur l’ensemble du Continent et 
couronnée par la réintégration du Maroc dans l’Union Africaine 
qu’a impulsée SM. Le Roi. Grâce aux multiples visites que Sa 
Majesté a effectuées en Afrique, grâce aux centaines d’accords 
multidimensionnels qui y sont conclus, le Maroc se positionne, 
désormais et légitimement, comme porte d’entrée privilégiée 
du continent, comme plateforme efficiente d’investissements et 
d’échanges vers l’Afrique. Vous l’avez sans doute relevé, cette 
dimension africaine est instillée dans les partenariats straté-
giques qui sont scellés entre notre pays et ces divers pays étran-
gers. C’est, bien entendu, le cas du partenariat stratégique signé 
en mai dernier avec la République Populaire de Chine, premier 
partenaire commercial de l’Afrique et l’un de ses plus grands 
investisseurs non Africains. Alors, il faudrait que soit apprécié, 
à sa juste valeur, le projet emblématique de cette alliance Si-
no-Marocaine, un projet où le Groupe BMCE Bank of Africa a 
joué un rôle d’initiateur et de facilitateur, au même titre qu’il se 
positionne, désormais, comme investisseur et banquier : je veux 
parler de la Cité Mohammed VI Tanger-Tech, lancée solennel-
lement par Sa Majesté le Roi, le lundi 20 mars dernier dans la 
ville du Détroit. C’est une cité qui porte un nom si prestigieux ! 
Les chiffres qui furent avancés à Tanger nous transportent avec 
optimisme vers l’avenir, à un horizon, en définitive, si proche, 
celui de la décennie : 11 milliards de Dollars d’investissements 
devant générer 100 000 emplois et créer, sur une superficie to-
tale de 2 000 hectares, une ville de 300 000 habitants. ..une 
cité où seront mitoyennes des zones dédiées aux industries aéro-
nautique, automobile et agroalimentaire, à l’E-Commerce aux 
télécommunications, énergies renouvelables, aux équipements 
de transport, d’électroménager et de produits pharmaceutiques 
! … Imaginez combien ces infrastructures industrielles vont per-
mettre d’asseoir définitivement, les fondations de l’industrie 
marocaine du futur en même temps qu’elles favoriseront l’essor 
de la Science et des Technologies sous nos cieux. Imaginez l’ef-
fet de démonstration qu’elle représentera pour d’autres inves-
tisseurs internationaux et qui consacrera alors, définitivement, 
notre pays comme terre hospitalière d’investissement au même 
titre que terre hospitalière et fécondante des cultures et des spi-
ritualités. Considérez la Cité Mohammed VI Tanger-Tech comme 
la Locomotive Grande Vitesse du développement du Maroc et 
de l’Afrique, le Maroc étant le TGV de l’Afrique. … L’Evène-
ment historique de Tanger, à l’occasion du lancement de la Cité 
Mohammed VI Tanger-Tech avec ses enjeux multidimensionnels 
à l’échelle marocaine, africaine et chinoise, porte éminemment 
témoignage des engagements moraux et financiers ainsi que des 
responsabilités importantes liées au développement de notre 
pays et de notre Continent qui sont les Nôtres et qui font notre 
fierté ! ».

CITé MohAMMEd VI 
TAngEr-TECh, Un 
IMMEnSE projET 
SIno-MAroCAIn
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tirra

 Ar awn snilv tirra ddev 
igan aseÏÏa isman adawin d usda 
,isman mennaw n iwaliwen zi mennaw n 
temnaÄin nna ugmev zi mennaw n ise-
glalafn nev imawaln d u-nna zzerv 
zeg ivmisn nev tisvunin itte-
mukkuln s udalis amaziv .ar ssa-
ramv ad awn tenjeq tirra nu .ar 
imal d ubrimal ivudan i ils d 
udalis amaziv.

Arzaf 
 Ar tterzafv tirra nu i ku 
amevnas d tmevnast ittehuddun 
vif izerfan n udalis d ils ama-
ziv di-nna illa/tella d aæ mayd 
iga/tga. 

Tddu tffv .ur ikki umya ally taÄu 
s tzuÄa nna vif s tusy tajjrinat 
n watay d mnnaw n uzaw.tsrs t dat 
as.iffy atay iëvan isruggutn 
.ifka as yan uzaw.ur tugi iddv 
s timijja ar issÄlas(Calmr)
iznzifn.isgutta “skku”azaw nns :
-tanmmirt i ëbbi zi mayd nsul 
da nssa atay d uzatim.hat nitni 
ayd ittmun d uÇuv nnv.
-ar mantur cllan mddn aha nsin vif 
watay d uzatim ?dva ad icactp 
watay nv uzatim zg iÇvËan adday 
nttutrs.
iÏsa t mqqaë ikkar as wul nns s 
tlufi.aha yini :
-agudy n umnus(L souci) ar issÏsa.
Ur tufi xas ad tzmummy :
-iwa Ïs cy dda izzrin tudrt nnc 
s u-nna illan id i amm « baddu » 
ur tnni taÏãa ad ttaf abrid Çaë 
ul nns.
-hat awd yan ur ittisin mayd 
ittaru ukud.mcta ayd ikkan vif 
nnv!.yam ur ndmi ad nddr g uswir 
ddv?.usiv tabarda n uëumy 
ddiv s di-dda valv is ur 
nniv ad uvulv. Ur illi xas udida 
n ugari d uÄëwi n ufzwÄ(L bom-
bardmnt).awd yan ur isgir tudrt 
nns g yan ucbnq n tiÏ.mcta ayd 
ittutrsn ! mcta ayd imtn ! mcta 
ayd injmn ! ha-yyi mnid am sulv 
ar sllxsiv abhri n tudrt.awd 
yan ur issin madday n illa ura-
six nns .da tttrv i ëbbi ad 
ur av ivmu udmawn s tiwëviwin 
.xas mr ufiv ad ur ibuÇÇo(tr 
trèsparrssux),ad imxrfaf(Luttr)d 
ukud.ay-nna yufa iskr t.hat ur id 
xas ntta ayd tav tunant.anzg°um nns 
iga wi-n tsuta.ssnv is iga tim-
padzin ally ilcm tafsna(L dgré)
taxatart (Au sns d’ important)mac 
asag iqurrm(tr très parrssux) cra 
hat ad as xxun itnan(Ls obstacls).
-hat ifulla(Comptr sur soi) xas ur 
yufi mad t ipundn (Poussr).
-ssnv id ira tadggart macAN 
zi matta tbaynut as riv ad as t 
id  awiv.han cm tssnd mayd illan 
g URAKID n urayya, idrus umad 
n igr n taddant ur izri anmri 
nnv.i ma s riv ad ids mÄaëav 
?id ad zznzv taxndaccut ddv nna 
g nzdv aha nmpÄ g ugmy(L bord ) n 
ubrid  mid ad zznzv igr nnav av 
yakkan afaris(L produit) n tudrt 
izzlzin(ilzy : tr n bonn santé)?.

-ur c iqqin xas ad tëÄld zi TND-
DARMA.
-aëÄal ira adgar(L’hypothèqu).
-i mayd trid ad tskrd ?mr 
sufirn izbgan n uÇëf(L’argnt)i ca 
n tizzulya ad tn zznzv.hat mddn 
aKæ ar zznzan acal n tigmmi nsn 
bac ad azn araw nsn s bëëa.
Iskukky :
-a apyyana ,apyyana tamazirt nna 
nrar s uÇuv nnv ad nzznz.aaonda nnv.
asdarray lli nÇÇo s ubvas(L 
courag)ar as nakka tisura ma s t 
ittamd(xploitr).ar nqqaë i UMZ-
DI (L’étrangr)ad av isry(Défair) 
akaris nnv.i mc zznzan akæ mddn 
igran nsn mayd ittviman dis 
?mayd ittasin aglzim i wacal nnv 
ad zi dis issufv arasix nns 
?a aonda nnv asdarray lli nkÇo zi 
tifluyt ar as nttanf taggurt ,ar 
t i nttpÇÇaë ad yuvul Çaë nnv ad 
issimd tadggart nns g wacal d 
tarwa nnv !!.ad zznzv acal d tgmmi 
aha ffv s uzglal ad azÄv idicl 
i usmÄik,aha qqlv s iwi nu ad 
izzr ca g tmazirt n umugar  far 
ad i yazn ay-nna icayÄn vif s.ay-
a as issgra ublln(La résistanc) 
!man igusifn n uÇuv d imÏÏi ally 
nval is nssird tamazirt nnv zg 
imzdi .ur ikki umya ally nslla i 
mayd issbÄayn ulawn nnv.nzutf is 
ar ikccm usdarray s uzrf d 
usaÄif nna ar as nakka s twngimt 
d ifassn nnv.ad av yawy ëbbi g 
usidd nns.id ay-ddv ttiÇiëv 
ur ar izzmdaz(Rndr joyux).yuf ad 
ibukÄ(tr avugl)cra aha iÏÏuëÄë 
mar ad ur yannay wala islla i mayd 
ittvisan mddn g wannaz nnv.
-mayd ira cra ad iskr id ad 
yazzuf ?ad iskr cra ay-nna da 
ttggan mddn ard yanf ëbbi ca n 
tifluyt.
-ad ilqy(S plongr) uggar n ulqay.
-id ad tsnkmrd(Subir)anufl nns?
-ayd ur iÇëi.ddiv ad ssdgrv 
igr mar ad amÇv aëaÄil.
tssili tavunfitt(xprssion pour dir 
s soulagr) :
-ad awn isriry ëbbi tisuri-
fin nnun.
Ismussu « baddu » aqëëu nns.
avnt walln n imarwn nns nnig ugnzi nns.
smuvën t s ususm d unuvjf.ar ttq-
qln ad yanf alln nns maca ibag is 
ivbbz g unuddm.tsawl iyyu nns i 
« skku » s uckan :
-id ad t i ssncrv ?
-uhu,adj t ad iswunfu.adyali 
innmrury.
-ad isbdd ëbbi tirsal nns.
-g uzmz n udway(L’ avntur)ur inni ad 
isgr cra tudrt nns xas s ivnan.
-ur da nttffv yat tunant ard nav ta-
yyaÄ.
-abrid nnv ikk°ar s itnan.ur inni 
awdyan ad iswunfu xas mc iggz 
acal.
-ad av isriry ëbbi akaris.
cas ttddu tudrt txxu.
-ar ttxxu zg yan waÇy ,ar ttëwu 
zi wa-yyaÄ.smnyif aluma ddv 
d wannaz lliv g isul usdarray.
mayd yufn ?
-mc di tddid s yan uskkin yuf 
ukud ddv wa-lliv.sulv ctu-

tivass-lliv g da ngrru adrn 
mar ad nsmuttr i ilf n umnqad (L 
contrôlur) afëanëië mqqaë nsyirt 
avëum n udurru(addag yakkan adrn).
tkka vif nnv g uzmz n ufÇu(La famin)
ar nttawv i ipclafn(Ls hrbs) amm 
imitar(amnnaw n umudar).
-dvi ur inni ad imtn ca s laÇ xas 
mc iqquj°lla.xas ad ismmcty ca 
ifassn nns ad yaf ma mi ittawv.
mridd is ddiv s UKNAS (La 
gurr)ur nniv ad zzrv arakid ddv 
n urayya waxxa idrus hat ad iqqn 
yan imi.
-ur inni ad as ikks fad d accn ad 
t iqqn.tzunks(tres difficil) tudrt.ta-
suta ddv tra cigan n tfadiwin(Ls 
conditions).ar tsksiw s ignna .ig-
gudy dis unaruz(Au sns d la convoi-
tis).
Duyn kud sllan i « baddu » iwjjv:
-uhu,ur id nc ad ur i tnqqam.
Tcddncr iyyu nns .ar isfuruÄ(S 
débattr).yucz « skku »is ar 
isbrtu(Divagur).ur tufi iyyu nns 
xas ad t tssicy.ar as tqqaë:
-« baddu ».a « badd ».ncr hat ar 
tshyucuëd(Délirr).
s ivnan as yunf alln .smtrnt (Mar-
qur)timitar n usqsi :
-ncr hat tllid g tgmmi nnc.
Imgully s tiynna nns.iola ibba nns.
yucy is ikka ar itthrbal(Délirr).
-ncr ad ttawvd..
-ur digi mayd itsttan.
-ur ttuyaqqild ad tzzrid ca 
akæ ma s uxdil nnc.
-tlla yi tsprizit g imi n uprsi.
-ar mantur ttvimad s laÇ ?
-ur is uciv.
-ncr zzry avëum s watay d usk-
kif..
-hat nniv am tqqn tmigga(La bouch d 
l’stomac) nu.
Issdkl ivf nns,yudy 
tattayt(L’orillr).yudr i walln .is-
muvë t ibba nns s uryabbuh :
-xas awv hat ur ittili xas ay-
nna ira ëbbi.ad ur txmmmd cigan 
hat ixmmimn ayd ac igan tispri-
zit g uprsi.
-man imc ttggav ad ur xmmmv .akud 
ar ittfrtal zi usmmudr inu.acal 
ar ittnvas(S rtirr)ddaw iÄaën inu.
-ar ttinin imzwura lliv : « u-nna 
ittxmmamn ur inni ad inÄw asif ».
-mayd riv ad gv mc ur xmmimv 
?hat ttugliv (tr obligé)vif uxmmm.
adday yili uonkrif(L problèm) 
ad iswingm ufgan mar ad t isry.
iÄully ad iswingm mar ad yaf ca 
n usttif (L’issu d scours discrèt).
-ad yanf ëbbi yat tggurt n ura-
six.
Tssdkl iyyu nns tidupal nns s 
ignna :
-da c qqaëv a ëbbi ad av ta-
rid zi umarin ddv.da nttqql s 
usmdr nnc(La réaction)
Tffv far ad tssmr div i wa-
tay.imssnfal « baddu »d ibba 
nns itsn uolan(Ls aprçus)s ususm.
imiq isawl « skku » :
-kkiv ignna kkiv acal ha-yyi da 
ttawv i uy-nna irtm ëbbi.mayd 
idman ad bÄuv g unsa nna g luliv 
?mayd idman ad lkmv aswir ddv 
n tudrt.mr qqimiv g uytmi(La 

tribu,l clan) adyali da tkssad 
dvi.snimmr  ëbbi iddv ss-
vriv c s fad n tudrt ally tssnd 
ay-nna ur ssinv.zuzÄ ad ttafd 
ansa nnc g tmazirt nnc.
yaÇ ad iwjjv maca ittinÄaë :
-tamazirt nnv ur ar takka i war-
raw nns.ar takka I imzdi.
iÇÇf « skku » :
-matta wawal ddv mi da ttisilv 
s imjjan inu ?!
-awal acrarad(Véridiqu) ay-a.
-hyya yuf umugar utmazirt.
yaÇ ad as isscty mayd tnna yat 
tmcnayt(La chantus)kud tsuqëf 
aha tini : « a wa mayd tonid a wi-n 
tmazirt inu a wa yuf c ubëëaniy 
»maca s uprukd yuxm ils nns.
-ur tlli ca n tmazirt yufn ti-
nnv xas itsn mddn nns ayd ur 
ittnddamn i uvabir amatan(L’intérêt 
général).
-idrus mayd ittmukkuln(S préoc-
cupr) s uy-a.
-ad av indh(Guidr) ëbbi.
Tkcm iyyu nns s tazuÄa n wa-
tay isruggutn.tsrs t dat « 
baddu»aha tsfirnn (Sourir) :
-iv ur tswid itsnt tg°mimin n 
watay ur sar ac sawilv.
Ur yufi xas ad as yazÄ afus. 
Illiv ijvm tag°mimt tamzwarut 
yucy is ar tsrry iznzifn nns 
ukrisn.ur yugi azaw wis-sin 
wala wis-cëaÄ d wis-kuÇ.ur 
yugi askkif d uvëum nna isuy g 
uzatim n taddant.ar ikkat adis 
nns s tirmt ddv ally idjiwn aha 
ar ittgrrao.tsawl as iyyu nns s 
uzmummy :
-han cy trard avurd nnc ally ar 
tzzmdazd. udm nnc ur yad igi 
azawëav amM umuÄin amëouc(L ma-
lad qui a prdu l’spoir d’êtr guéri ).ddu 
dvi mcucd(S mouvmntr).
Incr iddv isyirt ad yi-
Çië udm n ta-dda ikmsn ul nns s 
iÄuÄan nns.issird timitar n 
udlqm.iddu iffv.g uzglal yan-
nay iklwan ar ssflillin.izutf 
ahusky(La bauté)n tnddamt(La vill)
nna g ilula aha igma ally ibdda 
vif udasil nns.g usarag n tug-
gurga ivjdm nnig ililan n ukccuÄ 
ar isvilil(Contmplr)yan ujddig 
afrqaqqac(Multicolor).ivëa dis 
igabibn(Ls symbols)n tudrt.ar 
icÏÏu ijj nns.idma t dat as s 
udm igan avbalu n usidd,s walln 
igan amm itran ismrmipn(Brillr).
yazÄ afus ad issukf ajddig 
far ad as t irzf maca tsfafa t 
tavuyyit n umpÄi zi twargit nns 
ivudan.iduy ally inÄw wul nns :
-ur igi ujddig nnav wi-n wukuf..
izrnn,ur yufi mayd inna.ira ad 
as irar awal nns maca ils nns 
innukrs.s unya n ukruru izubda 
umpÄi awal nns :
-mr issukf ku yan yan ujddig 
mayd ittviman g wansa ddv ivu-
dan ?

*avazaf mupmmad
** isul

Anagif s ils amaziv s udalif  ⵏⵏⵙ tfinav   

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
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amsawal

adax fkin ugar f mayad, slkmn awd ntni 
timlsa nsn i umaÄal, max uhu. Acku vmkli 
tsnm timlsa nnx tiqburin pudant v içlmÄ 
n ifriqya. D yat tvawsa yaDnin, nkni nra, 
d ar nsutur ad ig ulmuqar ad, almuqar 
agravlan zund « caftan du Maroc », mac s 
yan udm sin-v içlin li igan lqftan amaziv 
d kulu ma srss içlin.

**  panan issa tsmuqlt mas-d  timlsa 
n tmazivt ar tawsnt v imstn n 
tmagit?
** Yah, içÄaË, iv  nsn  mam-nk  as-rat  ⵏⵙⵍⴽⵎ,  
slanawak iv flas nskcm tivawsiwin 
planin d iv nsbadl iv¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ⴳⵯasn nns, acku mqar 
ⵏⵙⵍⴽⵎ lqftan i umaⴹal  ⵉⵇⴰⵏⴷ  ad ismaⴳⵯl 
f tmagit nns.
D yat tvawsa yadnin,  ikatn vad izrin 
yan lqftan aras tinin lqftan n fransa gis 

tiwckinin klanin s uzgav d uzgzaw, 
art lsant vir tifqirin, lqftan-ad 
yusitid umgni  uhamu  iskr gis 
saya irart iga amaynu, mada yujan 
yat tqbaylit ar tsaqsa v bab n 
lqftan ad. D rix adam inix masd 
vayad arax itaja ad nfk atig ugar 
i tmlsa yad tiqburin.

**massa panan is a tsmuqult 
mas-d Lqftan içar ad 
yilli v idiss n ma mi 
tinin “les robes”?
** Yah, içÄar, acku 
vilad ar-n ntafa tugt n 
tnaçurin v umaÄal ar lsant 
lqftan v ilmuqarn mqurnin 
d tifuglawin, ad fkx yan 
umdya (exemple), nnk skrx 
yan lqftan izwq kulut s 
tfinav, isussm bahra 
yat taturkiyt tawit dis 
s turkya, ukan nkni ma-yad a 

nnra, ad nslkm tabrat nx i umaÄal.

** massa panan iz ura 
tsmuqlt masd inaçurn 
imazivn n tgni ar tafan tugt 
n tmukrisin, d ura tdrun v 
ilmuqarn da ityawskarn f 
ma-yad ?
**Yah, mayad illa, ma-yad adax 
yujan ad nswangm v « facn amaziv» 
fad ad afn iançurn imazivn mani v 
fsrn timlsa nnsn, vmkli iga « facn amaziv 
» yan idis li sad tackan ivGasn yadnin 
bla n imazivn zund tawal tiss ssnat tdru 
didnx yat tfasiyt mac s lqftan amaziv, 
d may-ad ar isbyan masd lqftan amazigh 
ur içli var s imazivn, iga win ku yan d 
yuÄa iga lqftan amaÄlan.

** vilad “facn amaziv” ilkm tawala 
tiss  kⵕaÄt, man timukrisin da 
tafam?
** V tizwiri ilkma-xd tugt n tavusi 
(critique),zv dar wili ur ismumi ma-yad, 
mac ma yad ifulki, acku ar-ax itga tugas 
fad ad nzayd v twuri nnx, tavawsa yadnin 
tgat tmukrist n usmattag, ur nsin max, 
izd is ur stuhman s mayad, nvd mit,  d 

mayd ar iËça “facn amaziv”, d midn ur 
bahra stuhman s mayad.

** tsal ssis 
racida imrzig

”
 timlsa nnx
 tiqburin

 pudant v içlmÄ
n ifriqya

”
 mqar

 nslkⵎ lqftan
 i umaⴹal ⵉⵇⴰⵏⴷ
 ad ismaⴳⵯl f

tmagit nns



AMSAWAL
PANAN PAKIM "TUFF ITRI" I "UMAÄAL AMAZIV":

AR NSUTUR AD IG "FACN AMAZIV" 
ALMUQAR AGRAVLAN D UMAÄLAN

*v tizwiri nra a nisan matga panan?
** Azul, tanmirt i umaäal amaziv f usbrk 
ns, d ⵖ  tizwiri ar snimirx 
massa amina ula mass  racid 
raxa.
nk panan pakim mac 
tyawsanx s panan 
tufitri, gix  
tavⴳⵯast n tmlsa 
(stayliste) gx ula 
taslmadt n tgni.

* mamnk ass 
tkcm panan  
i tgni d 
uvⴳⵯas?
** Iliv  umçx 
lbaⴽ ur sinx 
mara-d skrx, mac 
tla yat ⵉⵍⵍⵉⵙ n tawja 
inu tga tavⴳⵯast ar 
dars ftux ar zrax 
timlsa da tskar, mayad 
yuj-yi ad lmdx tigni d 
uvⴳⵯas v yat tinml içlin s ma-
yad,  ⵓⴽⴰⵏ amzx tanagit (certificat) inu,  
vakudan sntix tawuri inu, d ma yi yujan ad 
stuhimax s timlsa n tmazivt igat iss 
ar-n gis tafax ixf-inu.
D arn tgax tugas inu ad awix kra igan 
amaynu i lqftan amaziv, zund uskcum n nqrt 
d louban f tmlsa yad.
D rix ad zayd izd man tizi li umçx 
tanagit inu dari yat twargit, tgat ad 

skerx kra  n ulmuqar n tmlsa tamazivt, 
iwa nswangm nk d imdukal inu nzmem v 
“facn amaziv”.

 ** Tsberkm tigira  yad yan ulmuqar 
mqurn içlin s "facn amaziv", ma 
ygan tayafut n ulmuqar ad ? d mad 
tram at tinim s ma-y    ad ?
** "Facn amaziⵖ" iga yan uswangm ngr kⵕaÄ 
imdukula zⵖ iga saoid karur d mupmad 
yuhamu d nnk panan tuf itri, nnga imazivn s 
kⵕaÄ, nilmaqar yat twal nswangm a nsker 
yan uskan nvd asfsr n tmlsa tamazivt, 
d riv ad inix s ma yshuman v facn 
amaziv igat ad nslkm timlsa tamazivt 
i umaÄal, acku vmkli tsnm lqftan nsnt var 

s ma itusan s « ⵟⵕç ⵕbaⵟi » 
mac nkni nusid lqftan nçut s 

nnuqert li ityawsan is 
tçli var i umgrd 

n tumvarin, nkni 
n u s i - t i d 

nçu sis 
lqftan, ilin  
i m g n i t n  
li iskrn 
l q f t a n 
s luban 
ula nta, 
v m k l i 
n smas 
i z Ä u w 
( t i s s u ) 

iqburn

** izd tga 
mn tugas 

fad ad tslkm 
lqftan i tasut 

n vilad? 
**Yah, mayan a nnra , zund uhamu 
ar tin ntafa iskr sayat zund 
lqftan, d taqcabt ula ntat (la 
robe), mayli yujan tugt n midn, 
slanawa-k tiorimin, ar saqsan 
maygan  imgni n mayad, mayad 
ar- itaja midn ad issan mas-d 
lqftan  yçÄar a yskr idiss 
nns ngr timlsa li igan timaynutin 

(moderne), d vayad ar itaja midn ad 
issan izuran n tmlsa yad, d ar  itaja 
lqftan amaziv ad ilkm i umaÄal.

** vilad ar tpyalm i twala tiss 
kⵕaÄt, ma tsuturm at tlkm, d ma 
ygan  avawsan nun ?
** V tizwiri nra ⵜⵉⵔⵓⴳⵣ (courage) 
acku v ugadir nufa tugt n tmukrisin, 
d nra imazivn awd ntni ad irin timlsa 
yad fkinasnt atig, d nkni v tawal tiss 
kⵕaÄt ar nswingim ad nawi imdrawn 
vkulu  tmizar n tmazva, acku tawal yad 
izrin nxdm nnk d uhamu f tmlsa n tmizar n 
tmazva, mac nra ad nawi imgnitn n tmazva ad 
didnx drun mayad, awind timlsa nnsn fad 

”
  asmatg  nx ad
 nawi imdrawn

 vkulu  tmizar n
tmazva
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timirt
centuer leur « crise d’identité », de les 
sous-valoriser et de les condamner 
aux marges de la société, à élargir les 
poches de la délinquance, à multiplier 
les réseaux du trafic de drogue et dont 
certains terminent fatalement à se 
convertir en ‘bombes humaines’ (6).
Ainsi, et dans l’intérêt général, pour 
mieux intégrer les enfants égarés et 
déracinés, il fallait (et il faut toujours) 
des enseignants en langue amazighe. 
De même, par exemple, pour mieux 
intégrer les enfants des refugiés sy-
riens et irakiens que les autorités al-
lemandes ont accueillis, il faut inclure 
dans l’ELCO, à côté de l’enseignement 
obligatoire de la langue allemande, 
leur langue maternelle : la langue 
arabe pour les sunnites, perse pour 
les chiites et kurde pour les réfugiés 
kurdes.
Par contre l’idée de la ministre fran-
çaise Najat Vallaud-Belkacem, elle-
même amazighe d’origine rifaine, 
qui voudrait enseigner l’arabe dans 
les écoles françaises, est une idée 
parfaitement contreproductive. Au 
lieu d’intégrer prioritairement sa 
langue maternelle, qu’est la langue 
amazighe, au lieu d’aider les enfants 
d’origine nord-africaine à récupérer 
les valeurs originelles de leur mil-
lénaire identité amazighe, basée sur 
la tolérance, la liberté, et l’égalité, 
comme le préconisent les valeurs de la 
République Française, elle veut leur 
imposer l’enseignement de l’arabe 
classique, en aliénant les citoyens 
Amazighs d’Europe d’origine des 
montagnes de la Kabylie, de la val-
lée du Souss, des montagne du Rif et 
des cordillères de l’Atlas. Ainsi, elle 
essaie de leur imposer «une politique 
d’arabisation idéologique», qui a déjà 
ruinée le système éducatif du Maroc 
et de tous nos malheureux pays de 
Tamazgha d’une façon impitoyable et 
irréversible. On dirait que la ministre 
française ignore que le déracinement 
et l’acculturation, commencés dans le 
pays d’origine et qui continuent dans 
le pays d’accueil, poussent inélucta-
blement les jeunes musulmans, selon 
la pertinente étude de Manuel Llamas 
réalisée à la ville de Melilla, à la radi-
calisation en faveur des mouvances 
islamistes (7). 
 
Mme. la Chancelière,
 Dans ma lettre envoyée récemment au 
secrétaire général de l’ONU (8), je l’ai 
souligné que: « les chefs de nos Etats 
nord-africains et les responsables 
de gouvernements, que vous avez eu 
l’occasion de rencontrer, continuent, 
malheureusement, à mener des poli-
tiques de ségrégation injustes à l’en-
contre de peuple autochtone, que sont 
les Amazighs, du fait qu’ils s’obstinent 
à se considérer comme des « Arabes », 
c'est-à-dire des asiatiques plutôt que 
des africains, et qu’ils ne ménagent 
aucun effort pour «arabiser» l’Afrique 
septentrionale, à cause de leurs idéo-
logies baâtho-islamistes obsolètes et 
importées du lointain Proche Orient, 
et qui sont à l’origine de la ruine 
d’états entiers, comme c’est le cas de 
la Syrie ou de l’Irak. Tant qu’ils n’as-
sument pas leur vrai amazighité et 
leur entière africanité, ils continue-
ront à se comporter comme des politi-
ciens de régimes néo-colonialistes aux 
yeux de nos communautés, alors que 
la science et la génétique viennent 
de trancher qu’ils ne sont pas du tout 
« Arabes ».  Les résultats de l’étude 
d’anthropologie génétique lancée 

par National Geographic, sous le nom 
de The Genographic Project (9), en 
2005, révèle, par exemple, que les 
tunisiens sont irréversiblement Ama-
zighs à 88%, comportant une infime 
proportion de gènes d’origine arabe, 
juste 4% ». Les résultats d’une autre 
étude d’anthropologie génétique vont 
encore plus loin, celles de l’équipe de 
l’immunologue espagnol le Dr. Anto-
nio Arnaiz Villena, affirment que les 
aïeuls de certains peuples européens 
du pourtour méditerranéen (basques, 
espagnols, portugais, italiens du sud, 
siciliens…) ont les mêmes aïeuls que 
les africains du Nord, et plus préci-
sément du Grand Sahara (10). En 
plus, les dernières découvertes de 
l’une de vos institutions allemandes, 
en l’occurrence l’Institut Allemand 
d’Archéologie (KAAK), en collabo-
ration avec l’INSAP marocain, ont 
réussi à entreprendre des fouilles ar-
chéologiques dans le Rif oriental  (11) 
comme celle d’Ifri n Ammar d’Afsou 
(Mont Arruit à Nador), Hassi Ouinga 
et Ifri el Baroud (Saka) et démontrent 
la présence humaine durant toutes les 
périodes préhistoriques, du paléoli-
thique inférieur jusqu’au néolithique, 
de la fabrication des bifaces jusqu’à 
la découverte de l’agriculture. Des 
résultats qui contredisent catégori-
quement la fausse thèse de l’histoire 
officielle des idéologues arabo-mu-
sulmans comme quoi les aïeuls des 
Amazighs procéderaient de la pénin-
sule arabique et de Yémen!
 
Mme. la Chancelière,
 L’UE est liée avec certains de nos 
pays (Maroc, Algérie et Tunisie) par 
des accords d'association, qui sti-
pulent qu'un élément essentiel de ces 
accords est le respect des principes 
démocratiques et des droits fonda-
mentaux de l'homme… », et les droits 
des Amazighs en font incontestable-
ment grande partie. Nous ne com-
prenons plus le silence assourdissant 
de vos gouvernements européens, ni 
de la haute responsable des affaires 
extérieures de l’UE, en l’occurrence 
Federica MOGHERINI (12), ni de 
vos eurodéputées et eurodéputés sur 
les flagrantes violations des droits 
humains au Mzab algérien, ni de la 
répression des manifestations paci-
fiques des amazighs au Maroc, comme 
celles organisées dans la région du 
Rif.
C’est dans ce sens que nous voulons 
que l’UE, et votre pays, agissent de 
concert avec nos pays pour imposer 
le respect des conventions internatio-
nales et des instruments internatio-
naux des droits humains. Car la meil-
leure arme de lutte contre toute dérive 
autoritaire et contre la propagation 
du terrorisme islamiste est le ren-
forcement de l’Etat de droit et de ses 
institutions démocratiques, basés sur 
la notion de laïcité que le philosophe 
amazigho-musulman Averroès avait 
défendu en Andalousie à l’époque de 
la dynastie des almohades.
Nous tenons à saluer votre détermi-
nation d’interdire les manifestations 
pro-Erdogan en Allemagne, sachant 
que ce nouveau dictateur islamiste, 
qui massacre les populations civiles 
kurdes, est profondément impliqué 
dans le soutien financier et logis-
tique de ‘Daech’ (comme l’a révélé 
la presse de son propre pays qu’il a 
muselée, et comme l’ont aussi révélé 
ouvertement les medias russes, en 
l’occurrence la chaine RT). La Tur-

quie n’est pas la seule. A côté de Qatar 
et de l’Arabie Saoudite, ils consti-
tuent les principaux pourvoyeurs des 
finances de l’international islamiste 
‘Daech’. Par contre, au sein de notre 
vaste territoire de Tamazgha, il existe 
malheureusement un autre état, en 
l’occurrence l’Algérie (13), qui utilise 
le terrorisme à des fins d’élimination 
d’opposants, comme le chanteur Lou-
nès Matoub, et à maintenir au pouvoir 
une oligarchie d’officiers militaires 
corrompus. Ces derniers, qui ont 
vilement assassiné leur propre pré-
sident réformateur Mohamed Bou-
diaf, maintiennent, de façon incons-
titutionnelle, à la tête de l’Etat une 
marionnette morte-vivante. Ils ont le 
palmarès de soutenir la centrale ter-
roriste AQMI au Sahara, -que Wiki-
leaks avait révélé en mars 2016 (14)-
, et que celle-ci avait fait beaucoup 
d’otages européens dont ceux de vos 
concitoyens en août 2003.
En définitive, tant que les chefs de 
l’UE continuent à dérouler le tapis 
rouge aux dirigeants de ces quatre 
états affichés, à savoir, le Qatar (15), 
l’Arabie Saoudite (16), la Turquie et 
l’Algérie, ils continueront à gaspiller 
leurs finances en faveur de recrute-
ment de plus de nos jeunes de Tama-
zgha et des jeunes citoyens européens 
d’origine nord-africaine aux thèses 
djihadistes. Tant qu’ils ne prennent 
pas de décisions exemplaires et cou-
rageuses, comme celles de la Suède 
(17), de stopper tout achat d’armes 
avec ces pays, l’international isla-
miste, avec la complicité des USA, 
aura réussi son sombre pari, celui de 
déstabiliser notre région euro-ama-
zigh, et de nous embarquer fatalement 
tous dans la guerre des civilisations !
En vous remerciant de votre diligence, 

veuillez agréer, Mme. la Chancelière, 
l’assurance de ma considération fort 
distinguée.

 * Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale 

Amazighe

Références:
(1). Alexandre del Valle, Islamisme et Etats-Unis, 
une alliance contre l’Europe, l’Age d’Homme, 
Lauzanne,1997.
(2).http://tempsreel.nouvelobs.com/…/
attentats-daech-s-appuie-s… .
(3). Rachid Raha, la revendication identitaire au 
Rif, Paris, 14 décembre 2014 in https://www.
youtube.com/watch?v=GHx7Ron3_IA.
(4). Dr. Mimoun Charqi, L’identité entre 
revendications légitimes et dérives terroristes, in 
www.amadalpresse.com/fr/?p=526 
(5). Tilmatine, Med (sous la dir.), Enseignement 
des langues d’origine et immigration nord-
africaine en Europe, Langue maternelle ou Langue 
d’Etat ? INALCO, Paris 1997.
(6). Rachid Raha: Le Maroc produit-il des 
terroristes ? in http://amadalpresse.com/RAHA/
Terroristes.html .
(7). Manuel Llamas, Melilla y el islamismo, 
Instituto de las Culturas, Melilla, 2011.
(8). www.amadalpresse.com/fr/?p=1047 .
(9).https://genographic.nationalgeographic.
com/reference-popul…/ . 
(10). Rachid Raha : Y a-t-il des Arabes au Maroc 
? in http://amadalpresse.com/RAHA/Origines.
html). 
( 1 1 ) . h t t p : / / w w w. r a b a t . d i p l o . d e / … /
archaeologie/Archaeologie-Rif-f… .
(12). http://www.amadalpresse.com/fr/?p=934
(13). http://amadalpresse.com/RAHA/
Touaregs.html .
(14).http://www.tsa-algerie.com/…/emails-
dhillary-cinton-revele…/
(15). Said El Ferouah : La vérité sur la guerre du 
Qatar contre les Amazighs in www.amadalpresse.
com/fr/?p=629.
(16). Moha Moukhlis : la nébuleuse intégriste, 
un danger planétaire in www.amadalpresse.com/
fr/?p=225 .
(17). www.amadalpresse.com/fr/?p=602

 Mme Federica MOGHERINI, Haute Représentante de l’Union 
Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sé-
curité, a chargé M. Vincent PIKET,  Chef de Division Moyen 
Orient et Afrique du Nord du Service Européen pour l’Action 
Extérieure, à répondre au courrier de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe, envoyé en la personne de son président, Rachid 
RAHA, en décembre 2016 (http://www.amadalpresse.com/
fr/?p=934 ) et portant sur la situation du détenu Dr. Kamele-
dine Fekhar et de ses compagnons.
Dans sa réponse qui vient d'être reçu hier aprés midi, M. 
Vincent PIKET a précisé que : «Nous avons suivi de près, par 
le biais de notre Délégation à Alger, le cas de Mr Fekhar. Nous 
avons constaté que sa détention préventive, ainsi que celle de 
ces compagnons à Ghardaya et à El Menia, dure depuis juillet 
2015. La durée excessive de cette détention provisoire exige la 
tenue d’un jugement en bonne et due forme, dans les meilleurs 
détails et selon les engagements internationaux d’Algérie. L’UE 
aborde avec les autorités algériennes la thématique des droits 
de l’homme, y compris en matière de renforcement de l’indé-
pendance de la justice. C’est le cas au sein des Sous-Comités 
techniques dans le cadre du suivi de l’Accord d’Association, 
comme le Sous-Comité Dialogue Politique, organisé chaque 
année, et dont la dernière réunion a eu lieu au mois de février 
2017. Ces questions sont aussi abordées lors des rencontres des 
hauts responsables de l’UE et de l’Algérie, comme ce fut le cas 
lors du conseil d’Association tenu au niveau ministériel le 13 
mars 2017 à Bruxelles. La Haute Représentante/ Vice-Pré-
sidente de la Commission a invité les autorités algériennes à 
pleinement mettre en œuvre les dispositions contenues dans la 
Constitution révisée de février 2016. ».
M. PIKET ajoute que : « L’Union Européenne a aussi œuvré 
à l’inclusion d’un chapitre sur les droits de l’homme dans les 
documents stratégiques bilatéraux, notamment les « Priori-
tés du Partenariat » pour 2017-2020 suivant la révision de la 
Politique Européenne de Voisinage. Ces « Priorités », qui com-
prennent en effet un chapitre consacré aux droits de l’homme, 
la promotion de la bonne gouvernance et le soutien à la société 
civile, viennent d’être adoptées formellement par le Conseil 
d’Association UE-Algérie précité. De par leur nature, elles 
fournissent un cadre utile pour que l’UE et l’Algérie avancent 
dans la mise en œuvre des reformes ayant trait à la gouver-
nance et au renforcement des droits de l’homme. » Et que « la 
Délégation de l’UE à Alger…poursuit ses démarches afin d’être 
autorisée à suivre de près ces procès, y compris par le biais 
d’organisations le la société civile, comme La Ligue Algérienne 
de Défense des Droits de l’Homme (LADDS), et d’associations 
d’avocats. ».
Malheureusement et jusqu’à maintenant, les autorités algé-
riennes restent insensible et essaient d’ignorer ces interpella-
tions de la part de l’Union Européenne, en la personne de sa 
plus responsable des affaires extérieures, et veulent carrément 
condamner à la mort, un innocent et pacifique défenseur des 
droits humains, on l’occurrence, le Dr. Kameledine Fekhar, qui 
pourrait laisser à tout moment son dernier souffle.

Les autorités 
algériennes défient 

l’Union Européenne en 
essayant de condamner 
à mort le Dr. Kameledine 

Fekhar
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Objet : L’avenir de l’Europe, l’émigration 
nord-africaine et l’international islamiste.
 
Excellence Mme. la Chance-
lière Angela Merkel,
 
L’Union Européenne, soixante ans après sa 
naissance à Rome, ambitionne de réhabiliter 
la dimension politique comme fondement, 
en remodelant les accords du traité de Lis-
bonne, avec une politique de défense com-
mune s’efforçant ainsi de se libérer du poids 
des américains, pour garantir la sécurité de 
500 millions d’européennes et d’européens 
par eux-mêmes.
 
Le nouveau président américain, Donald 
Trump, qui a salué le Brexit et qui a atta-
qué votre personne avant même de prendre 
le pouvoir, a au moins le mérite d’être franc 
avec les  dirigeants européens, en brandis-
sant sa menace du protectionnisme comme 
une arme commerciale contre l’Europe et son 
avenir.
Le succès inattendu du Brexit, est-il dû en 
grande partie à la montée de l’islamisme po-
litique violent et à votre politique d’accueil 
des réfugiés ? Ce qu’ignorent les européens, 
selon Alexandre del Valle (1), c’est que les 
Etats Unis constituent les principaux insti-
gateurs de l’internationale islamiste, dont 
l’objectif fondamental est de maintenir sour-
noisement une guerre commerciale contre 
l’Europe depuis longtemps, et c’est pour cela 
qu’ils n’ont pas hésité à vous espionner, du 
fait que l’Allemagne constitue le moteur éco-
nomique de celle-ci.
 L’avenir immédiat de l’Europe est inélucta-
blement lié à la réponse que vous porterez à 
la délicate question de l’émigration en géné-
ral et plus particulièrement à l’émigration 
nord-africaine, et à l’islamisme politique qui 
s’est propagé au sein de celle-ci. La montée 
de l’extrême droite est fort préoccupante 
dans les différents pays européens, dont la 
République Fédérale d’Allemagne, comme 
en atteste les résultats successifs des der-
nières élections régionales, dans les Länders 
de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palati-
nat et de Saxe-Anhalt le 13 mars 2016, de 
länder de Mecklembourg-Poméranie-Occi-
dentale le 4 septembre et à Berlin le 18 sep-
tembre passé…Votre courageuse politique 
migratoire et votre volonté humanitaire 
d’accueillir des réfugiés, saluée largement de 
par le monde, au lieu d’amener plus de stabi-
lité, aura permis, au contraire, de propager la 
peur aux vingt-sept états de l’UE.
Ces derniers ne savent quoi faire ni com-
ment apporter des solutions adéquates à la 
crise économique ni au chômage des jeunes, 
ni aux flux ininterrompus de réfugiés et des 
émigrés, ni encore moins au problème épi-
neux du terrorisme rampant. Les terroristes 
n’ont pas hésité de frapper en plein cœur de 
l’Europe, comme les attentats meurtriers de 
Paris du 13 novembre 2015 et de Bruxelles 
du 22 mars 2016 et la ville de Berlin du 19 
décembre 2016. Après Londres, personne ne 
sait quelle est la prochaine cible…
L’opinion publique européenne a la sensa-
tion que l’UE, soixante ans après le traité 

de Rome, est devenue impuissante à stopper 
le recrutement de certains jeunes citoyens 
européens qui font allégeance à Daech, qui 
intègrent  ses cellules ou en agissent comme 
des loups solitaires, provoquant de plus en 
plus d’attentas barbares et choquants non 
seulement en Syrie, en Iraq, en Libye… Tant 

que l’Union Européenne ne propose pas 
de solutions efficaces, les forces populistes 
gagneront incessamment plus de terrain, et 
peuvent arriver à en finir avec le rêve des 
pères fondateurs, et par conséquent, vous 
entrainer inéluctablement vers un avenir 
incertain et sombre, marqué par la menace 
des guerres de religions, des nations et des 
régionalismes.
 
* Mme. la Chancelière,
 Pourquoi des jeunes d’origine nord-afri-
caine tombent dans les réseaux terroristes 
islamistes et commettent ces attentats por-
tant atteinte et préjudice à leurs familles, à 
l’image de leur religion et à la stabilité de 
leurs communautés dans les différents pays 
nord-méditerranéens, qui les ont bien ac-
cueillis, qui leur ont octroyé la nationalité 
et qui leur ont permis de jouir des 
mêmes droits individuels et d’un 
certain bien être social ?
Comment remédier à cette situation 
? Il faut comprendre pourquoi des 
jeunes, dont les valeurs ancestrales 
condamnent toute type de violence, 
arrivent à tomber dans les filets des 
réseaux terroristes, et commettent 
des actes sanglants, sachant bien 
qu’ils portent de graves préjudices 
à leurs familles, au message de paix 
de leur religion musulmane et à la 
stabilité et convivialité de leurs 
communautés dans vos différents 
pays.
L’extrême droite ne ménage aucune 
opportunité pour attribuer direc-
tement ces maux à la religion isla-
mique, alors qu’en réalité, cette pro-
blématique revient en grande partie 
à un autre phénomène.L’historien 
français, Pierre Vermeren ne cesse 
de nous rappeler que la majorité des 
auteurs des attentats de Madrid de 
11 mars 2004, ceux de Paris et de 
Bruxelles sont d’origine marocaine, 
et plus précisément sont originaires 
de la région du Rif (2). Mais ce qui 
est encore plus dangereux, c’est le 
fait qu’au cas où les jeunes rifains, 
déjà à la tête du trafic du cannabis 

du Maroc vers l’Europe, tombent en masse 
aux mains de l’Etat islamique ou d’Al Qaida, 
ils arriveront, sans aucun doute, à déstabili-
ser tout le Maroc et toute l’Europe (3).
Effectivement, si vos services de sécurité 
essayent de procéder à enquêter en profon-
deur sur l’origine de ces plus de 800 jeunes 

allemands 
que Daech 
a réussi à 
recruter, ils 
réaliseront 
qu’il s’agis-
sait plutôt 
de jeunes 
d ’ o r i g i n e 
marocaine, 
alors qu’ils 
devraient 
n o r m a l e -
ment être 

d’origine turc, du fait que la communauté 
musulmane la plus importante en Allemagne 
est évidemment turc. Plus nombreuse que 
celle d’origine marocaine. Disons-le claire-
ment : les raisons de ce recrutement ne sont 
pas vraiment liées à la religion, mais plutôt 
et prioritairement à la question de « la crise 
d’identité » (4). Si le fait religieux y contribue 
dans une certaine mesure, c’est parce qu’on 
a permis aux imams wahhabites du Proche 
Orient de gérer des mosquées fréquentées 
majoritairement par des musulmans malé-
kites d’Afrique du Nord, comme c’est le cas 
de la grande mosquée de Bruxelles, sachant 
que la grande majorité des musulmans euro-
péens d’origine nord-africaine sont de doc-
trine malékite, une doctrine qui respecte 
la vie humaine, et qui a été diffusée par la 
dynastie amazighe des almoravides.

Si la majorité des jeunes issus de l’émigration 
tombe dans la délinquance, - dont une infime 
partie a été séduite par ces thèses du djiha-
disme-, c’est que « l’école allemande » du 
pays d’accueil n’a pas réussi leur intégration 
scolaire. C’est qu’ont observé vos respon-
sables éducatifs dans les années soixante et 
soixante dix, et qui ont eu le mérite de déve-
lopper et d’appliquer le programme éducatif 
basé sur l’ELCO, à savoir « l’enseignement 
des langues et cultures d’origines » (5). Ce 
qui a poussé votre ministère de l’éducation 
nationale à l’époque de passer des accords 
avec les pays émetteurs de l’émigration, 
pour dispenser de manière complémentaire 
des cours de langues espagnole, portugaise, 
italienne, polonaise, turque et arabe… Les 
résultats étaient spectaculaires : les écoliers 
d’origine espagnole, portugaise, italienne, … 
y inclus ceux qui sont musulmans et d’ori-
gine turc, ont tous amélioré leur rendement, 
l’échec scolaire s’est réduit notablement, et 
par conséquent, ils ont bien réussis leur inté-
gration sociale et socioprofessionnelle; cela 
n’a pas été le cas des élèves d’origine maro-
caine, dont les résultats sont devenus pire 
qu’avant.
La réponse se trouvait dans le simple fait que 
ces enfants d’origine marocaine n’étaient pas 
des « Arabes », ils n’étaient pas de culture 
arabe ni connaissaient la langue arabe. Ils 
ne comprenaient rien aux enseignants maro-
cains parce que ces enfants étaient (et le sont 
toujours) presque tous des Amazighs, des 
berbères originaires des montagnes du Rif. Si 
les élèves turcs comprenaient parfaitement 
les enseignants envoyés par le gouvernement 
d’Ankara, les élèves d’origine marocains ne 
comprenaient pas du tout les enseignants 
arabophones. Ces derniers ont permis d’ac-

Lettre des amazighs à La ChanCeLière aLLemande angeLa merkeL,

a propos de L'avenir de L'europe

Le président du gouverne-
ment marocain, Dr. Saad 
Eddine El  Othmani a reçu 
ce wek end une délégation 
du mouvement amazigh, qui  
inclus les dirigeants de l’As-
semblé Mondiale Amazighe et 
certains militants et experts 
amazighs.
La délégation amazighe a féli-
cité Dr. Saad Eddine El Oth-
mani à l’occasion de sa nomi-
nation en tant que président 
du gouvernement marocain, 
avant d’échanger avec lui des 
réflexions  et des points de 
vue sur les développements 
et les questions de la scène politique marocaine, et 
plus particulièrement tout ce qui concerne la langue 
et la culture amazighes, ainsi que les projets de lois 
réglementaires relatives aux affaires linguistiques et 
culturelles, concernant la loi organique pour la mise 
en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe 
et la loi sur le Conseil national des langues et de la 
culture marocaines.
Le président du gouvernement marocain s’est mon-

tré ouvert à ses questions et à procéder à une ap-
proche plus participative pour les questions de la 
gestion des langues et de la culture au Maroc, après 
la reforme constitutionnelles de 2011, qui reconnaît 
la langue amazighe en tant que langue officielle du 
pays, à côté de l’arabe.
Il est à noter que la nomination du chef du gouver-
nement, le Dr. Saad Eddine El Othmani,  a soulevé 
toute une vague de réactions positives dans divers 
milieux marocains, qu’ils soient civils ou politiques…

Dr. Saad Eddine El  Othmani 
rencontre des militants amazighs
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* سعادة املستشارة السيدة أجنيال مريكل،
نشأته  عىل  سنة  ستني  بعد  االوربي،  االتحاد  يسعى 
من  كأساس،  السيايس  البعد  تأهيل  إعادة  إىل  بروما، 
برشلونة  معاهدة  اتفاقيات  يف  النظر  إعادة  خالل 
تم  ومن  مشرتكة،  دفاع  سياسة  سن  مع  باملوازاة 
التحرر بشكل نهائي من حمل الضغط االمريكي، بهدف 
تحقيق أمن 500 مليون مواطنة ومواطن أوروبي من 

تلقاء أنفسهم..
ويحسب للرئيس االمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي 
يتسلم  ان  قبل  شخصكم  وهاجم  بالربيكسيت  رحب 
السلطة، عىل األقل انه كان رصيحا يف وجه املسؤوالت 
بتهديده  التلويح  خالل  من  االوربيني  واملسؤولني 
املتمثل يف السياسة الحمائية كسالح تجاري ضد اوربا 

ومستقبلها.
يف  يرجع  للربيكسيت  املتوقع  غري  النجاح  هل  ثُرى، 
العنيف  السيايس  اإلسالم  تنامي  إىل  منه  كبري  جزء 
وسياستكم بخصوص استقبال الالجئني؟، ان ما يجهله 
هو  فال)1(،  ديل  اليكسندر  حسب  االوربيني،  جميع 
الرئيسية  املحرضة  هي  االمريكية  املتحدة  الواليات  ان 
للتنظيمات االسالمية السياسية العاملية بهدف أسايس 
أوربا  ضد  تجاري  رصاع  عىل  املاكر  الحفاظ  يف  يتمثل 
يرتددون  ال  االمريكيني  جعل  ما  وهذا  طويل،  أمد  منذ 
االقتصادي  املحرك  أملانيا هي  عليكم، ألن  التجسس  يف 

ألوربا.
بالجواب  حتما  مرتبط  ألوروبا  القريب  املستقبل  إن 
بدول  املرتبطة  وتلك  عام  بشكل  الهجرة  إشكالية  عىل 
السيايس  واإلسالم  الخصوص،  عىل  أفريقيا  شمال 
املنترش يف دول هذه املنطقة. إن تصاعد شعبوية اليمني 
االوربية،  الدول  مختلف  داخل  للغاية  مقلق  املتطرف 
ما  وهو  االتحادية،  أملانيا  جمهورية  بلدكم  فيها  بما 
االخرية،  الجهوية  لالنتخابات  املتتالية  النتائج  تؤكده 
وراينالندباالتينات  فورتمبريغ،  بادن  مقاطعات  يف 
2016، ومقاطعة  13 مارس  وساكسونيا-آنهالت يوم 
مكلنبورغفوربومرن يوم 4 سبتمرب ويف برلني يوم 18 

سبتمرب املايض..
والتزامكم  الهجرة  مجال  يف  الشجاعة  سياستكم  إن 
االنساني باستقبال الالجئني، التي لقيت ترحيبا واسعا 
عىل املستوى العاملي، بدل أن تجلب املزيد من االستقرار 
االوربي  االتحاد  دول  داخل  الخوف  نرش  يف  ساهمت 

السبعة والعرشين..
كيفية  تعرف  تعد  ولم  بعجز  الدول  هذه  أصيبت  لقد 
بطالة  او  االقتصادية  لالزمة  مناسبة  حلول  إيجاد 
الشباب او التدفق املتواصل لالجئني واملهاجرين، ناهيك 
عن االشكالية الشائكة املتمثلة يف اإلرهاب الزاحف عىل 
اوربا. لم يرتدد اإلرهابيون يف رضب اوربا يف عمقها كما 
وقع يف الهجمات القاتلة بباريس يوم 13 نونرب 2016، 
ويف بروكسيل يوم 22 مارس 2016 وبمدينة برلني يوم 
أحد  ال  االرهابي  لندن  اعتداء  وبعد   ،2019 دجنرب   19

يعلم ما هو الهدف القادم..
االتحاد  بأن  شعور  يعرتيه  االورربي  العام  الرأي  إن 
أصبح  روما،  اتفاقية  عىل  سنة  ستني  بعد  االوربي، 
االوربيني  املواطنني  بعض  تجنيد  وقف  عىل  عاجزا 
عرب  »داعش«،  لتنظيم  والءهم  يعلنون  الذين  الشباب 
والذين   ، ذئاب منفردة  بمثابة  أو  اندماجهم يف خالياه 
يتسببون يف مزيد من التفجريات الوحشية واملروعة يف 

سوريا والعراق وليبيا..
وطاملا ان االتحاد األوربي ال يقرتح حلوال ناجعة، فإن 
القوى الشعبوية ستستمر يف اكتساح مزيد من املواقع، 
اآلباء املؤسسني،  القضاء يوما عىل حلم  وقد تستطيع 
وقاتم،  مجهول  مستقبل  نحو  حتما  جركم  تم،  ومن 
تطبعه تهديدات الحروب الدينية والقومية والجهوية..

السيدة املستشارة،
ملاذا يسقط الشباب من أصول شمال-افريقية ضحية 
ارتكاب  عىل  ويقدمون  االسالمية  االرهابية  للشبكات 
هذه األعمال االرهابية التي تمّس بأرسهم وترّض بها، 
دول  بمختلف  مجتمعاتهم  واستقرار  دينهم  وبصورة 
ورحبت  واستقبلتهم  احتضنتهم  التي  املتوسط  شمال 
بالتمتع  لهم  سمحت  التي  جنسيتها  ومنحتهم  بهم 

بنفس الحقوق الفردية وبرعاية اجتماعية خاصة؟ 
ان  علينا  يجب  الوضعية؟  هذه  معالجة  يمكن  كيف 
أجدادهم  قيم  وتندد  تدين  شباب،  يسقط  كيف  نفهم 
االرهابية  الشبكات  رشاك  يف  العنف،  أنواع  بكل 
ويقرتفون أفعاال دموية، علما انها تمس بشكل خطري 
بأرسهم وبرسالة السالم التي يحملها دينهم االسالمي 

وباستقرار وتعايش مجتمعاتهم يف مختلف دولكم..
يلصق  لكي  فرصة  أي  يّدخر  ال  املتطرف  اليمني  إن 
والحقيقة  االسالمي،  للدين  الرشور  هذه  كل  وينُسب 
ان هذه االشكالية ترجع يف جانب كبري منها إىل ظاهرة 
أخرى. ال يفتأ املؤرخ الفرنيس، بيري فريموران، يذكرنا 
بان اغلبية منفذي اعتداءات مدريد يف 11 مارس 2004، 
وبالضبط  أصول مغربية  وبروكسيل هم من  وباريس 
من منطقة الريف)2(. لكن، ما هو أكثر خطورة، هو انه 
يف حال سقوط شباب الريف، الذين يوجد بعضهم عىل 

تهريب  شبكات  رأس 
الحشيش من املغرب إىل 
داعش  أيادي  يف  اوربا، 
القاعدة  تنظيم  أو 
دون  فإنهم سيتمكنون 
زعزعة  من  شك  أدنى 
وكل  املغرب  استقرار 

أوربا )3(.
حاولت  إذا  الواقع،  ويف 
األمنية  مصالحكم 
بحث  إجراء  املختصة 
أصول  حول  معمق 
شاب   800 من  أكثر 
داعش  نجحت  املاني 
فستدرك  تجنيدهم،  يف 
اصول  من  شباب  انهم 
كان  وقت  يف  مغربية، 
يف  يكونوا  ان  يجب 
أصول  من  الحقيقة 
االتراك  مادام  تركية 
جالية  اكرب  يشكلون 
املانيا،  يف  مسلمة 
الجالية  من  اكرب  هي 

املغربية.
لنكن واضحني: إن أسباب هذا التجنيد ليست مرتبطة 
»ازمة  بمسألة  أساسا  وإنما  بالدين،  الحقيقة  يف 
ذلك  يف  يساهم  الديني  العامل  كان  الهوية«)4(.إذا 
الرشق  من  وهابيني  ألئمة  سمحنا  فألننا  ما،  حّد  إىل 
الغالب  أمور مساجد يؤمها يف  االوسط بتسيري وتدبري 
األعم مسلمون مالكيو املذهب من شمال افريقيا، كما 
مع  بربوكسيل،  الكبري  للمسجد  بالنسبة  الشأن  هو 
العلم ان الغالبية العظمى من مسلمي أوربا املنحدرين 
من شمال افريقيا يتبعون املذهب املالكي، الذي يحرتم 
الدولة  طرف  من  نرُش  مذهب  وهو  االنسان،  حياة 

املرابطية االمازيغية..
الهجرة  أوساط  من  املنحدر  الشباب  غالبية  كان  إذا 
يقعون يف أتون االنحراف- بما يف ذلك تلك القلة القليلة 
الجهادية-  األطروحات  قبل  من  استدراجها  تم  التي 
يف  تنجح  لم  االستقبال  ببلد  األملانية«  »املدرسة  فألن 
إدماجهم الدرايس. هذا ما الحظه مسؤولوكم الرتبويون 
القرن  من  والسبعينيات  الستينيات  عقدي  خالل 
وتطبيق  تطوير  يف  الفضل  لهم  كان  والذين  املنرصم، 
والثقافات  اللغات  تعليم  عىل  يرتكز  تعليمي  برنامج 
التعليم  وزارة  دفع  ما  وهو   .)ELCO( )5(األصلية
الدول  مع  اتفاقيات  عقد  إىل  آنذاك،  ببالدكم،  الوطنية 
االسبانية  للغات  تكمييل  تعليم  ألجل  للهجرة  املصدرة 
والربتغالية واإليطالية والبولونية والرتكية والعربية...

وكانت النتائج مذهلة: فقد استطاع التالميذ من أصول 
املسلمني  ذلك  يف  بما  وإيطالية...  وبرتغالية  اسبانية 
نسبة  وتقلصت  أدائهم،  تحسني  من  تركي،  أصل  من 
الفشل الدرايس بشكل كبري، واستطاعوا بالتايل النجاح 
يف االندماج االجتماعي والسوسيومهني، إال ان ذلك لم 
يكن هو حال التالميذ من أصول مغربية، حيث أضحت 

النتائج أسوأ من ذي قبل.
هؤالء  كون  حقيقة  يف  بساطة  بكل  يكمن  والجواب 
تكن  ولم  »عربا«،  ليسوا  مغربي  أصل  من  األطفال 
هؤالء  يكن  ولم  عربية.  لغتهم  وال  عربية  ثقافتهم 
ألن  املغاربة  املعلمون  لهم  يلقنه  ما  يفهمون  األطفال 
جلهم أمازيغ من أصول ريفية)شمال املغرب(. إذا كان 
بعثتهم  الذين  األتراك يفهمون جيدا معلميهم  التالميذ 
حكومة انقرة، فإن التالميذ من أصول مغربية لم يكونوا 
العربفونيون.  املعلمون  لهم  يلقنه  ما  بتاتا  يفهمون 
الهوياتية  املعلمون يف تعميق األزمة  وقد ساهم هؤالء 
من  والتقليل  وتحقريهم  مغربية،  أصول  من  لألطفال 
املجتمع  هامش  عىل  بالعيش  عليهم  والحكم  قيمتهم 
االتجار  شبكات  ومضاعفة  االنحراف  جيوب  لتوسيع 
يف املخدرات، لينتهي األمر ببعضهم يف أحضان اإلرهاب 

ليتحولوا إىل قنابل برشية)6(..
وألجل ذلك، وتحقيقا للمصلحة العامة، ومن أجل دمج 
ناجع لألطفال الضائعني واملقتلعني من جذورهم، كان 
لزاما )وال يزال( توفري معلمني لتعليم اللغة األمازيغية 

والتدريس بها.
السلطات  املثال، فإن عىل  االطار، وعىل سبيل  ويف هذا 
األملانية، وألجل إدماج ناجع ألبناء املهاجرين السوريني 
دمج  عىل  تعمل  ان  استقبالهم،  تم  الذين  والعراقيني 
لغتهم االم ضمن »تدريس اللغات والثقافات األصلية«) 
االملانية،  للغة  اإلجباري  التدريس  جانب  إىل   )ELCO
نة والفارسية بالنسبة  وهي اللغة العربية بالنسبة للسُّ

للشيعة والكردية بالنسبة لالجئني االكراد.
وعىل العكس من ذلك، فإن فكرة الوزيرة الفرنسية نجاة 
)من  ريفية  أصول  من  أمازيغية  وهي  بلقاسم،  فالو 
شمال املغرب(، والتي ترغب يف تدريس اللغة العربية يف 
املدارس الفرنسية، لن تكون مجدية وستكون نتائجها 
يف  االمازيغية  االم  لغتها  دمج  وعوض  تماما.  عكسية 

ومساعدة  االول،  املقام 
أصول  من  األطفال 
استعادة  ألجل  مغاربية 
لهويتهم  األصيلة  القيم 
الضاربة  األمازيغية 
عىل  املبنية  القدم،  يف 
والحرية  التسامح 
تنادي  كما  واملساواة، 
الجمهورية  قيم  بذلك 
السيدة  فإن  الفرنسية، 
الوزيرة تريد ان تفرض 
العربية  اللغة  عليهم 
تم  ومن  الفصحى، 
املواطنني  اغرتاب 
االوربيني  االمازيغ 
جبال  من  املنحدرين 
القبائل بالجزائر وسهل 
الريف  وجبال  سوس 
األطلس  وسالسل 
تحاول  هكذا  باملغرب. 
ان  الوزيرة  سعادة 
تفرض عليهم »سياسة 
ايديولوجي«،  تعريب 
الذي سبق وأن دّمر نظام التعليم باملغرب ويف كل بلداننا 
املأسوف عليها بتامازغا بكثري من القسوة وبشكل ال 

رجعة فيه..
ويبدو أن الوزيرة الفرنسية تجهل أن االقتالع والتثاقف، 
البلد االصيل والذي يتواصل بالبلد املضيف،  الذي بدأ يف 
تدفع الشباب املسلم حتما، للتطرف يف اتجاه الحركات 
مانويل  انجزها  صلة  ذات  دراسة  حسب  االسالمية، 

ياماس بمدينة مليلية )7(.
السيدة املستشارة،

لألمم  العام  االمني  إىل  مؤخرا  بها  بعثت  رسالة  يف 
املتحدة)8(، أرشت فيها إىل أن »رؤساء دولنا الشمال-

لكم  كانت  الذين  الحكوميني،  ومسؤولينا  افريقية 
يواصلون  لألسف  اليزالون  بهم،  اللقاء  فرصة 
الشعب االصيل  العادلة ضد  العنرصية غري  سياساتهم 
أنفسهم  اعتبار  عىل  اإلرصار  خالل  من  االمازيغي، 
»عربا« و الترصف باعتبارهم اسيويني وليسوا افارقة، 
شمال  لتعريب  جهد  أي  ادخارهم  عدم  خالل  ومن 
افريقيا باالعتماد عىل ايديولوجياتهم البعثية اإلسالمية 
الزمن  التي عفا عنها   ، األوسط  الرشق  املستوردة من 
والتي كانت سببا يف خراب دول بأكملها كما هو الشأن 

بالنسبة للعراق وسوريا..
وطاملا هم كذلك، ولم يستوعبوا بعد هويتهم االمازيغية 
كسياسيني  يترصفون  سيظلون  فإنهم  واالفريقانية، 
نيوكلونياليني يف أعني مجتمعاتنا، رغم ان العلوم وعلم 

الوراثة اثبتوا انهم ليسوا بعرب عىل االطالق..
األنثروبولوجيا  حول  واسعة  دراسة  نتائج  وكشفت 
تحت  جيوغرافيك  ناشيونال  أطلقها  التي  الجينية، 
سبيل  عىل   ،)9(2005 عام  الجينوغرايف  املرشوع  اسم 
املثال أن أغلبية سكان تونس من أصل أمازيغي بنسبة 
تتجاوز 88 يف املائة يف حني ال تتجاوز نسبة من لديهم 

جينات من أصول عربية 4 يف املائة..
كما ان نتائج دراسة أخرى حول االنثربولوجية الجينية 
ذهبت بعيدا، وهي دراسة قام بها فريق بحث اسباني 
انطونيو  االسباني  اإلمينولوجيا  عالم  إرشاف  تحت 
ارناييز فيلينا)عالم متخصص يف نظام املناعة( ، حيث 
البحر  عىل  املطلة  االوروبية  الشعوب  بعض  أن  أكدت 
والربتغاليني،  واالسبان،  )الباسك،  املتوسط  االبيض 
نفس  لديهم  والصقليني...(  ايطاليا  جنوب  وسكان 
يف  وتحديدا  افريقيا،  شمال  شعوب  مع  األسالف 

الصحراء الكربى)10(.
الباحثون  إليه  توصل  ما  آخر  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
باملعهد  االمر  ويتعلق  األملانية،  مؤسساتكم  بإحدى 
الوطني  املعهد  مع  بالتعاون   ،)KAAK( لآلثار  األملاني 
نجحوا  ان  بعد  باملغرب،  واآلثار  االركيولوجية  لعلوم 
الرشقي)11(  بالريف  اركيولوجية  حفريات  إجراء  يف 
العروي  بإيفرينعماربأفسو)جبل  أجروها  التي  كتلك 
البارود)ساكا(،  ن  وينغاوإيفري  وحايس  بالناظور(، 
حيث تمكنوا من إثبات وجود االنسان خالل كل حقب 
التاريخ، من العرص الحجري القديم األدنى إىل  ما قبل 
األدوات  صناعة  حقبة  من  الحديث،  الحجري  العرص 
وهي  الزراعة.  اكتشاف  إىل  الوجهني  ذات  الحجرية 
الرسمية  األطروحة  مع  قاطع  بشكل  تتعارض  نتائج 
الخاطئة لاليديولوجية العربية اإلسالمية التي تدعي ان 

أجداد االمازيغ أتوا من الجزيرة العربية واليمن !
السيدة املستشارة،

دولنا)املغرب  بعض  مع  تربطه  األوربي  االتحاد  إن 
اهم  أحد  ينص  رشاكة  اتفاقيات  وتونس(  والجزائر 
الديمقراطية  املبادئ  احرتام  »رضورة  عىل  بنودها 
الحقوق  وتشكل  األساسية..«،  اإلنسان  وحقوق 
هذا  نفهم  ال  إننا  منها.  جانب  أهم  قطها  االمازيغية 
املمثلة  ومعها  األوربية  لحكوماتكم  املطبق  الصمت 

األوروبي  لالتحاد  الخارجية  والسياسة  لألمن  العليا 
وأعضاء  عضوات  وكذا  فيديريكاموغريني)12(، 
الصارخة  االنتهاكات  بخصوص  االوربي  الربملان 
والقمع  الجزائر،  يف  مزاب  بمنطقة  اإلنسان  لحقوق 
كتلك  املغرب  ألمازيغ  السلمية  املظاهرات  يطال  الذي 

املنظمة بمنطقة الريف.
وبالدكم،  االوربي،  االتحاد  يعمل  أن  يف  نرغب  إننا 
االتفاقيات  احرتام  لفرض  بلداننا  مع  بالتنسيق 
والصكوك الدولية املرتبطة بحقوق االنسان. الن أفضل 
وضد  السلطوي  االنحراف  أنواع  كل  ملحاربة  سالح 
القانون  دولة  تعزيز  هو  اإلسالمي  اإلرهاب  انتشار 
مفهوم  عىل  املرتكزة  الديمقراطية،  واملؤسسات 
املسلم  االمازيغي  الفيلسوف  دافع عنه  الذي  العلمانية 

ابن رشد باألندلس يف عهد املوحدين.
منع  عىل  وعزمكم  تصميمكم  عىل  نحييكم  إننا 
هذا  ان  علما  بأملانيا،  ألوردوغان  املؤيدة  التظاهرات 
الديكتاتور االسالمي الجديد، املسؤول عن ذبح وتقتيل 
كبري  بشكل  متورط  العّزل،  األكراد  املدنيني  السكان 
داعش  لتنظيم  واللوجيستيكي  املايل  الدعم  توفري  يف 
التي  الرتكية  الصحافة  كشفته  ما  )وهو  االرهابي 
وسائل  كذلك  علنا  وفضحته  افواهها،  تكميم  يحاول 
إن  اليوم(.  روسيا  قناة  فعلت  كما  الروسية،  اإلعالم 
تركيا ليست هي البلد الوحيد يف هذا الشأن، وإذا كانت 
الرئيسيني  املمّونني  هما  السعودية  والعربية  قطر 
توجد  ان  هو  املؤسف  فإن  االرهابي،  داعش  لتنظيم 
الجزائر  هي  دولة،  الشاسعة  تامزغا  بلدان  ضمن 
املعارضني،  لتصفية  اإلرهاب  توظف  تحديدا)13(، 
الوناس، والحفاظ عىل  املغني معطوب  كما فعلت مع 
السلطة يف أيدي اوليغارشية مكونة من ضباط العسكر 
الفاسدين، الذين اغتالوا بكل حقارة الرئيس اإلصالحي 
عىل  دستوري،  ال  بشكل  والحفاظ،  بوضياف،  محمد 
منجزاتهم  قائمة  وضمن  للدولة.  كرئيس  ميتة  دمية 
الكبرية دعمهم ومساندتهم للجماعة االرهابية تنظيم 
كشفته  ما  االسالمي«-وهو  املغرب  بالد  يف  »القاعدة 
التي  وهي   -)14(2016 مارس  يف  ويكيليكس  وثائق 
وضمنهم  األوربيني  الرهائن  من  العديد  اختطفت 

مواطنيكم يف غشت 2003.
ويف األخري، فإنه مادام قادة االتحاد االوربي يبسطون 
السجاد األحمر أمام قادة هذه الدول األربعة)قطر)15( 
فإنهم  والجزائر(  وتركيا  السعودية)16(  والعربية 
مزيد  تجنيد  لصالح  االموال  تبذير  يف  سيستمرون 
من  الشباب  االوربيني  واملواطنني  تامازغا  شباب  من 
االطروحات  لصالح  الشمال-افريقية،  األصول  ذوي 
مثالية  قرارات  بعد  يتخذوا  لم  وطاملا  الجهادية. 
بوقف  السويد)17(،  اتخذتها  التي  كتلك  وشجاعة، 
الداعمة لإلرهاب، فإن  الدول  االسلحة مع هذه  تجارة 
مع  وبتواطؤ  املتطرف،  اإلسالمي  العاملي  التنظيم  هذا 
الظالمي  رهانه  سريبح  االمريكية  املتحدة  الواليات 
املتمثل يف زعزعة منطقتنا االورو- امازيغية، وحرشنا 

جميعاحتما يف حرب للحضارات !
سعادة  تفضلوا  الخاصة،  عنايتكم  لكم  نشكر  وإذ 

املستشارة بقبول أسمى عبارات التقدير واالحرتام.

اإلمضاء: رشيد راخا
رئيس التجمع العاملي االمازيغي
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املديرية  الرتابية وجمعية الحصن برشاكة مع  تنظم الجماعة 
ماسة  سوس  جهة  ومجلس  ماسة  سوس  للفالحة  الجهوية 
ماسة  سوس  بجهة  املهنية  والغرف  لطاطا  اإلقليم  واملجلس 
الدورة  والخواص  املؤسساتيني  الرشكاء  من  ومجموعة 
 30 28إىل  من  وذلك  الحصن  بفم  الواحات  ملهرجان  السادسة 

أبريل 2017 بفم الحصن إقليم طاطا.
فيها  يتناغم  متميزة  برمجة  الدورة  ستعرف  وكسابقتها، 
والفني  واالجتماعي  التنموي  بمثيله  والعلمي  الثقايف  السؤال 
»آفاق  الشعار  تعميق  إىل  العام  املسعى  إطار  يف  والريايض 
وتحديات التنمية املستدامة من الواحات إىل املجاالت الرعوية«.

وقد خصص الربنامج العلمي للمهرجات عدة ندوات ولقاءات 
والتعريف  املراعي  تنمية  مرشوع  آفاق  ملناقشة  فكرية 
بالربنامج الجهوي لتنمية املراعي والقانون الرعوي باإلضافة 
والتحسيس  النخيل  عىل  واملحافظة  املاء  استعمال  تقنيات  إىل 
تكوينية  دورات  املهرجان  سيخصص  كما  اإلبل  تربية  حول 
االجتماعي  االقتصاد  معرض  يف  املشاركة  التعاونيات  لفائدة 
والتضامني الذي يعد مكسبا أساسيا للمنطقة التي تعتمد عىل 
التعاونيات كمصدر رزق العديد من األرس. وتروم هذه الدورة 
التضامني  االجتماعي  االقتصاد  مبادئ  وتعزيز  تشجيع  إىل 
التعاونيات  منها  تستفيد  اقتصادية  دينامية  خلق  خالل  من 
طابعها  عىل  وحفاظا  ملنتوجاتها  تثمينا  باملنطقة  الفالحية 
إىل  املنظمة  اللجنة  عمدت  األهداف  هذه  ولتحقيق  التقليدي. 
ساكنة  طموحات  إىل  يرقى  ومتكامل  متنوع  برنامج  وضع 

املنطقة. 
تشجيع  خالل  من  القروية  املرأة  عىل  الربمجة  وسرتكز  هكذا 
هذا   األمومة  لدار  األسايس  الحجر  ووضع  نسوية  تعاونيات 
العيار  من  فنانات  للمهرجان  الفني  الربنامج  ويستحرض 
تباعمرانت،  فاطمة  كالفنانة  املهرجان  منصة  عىل  الثقيل 
جانب  إىل   ، تمازيغت  تمنارت،كلثومة  فاطمة  رشف  سعيدة 
أماينو،رشيد  أمراكيش،احمد  إنرزاف،الحسني  حميد  الفنان 
إىل  ،باإلضافة  الكمراني  أشيبان،مصطفى  أسالل،الحسني 
كما  باملغرب،  أحواش  فرق  قادة  و  شعراء  و  املحلية  الفرق 
الشخصيات  من  لعدد  تكريمية  وقفات  الدورة  هذه  ستتخلل 
املحلية التي أعطت الكثري للمنطقة يف مختلف املجاالت ، كما 
الشيخ  منظمة  عليها  سترشف  طبية  قافلة  تنظيم  سيتم 
املنطقة  سكان  خاللها  من  سيستفيد  والتي  نهيان  آل  زايد 
إعذار  عملية  وكدا  متطورة  جراحية  وعمليات  فحوصات  من 
جماعي هذا باملوازاة مع أنشطة رياضية متنوعة وصبحيات 
وزيارات  الفرسية  عروض  إىل  باإلضافة  لألطفال  ترفيهية 

ميدانية وسياحية لفائدة ضيوف املهرجان.
والفرجة  اإلفادة  الحصن سيجمع بني  بفم  الواحات  مهرجان 
املنطقة  هذه  أبناء  خاللها  من  يستقبل  أيام  ثالثة  مدى  عىل 
عدة شخصيات فنية ومهتمني وباحثني وضيوف من مختلف 
املشارب والجهات سيتقاسمون فرحة املهرجان مع الساكنة 

املحلية.

أنها  تيفاوين«  »فستيفال  جمعية  أعلنت 
عرش  الثانية  الدورة  فعاليات  ستنظم 
تافراوت  بمدينة  »تيفاوين«  لفستيفال 
وأملن بإقليم تزنيت،  خالل الفرتة املمتدة ما 

بني 12 و 15 يوليوز 2017 املقبل.
به  توصلت  لها،  بالغ  يف  الجمعية  وأوضحت 
الثانية عرشة  الدورة  إن  االمازيغي«  »العالم 
فيها  سـ«يتناغم  تيفاوين  لفيستيفال 
السؤال الثقايف بمثيله التنموي واالجتماعي، 
تيمة  تعميق  إىل  العام  املسعى  إطار  يف 
تشكل  التي  القرية«  لفنون  »االنتصار 
عنوانا أساسيا لهوية املهرجان وسمة بارزة 

لشخصيته«.
ستنظم  التي  »تيفاوين«  وأضافت 
أملن  جماعتي  مع  بتعاون  »الفيستيفال« 
وتافراوت وبدعم من مجموعة من الرشكاء 
املؤسساتيني والخواص، أن املحطة الجديدة 
وفق  تنظيمها  سيتم  املهرجان،  عمر  من 
»العمق  تمية  حول  سينصب  متميز  تصور 
اإلفريقي للقرية املغربية«، عرب تسليط أنوار 
والفنية  الثقافية  القواسم  عىل  تيفاوين 
والغنى  اإلفريقية،  الشعوب  بني  املشرتكة 

يف  اإلفريقي، وخاصة  الرتاث  به  يتميز  الذي 
مجال القرية اإلفريقية«. 

»احتفاء  ستعرف  الدورة  هذه  أن  وأكدت 
خالل  من  اإلفريقية  باإليقاعات  خاصا 
الشعبية  الفنية  الفرق  من  عدد  مشاركة 
ومن  اإلفريقية  الدول  من  مجموعة  من 
ذوي  من  أفارقة  فنانني  وكذا  املغرب،  بينها 
فكرية  »ندوات  عن  فضال  العاملي«،  الصيت 
وإفريقية  مغربية  شخصيات  بمشاركة 
الثقافة والفكر والسياسة  ودولية من عالم 

والديبلوماسية واالقتصاد واملجتمع«.
 وزاد املصدر ذاته أن دورة هذه السنة ستعرف 
أيضا »معارض يف الفنون التشكيلية والنحت 
الصناعات  ومنتوجات  والفوتوغرافيا 
التقليدية اإلفريقية، وستنعكس هذه التيمة 
عىل مختلف فقرات الدورة التي ستحتضنها 
عدة فضاءات رحبة بكل من بلدية تافراوت 

وجماعة أملن«.
عن  اإلعالن  أن  إىل  »ثيفاوين«  وأشارت 
الربنامج املفصل لهذه الدورة ستعلن عنه يف 

ندوة صحفية الحقة«.

»فيستيفال تيفاوين« حيتفي بالعمق »اإلفريقي للقرية 
املغربية« يف دورته الثانية عشرة بتافراوت

التنمية”  ورهانات  الرقمية  الرتاثية  و  الثقافية  “الذاكرة  شعار  تحت 
ينظم كل من نادي ورزازات لإلعالم و الصحافة وجمعية مآوي الشباب 
ملهرجان  الثانية  النسخة  الرشكاء  من  مجموعة  مع  برشاكة  بورزازات 
ما  املمتدة  الفرتة  يف  بمدينة ورزازات  اإللكرتوني  لإلعالم  الدويل  ورزازات 

بني  29  ابريل اىل 08  ماي 2017.
و تسعى الدورة الثانية للمهرجان الذي تحتضنه مدينة ورزازات بجهة 
بأهمية  التحسيس  و  التوعية  اىل  البالد،  رشق  جنوب  تافياللت  درعة 
اإلعالم االلكرتوني يف السياسات الثقافية الدولية و يف تغيري املجتمعات، 
والعمل عىل تعزيز التعاون عىل املستوى الدويل يف مجال الذاكرة الثقافية 
نماذج  تبني  و  االلكرتوني  اإلعالم  العاملني يف  الرقمية، تحسني مهارات 
تعزيز  عن  فال  املستهدفة،  املؤسسات  يف  الثقايف  للشأن  املدمجة  اإلدارة 

أهمية الذاكرة الثقافية الرقمية.
كما يرمي املهرجان اىل  مد جسور التواصل و التوجيه بني اإلعالميني و 
الثقايف تساهم يف دعم  آليات جديدة لإلعالم  البحث يف  املثقفني من أجل 
الحيوية  األوليات  الثقايف يف  الحراك  والفنانني وتدخل  املبدعني واملثقفني 
الحفاظ  واملثقفني- عىل  اإلعالميني   – الفئتني  و حث  واملواطن  لإلنسان 
عىل منظومة الرقي و هوية املجتمعات و تنمية الحس الثقايف الوطني و 

ثقافة حقوق اإلنسان.
بعنوان  ندوة فكرية  تنوعا يف مكوناته، حيث ستنظم  املهرجان  ويعرف 
»تدبري التنوع الثقايف و الرتاثي يف العرص الرقمي « بورقات مختلفة لكل 
املغرب، والدكتورة إرشاق قاسم خليل،  أبكاس من  الحسن  الدكتور  من 
األستاذة زينة الصالحاني من لبنان، االستاذ حسني نهابة  من العراق، 
الدكتور محمد عايل العبادي من موريتانيا، االستاد أبو بكر إبراهيم عمر 
من السودان، االستاذ معاذ األهدل من اليمن، والكاتب محمد القاطوف 

من سوريا.
كما أن هذا املهرجان سيمكن من فتح نقاش جاد حول تشجيع اندماج 
جميع  يف  تحديا  يعد  الذي  الثقايف  التنوع  إدارة  يف  االلكرتوني  اإلعالم 
الدول  تتطابق  إذ  أالجتماعية  تركيبتها  يف  أساسيا  مكونا  و  املجتمعات 
واألمم يف تنوع نسيجها الثقايف وتختلف يف طرق إدارة هذا التنوع وتدبرييه 
رضورة  اإلطار  هذا  يف  الناجحة  التجارب  من  االستفادة  يجعل  ما  وهو 
صناعة  يف  املجتمع  مكونات  جميع  إسهام  إىل  الحاجة  ظل  ملحة.ويف 
مستقبله وبناء ثقافته املشرتكة وهويته املؤطرة بقيم االعرتاف والحق 
هذه  رفع  يف  اإلسهام  عىل  وعمال  الكاملة.  واملواطنة  واملساواة  والعدل 
التحديات من خالل دراسة نماذج إدارة التنوع الثقايف يف البلدان املختلفة 

الدائر  للنقاش  والخربات وإضافة عنارص جديدة  التجارب  تبادل  بهدف 
لتبادل  فضاء  هو  املهرجان  هذا  أن  كما  الثقايف،  التنوع  تحديات  حول  
الخربات و املمارسات و املبادرات وأرضية لتطوير الشبكات و التضامن 

الدويل من خالل تبني سياسات ذات محتوى ثقايف و تنموي
املجاالت  التدريبية يف مختلف  الورشات  تنوع  املهرجان ستعرف  برمجة 
منها الصحافة أالستقصائية وتقنيات التحقيق الصحفي، ورشة تدريبية 
يف فن تصوير األفالم الوثائقية، ورشة يف فن االلقاء و التقديم اإلذاعي، 
ورشة يف أساسيات التصوير الصحفي، وورشة يف فن هندسة املشاريع،  
كما سيعرف املهرجان عرض لتجارب و احياء سهرات فنية مع الفرق 
الرتاثية مع زيارات سياحية إىل أهم املعالم الرتاثية الثقافية بورزازات و 
سيتم تنظيم مبارة أحسن إنجاز يف التحقيق الصحفي ، الفيلم الوثائقي 
، الصورة الصحفية ، التقديم اإلذاعي و هندسة املشاريع للمشاركني يف 

الورشات.
و من املنتظر أن تشارك باملهرجان حوايل 13 دولة وهي:  املغرب، الجزائر، 
تونس، مرص، موريتانيا، العراق، لبنان، اليمن، سوريا، فرنسا، هولندا، 

السودان، األردن.

ورزازات حتتضن النسخة الثانية ملهرجاهنا الدويل لإلعالم اإللكتروين ما بني29  ابريل اىل 08  ماي 2017

الدورة السادسة ملهرجان الواحات فم احلصن 
من 28 اىل 30 ابريل 2017 

قامت فعاليات املجتمع املدني بمنطقة أملن بتافراوت، 
إىل  بزيارة   ،2017 أبريل   18 الثالثاء  يوم  تزنيت،  إقليم 
العثماني يف بيته  الدين  الجديدة، سعد  رئيس الحكومة 
بسال، تناقشوا من خاللها يف مجموعة من القضايا التي 
الصحة  ملف  بينها  من  بتافراوت،  املدني  املجتمع  تهم 
باملنطقة، والوضعية »املزرية« التي يعرفها مستوصف 

تافراوت .
»فستيفال  جمعية  رئيس  اإلحسيني،  الحسني  وأكد 
الجمعيات  التحاد  اإلداري  املكتب  أعضاء  أن  تيفاوين« 
أعيان  من  نخبة  رفقة  تافراوت   / ألملن  التنموية 
بزيارة  الجاري،  ابريل   18 الثالثاء  يوم  قاموا  املنطقة، 

»ود ومجاملة« لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بمقر إقامته 
بمدينة سال، ألجل تقديم التهاني بمناسبة تعيينه من طرف صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس لقيادة الحكومة الجديدة«.
التنموية  الجمعيات  التحاد  اإلداري  املكتب  عضو  وهو  اإلحسيني  وأضاف   
ألملن، أن الزيارة  كانت »فرصة لفتح جسور التواصل مع رئيس الحكومة 
الذي ينحدر بدوره من بلدة تافراوت ووضعه يف صورة الحركية والدينامية 
التي يعرفها املجتمع املدني بتافراوت، كما كانت فرصة لطرح ملف الصحة 
خصوصا  القطاع  هذا  يعرفها  التي  املزرية  بالوضعية  وإبالغه  باملنطقة 

مستوصف تافراوت.«
الحكومة  رئيس  إن  األمازيغي«،  لـ«العالم  اإلحسيني يف ترصيحه  وأوضح   
العثماني جد  »أن  اللقاء، مؤكدا  يف  باألمازيغية  الحديث  الجديد حرص عىل 
وأشار  املنطقة  لهذه  النتمائه  فخور  أنه  و  البلدة  ألهل  الزيارة  بهذه  فخور 
تافراوتيني، وهذا ترشيف  4 وزراء  الحكومة ضمت  أن هذه  إىل  )العثماني( 
للفعاليات  أكد  العثماني  أن  اإلحسيني  وأكد  تكليف،  هو  ما  بقدر  كبري 
الجمعوية بتافراوت »أنه مستعد للعمل مع الجميع ملا فيه املصلحة العامة«. 

مجعويون من تافراوت يفتحون جسور التواصل مع » العثماين« 

جمعية  نظمت 
و  للتنمية  "أناروز 
الثقايف"  التواصل 
األوىل  الدورة 
"تافسوت  ملهرجان 
األمازيغية  للسينما 
برشاكة  املغاربية" 
"املعهد  مع 
للثقافة  امللكي 
و  األمازيغية"، 
مجلس جهة سوس 
املجلس  و  ماسة، 
لتيزنيت،  اإلقليمي 
و جماعتي تافراوت 
وبدعم  أملن،  و 
مؤسسات  من 
اقتصادية وإعالمية،  
تحت  و  بتافراوت، 
"أدرار  شعار 
بمدينة  والسينما"، 
 21 مابني  تافراوت، 

و 23 أبريل الحايل.
وأوضحت "أناروز"، 
الدورة  هذه  أن 
عرفت  التأسيسية 
من  عدد  عرض 
السينمائية  األفالم 
توقيع  من  املغربية، 
كبار،   مخرجني 
األرض  تيمة  تحمل 
باللغتني  الجبل،  و 
واألمازيغية  العربية 
تنافست عىل جوائز 

كما  املهرجان. 
دورات  تنظيم  تم 
لفائدة  تكوينية 
املهتمني  الشباب 
حول  السابع  بالفن 
التصوير،  مواضيع: 
و  املونطاج،  و 
السيناريو..،  كتابة 
تكريم  إىل  باإلضافة 
وجوه فنية معروفة، 
الكثري  اليشء  قدمت 

للفن السابع ".
الجمعية  وأشارت 
 " مهرجان  أن  إىل 
للسينما  تافسوت 
املغاربية  األمازيغية 
تقريب  إىل  يسعى   "
من  السابع  الفن 
ومحبيه  عشاقه 
الجمهور،  وعامة 
أجواء  وخلق 
الفني،  للتواصل 
يف  واملساهمة 
املجايل  التنشيط 
تافراوت،  ملنطقة 
فضاءات  وفتح 
للتعلم والتعرف عىل 
األساسية  األدوات 
فني  عمل  إلنجاز 

سينمائي".

الدورة األوىل ملهرجان 
»تافسوت للسينما 

األمازيغية«  بتافراوت
ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 

تلّقينا خرب وفاة األستاذ مصطفى ابن الشيخ، أخ 
أمينة ابن الشيخ  مديرة »العامل األمازيغي«، والزميل 

حممد ابن الشيخ، وعلى إثر هذا املصاب اجللل نتقدم 
حنن طاقم جريدة »العامل األمازيغي« اىل زوجته 
مسية  وأبناؤه طارق وبدر ووالدته وكل  اهله واشقائه ولعائلة 

الفقيد الصغرية والكبرية كل بإمسه  بتعازينا القلبية احلارة، 

ومبشاعر املواساة والتعاطف األخوية 
املخلصة، سائلني اهلل تعاىل 

أن يتغمّد الفقيد العزيز بواسع 
رمحته ويسكنه فسيح جناته، وينعم 

عليه بعفوه ورضوانه وينعم اهله مجيل 
الصرب والسلوان والسكينة وحسن العزاء.

 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزيةبسم الله الرمحن الرحيم   
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كأحد  أنت  يونس  أحمد  أستاذ  بداية   *
أن  لك  هل  بالريف،  الشعبي  الحراك  نشطاء 
تحدثنا عما هي طبيعة األسباب املبارشة وغري 
التي كانت وراء اندالع االحتجاجات  املبارشة 

التي عرفتها مختلف مناطق الريف؟

أمرا  ليس  الريف  يف  الحراك  إن  البداية  يف   **
مستجدا بل هو ملمح متجذر تاريخيا، ومرتبط 
سة عىل تجاذبات  بالبنية الذهنية الجمعية، املؤسَّ

صدامية  ومحطات  وموازنات  ورصاعات 
سة  موغلة يف تاريخ األمازيغ ككل. واملؤسِّ
لهوية نضالية متوارثة من خالل تنشئة 
تاريخنا،  »قارات«  ل  عابرة  اجتماعية 
لتفصيلها  الوقوف  أوان  هنا  ليس 

وترشيحها. 
الريفيني  كل  أعترب  فأنا  هذا  لألمر 
األمازيغ  كل  أشباههم  ومن  »حراكيني« 
أو  البعض  تمخزن  يحصل  وقد  أيضا، 
تاريخية  لحظة  يف  األقوى  مع  تحالفهم 
ما، لكن تتفتق وتطفو هويتهم النضالية 
لحظات  يف  »الحراكية«  االحتجاجية 
هذا  تبنينا  فقد  وعليه  أخرى.  تاريخية 
لشعب  واسمة  كهوية  الحراكي«  »األنا 
»كقدر  فوكو  ميشيل  وبتعبري  بأكمله 

تاريخي« بدليل املالزمة...
وبالعودة إىل سؤالكم واعتبارا ملا أسلفته، 
بأن  أقر  أن  الجزم  من  وبنوع  يل  يمكن 
»مأثوثية«  يف  تكمن  حراك  أي  أسباب 
واإلقصاء  بالجراح  املفعمة  ذاكرتنا 

تتألم  ذاكرة  والقتل،  والظلم  والتهميش  والغبن 
لذات تاريخية مكسورة وهي تورث الحراك لجيل 

عرب جيل.
تأجيج  يف  مبارشا  سببا  اعتباره  يمكن  ما  أما 
أو  الريف، من قبيل طحن محسن فكري  حراك 
اإلقصاء والتهميش وكل ما أسلفته من حموالت 
ذاكرتنا الغداقة بالندوب، فيصدق اعتباره بالتايل، 
البقعة  تلك  أو  بالكيل  طفحت  التي  النقطة  تلك 

من الزيت التي أوقفت الفتيلة...
ممتدة  االحتجاجية  الهوية  أن  يعني  وهذا 
وباقية مستعرة حتى وإن كانت يف حالة كمون 
سواء  ما،  لحظة  يف  تتقد  أن  لها  بد  فال  أحيانا، 
تجاهلها  تم  أو  الريف  مطالب  كل  تحقيق  تم 
تصفية  إىل  يحتاج  األمر  ألن  عنها،  والتغايض 
متكامل من  أرشيف  يف  والنظر  عالقة  حسابات 
الظلم واالعتداء التاريخي عىل الريفيني وعىل كل 

األمازيغ طبعا ...

رفعها  تم  التي  املطالب  أهم  ماهي   *
للمسؤولني مبارشة بعد وفاة محسن فكرى؟

امللف  صياغة  يف  أساهم  لم  أنا  الحقيقة  يف   **
سواء  بأنه  القول  لكم  أسلفت  وقد  املطلبي، 
يف  يتغري  فلن  تتحقق،  لم  أو  املطالب  تحققت 
مثال  يساهم  فقد  بالتغري.  جدير  هو  ما  الريف 
تحقيق املطالب يف إنعاش املنطقة اقتصاديا نوعا 
ما، هذه املنطقة التي أنعشت نفسها بنفسها يف 
وذلك  للدولة.  يحسب  تنموي  مرشوع  أي  غياب 
لزائرها  يخال  حتى  أبنائها،  مجهودات  بفضل 
أنها قد تجاوزت ركب الفقر الذي تقبع فيه كثري 

من مناطق املغرب. 
أن  فالبد  املطلبي،  امللف  تحقق  وإن  حتى  أقول 
تطفو عىل السطح عدة عراقيل بحكم الهندسة 
عىل  والقائمة  الريف  يف  املخزن  اعتمدها  التي 
هندسة  أعني  والتجويف.  والتهجري  التفريغ 
تالعب  للتالعب،  تركت  التي  االقتصادية  البنية 
وعاء  الريف  أضحى  حتى  تالوينها،  بكل  املافيا 
من  فارغا  وعاء  للقيم.  وبورصة  املال  لتسويد 
إنشاء  حالة  يف  أنه  إذ  التنمية،  وأدوات  آليات 
برشية  موارد  استقدام  من  البد  مثال،  معمل 
ال  الريف  أن  بحكم  أخرى  مناطق  من  مؤهلة 
يتوفر عىل قاعدة أو معاهد لتكوين أطر وتقنيني 
العملية اإلنتجاحية، ما يستوجب  لتسيري ودفع 
عاملة  يد  وحتى  وتقنيني  بأطر  االستنجاد 

سلبيات  من  األمر  لهذا  ملا  الريف،  خارج  من 
واألخالقية  الذهنية  البنية  عىل  خصوصا  قاتلة 
الريفية  الوطنية  الشخصية  تؤثث  التي  القيمية 

)األمازيغية( وتميزها. 
التداخل  بمنطق  إشكاال  أصبح  املشكل  أن  يبدو 
هو  وهذا  البنيوية،  طبيعته  وبمنطق  والتشابك، 
املطلبي،  امللف  نقاط  عىل  سجلته  الذي  املأخذ 
وهو إلزامية ووجوب تسييس مطالبنا، ومن ثم 
التالعبات،  من  يحمينا  سيايس  بإطار  املطالبة 

من  خوف  دون  العمل  استقاللية  لنا  ويمنح 
الرباط... 

ويف هذا الشأن ال أرى )يف الوقت الراهن عىل األقل( 
أفضل من املطالبة باالستقالل الذاتي للريف. أما 
يتضمنه  مطلب  أهم  حول  سؤالكم  بخصوص 
امللف املطلبي، فإنني ال أفضل مطلبا عىل آخر، ما 
دمنا ال نملك شيئا من كل ما تضمنه امللف. يعني 

»نتفو الفكرون وال يميش فالت« ...

بإعفاء  الداخلية  وزارة  قرار  تلقيتم  كيف   *
عامل اإلقليم؟

** إعفاءات مسؤولني بالحسيمة وعىل رأسهم 
تسكيني  كتكتيك  منتظرة  كانت  اإلقليم،  عامل 
الحسيمة  عاشت  فقد  الخواطر،  لجرب  ومهدئ 
إعفاءات سابقة شبيهة بهاته. أما كيفية تلقيها 
لحظات  تتعد  فلم  معها،  التفاعل  أو  وقعها  أو 
لوكها وترددها يف املقاهي والشوارع، وذلك بنوع 
من االزدراء والسخرية ونقل الخرب يف سبيل نقله 

ليس إال ... 
ولعل أطرف التعاليق عىل هذه اإلعفاءات ومنها 
من  الساكنة  رددته  ما  هو  اإلقليم  عامل  إعفاء 

قبيل: »بدل لحمار بأغيور« ... 

* هل هناك تقصري من طرف سلطات اإلقليم 
والسلطة املركزية يف التعاطي مع االحتجاجات 

طوال الستة أشهر املاضية؟
** ال أعتقد أن هناك تقصريا يف تعامل السلطات 
دوخة  هناك  بل  الحراك،  مع  والوطنية  املحلية 
دون  طن«  أتتها »شن  وارتباكا ورضبة  وسعارا 
أن تدري، والدليل أنها )أي السلطات( وعرابوها 
إيقاف  - بنظرهم - من  قد جربوا كل ما يمكن 
وإنهاء أو القضاء عىل الحراك، دون أن يتوصلوا 
القمع،  املأجور،  اإلعالم  جربوا  مبتغاهم.  إىل 
رشاء  املاكرة،  الحوارات  العياشة،  الفقهاء، 

الذمم، االرتشاء، اإلغراء، وغريها...
فهو  للمخزن  يسجل  الذي  الوحيد  التقصري  أما 
عدم استعماله للقوة بشكل مفرط، وهذا الفعل 
تصويب  غاية  إىل  املهادنة  من  نوعا  يل  يبدو 
مقتل،  يف  لتصيب  تسديدها  وإحسان  بندقيته 

حسب اعتقاده وبرمجته...

* أول مهمة لوزير الداخلية الجديد كانت هي 
زيارته للحسيمة، كيف تفرسون ذلك؟

ملدينة  لفتيت  الداخلية  وزير  زيارة  قرار   **
قرار  أوال  هو  له،  وزاري  نشاط  كأول  الحسيمة 
مصادقة  تتم  لم  هذا  فلفتيت  دستوري،  غري 
الربملان عىل وزاريته بعد. ثانيا مشاكلنا ال تحبها 
تحقيق  وليس  باألمن  املكلفة  الداخلية،  وزارة 
مطالب اجتماعية يطالب بها مواطنون. منطق 
يعني  وهذا  أخرق...  ملخزن  أخرق  قرار  أخرق، 
أن بعث وزير الداخلية إىل الريف للتباحث يف أمر 
مطالب الساكنة هو بعث الزرواطة ليس أكثر...

* ما هي توقعاتكم ملستقبل حراك الريف؟
بجوابي  السؤال  هذا  عن  جوابي  سأربط   **
عىل سؤالكم األول أي أن حراك الريف هو امتداد 
للهوية النضالية الريفية األمازيغية التي تشكلت 
القوى  التصادم والرصاع مع  أزمان من  عىل مر 
الظاملة الهدامة املاحقة واإلقصائية. ويحدث هنا 
واآلن نوع من تطعيمها بثقافة حقوقية مسندة 
ريفية  بمرجعية  وإغناؤها  دولية،  مواثيق  عىل 
موالي  أفكار  عىل  ومتمظهرة  متجلية  محضة 
النهل من  إىل  العودة  ثم  موحند ومنهجيته ومن 
نبعها. ألجل إشاعة وعي سيايس بديل، ومحاولة 
لفك االرتباط باملرجعية العروبية االورثوذوكسية 
الفتات  ومن  الرشق  من  القادمة  األصولية 

اإليديولوجي لليسار العربي املتهالك.
رسيعا  انتشارا  شاهدنا  فقد  التعارض،  ولهذا 

موحند  موالي  ولصور  الريف  جمهورية  ألعالم 
إنتاجها  إعادة  ومحاولة  ألفكاره  واسع  وترديد 
الحراك  توقف  وسواء  املرحلة.  متطلبات  وفق 
بشكله الحايل أو امتد عرب أشكال تعبريية أخرى، 
ستبقى  االحتجاجية  النضالية  الهوية  فإن 
دام  ما  الذهنية،  البنية  يف  يتغري  ال  بنيويا  ثابتا 
تضخما  و  استفزازا  تزداد  وجوده  مربرات  أن 

وتحرشا...
* كلمة أخرية؟

العالم األمازيغي املستمرة يف  ** شكرا لجريدة 
مني  وتقدير  املضاد،  الهدم  ثقوب  رغم  نضالها 
بأحجار  ولو  اآلسنة  للربك  تحريكها  عىل  لها 

صغرية... 
وألف شكر وامتنان لساكنة الريف التي أنقذتني 

من نوع من االكتئاب النضايل...

الصحايف والناشط األمازيغي أمحد يونس يف حوار مع »العامل األمازيغي«

حراك الريف هو امتداد للهوية النضالية الريفية األمازيغية

إعـــــــــالن
الترشح للمشاركة يف ورشة تكوينية يف املسرح املدرسي باألمازيغية

 ينظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ورشة تكوينية يف املرسح املدريس باألمازيغية، وذلك من 
8 إىل 14 ماي 2017، بمدينة الدار البيضاء. 

       وعىل املرتشحني الراغبني يف االستفادة من هذه الورشة أن يستوفوا الرشوط التالية :

- أن يكون أستاذا ممارسا داخل الفصل أو مفتشا مكلفا بمادة اللغة األمازيغية؛  
- أن يكون لديه اهتمامات بمجال املرسح والتنشيط الفني والثقايف.  

 يتكون ملف الرتشيح من الوثائق التالية:
 

1.طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛  
2.نهج السرية للمرتشح؛  

3.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  
4.رسالة تحفيز.  

ال    ملف  وكل  املرتشحني.  انتقاء  أجل  من  الطلبات  ملفات  بدراسة  خاصة  لجنة  وستتوىل       
يستويف الرشوط املطلوبة يعترب ملغيا.

       
     فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه الورشة  التكوينية إيداع ملفاتهم، أو إرسالها باسم السيد 

عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف أجل أقصاه 30 أبريل 2017، إىل العنوان التايل : 
     

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس ، مدينة العرفان ، حي الرياض

ص . ب . 2055، الرباط

 “كمال الوسطاني؛
لنقل  شاحنة  داخل  “طحنا”  حتفه  لقي  الذي  فكري«  »حمسن  السمك  بائع  مقتل  بعد  حلظات  انطلق  الذي  بالريف  االحتجاجي  احلراك  على  عام  نصف  حوايل  مرور  بعد 
النفايات مبدينة احلسيمة، يف الثامن والعشرين من شهر أكتوبر السنة املاضية.. ستة أشهر مضت عرف خالهلا احلراك الريفي، الذي متيز بسلميته وقوة تنظيمه، جمموعة 
من املنعرجات، من حماوالت للقمع والتخوين، إىل حوارات لوزير الداخلية مع املنتخبني، لكن ذلك مل يزد احلراك إال قوة وتوسعا إىل كل بقاع الريف، ما حذا بالدولة إىل إعفاء 

عدد من املسؤولني، على رأسهم عامل إقليم احلسيمة، وبعثت وزير الداخلية يف احلكومة اجلديدة إىل احلسيمة كأول مهمة له بعد التعيني..
يف هذا احلوار الذي أجرته »العامل األمازيغي« مع الكاتب والصحايف أمحد يونس، أحد أبرز نشطاء احلراك الشعيب بالريف، جتدون حتليال وتفسريات مهمة يقدمها ضيفنا 

حول تاريخ ومستقبل احلراك بالريف. 

‚
 

“إعفاءات 
مسؤولني باحلسيمة 

وعلى رأسهم عامل اإلقليم، 
كانت منتظرة كتكتيك تسكيين 
ومهدئ جلرب اخلواطر”
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والحقوقي  املعتقل  محامي  أعلن 
األمازيغي كمال الدين فخار عن تعليق 
الذي  الطعام  عن  إلرضابه  األخري  هذا 
 20 أيام، وذلك يوم   110 إىل  استمر ملا يصل 
أبريل الجاري بعد أن عانى من  مضاعفات صحية 
خطرية لم تلقي لها السلطات الجزائرية أي بال بعد 
أن ظلت طوال سنوات تحتجز دون محاكمة حوايل 
ثالثني حقوقيا وناشطا أمازيغيا ينحدرون من والية 
الجزائرية  واألعراف  القوانني  كل  خارج  غرداية 

والدولية.
املزابي  األمازيغي  الحقوقي  املناضل  وكان  هذا 
إرضابه  خوض  قرر  فخار  الدين  كمال  الدكتور 
األخري عن الطعام، احتجاجا عىل اعتقاله التعسفي 
حوايل  برفقة   2015 سنة  من  يوليوز  شهر  منذ 
ثالثني ناشطا أمازيغيا آخرين، تحتجزهم السلطات 
أو  املحاكمة  عىل  تعرضهم  أن  دون  الجزائرية 
لهم  توجهها  تهمة  عرشة  ثمانية  عىل  أدلة  تقدم  
حقوقية  منظمات  سنوات  منذ  بذلك  تطالب  كما 

أمازيغية ودولية كربى.
ووتش«  رايتس  ك«هيومن  حقوقية  منظمات   

عىل  تقاريرها  يف  نددت  الدولية«  العفو  و«منظمة 
التعسفية  بالسياسة  املاضيتني،  السنتني  مدى 
واالعتقاالت  املزاب  أمازيغ  ضد  الجزائري  للنظام 
السجن  واإلبقاء يف  القانون  الخارج عن  العشوائية 
تقديمهم  دون  األمازيغ  املزابني  عرشات  عىل 
السلطات  مزاعم  حول  بأدلة  اإلدالء  أو  للمحاكمة 

الجزائرية بشأنهم.
أن  لها  تقرير  يف  رايتس«  ل«هيومن  وسبق  هذا 
الناشط  بإطالق رساح  الجزائرية  السلطات  طالبت 
اآلخرين  املتهمني  وعرشات  فخار  الدين  كمال 
املؤيدين للقضية األمازيغية أو محاكمتهم يف آجال 
معقولة. وحسب تقرير ل«هيومن رايتس ووتش«، 
ذمة  عىل  املزابيني  املتهمني  جميع  احتجاز  تم  فقد 
املحاكمة منذ 9 يوليوز 2015، ووجهت إليهم نفس 
إرهابي والتحريض  املشاركة يف عمل  التهم، ومنها 
املزعوم يف مواجهات  دورهم  بسبب  الكراهية،  عىل 
يف  يوليوز   7 يف  والعرب  األمازيغ  بني  جّدت  عنيفة 
وجميعهم  املتهمون،  يواجه  وقد  املزاب،  منطقة 

أصييل املنطقة، عقوبة اإلعدام.
املواجهات التي تزعم السلطات الجزائرية أن كمال 

ورفاقه متورطون فيها، وإىل جانب التشكيك 
املنظمات  قبل  من  فيها  املزعوم  دورهم  يف 
فنذوها  أن  النشطاء  لهؤالء  سبق  الدولية، 
والفيديوهات  بالصور  أدلة  باملقابل  مقدمة 
مع  الجزائرية  السلطات  تواطئ  توثق 
أمازيغ  يسكنها  أحياء  تهاجم  ميليشيات 
الوثائق  تلك  وتظهر  غرداية،  والية  يف  املزاب 
واملقابر  األرضحة  حتى  شملت  هجمات 
واملآثر، وباإلضافة للخسائر املادية فقد أدت 
السلطات  من  املساندة  املليشيات  هجمات 
ضحايا  إىل  املزابية  األحياء  عىل  الجزائرية 
باملئات يف صفوف األمازيغ بني قتيل وجريح 

ومهجر ومنفي.
الحقوقية  والضغوط  االحتجاجات  أن  يذكر 

عىل  كان  شكل  بأي  تؤثر  لم  والدولية  األمازيغية 
النظام الجزائري الذي يرص حسب تقارير حقوقية 
عىل تصفية النشطاء األمازيغيني يف مزاب، وهو ما 
دفع بكمال الدين فخار وعدد من املعتقلني معه إىل 
الدخول يف إرضاب عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا 
هذه  ولكنه  طالتهم،  التي  واالنتهاكات  الظلم  عىل 

املرة ظل يواصل بإرصار إرضابه عىل الطعام إىل أن 
الضمري  إليقاظ  منه  محاولة  يف  املوت  عىل  شارف 
اإلنساني ليهب من أجل العمل عىل فك أرس معتقلني 
القانون واعتقلوا بدون ذنب  أمازيغ سجنوا خارج 
بإسثتناء أنهم أمازيغ ومناضلون حقوقيون، وذلك 
يف عرف النظام الجزائري الذي سبق له أن قتل املئات 

من األمازيغ جريمة. 

إعداد
ساعيد 
الفرواح

كمال الدين فخار يعود من حافة املوت داخل سجون اجلزائر

إيموهاغ  منظمة  أدانت 
العدالة  أجل  الدولية من 
بأشد  والشفافية 
العبارات ما قام به أفراد 
»الجيش  إىل  ينتمون 
الذي  الليبي«  العربي 
خليفة  الجنرال  يقوده 
جرائم  من  حفرت، 
صارخة  وانتهاكات 
أبناء  من  أطفال  ضد 
رميا  قتلوا  الطوارق 

بالرصاص. 
بيان  حسب  الجرائم 
توصلنا  للمنظمة 
ارتكبت  منه  بنسخة 
الضباط  أحد  يد  عىل 
صفوف  يف  السامني 
»الجيش العربي الليبي« 
ويدعى »النقيب محمود 
بتاريخ  وذلك  الورفيل« 
يف  الجاري،  مارس   20
)حسن  من  كل  حق 
العمر  من  البالغ  محمد 
يحي  وعيىس  سنة   15
ونجمي  سنة   16 البالغ 

محمد البالغ 18 سنة(.
منظمة  وطالبت   
من  كال  إيموهاغ 
الجنائية  املحكمة 
واملحكمة  الدولية 
لحقوق  األوروبية 
باإلضافة  اإلنسان 
الليبية  للمحاكم 
بإجراء  املختصة 
جرائم  يف  فوري  تحقيق 
حقوق  يف  وانتهاكات 

ارتكبها  التي  اإلنسان 
»الجيش العربي الليبي« 
خليفة  اللواء  بقيادة 
وامليليشيات  حفرت 
خارج  تحته  املنضوية 

إطار القانون. 
كافة  املنظمة  ودعت 
ليبيا  يف  الطوارق  شباب 
ملناطقهم  العودة  إىل 
عن  بأنفسهم  والنأي 
البالد  يف  الدائرة  الحرب 
أية  يف  اإلنخراط  وعدم 
أي  تحت  عنف  أعمال 
وجهت  كما  مسمى، 
ووجهاء  قادة  إىل  نداء 
الطوارق وكافة هيئاتهم 
اإلجتماعية والسياسية، 
أجل  من  الجدي  للعمل 
الطوارق  شباب  تجنيب 
يف  الدائر  الرصاع  نريان 
املنظمة  وأدانت  ليبيا، 
كافة أنواع العنف مهما 
وأصحابها  نوعها  كان 
األطراق  كافة  داعية 
واملصالحة  للحوار 

الوطنية الشاملة.
هذا وقد سبق ملا يسمى 
الذي  العربي،  بالجيش 
باألمازيغ،  نكاية  سمي 
األمازيغ  هدد  أن 
عىل  العرقي  بالتطهري 
برملان  عضو  لسان 
للواء  التابع  طربق 
التكبايل”،  “عيل  حفرت، 
هدد  الذي  األخري  هذا 
الشهر  بداية  األمازيغ 

بالتطهري  املايض 
ما  قبل  من  العرقي 
العربي  »الجيش  سمي 
الليبي«، وهي التهديدات 
الفور  عىل  أدانها  التي 
األعىل  املجلس  من  كل 
وعمداء  ليبيا  ألمازيغ 
األمازيغية،  البلديات 
ممثيل  إىل  إضافة 
املجتمع  مؤسسات 
والنشطاء  املدني 
اجتماع  يف  الحقوقيني 
لهم بمدينة جادو بداية 
معتربين  املايض  الشهر 
خطريا  تصعيدا  إياها 
يصل إىل اإلبادة العرقية.

يذكر أن منظمات دولية 
رايتس  هيومن  ضمنها 
األمم  وبعثة  ووتش 
املتحدة يف ليبيا إىل جانب 
الوطني  الوفاق  حكومة 
األعىل  املجلس  و  الليبي 
منتصف  أدانوا  للدولة، 
الجرائم  الجاري  الشهر 
ما  ارتكبها  التي  املوثقة 
العربي  الجيش  يسمى 
مختلف  وأرودتها 
الدولية،  األنباء  وكاالت 
موثقة  جرائم  وهي 
خارج  إعدامات  تشمل 
قبور  ونبش  القانون 
وإخراج  املعارضية 

جثتهم للتمثيل به. 

»اجليش العريب« يقتل أطفال 
الطوارق بعد هتديد األمازيغ 

 يقرتب الدكتور كمال الدين فخار من تحطيم الرقم القيايس باإلبادة
النظام  الوقت يقرتب  الطعام ويف نفس  يف مدة اإلرضاب عن 
يف  الدكتاتورية  الشمولية  األنظمة  أكثر  ملنافسة  الجزائري 

التعنت وقمع النشطاء السياسيني.
الدكتور فخار كمال الدين مناضل يف حقوق اإلنسان اختري من 
منظمة فروت الين ديفندرس كأحد أكرب املناضلني الحقوقيني 

الذين يستوجب نشاطه انتباههم ومتابعته.
 2017/07/09 بتاريخ  فخار  الدين  كمال  الدكتور  اعتقل 
اإلعداد  بغرض  أرشار  جمعية  تكوين  جناية  بتهم؛  واتهم 
واملعاقب  املنصوص  األشخاص واألمالك  أكثر ضد  أو  لجناية 
عليها بأحكام املواد: 176، 177 من قانون العقوبات، جناية 
االعتداء بغرض تحريض املواطنني والسكان عىل حمل السالح 
بوحدة  واملساس  البعض  بعضهم  وضد  الدولة  سلطة  ض 
باملادة  عليها  واملعاقب  املنصوص  األفعال  الوطني  الرتاب 
177، 2 من قانون العقوبات، جناية التحريض بالهبة والوعد 
وتحريضية  إرهابية  بأفعال  القيام  عىل  والتدليس  والتحايل 
الرتابية  والسالمة  الوطنية  والوحدة  الدولة  ألمن  استهدافا 
واستقرار املؤسسات وتسيريها العادي عن طريق عمل كان 
غرضه بث الرعب يف أوساط السكان وخلق جو انعدام األمن 
من خالل االعتداء املعنوي والجسدي عىل األشخاص وتعريض 
وكذا  بممتلكاتهم  واملس  للخطر  وأمنهم  وحرياتهم  حياتهم 
والتجمهر  الطرق،  يف  التنقل  وحرية  املرور  حركة  عرقلة 
السلطات  عمل  وعرقلة  العمومية  الساحات  يف  واالعتصام 
والتنظيمات  القوانني  وتطبيق  مؤسساتها  وسري  العمومية 
األفعال املنصوص واملعاقب عليها باملواد 41، 87 مكرر فقرات 
1، 2، 6، 7 87 مكرر 1 من قانون العقوبات، جناية محاولة 
املنصوص  الفعل  والرتصد  اإلرصار  سبق  مع  العمدي  القتل 
من   261  ،257  ،256  ،255  ،254  ،30 باملواد  عليه  واملعاقب 
يف  عمدا  النار  وضع  عىل  التحريض  جناية  العقوبات،  قانون 
ومساكن  ومباني  للغري  ومملوكة  مسكونة  ومساكن  مباني 
األفعال  أشخاص  بها  ليس  ومركبات  للسكن  مستعملة  غري 
املنصوص واملعاقب عليها باملواد 41، 395، 396، 396 مكرر 
عىل  كانت  وسيلة  بأية  العمل  جنحة  العقوبات،  قانون  من 
املساس وسالمة وحدة الوطن الفعل املنصوص واملعاقب عليه 
باملادة 79 من قانون العقوبات، جنحة التحريض املبارش عىل 
التجمهر الغري مسلح عن طريق خطب تلقى علنا وبكتابات 
عىل  الوسائل  بنفس  املبارش  والتحريض  توزع  ومطبوعات 
بأحكام  عليها  واملعاقب  املنصوص  األفعال  املسلح  التجمهر 
املادة 100 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، جنحة إهانة هيئة 
144 مكرر،  الفعل املنصوص واملعاقب عليها باملواد  نظامية 
التحريض  العقوبات، جنحة  1 و146 من قانون  144 مكرر 
بسبب  األشخاص  من  مجموعة  ضد  والتمييز  الكراهية  عىل 
االنتماء العرقي والرتويج والتشجيع ألعمال دعائية من أجل 
ذلك، الفعل املنصوص واملعاقب عليه بأحكام املادة 295 مكرر 
1 فقرة 3 من قانون العقوبات، جنحة القذف الفعل املنصوص 
واملعاقب عليها باملواد 296، 298 فقرة 3 من قانون العقوبات 
بعد تحقيق أجرته الغرفة األوىل لدى محكمة غرداية وصادقت 

عليه غرفة االتهام ملجلس قضاء غرداية.
بريان  بمحكمة  األوىل  الغرفة  أجرت  تقريبا  الوقت  نفس  ويف 
وبسبب نفس الوقائع تحقيقا قضائيا وصادقت عليه نفس 
غرفة االتهام ملجلس قضاء غرداية ووجهت بموجبه تهما بـ؛ 
جناية املشاركة بالتحريض عىل بث الرعب يف أوساط السكان 
وخلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء املعنوي والجسدي 
واملس  للخطر  وأمنهم  حياتهم  وتعريض  األشخاص  عىل 
باملمتلكات واملشاركة يف االعتداء عىل رموز األمة وعرقلة عمل 
السلطات العمومية وعرقلة تطبيق القوانني والتحريض عىل 
العنف وجنح إهانة السلطات ومؤسسات الدولة والتحريض 

املسلح،  التجمهر  عىل 
واملعاقب  املنصوص  األفعال 
 41،42،87 باملواد:  عليها 
 98  ،01 مكرر   87 مكرر، 
 ،1 فقرة   100  ،99  2 فقرة 
قانون  من   1 فقرة   144

العقوبات.
املوجهة  التهم  يف  التحقيق 

للدكتور فخار كمال الدين وثالثة وأربعون متهم معه جاء عىل 
مزورة  أنها  ذلك  بعد  تبني  الرشطة  أنجزتها  محارض  أساس 
أمام  التزوير  يثبت  ما  الدفاع  وقدم  جدا،  خطرية  بطريقة 
غرفة االتهام إال أنها ال ترى أي داع للتحقيق يف ذلك )التزوير 
يف محارض الرشطة يخص استعمال صور لقنبلة تم ضبطها 
أن عنارص مجهولة قد قامت برميها عليهم والذت  واالدعاء 
لكن  الدين  كمال  فخار  الدكتور  إىل  الواقعة  ونسبت  بالفرار 
أن تلك الصور تتعلق بقنبلة ضبطت يف  للدفاع  تبني بعد ذلك 

مكان آخر ويف تاريخ آخر(.
من  عنارص  ضد  شكوى  قدم  الدين  كمال  فخار  الدكتور 
الرشطة الذين اعتقلوه وقاموا بتعذيبه قبل أن يسلم ألجهزة 
العدالة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية إال أنه لم 

يعالج تلك الشكوى. 
األمن  عنارص  ضد  شكوى  قدم  الدين  كمال  فخار  الدكتور 
وكيل  السيد  أمام  الخاصة  ملكيته  حرمة  اقتحموا  الذين 
الجمهورية لدى محكمة غرداية أمام وكيل الجمهورية لدى 

محكمة غرداية إال أنه لم يعالج تلك الشكوى.
الدكتور فخار كمال الدين قدم شكوى ضد مدير األمن لوالية 

غرداية رفض قايض التحقيق فتح التحقيق فيها.
أحمد  من؛  كل  استدعاء  طلب  الدين  كمال  فخار  الدكتور 
أويحيى، عمار سعيداني، وايل والية غرداية، مدير أمن الوالية، 
ضباط من الرشطة يف والية غرداية بسبب ترصيحاتهم التي 
تتعلق  التحقيق  تفيد  معلومات  عىل  األكيدة  حيازتهم  تثبت 
التحقيق لم يستجب لكل تلك  بالتهم املوجهة له لكن قايض 

الطلبات.
مخالف  جاء  أصال  الدين  كمال  فخار  الدكتور  اعتقال  وألن 
123 من قانون اإلجراءات الجزائية التي تنص  ألحكام املادة 
جهة  وأن  التحقيق،  إجراءات  أثناء  حر  يبقى  املتهم  أن  عىل 
خطورة  عىل  استندت  ملا  القانون  عىل  تحايلت  قد  التحقيق 
عن  البحث  عوض  الدين  كمال  فخار  للدكتور  املوجهة  التهم 
أن  يمكن  والتي  القانون  عليها  ينص  التي  الخطرية  األفعال 
تربر االعتقال، وبما أن الدكتور فخار كمال الدين قد استعمل 
حظ  وال  حقوقه  لحماية  قانونا  املطلوبة  اإلجراءات  كل 
الذي  األسلوب  وبنفس  فقط  ضده  يسري  القضاء  جهاز  أن 
استعمل مع املناضل بابا نجار محمد الذي انتهى به املطاف 
إىل الحكم باإلعدام رغم انعدام أية أدلة تم تعديله بعد معركة 

ضد اإلجراءات إىل الحكم بالسجن املؤبد.
ظل  يف  خاصة  أحد  ينفع  ال  األوان  فوات  بعد  االحتجاج  وألن 
جهاز قضاء يتم توظيفه من طرف السلطة السياسية مثلما 
بتاريخ  بث  خطاب  يف  خاصة  غرداية  وايل  ترصيحات  تثبت 
31/07/2016  حني تعرض مللف فخار كمال الدين الذي لم 
يكن التحقيق قد انتهى فيه وعلق بما يفيد أنه لن يرتك حرا 
بسبب مواقفه، وأن محاميه أيضا سيعاقب وأنه هو من قرر 

ذلك بعد استشارة مسؤوليه.
الدخول يف  الدين  الدكتور فخار كمال  لكل هذه األسباب قرر 
خامس إرضاب عن الطعام منذ اعتقاله، وقررت السري نحو 
مستشفى حميدة بن عجيلة للمطالبة بإطالق رساح الدكتور 

فخار كمال الدين وكل املعتقلني بسبب رأيهم.

كمال الدين فخار حطم الرقم 
القياسي يف مدة اإلضراب عن الطعام

* كتبه: األستاذ صالح الدبوز
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العالم  قراء  عليك  يتعرف  أن  نود  بداية   *
األمازيغي؟

وعضو  كردي  سيايس  حمي،  القادر  عبد   **
الديمقراطي  الوحدة  لحزب  املنطقية  اللجنة 

الكردي يف سوريا )يكيتي(.
* حدثنا عن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي 

يف سوريا ؟متى تأسس ؟
امتداد  بمثابة  ديمقراطي  سيايس  إطار  هو   **
منذ  انبثق  سوريا  يف  كردي  حزب  ألول  طبيعي 
صيف 1957 يشكل أداة نضالية من إتحاد طوعي 
يقبلون  مشرتكة  وأهداف  مطالب  ذوي  ألفراد 
من  ليعملوا  الداخيل  ونظامه  السيايس  برنامجه 
الشعب  كاهل  عن  القومي  االضطهاد  رفع  اجل 
الدستوري  االعرتاف  وتحقيق  سوريا  يف  الكردي 
بحقوقه  التمتع  من  تمكينه  بهدف  بوجوده 
القومية املرشوعة يف إطار وحدة البالد عرب اعتماد 
مع  بالتكاتف  ويعمل  السلمي  النضال  أسلوب 
الدولة  لبناء  الديمقراطية  الوطنية  القوى  جميع 
والرشاكة  الديمقراطية  من  أسس  عىل  الحديثة 
القانون  سيادة  ضل  يف  اإلنسان  حقوق  واحرتام 

وحمايته .
وقواعد  قيادات  مجموعة  انشقت   1988 عام  يف 
)البارتي(  سوريا  يف  الكردي  الديمقراطي  الحزب 
الكردي  العمل  حزب  مع  املجموعة  والتقت 
قواعد  من  مجموعة  إىل  باإلضافة  سوريا  يف 
الشغيلة  حزب  جانب  إىل  الكردي  اليسار  حزب 
عامي  يف  مؤتمرين  فعقدت  الكردي  الديمقراطي 
حزب  تأسست  املؤتمرين  تلك  1990و1993وإثر 
ترأسها  سوريا  يف  الكردي  الديمقراطي  الوحدة 
التاريخ  ذلك  منذ  عمر  إسماعيل  املرحوم  األستاذ 
كسائر  الحزب  2001ويعترب  سنة    وفاته  حتى 
محضوراً،  حزباً  السورية  املعارضة  األحزاب 
وحزب الوحدة هو ابرز األحزاب املؤسسة إلعالن 
دمشق باإلضافة إىل مشاركته يف تأسيس املجلس 
لعدة  جاهداً  وعمل  سوريا،  يف  الكردي  الوطني 
هولري)3( )1(اتفاقية  هولري  اتفاقية  اتفاقيات، 

، بقيادة سكرتريه األستاذ محي  واتفاقية دهوك 
الدين شيخ آيل.

*  وما هي أهداف حزبكم ؟
وفضح  القومي  االضطهاد  رفع  إىل  نسع   **
يف  الكردي  شعبنا  حيال  الشوفينية  السياسة 
ووقائع  أوجه  وتوثيق  رصد  عرب  وذلك  سوريا 
إلغاء  وكذا  نطاق،  أوسع  عىل  لنرشها  التمييز 
بمحافظة  الخاصة  العنرصي  اإلحصاء  نتائج 
الحزام  مرشوع  1962وكذلك  عام  منذ  الحسكة 
وتكثيف  السلمي  النضال  مواصلة  عرب  العربي 
السياسية  والشخصيات  القوى  مع  اللقاءات 
بغية وضعها يف صورة  املدني  املجتمع  وفعاليات 
الجنسية  استعادة  بهدف  تأيدها  وكسب  املظالم 

للمجردين منها وعودة الحق ألصحابها .
التي تعيق  الذرائع  إىل تنفيذ وتوثيق  أيضا نسعى 
مؤسسات  من  العديد  يف  األكراد  مشاركة  وتمنع 
الثقافية  والهوية  اللغة  حماية  جانب  إىل  الدولة، 
وأيضا  التعريب،  سياسات  ومناهضة  الكردية 
مواصلة الجهود لتأطري الحركة الكردية يف سوريا 
وطنية  برؤية  األدنى  الحد  برنامج  قاعدة  عىل 
الديمقراطي بني  التعامل  واضحة وإرساء أسس 

فصائلها عرب اشرتاك وطنيني مستقلني وفعاليات 

وتشجيع  اآلخر  والرأي  للرأي  احرتاماً  ثقافية 
الكردية  القضية  وحل  االندماجية،  الوحدات 
املواطنة  بحقوق  التمتع  سياق  يف  ديمقراطياً 
للتمتع  بوجوده  الدستوري  واالعرتاف  كاملة 
اإلدارة  خالل  من  املرشوعة  القومية  بحقوقه 

الذاتية للمناطق الكردية يف إطار وحدة البالد.
عموماً،  الكردي  للواقع  الحزب  ينظر  كيف   *

أقصد يف سورية ؟
وعانت  البالد  يف  الثانية  القومية  هم  األكراد   **
تكون  أن  فالبد  السنيني،  مئات  منذ  االضطهاد 
بهم،  خص  طابع  ذو  وكيان  جغرافية  لهم 
وبسبب التدخل الخارجي يف الشأن الكردي هناك 
املحاور فهناك  الكردية بسبب  الحركة  ترشذم يف 
)قنديل(،  (ومحور  هولري  محور)  محورين، 
رشيحة  تمثل  التي  الكردي  الوطني  والتحالف 
الطرقة  تائهة بني  الكردية  الجماهري  واسعة من 
والسنديان بعيدة عن التخندق واملحاور، فلذا ليس 
هناك خيار للشعب الكردي إال العودة إىل اتفاقية 
دهوك ووحدتهم هي كفيلة لنرص قضية عادلة يف 

كردستان الغربية. 
* وموقفه من األحداث الجاري يف سوريا ؟

** موقفنا كان واضحاً منذ البداية عدم عسكرة 
التي  العسكري  الطابع  إىل  واالنجرار  الثورة 
نزلت  السورية  األزمة  بداية  يف  البالد،  إليها  ألت 
النظام  بإسقاط  وهتفت  الشوارع  إىل  الجماهري 
ضمن ثورة سلمية، إال أن النظام قمع املظاهرات 
وإبادة  والعسكرة  التسلح  نحو  الثورة  واتجهت 

الشعب السوري، والترشد والجوع والدمار.
* ما موقف حزبكم من الفدرالية املعلنة عليها 

يف الشمال السوري؟
خاصة  جغرافية  لألكراد  يكون  أن  البد   **
ندعم   كحزب  ونحن  األم،  بلغتهم  والتمتع  بهم 
التفرد  وعدم  مختلف  بأسلوب  لكن  الفدرالية، 

بالحكم وأن تمثل كافة األقليات من عرب وكرد 
وتركمان واشور وكلدان تحت رؤية موحدة .

* هل انتم مع قيام دولة فدرالية يف سوريا؟
أن تكون هناك فدرالية يف سوريا  ** نعم، والبد 
تتضمن حقوق كافة املجتمع السوري، والفدرالية 

هي الخيار األفضل للشعب السوري برمته. 
* ما موقفكم من قيام دولة كردية كربى ؟

بالتحرر،  تحلم  املضطهدة  الشعوب  جميع   **
والشعب الكردي من الشعوب املظلومة وله الحق 
كما  فرد  كل  حلم  كربى  كردية  ودولة  بالتحرر، 

تغرد البالبل لتحررها من األقفاص.
مستقلة  كردية  دولة  قيام  يمكن  هل  عمليا   *

تتمتع بكل مقومات الدولة املستقلة؟
ذات  كردية  دولة  قيام  استبعاد  هناك  ليس   **
يثبت  الذي  هو  املسلح  والكفاح  النضال  سيادة، 
التي تنري طريق  الشهداء هي  للزمن ذلك، فدماء 

تلك الدولة.
* حدثنا قليالً من األحداث الجارية بني القوى 

الكردية والتنظيم اإلرهابي داعش ؟
ظالمية  قوة  أقوى  تحارب  الكردية  القوات   **
إرهابية عىل وجه األرض، أي ما يسمى »داعش« 
عدة  من  تحارب  فهي  بأكمله،  العالم  عن  نيابة 

محاور سواء يف اإلقليم أو كردستان الغربية وهي 
بالتقدم يف جميع املحاور.

* أين وصلت املعارك بني الطرفني؟
جبهة  عليها  أطلقت  جبهة  أعنف  يف  هم   **
التي  الرقة  محافظة  لتحرير  الفرات«  »غضب 
عاصمة  وجعلتها  لداعش  األسايس  املعقل  تعد 

لنفسها، طبعا بمساندة قوات التحالف الدويل.
تضحياتهم  من  الكرد  كسب  ماذا  سياسياً   *
ودحرهم لداعش من عدد من املناطق الكردية؟

أقوى  ثقة  وكسبت  معها  الدول  تعاطفت   **
دولتني عىل األرض روسيا وأمريكا، وإقامة اإلدارة 
الذاتية املؤقتة واإلعالن عن فدرالية شمال سوريا، 

الصعبة  الظروف  رغم  لشعبها  األمان  تأمني 
لغة  عىل  وتأكيدهم  الدولية،  املحافل  يف  والتمثيل 

األم يف املدارس والجامعات يف مناطقهم.
هل  سوريا  يف  األجنبي  التدخل  ترى  كيف   *

يصب يف مصلحة القضية الكردية أم العكس؟
بمثابة  هي  سوريا  إىل  أجنبية  قوات  دخول   **
يتعلق  عندما  لكن  الدولة،  سيادة  احرتام  خرق 
األمر باإلرهاب يكون هناك وجهة نظر آخر، وتلك 
وفرض  وسياسية  اقتصادية  مصالح  لها  الدول 

هيمنتها.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فلكل الدول 
وتشكل  األقليات  من  الكرد  وكون  مصالحها 
معاً،  مصالحهما  تكون  أن  البد  الثانية  القومية 
فاألكراد متعطشون للحرية منذ أمد بعيد، والدول 
الوقت  نفس  »األقليات« ويف  تكرب  بأن  مصلحتها 

تهدم البنية التحتية لدول الرشق األوسط .
* كيف هي عالقتكم بباقي القوى الكردية؟

جميع  عن  واحدة  مسافة  عىل  كحزب  نحن   **
القوى الكردية يف ضمن عالقات احرتام متبادلة.

* ماذا عن عالقتكم باملعارضة السورية ؟
** نحن ككرد ننظر إىل جميع املكونات السورية 
البالد، وليست لدينا أي عالقة  بأننا إخوة يف ضل 
املعارضة  بأن  نرى  كوننا  السورية  املعارضة  مع 
تمارس اإلقصاء وسياسة الشوفينية بحق الكرد، 
إىل  عادوا  إن  لكن  النظام،  وبني  بينها  فرق  فال 
طاولة الحوار وتقبلوا حق التقرير املصري للشعب 
لنا  سيكون  حقوقهم  عىل  واملوافقة  الكردي، 

وجهة نظر أخر .
* كيف هي عالقتكم بإقليم كردستان؟

** عالقة تآخي وهم إخوة لنا ناضلوا عىل مدى 
من  وهم  االحرتام  كل  لهم  ونكن  السنني  مئات 

لحمنا ودمنا ومصرينا واحد.
* ماذا تعرف عن العالقات األمازيغية الكردية 

وهل هناك تشابه بني القضيتني؟
وندعمهم  الشعبيني  بني  تآخي  ودية  عالقة   **
إليجاد حل عادل لقضيتهم، نعم هناك تشابه من 
حيث الظلم واالستبداد، لكن القضية الكردية بني 
بالنسبة  أما   ،) الفرس  الرتك.  )العرب.  ثالثة قوة 
للشعب األمازيغي فهو محصورة من طرف جهة 
واحد، واختالف يف البيئة والجغرافية، لكنهم إخوة 

لنا يف الظلم واالستبداد.
* هل يمكن أن تتطور عالقة الشعبني؟

** بالتأكيد فالشعبني عريقني ويكنون لبعضهم 
البعض االحرتام.

* هل يمكن لحزبكم أن يلعب دوراً يف تطوير 
هذه العالقات؟ 

كحزب  فنحن  مهماً،  دورا  سنلعب  بالتأكيد   **
مع املضطهدين يف كل بقعة عىل األرض، والشعب 

األمازيغي جزء من هؤالء املضطهدين.
* كلمة أخرية لك؟

** أشكر جريدة »العالم األمازيغي« التي أتاحت 
يل فرصة اللقاء، والنرص لقضيتكم العادلة، نحو 

مستقبل مرشق لشعبكم األمازيغي.
 

القيادي حبزب »يكييت« الكوردي عبد القادر محي »للعامل األمازيغي«

األمازيغ إخوة لنا يف الظلم واالستبداد

“  لم يستبعد عبد القادر حمي، القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والمعروف اختصار بـ)يكيتي(،  قيام دولة 
كردية ذات سيادة، مشيرا في حواره مع »العالم األمازيغي« أن النضال والكفاح المسلح ودماء الشهداء ينير الطريق لقيام الدولة الكوردية، 

مبرزا أن الشعب الكردي من الشعوب المظلومة ولها الحق بالتحرر، وهذا »حلم كل فرد كما تغرد البالبل لتحررها من األقفاص«.
ظالمية  قوة  أقوى  تحارب  الكردية  القوات  أن  »يكيتي«  لحزب  المنطقية  اللجنة  عضو  أكد  »داعش«  تنظيم  الكورد  بين  المستمر  الحرب  وحول 
إرهابية على وجه األرض نيابة عن العالم بأكملها، موضحا أن القوات الكوردية دخلت في اعنف جبهة، أطلقت عليها جبهة غضب الفرات لتحرير محافظة 

الرقة بمساندة قوات التحالف الدولي  التي تعد المعقل األساسي لداعش وجعلتها عاصمة لنفسها.
وشّدد القيادي الكوردي على أن الحل األمثل للشعب السوري هو قيام دولة فيدرالية تعددية تعترف بكل مكوناتها، وعالقة بالعالقة األمازيغية الكوردية، 

قال حمي أن هناك تشابه بين الشعبين من حيث الظلم واالستبداد، مؤكدا استعداد حزبه للعب دور مهما في تقريب وتطوير عالقة الشعبين . ”

إعداد
منتصر 

إثري

“ املعارضة السورية 
متارس اإلقصاء 

والشوفينية ضد الكورد 
وال فرق بينها وبني 

النظام ”

“ الفدرالية 
هي اخليار 

األفضل للشعب 
السوري برمته

”
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*  »مجعيات« تنغري.. السلطات تتحمل مصرع الطفلة »إديا«

السلطات  والديمقراطية«  للتنمية  تنغري  »جمعيات  شبكة  حّملت 
مسؤولية  تنغري،  بإقليم  املنتخبة  الهيئات  و  الصحية  و  العمومية 
يعرفها  »اختالالت   عنه  قالت  ما  بسبب   « »إِْديَا  الطفلة  »مرصع« 

إقليم وجهة تنغري يف الخدمات الطبية.
توفرت  لو  »إديا«  حياة  إنقاذ  باإلمكان  كان   « أنه  الشبكة  وأكدت 
يف  أو  تنغري  مستشفى  يف  املستعجلة  للتدخالت  الدنيا  الرشوط 
إسعاف  »بسيارة  لنقلها  اضطرت  عائلتها  أن  مضيفة  الرشيدية، 
بفاس  الجامعي  املستشفى  إىل  املتحللة  الجثث  لنقل  حتى  تصلح  ال 

لتلفظ الطفلة أنفاسها الربيئة.«
وأضافت »الشبكة« أن حالة ” إديا ” ليست حالة عارضة أو استثناء 
بل أضحت طفولة إقليم تنغري و مواطنوها و مواطناتها بصفة عامة 
يعيشون تهديدا يوميا يمس بأغىل حق من حقوق اإلنسان ، الحق يف 

الحياة و العيش يف ظروف صحية سليمة.«
وسجلت شبكة جمعيات تنغري يف بيان لها اطلع »العالم األمازيغي« 
عىل مضمونه، ما وصفته برتدي الخدمات الصحية املقدمة للمواطنني 
و املواطنات يف إقليم تنغري و يف جهة درعة تافياللت عموما، تكريسا 
املغرب  يقسم  الذي  »الكولونيايل«  املفهوم  أو  النائي،  املغرب  ملفهوم 
إىل نافع و غري نافع« فضال عن » ضعف التجهيزات الطبية املتوفرة 
باإلقليم ، فبالرغم من بناء مستشفى للقرب بقلعة مكونة يتوفر عىل 
أحدث التجهيزات إال أن ولوج املواطنني و املواطنات إليها يعد محدودا 

و يضطرون للسفر مئات الكيلومرتات من أجل االستشفاء.«

* »تاماينوت«.. الدولة تتحمل مسؤولية وفاة »إيديا« 
املغربية  الدولة  تاماينوت  ملنظمة  الفيدرايل  املكتب  حمل  جهته،  من 
مسؤولية وفاة الطفلة »إيديا« ذات سنتني من العمر، معتربا أن ذلك 
املمنهج لهذه  الغري متوازنة والتهميش  السياسات الصحية  »نتيجة 
املنطقة املساس بالحق يف الحياة لبناتها وأبنائها وتدعوها إىل الوفاء 
الحركات االحتجاجية  الدستورية واألخذ بجدية مطالب  بالتزاماتها 

التي تؤطرها النصوص والعهود الدولية.«
واعتربت »تاماينوت« عرب بيان لها توصل به »العالم األمازيغي« إن 
»وفاة الطفلة »إيديا« يف هذه الظروف يعترب من مؤرشات فشل الدولة 
يف إعادة التوازن للعرض الصحي يف البالد من خالل القانون 09-34 
لـسنة 2011 و ما يسمى بالخريطة الصحية و املخططات الجهوية 
حقيقية  سياسية  إرادة  غياب  إىل  راجع  هذا  و  الصحي،  للعرض 
لضمان الحق يف الصحة لكافة املغاربة وتقليص الفوارق بني األفراد 

والجهات«.
األليم ال يمكن عزله عما  الحادث  » هذا  إن  تاماينوت  بيان  وأضاف 
يعرفه املغرب من تمييز بني األفراد والجماعات والتفاوتات الكبرية 
بني املناطق عىل املستويات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة 
السياسات  إىل  الثروة واملوارد إضافة  اقتسام  السلطة وعدم  احتكار 
من  عقود  خمسة  طيلة  الحديثة  الدولة  مارستها  التي  اإلقصائية 
املناطق  تفقري  عنه  نتج  واالستبداد،  الفساد  كرست  والتي  الزمن 
أجل  الريف من  انتفاض  أدى  ما  املركز  لصالح  والجهات  األمازيغية 
الرشقي،  الجنوب  يف  األوضاع  عىل  عارم  وسخط  املرشوعة،  مطالبه 
وتعتمد  األمازيغ  مواطنيها  بحياة  تستهرت  الدولة  أن  اعتبار  عىل 

مقاربة أمنية وترهيبية للتعاطي مع مطالبهم«.
الرامي  الشعبي  »للمطلب  مساندتها  عن  تاماينوت  منظمة  وأكدت 
هو  كما  وطنية  بمواصفات  بتنغري  إقليمي  مستشفى  إنشاء  إىل 
منصوص عليه يف قانون املنظومة الصحية  34-09، يضمن لجميع 
املواطنني حق الولوج إىل الخدمات الصحية بدون تمييز بسبب اللغة 

أو االنتماء الجغرايف أو املستوى االجتماعي«.

* »إمسلي«.. نتيجة إقصاء األمازيغ
بدوره، اعترب املكتب الوطني لجمعية صوت املرأة األمازيغية واملعروفة 
التهميش  سياسة  »نتيجة  »إيديا«،  الطفلة  وفاة  أن  بـ«إمسيل« 
واإلقصاء ضد األمازيغ يف ربوع الوطن وعىل رأسها السياسة الصحية 

والتعليمية«.
املغرب  عىل  املتعاقبة  »الحكومات  أن  بيانها،  يف  »إمسيل«  وأوضحت 
ضد  »البلوكاج«  سياسة  نهج  يف  مستمرة  زالت  ال  سنة  ستون  مند 

البنية  ضعف  إىل  أدى  ما  هو  و  العميق  باملغرب  يسمى  ما  ساكنة 
التحتية للمصالح االجتماعية للساكنة بفعل افتقاد ملجمل مقومات 
تعرضت  التي  الفئة  من  واألطفال  النساء  وكانت  الكريمة  الحياة 

وبشكل كبري لكل إشكال العنف املؤسساتي ».
الكاملة يف موت الطفلة »ايديا« إىل ما  و حّملت »إمسيل« املسؤولية 
وصفته بـ«الحكومات املتعاقبة يف املغرب، و للدولة املغربية يف عدم 
والطفلة  الطفل  حقوق  اتفاقية  وخاصة  الدولية  باملواثيق  التزامها 

التي صادقت عليها.«
كما نّددت جمعية صوت املرأة األمازيغية بما وصفتها بـ«السياسات 
العمومية اإلقصائية والعنرصية ضد كل السكان األصليني بمختلف 
بيان  قول  حد  عىل  الرشقي«  الجنوب  جهة  ومنها  املغرب،  جهات 

املنظمة النسائية 

* تامونت.. وفاة إيديا نتيجة حتمية لسياسة التهميش
للحريات«،  »تامونت  لحزب  التحضريية  اللجنة  أكدت  جهتها،  من 
الذي  التهميش  لسياسة  حتمية  »نتيجة  هو  إيديا  الطفلة  وفاة  أن 
تنهجه الدولة املركزية يف تدبريها ملناطق املغرب غري النافع«، مطالبة 
املحاسبة  ربط  ملبدأ  تفعيال  الوردي  لحسن  الصحة  وزير  باستقالة 
فتح  مع  واألخالقية،  السياسية  املسؤولية  فيها  بما  باملسؤولية 
تحقيق قضائي وإداري نزيه ومستعجل حول مالبسات وفاة الطفلة 

وتحديد املسؤوليات اإلدارية والقانونية«.
»العالم  توصل  لـ«تامونت«  الوطنية  السياسية  اللجنة  بالغ  وأكد 
األمازيغي« بنسخة منه، أن سياسة »التهميش التي تنهجها الدولة يف 
املنطقة، تهدف إىل إقصاء الساكنة من املعرفة ووسائل اإلنتاج وتدبري 
أفق إضعاف مقاومتها وتسهيل تبعيتها واستغالل  العام، يف  الشأن 
تحت  الزالت  املنطقة  أن  إىل  مشريا  هويتها.  عىل  والقضاء  ثرواتها 
ما  رغم  مناطق عسكرية،  التي صنفتها  الظهائر  رحمة مقتضيات 
تذره عىل الدولة من ثروات معدنية وطبيعية ومالية وطاقية ومائية 
املهاجرين، والسدود،  )الذهب، والفضة، والسياحة، وعائدات  هائلة 

والطاقة الشمسية.«
بمختلف  األمازيغية  الحركة  أعضاء  »جميع  »تامونت«  ودعت 
واالنخراط  محنتها،  يف  الطفلة  أرسة  لدعم  والحقوقيون  مكوناتها 
قوي  جماهريي  احتجاجي  فعل  ومأسسة  تأسيس  يف  الجماعي 
خالل  من  والجهات  املركزية  الدولة  بني  العالقة  دمقرطة  أجل  من 
تمكينها من التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة والتوزيع العادل 
بالحقوق  والتمتع  البيئية  التوازنات  وضمان  للثروات،  واملنصف 
االجتماعية )الصحة التعليم السكن...( والحقوق اللغوية والثقافية، 

يف إطار املغرب الفيدرايل األمازيغي«.

* فيدرالية اجلمعيات األمازيغية.. سياسة التهميش والتفقري واحلكرة 
بدوره، اعترب املكتب الفيدرايل للفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية 
املاليني  من  واحدة  إال  ليست   » ايديا   « الطفلة  قصة  أن   ،»FNAA«
التي يعيشها مغاربة املغرب املنيس كل يوم ومند ما يناهز اكرت من 
الدقة  بمنتهى  ولخصت  »إيديا«عرفت  وفاة  أن  إىل  مشريا  سنة،   60
التي  السياسة  تلك  التهميش والتفقري والحكرة،  ما معنى »سياسة 
سنتها الحركة الوطنية والدولة املغربية عىل املغرب العميق عقابا له 

عىل مقاومة االستعمارين الفرنيس واالسباني.«
كما اعتربت »سياسة التهميش والحكرة متعمدة وجريمة ساهم فيها 
كل من فرنسا والحركة الوطنية والدولة املغربية، وبعد 105 سنوات 
قد حان الوقت للقطع معها وفتح مرشوع املصالحة واإلنصاف مع 
الشعب األمازيغي يشمل الجوانب الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
والتاريخية«، مطالبة » التنظيمات السياسية والحقوقية التي ولدت 

من رحيم الحركة الوطنية بتقديم االعتذار للشعب االمازيغي«.
الحركة  تاريخ  كتابة  بإعادة  التعليم  وزارة  »الفنا«  بيان  طلب  كما 
الشعب  ضد  جرائمها  عىل  والتسطري  املدرسية  الكتب  يف  الوطنية 
ميزانية،  بتخصيص  املغربية  الحكومة  و  تتكرر،  لكيال  األمازيغي 
الذي  الرضر  لجرب  خاصة  املدني،  املجتمع  ومراقبة  بمشاركة  تنفد 
لحق األمازيغ من سياسة الحكرة للحركة الوطنية وحلفائها داخل 

وخارج دواليب الدولة«.
املدني  األمازيغية«املجتمع  للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  وناشدت 
نضالية  ملعركة  واالستعداد  الصفوف  بتوحيد  الرشقي  بالجنوب 

طويلة األمد تكون يف مستوى معارك بوكافر التي خاضها األجداد«، 
و »املجتمع املدني بالريف ببدل الجهود والنفس الطويل لرد االعتبار 

للدين أعطوا دمائهم يف معارك أنوال«.

* »أفريكا«... جتليات امليز العنصري 
من جانبها، اعتربت جمعية »أفريكا لحقوق اإلنسان« أن وفاة الطفلة 
»إيديا فخر الدين« وما وصفته بـ«الحيف و التهميش الذي تعيشه 

منطقة أسامر عموما«، من »تجليات امليز العنرصي باملغرب«.
من جانب آخر، شجب املكتب املركزي لجمعية »أفريكا« ما وصفها 
بـ«األكاذيب املتضمنة يف الترصيح الذي أدىل به املدير الجهوي لوزارة 
الصحة لجهة أسامر ) درعة ـ تافياللت ( بتحميله مسؤولية وفاة 

»إيديا« ألفراد عائلتها بمؤاخذتهم بالتباطؤ يف نقلها إىل فاس«.
بنسخة  األمازيغي«  »العالم  لها، توصل  بيان  »أفريكا« يف  وأوضحت 
منه، أن »الجميع يعلم حقيقة ما جرى وعىل علم بكل حيثيات الحدث 
24 ساعة  خصوصا وأن هناك وثائق تفند ذلك، و أن »إيديا« قضت 
رهينة بمستشفى الرشيدية بدون عناية طبية تذكر باستثناء إجراء 

»السكانري« والذي أدت العائلة مصاريفه للمستشفى.« 
بيانها، »املسؤولني مركزيا بفتح تحقيق جدي  أفريكا عرب  وطالبت 
عنه  نتج  الذي  املهني  بواجبه  إلخالله  الجهوي  املدير  هذا  ومعاقبة 
الكاذبة  والترصيحات  باملغالطات  إدالئه  إىل  إضافة  طفلة،  وفاة 

»سياسة الهروب إىل األمام« عىل حد قولها.

* وزارة الصحة.. مسؤولية وفاة »إيديا« تتحملها أسرهتا!
 من جهته، حّمل عبد الرحيم الشعبي،  املدير الجهوي للصحة بجهة 
درعة تافيالت، مسؤولية وفاة الطفلة »إيديا« إىل أبويها، مضيفا أن 
»األرسة لم تتخذ قرارا رسيعا بنقل »إيديا« من تنغري إىل املستشفى 

الجامعي بفاس« .
أن  الصحة يف ترصيحات إعالمية،  لوزارة  الجهوي  املسؤول  وأوضح 
وفاة الطفلة ناتج عن تأخر والديها يف نقلها، حيث أن الطفلة وقعت 
من مرتفع يوم السبت املايض، وملا فحصها الطبيب بمستشفى تنغري 
أخرب أبويها برضورة نقلها عىل وجه الرسعة إىل مستشفى الرشيدية، 
ظلت  حيث  يتم  لم  الذي  األمر  دقيقة،  بتشخيصات  القيام  أجل  من 

العائلة مرتددة، رغم توفري سيارة اإلسعاف.«
وأضاف مسؤول الصحة بجهة درعة تافياللت ، إن »العائلة مسؤولة 
عن  تدهور الحالة الصحية للطفلة،” مشريا إىل أنه “لو أن عائلتها 
املستشفى ما كانت  لهم  الذي حدد  املوعد  وافقت عىل نقلها يف يوم 

األمور أن تؤول إىل هذه النتيجة املأساوية”.

* أب »إيديا« يطالب بفتح حتقيق 
الدين، السلطات القضائية بفتح  إيديا »، إدريس فخر  طالب والد » 
تحقيق يف اإلهمال الذي تعرضت له »إيديا« يف مستشفى موالي عيل 
الرشيف بالراشيدية، وعدم تمكن األطباء من تشخيص حالتها، رغم 

أنها تحملت مصارف »السكانري« مرتني .

* »حراك أسامر« يستعد لالحتجاج

الزمن  مع  رصاع  يف  أسامر«  أليت  الشعبي  »الحراك  لجنة  دخلت 
املقبل  ابريل   30 األحد  تنظيمها  املزمع  أسامر«  لـ«رصخة  للتعبئة 

بساحة الربيد بمدينة تنغري.
للمغرب،  الرشقي«  »الجنوب  منطقة  ونشطاء  الفعاليات  وأطلقت 
دعوات عىل مواقع التوصل االجتماعية، تطالب التنظيمات الجمعوية 
والحقوقية ونشطاء املجتمع املدني وكافة ساكنة الجنوب الرشقي، 
باملشاركة يف املسرية االحتجاجية املزمع تنظيمها بتنغري، احتجاجا 
الطفلة »إيديا«، وتنديدا بما وصفته »الحكرة والتهميش،  عىل وفاة 
منطقة  له  تتعرض  الذي  الجماعي  والعقاب  املمنهج  واإلقصاء 

أسامر«.
واعتربت لجنة الحراك بـ«أسامر« أن وفاة »إيديا«، »نكأ جراح أسامر 
من  ألزيد  املمتد  و  املمنهج  التهميش  و  اإلقصاء  مرارة  نكأ  و  ككل 
100 سنة«، داعية » ساكنة »الجنوب الرشقي« باالنخراط الفعال و 
اإليجابي يف التأسيس لحراك أيت أسامر العازم عن إطالق » رصخة 

أسامر« يوم 30 أبريل 2017 بتنغري املقاومة و العزة«. 

وفاة »إيديا«
استنكار، غضب وشجب، دعوات إلقالة وزير الصحة وأخرى تدعو »حلراك أسامر«

أجج وفاة الطفلة »إيديا« صباح الثالثاء 11 أبريل اجلاري، ووري جثماهنا الثرى صباح األربعاء 12 أبريل بتنغري، نتيجة تعرضها لزنيف دماغي بعد إصابتها بكسر على مستوى الرأس مل يتمكن أطباء املستشفى اإلقليمي تنغري 
و مستشفى موالي علي الشريف بالرشيدية من رصده، قبل أن تلفظ أنفاسها األخرية يف املستشفى اجلامعي بفاس، موجة عارمة من الغضب يف صفوف ساكنة »اجلنوب الشرقي« والتنظيمات األمازيغية يف املغرب.

وتوالت العشرات من البيانات والبالغات املنّددة واملستنكرة بشدة، اإلمهال الذي تعرضت له الطفلة »إيديا«، واعتربت التنظيمات األمازيغية جمتمعة، أن وفاة الطفلة الصغرية بتنغري، »نتيجة حتمية لسياسة التهميش الذي 
تنهجه الدولة املركزية يف تدبريها ملناطق املغرب غري النافع«، كما أمجعت على أن وفاة »إيديا« يلخص مبنتهى الدقة ما معىن »سياسة التهميش والتفقري واحلكرة.. اليت متارسها الدولة املغربية على املغرب العميق. 

وتعالت األصوات املطالبة باستقالة وزير الصحة حلسن الوردي تفعيال ملبدأ ربط املحاسبة باملسؤولية مبا فيها املسؤولية السياسية واألخالقية، مع فتح حتقيق قضائي وإداري نزيه ومستعجل حول مالبسات وفاة الطفلة وحتديد 
املسؤوليات اإلدارية والقانونية، وأخرى تدعو للدخول يف احتجاجات غري مسبوقة حتت إسم »جلنة احلراك الشعيب أليت أوسامر«، يف املقابل نفت وزارة الصحة مسؤوليتها عن وفاة الطفلة »إيديا«، ومحلت املسؤولية ألسرهتا.

‚منتصر إثري



•نبدأ بالسؤال الكالسيكي، من يكون املخرج 
عبد الرحمان العبدي؟

بايت   1988 مواليد  من  العبدي  الرحمان  عبد   **
تنغري،  اقليم  دادس  الخميس  سوق  أعيل  قايس 
حاصل عىل شهادة اإلجازة تخصص علم االجتماع 
مراكش،  عياض  القايض  بجامع   2012 سنة 
األمازيغية  الدراسات  بشعبة  اإلجازة  شهادة  و 
أتابع  حاليا  أكادير،  زهر  ابن  بجامعة   2016 سنة 
بكلية  األمازيغية  والثقافة  اللغة  بماسرت  دراستي 

اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر.
 ssidir  « القصري  فيلمك  قليال عن  * حدثنا 
tamttant » الذي نال جائزة مهرجان تنغري 

الدويل للسينما؟
الذي   »ssidir tamttant  « القصري  الفيلم   **
شاركت به يف املهرجان يعد ثاني فيلم قصري يل يف 
يحكي  البيئة،  ثيمة/موضوع  يتناول  املجال،  هذا 
نظرة  مغايرة  بنظرة  الطبيعة  إىل  ينظر  طفل  عن 
مليئة باأللوان...، فمن خالل فكرة بسيطة استطاع 

أن يقنع أقرانه بأهمية البيئة التي تحيط بهم.
* ما هو شعورك وأنت تنال الجائزة األوىل يف 

مسارك املهني؟
جائزتي  ألنها  بالجائزة  بفوزي  سعيد  جد  أنا   **
بها  الفوز  تمنيت  قد  أني  املجال، كما  األوىل يف هذا 
يدعمونني  الذين  أصدقائي  و  لعائلتي  أهديها  لكي 
ويشجعونني دائما، الجائزة بمثابة تحفيز للميض 

قدما من اجل خدمة السينما باملنطقة.
 ssidir»فيلم ينال  أن  تتوقع  كنت  هل   *

tamttant » هذا التتويج؟
** لقد تتبعت جميع األفالم املشاركة، وقد الحظت 
الفائز،  توقع  لذلك يصعب  املستوى  يف  أفالم  وجود 

مع ذلك أمنت بحظوظي.
يف  التحكيم  لجنة  إعجاب  أثار  الذي  ما    *

نظرك؟
األفالم،  تقييم  يف  معايريها  تحكيم  لجنة  لكل   **
اللجنة  اهتمام  يثري  قد  ما  أهم  املتواضع  نظري  يف 
هو كون الفيلم يتناول موضوع إنساني عاملي تمت 
بني  ومن  بسيطة،   محلية  فنية  برؤية  معالجته 

ميزات الفيلم أيضا كون املمثلني من فئة الصغار.
تأثرت  التي  السينمائية   التجارب  * ما هي 

بها؟

** أتابع جميع األفالم بدون استثناء، وبالخصوص 
حاليا  لكنني  الكورية،  الهندية،  األمريكية،  األفالم 
تعالج  ألنها  الرتكية،  التاريخية  باألفالم  مهتم 
أعيش  الذي  للمجتمع  قريبة  وقضايا  مواضيع 
السيايس  التنظيم  العشرية،  القبيلة،  كقضايا  فيه 

التقليدي.
يف  األمازيغي  الفيلم  واقع  ترى  كيف   *

املغرب؟
جدا،  صعبة  وضعية  يعيش  األمازيغي  الفيلم   **
يرتقي  أن  إما  الطرق،  مفرتق  يف  أنه  القول  يمكن 
من جميع الجوانب وبالتايل إنتاج أفالم ذات جودة 
يبقى  أن  أو  األخرى..  األفالم  منافسة  تستطيع 
برؤية  األحيان  املعالجة يف غالب  حبيس مواضيعه 
املتواضع  نظري  يف  التجديد،  فيها  يغيب  تقليدية 
ودعمهم  الطموح  بالشباب  لالهتمام  الوقت  حان 

إلعطاء دماء جديدة الفيلم األمازيغي.

* حاوره: منترص إثري

عبد الرمحان العبدي »للعامل األمازيغي«
 ,S  TMAY ⴹⵓⵟT » الفيلم األمازيغي يف مفترق الطرق

ADD  WAMJAR  WA 
ATTAF VAD XARPIⴹ » 
ـَّْف غاذْ   »ْس ْث ماْي ضوْط، أذْ و اْم جاْر و أت

خاْرحيظ«

باألمتعة  الزاخر  البيت  عن  كناية  املثل  هذا 
واالغراض املنزلية الدالة عىل القيمة االعتبارية 

لصاحبها .
وقصة هذا املثل هي كالتايل:

كانت  حني  الغابرة،  االزمان  يف  أنه،  يُحكى 
ر أو الجراب املصنوعة من القماش أو  تكثرالرُصَ
من الجلد، يف بيت أحد ما يف بالد الريف الكبري، 
ما  يملك  البيت  هذا  صاحب  أن  يعني  ذلك  كان 
يكفي من الزاد والحاجات يف بيته، كما كانت هذه 
آنذاك،  الشعبي،  االعتقاد  يف  تمثل  أيضا  الرصر 
مرآة ملا يحيا فيها صاحبها من رغد العيش وثروة 
ال بأس بها، و من هنا، إذن، قيمتها االعتبارية 
والحقيقية التي اكتسبتها يف الحياة االجتماعية 
نجد  الرصر  هذه  جانب  إىل  الريفي  لإلنسان 
«جمع   tissiyyarssn» »ِثسياْرسني« 
ثم    »tissiyyarsst« »ثسياْرْست« 
قبيل  من  كانت  ولذلك   .»aqbbuz« »أقـبُّوْز« 
االشياء التي كان يتباهون بها الريفيون، آنذاك، 

ويتخذونها لالفتخار بها عىل بعضهم البعض.
ُشبِّهْت  كثافتها،  وشدة  عددها  كثرت  وعىل 
الشعبي  املثل  هذا  يف  الجراب  أو  الرصر  هذه 
االحراش  من  بستار  الريفي  االمازيغي 
يبقى  لم  الذي  واملشتبكة  امللتفة  واالغصان 
إىل ما وراءها، والتي ال يمكن سرب  فيها سبيل 
غورها أو شق ممر  داخلها للولوج إىل  تخومها 
إال باستخدام ما يسمى باألمازيغية الريفية ب 
 tmayⴹⵓt, dd « »ثماْي ضوْط  ذْ واْم جاْر «
wamjar «وبالعربية املَِلمَّ واملنجل ) و املِلمَّ هي 
عىص  عن  عبارة  وهي  الفالح  يستعملها  أداة 
قسمني  إىل  الطرف  منقسمة  الطول  متوسطة 
الفالح  يستخدمها   )V( شكل  عىل  متساويني 
شق  و  السدر  قطع  عملية  يف  للمنجل  كسند 

السبل يف االحراش الشائكة(.
البيت،  متاع  من  وعاء  هي  هي؟  ما  والرصر 
املعز  جلد  من  االحيان  أغلب  يف  مصنوع  
يُسمى  لزينة  بقماش  ومغطى  الغنم،  أو 
«، منقوع يف مادة  تسمى   elmarf« )امَلْرْف(
اللون  بحسب   »  taoaqqact  « اْشْت(   )ثعقَّ
املرغوب فيه. بعد ذلك يتم تزويقها و تنميقها 
عىل  تلصق  املرايا  زجاج  من  صغرية  بقطع 
رونقا  لها  تعطي  بخيوط  مذيلة  القماش 
هن  النساء  و  الحائط.  عىل   تعلق  ثم  وجماال، 
من كانوا يضطلعن بمهمة صنع هذه الوفاض 

أو الرصر أو الجراب، آنذاك.
الريفية  باألمازيغية  الرصر  هذه  تسمى  و 
»ِثْخريضني« » tixriⴹin «جمع »ثخريط »  
taxrid «. وكانت تدخل ضمن ما تأتي بها 
العروسة من دار أبيها وتجلبها إىل بيت الزوجية 
أنها كانت  الغابرة. ويُحكى أيضا  الفرتة  يف تلك 
تمأل بالقش والتبن ثم تعلَّق عىل الحائط  فوق 
 « يف    »tissiyyarsst  « ِثسيارست   «

. » axxam « »ام أخَّ
وكانت للرصر، آنذاك، أيضا استعماالت متعددة؛ 
بعد  الرسدين  سمك  تخزين  يف  تستعمل  كانت 
طبخه فوق » أْخذيْم » » axdim « يف االيام التي 
خزن  يتم  بكثرة،  متوفرة  الكمية  فيها  تكون 
أو  الراعي  املوالية وقد يحمل فيه  الباقي لأليام 

املسافر ما يحتاجه من زاد.
إىل  الناس  بني  متداوال  املثل  هذا  بقي  هنا  ومن 
و  اْم جاْر  و  اذْ  ماْي ضوْط  ْث  ْس  يومنا هذا.« 
  S  TMAY ⴹⵓⵟT, ADD » »أتْف غاذْ خاْر حيْظ

 « WAMJAR  WA ATTAF VAD XARPIⴹ
ملحوظة البد منها:

هي   »  tissiyyarsst  « ثسيَّاْرْسْت«   «
عبارة عن »قفة« التي تعني  »ثْقراْفْت« باللغة 
مصنوعة  كبري،  الحجم  من  الريفية  األمازيغية 
الحلفاء،   »  tizⴹant  « »ِثْزظانت«  مادة  من 
العادية،   »  taqraft  « ثَْقرافت«  وتتميزعن« 
 « »أغراون«  يديها  بطول  و  حجمها  بكرب 
ب  الحائط  عىل  بهما  تعلق  ألنها   »  avrawn

»أخام« » axxam « بعد ملئها بالدقيق.  
عن  عبارة  «فهو   aqabbuz  «  « »أقبَّوْز  أما  
حجم  يف  لكنها   »  tazyawxt  « »ثْزياْوْخْت« 
أكرب،) وقد يكون يف  مختلفة األحجام؛ الصغرية 
 « »آري«  من  مصنوع  الكبرية(  و  املتوسطة  و 
ari «  الدُّوم بالعربية يمأل بالحبوب وقد يصل 
 tvurar « »حجم كميتها إىل ثالث ْن »تْغوراْر

.» tvurar « »أو أربع ْن »ثْغوراْر »
1 ثْغرارْث يساوي 1 قنطار.

أدوات  الكبري من  الريف  هذا بعض مما كان يف 
منزلية منذ قرون طويلة.

                             بقلم:عبد الكريم بن شيكار

أمثال أمازيغية
www.amadalpresse.com  

13 أبريل   2017 - العدد 195
1 ABRIL 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 195 ثقافة وفن15

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ  

* حدثنا عن منجزك األدبي.
رواية  يف  األدبي  منجزي  يتلخص   **
ويهران«،  ن  »إكضاض  عنوان  تحمل 
نرشت سنة 2009، وقصائد شعرية لم 

تنرش بعد. وكتب خارج األدب.
يف  انخراطك  قصة  هي  ما   *

الكتابة. كيف جئت إليها؟
باألمازيغية،  الذين يكتبون  ** كأغلب 
األساس  الدافع  هو  النضايل  الهم  كان 
يف  للمساهمة  باألمازيغية،  للكتابة 
طابعها  من  األمازيغية  اللغة  انتقال 
إىل  الشفوي  األدب  عليه  يغلب  الذي 
يفرس  ما  وهذا  املكتوب.  األدب  مرحلة 
عرفتها  التي  النوعية  الطفرة  كون 
وظهور  تزامنت  باألمازيغية  الكتابة 
أساسا  تمثل  أمازيغي،  هوياتي  وعي 
الجمعيات  من  العديد  تأسيس  يف 
من  الستينيات  أواخر  منذ  األمازيغية 
ولدت  حيث  أكادير،  يف  املايض.  القرن 
األسبوعية  اللقاءات  كانت  وكربت، 
الحسني  الحي  الشباب  بدار  املنظمة 
تاماينوت  جمعية  طرف  من  بأكادير، 
املايض،  القرن  من  التسعينيات  خالل 
الجامعي  الشباب  من  للعديد  دافعا 
وكان  باألمازيغية.  الكتابة  ملحاولة 
كاتب  مائة  إىل  الوصول  آنذاك  الهدف 
التي  هي  الدينامية  وهذه  باألمازيغية. 
 ،2010 سنة  يف  أي  بعد،  فيما  أعطت 
تأسيس رابطة تريا للكتاب باألمازيغية، 
نرش  من  وجيز  ظرف  يف  تمكنت  والتي 

113 كتابا باألمازيغية.
* ماذا عن ظروف كتابة ونرش 

نصك األول؟
بما تحدثت  الظروف مرتبطة  ** هذه 
صدور  بعد  خاصة  السابق،  يف  عنه 
جمعية  طرف  من  تاسافوت  جريدة 
للثقافة  الجديدة  )الجمعية  تاماينوت 
والفنون الشعبية آنذاك(، وكانت تنرش 
ما  وهو  الجمعية،  أعضاء  نصوص 

دفعني لكتابة أول نص يل باألمازيغية، 
وكان  الرابع،  أو  الثالث  العدد  يف  ربما 
ولكم  األم«.  لغته  يف  الطفل  »حق  حول 
أن تتصوروا تأثري ذلك يف نفسية شاب 

يرى اسمه عىل صفحات جريدة. 
* البد أن األمر سيكون مدهشا. 
إنها والدة الكاتب. لهاذا أسألك 

عن مفهومك لألدب؟
و  العقل  عن  صادر  إبداع  األدب   **
القلب، يحمل خطابا يرتكز أساسا عىل 
الجمالية يف مستويات عدة، هدفه إمتاع 

القارئ. 
تكتب؟«  »ملاذا  سؤال  طرح   *
وكل  الكتاب،  من  كثري  عىل 
مختلفة.  إجابة  أجاب  منهم 

ماذا عنك، ملاذا تكتب؟
من  مناضل  ألنني  أكتب  البداية  يف   **
أجل لغتي، وفيما بعد بدأت أحس بأنني 
تدفعني  داخلية  لرغبة  استجابة  أكتب 

للكتابة.
قبل  طقوسا،  تمارس  هل    *

وأثناء الكتابة؟
التي  بل هي  الكتابة،  أقرر وقت  ال   **
تفرض نفسها عيل، وبالتايل ال ترتك يل 

وقتا ملمارسة طقوس ما.
عىل  نقدا  تمارس  وهل   *
عنها  تنفصل  هل  نصوصك؟ 
ال  ناقدا  بوصفك  لتقرأها 

مبدعا؟
يعد  لم  نيص  ينرش  أن  بمجرد  ال.   *

ملكي.
الزمنية  الفرتة  هي  ما   **
روايتك  كتابة  استغرقتها  التي 

»إكضاض ن ويهران«؟
** استغرقت تقريبا سنة كاملة.

من  ترفع  حتى  تقرأ  ماذا   *
القيمة األدبية لكتاباتك؟

** أعمل قدر اإلمكان عىل قراءة بعض 
األخرى،  اللغات  يف  األدبية  النصوص 

وروايات  الحايف ملحمد شكري،  كالخبز 
لحسن  حمار  وسرية  التوفيق،  أحمد 
خري  كمحمد  بالفرنسية  أو  أوريد، 
كانت  وإن  روايات  كلها  وهي  الدين. 
أن  إال  األمازيغية  غري  بلغات  مكتوبة 
مخيالها  و  شخصياتها  و  فضاءاتها 

أمازيغي. 
النرش  عالم  إىل  لننتقل   *
النسخ  عدد  ما  والتوزيع. 
املطبوعة الرواية؟ وما هو حجم 

املبيعات؟
** طبعت منها ألف نسخة، وبيع منها 
نسخة   600 حوايل  النصف،  من  أكثر 
بما أنني لم أعد أراها يف رفوف املكتبات 

وأحتفظ بالباقي.
* هل حصلت عىل أي تعويض 
مادي منها ؟ وهل يمكنك ذكر 

التفاصيل؟
أي  من  أطلب  لم  اليوم  حدود  إىل   **
مكتبة أداء ما بذمتها، وهذا مشكل آخر 
الذين  باألمازيغية  الكتاب  منه  يعاني 
أمام  إصداراتهم،  بتوزيع  يتكفلون 
غياب دور نرش حقيقية تهتم باإلصدار 

األمازيغي.
* ملن تقرأ من الكتاب األمازيغ؟

كل  أقرأ  أن  املستطاع  قدر  أحاول   **
ما يصدر باألمازيغية، خاصة الروايات 
لبعض  أشري  أن  البد  وهنا  والقصص، 
ولحسن  أكوناض،  كمحمد  الكتاب 
وإبراهيم  أوسوس،  ومحمد  زهور، 

العرسي. 
نقدية  نصوصا  ثمة  هل   *
متنا  إبداعك  اعتمدت  منشورة 

للدراسة؟
يف  الدراسات  بعض  خاصة  نعم،   **
اإلجازة  شهادة  نيل  بحوث  إعداد  إطار 
أو املاسرت، وبعض املقاالت املنشورة يف 

كتب متخصصة يف الثقافة األمازيغية.
* بمن تأثرت إبداعيا؟

كل  لهم،  قرأت  بالذين  تأثرت   **
بمقداره. وأحاول أن تكون يل شخصية 

متميزة عىل مستوى الكتابة.
* ملاذا اخرتت الرواية ولم تخرت 

أجناسا أدبية أخرى؟
»رابطة  من  بتأثري  الرواية  اخرتت   **
تشجع  التي  باألمازيغية«،  للكتاب  تريا 
األدبية  األجناس  يف  باألمازيغية  اإلبداع 
الجديدة، والتي لم تكن معروفة سابقا.

لو  تود  الذي  السؤال  ما   *
يطرح عليك؟

الكتابة  آفاق  عن  الحديث   **
باألمازيغية.

* هال أجبت عنه؟
** تعرف األمازيغية طفرة نوعية عىل 
األجناس  الكتابة، ويف مختلف  مستوى 
أهمية  يزداد  تراكما  خلق  مما  األدبية، 
الرتاكم اليعني  يوما بعد يوم. لكن هذا 
املستويات  مختلف  يف  الجودة  دائما 
يفرض  ما  وهو  بالكتاب،  املرتبطة 
للمنتوج  أدبي  لنقد  التأسيس  رضورة 
تطويره.  أفق  يف  األمازيغي،  اإلبداعي 
بالقارئ،  أيضا  مرتبط  األفق  وهذا 
التوزيع  إشكاالت  من  به  ومايرتبط 

والتلقي. 
تعني  ماذا  واحدة،  * يف جملة 

لك املرأة؟ 
** املرأة: نصف املجتمع.

** والجنس معربا عنه يف اإلبداع: مثله 
مثل باقي املواضيع.

** واملوت: مستويات مختلفة.
** والدين: ممارسة ثقافية.

لسنية  منظومة  العربية:  واللغة   **
ككل اللغات.

* حاوره: مبارك أباعزي

الكشف عن املغارات السرية لإلبداع مع الروائي الدكتور احلسني بويعقويب يف حوار بـ »العامل االمازيغي«

احلسني بويعقويب: »أكتب من أجل لغيت. وال أقرر وقتا للكتابة«

 ssidir « قال املخرج الشاب عبد الرمحان العبدي، الطالب بسلك ماستر اللغة والثقافة األمازيغية بأكادير، واحلائز مبلفه القصري
tamttant«  على اجلائزة األوىل ملهرجان تنغري الدويل للسينما، ان »الفيلم األمازيغي يعيش وضعية صعبة جدا إن مل أقل يف 
مبعاجلة  االكتفاء  من  بدل  األخرى،  األفالم  منافسة  تستطيع  جودة  ذات  أمازيغية  أفالم  إنتاج  ضرورة   على  مؤكدا  الطرق«  مفترق 
دماء  إلعطاء  ودعمهم  الطموح  بالشباب  »االهتمام  على  األمازيغي  املخرج  وشّدد  قوله.  حد  على  التقليدية«  بالرؤية  املواضيع 
مساره  يف  األوىل  باجلائزة  للفوز  سعادته  عن  األمازيغي«  »العامل  مع  حواره  يف  الشاب  املخرج  وعرب  األمازيغي«  للفيلم  جديدة 

الفين، مؤكدا أن الفوز يشكل له حتفيزا للمضي قدما يف خدمة السينما األمازيغية.

الدراسات  دبلوم  عىل  حصل  والجامعي.  االبتدائي  تعليمه  تلقى  وفيها  بأكادير،  بويعقوبي  الحسني  ولد 
املعمقة بجامعة باريس 8، ودبلوم يف اللغة األمازيغية باملعهد الوطني للغات والحضارات الرشقية بباريس، 
ودكتوراه يف األنثربولوجية يف معهد الدراسات العليا يف العلوم االجتماعية بباريس. يشتغل أستاذا بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، بجامعة ابن زهر أكادير. له عدة إصدارات باللغة الفرنسية أهمها كتاب »محمد 
:مساهمة  بفرنسا  و«األمازيغ  باملغرب«،  األمازيغية  الحركة  رجاالت  أحد  سرية  اإلجماع:  رجل  شفيق: 
املغاربة يف تشكل الهوية الفرنسية-األمازيغية«، ورواية باللغة األمازيغية عنوانها »إكضاض ن ويهران«، 

إىل جانب العديد من املقاالت يف مجالت وطنية ودولية.
 وقد أنجزنا معه هذا الحوار للتعرف عىل العوالم الرسية للكتاب باألمازيغية، وكشف طرق تفاعلهم مع 
عذابات الكتابة ولذاتها. ونظن، حسب معلوماتنا، أن هذا الجانب الخفي يف عالم الكتاب األمازيغ، لم يتم 
الحديث عنه من قبل، وال شك أن األمر سيكون مبهرا ومدهشا، كلما أغرق الكاتب يف وصف التفاصيل 
الصغرية التي أنتج يف سياقها نصوصا قرأناها بلذة ومتعة، وتساءلنا لحظتها: »من أين جاء كل هذا«. وقد 

بدأنا معه هذا الحوار بالسؤال اآلتي:

‚

‚
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tayafut tazddagt ili
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g tingiri n Dujambir 2016 s udvar

TAYAFUT IDDUKMAN :
TAYAFUT TAZDDAGT  ILI N
TRBIOTIZRIN I SFRT
TAMZWARUT ASWIR N 2 IMLYAR
IDULARR

Tzri tyafut tazddagt  ili n trbiotizrin
i sfrt tamzwarut aswir n 2 imlyar
idularr, s walay tga s +4%, s tamut irssan
imik i akw tirubba g tyafut n trbiot .

Aggafy tga tnbdut tazddagt ubank s umur n
+10% ad igula ar 13 umlyar udrham, s :

- Wamaç iddukman I tguri ubank s udas
tga tama ns s +8% ad ig win  tama iburuzn
nvd tama idrimn.

- Tiguriwin izggan igan tin tguri ugdz ,
yiwÄn +86% izdin s wamaç I waqrab
warrant g uzmz g gwzn watign uburz.

- Tamut g tnbdut tazddagt ubank I tama
iburuzn  d idrimn igan 87% zg tnbdut
tazddagt ubank amddakmu d tamut tga
tguri ugdz s 9%.

Avudu axatar aguran d uvudu I wnzziv
ussulv s 1,9 n tmqqit % allig igula 56,8% g
2016, s irçan timatutin timddukma I
wssulv s watig n 7,4 umlyar udrham, s
walag igan win +6%, s uswir iggwzn zg mayd
illan g uswir n tnbdut tazddagt ubank(+10%).

Arcco I yrçan n tyafut tamatut I wssulv s
umur n +15%, ad tawÄ vr 5,6 umlyar udrham.

Arcco I watig irçan s umur +12%, ad tgula 1,6
umlyar udrham g 2016, mind I 1,4 umlyar
udrham g 2015 d umur watig irçan igulan 0,91%.

Tazmmart imsawaÄn I wsmuttuy amazlug, ayad
ayd isvudun avamus imrwasn ur ittufrun. D s
uynna as ittussily zg umur usmutty igan
imzlagn ar 64% g 2016 mnid I 59% g 2015.

Asdus I tzmmart tasdramt I trbiot s
walay I yddatn  uçlign ili n trbiot s umur
n +7,3% ad tgula ar 18,3 umlyar udrham.

apbubÄ I wswir ivudan  n trarit idrimn
uçlign  ar 12,6% g 2016.

Arcco I wmuggu yili amddukmu s umur n
+9,5% allig immuty zg 279,4 umlyar udrham
ar 306 umlyar udrham g tingiri n
dujambir 2016, llig izri I sfrt
tamzwarut aswir n 300 umlyar udrham.

Iddv iga tarbiot ubank illan akw g
tmizar n afriqya, yumç ubank amvrabi I
tsbbabt n bra I yfriqya advar ns g
trbbao ubank iggwudin g afriqya, llig
iga tawuri ns g 21 n tmazirt d uvamis iga
I kkuç n tmizar tidmsanin igulan smus g
afriqya.

D ar nttafa abrid ad n afriqya altu g
wdvar n id ubank n afriqya iÄfarr I
trbiot g tyafut tazddagt ili n trbiot
(32%) d altu g tnbdut tazddagt ubank (43%).

TIYUFA N TMQACCUT
ASVUDU IMQQUR I WSWIR IRÇAN
G LLAN ISAKKAMN

Timvr I tyafut tazddagt s umur n +2%, llig
tgula ar 1,3 umlyar udrham g 2016.

Timvr I tnbdut tazddagt ubank s umur n
+14%, llig igula 6,1 umlyar udrham, s urcco
tga tyafut n tguriwin ugdz s umur n +68% d
ikkan afrruy ivudan I waqrab warrant.

Taguri ivudan I wbank d timvr I ydrimn s
umur n +8,5% llig tgula tama uburz +5%.

arcco gan irçan imatutn ussulv I tguri n
tmqaccut s umur n +7%, allig tgula 3,5
umlyar udrham g ufttuk I 26 ubank amaynu g
2016, issilin ankt n tratsa vr 723 ubank.

asvidi I wnzziv ussulv s 3,8 n tmqqit %,
llig immuty zg 60,7% g 2015 vr 56,9% g 2016.

Axitr I tyafut tamatut ussulv s +5%, llig
tgula 2,7 umlyar udrham g 2016.

issiwÄ usnuccg inmn d usggzdu iddukman I
tiyssa vr:

- asiggwz I watig irçan izddagn  n
tmqaccut s -14% s tiwä vr 821 umlyun
udrham, mind I 955 umlyun udrham g 2015.

- asiggwz gan imrwasn ibddan g ubank ar
6,46% mind I 6,59% g 2015 , pma ad tqqim
ddaw I wammas usays-bla ma va nssiÄn
abank amvrabi I tsbbabt n bra I
afriqya- llig yavul umur ad vr Äart zg
7,66% vr 8,05%.

- Asdus I wmur uvamus imrwasn ur
ittufrun yiwÄn vr 72,5% mind I 68,5% I
wsays ubank.

Arcco iga umuggu yili s +9,5% ad yawä 205,2
umlyar udrham ar 31 dujambir 2016. S uyad
as izri wuçu ubank I sfrt tamzwarut
aswir n 200 umlyar udrham.

Timvr gan isrusn imltavn s umur n +8,1% 
ad awÄn 122,2 umlyar udrham, mind I tmvr s
umur n +3,9% I wsays, ad isbdda div tiyufa
timaynutin g yili ugdz g isuras s I+48 n
tmqqit tarasalt allig tgula 14,53%.

Alay imrwasn igan +9,7% , llig gulan ar 118,6
umlyar udrham g 2016, mind I walay usays s
+4%, yudjan ili ubank ad iggafy g ugdz
imrwasn s +66 n tmqqit tarasalt allig
tgula 14,94% g 2016.

TAGURI TAMZWARUT  I WARRA ASTRATIJI I WSMSI 2016-2020
I TYUFA YSHRRAN

+4%

20162015

12 99011 817

+10%

20162015

305 923279 422

+9,5%

tanbdut tazddagt
ubank

amuggu amatu

Alvu asdram

Tiyufa n 2016bmcebank.ma


