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ففي  التنمية،  العدالة  املصباح،  حزب  امر  غريب 
الوقت الذي يعرقل فيه بكل شماتة اللغة االمازيغية  
يتقدم  اىل الربملان، مستغال وضعه األغلبي،  بقانون 
يف  حضورها  يلزم  و  العربية  اللغة  يحمي  جديد 
الحياة العامة لالدارة و التجارة و جميع الخدمات 
هو  و  نفسه،  يكلف  لم  حني  يف  و،  و  و  العمومية 
الحزب الحاكم، املطالبة باخراج القوانني التنظيمية 
ال جرأة اللغة االمازيغية التي مرت عليها االن اكثر 

من سبعة سنوات و لم ترى النور بعد.
يف عهد بن كريان كنا نتفهم االمر الن الرجل رصح 
اكثر من مرة بان الشأن االمازيغي ليس من شأنه و 
اظهر يف اكثر من مناسبة كذالك  كرهه بل عنرصيته 
املفرطة اتجاه االمازيغية والدليل عىل قولنا يظهر 
بجالء يف املرشوع الذي تقدمت به حكومته بل اكثر 
لم  الذي  املرشوع  بها  التي هيأ  الطريقة  ذالك،  من 
بعمل  يستعن  لم  و  التشاركية  مبدا  فيه  يحرتم 
امللك  جاللة  طرف  من  عينت  التي  امللكية  اللجنة 
للمجلس  التنظيمي  القانون  مرشوع  سن  بغرض 
اىل  استكان  بل  املغربية  الثقافة  و  للغات  الوطني 
نفسه و حزبه و بعض الجمعيات املوالية لحزبه ويف 
يرهن من خالله  قانون  لنا بمرشوع  االخري خرج 
تفعيل الطابع الرسمي لالمازغية و يسجنه  يف مدة 
عرشين سنة تقريبا إضافة اىل انه تعمد يف مرشوعه 
» اقول مرشوعه، الن االحزاب داخل الحكومة انذاك 

رصحت بانها لم تعطى لها فرصة االطالع 
بل  مناضليها،  مع  و  مقراتها  داخل  عليه 
اكثر من ذالك لم تطلع عىل املرشوع و لم 
اقول،    « الحكومي  املجلس  يف  تناقشه  
تعمد يف مرشوعه اىل اقبار املؤسسة امللكية 
وهي  اال  باالمازيغية  تعنى  التي  الوحيدة 
بغرض  االمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
جعلها  و  عنها  االستشارية  الصفة  إزالة 
لها  هوية  ال  اكاديمية  تقنية  مؤسسة 
أنتجتها  التي  الرتاكمات  كل  وأد  بغرض  

هذه املؤسسة
عامة  بأمانة  حزب  امام  نحن  و  االن  و   

جديدة،  برئاسة  حكومة  و  و  جديدة  
الدين  سعد  السيد  شخص  يف  االثنتني 
مرشوعية  بكل  نتساءل  العثماني، 
نضالية ما موقع االمازيغية يف برنامجه 

عىل  الغيور  االمازيغي  املناضل  وهو 
امازيغيته من داخل الحزب؟  

اننا لسنا ضد صيانة و النهوض باي لغة 
كيف ما كانت الن اي لغة ماهي اال غنا ال 
بآهميته، و لكن  افتخارا  إال  االنسان  تزيد 
لغة عىل اخرى فاذا  افضلية  رشيطة عدم 
تتساوى  رسمية  لغة  االمازيغية  كانت 
اكثر من  بل  العربية  اللغة  مع  املواطنة  يف 

االمازيغية  اللغة  كانت  اذا  ذالك 
و مسؤولية  الجميع   مسؤولية 
ان  للبعض  يحلو  كما  وطنية، 
يحتج بذالك امام موقفه السلبي 
الدستور  وصفها  كما  او  منها، 
بدون  املغاربة  كل  لغة  املغربي 
من  بل  واجب  فمن  استثناء 
املفروض عىل جميع املغاربة اذن 
النهوض  و  العمل عىل صيانتها 
الرنانة  بالشعارات  ليس  بها 
تنظيمية  قوانني  باخراج  بل 
اللغة  هذه  مستوى  يف  تكون 
انواع  كل  عليها  مورست  التي 
الطعن  و  االقصاء  و  التهميش 
ذويها  من  لالسف  الخلف،   من 
ألكثر  ذالك  و  غريهم،  من  اكثر 
من ستني سنة بما يفرض عىل 
الحكومة و الربملان و املؤسسات 
و التنظيمات الحقوقية ان تعمل 
عىل بذل الجهود من اجل الرقي 
تاريخي  لدين  استخالصا  بها 
و  الدولة  عاتق  عىل  عالقا  الزال 
املتعاقبة منذ  الحكومات  جميع 
االستقالل اىل اليوم مع، بطبيعة 

الحال، جميع األحزاب التي ترأست هذه الحكومات. 
االمازيغية  مع  التعامل  الجميع  عىل  يفرض  ما 
ميزانية  بتخصيص  ذالك  و  االيجابي  بالتمييز 
التي  املتحدة  االمم  لتوصيات  تفعيال  لها  محرتمة 
جاءت يف توصياتها للدولة املغربية، و للمرة الثانية، 
»وجوب النهوض باالمازيغية مع مضاعفة الجهود 
من اجل ذالك«، و لكن لالسف الشديد العكس هو 
الرتاجع  النماذج عىل ذالك كثرية، منها  الحاصل و 
غياب  االمازيغية،  اللغة  تدريس  عن  الصارخ 
للزيادة  قوية  و  سياسية  ارادة  و  خاصة  ميزانية 
االمازيغية،  القناة  يف  البث  و  االنتاج  ساعات  من 
غياب تفعيل دفاتر التحمالت يف ما يخص الربامج 
االمازيغية يف باقي القنوات التلفزية،  ضعف الدعم 
لم  الذي  و  املكتوبة  للصحافة  املمنوح   العمومي 
يتجاوز منذ بدايته  300 الف درهم مما مجموعه 5 

مليار سنتيم اي بنسبة  0,006%.
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
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والتنمية،  العدالة  لحزب  الثامن  الوطني  املؤتمر  حسم 
مدى  عىل  بالرباط  الله   عبد  موالي  بمركب  املنعقد 
يومني، يومه األحد 10 دجنرب الجاري الجدل حول أمينه 
العثماني  الدين  سعد  الدكتور  بانتخاب  الجديد،  العام 
العام  لألمني  خلفا  »املصباح«  لحزب  جديدا  عاما  أمينا 

السابق عبد اإلله ابن كريان. 
واختري العثماني أمينا عاما جديدا لحزب »البيجيدي«، 
صوتا   1943 أصل  من  صوتا   1006 عىل  حصوله  بعد 
6 ساعات من  أزيد من  بعد  املائة،  51,8يف  بنسبة،   أي 
املجلس  أعضاء  من  متدخال،   131 طرف   من  التداول، 
جامع  عنه  أعلن  ما  حسب  والقدامى«،  الجدد  الوطني 

املعتصم رئيس املؤتمر.
وبوأت نتائج التصويت خالل الجولة األوىل، صباح اليوم 
األحد، سعد الدين العثماني املرتبة األوىل بما نسبته 65 

باملائة من األصوات، حيث حصل عىل 180 صوتا، فيما 
بما  صوتا،   110 عىل  اإلدرييس  األزمي  إدريس  حصل 

يشكل 40 باملائة من األصوات. 
وقال األمني العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، سعد 
الدين العثماني، يف ندوة صحفية نظمها عقب انتخابه 
الثامن  الوطني  »املؤتمر  إن  »للمصباح«  عاما  أمني 
أن  مضيفا  ممتازة،  عالية  راقية  أجواء  يف  مر  للحزب، 
مختلف  يف  وبالتصويت  بالنقاش  فيه  ساهم  الجميع 
املحطات، وأكد أن »الحزب برهن اليوم عىل أنه مدرسة 

ديمقراطية فيه الرأي حر والنقاش حر«.
أمينا عاما يؤكد دعم  »انتخابي  إن  العثماني،   وأضاف 
الحكومية  التجربة  ودعم  الحكومة،  لرئيس  الحزب 
»سنعمل  مضيفا  الحكومة«،  بهذه  للحلفاء  والوفاء 
بأريحية سياسية أكثر وبقوة لتحقيق األهداف«، مشريا 

يف  جديدا  درسا  أعطى  والتنمية،  العدالة  »حزب  أن  إىل 
الديمقراطية«. 

واحدة  قوة  فنحن  اختلفنا  كلمته:«مهما  يف  وأوضح 
ويجب أن نتحىل بالعزيمة لنسري إىل األمام، ولكي يبقى 
وليستمر  وبثوابته  بمرجعيته  ويلتزم  يحرتم  الحزب 
عىل  مستمرون  »نحن  وأضاف  اإلصالحية«،  قوته  يف 
قدر استطاعتنا كل من موقعه«، مشددا عىل أن »هذه 
نكون  أن  يجب  كلنا  مشرتكة  جماعية  مسؤولية 
موقع  أورده  ما  الطريق«،حسب  هذا  يف  واحدة  يدا 

»البيجيدي«.
 وتجدر اإلشارة، إىل أن عملية انتخاب األمني العام، وفق 
ما تنص عىل ذلك املادة 4 من النظام األسايس للحزب، 
حيث  مرشحا،  يكن  لم  ما  املؤتمر  رئاسة  تحت  تتم  
رئاسة  لجنة  انتدبته  من  الحالة  هذه  يف  الرئاسة  يتوىل 

املؤتمر من بني أعضائها، ويحرص رئيس الجلسة الئحة 
يف  عضو  كل  ويصوت  العام،  األمني  ملنصب  املرشحني 

املؤتمر الوطني بطريقة رسية عىل مرشح واحد. 

انتخاب الدكتور العثماين أمينا عاما حلزب العدالة والتنمية

كل  له  بيان  يف  األمازيغي  العاملي  التجمع  طالب  أن  بعد 
إىل  واملواطنني  والفاعلني  السياسية  واألحزاب  اإلطارات 
الدين العثماني   املبادرة بمراسلة رئيس الحكومة، سعد 
سواء عرب رسائل أو برقيات أو بطاقات بريدية، من أجل 
إقرار رأس السنة األمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا 
حملة  بإطالق  األمازيغي  التنظيم  وقام  عنه،  مؤدى 

شعبية يف مختلف مناطق املغرب لذات الغرض.
واملنتمي  تافراوت؛  تيزنيت/  دائرة  عن  الربملاني  وجه 
سؤاال  الغازي  الله  عبد  لألحرار،  الوطني  للتجمع 
املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  إىل  شفوياً 
بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية، حول إقرار السنة 

األمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها.
يف  األمازيغي  املكون  »يحتفل  سؤاله  يف  الغازي  وقال   
التي  و  الجديدة  األمازيغية  بالسنة  اململكة  تراب  عموم 
تصادف يوم 13 يناير من السنة امليالدية ، وأضحى هذا 
اليوم احتفاال شعبيا راسخا يف الوعي الثقايف للمغاربة«. 
كل  من  الذكرى  هذه  »بحلول  الغازي  الربملاني  وأضاف 
األمازيغية،  الثقافة  يف  الفاعلني  مطالب  تتجدد  سنة 
عىل  عنها  مؤدى  وطنية  عطلة  إقراره  عىل  ويجمعون 
غرار فاتح السنة امليالدية و الهجرية، خاصة بعد تمكني 
اللغة األمازيغية دستوريا وجعلها لغة رسمية للمملكة 

إىل جانب اللغة العربية«.
 وأضاف الغازي يف سؤاله اآلني  املوجه إىل رئيس الربملان 
الدستورية  املقتضيات  مع  منسجما  يظل  املطلب  »هذا 
و التي أكدت عىل األبعاد املتعددة للهوية املغربية و عىل 
السنة  »إقرار  أن  إىل  مشرياً  األمازيغي«،  البعد  رأسها 
األمازيغية عطلة سنوية مؤدى عنها يتماىش وصريورة 
الوثيقة الدستورية وتفعيلها«، مشّددا عىل أن »االعرتاف 
دستوريا  مقرر  هو  بما  يـتأتى  لن  األمازيغي  باملكون 
ترعى  إجراءات ملموسة  ذلك وفق  بل برتجمة  فحسب، 

الثقافة األمازيغية ويبقى هذا املطلب املتجدد إحداها«. 
الدستوري«  »التجمع  لفريق  املنتمي  الربملاني  وتساءل 
نسائلكم  الدستور  روح  مع  النواب:«انسجاما  بمجلس 
األمازيغية  السنة  إقرار  من  املانع  حول  الوزير  السيد 

السيد  األوان  يحن  ألم  ؟  عنها  مؤدى  وطنية  عطلة 
املقتضيات  أجرأة  و  األمازيغية  للهوية  لاللتفات  الوزير 
الواقع عوض بقائها  املتعلقة بها عىل أرض  الدستورية 

حبيسة الوثيقة الدستورية ؟«.
بدوره، دخل حزب »االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية« 
من  وطالب  الخط  عىل  الحكومي،  التحالف  أحزاب  أحد 
السنة  إقرار  العثماني  الدين  سعد  الحكومة،  رئيس 

األمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.
 ووجهت الربملانية عن حزب االتحاد االشرتاكي ابتسام 
أن  فيه  أكدت  الحكومة  لرئيس  شفويا  سؤاال  مراس، 
باعتبارها   ،2011 دستور  يف  األمازيغية  اللغة  ترسيم 
يف  بها  واالعرتاف  املغاربة،  لجميع  مشرتكا  رصيدا 
من  وبعد  وحضارة  كهوية  الدستورية  الوثيقة  ديباجة 
أبعاد الهوية الوطنية املغربية،«تستدعي إقرار النهوض 
السنة  رأس  وإقرار  وحمايتها،  االمازيغية  بالثقافة 
بداية  غرار  عىل  عنها  مؤدى  رسمية  عطلة  األمازيغية 

السنة امليالدية والهجرية«. 
االتحاد  لحزب  السيايس  املكتب  عضو  وتساءلت 
رئيس  إىل  املوجه  سؤلها  يف  الشعبية  للقوات  االشرتاكي 

اإليجابي مع  التعاطي  الحكومة حول موعد  رئيس 
مطلب إقرار السنة األمازيغية عطلة رسمية مؤدى 

عنها«.
أعلن  األمازيغي  العاملي  التجمع  أن  بالذكر  حري 
صباح يومه الخميس 07 دجنرب الجاري، من مدينة 
أجل  من  الوطنية  حملته  إطالق  عن  مالل،  بني 
مراسلة رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني قصد 
وعطلة  وطني  عيد  األمازيغية  السنة  برأس  اإلقرار 
األمازيغية  السنة  من  ابتداء  عنها،  مؤدى  رسمية 

الجديدة 2968.
 واستهل التنظيم األمازيغي حملته التي انطلقت من 
املدني  املجتمع  أفراد  من  عدد  مع  بلقاء  مالل،  بني 
باملدينة، وكذا توزيع ما يزيد عن ألف بطاقة بريدية 
بداية  الحكومة؛  رئيس  »سيادة  عليها:  مكتوبة 
وبحلول السنة األمازيغية الجديدة 2968 نتمنى لكم 
سنة سعيدة وكل عام وانتم بخري، ونحن عىل أبواب 
السنة السابعة من اعرتاف الدستور املغربي باألمازيغية 
لغة رسمية، نطالبكم سيدي الرئيس بإقرار رأس السنة 
عنها«،  مؤدى  بعطلة  رسميا  وطنيا  عيدا  األمازيغية 
مرفقة باالسم والتوقيع قصد إرسالها إىل عنوان ديوان 

رئيس الحكومة بالرباط.
الحكومة  رئيس  األمازيغي،  العاملي  التجمع  ويطالب   
وعطلة  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة  رأس  بإقرار 
سبع  بعد  وذلك  الدستورية،  لاللتزامات  تنفيذا  رسمية، 
لغة  باالمازيغية  املغربي  الدستور  اعرتاف  من  سنوات 

رسمية يف فصله الخامس.
املتوسط،  األطلس  مدن  من  عدد  الحملة  وشملت  هذا   
وأزرو... بخنفرية  مرورا  الشيخ  وزاوية  تادلة،  كقصبة 

املغرب،  ومناطق  وأقاليم  جهات  باقي  إىل  امتدت  كما 
الصور  بعرشات  األمازيغي«  »العالم  توصلت  حيث 
الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  يراسلون  وهم  لنشطاء 
العثماني بغية االعرتاف واإلقرار بـ«إيض ن ايناير« عيدا 

وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
*منترص إثري

بعد دعوة التجمع العاملي األمازيغي.. »فرق برملانية« تنتمي للتحالف احلكومي
 تدعو »العثماين« إلقرار رأس السنة األمازيغية عطلة رمسية

إقرار  أجل  من  األمازيغي  العاملي  التجمع  لحملة  استجابة 
قامت  رسمية،  وعطلة  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة  رأس 
رئيسة الجامعة امللكية املغربية للرياضات الوتريية والرشاقة 
البدنية والهيب هوب واألساليب املماثلة، سلمى بناني ظهر 
يف  العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  بمراسلة  اليوم 
املوضوع، من وكالة بريد املغرب الكائنة بشارع املقاومة حي 

املحيط الرباط، بحضور ثلة من الصحافيني.
ويف ترصيحها لوسائل اإلعالم أكدت سلمى بناني انخراطها 
ودعمها للحملة الشعبية الوطنية من أجل إقرار رأس السنة 
األمازيغية يوم 13يناير يوم عيد وطني وعطلة رسمية مؤدى 
عنها، مؤكدة اعتزازها وفخرها بالهوية األمازيغية للمغرب 

الذي اعتربته قدوة يف التعايش وتعدد الثقافات.
وقالت سلمى بناني أن ما ال يعرفه املغاربة أن االحتفال بهذه 
املناسبة له ارتباط كبري باألرض، وأن هذه األرض هي أض 
األمازيغ  كرم  أن  تضيف  أن  قبل  تمازغا،  وتدعى  إمازيغن 
بني  للتعايش  فضاء  أرضهم  من  جعل  ضيافتهم  وحسن 

مختلف الثقافات.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن الحملة متواصلة حتى مطلع السنة 
فخالل  تجوب  أن  املرتقب  ومن   ،2968 الجديدة   األمازيغية 

األسبوع القادم مختلف مدن الريف.
 *كمال الوسطاني

سلمى بناين تطالب بإقرار رأس 
السنة األمازيغية عيدا وطنيا
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تنظيمات حقوقية ترسم صورة قامتة عن حقوق اإلنسان باملغرب إعداد
هيئة 

التحرير

دعا حقوقيون وفاعلون مدنيون يف ندوة 
وطنية التأمت مساء أمس الثالثاء 05 دجنرب 

2017 بالرباط، إىل تكريس مزيد من احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية باملغرب.

وعمل املشاركون يف هذه الندوة الوطنية املنظمة 
من طرف جريدة "العامل األمازيغي" بتعاون مع 

الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان حوىل 
موضوع " وضعية حقوق اإلنسان باملغرب"، على 

مناقشة وضعية حقوق اإلنسان باملغرب وفتح 
نقاش وطين حقوقي صريح من أجل تثمني هذه 

احلقوق.
ويف هذا الصدد أكد رئيس التجمع العاملي 

األمازيغي، رشيد الرخا، أنه بعد سنوات من 
النضال، ألول مرة تعترف األمم املتحدة بأن هناك 

إقصاء ممنهجا للدولة املغربية ضد األمازيغية، 
كما طالبت احلكومة بتفعيل األمازيعية يف التعليم 

واحلياة العامة.
واستنكر الرخا، استمرار رفض السلطات تسجيل 

األمساء األمازيغية يف احلالة املدنية، وهو ما 
اعتربه تضييقا ممنهجا ضد األمازيغ، مطالبا 

السلطات بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا 
تنفيذا اللتزاماهتا الدستورية، مشريا إىل َأن السنة 

االمازيغية أسبق وأقدم من عيد املسيح وعيد 
اهلجرة".

وِفي السياق ذاته، دعا التجمع العاملي األمازيغي، 
إىل توقيع العريضة املرفوعة إىل رئيس احلكومة، 
سعد الدين العثماين، واليت طالبته بإقرار السنة 

األمازيغية كعيد وطين رمسي مؤدى عنها، وذلك 
بعد سبع سنوات من اعتراف الدستور املغريب 

باالمازيغية لغة رمسية.
ومن جهته قال ادريس السدراوي الرئيس الوطين 

للرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، أن 
هذه الندوة ستنبثق عنها جمموعة من التوصيات 
إىل احلكومة ومالحظات هتم اخلطة الوطنية يف 

جمال حقوق اإلنسان اليت تقدمت هبا احلكومة 
مؤخرا.

ويف هذا االجتاه، صاغت الرابطة املغربية حلقوق 
االنسان مذكرة حول جممل مطالبها ومالحظاهتا 

حول وضعية حقوق االنسان باملغرب.
وأشارت توصيات الرابطة اىل ضرورة توفري كافة 

الضمانات لعدم تكرار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
االنسان مستقبال وجترمي االنتهاكات املرتبطة 

بنهب املال العام وتعميق مسار تطبيق توصيات 
هيئة االنصاف واملصاحلة .

ويف الوقت الذي أدانت الوثيقة كل عمل إرهايب 
ميس أمن واستقرار املجتمع املغريب امنيا وفكريا، 

أكدت على ضرورة التمسك باحترام حقوق االنسان 
يف خماض مكافحة االرهاب، مقترحة رد االعتبار 

املادي واملعنوي لضحايا اجلرائم االرهابية من خالل 
احداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا.

كما أبرزت الرابطة ضرورة املساواة الكاملة بني 
الرجل واملرأة وباألخص يف احلقوق االجتماعية 

والثقافية )األجور ومناصب املسؤولية والتقاعد 
واستفادة السالليات من أراضي اجلموع ...(.

وعلى صعيد متصل، أشارت الوثيقة إىل جمموعة 
من احلقوق اللغوية والثقافية األمازيغية من بينها 

إعطاء اللغة األمازيغية مكانتها الالئقة هبا كلغة 
رمسية يف مناحي احلياة االجتماعية، خاصة على 

مستوى التعليم ووسائل اإلعالم الرمسية وكذا 
توفري احلماية الدستورية والقانونية هلذه اللغة.

وتضمنت الوثيقة توصيات أخرى تتعلق بأوضاع 
السجناء والسجون وحرية تكوين اجلمعيات 

واألحزاب وحرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة 
وكذا توصيات متعلقة بالتشريعات والوقاية من 

التعذيب وكذا حقوق العمال واحلقوق االجتماعية 
والتوصيات العامة املرتبطة باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية وحقوق الطفل وقضايا اهلجرة 
واألشخاص املسنني.

الندوة تضمنت أيضا مداخالت كل من عبد 
الرمحن بندياب، الرئيس الوطين للتحالف املدين 

حلقوق اإلنسان، وجواد اخلين، رئيس املنتدى 
املغريب للدميقراطية وحقوق اإلنسان، إضافة إىل 

شهادات مؤثرة لعدد من الضحايا، جتدوهنا يف هذا 
امللف.

دعا رئيس التجمع العاملي األمازيغي، 
إرسال  حملة  إلطالق  الرخا،  رشيد 
إىل  املواطنني  بأسماء  موقعة  عريضة 
العثماني،  الدين  سعد  الحكومة،  رئيس 
ومطالبته بإقرار السنة األمازيغية عيدا 

وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
وأبرز الراخا خالل ندوة نظمتها جريدة 
الرابطة  بتعاون مع  األمازيغي«  »العالم 
اإلنسان،  وحقوق  للمواطنة  املغربية 
الثالثاء 05 دجنرب 2017، بالرباط حول 
اإلنسان  حقوق  »وضعية  موضوع 
باملغرب«، أهمية هذه املبادرة، وقال أنها 
لرسمية  الشعبي  التفعيل  إطار  يف  تأتي 
منذ  التجمع  بدأه  الذي  األمازيغية، 

سنوات.
األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  وأكد 

أنه رغم اعرتاف األمم املتحدة بأن هناك 
ضد  املغربية  للدولة  ممنهجا  إقصاء 
األمازيغية، ومطالبتها الحكومة بتفعيل 
العامة،  والحياة  التعليم  يف  األمازيعية 
ضل واقع األمازيغية متدهورا، بل وبدأ 

يف الرتاجع. 
التقرير  بدراسة  املكلفني  أن  وقال 
املقدم  املغربية  للدولة  الرسمي 
االقتصادية  للحقوق  األممية  للجنة 
دورتها  يف  والثقافية  واالجتماعية 
يومي  بجنيف،  والخمسني  السادسة 
دعت   ،2015 أكتوبر  و01  شتنرب   30
الفوري بالحقوق  إىل اإلقرار  فيه املغرب 
كما  األمازيغية  والثقافية  اللغوية 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يقتيض 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
الدولة  دعت  األممية  اللجنة  أن  وأضاف 
املغربية بالعمل يف أرسع وقت ممكن عىل 
إقرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع 
الرسمي للغة األمازيغية املنصوص عليه 
يف الفصل الخامس من الدستور املغربي 

قبل أربع سنوات، والعمل عىل مضاعفة 
الجهود الرسمية من أجل ضمان إدماج 
ليشمل  األمازيغية  تدريس  وتعميم 
والجامعي،  والثانوي  االبتدائي  التعليم 
باإلضافة إىل الرفع من حضور األمازيغية 

نهائي  حل  وإيجاد  العمومي،  اإلعالم  يف 
ملنع تسجيل األسماء األمازيغية للمواليد 

الجدد. 
األممية  اللجنة  ذات  أن  الراخا  وأكد 
بمناهضة  كذلك  املغربية  الدولة  طالب 
يف  خصوصا  األمازيغية  ضد  التمييز 
قانون  وإقرار  والتشغيل،  التعليم  مجال 
املبارش  أشكال  كافة  ملنع  متكامل 
تدابري  إقرار  عىل  والعمل  املبارش،  وغري 
استثنائية مؤقتة إن اقتىض األمر لوضع 

حد للتمييز. 
األرايض  نزع  قضية  أن  الراخا  وأضاف 
بدورها كان لها حضور يف تقرير اللجنة 
املغربية  الدولة  طالبت  التي  األممية 
ونزع  امللكية،  عىل  للرتامي  حد  بوضع 
وضع  مع  السكان،  وتهجري  األرايض 

خطط تنموية للمناطق املهمشة ومحو 
الفوارق بني الجهات واملناطق. 

األمازيغي  التنظيم  ذات  رئيس  وأورد 
بالعمل  املغرب  طالبت  اللجنة  أن 
وضمان  الثقايف،  التعدد  احرتام  عىل 

يف  باألمازيغية  الناطقني  مشاركة 
هويتهم  عن  والتعبري  الثقافية،  الحياة 
ولغتهم،  وتاريخهم  بعاداتهم  والتعريف 
دقيقة  ومعطيات  إحصائيات  وتوفري 
بالحقوق  التمتع  حول  منتظم  بشكل 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
وقال الراخا أن الدولة املغربية »لم تعمل 
املالحظات  مضامني  وتعميم  نرش  عىل 
املسؤولني  لدى  الختامية  والخالصات 
القضائية  والسلطات  العموميني 
كما  املواطنني«  وعموم  واملحامني 
أوصت بذلك لجنة األمم املتحدة، وإرشاك 
الجمعيات املدنية يف الحوار الوطني حول 
إعداد التقرير املقبل، الذي حددت اللجنة 

موعد تقديمه يف 31 أكتوبر 2020.
رفض  استمرار  الرخا،  واستنكر 
السلطات تسجيل األسماء األمازيغية يف 
تضييقا  اعتربه  ما  وهو  املدنية،  الحالة 
ممنهجا ضد األمازيغ، مطالبا السلطات 
عيدا  األمازيغية  السنة  رأس  بإقرار 
الدستورية،  اللتزاماتها  تنفيذا  وطنيا 
أسبق  االمازيغية  السنة  أَن  إىل  مشريا 

وأقدم من عيد املسيح وعيد الهجرة«.
العاملي  للتجمع  املغرب  فرع  أن  وقال 
بغرفتيه  الربملان  راسل  األمازيغي 
للنهوض  ميزانية  تخصيص  أجل  من 
باألمازيغية، وهو ما سيبني ما إذا كانت 
استكمال  يف  املغربية  للدولة  نية  هناك 
باللغة  الرسمي  االعرتاف  مسرية 

والثقافة األمازيغيتني.
 *كمال.و

الراخا يدعو املواطنني ملراسلة رئيس احلكومة
 لالعتراف بالسنة األمازيغية

التحالف  رئيس  دياب،  بن  الرحمن  عبد  اعترب 
لحقوق  العاملي  اليوم  أن  اإلنسان،  لحقوق  املدني 
اإلنسان، هو مناسبة لتشخيص الوضع الحقوقي 
كل  عن  والكشف  دولية،  أو  إقليميا  وطنيا،  سواء 
وكرامة  بحقوق  ترض  التي  والخرقات  االختالالت 

املواطن.
وأكد بن دياب يف معرض مداخلته، أنه بالرغم من 
69 سنة عن صدور اإلعالن العاملي لحقوق  مرور 
اإلنسان، ورغم العديد من املكتسبات التي حققها 
من  العديد  "ثمة  أن  إال  املجاالت،  بعض  يف  املغرب 
التي طفت مؤخرا  الخطرية  الظواهر والتجاوزات 
للحكومة  الفاشلة  السياسة  بسبب  السطح،  عىل 

املغربية".
اإلنسان  لحقوق  املدني  التحالف  رئيس  وأضاف 
نهج  إىل  الدولة  وعودة  حقوقية،  رّدة  نعيش  "إننا 
سياسة العصا والجزر، وتكميم األفواه واألصوات 
للسلطات  العنيفة  التدخالت  خالل  من  الحرة 
ومصادرة  املحتجني،  قمع  يف  والداخلية  األمنية 
املرشوعة"،  مطالبهم  عن  الدفاع  يف  حقهم 
استمرار "مسلسل  إىل  مشريا يف معرض مداخلته 
الحقوقيني  الناشطني  صفوف  يف  االعتقاالت 
واملدنيني واإلعالميني، والتضييق عىل حرية اإلعالم 
املشؤومة  النرش  مدونة  خالل  من  والصحافة 

ومحاكمة   ،2016 غشت   10 بتاريخ  الصادرة 
بعض الصحافيني املغاربة خارج قانون الصحافة 

والنرش". 
وأشار الناشط الحقوقي إىل "استمرار املحاكمات 
التعليمات،  وقضاء  التهم،  وتلفيق  الصورية، 
خالل  من  العمومية،  املدرسة  عىل  واإلجهاز 
املستوردة  التجارب  من  ملجموعة  إخضاعها 
الفاشلة، التي ال تتماىش والواقع الحقيقي للبالد، 
عىل  حكرا  وجعله  التعليم  خوصصة  نحو  والدفع 
منسوب  ارتفاع  إىل  إضافة  فقط،  امليسورة  األرس 
السياسة  بسبب  الشباب،  صفوف  يف  البطالة 
الشغل"  بسوق  ربطها  وعدم  الفاشلة،  التعليمية 

عىل حد قوله 
وضع  "تدهور  عنه  قال  ما  دياب  بن  سجل  كما 
وتفيش  االكتظاظ،  بسبب  باملغرب  السجون 
هاته  داخل  الجنيس  واالعتداء  التحرش  ظاهرة 
العديد من األرشطة  السجون، كما هو موثوق يف 
األمر  االجتماعية،  التواصل  مواقع  عرب  املتداولة 
السجينات  لحماية  عاجال  تدخال  يتطلب  الذي 

والسجناء". 
وطالب املتحدث يف معرض مداخلته بتفعيل الطابع 
بتعميمها  واإلرساع  األمازيغية،  للغة  الرسمي 
املكانة  وإعطائها  واإلعالم  العمومية  املدارس  يف 

ئقة  لال ا
كلغة  بها 
سمية  ر
لة  و للد
ما  تما
للغة  كا
 ، بية لعر ا
ا  منتقد

قائال  العمومية،  املدارس  يف  بالكامل  تغيبها 
القليلة  العمومية  املدارس  بعض  "باستثناء 
فاألمازيغية شبه غائبة يف املؤسسات التعليمية"، 
من جهة أخرى، انتقد بن دياب بشّدة عدم تفعيل 
الطفل  بخصوص  االختياري  الربوتوكول  اتفاقية 

رغم مرور 21 سنة. 
ليبيا،  يف  املحتجزين  للمغاربة  وقع  بما  نّدد  كما 
اإلنسان"،  لحقوق  صارخ  "بانتهاك  ذلك  واصفا 
مطالبا يف ذات السياق بتسوية وضعية املهاجرين 
النسيج  داخل  إدماجهم  عىل  والعمل  األفارقة 
تحقيق  "بفتح  طالب  كما  املغربي،  االجتماعي 
االنتهاكات  حول  املتحدة  األمم  رعاية  تحت  دويل 

الجسيمة لحقوق اإلنسان بمخيمات تيندوف". 

بن دياب.. نعيش رّدة حقوقية
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جواد اخلين يدعو حلملة وطنية 
حلماية حرية التعبري وحرية الصحافة

»حرية التعبري وحرية الصحافة فهل ستعود لنقطة الصفر!!« هكذا 
للديمقراطية  املغربي  املنتدى  رئيس  الخني،  جواد  الصحايف  تساءل 
وحقوق اإلنسان، يف مستهل مداخلته خالل الندوة التي نظمتها جريدة 
وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة  مع  بتعاون  األمازيغي«  »العالم 
اإلنسان، يوم الثالثاء 05 دجنرب 2017، بالرباط حول موضوع »وضعية 

حقوق اإلنسان باملغرب«.
التراجع عن حرية الصحافة

دعا جواد الخني، رئيس املنتدى املغربي للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
تحت  الصحافة،  وحرية  التعبري  حرية  لحماية  وطنية  حملة  إلطالق 
موقع  من  يأتي  ذلك  أن  وقال  الصحافة«،  حرية  عن  »التراجع  شعار 
املؤسسة  املواطن  لقيمة  واالنتصار  اإلنسان  حقوق  لقضايا  االنحياز 
املوضوعية  القراءة  منطلق  ومن  حريته.  وضمان  كرامته  حفظ  عىل 
عن  املرتتبة  النتائج  وتحليل  والسيايس،  الحقوقي  املغرب  تاريخ  يف 
التي  والسوسيواقتصادية  والسياسية  الحقوقية  االختيارات  بعض 
تبنتها الدولة، وما نتج عنها من عرقلة ملسار التحول يف اتجاه املجتمع 

الديمقراطي الحداثي املنشود. 
وعىل ضوء ما تعرفه الحقوق املدنية والسياسية من تراجعات خاصة 
يف مجال حرية الصحافة وحرية التعبري التي تلقى التكبيل واملصادرة 
القضائية  واملتابعات  الصحفيني  عىل  االعتداءات  حلقات  خالل  من 
باستعمال القانون الجنائي أو قانون مكافحة اإلرهاب وغياب قوانني 

عرصية وديموقراطية.
جارية  ومحاوالت  التسلط  بمنطق  النكويص  التوجه  تحكم  ظل  يف 
الوصاية عىل  الصحفية ومحاوالت  التعبريات  ملصادرة وجود عدد من 
املوقع  تحرير  ورئيس  نرش  مدير  محنة  نموذجه  الصحافة،  مهنة 
اإللكرتوني »بديل.أنفو« حميد املهدوي، الذي اعتقل وهو يقوم بواجبه 
املهني يف تغطية مسرية 20  يوليوز بمدينة الحسيمة. وهو ما يتعارض 
مع قواعد املمارسة الديمقراطية السليمة ومع ضمانات دستور 2011 
الصلة  ذات  املغرب  والتزامات  واملكتسبات  الحقوق  من  لعدد  املكرسة 

بحرية ممارسة الصحافة.
إن تنامي االحتجاجات االجتماعية لحركة النضال السلمي الذي تعرفه 
أشكال  كل  رفع  إىل  الدعوة  استهدف  الذي  املغربية،  الريف  منطقة 
بما  للمنطقة،  وشاملة  بنيوية  بتنمية  واملطالبة  والتهميش  اإلقصاء 

يضمن صون كرامة املواطن ورعاية حقوقه كاملة. 
ديمقراطية  ال  تقليدية  رجعية  أساليب  وتوظيف  اعتماد  عىل  وبناء 
معتمدة منهج املقاربة األمنية القمعية، واالتهام املجاني والالمسؤول 
الحراك  الوطني ضد قادة  العام  الرأي  النضال، وتأليب  بتخوين حركة 

االجتماعي وأهدافهم. 
وما رصد يف هذا اإلطار من تجاوزات حقوقية وقانونية ماسة بكرامة 
والعهود  املواثيق  جميع  له  تضمنها  التي  وحقوقه  وحريته  اإلنسان 
والقوانني الوطنية والدولية. مما يكرس التناقض العميق بني الخطاب 
الرسمي الذي يرفع شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
وواقع املمارسة العملية املبنية عىل تحكم البنيات التقليدية يف دواليب 

الدولة ومراكز القرار.
أسلوب  الخني، مع  تقطع حسب  لم  التي  املمارسات  تأبيد  فاستمرار 
أداة دعاية يف  العمومية،  اإلعالم  الشمولية، والتي تعترب وسائل  الدول 
إقصاء لكافة األصوات الحرة املنادية بمجتمع ديمقراطي يحرتم كافة 
وحقوق  للديمقراطية  املغربي  املنتدى  يف  »يجعلنا  اإلنسان،  حقوق 
وحرية  التعبري  حرية  بشأن  ونتساءل  الخطر،  ناقوس  ندق  اإلنسان 

الصحافة، فهل ستعود لنقطة الصفر !!«.
متظهرات االختالالت ذات الصلة باإلعالم

رئيس  حسب  باإلعالم،  الصلة  ذات  االختالالت  تمظهرات  تتجىل 
أساسا  الخني،  جواد  اإلنسان،  وحقوق  للديمقراطية  املغربي  املنتدى 
يف استعمال القضاء لخنق النشطاء الحقوقيني والصحفيني املهنيني، 

التي  الكرامة  واالعتداءات الجسدية  والتعامالت املشينة والحاطة من 
تغطية  خالل  األمن  عنارص  طرف  من  خاصة  الصحفيني  تستهدف 

الوقفات السلمية.
وتتجىل أيضا يف تدبري املقاوالت الصحافية وقطاعات اإلعالم العمومي 
الصحافيني  حقوق  عىل  واإلجهاز  بائد،  تسلطي  بمنطق  والخاص، 
احرتام  دون  نموذجا«،  ساعة  »آخر  واالجتماعية،  املهنية  والعاملني 

مقتضيات مدونة الشغل.
الله  عبد  العلم،  جريدة  نرش  مدير  قضية  يف  الجائر  الحكم  إىل  إضافة 
املهداوي،  حميد  »بديل«،  اإللكرتونية  الجريدة  مدير  ومتابعة  البقايل، 
لعدد  ومتابعات  اعتقاالت  إىل  باإلضافة  الصحافة،  قانون  خارج  بتهم 
الكرتونية،  مواقع  يف  ينرشونه  ما  بسبب  الحسيمة،  يف  النشطاء  من 

بهدف االنتقام وكبح الحريات.
ومن االختالالت أيضا، حسب الخني، تخلف ورجعية مؤسسات اإلعالم 
العمومي، السمعية البرصية ووكالة املغرب العربي لألنباء، قناة ميدي 
1 عىل التطور، واستمرار منطق التحكم والرأي الوحيد وغياب املهنية 

»نموذجه تغطية أحداث الريف...«.
ومهنيات  مهنيو  منها  استفاد  الذي  التكمييل  الدعم  مهزلة  جانب  إىل 
الصحافة،  مهنة  أخالقيات  احرتام  وعدم  املكتوبة،  الصحافة  قطاع 
للصحف  العمومي  التمويل  تدبري  يف  وشفافة  واضحة  معايري  وغياب 
إشكالة  عن  فضال  املكتوبة،  للصحافة  الثنائية  اللجنة  لرقم  الحاملة 
والتفاهة  امليوعة  حيث  الخاصة،  اإلذاعية  الربامج  يف  والجودة  املهنية 

وتحكم أصحاب اإلشهارات يف مضامني الربامج.
»مقاوالت«  الصحفية  املؤسسات  من  كبريا  عددا  أن  الخني  وأضاف   
من  اقتطاعها  رغم  والتقاعد  االجتماعي  الضمان  واجبات  تؤدي  ال 
املهنة تنظيم نفسها بكل استقاللية  رواتب الصحفيني، وأنه من حق 
وديمقراطية، وأن ينحرص دور السلطات يف تشجيعها ووضع القوانني 

التي ال تناقض هذه املبادئ.
الجهوية  عن  الحديث  ظل  يف  الجهوي  اإلعالم  إشكالية  الخني  وطرح 
املتقدمة، ودعا إىل رضورة تحسني صورة املرأة  يف االعالم، وذلك بضمان 
املعالجة اإليجابية واألخالقية والحقوقية، والقطع مع الصور النمطية 

والتشييئية للمرأة، وتجاوز التحدي الرقمي والتكنولوجي.
مسار النضال طويل وشاق 

طريق  أن  اإلنسان،  وحقوق  للديمقراطية  املغربي  املنتدى  رئيس  يرى 
النضال من أجل تكريس ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها صيانة 
من  عدد  من  بالرغم  وذلك  وشاقا،  طويال  الزال  ووعيا،  وحماية 

الضمانات.
الفوري  لإلطالق  اإلنسان  وحقوق  للديمقراطية  املغربي  املنتدى  ودعا 
القضائية  متابعته  بطالن  وإعالن  املهداوي  حميد  الصحايف  لرساح 
وحفظ املسطرة يف حقه، وإطالق رساح جميع  املعتقلني املتابعني عىل 
خلفية احتجاجات الريف والنشطاء اإلعالميني الذين اعتقلوا وتوبعوا 
اإللكرتوني  املوقع  مع  تضامنه  معلنا  الريف،  لحراك  تغطيتهم  أثناء 

»بديل أنفو« يف هاته املحنة املاسة بالحريات.
الصحفيني  واملصورين  واإلعالميني  الصحافيني  لحماية  أيضا  ودعا 
ذلك،  يتكرر  ال  حتى  املنتهكني  ومتابعة  الجسدية  االعتداءات  كل  من 
الجنائي  بالقانون  الصحافيني  القانوني عىل عدم متابعة  والتنصيص 
وقف  وكذلك  والنرش،  الصحافة  قضايا  يف  اإلرهاب  مكافحة  وبقانون 
التضييق وسيل من املحاكمات التي تهدف الخنق املايل وإعدام تجارب 
يف  املجتمع  ولحق  اإلنسان،  حقوق  ومبادئ  لقيم  انترصت  صحفية 

املعلومة.
وطالب املنتدى بتحريك وتفعيل آلية تلقي شكايات الصحافيني املحدثة 
الشكايات وملفات  االتصال، والكشف عن مآالت  لدى مفتشية وزارة 
الصحفيني السابقة ضحايا الشطط يف استعمال السلطة واالعتداءات 
النزيه  الخرب  يف  بالحق  وااللتزام  اإلنسان  حقوق  احرتام  الجسدية، 

حرية  إطار  يف  واملوضوعي، 
الفكر والنقد والتعددية والحق يف 

االختالف.
قريب  بإخراج  أيضا  وطالب 
للصحافة  وطني  ملجلس 
واملهنية  باالستقاللية  يتمتع 
وحرية  التعبري  حرية  ويخدم 

اإللكرتوني   باإلعالم  والنهوض  املعلومة،  يف  الحق  قانون  وسن  النرش، 
واإلعالم الجهوي مع فتح اإلعالم العمومي عىل املجتمع وعىل الهيئات 
إقرار عميل ملحاسبة  املجتمع، وكذا  السائد وسط  وللتنوع  الحقوقية، 
ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الفساد االقتصادي 
والسيايس واسرتجاع األموال واملمتلكات املنهوبة والتوزيع العادل لكل 
املوارد والثروات، واإلعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة اإلنصاف 

و املصالحة.
العادلة، خاصة ما  املحاكمة  املنتدى برضورة تعزيز ضمانات  وأوىص 
يتعلق منها بإنهاء االحتجاز غري القانوني، وتسجيل املحارض بالوسائل 
السمعية البرصية لوقف أية إمكانية النتزاع االعرتافات تحت التعذيب 
أوالشطط يف استعمال السلطة، وكذا تأهيل وتكوين عنارص وتشكيالت 
وإيجاد  اإلنسان،  حقوق  ومعايري  مبادئ   تراعي  مقاربة  وفق  األمن 

قضاء متخصص يف قضايا الصحافة والنرش.
طبقا  اإلنسان  حقوق  وحماية  بتقوية  الكفيلة  السبل  إليجاد  إضافة 
املتحدة  األمم  وإجراءات  آليات  تطبيق  خالل  من  الدولية،  للمعايري 
الخاصة بهذا الشأن، وفتح املجال أمام املنظمات الدولية غري الحكومية 
ملواكبة وتتبع مسار حقوق اإلنسان باملغرب، وإنشاء اآلليات القمينة 
بحماية ومراقبة حقوق اإلنسان كإجراء هام لتقوية الثقة واملساهمة 
امللحق  للربوتوكول  مراعاة  اإلنسان،  حقوق  متطلبات  تحسني  يف 
واملهينة  القاسية  املعاملة  رضوب  وكل  التعذيب  مناهضة  باتفاقية 

والحاطة بالكرامة. 
 ودعا ذات املنتدى الحقوقي إلطالق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي 
الوطن  وحماية  صيانة  بعمق  والتعدد  والتنوع  االختالف  عىل  مبني 
وقرارات  بسياسات  يتوج  وسيادته  الرتابية  وحدته  وتدعيم  واملواطن 
دعمه   معلنا  أبعادها،  كافة  يف  للديمقراطية   تؤسس  كربى  عمومية 
لنضاالت وكفاحات الحركة  االجتماعية ويف صلبها املطالب النسائية 

لتحقيق املساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة االجتماعية.
بلورة  عرب  االجتماعية  الدينامية  لدعم  املجهودات  كافة  توحيد 
اإلقليمية  املحلية  املستويات  عىل  للعمل  جديدة  وصيغ  اسرتاتيجيات 
والوطنية وذلك من أجل الضغط عىل الحكومة والربملان إلرساء العدالة 
للذاكرة  االعتبار  ورد  واملصالحة  اإلنصاف  آلية  واعتماد  االنتقالية 
املنطقة ورموزها وإطالق قرارات مدعمة ملنظومة  الجمعية ولتاريخ 
التي  الدولية  املعايري  من  فأكثر  أكثر  تقرتب  وجعلها  اإلنسان  حقوق 
الترشيعات  بمالءمة  الديموقراطية  و  الحقوقية  الحركة  طالبت  طاملا 
املغربية معها واحرتامها بشكل كامل، داعيا السلطات املعنية لالنفتاح 
مع  تماشيا  الفساد،  مكافحة  يف  أسايس  كفاعل  املدني  املجتمع  عىل 
أحكام املواد 12 و13 من االتفاقية األممية ملكافحة الفساد التي تنص 
املتعلقة  التدابري  املدني يف كل  الخاص واملجتمع  القطاع  عىل مشاركة 

بالوقاية من الفساد.
ويف ختام توصياته، دعا املنتدى كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية 
وطنية  حملة  إطالق  أجل  من  الجماعية  التعبئة  إىل  واملهنية  واملدنية 
لحماية حرية التعبري وحرية الصحافة تحت شعار »ال تراجع عن حرية 
الصحافة«، مؤكدا عىل رضورة فتح اإلعالم العمومي للتنوع  الفكري 
 amdh-والثقايف والسيايس السائد وسط املجتمع »النهج الديمقراطي

...«، وتشجيع اإلعالم األمازيغي  والرموز الثقافية األمازيغية.

حبث ميداين: تدريس األمازيغية ضعيف جدا وتوصيات بتعميمها
اللغة  اإلنسان عىل توسيع تدريس  املغربية لحقوق  املنظمة  شددت 
األمازيغية يف أفق تعميمها، وذلك بعد تقديمها لنتائج بحث ميداني 
أعدته حول واقع إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
األمازيغية  اللغة  نسبة حضور  أن  سجلت،  املغرب،  يف  بست جهات 
كلغة وطنية للتدريس تكاد تكون منعدمة يف مختلف املدارس التي 

شملتها الدراسة.
وحسب نتائج البحث التي قدمها رئيس املنظمة، بوبكر لركو، اليوم 
"كل  فإن  بالرباط  صحفية  ندوة  2017،خالل  نونرب   30 الخميس 
تقريبا،  البحث،  شملها  التي  والدواوير  باألحياء  املتواجدة  املدارس 
تقوم بتدريس اللغة العربية كلغة أوىل ووحيدة، باستثناء مدرستني، 
إحداهما متواجدة يف حي من أحياء املدن القديمة واألخرى يف حي من 

أحياء السكن االقتصادي، تدرسان األمازيغية".
وسجلت الدراسة التي شملت أحياء ودواوير بهوامش املدن وأحياء 
السكن االقتصادي واملدن القديمة، غياب املرافق الصحية للجنسني 
يف املدارس املتواجدة يف الدواوير القروية بنسة 65 يف املئة، كما أن 54 
يف املئة منها ال تتوفر عىل املاء الصالح للرشب، مشرية إىل أن رياض 
األطفال غري معممة إذ ال تتوفر الدواوير املستهدفة عىل هذه الخدمة 

إال بنسبة 7 يف املئة.
أما يف ما يتعلق بالخدمات الثقافية يف األحياء والدواوير املستهدفة، 
من  املئة  يف   7,3 وأن  بها،  مكتبة  أية  غياب  عن  الدراسة  فكشفت 
13,33 يف املئة منها فقط  األحياء والدواوير توجد بها دار للشباب، 

تتوفر عىل نادي نسوي.
ويف الجانب الصحي سجل البحث إىل أن نسبة املستفيدين من العالج 
التي  العينة  املحدود، من  الدخل  املئة من ذوي  يف   70 بلغت  املجاني 

شملتها الدراسة، مضيفة أن 63,6 من هؤالء املستفيدين منخرطون 
يف نظام املساعدة الطبية "راميد".

"نظرة  املستجوبني  األرس  وربات  ألرباب  أن  إىل  املقابل  يف  وأشار 
سوداوية" عن ما تقدمه املستوصفات واملراكز الصحية من خدمات، 
إذ رأت نسبة مهمة منهم أن هذه الخدمات ال تلبي حاجياتهم مضيفا 
أن التغطية الصحية غري معممة عىل الجميع، إذ ال تتجاوز التغطية 
حدود 55 يف املئة فيما تنفي 68,3 يف املئة من املستفيدين استجابة 

نظام راميد لحاجياتها.
وبخصوص الحق يف السكن، أوضحت الدراسة أن 91,2 يف املئة من 
العينة  مساكن  من  املئة  يف  و87  غرف،  ثالث  من  أقل  تضم  املنازل 
يف  و73  مرحاض،  لها  املئة  يف  و84  مطبخ  لها  الدراسة  موضوع 
املئة لها حمام، مشرية إىل أن هناك خصاص عىل مستوى املكونني 
األخريين اللذين يدخالن يف إطار إحقاق الحقوق االجتماعية املحددة 

يف الدراسة.
وسجلت أن نسبة املالكني ال تتجاوز 40 يف املئة، وحوايل 40 يف املئة من 
املكتارين مهددون باإلفراغ، كما أن ثلثي املساكن مبنية باألسمنت 
و15,5 يف املئة بالحجر والطني، وهو ما يربز ، حسب نفس الدراسة، 

نتائج سياسة محاربة دور الصفيح.
ويف ما يتعلق بالحق يف املاء، كشف البحث، الذي يقدم مؤرشات كمية 
تسمح بتقييم مستوى الولوج إىل الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، ومقارنتها باملؤرشات الدولية، أن 87 يف املئة من مساكن 
عرب  للرشب  الصالحة  املياه  من  تستفيد  الدراسة  موضوع  العينة 
الشبكة أو السقايات العمومية، يف حني أن 13 يف املئة املتبقية تتوزع 
عىل اآلبار والعيون واألنهار، والتي تشكل يف بعض األحيان خطرا عىل 

الساكنة نتيجة تلوثها.
وتطرقت الدراسة إىل الحق يف بيئة سليمة، مشرية إىل ضعف االهتمام 
باملساحات الخرضاء ومعاناة السكان من مطارح النفايات الصلبة 
التي تتواجد بمقربة من الدواوير القروية وأحياء السكن االقتصادي.

واعترب البحث امليداني، يف جانبه املرتبط بالحق يف الشغل، أن نوعية 
ال  املستهدفة  األرس  وأرباب  ربات  بها  يشتغل  التي  والحرف  املهن 
تضمن االستقرار والديمومة، وتنعكس عىل دخلهم الشهري، إذ يقل 

دخل 74,30 باملئة منهم عن 2500 درهم.
وخلص البحث إىل توصيات همت عىل الخصوص تفعيل املقتضيات 
 ،2016-2021 الحكومي  الربنامج  يف  جاءت  التي  واإلجراءات 
إىل  االقتصادي  السكن  الدولة بخصوص  دعم  توجيه  والحرص عىل 
املساعدة  نظام  ودعم  الهشة،  والفئات  املحدود  الدخل  دات  الفئات 

الطبية وتوسيع قاعدته.
املستوصفات  تقدمها  التي  الخدمات  بتجويد  أيضا  البحث  وأوىص 
واملراكز الصحية، والعناية بالجانب الثقايف والرتفيهي لساكنة مثل 
امللحق  االختياري  الربوتوكول  عىل  املغرب  ومصادقة  األحياء،  هذه 
بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

مذكرة  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  وجهت  الصدد  هذا  ويف 
االختياري  الربوتوكول  عىل  باملصادقة  الترسيع  أجل  من  للحكومة 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  بالعهد  امللحق 

والثقافية.
 *كمال الوسطاني
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 *الرباط: منتصر إثري

اإلنسان،  وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة  قالت 
ملسار  بالنسبة  »مهمة  تعترب   2017 سنة  إن 
إطار  يف  تقريره  املغرب  قدم  الحقوقي حيث  املغرب 
االستعراض الدوري الشامل وهو بصدد تحني خطته 
اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مجال  يف  الوطنية 
للوقاية  الوطنية  اآللية  الحديث مستمرا عىل  والزال 
املمارسة  مستوى  عىل  »أما  اإلنسان«،  حقوق  من 
الريفي  فالزالت محاكمة املئات من نشطاء الحراك 
الصحفي  نشاطهم  املرتبط  الصحفيني  من  والعديد 
اقتصادية  مطالبه  كانت  الذي  الريفي  بالحراك 
املبارشة  واملسؤولية  القصور  أظهرت  واجتماعية 
للحكومة أو لبعض أفرادها يف غياب مراقبة حقيقية 

وناجعة للربملان بغرفتيه«.
اليوم  بمناسبة  مذكرتها،  يف  الرابطة  وأضافت   
األمم  تخلده  الذي   ،2017 اإلنسان  لحقوق  العاملي 
املتحدة تحث شعار:«اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
يدخل عامه السبعني لنقف جميعا من أجل املساواة 
تفاصيلها  وعرضت  اإلنسانية«،  والكرامة  والعدالة 
والتي  بالرباط  الجاري  دجنرب   05 الثالثاء  ندوة  يف 
األمازيغي،  العالم  جريدة  مع  برشاكة  نظمتها 
بمراجعة  املغربية قامت  الدولة  أن  )أضافت( »رغم 
الحقوقية  املطالب  مع  التجاوب  فإن  للدستور 
والنقابية ظل محكوما بالتعامل الفئوي و املتناقض 
املتعددة مما  التأويالت  و  للقراءات  القابل  و  أحيانا 
يجعل بعض الحقوق الواردة يف الدستور مرهونة يف 
قد  تنظيمية  قوانني  بصدور  ممارستها  و  تطبيقها 
ربما  تأويالت  و  قوى  موازين  صياغتها  يف  تتحكم 
أو تعطل  الفعيل   تفرغ تلك الحقوق من مضمونها 
ممارستها«، مشرية إىل »استمرار ادعاءات انتهاكات 
حقوق اإلنسان باملغرب واالنتقادات املتصاعدة ألداء 
الحكومة يف مجال حقوق اإلنسان سواء من جانب 
املمارسة  جانب  من  أو  والترشيعات,  النصوص 

والتطبيق«.

* عفو عام عن معتقلي حراك الريف
اإلنسان  وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة  أكدت 
يف مذكرتها، أن تنقية األجواء هو السبيل األمثل من 
لرتسيخ  املشرتك  والعمل  حقيقي  نقاش  فتح  أجل 
اإلنسان،  حقوق  تحرتم  ديمقراطية  دولة  أسس 
خصوصا  ترشيعية،  إجراءات  أي  عن  الحديث  قبل 
حراك  خلفية  عىل  االعتقال  وترية  تصاعد  مع 
املطالب  ذات  احتجاجات  نتيجة  واالعتقاالت  الريف 

االجتماعية واالقتصادية بعدة مناطق من املغرب. 
حراك  معتقيل  عن  »عفو  بإصدار  الرابطة  وطالبت 
مقدمتهم  ويف  املعتقلني  الصحفيني  وكذا  الريف 
املهداوي   حميد  بديل  موقع  نرش  ومدير  الصحفي 
بملف  املرتبطة  واملتابعات  األحكام  كافة  وإلغاء 
السلمية  االحتجاجات  ومختلف  السيايس  االعتقال 
التعبري  بسبب  لالعتقاالت  حد  وجعل  عرفته،  التي 
عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو عىل إثر املطالب 
والسياسية  والنقابية  واالقتصادية  االجتماعية 

السلمية«. 
كما طالبت بـ«تسوية أوضاع املعتقلني السياسيني 
املضايقات  لكافة  حد  وجعل  عنهم،  املفرج 
والعمل  منهم،  عدد  لها  يتعرض  التي  والتعسفات 
يشمل  االنتقالية  للعدالة  جديد  ملف  فتح  عىل 
بما فيها معتقيل ما يطلق عليهم  االنتهاكات  كافة 

»معتقيل السلفية الجهادية« بإطالق املعتقلني الذين 
حراك  معتقيل  و  القتل  لجرائم  اقرتافهم  يثبت  لم 
الريف والطلبة وغريهم«، مشّددة يف ذات السياق عىل 
املناطق  من  للعديد  الجماعي  الرضر  جرب  »رضورة 
أحداث  يف  السياسيني  الغري  املعتقلني  وكذا  باملغرب 

املواطنني  من  املخزني  الرتهيب  ضحايا  سياسية 
والذين اعتقلوا دون معرفة أسباب اعتقالهم ضحايا 
التي  العامة  العشوائية خالل اإلرضابات  االعتقاالت 

عرفها املغرب آنذاك«.
وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة  واعتربت 
اإلنسان أن »نتائج أشغال هيئة اإلنصاف واملصالحة 
الحقوقيني  النتظارات  األدنى  الحد  إىل  ترقى  لم 
بلجنة  نطالب  »فنحن  تضيف  لذلك  والضحايا«، 
هيئة  مقررات  تطبيق  كيفية  حول  الحقائق  تقيص 
التعويضات  حجم  عن  وكذا  واملصالحة  اإلنصاف 
تعوض  لم  التي  الفئات  عن  وكذا  للضحايا  املقدمة 
من ضحايا قمع الدولة يف حق أشخاص ال يحملون 
املستفيدين  الئحة  عن  والكشف  سياسية  قناعات 
من التعويضات واملبالغ املرصودة لكل ضحية تحث 

إرشاف هيئة دولية«.
لعدم  الضمانات  كافة  بـ«توفري  الرابطة  وطالبت 
تجريم  وكذا  مستقبال،  الجسيمة  االنتهاكات  تكرار 
وتطبيق  العام،  املال  بنهب  املرتبطة  االنتهاكات 
أن  مربزة  واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  توصيات 
كما  اإلنسان  بحقوق  الدستوري  املغرب  »التزام 
املصادقة  عليه  تفرض  عامليا،  عليها  متعارف  هي 
ورفع  املجال  هذا  يف  الدولية  االتفاقيات  كافة  عىل 
مع  املحلية  الترشيعات  ومالئمة  التحفظات 
اإلنسان  حقوق  واحرتام  عليها  املصادق  االتفاقيات 
بالخصوص  يستوجب  ما  وهذا  الواقع«  ارض  عىل 
تقول الرابطة يف مذكرتها املصادقة عىل »الربوتوكول 
االختياري الثاني امللحق بالعهد الدويل حول الحقوق 
السياسية واملدنية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، وعىل 

الجنائية  للمحكمة  االنضمام  بشأن  روما  اتفاقية 
رقم  االتفاقية  عىل  املصادقة  إىل  إضافة  الدولية، 
واملتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة   87

بالحريات النقابية«.
كما طالبت الهيئة الحقوقية الدولة املغربية بـ«رفع 
كافة  الطفل، وعن  اتفاقية حقوق  التحفظات  عن 
وبتفعيل  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  االتفاقيات 
اتفاقية  التحفظات عىل  إلغاء  امللكي حول  الخطاب 

املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 
الوطنية  اآللية  دمقرطة  عىل  العمل  طالبت  كما 
الحقوقية  الجمعيات  وإرشاك  التعذيب  من  للوقاية 
عىل  التعتيم  سياسة  مع  والقطع  مكوناتها،  ضمن 
أو  الرسمي  اإلعالم  يف  اإلنسان سواء  أوضاع حقوق 

بحقوق  املعنية  الرسمية  املؤسسات  مستوى  عىل 
اإلنسان«.

*حقوق اإلنسان و اإلرهاب
اإلنسان  للمواطنة وحقوق  املغربية  الرابطة  طالبت 
 16 أحداث  رافقت  التي  االنتهاكات  يف  بـ«التحقيق 

وتعويض  عنها  املسؤولني  ومتابعة  اإلرهابية  ماي 
مطالبة  لعملهم«،  املطرودين  وإرجاع  الضحايا 

بإجراء تعديالت جوهرية يف قانون اإلرهاب«.
الجنائي  القانون  إصالح  بـ«رضورة  طالبت  كما 
املغربي ليأخذ بعني االعتبار جانب رد االعتبار املادي 
خالل  من  اإلرهابية  الجريمة  لضحايا  واملعنوي 
الضحايا،  أرس  لتعويض  خاص  صندوق  إحداث 
وإدخال رشكات التأمني كطرف مدني، وتمكينها من 
املساعدة القضائية عىل اعتبار  أن هذه التعويضات 
هي حق وليس هبة، خاصة بعد أن أكد دستور سنة 
2011 عىل التضامن ما بني فئات الشعب حني وقوع 

الكوارث واألزمات«.

* أوضاع السجناء والسجون
يف  امللحوظ  بـ«التدهور  وصفته  ما  الرابطة  سجلت 
واملضايقات  االكتظاظ  من  بدءا  السجناء  أوضاع 
إطار  يف  املعتقلون  منها  يعاني  التي  والتعسفات 
من  عدد  إىل  أدت  والتي  سيايس  طابع  ذات  قضايا 
اإلرضابات عن الطعام«، مطالبة ب«محاربة الفساد 
وكالة  وإنشاء  باملغرب،  السجون  تعرفه  الذي 

مستقلة لتسيري السجون«.
الحقوقية  الجمعيات  مع  الحوار  بفتح  طالبت  كما 
وترك حرية اشتغال الجمعيات يف الفضاء السجني، 
مشرية إىل أنه بعد قرار منع القفة »رضورة تمتيع 
السجناء بتغذية كافية ومتنوعة  مع احرتام معايري 
املكلفة  للرشكات  التغذية  لصفقات  الشفافية 

بالتموين«.
ملعاملة  األممية  املعايري  بـ«احرتام  طالبت  كما 
الطبية  األطر  استقاللية  رضورة  عرب  السجناء 
الخدمات  جودة  تحسني  مع  السجون  مندوبية  عن 
جميع  عىل  ديمقراطي  بشكل  وتعميمها  الصحية 
السجناء و تحسني ظروف الزيارات وعدم حرصها 
ورضورة  الدراسة،  يف  حقهم  ضمان  و  األرسة  عىل 
السجن  مدة  وتقليص  العقوبات  بتدرج  العمل 
 12 أقىص  كحد  يتجاوز  أن  يجب  ال  الذي  االنفرادي 
االحتياطي  االعتقال  ظروف  تحسني  بـ«  يوما«و 
املعاملة«،  والفوىض وسوء  باالكتظاظ  تتميز  والتي 
وشفافة  ديمقراطية  مسطرة  وضع   « إىل  إضافة 

من  للعديد  الرضر  لجرب  وسيلة  واعتباره  للعفو 
املحاكمات التي لم تكن عادلة«.

* حرمان اجلمعيات واألحزاب من الوصل 
القانوين

السلطات  إىل »استمرار  الرابطة يف مذكرتها  أشارت 
إىل محاولة تحويل مبدأ الترصيح بتكوين الجمعيات 
إىل نظام »الرتخيص« فيما يخص االعرتاف بالوجود 
من  العديد  حرمان  يف  وتستمر  للجمعيات  القانوني 
الجمعيات من وصوالت اإليداع القانونية مع فرض 
الجمعيات  كل  عىل  التعسفية  اإلجراءات  من  العديد 

مقابل تسليمها وصل اإليداع القانوني«.
من  العديد  تضع  املغربية  »السلطات  إن  وأكدت 
الجمعيات  بها  تقوم  التي  األنشطة  أمام  العراقيل 
تتلقاها  التي  االمتيازات  مقابل  باملغرب  الحقوقية 
باملغرب«،  السلطات  املدعومة من طرف  الجمعيات 
وتأسيسها  األحزاب  إىل  االنتماء  حرية  وبخصوص 
البديل  وحزب  األمة  حزب  »الزال  الرباطة  تقول 
الحضاري ممنوعان من حقهما املرشوع يف املمارسة 
السياسية وتم رفض تسليم الرتخيص لحزب البديل 

الديمقراطي رغم استيفائه كل الرشوط املطلوبة«.

* حرية الصحافة..
رغم استمرار مطالب الجمعيات الحقوقية واملهنيني 
السالبة  العقوبات  إلغاء  عىل  الصحافة  مجال  يف 
الرابطة  تؤكد  والنرش،  الصحافة  مجال  يف  للحرية 
السالبة للحرية  العقوبات  »عىل االستمرار يف تنفيذ 
عليهم  والحكم  الصحفيني  متابعة  نقل  خالل  من 
بها، من القانون الخاص )قانون الصحافة والنرش( 

إىل القانون الجنائي«.
كما أكدت املذكرة ذاتها عن »استمرار عدم التناسب 
الصلة  ذات  األحكام  يف  والرضر  الغرامات  بني  ما 
و  ورقية  منابر  عدة  بخصوص  والنرش  بالصحافة 
إلكرتونية تختلف مع السلطات يف وجهة النظر حيث 

تهدف السلطات إىل خنقها ماديا«.

* احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية..
واالجتماعية،  االقتصادية  الحقوق  بخصوص 
سجلت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، 
هذا  يف  االنتهاكات  وتعمق  بـ«استمرار  وصفته  ما 
املجال، نتيجة النظام االقتصادي السائد، وضخامة 
السياسة  وانعكاسات  الخارجية،  املديونية  خدمات 
الليربالية املتوحشة وخاصة بالنسبة مليزانية الدولة 
والتشغيل،  التنمية  مع  متعارضة  أصبحت  التي 
الكامل  واالنخراط  الخوصصة،  مسلسل  واستمرار 
يف العوملة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال 
السلطات  استمرار  مع  الوطنية  والثروات  العام 
الجرائم  بشأن  العقاب  من  اإلفالت  سياسة  نهج  يف 

االقتصادية«. عىل حد وصفها
وبشأن املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، التي قدمت 
االقتصادية واالجتماعية،  املشاكل  كوصفة ملعالجة 
لحد  الضعيفة  »نتائجها  إن  الحقوقية  الهيئة  قالت 
التنمية البرشية  اآلن باعتبار تراجع املغرب يف سلم 
مقاربة  إىل  محتاجة  الزالت  بالدنا  بأن  يربز  مما 
التنمية تنسجم مع معايري حقوق  جديدة يف مجال 
اإلنسان ونطالب بلجنة تحقيق يف األموال املبذرة يف 
مع  ملموسة  نتيجة  أية  تحقيق  دون  املبادرة  هذه 

فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع«. 
»استمرار  وصفته  ما  كذلك  سجلت  الرابطة 
العشوائي  البناء  يشجع  مما  العقارية  املضاربات 
وانتشار الفقر استحالة التوفر عىل شقة حتى من 
تساهم  التي  للمضاربات  نظرا  والعمال  املوظفني 
مؤسسة  بواسطة  املغربية  الدولة  حتى  فيها 
»عىل  الصاروخية«.مؤكدة  بأثمنتها  العمران 

هيئة حقوقية تقدم مذكرتها في ندوة الرباط وترسم صورة قاتمة عن واقع حقوق اإلنسان بالمغرب
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اقتصادي  نظام  إقامة  رضورة 
املغربي  الشعب  حق  يضمن 
االقتصادي  مصريه  تقرير  يف 
االقتصادية  املستديمة  التنمية  ويضمن 
الجميع  لفائدة  والثقافية  واالجتماعية 
إلغاء  مثل  استعجالية  إجراءات  واتخاذ 
تشكل  التي  للمغرب  الخارجية  املديونية 
التقويم  سياسة  جانب  إىل  خدماتها 
الهيكيل والخوصصة وانعكاسات العوملة 
الليربالية املتوحشة حواجز خطرية أمام 

التنمية«.
ووصفت الرابطة الحقوق االجتماعية يف 
تجسد  ما  وهو  مرتدية،  بأنها  مذكرتها 
محنة  »يف  تقريرها  حسب  بالخصوص 
معاناة  مع  بارتباط  التعليم:  يف  الحق 
التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل 
وقلة  االكتظاظ  ضمنها  من  عديدة 
ضعف  عن  ناهيك  واإلمكانيات  األساتذة 
للتشغيل  للتأهيل  بالنسبة  مردوديته 
املغادرة  خلفتها  التي  السلبية  واآلثار 
مشاكل  وعن  خصاص،  من  الطوعية 
البنيات  وضعف  واملقررات  املناهج 

التحتية« .
بارتباط  الصحة  يف  الحق  »محنة  وأيضا 
وضعف  العمومية  الصحة  مشاكل  مع 
املرض  عن  اإلجباري  التأمني  نظام 
تطبيقه  أمام  والعراقيل   )  AMO(
الفساد والرشوة وغياب روح  واستمرار 
القطاع  هذا  مسريي  لدى  املسؤولية 
فئات  و«محنة  الراميد«،  نظام  وفشل 
السكن  مجال  يف  املواطنني  من  واسعة 
باإلضافة  االحتجاجية،  حركاتهم  وقمع 
إىل »انتشار الفقر املدقع بالنسبة لفئات 
وكذا  واملواطنني،  املواطنات  من  واسعة 
األشخاص  حقوق  إعمال  أمام  العراقيل 
املعاقني والحق يف البيئة السليمة«. يورد 

املصدر ذاته
قالت  ما  إزاء  الخطر  ناقوس  دقت  كما 
الكريمة  الحياة  يف  الحق  »معاناة  عنه 
لالرتفاع  السابقة ونظرا  للعوامل  نتيجة 
والخدمات  املواد  أثمان  عرفته  الذي 
عموم  ملعيشة  بالنسبة  األساسية 
جمود  ظل  يف  واملواطنني،  املواطنات 
بـ«استمرار  منّددة  واملداخيل«.  األجور 
وجود  وعدم  الساللية  األرايض  نهب 
برنامج ومخطط تنموي ناجع لألرايض 

الساللية وللسكان األصليني«.
والثقافية،  اللغوية  الحقوق  وبخصوص 
اللغة  بـ«إعطاء  الرابطة  طالبت 
كلغة  بها  الالئقة  مكانتها  األمازيغية 
االجتماعية،  الحياة  مناحي  يف  رسمية 
ووسائل  التعليم  مستوى  عىل  خاصة 
يف  طالبت  كما  الرسمية«.  اإلعالم 
الدستورية  الحماية  بـ«توفري  مذكرتها 

والقانونية للغة األمازيغي«.
ويف التوصيات العامة املرتبطة بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية، طالبت الرباط 
عىل  يشمل  قانوني  إطار  بـ«اعتماد 
واملجموعات  األفراد  حق  رصيح  نحو 
وتقييم  وتنفيذ  تصميم  يف  املشاركة  يف 

اسرتاتيجيات  أو  برامج  أو  سياسات  أي 
تؤثِّر يف حقوقهم عىل املستويات املحلية 
»وضع  يشمل  والدولية،  والوطنية 
وسياسات  عملية  توجيهية  مبادئ 
تمكني  أجل  من  القدرات  لتعزيز  وتدابري 
هذه  تطبيق  من  العموميني  املسؤولني 
للتكييف  قابليتها  وضمان  القوانني 
االبتكار  وإتاحة  السياقات  مختلف  مع 
واملعلومات  التعقيبات  إىل  باالستناد 

املقدَّمة عىل مستوى القاعدة«.
تشاركية  آليات  إنشاء  طالبت  كما 
والوطني،  املحيل  املستويني  عىل  جامعة 
واملسؤوليات  السلطة  المركزية  وتعزيز 
املستوى’املركزي  من  بتحويلها  واملوارد 
إىل مستوى الجماعات املحلية، مع إنشاء 
باملساءلة؛  يتعلَّق  فيما  مالئمة  آليات 
التمييز  لحظر  ترشيعات  وإنفاذ  وسنُّ 
من أي نوع كان، بما يف ذلك التمييز عىل 
أساس الوضع االقتصادي واالجتماعي«.

معقولة  فرص  بـ«إتاحة  طالبت  كما 
وضع  يف  النشطة  العامة  للمشاركة 
امليزانيات ورصدها، عرب إعطاء األولوية 
املحلية  أو  الوطنية  امليزانيات  ملجاالت 
يعيشون  التأثري عىل من  أشد  تؤثِّر  التي 
يف فقر، وتعزيز القوانني املتصلة بحريات 
والتعبري؛  الجمعيات  وتكوين  التجمع 
ومكافحة  اإلعالم؛  وسائط  وحرية 
الفساد؛ والوصول إىل املعلومات؛ وحماية 
املبلِّغني الذين يجب التكتُّم عىل هوياتهم، 
وأعضاء  األفراد  حماية  تعزيز  مع 
يعملون  الذين  الحكومية  غري  املنظمات 
مع من يعيشون يف فقر ويدافعون عنهم، 
واتخاذ جميع الخطوات املناسبة لتعزيز 
قدرة من يعيشون يف فقر عىل املشاركة 
يف الحياة العامة، بوسائل منها: تحسني 
التعليمية  الخدمات  إىل  الوصول  إمكانية 
وتحسني  فقًرا  السكان  قطاعات  ألشدِّ 
تنقل  أن  وضمان  الخدمات.  هذه  نوعية 
الربامج التعليمية املعرفة الرضورية، بما 
يف ذلك التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان، 
مشاركة  املشاركة  من  فرد  كل  لتمكني 
كاملة وعىل قدم املساواة عىل املستويني 
االضطالع  إىل  إضافة  والوطني،  املحيل 
بحمالت تثقيف للجمهور بشأن القضايا 
مثل  فقر،  يف  يعيشون  من  يف  تؤثِّر  التي 
قضايا البيئة، وحقوق اإلنسان،والتنمية، 

والعمليات املتعلِّقة بامليزانية«.
الهيئة الحقوقية طالبت كذلك بـ«وضع 
إلعادة  مالءمة  أكثر  عاّمة  سياسات 
للفقراء  استهدافاً  وأفضل  الدخل  توزيع 
املجتمع  يف  ضعفاً  األكثر  والرشائح 
الفقر  عىل  القضاء  واعتبار  املغربي، 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  عرب  املدقع 
عمل  مسائل  من  مسألة  ليس  البرشية 
قضايا  من  ملحة  قضية  ولكنه  الخري، 
قانوناً  ُملزم  واملغرب  اإلنسان.،  حقوق 
بإعمال حقوق اإلنسان للجميع، مع إيالء 
فيهم  بمن  ضعفاً،  الناس  ألشد  األولوية 
وتوجيه  مدقع،  فقر  يف  يعيشون  الذين 
املقررة  إىل  لدعوة  املغربية  الحكومة 

املدقع  الفقر  بمسألة  املعنية  الخاصة 
املغرب.  زيارة  قصد  اإلنسان  وحقوق 
العقاب يف جرائم نهب  لعدم اإلفالت من 
املال العام، مع اسرتجاع األموال املنهوبة 
واملهربة«. حسب التوصيات التي جاءت 

يف مذكرة الرابطة

* حقوق املرأة
املساواة  عىل  مذكرتها  يف  الرابطة  تؤكد 
وباألخص  واملرأة  الرجل  بني  الكاملة 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  يف 
والثقافية )األجور-مناصب املسؤولية-

التقاعد-استفادة السالليات من أرايض 
رفضها  عن  تعرب  كما  الجموع-.....(، 
لكل »مظاهر االستغالل التي تتعرض له 
املغربيات:باملعامل-الخادمات- النساء 
السالليات-القارصات يف املالهي الليلية-

الدعارة املنظمة«.
الدولة  مذكرتها  يف  الرابطة  وطالبت 
واضحة  إجراءات  باتخاذ  املغربية 
لحماية النساء املغربيات من الوقوع يف 
شبكة التهجري من اجل الدعارة والفساد 

تحث مسميات الفن«. عىل حد تعبريها
وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة 
الطويلة،  مذكرتها  يف  أشارت  اإلنسان، 
العام،  والرأي  للمؤسسات  واملوجهة 
العاملي  لإلعالن  العاملي  اليوم  بمناسبة 
التعذيب  ممارسة  إىل  اإلنسان،  لحقوق 
تتعلق  حاالت  وعرضت  املعاملة،  وسوء 
استعمال  إىل  أشارت  كما  باإلرهاب، 
خالل  املفرطة  للقوة  العمومية  القوات 
كما  والوقفات،  املظاهرات  تفريق 
عامة  توصيات  إىل  مذكرتها  يف  أشارت 

تتعلق بالوقاية من التعذيب.
للمواطنة  املغربية  الرابطة  ونوهت 
آليات  باملغرب إليداعه  اإلنسان  وحقوق 
االختياري  الربتوكول  عىل  التصديق 
من  وغريه  التعذيب  مناهضة  التفاقية 
القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب 
األمانة  لدى  املهينة  أو  إنسانية  الال  أو 
 24 يوم  املتحدة  األمم  ملنظمة  العامة 
تعكس  املبادرة  هذه   أن  وتؤكد  نونرب« 
والتزامه  للمغرب  الحثيثة  الجهود 
الديمقراطية  تعزيز  لفائدة  القوي 
والحريات األساسية وحقوق اإلنسان«. 
إن  مذكرتها  يف  وتقول  تعود  أن  قبل 
وواضحة  قوية  سياسية  إرادة  »غياب 
لتوصيات  املغربية  السلطات  الستجابة 
غيابهما  يفيض  التي  وتفعيلها،  اآللية 

بالرضورة إىل عدم جدوى اآللية«.
إىل  املذكرة  ذات  يف  أشارت  الرابطة 
واستقالله،  القضاء  إصالح  رضورة 
وحقوق  الوطنية  والوحدة  الهجرة  وإىل 

الطفل واملسنني..

أكد أحمد عصيد، رئيس املرصد األمازيغي للحقوق والحريات، غياب 
إرادة سياسية حقيقية للدولة املغربية يف ترسيم اللغة األمازيغية، 
فقط  شفويا  اتخاذها  يتم  الدولة  يف  حاسمة  قرارات  أن  مضيفا 
دون التنصيص عليها يف القانون، كما هو الشأن بالنسبة للحرف 

األمازيغي. 
وأوضح عصيد يف ندوة نظمها فرع الرباط ملنظمة تاماينوت مساء 
الخميس 14 دجنرب 2017، بمناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، 
يف  عليا  جهات  أن  اإلنسان"،  وحقوق  "األمازيغية  موضوع  حول 
الدولة املغربية تغيب عندها اإلرادة الحقيقية يف ترسيم األمازيغية، 
التنظيمية  القوانني  وضع  يف  للبدأ  إشارتها  عدم  يف  ذلك  ويتجىل 
لرتسيم األمازيغية، حتى نهاية الوالية الترشيعية، مؤكدا "تم وضع 
18 قانونا تنظيميا من 12 إىل 2016، يف تغييب تام لألمازيغية كلغة 
رسمية، وحتى بعد خروج القانونني التنظيميني لألمازيغية فإنهما 

لم يناقشا ال يف املجلس الحكومي وال يف املجلس الوزاري".
للغة  الرسمي  الطابع  لتحجيم  محاوالت  هناك  أن  عصيد  وقال 
األمازيغية  للغة  التنظيمية  القوانني  األمازيغية، "وهذا ما تجسده 
ضيقة  حدود  يف  لكن  املؤسساتي،  طابعها  لألمازيغية  تعطي  التي 
جدا"، مفرسا ذلك بأن انتزاع الطابع الرسمي للغة األمازيغية جاء 
احتجاجات  بقوة  تميزت  صعبة،  ظرفية  يف  الشارع  ضغط  تحت 

حركة 20 فرباير، والتي كان من بني مطالبها ترسيم األمازيغية.
األممية  التنسيق  للجنة  سابق  ورئيس  خبري  بلقاسم،  إد  حسن 
إخراج  عدم  بأن  أكد  بدوره  بأفريقيا،  األصلية  بالشعوب  الخاصة 
القوانني التنظيمية لحد اآلن لحيز التطبيق، هو تكريس للتمييز ضد 
األمازيغية بكامل مكوناتها هوية ولغة وثقافة وحضارة وحقوقا، 

إىل  أدى  التنظيمية  القوانني  مضيفا أن غياب 
عرقلة أي تقدم يف املجال األمازيغي تعليما أو 

إعالما أو ثقافة".
مع  التعامل  هذا  أن  بلقاسم  إد  وأضاف 
األمازيغية يبني أن التحالف السيايس املحتكر 
للموارد  واملحتكر  للسلطات  واملحتكر  للقيم 
قاموا بإعادة صياغة املادة 5 بطريقة تكرس 
التمييز العنرصي يف الدستور ضد األمازيغية، 
املؤسسات  جميع  خرقت  "لقد  مؤكدا 

 86 املادة  السياسية  واألحزاب  والحكومية  والربملانية  الدستورية 
يف  التنظيمية  القوانني  بإخراج  الجميع  تلزم  التي  الدستور،  من 
منع  عىل  وتواطأت  الدستور،  عىل  للتصويت  املوالية  األوىل  الوالية 

صدورالقانونني التنظيمني لألمازيغية". 
إىل  تماينوت،  منظمة  رئيس  صربي،  الله  عبد  دعا  جانبه  ومن 
إىل  العادل  الولوج  يضمن  بما  االجتماعية  الربامج  وتفعيل  تطوير 
مضيفا  والسكن؛  الصحة  التعليم،  خصوصا  األساسية  الخدمات 
أنه "عندما نتحدث عن الخدمة نتكلم عن الولوج ثم الجودة، ويف 
خلقتها  التي  الكبرية  للتفاوتات  واعتبارا  الصحي  العرض  ميدان 
تتدخل يف حياة  الدولة  فإن مركزية  الجهات  بني  الدولة وكرستها 

األشخاص واألفراد".
سوس  قرى  بإحدى  يدرس  الذي  التعليم  رجل  أن  صربي  وأوضح 
ويساهم يف صناديق التقاعد والتغطية الصحية ويؤدي كل رضائبه 
كما هو الحال بالنسبة لنفس رجل التعليم الذي يدرس يف الرباط، 
يحدد  تدخال رسيعا  تستدعي  التي  الصحية  األزمة  "يف حالة  فإنه 

ما  اإلمكانيات غري متوفرة يف منطقة سوس  فإن  دقائق  يف بضع 
بني  والتفاوت  الالمساواة  بسبب  حياته  سيفقد  املريض  أن  يعني 

الجهات".
ومن جهته بوبكر الركو، رئيس املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان، 
أكد بأن الدولة املغربية، بدال من حماية الحقوق اللغوية والثقافية، 
تقوم بانتهاكها، مضيفا أنه ال يحق للدولة أن ترتاجع عن مكتسبات 

األمازيغية بعدما أصبحت حقوقا.
ونبه الركو إىل رضورة الرتافع ضد الدولة املغربية عندما تقدم عىل 
انتهاك حق من هذه الحقوق املكتسبة، وهو ما كان عىل الحركة 
األمازيغية فعله، يف رأي الركو، عندما قامت وزاة الرتبية الوطنية 
يف  متخصصني  أساتذة  وتكليف  األمازيغية،  تدريس  عن  بالرتاجع 
اللغة األمازيغية يف غري تخصصاتهم، خاصة أن هناك وثائق تثبت 
يف  تؤكد تخصصهم  ملباريات وتكوينات  األمازيغية  أساتذة  اجتياز 

اللغة األمازيغية.
* كمال الوسطاني

أمحد عصيدرئيس املرصد األمازيغي للحقوق واحلريات
 حنن يف دولة الشفوي وال إرادة يف ترسيم األمازيغية 

←

طالب حقوقيون ونشطاء داعمني لحراك الريف، إىل وضع حد لقضية املعتقلني 
النشطاء  عن  شامل  عفو  وإصدار  ورموزها،  املنطقة  مع  مصالحة  وإجراء 

املعتقلني.
7 دجنرب  الخميس  يوم  بالرباط، مساء  واعترب متدخلون يف مهرجان خطابي 
العادلة،  ومطالبه  الريف  حراك  لدعم  الوطنية  اللجنة  من  كل  نظمته   ،2017
ولجنة دعم معتقيل حراك الريف بالدار البيضاء، وهيئة التضامن مع الصحفي 
حميد املهدوي وباقي الصحفيني املتابعني، أن »الحرية الفورية لجميع املعتقلني 

السياسيني بدون قيد أو رشط«، هي املدخل الرئييس لطي هذا امللف.
محمد الزهاري، أمني عام التحالف الدويل للدفاع عن الحقوق والحريات، قال يف 
ترصيح له، إن هذا املهرجان يأتي من أجل إعادة وتسليط الضوء عىل ما يجري 

يف ملف الريف، خاصة املحاكمات الجارية بالبيضاء.
إطالق  يجب  رأي  ومعتقلو  سياسيون  معتقلون  أنهم  »نؤكد  بالقول  وأضاف 
نهائيا  فيها  وجود  وال  مخدومة  ما  حد  إىل  تعترب  قضية  وهي  فورا،  رساحهم 
ألي وسائل أو أدلة داعية لتحريك املتابعة ضدهم، وتواجدهم يف السجن يعترب 

ظلما«، وفق تعبريه.
عن  الدفاع  لجمعية  التنفيذية  اللجنة  وعضو  السابق  القايض  الهيني،  محمد 
حقوق اإلنسان، وصف اعتقال النشطاء الحراك بأنه غري رشعي، مطالبا أعىل 
سلطة يف البالد بإصدار عفو ملكي طبقا للدستور، »ألنهم ليسوا مجرمني بل 
مناضلني من أجل حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية، ولهذا املطلب اعتقلوا 

ولم يرتكبوا جرما«.
وأشار ذات املتحدث إىل أن ما سمي بالزلزال السيايس الذي أعفى خالله امللك 
تقصري  عن  مسؤولية  كانت  العمومية  السلطات  أن  »أثبت  الوزراء،  من  عدد 
لم يكن هناك  أنه  بامللموس  تثبت  الوزراء  إدانة  الريف، وبالتايل  تنمية منطقة 
أي خطأ يف املظاهرات أو النضال، وقد آن األوان للمصالحة مع الريف ورموزه«.

املهداوي،  حميد  الريف  ملف  يف  املعتقل  الصحايف  زوجة  الخونشايف،  برشى 
املهداوي  بقضية  للتعريف  يأتي  املهرجان  هذا  أن  لها،  ترصيح  يف  أوضحت 
لزوجها  الصحي  الوضع  أن  إىل  مشرية  املعتقلني،  وباقي  اعتقاله  ومالبسات 
بدأ يتحسن، لكنه لم يسرتجع بعد وضعه كما كان قبل اإلرضاب عن الطعام، 

حسب قولها.

مهرجان تضامين مع معتقلي 
حراك الريف بالعاصمة الرباط
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* مراكش: منتصر إثري
انتقد عدد من األساتذة والباحثني التهميش املستمر للحرف األمازيغي 
يف  األمازيغية  الهوية  الحفاظ عىل  يف  كبري  دور  له  كان  الذي  تيفيناغ، 
شمال أفريقيا، وإيصالها إىل ما وصلت إليه اليوم، مؤكدين عىل رضورة 
وصفه  الذي  تيفيناغ  بحرف  والكتابة  العمومي  الفضاء  تمزيغ  إعادة 
الهوية األصلية للمغرب واستمراره  إبراز  باملعجزة، بما له من دور يف 
سياسية  إرادة  لها  ليس  التي  الدولة  انتظار  ودون  السنني،  لأللف 

حقيقية للمصالحة مع األمازيغية.
ودالالت«  تاريخ  »تيفيناغ:  موضوع:  حول  وطنية  ندوة  يف  ذلك،  جاء 
بمناسبة اليوم العاملي لحرف تيفيناغ، نظمها كل من »منتدى توبقال 
للثقافة األمازيغية وحقوق اإلنسان« ومنظمة »تاماكيت دوسنولفو« 
وبتعاون مع جريدة »العالم األمازيغي« وتنسيق مع »التجمع العاملي 
والتي  مراكش.  بمدينة  املايض؛  نونرب   18 السبت  مساء  األمازيغي«، 
كانت تهدف إىل التعريف بحرف تيفيناغ وإبراز تاريخه ورصد مساره 
من الرمزية إىل الكتابة، وعالقته بإبداعات اإلنسان يف مختلف املجاالت.

ابن الشيخ.. احلفاظ على تيفيناغ يستدعي خوض »حرب«:
يف  األمازيغي  العالم  جريدة  مديرة  الشيخ،  ابن  أمينة  األستاذة  أكدت 
مداخلة لها، عىل أن الحفاظ عىل الحرف األمازيغي تيفيناغ،  يستدعي 
بل  املخالف،  الرأي  محاربة  أو  بالسيف  ليس  رضوس  حرب  خوض 
بالقلم وكتابته، للحفاظ عليه وعىل هويتنا ولغتنا وثقافتنا األمازيغية. 
وعادت مديرة جريدة العالم األمازيغي إىل معركة إقرار حرف تيفيناغ 
للثقافة  امللكي  املعهد  طرف  من  األمازيغية  للغة  رسمي  كحرف 
األمازيغية، وقامت املتحدثة برسد كرونولوجي ملختلف مراحل »معركة 
التي  تلك  خصوصا  رفضته،  التي  املقاومة  جيوب  ومواجهة  تيفيناغ« 

طالبت بكتابة األمازيغية بالحرف »العربي«. 
وأكدت ابن الشيخ يف معرض مداخلتها؛ عىل أن هناك تراجعات خطرية 
خصوصا  األخرية،  السنوات  يف  لألمازيغية  تحققت  التي  املكتسبات  يف 
بعد اإلقرار بها يف الدستور  لغة رسمية، مشددة عىل »رضورة الكتابة 
القوانني  انتظار  دون  تيفيناغ  بحرفها  األمازيغية  اللغة  وترسيم 
يف  قانون  أسمى  يف  وتوجد  رسمية  لغة  ألنها  لألمازيغية،  التنظيمية 

الدولة وبالتايل فال نحتاج النتظار قوانني تنظم الكتابة بلغتنا«.

من  الصفوف  رص  رضورة  عىل  الشيخ  ابن  أمينة  األستاذة  شددت  و 
عىل  الضغط  أجل   من  األمازيغ  والفاعلني  الفعاليات  مختلف  طرف 
الدولة املغربية كي تلتزم باالتفاقيات واملواثيق الدولية؛ وكذا تنفيذها 

لاللتزامات الدستورية.
 وذكرت رئيسة التجمع العاملي األمازيغي، فرع املغرب بمجموعة من 
الرسائل التي وجهها التنظيم األمازيغي إىل الجماعات والبلديات وعدد 
من مؤسسات الدولة، من أجل الكتابة باألمازيغية، مؤكدة أن البعض 
التي  املؤسسات  واجهة  بكتابة  وقام  للمراسالت  بالفعل  استجاب 

يرتأسها بتيفيناغ. 
وأبرزت أمينة بن الشيخ، أن حرف تيفيناغ كان حارضا عىل الدوام يف 
مختلف أوجه الحياة والثقافة األمازيغية، ويف حياتهم اليومية، خاصة 
الصخرية، معربة  والنقوش  بالحناء  والوشم  األلبسة  يف مجال حياكة 
الجديدة،  التكنولوجيا  يف  األمازيغية  األبجدية  بإدماج  اعتزازها  عن 
وكتابة  تعلم  سهولة  مربزة  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عرب  خاصة 

الحرف األمازيغي، تيفيناغ.
األمازيغي  بالحرف  الكتابة  مداخلتها برضورة  الشيخ يف  ابن  وطالبت 
انتظار  دون  شعبيا،  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  وتفعيل  تيفيناغ، 
من  الخامس  الفصل  بتفعيل  الخاص  التنظيمي  القانون  صدور 
ربحهم  هو  األمازيغ  للفاعلني  بالنسبة  األهم  أن  إىل  مشرية  الدستور، 
الذي  الدولة  يف  قانون  أسمى  يف  رسمية  أنها  »بما  و  الرتسيم،  ملعركة 
هو الدستور فالكرة يف ملعبنا لتفعيلها وترسميها والكتابة بها اسوة 
بالقوانني األخرى التي لم تنزل لحيز الوجود منذ سنني ورغم ذلك تنفذ 

يف الواقع كقانون اإلرضاب«. تورد مديرة العالم األمازيغي

احللوي.. إحياء حرف تيفيناغ يف زمننا املعاصر معجزة حقيقية:
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الحلوي عىل أن النظريتني السائدتني 
حول أصل حرف تيفيناغ، نظرية اوكورن )1973(: تعني هذه الكلمة 
الكتابي  النظام  من  مشتق  تيفيناغ  نظام  ألن  الفينيقية«  »الحروف 
»توڭا«  مسألة  ألن  أسباب:  ألربعة  خاطئة  النظرية  هذه  الفينيقي. 
تبني بأن تيفيناغ كانت موجودة ومستعملة يف نفس الوقت الذي كانت 
تستعمل فيه الحروف الفينيقية .. ألنه ليس هناك أي نظام وسيط بني 
الحروف الفينيقية وتيفيناغ يبني لنا كيف كانت النقلة .. ألن تيفيناغ 
نظام صامتي لم يكن يستعمل الصوائت بينما كانت الحروف الفينيقية 

تستعملها .. ألن الفينيقية كانت واحدية اإلتجاه 
اليمني  )من  اتجاهية  تكن  لم  تيفيناغ  بينما 
تحت،  فوق  فوق،  تحت  اليمني،  اليسار  اليسار، 

اتجاه دائري ..(«. 
وأضاف أن النظرية الثانية، وهي نظرية تيفيناغ 
تعني »تيفي نّاغ« = اكتشافنا. هذه أيضا نظرية 
بل  »يُكتشف«  لم  الكتابي  النظام  »ألن  خاطئة: 
»تيفي«  منها  التي  »أفا«  مادة  ألن   .. »اخرُتع« 
ألن   .. »النور«  معنى  بل  »اإليجاد«  تعني  تكن  لم 
تضعيف نون »نّاغ« إىل »ناغ« غري مربر )ال تتوفر 

األمازيغية عىل ميكانيزم تضعيف(.« 
يف  اإلنجليزية  الدارسات  شعبة  رئيس  واقرتح 
بديلة  نظرية  بمراكش،  عياض  القايض  جامعة 
1_األساطري  التالية:«  اإلعتبارات  عىل  مبنية 
الشيخ  وأسطورة  العاشقان،  )أسطورة  القديمة 
»آڭر«( تربط ظهور تيفيناغ بثيمة »الحب« وثيمة 
مرتبطة  كانت  تيفيناغ  2ــ  األرض«.  »ملكية 
بالتزيني والوشم والحناء وقصائد الحب واأللغاز 
تحتفظ  3ــ  وستيلر(  ماكدونلد  )أطروحة   ...
بعض التنويعات األمازيغية باملادة »بنك« و«بنق« 
»الصندوق«  وأبنيق  )أفنيق  ب«فنغ«  ترتبط  التي 
مرتابطتان يف التنويعات األمازيغية( التي تعني ما 

يرتديه العروسان من أغطية للرأس موّشاة ومنقوشة. 4ــ »تيفيناغ« 
األرجح  عىل  كانت  التي  »تافنيغت«  مفردها  الجمع  صيغة  يف  مفردة 
تعني »املنقوشة«. املعرفة والجمال واإلبداع واألنوثة عوالم ال تنفصم يف 

وعي اإلنسان األمازيغي )قارن أطروحة سينثيا بيكر(.
وقال الدكتور عبد الله الحلوي أن »إحياء حرف تيفيناغ يف زمننا املعارص 
أبجدياتها  اإلفريقية  الشعوب  معظم  فقدت  فقد   ... حقيقية  معجزة 
التقليدية أمام مد اللغات الالتينية والجرمانية. وفقد شعب الالما )وهو 
املعتمد  التدويني  نظامه  وأعظمها حضارة(  األمريكية  الشعوب  أعرق 
حرفها  العرشين  القرن  يف  منغوليا  وفقدت  العقيق،  استعمال  عىل 
الفهلوية  وفقدت  الرويس،  ثم  بالالتيني  لتعوضه  العتيق  التقليدي 
األبجدي  النظام  واندثر  املسماري،  شبه  التاريخي  حرفها  )الفارسية( 
الفينيقي، والباليوـــ عربي، وفقدت اإلنجليزية خطها القديم املعروف 
بالفورثوك ... أما الخط األمازيغي، تيفيناغ، فقد غالب 

الزمان وأهله وغلبهم أجمعني...«
وأضاف يف معرض مداخلته، إن »تيفيناغ نظام أبجدي 
التوارڭ عىل  احتفظ  5000 سنة  عريق يعود ألكثر من 
تقليد استعماله يف الكتابة إىل اليوم. وتيفيناغ هو النظام 
الوحيد يف العالم الذي لم يكن تطويرا لنظام أبجدي آخر. 
فهو ليس كالخط الالتيني املشتق من الخط الفينيقي، 
وليس كالخط العربي املشتق من الخط األرامي ، وليس 
للقرن  الصيني  الخط  من  املشتق  الياباني  كالخط 
الخط  من  املشتق  القبطي  كالخط  وليست  الخامس، 
اليوناني املطعم بالنظام الديموتي الذي كان يستعمل يف 
دلتا النيل.. ومما يربهن بشكل قاطع عىل هذه األصالة 
أهل االختصاص  أن  لها مثيال  التي ال نعرف  التاريخية 
توڭا  بمنقوش  يسمى  تونس  يف  منقوشا  اكتشفوا 
فيه  تظهر  الربيطاني  باملتحف  اليوم  إىل  محفوظ 
تيفيناغ،  إىل جوار نصوص بحرف  بالفينيقية  نصوص 
الحروف  من  مشتقة  ليست  تيفيناغ  أن  يعني  مما   ...
وشمال  أوروبا  جنوب  يف  سائدة  كانت  التي  الفينيقية 
الهيلينية  لألنظمة  بالنسبة  األمر  هو  كما  إفريقيا، 

والالتينية وغريها«.
و »بعد النضاالت املستميتة للحركة األمازيغية ضد الخصوم التقليديني 
للمكون األمازيغي يف الهوية املغربية وبعد األعمال األكاديمية املكثفة 
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية، انترص امللك محمد السادس يف يناير 
2003 للموقف األمازيغي الداعي إلعادة استعمال نظام تيفيناغ لكتابة 
اللغة األمازيغية. فاعتمد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية صيغة لخط 
التي  بالحروف  محتفظة  اللهجية  الصوتية  التنويعات  تحيِّد  تيفيناغ 
تدل عىل األصوات التي ال يمكن أن تتنبأ بها القواعد الفونولوجية للغة 

األمازيغية، وذلك يف أفق معرية شاملة لهذه اللغة«.يقول الحلوي.
عن  تعبريا  الخطوط  أدق  أنه  تيفيناغ  نظام  ميزات  »من  أن  وأضاف 
املرققة واألصوات  األصوات  بني  يميز  يمثلها؟ فهو  التي  اللغة  أصوات 
األصوات  وبني  املفخمة(،  والزاي  املرققة  الزاي  بني  )تمييزه  املفخمة 
املبسوطة واملدورة )كتمييزه بني الغني املبسوطة والغني املدورة(، وبني 
أذن  بها  تحس  تكاد  ال  التي  املشمومة  والصوائت  الكاملة  الصوائت 
غري املتكلم باألمازيغية ... وهذا ما يجعل تيفيناغ متفوقة عىل النظام 
الكتابي يف بعض اللغات الجرمانية كاإلنجليزية التي يباين فيها املكتوب 
أهل  حتى  عنه  يرىض  ال  بشكل  التعلم  وظيفة  يعقد  بشكل  املقروء 
اللسان اإلنجليزي أنفسهم«، مشريا إىل أن »من الحسنات الوظيفية لهذا 
النظام الكتابي أيضا أن لكل فونيم من فونيمات األمازيغية حرفا واحدا 
األمر  التمثيل بني صغري وكبري، كما هو  يمثله، فال تختلف صور هذا 
يف الالتينية حيث نميز تمييزا غري نافع بني املاجيسكول واملينيسكول، 
كما ال تختلف صوره بحسب موقعه يف الكلمة، كما هو األمر يف العربية 
حيث يتخذ الحرف أشكاال مختلفة بحسب موقعها يف الكلمة، مما يعقد 

مهمة التالميذ يف التعلم«.
األبجدية  األنظمة  أكثر  أنه  تيفيناغ  أن » من ميزات خط  إىل  أشار  كما 
انسجاما يف بنيته الهندسية. فجميع حروف هذا النظام قابلة لإلختزال 
دوائر  ثالث  وتقسمه  متساوية،  مربعات  إىل  أقطاره  مه  تُقسِّ مربع  إىل 
صغرية إىل نصفني متساويني. ومن ميزاته الهندسية أيضا )التي تميزه 
إىل  اليسار  من  للكتابة  قابل  أنه  العالم(  يف  الهجائية  األنظمة  كل  عن 
اليمني، ومن اليمني إىل اليسار، ومن أسفل إىل أعىل، ومن أعىل إىل أسفل، 

رغم أن الصيغة املعيارية تُكتب من اليسار إىل اليمني«.
تيفيناغ  لتاريخ  موثق  تاريخ  عىل  »باإلطالع  كالمه  معرض  يف  وأوىص 
 Tirra aux origines de كتاب  إىل  الرجوع  للقارئ  يمكن  باملغرب، 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  نرشه  الذي   l’écriture au Maroc
عام 2003، وهو من تأليف السكونتي واملجيدي ونعيم، وختم الحلوي 

هو  بل  فقط،  كتابي  نظام  مجرد  ليس  »تيفيناغ  إن  بالقول  مداخلته 
مظهر من مظاهر عبقرية شعوب شمال إفريقيا. لذلك ينبغي أن نوليه 
الدكتور   ورجح  أيضا«.  والدويل  الوطني  املستوى  عىل  خاصة  عناية 
الحلوي يف نهاية معرض مداخلته أن يكون املعنى الحقيقي ل«تيفيناغ« 

هو »املنقوشات«.

الراخا.. جيب متزيغ الفضاء العام:
 بدوره، أكد األستاذ رشيد راخا، رئيس التجمع العاملي األمازيغي عىل 
ويف  العمومي؛  الفضاء  يف  تيفيناغ  األمازيغي  بالحرف  الكتابة  رضورة 
واجهة املؤسسات والشوارع والطرقات؛ وإبرازه يف الواجهة كي يعرف 

العالم؛ خصوصا الذين يزورون املغرب؛ عىل أن هذا البلد، بلد أمازيغي.
الراخا مجموعة من الصور من دول أسيا الرشقية كالصني،   وعرض 
صيني  بلد  البلد  هذا  أن  عىل  للجميع  تؤكد  الصور   هذه  أن  إىل  مشريا 
يف  املوجودة  األصلية  اللغة  هو  والسبب  انجليزي،  أو  فرنيس  وليس 
بالحرف  الكتابة  رضورة  عىل  مشددا  الدولة،  واجهة  وكل  الشوارع 

األمازيغي تيفيناغ. 
تشهدها  التي  الرتاجعات  من  مداخلته  معرض  يف  الراخا  واستغرب 
األمازيغ  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  واإلعالم..  التعليم  يف  األمازيغية 
ينتظرون إنصاف وإعطاء األمازيغية مكانتها الصحيحة بعد االعرتاف 

بها يف دستور 2011، وقال إننا نعيش يف ما قبل دسرتة األمازيغية. 
يف  خطرية  تراجعات  عرفت  األمازيغية  القضية   « أن  إىل  الراخا  وأشار 
السنوات األخرية رغم كل الشعارات والخطابات التي تسوقها الحكومات 
املتعاقبة، مشريا إىل استمرار الدولة يف تهميش اللغة األمازيغية، وإتباع 
سياسة »امليز العنرصي« ومناهضة األمازيغية يف وطنها، مشّددا عىل 
تعود  املغاربة،  واملواطنات  املواطنني  يعيشها  التي  الهوية«  »أزمة  أن 
عن  واإلعالم  املغربية  املدارس  يف  األمازيغية  تغييب  إىل  األوىل  بالدرجة 
قصد، وإقصائها من الهوية البرصية للمغرب، مربزا أن تبني »تيفنياغ 
يعيد  أن  يستطيع  الذي  الوحيدة  الخيار  هو  للدولة  برصية  كهوية 

االعتبار لإلنسان املغربي ولهويته وللغته األم«. 
بعض  واجهة  يف  األمازيغية  اللغة  كتابة  احتقار  بشدة  انتقد  الراخا 
املسؤولني  بعض  يخشاه  »عار«  وكأنها  مهينة  وبطريقة  املؤسسات، 
يف هذا البلد، وعرض عدد من الصور ملؤسسات كتبت فيها األمازيغية 

بخط صغري ومحتشم ال يظهر ، عكس اللغتني العربية والفرنسية. 
كما انتقد األستاذ  رشيد الراخا ما قال عنه تنصل الدولة املغربية من 
األمم  منظمات  عن  الصادرة  التوصيات  خصوصا  الدولية،  التزاماتها 
املتحدة واملتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

والسياسية للشعب األمازيغي. 
نرش  ومدير  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  الراخا،  رشيد  وأكد 
مع  الدولة  تعاطي  يف  الحالية  املؤرشات  أن  األمازيغي،  العالم  جريدة 
ملف القضية األمازيغية تدعو إىل القلق وعدم التفاؤل يف ظل استمرار 
مسلسل التضييق عىل الحركة األمازيغية وتبخيس جهودها والتشكيك 
يف مطالبها العادلة واملرشوعة التي تتمىش واملواثيق والقوانني الدولية.

أنفسهم  األمازيغ  عىل  أنه  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  أضاف  و 
تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية يف الواقع دون انتظار الحكومات، 
الواجهة كرمز  يف  وإبرازه  تيفيناغ  الكتابة بحرف  مشّددا عىل رضورة 

لهوية شمال أفريقيا ولغة الشعب األمازيغي األصيل يف هاته البلدان .

* حداشي... حرف تيفيناغ  وليد »إميازيغن«:
أما األستاذ الباحث،  أحمد حدايش فقد اعترب أن حرف تيفيناغ هو  وليد 
إيمازيغن، مشيدا بالدور الهام الذي قام به الطوارق األمازيغ يف أزواد، 

والذين استطعوا الحفاظ عىل حرف تيفيناغ. 
وأكد الحدايش وهو مكون سابق ألساتذة تدريس األمازيغية بمراكش؛

أن حرف تيفيناغ ال يضع أي مشكلة يف تعلم األمازيغية باستثناء بعض 
األشياء البيداخوجية، مربزا أن األطفال الذين ال يتحدثون باألمازيغية، 
أي غري الناطقني بها يركزون يف تعلم تيفيناغ وال تشكل بالنسبة إليهم 
مشكلة، يف حني يضيف املتحدث »التالميذ الذين يتحدثون بها يقومون 
يف بعض األحيان بالتصحيح لألستاذ، ألنهم يعرفون املصطلحات جيدا«. 
وأكد حدايش الذي كان يتحدث عن املعوقات التي تواجه تدريس اللغة 
األمازيغية، أن تكوين املدرسني هو األصعب من تدريس التلميذ،  مشريا 

إىل أن تعميم األمازيغية بالوسائل الحالية يحتاج ل32 سنة. 
عىل  تتوفر  ال  املغربية  الدولة  أن  عىل  املداخالت  باقي  وأجمعت  هذا، 
املتدخلون  ووجه  األمازيغية،  مع  للمصالحة  حقيقية  سياسية  إرادة 
انتقاداتهم الحادة للمسؤولني »الذين يتعمدون تغييب اللغة األمازيغية 
بشكل كيل عن الهوية البرصية للمؤسسات والطرقات والشوارع، وذلك 

لخدمة مرشوعهم العروبي«عىل حد قولهم.
 

أساتذة وباحثون يصفون » تيفيناغ« باملعجزة ويطالبون باحلفاظ عليها
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Entretien réalisé par MUSTAPHA MEROUAN

1.Est-ce que vous pouvez nous parler de Abdel-
hadi IDRISSI ; comment êtes-vous-venu à la mu-
sique ; l’enfance ; la première rencontre avec 
la guitare, le choix de « AMNAY » en tant que 
nom artistique?

** je suis natif de la vallée des roses, du village de Kelaa 
M’gouna exactement, issu d’une famille Amazigh d’un père 
qui a servi sa patrie en tant qu’ancien combattant pendant 
l’époque coloniale, et après soldat aux FAR, et d’une mère 
qui a été suffisamment chanceuse d’avoir été à l’école des 
années 50, une chance que la majorité des femme de notre 
région n’avait pas à cette époque, et c’est grâce à son père 
(mon grand-père ) qui était instituteur.    
Mon enfance était toute pareille à celle des enfants de ma 
génération, on fabriquait nos jouets, afin d’y jouer quelques 
jours avant de les casser et en  faire d’autres, passant par 
l’école coranique a l’âge de 4 ans avant de rejoindre l’école 
primaire, c’était une période où j’étais obsédé par l’appren-
tissage et le savoir en sciences et littératures, rien ne me 
remplit la tête à part ça, jusqu’à l’âge de 13 ans ou je dé-
couvre cet instrument de musique pose contre le mur dans 
une chambre ou ma mère mettait tous ce que aucun n’uti-
lise pas. C’était une vielle guitare électrique, qui n’a pas de 
cordes !
C’est là où mon histoire commence avec la musique, le défi 
à mon jeune âge à cette époque était de mettre des cordes à 
cette guitare et avec mes pauvres moyens, je n’ai trouvé que 
des câbles de freins de bicyclettes comme solution, et c’était 
comme ça que j’ai pu produire mes premières mélodies. 
Commençant tout d’abord par imiter mes chanteurs préfé-
rés, après l’idée est venu de composer ma première chan-
son, après une deuxième. Mon audience était ma famille et 
mes amis proches, avant que mon frère Abderrahman in-
vite son ami le grand artiste Omar Ait Said pour m’écouter 
chanter, et c’est grâce à lui que j’ai pu affronter le public 
pour la première fois, c’était en 2005 en célébrant le nouvel 
an Amazigh, et c’est là où j’ai mis le point de non-retour, les 
invitations se succèdent de gauche et de droite, et depuis 
je suis devenu ce grand/jeune voyageur que la guitare fait 
promener partout , et c’est là où est venu la nécessité de me 
crier un nom artistique, et AMNAY était pour moi le nom le 
plus symbolique vis-à-vis de moi-même et de la carrière 
que je menais, AMNAY veut dire Cavalier, et je me sent en 
quelque sort un cavalier même sans cheval ni épée, mais 
avec ma guitare / musique et l’engagement que je porte 
envers mon identité, histoire et culture Amazigh .                      

2.En Août 2008 vous avez fait sortir votre pre-
mier album musical intitulé « ar mani/ jusqu’à 
quand ? ». Racontez-nous son histoire et les dif-
ficultés que vous avez confrontées?

** ‘’Ar Mani ?’’ était le fruit de diverses participations sur 
les scènes, et des rencontres avec d’autres musiciens et 
poètes partout où j’ai pu me produire à travers le Maroc, et 
à l’aide toujours de mon frère j’ai pu rencontrer le grand ar-
tiste Moha Mallal, qui m’a soutener tout au long des séances 
d’enregistrement dans son studio à Ouarzazate, et qui m’a 
accompagné jusqu’à  mon premier album a vu le jour en 
collaboration avec notre producteur Saleh Agram de ITRI 
MUSIC. Certe c’est un processus qui demande beaucoup de 
patience et de courage car nous avons aucun soutien finan-
cier sauf celui de ma famille, et au niveau de la distribution 
des copies, heureusement il y’avait les militants du mou-
vement culturel Amazigh qui nous ont aidé énormément à 
assurer la distribution des CDs et faire des points de vente 
dans toutes les universités, et associations à travers le Ma-
roc.    

3.Vos chansons sont pleines de poésiet de mé-
lodies envahissantes, Qui vous écris les paroles 
et de quoi vous inspirez-vous ?

** La plupart des chansons je les ai écrits moi-même, mais 
j’ai eu le plaisir de chanter d’autres textes écrits par des 
poètes de ma région comme Moha Fadili, Nacer Rami, Aziz 
Lher, Moha Mallal, et j’ai le plaisir de vous annoncer que 
mon prochain album contiendra des chansons en français 

écrites par des poétesses et poètes français. 
Concernant l’inspiration, je suis quelqu’un qui ne se 
force pas à écrire, j’écris quand j’ai une grande envie sans 
préparation spacieux-temporaire, dans le train, comme 
à dos de chameau, la nuit comme à l’aube. Ça m’arrive 
souvent de vouloir noter quelques idées de poésie qui me 
vient à la tête et je ne trouve pas de quoi les noter, et 
le temps passe comme si cette idée poétique-là ne s’est 
montrée que pour que je l’apprécie silencieusement dans 
ma tête. J’appelle ça de la littérature perdue ! 

4.Jusqu'à maintenant vous avez édité 4 al-
bums. Parlez-nous un peu plus de ces expé-
riences et les principaux thèmes abordés ?

** Oui d’un rythme ascendant, j’ai multiplié les enregis-
trements avec mon groupe, en cherchant toujours créer 
le meilleur au niveau paroles, musique, et surtout « Son 
», et à chaque fois on cherche à différer les styles et les 
techniques d’enregistrement. La seule technique qui 
nous reste à essayer est l’enregistrement live en une seule 
fois, et ça sera sans doute le comment notre prochain album 
sera enregistré.
Concernant les thèmes, et en tant que auteur compositeur, 
mes chansons traitent tous ce qui est social, de l’amour 
jusqu’à la mort, d’un timbre réaliste, et parfois revendi-
cateur, dont la cause Amazigh et les populations des mon-

tagnes occupent une bonne partie. Je chante leurs souf-
frances et malheurs, et je revendique leurs droits, j’exprime 
leur colère, et inévitablement la mienne aussi !  

5.quels sont les rythmes que vous pratiquez et 
la particularité de vos morceaux ?

** En tant que jeunes, nous faisons de la musique amazigh 
moderne, on fusionne un peu les styles, entre reggae, fla-
menco, rock, blues, country, et les rythmes de percussions 
traditionnels issu du patrimoine musical Amazigh.

6.Selon vous, qu’est-ce qu’un grand chanteur ; 
et parmi les doyens artistes amazighes, lequel 
vous inspire le plus ?

** Un grand chanteur pour moi est celui qui a le plus d’en-
gagement envers son public, quelqu’un qui inspire sa géné-
ration et les générations à venir. En ce qui me concerne le 
grand chanteur Amazigh IDIR est plus qu’une source d’ins-
piration, mais à force de l’admirer comme personne et d’ap-
précier sa musique, il est devenu pour moi comme un père 
spirituel. 

7.C’est quoi la chanson amazighe engagée, 
que représente pour vous et quel est son apport 

dans le militantisme amazighe?
** la chanson Amazighe engagée remonte à des millénaires 
de l'histoire de l'Afrique du nord. Le territoire qu'occu-
paient les amazighs depuis la nuit des temps. Et c'est tous 
ces chants qui transmettaient, au fond de ses textes, une 
idée de prévention d'encouragement ou d'information 
autour du quotidien de cette population. Des chants qui 
éclairent un fait nouveau ou historique, ou des chants qui 
réveillent les consciences et qui peuvent être porteurs de 
changement. Catégoriquement on trouve deux types de 
chanson Amazigh engagée:

-La chanson traditionnelle : Ahidous, Timnadin, Ta-
mawayt...etc., qui sont d'habitude orales, ce qui fait que 
le texte a une très grande importance dans ce type à part 
l'Ahidous ou on trouve quelques instruments de percus-
sion.
-La chanson moderne : ce style de musique a connu sa 
grande apparition au sud-est marocain dans les années 
90, grâce à des groupes de musique tel MALLAL et 
TIMES, qui ont introduits des instruments modernes à sa-
voir : la Guitare sèche, Basse et aussi électrique, piano, ou 
synthétiseurs ; ainsi que d'autres percussions: batterie par 
exemple, en jouant des styles de musique qui ont tendance 
à la scène mondiale, Blues, Reggae, Folk...

8.pensez-vous que l’artiste amazighe a-t-il un 
rôle particulier à jouer dans la communauté 
amazighe qui souffre encore ?

** Notre rôle et de faire revivre les vrais valeurs de « Tim-
muzgha », de corriger l'Histoire, de sensibiliser les popula-
tion autour de l'importance de préserver nos traditions et 
notre culture a fin que notre identité Amazigh tient debout 
face au régimes et systèmes éducatifs qui veulent faire du 
peuple Amazigh un peuple qu'il n'est pas.

9.Est-ce que vous préparez un nouvel album et 
quels sont vos projets d’avenir ?

** Certe, on dit qu’un fou ne se sépare jamais de ses cail-
loux, et c’est le cas des artistes. Je prépare un nouvel album, 
la plupart des chansons qui vont y être sont aux dernières 
étapes de composition. Il ne reste que les répéter avec 
mon groupe et aller au studio pour faire les pré-enregis-
trements. Et comme j’aimerais que ce travail soit diffusé à 
haut niveau, cela va me prendre un peu plus de temps, donc 
je ne dévoile pas encore la date de sortie. Concernant les 
concerts ; j’ai participé à un concert au mois de juillet der-
nier à Rabat, et un au début de septembre en Bretagne en 
France. 

10.Vous avez chantez dans plusieurs concerts 
au Maroc et ailleurs. Si vous avez le choix, où 
donneriez-vous un concert indispensable ?

** Je dirai chez moi, dans mon village natal, auprès de ceux 
avec qui j’ai partagé mon enfance, le bien et le mal. Mais 
aussi il y’a un endroit qui me tient au cœur, c’est les îles 
Canaries, j’imagine que ça serai agréable de chanter devant 
ce public amazigh fier.    

INTERVIEW DE "LE MONDE AMAZIGH" 
AVEC LE TALEUTIEUX  CHANTEUR ET GUITARISTE AMNAY

Il joue à la guitare ; compose ; écrit et chante, le fameux Amnay est un artiste aux mul-
tiples facettes. Des fonds musicaux ; superbe voix et textes engagés plein de charme lui 
ont permis d’être découvert par le grand public au Maroc et ailleurs.
Amnay, Né le 25 Février 1989 à Taltnamart; une petite tribune au village de TIGHRMT N 
IMGOUN (Kelaa M’gouna) dans une famille Amazigh qui aime l’art et la culture, et qui 
s’intéresse aux nouveautés de la cause Amazigh, Tous ça a aidé notre artiste à construire 
sa personnalité dès le début de son enfance.
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tirra

Issnta uslmd n tutlayt tamazivt 
di tinml tamvËabit dg usgåas 
anmlan 2004/2003, maca yufa dg 
ubrid nns aÏÏas n tmukrisin, 
acku waxxa iodu xf usnti n uslmd 
n tmazivt 15 n isååasn, ntaf it 
oad ur twwiÄ atili di marra 
tinmalin n lmvrib.
Islmadn n tutlayt tamazivt 
lbda tafn timukrisin di twuri 
nsn, aÏÏas zigsn ur tn jjin ad 
slmdn tamazit, ucin asn ad slmdn 
taoÃabt, nv d tafËanÃiÃt, manaya 
ijjin aslmd n tutlayt tamazivt 
idwl vr dffir, ktar zg wami 
d yussa umawsas pmad xcicn di 
2007.
Asååas a islmadn n tutlayt 
tamazivt immuttin vr tinmalin 
yadnin, udfn di yan umnvi mqqur 
ag inmhaln n tinmalin ad d tmurayin 
tisgawantin, fad ad slmdn tutlayt 
nsn tamazivt, acku inmhaln ur rin 
ad tili tamazivt di tinml nsn, s 
uya zyyarn xf islmadn n tmazivt, 
sigådntn, nnan asn “ad xf wn nazzl zi 
twuri, is ur trim ad tslmdm 
taoËabt nv d tafËanÃiÃt”, am 
mamc igga unmhal n tinml “aquÄaÄ” 
di tmurayt n naÄuË akd tslmadt 
kawtar tuzani.
Fad anssn mlip manis d kkint 
timukrisin ad, amssixf n 
tmsmunt n islmadn  n tutlayt 

tamazivt di “tmnaät n Ïanja-
tiÏÏawin-lpusima”, aslmad Ãalip 
lmrini, yaranv cwayt vr umzruy 
n usslmd n tutlayt tamazivt, 
INNA “ntaf di tfrka tamzwarut 
tuva tggn tiram n usmuttg d 
tiquäaäin g usslmd  n tmazivt, 
Ur odDint sin n imalasN, d manaya i 
ijjin islmadn a Ur svarn ca MLIP 
tAmazivt (g udvar n tmazivt tggn 
dags tayaduzt, tanalit…)”.
“ur nqqar ca aqa marra islmadn a 
msarwasn, uhu, minzi din islmadn 
ayyuz i nitni, ksin tabrat n 
tmazivt xf uorur nsn ggin dags 
tizmmar mvarnt, arzun smutgn ixf 
nsn s ixf nsn” yarni uslmad Ãalip.

tafrka tiss sin, inna umssixf 
n tmsmunt n islmadn  n tutlayt 
tamazivt aqa tmvar aïïaã, 
“tafrka n waëçam n tbridt n 
tvuriwin n tmazivt di tsddawit 
n lmvËib, asgåas n 2007, tgga yan 
n uãuëif var zzat imvar g iyyar 
n tmazivt (tarzzut dg umzruy, 
tasnilst, taskla…)”,  yarni “maca 
tabridt a aëçint rami sbddn 
azlay n tmazivt g umpizwar n 
uswuri s ugllay n islmadn  n usslmd 
amnzu”.
tafrka tiss kraä, iqqar uslmad 
salip, d yan n uãuëif d amqran, 
“tafra n urçam n uzlay n tmazivt g 
wammas anmnaä n twuriwin n usgmi d 

usmuttg dg usgåas n 2013”, “da 
nzmmar ad nini aqa lmvËib issnta 
ad isslmd  tmazivt” yarni uslmad 
n tmazivt. 
amssixf n tmsmunt n islmadn  n 
tutlayt tamazivt di “tmnaät n 
carq”, obdlwapd pnnu, itwala imal n 
tmazivt iqqn s tvtast tasrtat, 
iffuk ad tili ict n tmxsa va ijjn 
tamazivt ad ttwassvar am nttat 
am taorabt d tfransist.
manaya ur, inna pnnu, “izmmar ad yili 
min va ikk uwank n lmrruk oad ur 
isxi zi tdyulujit n usoaëëb, 
min va kkn imazivn jjin azzarg 
n tsrtit ixxwa I imussutn n 
uxaëëã n tillas, d min iqqimn 
n iÇlmaÄn iourubyyn, d maëëa 
ifassn ur ixsn min icnan I tmazivt, 
I ur ixsn min icnan I tmurt a”. 
dg umggar n wawal nns, itwala 
uslmad salip, blli tamazivt tdwl 
di tmsskta d awal waha, “tlla di 
tfrag, d inawn isrtann, ur tlli d 
tidt, qqazn as anäë, ntyn tt”, zdat 
ad yarni “manaya i nsnivis t ura di 
rvzrat tastratijit 2030_2015, 
i iqqarn aqa tamazivt d tutlayt 
n tinml waha, ur tlli d tutlayt 
n uslmd, tmazivt d tutlayt n 
umsawaä, amc ur tggi ca azuccl n 
tmazivt g uslmd n tlammast”.

* Kamal awsÏani

amnvi n islmadn n tutlayt tamazivt fad ad ddrn

 الدكتور سعد الدين العثمانيإىل السيد 
 رئيس احلكومة املغربية

 ديوان رئيس احلكومة
 تواركة –القصر امللكي 

الرباط   
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 سيادة رئيس الحكومة،
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 رئيس الحكومة، سيادة
سيدي  السابعة من اعتراف الدستور المغربي باألمازيغية لغة رسمية، نطالبكمونحن على أبواب السنة  

 .الرئيس بإقرار رأس السنة األمازيغية كعيد وطني رسمي بعطلة مؤدى عنها
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 Ar awn snilv tirra ddv igan asÏÏa isman adawin 
d usda ,isman mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin nna ugmv zi 
mnnaw n isglalafn nv imawaln d u-nna zzrv zg ivmisn nv tis-
vunin ittmukkuln s udalis amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq 
tirra nu .ar imal d ubrimal ivudan i ils d udalis ama-
ziv.

Arzaf 
 Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d tmvnast it-
thuddun vif izrfan n udalis d ils amaziv di-nna illa/
tlla d aæ mayd iga/tga. 

usirm dat i amm umurmu dat unffadu».
innebder(S’allonger) ar isvilil (Contempler)til-
las.iëçm i iseqsitn nnes : « ar mantur ttafav asirm 
inu? akæ tfelwin d ticenba qqenent!.ma s riv ad dduv 
?ma s ttedderv ?matta wassav ttasiv vif uyerri 
nu ?ma s riv ad cebberv nec dda ivbbezn g ubey-
tel ar ayeëÄ.ar mantur ttedduv asl n wad isinv ma 
s ddiv ?akuray nnig ugayyu nu,aters g wul inu,afus 
yura,aÄaë ifëv,tiÏ ur tessuddi xas acagag abna-
bak.ar mantur ttedduv s uxiti(L’état) ddev ?!is 
ur liv amur inu g tudert ?!ur yad giv xas tixim-
mut.awal inu ur ili awd yan  n utig.tadupalt yuran zeg 
idrimn meqqaë tekkar s iswingimn ur tsufir i 
umya.mayd riv ad skerv s ugerdas ur ilin tizzu-
lya g ugadaz n twuri d uçiëew ?max ad ur uruv 
tibratin i iregemmayn(Les analphabètes) ?!adamim 
ivudan ay-a !max alley ur djin xemmimv g uy-a ?ad 
uruv meqqaë ur fkin xas yan uderham mar ad ssi-
vilv i twengimt inu is liv tawuri,is soiv awatis 
g tudert inu !zeg wasekka ad asiv avanib aha oaynev 
tankkaya(Proposé pour la poste). »iferfeÄ(Palpiter)
wul nnes kud isduqqeë ca taggurt.iceddencer .ta-
vëa as iyyu nnes :
-« badd » a « badd ».
Idderf ad yanf :
-is ur da temmensawd ?
Issudda udm n iyyu nnes nna vzan t inkejÄiÄn (Les 
rides)ddaw içençaën nna ibzr wayyur :
-hat sulv djiwenv.
Tessik iÄuÄan nnes nnig tayjayin,tunf allen nnes s wuçuf:
-mayd yavn allen nnec alley bzint ?
Izellezdi t useqsi nnes aha izernen(Hésiter)dat n 
wad inhuddu :
-hem.xas iddev kercexv(ikercex :Dormir profondé-
ment).
Tesmuvë allen nnes g waqqayn n tiÏÏawin n « baddu » :
-annayv tent zegÅavnt !
-s ukercx.
-mec ur da ttemmensawd ggez s uzddir ad tem-
sawald d ibba nnec.
-sulv nnemruriv .ur viv i ussevëeë n iwaliwn.ay-nna 
n wawal ilan tawuri hat nemyanna t.walu mayd nttini xas 
ad i iskerml (Financer)mec ira ad nsawl g imal awal 
yaÄfuÄn.
-i max alley ur tessivd asidd ?
-ur riv ad jemÄv asidd vif umya.
-ggez ad temsawald d ayt ma c d ist ma c.
-ur dig i mayd isawaln.
-id ad teqqimd i wul nnec ?
-hat tufid i ar ttenuddumv.
-i wa mayd riv ad ac iniv ?nniv ad tmuyded (Veiller)
d id-nnev alley ur trid walu mayd ac nniv.
-mridd is nneocucmev(Etre épuisé) ad d idun muydv.
-udjiv c g uswunfu.
-tensid as g uÄlas(Le calme).
Yavul s tiliclewt nnes n wuzzal aha innebder day 
ifek tawengimt nnes i udawin(L’imaginaire) .idma t 
dat as ar as tezmummuy.tuvmas nnes ar sseffelil-
liynt am içençaë n tafuyt .yav usidd g wallen nnes.
israr ils nnes tiëvi n tudert d umussu,isawl 
maca ca ur t inni.ingy wawal asl n wamak ,awal iëkkiçn 
ur isufirn i umya.awal aruzriq ur itteyacazn .ur 
izmir ad izmk(Déchiffrer)awal nnes.tallunt n imjjan 
nnes ur tezÄaë ad t i tessifif.isawl ayd icty.
mayd inna ?ur issin.isemmecty ixmmuyn nnes.tugga 
twengimt nnes vif ca n umussu g imi nnes maca ur yu-
ciz agabir nnes.matta netta ?matta nettat ?tifiras 
nnes ur furgent(ifurg :Etre clair).yuçÄ as tadupalt 
nnes.tav nnig as yat tmeqqit n imeÏÏi n tbaëavt(Belle 
femme)nnes.ar as ttiqiq tdupalt nnes amm is ttusav 
s uvism(L’alcool).tenÄw tmeqqit nnav s tiÏ nnes ar as 

ttiqiq.tettuttey zi tiÏ nnes aha tav imi nnes.imÄy 
arzag nnes ar as ittiqiq ils nnes.tav div apeëjiÄ 
nnes aha icpf as day indudr wafa(Le feu).ivus as 
wul d tasa.iylilz g tiliclewt nnes amm is da t it-
tarf ca nnig tirgin.ingegç(Souffrir trop).yucy,yunf 
allen nnes,imseqsa d tsendubent nnes vif mayd t 
yavn.kud ifrk is iherbel igunåz(Murmurer) zund 
is da isawal i cra n usmun nnes : « awd g unuddem 
ur ufiv ad swunfuv zi ungugç !!matta tunant  ddev 
yavn vif i ?!mantur tteswunfuv zi urfufn ?!!ar man-
tur ttasiv arim(La catastrophe)ddev nnig ivië inu 
aleqqaq(Le fragile) ?is ur klalv tamersalt(La pi-
tié)d ugluln(La clémence) ?!mayd i yakkan yat tmqqit 
n tudert ur irzagn ,ur ittiqiqn ?!mayd i yakkan 
yan ulextu(Un instant)n uswunfu meqqaëd(Au moins) 
xas g unuddem ?!mayd ittekkesn talufi zi nnig wul 
inu ?!mayd issuddumn vif i imeÏÏi n tmersalt ?! 
»imry allen nnes.ismuvë tallest.yugy unuddem ad 
asent ignu acbabn(Les cils).ar as ittaylal ugezÄn g 
igenna n udawin s wafriwn innemrurin.mer yufi hilli 
xas ad igen ,ad ur immecty,ad ijmÄ apulfu(La sensa-
tion)s uswir amazdar n tudert.mer yufi ad imtn ,ad 
ur ittacey akæ.ur illi mayd yufn gar tudert xas 
aswunfu uvlil(Le repos éternel).irmumey(Etre trop fati-
gué) zi unezg°um n tudert.ur yad gis iqqimi mayd 
ittasin meqqaëd xas imiq.yaç ad isouqqey(Vomir) 
ixcafn(Les entrailles) nnes.iylilz cigan.imry div 
allen.ur yad yufi xas ad incr.issird udm nnes 
mar ad yacy.iqqel ad issadd wass aha yasy ava-
nib nnes iddu iffev,ioayn TANKKAYA day ivejdm ar 
itteganna iregmmayn ad ackin.issefë allen i ku yan 
ikEcmn TANKKAYA.ur içëi amya alley ibedd vif s 
yan urgaz awessar :
-id ad i turud yat tebrat.
Izmummey :
-s unãaf(Soyez le bienvenu).
idderf ad yanf alug (Le cahier).isekkus uwessar 
tama nnes :
-ma mi trid ad ttazned tabrat nnec ?
-i iwi nu illan beëëa n tmazirt.zul t tinid as han 
irdn lli tudjid g tgemmi ur yad udan(Ne pas suffir) 
xas i igÄaÄ.ini as div han iyyu nnec da çaë c tte-
qqel ad as tesrid akaris nnes adewsan(Le problème 
sanitaire).
s updaq(Sérieusement)yaru azan day iger 
titcert(La feuille) g ulessi(L’enveloppe) nnes aha 
isny as anadil(Le timbre)aha iger tabrat g ivisi 
nnes.isnimmer t uwessar aha yini as :
-ad isseglen ëebbi imarewn nnec a iwi nu.
Iddu,issefë as içëi n ubeytl .ikeræc :
-ad i isseglen ëebbi nec dda ittemtatn isul 
iveãã inu iga aleqqaq.id ad iniv i umvaë inu ac 
isseglen ëebbi adday issiwv i.axxid tawuri n 
ubennen ay-a !.ass uorin(Heureux) ay-a !
Ikk vif s yan usmun n uswihhet aha isvilel t day 
inmala t.issedkel allen nnes dis .ur t yuciz.ival 
usmun is ipuyÄ iddev iola t ar issemmectay ancucn 
nnec :
-manza c a asmun n unezg°um ?
-id cey ay-ddev ay udm n ixilban (Les mauvais pré-
sages).
yuçÄ as afus.mzuln s tiëvi :
-valv idd is tezlid tawengimt nnec iddev annayv c 
ar ttemmesawald d tsendubent nnec.
-ur av ibÄi d unufl xas yan ifili.g itsent tikkal 
ar ttecbuv g ugezÄn inu.ar ttemmeseqsav d twen-
gimt ar ttemmeyannav d ids : « is lliv mid uhu ?is 
dderv mid mtenv ?»ur ar ttaciv d uferfeÄ n wul 
inu ard ivilv is mtenv ,ard as ggerv s tdupalt inu 
mar ad nçuv(Etre certain) zi tudert inu.g itsen ilex-
tan ar ttelliv s ugayyu nu mar ad srarv tawengimt 
inu ,ad iniv i uqeëëu nu s udmay (En affirmant)is ur 
ffiv axsas(La tête) inu.
-ad av yary ëebbi.hat ur ar ittesday(Se produire)
xas ay-nna ispuyÄn.mecta n yuk yuFG as ugezÄn alley 
ikk°ar uzeglal s ipyaÄ ,ilmetrin,içelfaën d ti-
merÄan .ad av yary ëebbi zi uxnif.
-mepëa tufid i giv yat twuri aha ur kmisv xas 
azwu.nniv ad aruv tibratin i irgemmayn s tamnnida n 
ca n idrimn .illiv uruv i yan urgaz awessar azan nnes 
ifra yi s useglen n imarewn inu.
Iseqsa t usmun nnes s uNYA n tiÄmi :
-i mayd tsuld trid ?is illa mayd yufn asegln n 

imarewn nnec?
iÏãa t usmun nnes.ur yufi « baddu » xas ad as ize-
mummey s iml (Par courtoisie).
-s useglen n imarewn as riv ad Ägelv(Assurer) tu-
dert inu .
-ad ac d-yawy ëebbi ca n urasix yaÄn.
-ar tetterv ad av isemdr ëebbi.i mayd da tteg-
gad dvi ?
-ar ttedelfaqv.ur pÄiv xas ad Ïfuëv tirbatin.
-rant iqaëiÄn.allen nsent ar ssarant vif waynun Amugar 
N TSEVRRAYIN.rant ad nint s beëëa.
-matta wa-dda ur igin anezwum nnes ad ikms idrimn 
?nitni ayd igan azenzif n tudert.ur yad igi Umnus n 
iorrimn d toerrimin xas ad zugn s beëëa n tma-
zirt.matta wa-dda nev ta-nna ur ittewargan ad iney 
nev ad tney yat tevmamayt n TESVERRAYIN aha yayl nev 
tayl s ijjeyal amm is iney nev tney asafg(L’avion) 
?asda(La réalité) nnev ittuska vif twargit d  
uzgezÄf(L’illusion).ku yuk ar ispillil vif uqeëëu 
nnes d vif wi-yyaÄ.ar ttejjeguguln medden ger 
ipyaÄ d IwengAmN(Les raisonnables).mecta n yuk ayd 
itca uberslem iddev ur isvil(Mesurer) abrid 
nnes s usavil n ugezÄn .tiweÄ tipiÏ n medden alley ar 
seksiwn s tabÄant (Le plafond)asl n wad veÄfn(Faire 
attention) s tiskkilya(L’échelle) d tiseæfal(Les 
marches).ar ttewargan s umradan asl n wad ad as anfn 
abrid.ar ttenhuddun asl n wad neddemn g tidura .
-yuccel ad ten nessexned (Excuser).mer tteyanf tbay-
nut n tmazirt nnev dat asn ur nnin ad bendgen (S’aventu-
rier).hat llan wi-dda ttinin : « amma ad nÄuv itnan aha 
dderv nev av-n amda aha nekÄv(Se noyer).amma tudert 
amm tamtant ».
Iskukkey « baddu » :
-a aoenda nnev d usda nnev!
-ur illi xas uxub n waÄu.ar nesseknunf ussan nnev ur 
nessin ma s nedda .illas ucagag xas ad av yary 
ëebbi.timitar n tudert nnev ur yad gint xas abeytl 
d unuvjef d ufuvl.
-izikr n uzuzÄ ilqqaq.
-ma veë teddid ?
-ur ssinv ma s ddiv.
-ur txemmimd g ca n twuri.
-matta twuri xas mec trid ad açÄv idicl n ukukr.
-mer nufi ad nezzenz idlisn uqbiën d tisvunin.
Isers « cerru »iÄuÄan nnes nnig ugenzi nnes :
-mayd ac ttiniv tessectid i idlisn lli kkiv ar 
ssav mectida ay-a.ddiv ad ten ssuffv aha fserv 
ten g ugmey(Le bord) n uzeglal mar ca  n udrim.
-awey ten s di mar ad ten nesmun d wi-nu.kud tturuv 
tibratin  nemyawas tipÄi nsen aha ar nezzenza s imiq 
s imik ad nili tadggart nnev.mayd ttannayd g uy-a ?
-adamim ivudan ay-a.ddiv dvi ad çaë c aÄuv .
Ur ikki cigan n ukud alley yavul « cerru » s yan ugu-
dy n idlisn .ifsr yat tgertilt aha isttef idlisn 
d tesvunin.sverresn asverres n uneg°mar igern 
tukaÄ(L’hameçon) g wasif.illiv iola « baddu » yat 
tesdent issaran vif mayd as ittarun illey as s 
ufus :
-ad am aruv tabrat .nmilid.
 Issilew « cerru » i imjjan(Les oreilles) nnes ira ad 
yisin anezg°um n medden .tgenåz tesdent g umeççuv n 
« baddu » :
-riv ad uruv tabrat i illi nu illan g tnezruft ta-
termant d umercal nnes aserdas.riv ad as tterv 
ad i teëÄl ca n idrimn ma s ssav yat tfunast.zul t 
tinid as hat tetca yi tvufi nnem.ad ur tettud ad i 
terzefd(Au sens de visiter)hat usrv ad cem annayv(a 
cem) ,ad isilv i usÏerinney(Le son) n uqaëiÄ nnem.ini 
as hat riv ad ssaddv tudert inu s wallen nnem ,ad 
mÄiv tiram nnes s ils nnem.
Yudr « baddu » i uqeëëu nnes ar itturu ay-nna as 
tenna tesdent alley ismd tirra.tenna as ad vif s 
iveë azan .yunf imi nnes ad iveë.tesken as s uÄaÄ 
ad ikeræc.issenmala wancucn nnes i umeççuv nnes 
aha iveë.illiv ismd isselsa i tebrat alessi 
nnes,isselv as anadil nnes day iddu iger t  g tiz-
zit n ufniq(L’orifice de la caisse).tessefë as tesdent 
allen nnes day temun d ubrid nnes ar ttini :
-ddu a arba nu ad ac isrirey ëebbi tudert.

*avazaf mupmmad
** isul

Anagif s ils amaziv s udalif  ⵏⵏⵙ tfinav   
ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
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Chaque mois, "le Monde 
Amazigh" continue à 
vous livrer des cours de 
langue amazighe que 
l'Institut Royal de la 
Culture Amazighe avait 
élaboré, , comme outils 
pédagogiques sous forme 
d'un manuel intitulé 
"Sawlat s tamazight" .                       
Sur le plan référentiel, 
"Sawlat s tamazight"  est 
un ouvrage qui adopte les 
directives définies dans les 
Discours Royaux et dans 
le dahir portant création et 
organisation de l’Institut 
Royal de la Culture 
Amazighe.

"Le Monde Amazigh" vous offre, cette fois-ci, des cours 
d'alphabétisation des adultes, dont l'auteur est Hannou LARAJ.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier l'IRCAM de nous avoir 
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande 
utilité aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue 
amazighe.

COURS DE TAMAZIGHT
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Mardi 14 novembre, le patrimoine géologique du Maroc 
a vécu un moment mémorable, avec l’organisation de la 
première journée nationale, dédiée à la protection du 
patrimoine géologique du Maroc.
En effet, et à la faveur d’un événement important, inter-
venu au début de l’année 2017, et consistant en le retrait 
d’une vente aux enchères d’un squelette de Plésiosaure 
marin, vieux de plus de 66 millions d'années d’années, 
et son rapatriement au Maroc, a mis en 
évidence l’urgence de mettre en place un 
dispositif de surveillance et de protec-
tion de ce patrimoine, et a agi comme un 
véritable catalyseur d’une ferme volonté de 
doter le Maroc d’un cadre de protection et 
de valorisation adapté.
Cette journée, organisée conjointement 
par le Ministère de l’Energie, des Mines et 
du Développement Durable et de l’Asso-
ciation pour la Protection du Patrimoine 
Géologique (APPGM) s’inscrit ainsi dans la 
logique d’une réponse globale, graduelle et 
structurée au phénomène de la dégradation 
du patrimoine et de son exploitation non-
organisée. Depuis quelques années en ef-
fet, émerge une lente mais sure prise de 
conscience des périls qui menacent notre 
patrimoine géologique, dans l’attente d’une 
réglementation et d’un cadre de contrôle et 
de préservation appropriés.
D’éminentes personnalités scientifiques, du 
Maroc et de l’étranger, des représentants de l’université, 
des personnalités issues des milieux économique et in-
dustriel, des représentants d’associations œuvrant dans 
le domaine du patrimoine, et des passionnés de sciences 
de la vie et de la terre, y ont également pris part pour 
partager un moment privilégié d’échanges et de débats 
scientifiques de haute tenue.
A ce titre, elle peut être considérée comme une journée 
historique dans le processus de maturation du cadre de 
préservation du patrimoine géologique du Maroc:

1. Les différentes commu-
nications qui ont animé la 
journée ont porté d’une 
part sur la définition et 
l’inventaire du patrimoine 
géologique, dans sa grande 
richesse et ses différentes 
formes, fossilifère, minérale 
et météoritique, d’autre part 
sur les multiples initiatives 
pour promouvoir un cadre de 
protection de ce patrimoine.
De nombreux exemples de 
modalités de protection 
ont été présentés, tels que 
le Géoparc du Mgoun, les 
musées d’Azilal et de Ta-
zouda, l’obtention du Label 
Global Géoparc de l’Unesco, 

l’inscription au Patrimoine Unesco du Géosite de Fe-
zouata, ainsi que des témoignages de qualité sur des 
expériences de préservation conduites avec succès à 
l’étranger.
L’exposition de pièces et d’ouvrages ont aussi témoigné 
de la richesse du patrimoine et de la prise en compte de 

sa dimension scientifique, éducative et culturelle.
La journée a été aussi marquée par la présentation du 
projet du décret pris pour l’application de l’article 116 
de la loi 33-13.
2. Les débats, les réflexions et les discussions scienti-
fiques ont souligné:

•La richesse de ce patrimoine, sa grande valeur scien-
tifique et culturelle ;
•Son importance pour la préservation de la mémoire 
de la terre, et en même temps sa grande fragilité ;

•l’impérieuse nécessité de renforcer une prise de 
conscience déjà perceptible ;
•Et enfin de l’urgence de doter le pays d’un disposi-
tif de protection efficace, inspiré des meilleures pra-
tiques. Aussi, considérant,
•L’attachement des plus hautes autorités de notre pays 
au développement durable, à la sauvegarde du patri-
moine, à la préservation de notre environnement, et à 
notre devoir de transmettre aux générations futures 
ce legs universel ;
•«la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, et, 
en particulier, l'affirmation de la valeur fondamentale 
du « respect de la nature» dans la gestion de toutes les 
espèces vivantes et de toutes les ressources naturelles 
»
Et conscients que,
•Le patrimoine géologique est un patrimoine natu-
rel ayant une grande valeur scientifique, cultu-
relle, esthétique, paysagère, économique qu'il faut 
préserver et transmettre aux générations futures ;
Les participants à la journée ont adopté à l’issue de 
ces débats les recommandations suivantes :

3-RECOMMANDATIONS DE LA JOURNÉE
•Elaboration et promulgation d’une loi-cadre dédiée 
spécifiquement à la protection et à la valorisation du 

patrimoine géologique ;
•définition de lignes directrices de l’in-
ventaire et de classification des sites, le 
développement des bases de données, de 
la surveillance de l'état des sites afin d'as-
surer l'usage durable des zones d'intérêt 
géologique ;
•Création d’un Comité National pour la 
protection du Patrimoine Géologique du 
Maroc, qui sera un instrument de concer-
tation et de réflexion, de veille et d’alerte, 
au service de la protection du patrimoine 
géologique National.
Sa première mission consistera à suivre la 
mise en oeuvre des recommandations de la 
journée.
•Soutien des programmes d'information, 
d'éducation et de sensibilisation
•Pérenniser l’organisation de cet 
événement en lui conférant un caractère 
périodique afin d’enraciner dans l’opinion 
l’importance primordiale de cette compo-
sante essentielle de l’histoire de la vie et 

de la terre.
•Création d’une charte du Patrimoine Géologique 
Marocain
•Renforcement de la coopération avec les organisa-
tions internationales, les institutions scientifiques et 
les ONG dans le domaine de la conservation du patri-
moine géologique.

LA PROTECTION DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE,
 UNE URGENCE ET UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

BMCE Bank Of Africa a obtenu le prestigieux 
titre «Élu Service Client de l’année  Maroc », 
une distinction qui vient souligner l’excellence 
du Service Client et traduire l’engagement fort 
de la banque vis-à-vis de ses clients et pros-
pects. 
Pour sa 1ère édition au Maroc, en Afrique et 
dans le monde arabe, le concours a décerné, 
hier dans sa cérémonie de remise des prix, le 
titre «Élu Service Client de l’Année Maroc» à 
BMCE Bank of Africa dans la catégorie ‘’Banque’’. 
Cette distinction a été obtenue suite à des en-
quêtes ‘client-mystère’ étalées sur une période 
de 3 mois (de juin à août 2017) et basées sur une 
approche multicanale du service client de BMCE 
Bank Of Africa. En effet, l’organisme en charge de 
cette étude a réalisé un audit approfondi, articulé 

autour de visites physiques au sein du réseau des 
Particuliers &  Professionnels, d’appels télépho-
niques, d’emails/formulaires et de navigations sur 
le site internet de la banque.
Résolu à entretenir une relation de proximité avec 
ses clients, le groupe BMCE Bank Of Africa a tou-
jours accordé une place stratégique à la qualité de 
service par la mise en place  d’un dispositif rôdé 

d’écoute clients pour une meilleure compréhen-
sion de leurs besoins et un meilleur accompagne-
ment.
A cet effet, plusieurs outils ont été mis en place 
par la banque visant une surveillance continue, 
notamment des baromètres de satisfaction, me-
nés par catégorie de clients, des visites de clients-
mystère, organisées en permanence tout au long 
de l’année et couvrant  l’ensemble du territoire, 
l’analyse et le traitement de toutes les réclama-

tions clients… permettant ainsi à BMCE Bank Of 
Africa d’améliorer constamment la qualité de ser-
vice rendu à ses clients et de mériter aujourd’hui 
le label ‘Service Client de l’année’ dans le secteur 
bancaire. 

BMCE BANk Of AfRICA REMPORTE LE TITRE
 «ÉLU SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE MAROC» DE SA CATÉGORIE
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BMCE Bank of Africa est pour la 8ème fois, 
depuis l’année 2000, distinguée « Bank of the 
Year Morocco - Banque Marocaine de l’Année » 
par le Magazine The Banker – Groupe de presse 
britannique Financial Times et ce, à l’occasion 
de la cérémonie de la 13ème édition du The 
Banker Awards qui s’est tenue mercredi 29 no-
vembre à Londres. 
Le prix « Bank of the Year » est une distinction 
accordée à une seule banque par pays mettant 
en avant les meilleures performances de la 
banque élue pour l’année concernée. 
Cette nouvelle consécration s’ajoute aux mul-
tiples distinctions précédentes de BMCE Bank 
of Africa, et récompense les réalisations hono-
rables de la Banque au cours des 12 derniers 
mois et ce, aussi bien en termes de solidité 
financière, qu’en matière d'initiatives entre-

prises, notamment liées au développement de 
la finance durable, à la promotion de l’entre-
prenariat, et à la mise en avant de l’innovation 
et la qualité du service client. 
A propos du The Banker : Groupe de presse bri-
tannique Financial Times, premier magazine 
de la banque et de la finance dans le monde, 
depuis 1926, tiré à plus de 90 000 exemplaires, 
lu dans plus de 100 pays, et avec une base de 
données unique de plus de 4 000 banques.

BMCE BANK OF 
AFRICA ELUE

 «BANK OF THE 
YEAR MOROCCO»  

PAR 
«THE BANKER »

Le 8 décembre, jour de clôture de sa 94ème 
session, le CERD publie les observations finales 
adoptées les 4 et 5 décembre concernant le rap-
port périodique de l’Etat algérien examiné les 
22 et 23 novembre 2017.
Si le Comité s’est naturellement réjouit de 
certaines mesures jugées positives prises par 
l’Etat algérien comme par exemple la recon-
naissance de la langue amazighe comme langue 
nationale et officielle, il a en revanche soule-
vé nombreuses préoccupations et formulé, en 
conséquence, des recommandations afin que 
l’Etat prenne les mesure nécessaires pour être 
en conformité avec la Convention du CERD et 
mette fin aux injustices aux discriminations 
dont les citoyens sont victimes.
Le Comité s’est dit "préoccupé par les 
informations faisant état de discours 
de haine raciale par des personnes 
publiques, notamment, à l’égard de 
certaines populations amazighes ainsi 
qu’à l’égard des migrants" et pour cela 
le Comité recommande à l’Etat "de 
prendre des mesures efficaces afin que 
tout propos ou tout acte de violence à 
caractère raciste ou la provocation à de 
tels actes, dirigés contre toute race ou 
tout groupe de personnes d’une autre 
couleur ou d’une autre origine eth-
nique, fassent l’objet d’enquêtes, de 
poursuites et de sanctions...".
Concernant la Promotion de la langue et de la 
culture amazighes, le Comité se dit préoccupé 
par le fait que la langue amazighe "n’est pas 
encore utilisée dans toutes les administrations, 
les tribunaux, les services sociaux et autres ser-
vices de l’Etat et que la loi organique prévue à 
l’article 4 de la Constitution n’ait pas encore 
été adoptée". Le Comité note, par ailleurs, que 
"cette langue officielle est enseignée à partir de 
la 4e année d’école primaire, est une langue op-
tionnelle d’enseignement et que l’Académie al-
gérienne de la langue tamazigh n’est pas encore 
mise en place". Le Comité s’est dit également 
toujours "préoccupé par le refus encore opposé 
à certaines familles d’enregistrer leurs enfants 
à l’état civil avec des prénoms amazighs", et a 
relevé aussi le cas de "certains sites historiques 
ayant une valeur culturelle pour les Amazighs 
n’aient pas été préservés". 
Le Comité onusien émet ainsi un certain 
nombre de recommandations à l’Etat algérien. 
Il lui demande :
- a) D’adopter, au plus vite, la loi organique 
prévue à l’article 4 de la Constitution ;
- b) D’accélérer l’introduction et l’utilisation 
effectives du Tamazigh comme langue officielle 
dans les administrations, les tribunaux, les ser-
vices sociaux et autres services de l’Etat ;
- c) D’établir l’académie de la langue amazighe 
et de la doter de ressources nécessaires à son 
fonctionnement ;
- d) De s’assurer que tous les officiers d’état 
civil enregistrent les prénoms amazighs sans 
discrimination ;
- e) De prendre les mesures nécessaires afin de 
protéger tout le patrimoine culturel de l’Etat 
partie y compris les sites historiques et archéo-

logiques ayant une valeur culturelle pour les 
Amazighs.
Sur la question des disparités économiques 
régionales, le "Comité regrette que l’Etat par-
tie ne lui ait pas fourni des informations sur 
les mesures prises pour réduire les disparités 
régionales qui continuent d’affecter les régions 
habitées par les Amazighs" et "reste préoccupé 
par la marginalisation continue dont sont vic-
times ces régions et les informations relatives 
aux obstacles administratifs à l’investissement 
privé dans ces régions". Ainsi, le Comité "réi-
tère sa recommandation faite à l’Etat partie 
dans ses précédentes observations finales, 
d’accroître ses efforts d’investissement dans les 
régions les plus marginalisées, en particulier 

celles où vivent les populations amazighes".
Le Comité a tenu à pointer les violences dans la 
région du M’Zab. Il s’est dit "préoccupé par les 
violences répétitives entre les Mozabites iba-
dites et Chambas arabophones sunnites qui ont 
eu lieu notamment en 2013 et 2015 et qui ont 
engendré des décès et la destruction de biens, en 
particulier de la communauté mozabite". Il s’est 
dit aussi "préoccupé par les informations faisant 
état de l’implication des forces de sécurité dans 
ces violences et de l’impunité dont auraient bé-
néficié certains groupes suite à ces incidents". 
Au sujet des informations que l’Etat algérien 
a transmis au Comité à l’issue du dialogue qui 
a eu lieu les 22 et 23 novembre, le Comité 
juge ces informations incomplètes "s’agissant 
notamment des mesures prises pour enquêter 
sur ces évènements, sanctionner les personnes 
responsables de ces actes ainsi que les mesures 
prises pour prévenir leur répétition". Aussi le 
Comité "recommande à l’Etat partie de l’infor-
mer sur les causes profondes des violences dans 
la région du M’Zab afin de prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir leur résurgence. Il 
recommande aussi à l’Etat partie de l’informer 
sur les enquêtes menées suite à ces violences, 
sur les poursuites engagées et les sanctions 
prononcées contre les responsables et d’éviter 
ainsi tout ressentiment d’impunité de la part de 
certains groupes. Il recommande, en outre, à 
l’Etat partie de demander à ses forces de sécu-
rité d’assurer leur mission de protection dans 
de tels affrontements afin d’éviter d’attiser les 
tensions et la haine entre ces groupes. Enfin, le 
Comité recommande à l’Etat partie de prendre 
des mesures visant à promouvoir le dialogue, la 
tolérance et l’entente entre les divers groupes 
vivant dans cette région."

Le Comité, dans ses observations a eu à relever 
les obstacles administratifs rencontrés par des 
associations et ONG pour leur enregistrement. 
Cela concerne notamment les ONG et associa-
tions qui défendent les droits de populations 
amazighes. De ce fait, le Comité recommande 
à l’Etat algérien de "s’assurer de l’application 
effective de sa législation et de veiller à ce que 
des obstacles administratifs n’empêchent pas la 
constitution et l’enregistrement des organisa-
tions non gouvernementales et des associations, 
y compris celles défendant les droits de popula-
tions amazighes".
Au sujet des défenseurs des droits de l’homme, 
le Comité s’est dit "préoccupé par les informa-
tions relatives à l’intimidation, l’arrestation, la 

détention ainsi que la confiscation 
de passeports de certains défen-
seurs des droits de l’homme" et 
recommande à l’Etat partie "de 
veiller à ce que les défenseurs des 
droits de l’homme ne soient pas 
victimes de mesures discrimina-
toires notamment l’intimidation, 
l’arrestation, la détention ou la 
confiscation de passeports".
Le CERD a tenu à rappeler à l’Etat 
algérien ses obligations en matière 
de diffusion de l’information et lui 
recommande de mettre ses rap-

ports à la disposition du public dès leur soumis-
sion et "de diffuser également les observations 
finales du Comité qui s’y rapportent dans les 
langues officielles et les autres langues couram-
ment utilisées, selon qu’il conviendra" chose 
que l’Etat algérien ne fait jamais : il se garde 
bien de ne pas rendre public les reproches qui 
lui sont fait par les mécanismes onusiens des 
droits de l’Homme.
Si globalement on se réjouit des observations 
et recommandations du CERD concernant la 
question amazighe, nous déplorons que les 
questions relatives à l’atteinte aux libertés ne 
soient pointées à la hauteur de la gravité des 
faits. Certaines atteintes aux libertés ont été 
tout simplement occultées, pourtant bien do-
cumentées par les ONG qui ont présenté des 
rapports alternatifs notamment Tamazgha qui 
a bien développé dans son rapport les discrimi-
nations religieuses et les atteintes aux libertés 
individuelles et collectives dont l’Etat est res-
ponsable. C’est le cas, par exemple, de Slimane 
Bouhafs qui est par ailleurs dénoncé même par 
des organisations internationales de défense de 
droits de l’Homme comme Amnesty interna-
tional. Il y a aussi les cas de tous les individus 
condamnés par les tribunaux algériens pour des 
considérations religieuses. Nous sommes éton-
nés que les experts du CERD ne soient pas sen-
sibles à ce qui ne peut être qualifié autrement 
que par un impérialisme islamique. Nous crai-
gnons que les questions relatives à l’islam de-
viennent taboues au sein de ces instances onu-
siennes des droits de l’homme qui sont parfois 
d’ailleurs dirigées par des représentants d’Etats 
islamiques. 

 *Masin Ferkal.
Source: http://www.tamazgha.fr

L'ETAT ALgéRIEN 
EsT MIs à MAL AUx NATIONs UNIEs 

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) des Nations unies demande à l’Etat algérien d’accélérer l’introduction 
et l’utilisation effectives de Tamazight comme langue officielle dans les administrations, les tribunaux, les services sociaux et autres 
services de l’Etat. Quoi de plus normal puisque cet Etat a décidé, de son propre chef, de faire de Tamazight une langue officielle ?! Le 

Comité onusien lui demande alors d’être conséquent avec ses propres textes et lois. 
Si nous n’attendons rien de cet Etat, et surtout pas une solution pour l’Amazighité, nous tenons à porter à la connaissance du public 
ses pratiques axées sur l’usage du mensonge et de la mauvaise foi. Il s’agit également de dévoiler les visées réelles de ses initiatives 
institutionnelles qui n’ont pour but que de soigner son image auprès des instances internationales et nullement une réelle volonté de 

changement ou d’une quelconque réelle reconnaissance. Il est important, par ailleurs, de tenir pour témoins
 ces instances internationales.



www.amadalamazigh.press.ma

 دجنرب   2017 - العدد 203 
ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 203 أخبــار9

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

األمازيغية  واإلعالمية  املناضلة  أكدت 
كان  ما  عكس  أنه،  الشيخ  ابن  أمينة 
انتكاسة  األمازيغية  عرفت  متوقعا، 
ما  مرحلة  يف  خاصة  كبريا،  وتراجعا 
تحقق  ما  كل  رغم  وذلك  الدسرتة،  بعد 
لألمازيغية من مكتسبات خالل العقدين 

األخرين.
لها  لقاء  خالل  الشيخ  ابن  وتساءلت 
مع   ،2017 دجنرب   6 األربعاء،  مساء 
طلبة جامعة »أيت مالل« حول موضوع 
الدسرتة«،  بعد  ما  األمازيغية  »وضعية 
عن سبب ركود عدد من املؤسسات التي 
املطالب  أبرز  من  القريب  باألمس  كانت 
بما  األمازيغية،  الحركة  بها  نادت  التي 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  ذلك  يف 
والكتابة  الثامنة،  األمازيغية  والقناة 
ثم  األمازيغية  وتعليم  تيفيناغ  بحرف 

دسرتة األمازيغية كلغة رسمية للدولة.
أن  لتجيب  الشيخ  ابن  تعود  أن  قبل 
يف  كبريا  دورا  لعبوا  أنفسهم  األمازيغ 
»نظرا  املؤسسات،  هذه  دور  تراجع 
يوجهونها  التي  الهدامة  لالنتقادات 
يشتغلون  ومن  املؤسسات  هذه  ملختلف 
أدائها،  يف  كبري  لرتاجع  أدى  مما  بها، 
وإجهاز الدولة عىل عدد من املكتسبات«، 
للحركة  ذاتيا  نقدا  بذلك  موجهة 

األمازيغية.
لتصحيح  األمازيغية  الناشطة  ودعت 
الحركة  فيها  وقعت  التي  األخطاء 
األمازيغية، والتمسك بمكاسبها والسعي 
إىل تطويرها، وتفعيل رسمية األمازيغية 

أنشطة  خالل  من 
االجتماعية  الحياة 
اليومية،  واألرسية 
وكذا املطالبة بمزيد 
من املكاسب، معلنة 
التجمع  مبادرة 
األمازيغي  العاملي 
حملة  بإطالق 
أجل  من  وطنية 
اإلقرار برأس السنة 

األمازيغية.
اإلعالمية  وأكدن 
أن  عىل  األمازيغية 
األمازيغية  الحركة 
امتداد  بمثابة 
لجيش  واستمرارية 
وقالت  التحرير، 

وطنية  بأقالم  التاريخ  كتابة  إعادة  بأن 
وتثبت  ذلك  لنا  ستكشف  من  وحدها 
الذين  والنساء  الرجال  من  كثري  أحقية 

ناضلوا بالفعل.
أنه البد من تنسيق  ابن الشيخ  وأضافت 
الجهود بني اإلطارات األمازيغية، وقالت 
تقتيض  العمل،  ما  اإلجابة عن سؤال  أن 
ثم  كأمازيغ  نريد  ماذا  معرفة  أوال  منا 
بعد ذلك العمل عىل فرض تصورنا للحياة 
عىل أرض الواقع، ومن أجل تحقيق ذلك 
لإلنسان  البد  أنه  الشيخ  ابن  أمينة  ترى 
وذلك  الحكم،  إىل  الوصول  من  األمازيغي 
مرحليا، إما عرب االنخراط يف التنظيمات 
السياسية، أو تأسيس تنظيمات جديدة.

الثقافية  الذي يأتي يف إطار األيام  اللقاء 
التي تنظمها الحركة الثقافية األمازيغية 
كبريا  تفاعال  عرف  مالل«  »أيت  بموقع 
النقاش  واستمر  الطلبة،  طرف  من 
لحوايل ساعتني من الزمن حول مفاهيم 
الحركة  خطاب  عليها  ينبني  أساسية 
»دقيقة  اللقاء  عرف  كما  األمازيغية، 
الحركة  شهيد  روح  عىل  ترحما  صمت« 
الثقافية األمازيغية »عمر خالق«، وشهيد 
وكذا  فكري«،  »محسن  العيش  لقمة 
األمازيغيني  املناضلني  أرواح  عىل  ترحما 
عضو  حطاب«  و«أحمد  منيب«  »محمد 

التجمع العاملي األمازيغي.
* كمال الوسطاني

أمينة ابن الشيخ: على األمازيغ التمسك مبكتسباهتم والسعي لتطويرها

»اليونسكو«،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  أدرجت 
رقصة«تاسكيوين« األمازيغية التقليدية، التي تتميز بها منطقة غرب األطلس 
الكبري، ضمن الئحة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتطلب حماية عاجلة من 
الذي  املادي  الحكومية للرتاث غري  للجنة  اليونسكو، وذلك خالل اجتماع  قبل 

انعقد قبل أيام بجيجو بكوريا الجنوبية.
هز  يف  تتمثل  »تاسكيوين«  رقصة  أن  لها  بيان  يف  اليونسكو  منظمة  وقالت 
أكتاف الراقصني عىل إيقاع قرع الطبول و املزامري، وتستمد اسمها من قرن 
الخروف املزخرف، الذي يثبته كل راقص عىل كتفه، مشرية إىل  أن هذا النوع 
من الرقص مهدد بعدة عوامل وخاصة العوملة، والتشويه املتزايد للممارسات 
الرتاثية التقليدية من قبل الشباب، وبرتاجع الحرف التقليدية املرتبطة بهذه 

الرقصة«.
زهور  السفرية  اليونسكو،  منظمة  لدى  للمملكة  الدائمة  املندوبة  وأكدت 
ملنطقة  »تاسكيوين«التقليدية  وأهازيج  لرقصة  املنظمة  إدراج  أن  العلوي، 
األطلس الكبري، ضمن الئحة الرتاث الثقايف غري املادي ، يشكل اعرتافا بأهمية 
وقيمة هذه الرقصة، وبرضورة حماية هذا الرتاث الثقايف الوطني ليس فقط 

بالنسبة للمغاربة بل اإلنسانية أيضا.
وأشادت زهور العلوي، وفق ما أوردته »وكالة املغرب الرسمية« بروح التعاون 
والتشاور والوفاق، التي ميزت مختلف الجمعيات والجماعات ووزارة الثقافة 
الحكومية  اللجنة  إىل  بلدنا  قبل  من  العنرص  هذا  تقديم  من  مكنت  »والتي   ،

لحماية الرتاث الثقايف غري املادي«.

»اليونسكو« تدرج رقصة »تاسكيوين« 
األمازيغية يف الئحة التراث الثقايف وتوصي 

حبمايتها العاجلة

احتضن املعهد العايل لإلعالم واالتصال عىل مدى 
دجنرب2017،  و8   7 والجمعة  الخميس  يومي 
الثقافية  »التجليات  حول  دراسيني  يومني 
سلط  باملغرب«،  والفنون  اإلبداع  يف  األمازيغية 
الضوء  املختصني  األساتذة  من  عدد  خاللهما 
الفني  اإلبداعني  يف  الثقافة  هذه  تجليات  حول 
تمظهراتها  وأشكال  صورها  مربزين  واألدبي، 

الجمالية والرمزية.
العايل  املعهد  بني  برشاكة  نظم  الذي  اللقاء 
للثقافة  امللكي  واملعهد  واالتصال  لإلعالم 
باألدب  املتعلق  شقه  يف  تتطرق  األمازيغية، 
لسؤال الهوية يف شعر املقاومة األمازيغية، وكذا 
التجليات الثقافية األمازيغية، وتوظيف الرتاث 
املكتوب  املعارص  املغربي  األدب  يف  األمازيغي 
األمازيغــي  الثقــايف  والعمــق  بالعربية، 
يف  املرسحيــة  وتمظهراتــه  باملغــرب 
الجانب  ويف  الفرجويــة،  األشــكال  بعــض 
الثقافـة  مالمـح  بعـض  عند  وقف  اإلعالمي 
األمازيغيـة يف الفوتوغرافيـا املغربيـة، إضافة 

إىل الثراء والتعدد اللغوي وانعكاساته إعالميا.
أحمد  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  عميد 
لهذا  االفتتاحية  الكلمة  خالل  قال  بوكوس، 
اللقاء العلمي، إن هذه الندوة تهدف إىل الوقوف 
األمازيغية  للغة  الثقافية  التأثريات  عند مسألة 
منه  سواء  العربي،  األدبي  الثقايف  اإلنتاج  عىل 

بالدارجة املغربية أو اللغة العربية الفصحى.
بعض  عىل  يحيل  املوضوع  هذا  أن  عىل  وشدد 
صبغة  ذات  أخرى  وقضايا  النظرية  القضايا 
منهاجية، مشريا بخصوص األوىل إىل أنه يمكن 

سوسيولوجية،  نظر  وجهة  من  يقارب  أن 
بورديو  لبيري  النقدية  السوسيولوجيا  وخاصة 
بني  العالقات  أن  جيل  بشكل  يوضح  الذي 
الثقافات وبني اللغات هي عالقات تالقح وأخذ 

وعطاء ولكن أيضا عالقة تنافس وهيمنة.
أنه  بوكوس  اعترب  املنهاجي،  املستوى  وعىل 
وتحقيقات  أبحاث  إنجاز  الباحث  عىل  يتوجب 
مع  األمور  مجريات  عىل  للوقوف  ميدانية 
يهم  ما  خصوصا  الثقافية،  التعبريات  منتجي 

أوضاعهم االجتماعية.
واالتصال،  الثقافة  وزير  قال  جهته  ومن 
رافدا  باعتبارها  األمازيغية  إن  األعرج،  محمد 
تحتاج  املغربية،  للهوية  األساسية  الروافد  من 
األدبي  واإلنتاج  البحث  من  مكثفة  حركة  إىل 
يكمن  اللقاء  هذا  أهمية  أن  مؤكدا  والفكري، 
الربنامج،  خالل  من  املوضوع،  ع  تََفرُّ غنى  يف 
سينما  من  والفنون  اآلداب  تقارب  محاور  إىل 
ومرسح  وتراث  ورواية  وشعر  ومعمار 
وتصوير، ومن خالل خربة وتخصص املتدخلني 
وأرصدتهم املتميزة يف البحث واإلبداع، وهو ما 
وجودة  األفكار  لغنى  فضاء  اللقاء  هذا  يجعل 
انخراط  يف  أهميته  تكمن  »كما  املضامني. 
املدني يف  الدولة واملثقفني واملجتمع  مؤسسات 
مختلف  صيانة  إىل  الرامي  الجماعي  املجهود 
ضمن  وإدماجها  الوطنية  الثقافة  تجليات 

رشوط املواطنة والكرامة والتحديث«.
 *ك.و

باحثون يربزون التجليات الثقافية األمازيغية يف 
اإلبداع والفنون باملغرب

ببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة 
الصديق واملناضل والفاعل اجلمعوي 

األمازيغي، مؤسس قافلة تيفيناغ، ومندوب 
سابق للتجمع العاملي األمازيغي مبنطقة 

الريف الكبري، األستاذ أمحد حطاب.
وهبذه املناسبة األليمة يتقدم رئيس التجمع 

العاملي األمازيغي، رشيد الراخا، 
بامسه وباسم مجيع أعضاء ومندوبي 

التجمع، بأصدق عبارات العزاء لكامل أفراد عائلته الصغرية والكبرية، 
راجيا من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رمحاته 

وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصرب والسلوان، وإنا هلل 
وإنا إليه راجعون.

 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

وببالغ احلزن واآلسى تلقينا يف 
» جريدة العامل األمازيغي« و »التجمع 

العاملي األمازيغي« نبأ وفاة املناضل 
األمازيغي حممد منيب صاحب كتاب  

»الظهري الرببري أكرب أكذوبة  يف 
املغرب املعاصر« وساهم يف مؤمتر األمازيغ 
بكناريا سنة 1997،  ويف تأسيس اجلامعة 

الصيفية باكادير، وساهم يف تكوين جملس التنسيق بني 
اجلمعيات األمازيغية سنة1995، وهبذه املناسبة األليمة   يتقدم طاقم حترير 
اجلريدة و أعضاء منظمة التجمع العاملي األمازيغي- املغرب-  

بأحر التعازي  لعائلته الصغرية و الكبرية وتغمده  اهلل برمحته.
 و انا هلل و إنا إليه راجعون

املندوب السابق للتجمع العاملي األمازيغي 
بالريف الكبري أمحد حطاب يف ذمة اهلل

املناضل األمازيغي حممد منيب  يف ذمة اهلل

األمازيغية  للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  انتقدت 
باملغرب ما قالت عنه »الوضع الدوني الذي وضعت فيه 
 14 املادة  بمقتضيات  وهوية  وثقافة  لغة  االمازيغية 
من نص مرشوع قانون التنظيم القضائي، بعد اعتماد 
»تعترب  وكلمة  »تظل«  لكلمة  تراتبي  تمييزي  منهج 
الدستور«،  من  الخامس  الفصل  يف  الواردة  أيضا« 
معربة ذلك »إقصاء االمازيغية لغة وثقافة من مجاالت 
والرتافع  التواصل  فضاءات  ومنها  للعدالة،  الولوج 
لهذا  العميل  »التطبيق  أن  إىل  مشرية  املحاكم«،  أمام 
الستحضار  إمكانية  كل  جديل  بشكل  استبعد  النص 
العدالة، كما َربط ممارسة  اللغوي يف فضاءات  التعدد 
املهن القضائية بإتقان اللغة العربية كامتداد لفلسفة 

تعريب حقل العدالة«.
وطالبت » FNAA » يف مذكرة وجهتها إىل رئيس مجلس 
النيابية  واملجموعات  الفرق  رؤساء  املستشارين 
بمجلس املستشارين، تتوفر عليها »العالم األمازيغي«، 
األمة،  نواب  من  بالترشيع،  واملعنيني  »املتدخلني  كل 
لألمازيغية  الدوني  الوضع  وإصالح  تدارك  أجل  من 
بمقتضيات مرشوع القانون املتعلق بالتنظيم القضائي 
كمنطلق  املطلوب  الدعم  تلقى  أن  آملني  للمملكة، 
والثقايف  اللغوي  لتنوعه  مستوعب  متعدد  مغرب  لبناء 
ويقطع عمليا مع التمييز واملعاناة اليومية للمواطنني 
واملواطنات الناطقني باألمازيغية أمام جميع قطاعات 
التمييز  »استمرار  مسجلة  ببالدنا«،  العدالة  منظومة 
ضد الناطقني باألمازيغية أمام مختلف مرافق السلطة 

القضائية«.     
كما طالبت بمراجعة نص املادة 14 من مرشوع القانون 
رقم 15/38 املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، و«ذلك 
مرافق  أمام  األمازيغية  اللغة  استعمال  يضمن  بشكل 
السلطة القضائية بدون أي شكل من أشكال التمييز«، 
بتاريخ   3.64 رقم  رقم  القانون  أحكام  »نسخ  و 
بباب  وذلك  املحاكم  بتوحيد  املتعلق   1965 يناير   26
الختامية  األحكام 
من  واالنتقالية 

املرشوع«.   
مكتب  وشّدد 
ت  لجمعيا ا
يغية  ز ما أل ا
رضورة  عىل 
الرتسانة  »تنقيح 
نية  نو لقا ا
من  املغربية 
النصوص  كافة 
للتمييز  املكرِّسة 
عىل  العنرصي 
أو  اللغة  أساس 
أو  الدين  أو  الِعرق 
واستصدار  غريه، 
ت  مقتضيا
جديدة  ترشيعية 
لتلك  معدلة  أو 
أعاله،  املذكورة 
بعني  تأخذ 
التعدد  االعتبار 
والتنوع  اللغوي 
باملغرب،  الثقايف 
من  وتجعل 

يف  بها  امَلنوطة  وظائفها  لها  رسمية  لغة  األمازيغية 
املجتمع والدولة«. 

اللغة  استعمال  »تعليق  أن  األمازيغي  التنظيم  واعترب 
األمازيغية بمرافق القضاء وربط ذلك بتعيني ترجمان، 
خارج  توجه  وهو  أجنبية،  لغة  اعتبارها  بمثابة  هو 
السياق الدستوري والحقوقي للبالد ومساس بالحق يف 
مادة  نص  »تعامل  أن  مربزة  للعدالة«،  االمازيغ  ولوج 
األصلية،  بأوطاننا  كأجانب  األمازيغيني  مع  املرشوع 
لألمازيغ  ترجمة  بتعني  ضمنيا  املجال  فتح  تم  عندما 

بمحاكم وطنهم«. عىل حد تعبريها.
املرشوع  مواد  يف  »املجال  فتح  إىل  الفيدرالية  ودعت 
مصدرا  ليكون  األمازيغي  والعريف  القانوني  للموروث 
املرجعية  مع  يتعارض  ال  بما  الترشيع  مصادر  من 
و »جعل  الشعوب«،  اإلنسان وحقوق  األممية لحقوق 
استعمال وإتقان اللغة األمازيغية، مجاال للتنافس بني 
موظفي كتابة الضبط والقضاة وأطر املهن القانونية 
واملواطنات  املواطنني  لكافة  ِخدمة  للقضاء  املساعدة 

دون تمييز«. 
االستقالل  بعد  ما  الدولة  »سياسة  أن  إىل  وأشارت 
ترتكب  املغربية  الهوية  إىل جعل  تسعى  كانت  باملغرب 
وإقصاء  تهميش  يف  واإلسالم  العروبة  ثنائية  من 
وطمٍس  والدينية،  اللغوية  املكونات  لباقي  واضحنْي 
انعكست  املغربية،  الشخصية  تكوين  لروافد  مقصود 
اللغة  ِبجعل  خاصة  واضح  بشكل  العدالة  قطاع  عىل 
خالل  من  باملغرب  للتقايض  لغًة  وحدها  العربية 
املتعلق   1965 يناير   26 بتاريخ   3.64 رقم  القانون 
بتوحيد املحاكم الذي ينص فصله الخامس عىل: » أن 
العربية هي وحدها لغة املداوالت واملرافعات واألحكام 

يف املحاكم املغربية«.
الرسمي  الطابع  تفعيل  إىل  الفيدرالية،  مكتب  ودعا 
لألمازيغية موضوع الفقرة الثالثة ومقتضيات الفقرة 
الرابعة من الفصل الخامس من الدستور املعدل حتى 
أدوارها كاملة يف فضاءات  أداء  األمازيغية من  تتمكن 
ُملّحة عىل رضورة  العدالة موضوعاتيا ومؤسساتيا«، 
توصيات  مع  والتنظيمية  العادية  القوانني  »تطابق 
الفصل  مقررات  ومع  الصلة  ذات  األممية  اللجان 
الخامس من الدستور بما يضمن املساواة بني اللغتني 
القضاة  إىل »ربط مسالة تعيني  الرسميتني«. كما دعا 
برشط معرفة وإتقان التعابري اللسنية للغة األمازيغية 

السائدة باملنطقة التي سيتم تعينهم بها«.   
األمازيغية،  للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  وطالبت 
 15/38 رقم  القانون  مرشوع  نصوص  بـ«تعديل 
اإلنسان  العدل والترشيع وحقوق  املعروض عىل لجنة 
القانونية  املقتضيات  باعتماد  وذلك  األوىل  بالغرفة 
ولغة  التقايض  لغة  أيضا  األمازيغية  اللغة  تعترب  التي 
والقضائية،  القانونية  املهن  وجميع  للقضاء  الولوج 
بإحدى  القضائية  واإلجراءات  الدعاوى  وتماَرس 
اللغتني الرسميتني، وتراعى الحقوق اللغوية األمازيغية 
يف  ومن  املوظفني  وترقيات  تعيينات  يف  للمرتفقني، 
حكمهم، ويف تقييم نجاعة أدائهم الوظيفي أو املهني، 
وبتأهيل مختلف املتدخلني والعاملني يف منظومة العدالة 
باعتماد وإحداث تكوينات خاصة يف مجال األمازيغية 
لغة وثقافة وأعرافا وبأن يراعي املجلس األعىل للسلطة 
صالحياته  تنفيذ  يف  اللغوية،  العدالة  معيار  القضائية 
واختصاصاته يف مجال تعيني القضاة، وتقييم نجاعة 

أدائهم املهني«. 
* منترص إثري

مجعيات أمازيغية تنتقد »متييز« ضد األمازيغ يف املحاكم 
وتطالب باعتماد العرف األمازيغي

فعاليات  دجنرب    10 األحد  يوم  اختتمت 
الشطر األول من ملتقى »ديناميات شبابية 
الذي  والثقافية«  اللغوية  الحقوق  لتعزيز 
 Action Alternative جمعية  نظمته 
امللكي  املعهد  مع  برشاكة    Jeunesse
للثقافة األمازيغية و األكاديمية الجهوية 
املمتدة  الفرتة  خالل  والتكوين،  للرتبية 
تيليال  بمركب  دجنرب    10 و   06 بني  ما 

بالدشرية الجهادية. 
دورتني  تنظيم  امللتقى  عرف  وقد 
الهيئات  ممثيل  لفائدة  األوىل  تكوينيتني، 
املستوى  عىل  الرتافع  آليات  حول  املدنية 
الحقوقي  الفاعل  أطرها  حيث  الدويل 
السيد عبد الله صربي، أما الورشة الثانية 
حول  الشباب  اإلعالميني  لفائدة  فكانت 
أطرها  املحيل والتي  الشأن  تغطية قضايا 
كما  فتحاوي،  الدين  عز  السيد  اإلعالمي 
مستديرة  مائدة  تنظيم  امللتقى  عرف 
حول وضعية األمازيغية يف التعليم تميزت 
املجتمع  فعاليات  من  مجموعة  بحضور 
وكذا  الرتبوية  األطر  ،مجموعة من  املدني 
باألكاديمية  األمازيغية  منسق  السيد 

الجهوية للرتبية والتكوين سوس ماسة.
رئيس  كروم  يونس  للسيد  كلمة  ويف 
امللتقى  هذا  من  الهدف  أن  ،أكد  الجمعية 
هو فتح نقاش بني مختلف الهيآت  املدنية 
أن  كما  اآلراء   تبادل  وكذا  والحقوقية 
من  جديد  جيل  خلق  هو  األسايس  الهدف 
اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  املدافعات 
والثقافية  اللغوية  والحقوق  عام  بشكل 

بشكل خاص.

اختتام فعاليات ملتقى 
»ديناميات شبابية لتعزيز 
احلقوق اللغوية والثقافية«
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لقد تم تثبيت تعيينكم رسميا، يوم الجمعة 10 نونرب الجاري، كمديرة 
عامة جديدة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة)يونسكو(، 
وذلك بعد إقرار املؤتمر العام، بمناسبة انعقاد دورته التاسعة والثالثني،  
التنفيذي  أكتوبر املنرصم يف املجلس   13 الذي جرى يف  التصويت  نتائج 
13 نونرب خالل حفل باملناسبة قبل  للمنظمة، ليتم تعيينكم خالل يوم 
أن ترشعوا يف ممارسة مهامكم بشكل رسمي ابتداء من يوم 15 نونرب 

.2017
التهاني،  بأحر  إليكم  نتقدم  أن  بدء،  ذي  بادئ  نود  املناسبة،  وبهذه   
متمنني لكم كل النجاح يف مهامكم بعد تقلد منصب املسؤولية الجديدة 

والنبيلة عىل رأس اليونسكو.
 

حضرة السيدة املديرة العامة،
وبما أنكم سوف تضعون برنامجا، سيكون فيه التعليم ضمن أولوياتكم 
املستعجلة، أود أن أسائلكم حول هذا القطاع املثري والحساس يف بلدان 
شمال أفريقيا، والذي يتسم بالرتاكم املقلق لإلخفاقات املتعاقبة، بسبب 
اإلصالحات الرسمدية التي ال تستند إىل الواقع الثقايف، والسوسيولوجي 
وحيث  افريقيا،  شمال  يف  لبلداننا  واللغوي  والتاريخي  واالنرتوبولوجي 
يرص السياسيون عىل التمسك بأيديولوجية متقادمة ويف حالة احتضار 
أدّل عىل ذلك، مثال  البعيد عن واقعنا. وال  األدنى  مستوردة من الرشق 

اململكة املغربية، التي ينحدر منها والداكم األمازيغ اليهود.
ورغم أن مانوس أنتونينيس ، مدير الفريق املعني بالتقرير 
 26 يوم  املتحدة  األمم  قال يف مقر  التعليم،  لرصد  العاملي 
أكتوبر املنرصم،   »إن املغرب يعد مثاال للدول التي حققت 
وبارشت  املايض  العقد  خالل  التعليم  يف  هائال  تقدما 
إصالحات همت إشكالية لغة التعليم«، و هو »أحد البلدان 
التي حاولت بشكل فعيل )...( معالجة اإلشكالية الكبرية 
يزال  التعليمية«، ال  املؤسسات  التدريس يف  بلغة  املتعلقة 
التي اعرتفت  بفشلها  البلدان  أحد  العكس من ذلك،  عىل 
تلميذ   400.000 من  أكثر  الن  املجال،  هذا  يف  الذريع 
االبتدائي،  التعليم  الدراسة سنويا عىل مستوى  يغادرون 
وأكثر من 100.000 من التالميذ يكررون السنة االوىل. وال 
املسجلني يف  التالميذ  إال نصف  الثانوي  املستوى  إىل  يصل 
يحصلون  الذين  نسبة  تتجاوز  ال  فيما  االبتدائي،  التعليم 
عىل الباكلوريا 13 يف املائة، رغم أن قطاع التعليم يستحوذ 
عىل حصة كبرية من امليزانية العامة للمملكة. وقد رصدت 
الرتبية  لوزارة   ،2018 ميزانية  برسم  الحالية،  الحكومة 
الوطنية ميزانية تقدر بأكثر من 59 مليار درهم، بزيادة 
تقدر بـ9 يف املائة  باملقارنة مع امليزانية املخصصة لهذه 
بحجم  مليار،   54.4 ناهزت  والتي   2017 سنة  الوزارة 
نفقات أضخم باملقارنة مع باقي القطاعات حيث تتجاوز 

22 يف املائة من امليزانية العامة للدولة.  
الذي  اليزال نظامنا  املدريس  الهدر  بالنظر إىل حجم  أرقام مقلقة،  إنها 
التعليمي عاجزا أمامه، حيث فشلت املدرسة العمومية يف إدماج التالميذ 
ووضع حد النقطاعهم عن الدراسة يف سن مبكرة، لينتهي املطاف بجزء 
تعرف  والجنوح، وهي ظاهرة أضحت  الجريمة  أحضان  يف  كبري منهم 
تزايدا مقلقا يف املغرب، واألخطر من ذلك هو أن بعضهم يرتمي مبارشة 

يف شباك الجهاديني واملجموعات املتطرفة..  
لقد كانت هجمات برشلونة اإلرهابية، التي وقعت يومي 17 و18 غشت 
املغرب  ملهاجمة  واألوربي  االسباني  اإلعالم  استغلها  مناسبة  املنرصم، 
مبارشة متهما إياه بكونه مصدرا رئيسيا لـ«الجهاد العاملي«، لدرجة أن 
أسبوعية »جون أفريك« أقدمت عىل وضع غالف لعددها )من 27 غشت 
إىل 3 شتنرب( ضمنته ألوان العلم املغربي والنجمة الخماسية، مع عبارة 
املغرب(،  يف  ولد  )اإلرهاب:   »Terrorisme: Born in Morroco« تقول 
مرفوقة بصور 10 شباب أوروبيي الجنسية من أصول مغربية ينتمون 
يف  وكامربليس  برشلونة  اعتدائي  ونفذت  أعدت  التي  اإلرهابية  للخلية 
أن   كتبت  حيث  ذلك  من  أبعد  »الراثون«  صحيفة  وذهبت  إسبانيا)1(.  
»70 يف املائة من الجهاديني الذين نفذوا عمليات إرهابية يف أوربا خالل 
15 سنة املاضية ذوو أصول مغربية«، وأن »اململكة العلوية أضحت مهدا 

للتطرف بالنسبة للشباب امللتزم بالجهاد«)2(.
وبالنتيجة، من غري الطبيعي عىل اإلطالق أن يستحوذ املغرب، الذي يبلغ 
 1.6 35 مليون نسمة، ضمن ساكنة عاملية تضم أزيد من  عدد سكانه 
الذين  اإلسالميني  الجهاديني  من   70٪ عىل  املسلمني،  من  نسمة  مليار 

ارتكبوا هجمات فظيعة يف أوروبا!
ال أحد يستطيع أن يعطي تفسريات مقنعة لهذه الظاهرة الغريبة، والتي 
املغربية  املدرسة  لعبته  الذي  الكارثي  الدور  إىل  املطاف  نهاية  يف  تعود 
أفريقيا(.  لقد حاولت شخصيا،  التعليمية يف شمال  )ومن ثم األنظمة 
املفتوحة  الظاهرة، وذلك من خالل رسالتي  تقديم تفسري خاص لهذه 
أوربا  »مستقبل  موضوع  حول  مريكل  أنجيال  األملانية  املستشارة  إىل 
والهجرة الشمال-افريقية واألممية اإلسالمية«، يف شهر أبريل املنرصم. 
وقد أكدت لها أن : » لقد أصيبت هذه الدول االتحاد االوربي بعجز ولم تعد 
تعرف كيفية إيجاد حلول مناسبة لالزمة االقتصادية او بطالة 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 
 ،2019 19 دجنرب  2016 وبمدينة برلني يوم  22 مارس  بروكسيل يوم 

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

التفجريات الوحشية واملروعة يف سوريا والعراق وليبيا..
للشبكات  ضحية  شمال-افريقية  أصول  من  الشباب  يسقط  ملاذا   
االرهابية  األعمال  هذه  ارتكاب  عىل  ويقدمون  االسالمية  االرهابية 
التي تمّس بأرسهم وترّض بها، وبصورة دينهم واستقرار مجتمعاتهم 
بمختلف دول شمال املتوسط التي احتضنتهم واستقبلتهم ورحبت بهم 
ومنحتهم جنسيتها التي سمحت لهم بالتمتع بنفس الحقوق الفردية 

وبرعاية اجتماعية خاصة؟  
 كيف يمكن معالجة هذه الوضعية؟ يجب علينا ان نفهم كيف يسقط 

الشبكات  العنف، يف رشاك  أنواع  بكل  أجدادهم  تدين وتندد قيم  شباب، 
خطري  بشكل  تمس  انها  علما  دموية،  أفعاال  ويقرتفون  االرهابية 
وباستقرار  االسالمي  دينهم  يحملها  التي  السالم  وبرسالة  بأرسهم 

وتعايش مجتمعاتهم يف مختلف دولكم..     
هذه  كل  وينُسب  يلصق  لكي  فرصة  أي  يّدخر  ال  املتطرف  اليمني  إن   
جانب  يف  ترجع  االشكالية  هذه  ان  والحقيقة  االسالمي،  للدين  الرشور 
فريموران،  بيري  الفرنيس،  املؤرخ  يفتأ  ال  أخرى.  ظاهرة  إىل  منها  كبري 
يذكرنا بان اغلبية منفذي اعتداءات مدريد يف 11 مارس 2004، وباريس 
وبروكسيل هم من أصول مغربية وبالضبط من منطقة الريف)2(. لكن، 
ما هو أكثر خطورة، هو انه يف حال سقوط شباب الريف، الذين يوجد 
بعضهم عىل رأس شبكات تهريب الحشيش من املغرب إىل اوربا، يف أيادي 
داعش أو تنظيم القاعدة فإنهم سيتمكنون دون أدنى شك من زعزعة 

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

املانيا، هي اكرب من الجالية املغربية.
الحقيقة  يف  مرتبطة  ليست  التجنيد  هذا  أسباب  إن  واضحني:  لنكن   
بالدين، وإنما أساسا بمسألة »ازمة الهوية«)4(.إذا كان العامل الديني 

يساهم يف ذلك إىل حّد ما، فألننا سمحنا ألئمة وهابيني من الرشق االوسط 
مالكيو  مسلمون  األعم  الغالب  يف  يؤمها  مساجد  أمور  وتدبري  بتسيري 
الكبري  للمسجد  بالنسبة  الشأن  هو  كما  افريقيا،  شمال  من  املذهب 
بربوكسيل، مع العلم ان الغالبية العظمى من مسلمي  أوربا  املنحدرين 
االنسان،  الذي يحرتم حياة  املالكي،  املذهب  يتبعون  افريقيا  من شمال 

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

اسبانية  أصول  من  التالميذ  استطاع  فقد  مذهلة:  النتائج  وكانت 
وبرتغالية وإيطالية... بما يف ذلك املسلمني من أصل تركي، من تحسني 
أدائهم، وتقلصت نسبة 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.

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

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

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

االكراد.
وعىل العكس من ذلك، فإن فكرة الوزيرة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم، 
يف  ترغب  والتي  املغرب(،  شمال  )من  ريفية  أصول  من  أمازيغية  وهي 
تدريس اللغة العربية يف املدارس الفرنسية، لن تكون مجدية وستكون 
املقام  يف  االمازيغية  االم  لغتها  دمج  وعوض  تماما.  عكسية  نتائجها 
القيم  استعادة  ألجل  مغاربية  أصول  من  األطفال  ومساعدة  االول، 
التسامح  عىل  املبنية  القدم،  يف  الضاربة  األمازيغية  لهويتهم  األصيلة 
فإن  الفرنسية،   الجمهورية  قيم  بذلك  تنادي  كما  واملساواة،  والحرية 
ومن  الفصحى،  العربية  اللغة  عليهم  تفرض  ان  تريد  الوزيرة  السيدة 

القبائل  املنحدرين من جبال  االوربيني  االمازيغ  املواطنني  اغرتاب  تم 
الريف وسالسل األطلس باملغرب. هكذا  بالجزائر وسهل سوس وجبال 
تحاول سعادة الوزيرة ان تفرض عليهم »سياسة تعريب ايديولوجي«، 
الذي سبق وأن دّمر نظام التعليم باملغرب ويف كل بلداننا املأسوف عليها 

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

مانويل ياماس بمدينة مليلية )8(.«
املدارس عىل  بكل  أعلن عن فشله  التعليم  نظام  أن  القول، هو  خالصة 
صعيد دول شمال أفريقيا لسبب بسيط، هو انه لم يحرتم أبدا التوصيات 
التي صدرت منذ عام 1962 من قبل مؤسستكم اليونسكو، الداعية إىل 
إدماج اللغة األم يف التعليم االبتدائي منذ السنوات األوىل، وكذا استخدامها 
استاذ  بوكوس،  أحمد  ذلك   إىل  أشار  كما  الكبار،  لدى  األمية  محو  يف 

اللسانيات االجتماعية )9(:
1- للغة األم تضمن االستمرارية بني البيئة األرسية والبيئة املدرسية.

اللغة األم تضمن رشوط النجاح وولوج الطفل إىل فضاء اجتماعي   2-
جديد

3- اللغة األم تسهل اكتساب اسرتاتيجيات التعلم بشكل عام ومهارات 
القراءة والكتابة بشكل أكثر فعالية باملقارنة مع لغة ثانية أو لغة أجنبية

للفكر  الطبيعية  الوسيلة  هي  األم  اللغة   -4
يف  توظيفها  ويمكن  شعب،  أي  لدى  والتعبري 
االرتباط  عرى  توثيق  من  األمية  ومحو  التعليم 

بمصادر ثقافته.
بوظيفة  أيضا  األم  اللغة  تعليم  وينهض   -5
التيسري من خالل لعب دور الوسيط بني املرجع 
الثقايف لألرسة واملرجع الثقايف واالجتماعي الذي 

تنقله املؤسسة املدرسية ...
لخرباء  وفقا  أنه  بوكوس  أحمد  ويضيف 
نفس  وأطباء  والبيداغوجيني  اليونيسكو  
للغة األم  أسس نفسية وتربوية  األطفال، فإن 
قوية، ألنها: »تلعب دورا حاسما يف نموه املعريف، 
بيئته  مع  والنفسية  العاطفية  عالقته  ويف 
املبارشة، ويف تمدُرسه وخالل عملية فهم وتملك 

العالم ». 
املغربي  التعليم  نظام  فإن  ذلك،  عىل  وبناء 
نتائج  أو  تقدم  أي  يحرز  لن  افريقي  والشمال 
وهي  األم،  اللغات  دمج  يتم  حتى  ملموسة 
ذلك مدير  إىل  أشار   والدارجة. وكما  األمازيغية 
فإن  التعليم:  لرصد  العاملي  اليونسكو  تقرير 
100 مليون شاب عىل املستوى  إىل أن حوايل  السنة تشري  » طبعة هذه 
التدريس  لغة  باألساس ألن  القراءة، وذلك راجع  العاملي ال يستطيعون 
داخل  يتكلمونها  أو  األطفال  يفهمها  التي  اللغة  هي  ليست  املدارس  يف 
بلمختار  رشيد  السابق  الرتبية  وزير  اعرتف  الصدد،  وبهذا  املنزل«. 
ال  االبتدائي  تعليمهم  استكمال  يف  يفلحون  الذين  الطالب  من   78٪ بأن 

يستطيعون القراءة أو الكتابة )جريدة الصباح 11/11/2015(!
املدرسة  أن  ومفادها  املشؤومة  النتيجة  تلك  هذا،  كل  إىل  وينضاف   
املغربية )ومن ثم كل املدرسة يف شمال أفريقيا( لم تعد تضمن االرتقاء 
االجتماعي، وذلك بسبب سياسة التعريب األيديولوجي للنظام التعليمي 
الذي اليزال مستمرا حتى اليوم. إن الهدف من هذه السياسة التعريبية، 
كما اعرتفت  بذلك الحركة الوطنية واملثقفون العروبيون، وعىل رأسهم 
عالل الفايس ومحمد عبد الجابري، هو اإلبادة اللغوية والثقافية يف حق 

األمازيغية، لتقليص عدد  املتكلمني بها  وجعلهم أقلية ضئيلة.
يبذل  رسمية،  كلغة  باالمازيغية  الدستوري  االعرتاف  وبعد  واآلن، 
ومعهم  العربية،  بالقومية  عضويا  املرتبطون  واملفكرون  السياسيون 
اإلسالميون وكذا املسؤولون الحكوميون، قصارى جهدهم للحيلولة دون 
الجامعي، كما  إىل  االبتدائي  التعليمي من  النظام  تعزيزها وتعميمها يف 
املغرب، والسيما  املتحدة خالل فحص تقرير  أوصت بذلك هيئات األمم 
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أكتوبر 2015، وكما 
أشار إليها مجلس حقوق اإلنسان يف الدورة السابعة والعرشين لفريق 
https://digitallibrary.(الشامل الدوري  باالستعراض  املعني  العامل 
un.org/record/862305/files/A_HRC_WG.6_27_MAR_2-FR.

دكتوراه  لنيل  أطروحته  يف  أوريد،  حسن  ذلك  إىل  أشار  وكما   ،   .)  pdf
سياسة  أن  هو  شفيق،  ملحمد  وفقا  خطورة،  األكثر  إن  الدولة)10(:« 
التعريب بمثابة مناورة، بل مؤامرة، لجعل األمازيغ أتباع دائمني وتأبيد 
العربية  للغة  املروجني  أن  حني  يف  الثانوية،  للمهام  وتقليدهم  تبعيتهم 
يسجلون أطفالهم يف مدارس البعثات الفرنسية التي تكفل لهم مناصب 

رهن االختيار واالرتقاء االجتماعي«.
ملحمد  الوجيه  التحليل  أكدها  التي  تلك  ومؤسفة،  محزنة  لحقيقة  إنها 
بودهان)11(، حيث أكد أن » الدور الحقيقي للتعريب هو الحفاظ عىل 
امتيازات وتفوق هذه الطبقة الصغرية الغنية، وإقامة »حدود« ال يمكن 
دور  »تحييد«  الرضوري  من  وكان  والجماهري.  النخبة  بني  تجاوزها 
التعليم العام املجاني كوسيلة للتقدم واالرتقاء االجتماعي. وكان الهدف 

من التعريب هو تحييد ارتقاء الطبقات املحرومة.«.
 ويضيف بودهان :« أن الوظيفة الحقيقية، ولكن الخفية، للتعريب هي 
إقامة والحفاظ عىل تقسيم اجتماعي للعمل، تحكمه العالقات الطبقية: 
فهناك، من جهة، الوظائف النبيلة – وهي املهام املتمثلة يف القيادة  مثل: 
الطبقة  تمارسها  التي  والرقابة،  والتخطيط  واإلرشاف  والتدبري  اإلدارة 
حصلت  الذي  واملمتاز  املفيد  التعليمي  واملستوى  ثروتها  بفضل  الراقية 
عليه، والتي تجعلها مؤهلة لهذه الوظائف العليا. ومن جهة أخرى، فإن 
مهام  األحيان  معظم  يف  وهي  الدنيا-  الدرجة  من  الهامشية  الوظائف 
لها ظروفها  ال تسمح  التي  املحرومة  للفئات  تركت   - واإلنتاج  التنفيذ 
االقتصادية لولوج نفس النظام التعليمي  والحصول عىل نفس املستوى 
لها  يمكن  ال  الفئات،  هذه  ورمزيا.  ماديا  واملفيذ،  املمتاز  التكويني 
الولوج إال إىل التعليم املجاني واملعرب، الذي ال قيمة له يف سوق الوظائف 

املحرتمة والنبيلة ».
يف نهاية املطاف، فإن سياسة التعريب األيديولوجي الكارثية، لم تعمل 
الفرنيس،  االستعمار  نهجها  التي  التمييز  سياسة  استدامة  عىل  سوى 

التجمع العاملي األمازيغي يراسل أودري أزوالي املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة حلل مشكلة التعليم يف املغرب ودول تامزغا

←
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والتي أشار إليها محمد بنهالل يف دراسته القيمة حول ثانوية أزرو )12( 
االبتدائية  املدارس  يف  التعليم  أن »وضع وتنظيم  التأكيد عىل  من خالل 
رائجا  كان  الذي  واالجتماعي  العرقي  التمييز  كرس  األصليني  للسكان 
من قبل منذ الظهور الخجول للتعليم الحديث يف املغرب: مدارس أبناء 
املخصصة  الشعبية  املدارس  و  املسلمة  النخبة  تستهدف  التي  األعيان 

للباقي الفئات الشعبية«.
حضرة السيدة املديرة العامة، 

املغرب فشلت بشكل واضح  التعريب يف  القول، فإن سياسة  وخالصة 
بسيط  لسبب  تمازغا،  بلدان  جميع  يف  الشأن  هو  كما  ومكشوف، 
املوجهة  ذلك يف رسالتي  إىل  »عربا«. كما أرشت  ليسوا  أن سكانها  هو 
مؤخرا  بها  بعثت  رسالة  يف  أن:«  أكدت  حيث  االملانية،  املستشارة  إىل 
دولنا  »رؤساء  أن  إىل  فيها  أرشت  املتحدة)8(،  لألمم  العام  االمني  إىل 
الشمال-افريقية ومسؤولينا الحكوميني، الذين كانت لكم فرصة اللقاء 
العادلة  غري  العنرصية  سياساتهم  يواصلون  لألسف  اليزالون  بهم، 
أنفسهم  اعتبار  االمازيغي، من خالل اإلرصار عىل  الشعب االصيل  ضد 
»عربا« و الترصف باعتبارهم اسيويني وليسوا افارقة، ومن خالل عدم 
ادخارهم  أي جهد لتعريب شمال افريقيا باالعتماد عىل ايديولوجياتهم 
البعثية اإلسالمية املستوردة من الرشق األوسط ، التي عفا عنها الزمن 
والتي كانت سببا يف خراب دول بأكملها كما هو الشأن بالنسبة للعراق 

وسوريا..
وطاملا هم كذلك، ولم يستوعبوا بعد هويتهم االمازيغية واالفريقانية، 
أعني  يف  نيوكلونياليني  كسياسيني  يترصفون  سيظلون  فإنهم  
انهم ليسوا بعرب عىل  اثبتوا  الوراثة  العلوم وعلم  ان  مجتمعاتنا، رغم 

االطالق..
التي  الجينية،  األنثروبولوجيا  حول  واسعة  دراسة  نتائج  وكشفت   
عام  الجينوغرايف  املرشوع  اسم  تحت  جيوغرافيك  ناشيونال  أطلقها 
2005)9(، عىل سبيل 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 تحت إرشاف عالم اإلمينولوجيا 
االسباني انطونيو ارناييز فيلينا)عالم متخصص يف نظام املناعة( ، حيث 
املتوسط  االبيض  البحر  املطلة عىل  االوروبية  الشعوب  أن بعض  أكدت 
)الباسك، واالسبان، والربتغاليني، وسكان جنوب ايطاليا والصقليني...( 

لديهم نفس األسالف مع شعوب شمال افريقيا، وتحديدا يف الصحراء 
الكربى)10(.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن آخر ما توصل إليه الباحثون بإحدى مؤسساتكم 
مع  بالتعاون   ،)KAAK( لآلثار  األملاني  باملعهد  االمر  ويتعلق  األملانية، 
يف  نجحوا  ان  بعد  باملغرب،  واآلثار  االركيولوجية  لعلوم  الوطني  املعهد 
أجروها  التي  كتلك  الرشقي)11(  بالريف  اركيولوجية  حفريات  إجراء 
بالناظور(، وحايس وينغاوإيفري ن  العروي  بإيفرينعماربأفسو)جبل 
البارود)ساكا(، حيث تمكنوا من إثبات وجود االنسان خالل كل حقب 
ما قبل التاريخ، من العرص الحجري القديم األدنى إىل العرص الحجري 
الحديث، من حقبة صناعة األدوات الحجرية ذات الوجهني إىل اكتشاف 
الرسمية  األطروحة  مع  قاطع  بشكل  تتعارض  نتائج  وهي  الزراعة. 
الخاطئة لاليديولوجية العربية اإلسالمية التي تدعي ان أجداد االمازيغ 
أتوا من الجزيرة العربية واليمن !«. بل واألكثر من ذلك، فإن االكتشاف 
األخري إلنسان جبل إيغود، عىل بعد 100 كيلومرت من مراكش، من طرف 
ماكس  معهد  من  هوبلني،  جاك  جان  الربوفسور  يقوده  علمي  فريق 
الربوفسور  وزميله  بأملانيا،  ليبزيغ  يف  التطورية  لألنثروبولوجيا  بالنك 
املغربي عبد الواحد بنارص عن املعهد الوطني لألركيولوجيا والرتاث يف 
الرباط، أماط اللثام عن حقيقة علمية جديدة أحدثت رجة يف املجتمع 
العلمي برمته، حيث تم تحديد تاريخ اللقى التي عثر عليها بجبل إيغود  
أقدم  تعد  العظام  هذه  فإن  وبالتايل  اليوم،  قبل  سنة  ألف   300 بحوايل 
بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل املكتشفة لحد الساعة، إذ يفوق عمرها 

عمر أقدم إنسان عاقل تم اكتشافه إىل اآلن بحوايل 100 ألف سنة..
وبهذا الخصوص، نلفت انتباهكم حرضة السيدة املديرة العامة، أن هذا 
برنامج  ضمن  وإدراجه  به  االعرتاف  يجب  الذي  الرائع،  األثري  املوقع 
مواقع الرتاث اإلنساني العاملي الذي تديره اليونسكو، قد يكون عرضة 
للتدمري التام من طرف مستغيل املقالع الحجرية التي تحيط به، إذا لم 

تتخذوا تدابري عاجلة لحمايته.
ويف انتظار الخطوات التي ستقومون بها من أجل إثارة انتباه املسؤولني 
يف  بالنسبة  األم  اللغة  بأهمية  وإقناعهم   تامازغا  ببلدان  الرتبويني 
العامة،  املديرة  السيدة  تتفضلوا، حرضة  ان  نرجو  التعليمية،  االنظمة 

بقبول فائق تقديرنا واحرتامنا..
توقيع: رشيد راخا
رئيس التجمع العاملي االمازيغي
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وحفظ  والثقافة  للتنمية  أكنول  »جمعية  نظمت 
للتنمية والتواصل«  الذاكرة« و »جمعية أجدير اكزيانة 
بمناسبة  للجميع«  والرياضة  للتنمية  بورد  و«جمعية 
الرشقي  بالشمال  التحرير  جيش  النطالق   62 الذكرى 
عامة وقبيلة اكزناية بصفة خاصة بمركز أجدير يومي 

17 و18 نونرب 2017 ندوة علمية وتاريخية. 
ومعرض  للكتاب  معرض  تنظيم  تم  هامشها  وعىل 
للمنتوجات املحلية أرشفت عليه بعض جمعيات أجدير، 
إىل جانب معرض لبعض األدوات واألواني وغريها تذكر 
باملوروث املحيل الضارب يف أعماق التاريخ. وقد امتدت 
األنشطة املختلفة إىل جانب الجلسات العلمية التاريخية 
املهتمني،  عىل مدى يومني، واستقطبت عددا كبريا من 
أجدير،  أكنول:  دائرة  جماعات  مختلف  من  قدموا 
جاءت  ثقافية  فعاليات  جانب  إىل  وسيل،  تيزي  أكنول، 
والبعيدة، وقد كللت  القريبة  املغربية  املدن  من مختلف 

الندوة بعدة جلسات:
-األوىل تم خاللها استقبال املشاركني، ثم ترأس فقراتها 
كلمات  عىل  توزعت  اجوز  مراد  ذ.  نونرب   17 صبيحة 
الجمعيات املنظمة وجمعيات صديقة، إىل جانب مداخلة 
مقاومة  »مسار  عنوان:  تحت  الطيبي  الرحمن  عبد  د. 
قبيلة اكزناية ومقتل عباس املساعدي من خالل كتاب 
قدم  املغربي...«،  التحرير  »جيش  لخواجة:  محمد  ذ. 
إنهاء  مع  فصوله  من  جوانب  بعرض  للكتاب  خاللها 
حول  واملالحظات  التساؤالت  من  بمجموعة  مداخلته 
مقتل  رأسها  وعىل  املؤلف،  يف  املثارة  القضايا  بعض 
بأجدير  الشهداء  مقربة  تأوى  الذي  املساعدي  عباس 

رفاته.
أثريت  للمناقشة،  خصصت  بفرتة  املداخلة  ذيلت  -وقد 
فيها عدة إضافات وأسئلة طرحت من لدن الحضور تنم 

عن تعطش كبري الستيعاب جوانب من تنظيم )ج.ت(.
وهمت  رضوان  عباش  ذ.  رئاسة  تحت  كانت  -الثانية 
»أنعاق«  لفيلم  عرض  جانب  إىل  مداخالت  ثالث 

)سنهاجر(.
املغاربة  السلطة  »رجال  عنوان  تحت  األوىل  -1املداخلة 
بودرة،  العزيز  عبد  لألستاذ:  الثورة«  إىل  التعاون  من 
الوثائق  من  مجموعة  من  انطالقا  خاللها،  من  تناول 
الفرنسية الفرتة التي تشمل بضعة شهور قبل االنطالق 
جيش التحرير وبعده. وقد أشار من خاللها إىل املراقبة 
اللصيقة ألعوانها من قائد وشيوخ ومقدمني فالحظت 
أن جنابهم ال يؤمن نظرا النحياز كثري منهم إىل مقاتيل 
جيش التحرير، السيما بعد أن شاع مقتل قائد مزكتام 

يف صدام مع بعض مقاتيل جيش التحرير.
عنوان:  تحت  املسناوي  الوايف  عبد  ذ.  -2مداخلة 
من  األول  الجزء  حول  املتمحورة  احرضان«  »مذكرات 
أثار فيها عىل  مذكرات احرضان »منسيات أحرضان«، 
الخصوص عالقة احرضان بجيش التحرير التي شابها 
كثري من الغموض واالدعاء املفضيني يف الواقع إىل نفيها.

-3املداخلة الثالثة من إعداد د. عبد املجيد العزوزي تحت 
عنوان: »مذكرات الريونيون بقلم محمد بن عبد الكريم 
من  ثلة  جانب  إىل  وحققها  ترجمها  التي  الخطابي« 
الجمهور  أتحف  وقد  الريف.  أبناء  األجالء من  األساتذة 
الصور  من  وبكثري  املعتمدة،  باملنهجية  الحارض 
األكاديمي  العمل  ملضامني  إبرازه  جانب  إىل  والوثائق... 

الذي تمحورت حوله الرتجمة والتحقيق.... إلخ.
وقاسم  بوزية  محمد  ملخرجيه  »أنعاق«  فيلم  -4عرض 
واجتماعية  تاريخية  موضوعات  المس  الذي  أشهبون 

السنني  عرشات  مدى  عىل  بالريف  وطيدة  عالقة  لها 
إىل  بالهجرة  يتعلق  ما  منها  سواء  املايض،  القرن  من 
أرضية  كربوز  حكيم  ذ.  وقدم  أوروبا...  إىل  أو  الجزائر 
مهدت لعرض الفيلم أشار فيها إىل حيثيات إعداد الفيلم 

وجدته....
عن  تنم  وتساؤالت  بتدخالت  الثانية  الجلسة  واختتمت 
املطروحة،  للمواضيع  الحضور  أواله  الذي  االهتمام 
باإلضافة إىل تعميق النقاش يف مدلول عنوان الفيلم، وما 
كتابتها  وظروف  وغريها  »الريونيون«  بمذكرات  يتعلق 
وقيمتها العلمية التاريخية باملقارنة مع باقي الكتابات 
عىل  تناوبوا  الذين  واألشخاص  للخطابي،  تعود  التي 

تدوين ما أماله، وهو يقيم بالقاهرة.
احرضان  حول  تساؤالت  عدة  أثريت  هذا  جانب  إىل 
إليها  يرش  لم  التي  التحرير  بجيش  وعالقته  ومذكراته 
إال الجنرال جورج سبيلمان الذي كان رئيسه يف إحدى 
جدية  عدم  كذلك  وأثري  الفرنسية،  العسكرية  الفرق 
يكون  أن  وأحرى  التحرير  جيش  إىل  احرضان  انتساب 
من رؤسائه. الم يطلب منه أيام االعداد للكفاح املسلح 
االلتحاق بقيادته يف الشمال، فطار إىل فرنسا عىل عجل 

ال يلوي عىل يشء!؟...
الجلسة الثالثة:

ترأسها ذ. يوسف حموش، وشملت أربع مداخالت:
-األوىل: كانت لألستاذ عمر ملعلم، تحت عنوان: »دروس 
بالريف«. تعرض فيها  التحرير  وعرب من مالحم جيش 
ذلك  وربط  التحرير،  جيش  وكفاح  تأسيس  ملراحل 
بالحضور الوزان لدى أبناء اكزناية للموروث التاريخي 
املتصل بحرب الريف )1926-21( والذي كان فيه هؤالء 
جنودا وقادة ميدانيني، وال شك أن هذا املوروث العظيم 
هو ما دفع بهم إىل أخذ املبادرة مطلع الخمسينات إلعداد 
الخاليا، والدخول يف حرب تحريرية مع منتصفها، حذت 
فيها حذو حرب العصابات املوروثة عن اآلباء واألجداد 

يف العرشينات.
عنوان:  تحت  لخواجة  محمد  لألستاذ  كانت  -الثانية: 
باملغرب«،  تحريرية  حركة  انطالق  وهاجس  »فرنسا 
تطرق فيها للوجه الثاني من عملة الرصاع الذي كانت 

العمل  تجاه  الخمسينات  بداية  منذ  فرنسا  تقوده 
السيايس والفدائي، لتتقوى رشاسته مه انطالق جيش 
االستعدادات  كل  ورغم   ،1955 أكتوبر   2 يف  التحرير 
واختالل  مخابراتها  ضعف  عن  أبانت  فقد  الفرنسية، 
أمام  الحكومة  ورئاسة  العامة  اإلقامة  بني  العالقة 
وكذا  امليرتوبول،  داخل  عليها  رضب  الذي  الحصار 
اإلرساع  إىل  أفىض  مما  وغريه،  الدويل  اإلعالم  جانب  من 
أن  بعد   1956 مارس   2 يوم  االستقالل  وثيقة  بتوقيع 
صعد جيش التحرير رضباته القوية يف كثري من املواقع 

ضد جحافل جيوشها...
عنوان:  تحت  اللحية،  محمد  للدكتور  كانت  -الثالثة: 
عند  التنظيمي  وضعه  حول  إضاءة  بوزينب،  »مركز 
استعادة الفرنسيني له من يد »ج.ت« يف 3 نونرب 1955« 
وقد ركز األستاذ عىل مركز بوزينب الواقع شمال غرب 
جهات  لترسب  غامضا  مساره  بقي  والذي  اكزناية، 
جيش  وسط  رجل  وضع  محاولة  إطار  يف  مختلفة 
حزب  أفراد  بعض  حضور  فكان  باكزناية،  التحرير 
الذي  بنعثمان  جانب  إىل  األستاذ(  يشري  )كما  اإلصالح 
بادعاء  مرة  هذه  املنطقة  إىل  غامضة  ظروف  يف  أرسل 

جيش  سري  حول  تقرير  إعداد  بادعاء  وأخرى  القيادة 
التحرير. لكن لجوءه إىل جمع السالح وتخزينه لتنقض 
من  شهر  بعد  وتحتله  املوقع  عىل  الفرنسية  القوات 
إفراغه، ال يدل إال عىل ما كان يدبر يف خفاء ملسار جيش 

التحرير الذي استعىص امره عىل الجميع...
تحت  اجوز  حسن  الباحث  للطالب  كانت  -الرابعة: 
عنوان: »الحركات التحررية املغاربية من نهاية الحرب 
املراحل  فيها  أبرز  االستقالل«،  غاية  إىل  الثانية  العاملية 
التي قطعتها الحركات التحريرية يف شمال افريقيا منذ 
1947. كما أشار  نزول الخطابي بالقاهرة أواخر ماي 
إىل التعاون الذي أبداه الجميع عند تأسيس لجنة تحرير 
محمد  ترأسها  والتي  افريقيا(  )شمال  العربي  املغرب 
بن عبد الكريم الخطابي، وعضوية مختلف شخصيات 

األحزاب السياسية لكل من تونس والجزائر واملغرب.
عىل  طفت  التي  الخالفات  املداخلة  تناولت  كما   
السطح بعد إرصار الخطابي عىل رضورة رفع التحدي 

شمال  ألبناء  املسلح  الكفاح  باعتماد  االستعماري 
افريقيا....

من  مجموعة  تدخالت  األربعة  املداخالت  تخللت  وقد 
قراءات  جانب  إىل  وبورد،  أجدير  جماعة  مقاومي 
معظمها  كان  التي  أجدير،  شباب  إبداع  من  شعرية، 
املنطقة  أمجاد  حول  تمحورت  األمازيغية  باللغة 
الريف )21-26(  أيام حرب  وبطوالت رجالها ونسائها 
وكذا  املايض،  القرن  من   )55-56( التحرير  وحرب 
معاناة الساكنة من ظروف التهميش، باإلضافة إىل هذا 
القبيلة من  التدخالت ما تعانيه جماعات  أبرزت بعض 

إقصاء عىل جميع األصعدة. 
الحضور  من  الكثري  إليه  أشار  ما  الطرح  هذا  وزكى 
الذين ال ينتمون إىل دائرة أكنول. وملس هؤالء التهميش 
ببناياتها  »أجدير«  ألوضاع  معاينتهم  خالل  من  البني 
العامة،  املرافق  تعانيه  ما  إليها  ترقى  ال  التي  الجميلة 
حينما  صارخ،  بشكل  تغيب  حيث  التحتية،  والبنيات 
أرضية  جانب  إىل  املرتبة  األزقة  رؤية  املرء  يستسيغ  ال 
السوق األسبوعي التي توحي بأن املرء يعيش يف أجواء 
تعود إىل قرون مضت، فإذا كانت الساكنة تبذل قصارى 
جنبات  عىل   ، ومحيطها  بمساكها  للعناية  جهدها 
الجهات  فإن  املدارش،  ويف  املهرتئة،  العمومية  الطريق 
املعنية ال تقوم بأية مبادرة. فتكفي ميزانية إعادة تزيني 
بضع مدارات طرقية يف املدن الكربى عىل رأس كل دورة 
صغرية  مدنا  وغريهما  وبورد  أجدير  لتصبح  انتخابية، 
جميلة بكل املرافق من تعبيد األزقة وإصالح اإلنارة ومد 
التي  األمطار،  مياه  ورصف  الصحي،  الرصف  قنوات 
قنوات  وتقوية  باملاء،  اإلمداد  إىل جانب  األوحال،  تراكم 
الرئييس  بالشارع  الجيدة  والعناية  الحار«،  »الوادي 
سواء بتشجريه أو إصالح جنباته وتبليطها بشكل جيد، 

مع إضفاء ملسة عىل واجهة املتاجر واملقاهي ....إلخ.
إن الطاقات الشابة التي تزخر بها أجدير واكنول وبورد 
تعاملها  وحسن  لحيويتها  نظرا  التحدي  برفع  كفيلة 
بذكاء  االندماج  ورسعة  والزائرين  الثقايف  الحدث  مع 
لوحظ  فيما  واألجمل  اآلخرين...  اجتماعي الفت وسط 
مع  النسوي  العنرص  تفاعل  هو  الندوة  أيام  خالل 
إعداد  يف  واملشاركة  معارض  إعداد  من  مجرياتها  كل 

متطلبات الضيوف وحضور الندوات.
أن يربز هذا يف مجتمع يعاني من التهميش املركز عىل 
جميع األصعدة فهو دليل قاطع عىل القدرة الفائقة عىل 
اخرتاق الحواجز واالكراهات. وهذا ما يجعلنا نستحرض 
أن أبناء هذه املناطق ال يعوزهم إال تذليل بعض الصعاب 
ليقفزوا قفزا إىل القمة عاليا. أليست نجاة بلقاسم ابنة 
بادية الريف، التي وجدت بعض االهتمام يف فرنسا، عند 
وهي  أمامنا،  دليل  خري  فقرية  وهي  بوالديها  التحاقها 
التي اعتلت كريس الوزارة يف إحدى أرقى دول العالم؟!....

أنجزت  التي  تامزيغت  قناة  اإلعالمية  للتغطية  حرض 
عمال تشكر عليه، بحيث المست أطوار الندوة وأنشطتها 
األخرى بمهنية ثمنها كل من شاهد الروبورطاج. لكن 
الندوة  أن  ادعت  حني  املوعد،  يف  تكن  لم  الثانية  القناة 
ما  إىل  اإلشارة  عوض  االستقالل،  عيد  بمناسبة  عقدت 
هو مدون يف الالفتة التي تصدرت قاعة الندوة التي تؤكد 
الذكرى 62 النطالق جيش  بإحياء  يتعلق  األمر  أن  عىل 

التحرير املغربي...
* إعداد: ذ. محمد لخواجة
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خرج آالف الطلبة األمازيغ يف جامعات بجاية وتيزي أوزو والبويرة، 
شمايل رشق الجزائر العاصمة، إىل الشارع، ليعّبوا عن غضبهم من عدم 
برتسيمها  فقط  واالكتفاء  بها  الالئقة  املكانة  األمازيغية  اللغة  إعطاء 
كلغة  استعمالها  لتفعيل  بإجراءات  ذلك  يستتبع  أن  دون  من  ُصَورياً، 

رسمية ووطنية يف امليدان.
حسب  األمازيغية،  للهوية  تنترص  شعارات  رفعوا  الذين  الطلبة  وعّب 
يمّس  ألنه  الوضع،  هذا  الستمرار  رفضهم  عن  الجزائرية«  »األخبار 
داعني  الدستور،  يف  عليها  املنصوص  الوطنية  الهوية  أهم عنارص  بأحد 
السلطات إىل إظهار نياتها الحقيقية تجاه اللغة األمازيغية، التي ال تكون 
الرسمية  املحررات  يف  واستخدامها  اللغة  هذه  برتقية  إال  ــ  وفقهم  ــ 

وتعميم تدريسها يف كامل مناطق البلد.
اقرتاح،  رفض  خلفية  عىل  املصدر  ذات  حسب  الطلبة  غضب  وانفجر 
الجزائري،  البملان  يف  اليسار،  عىل  املحسوب  العمال«  »حزب  به  تقدم 
عىل  تنص  العامة  املوازنة  قانون  يف  جديدة  مادة  إدراج  إىل  يدعو  والذي 
املدارس  كل  يف  األمازيغية  اللغة  تدريس  تعميم  عىل  الدولة  تسهر  »أن 
تطبيق  إطار  يف  إجبارياً  التدريس  يكون  أن  عىل  والخاصة،  العمومية 
النواب،  اقرتاحات  استقبال  املكلفة  اللجنة  رد  تدريجي«. وجاء  مخطط 
وامُلشّكلة أساساً من حزبي املواالة »جبهة التحرير الوطني« و»التجمع 
»السلطات  أن  بداعي  االقرتاح،  هذا  برفض  الديموقراطي«،  الوطني 
العمومية بذلت وتبذل جهوداً معتبة يف مجال تدريس اللغة األمازيغية، 
حيث تتضمن املنهج الرتبوية برامج تدريس هذه اللغة الوطنية، فضالً 
تتوىل  لألمازيغية  السامية  املحافظة  يف  تتمثل  وطنية  هيئة  ثمة  أن  عن 

القيام بمهمة ترقية اللغة األمازيغية وتطويرها«.
ويتماهى رأي األغلبية البملانية مع وجهة النظر التي يرددها مسؤولون 
رسميون، يعتبون أن الجزائر من خالل التعديل الدستوري األخري فباير 
2016، قد أنهت الجدل يف موضوع األمازيغية الذي دام عرشات السنوات 
يف البالد، بعد االعرتاف بها »لغًة وطنية ورسمية« والتعهد برتقيتها لتنال 

املكانة الدستورية التي أعطيت لها.
وبعد أن كانت العربية لغة رسمية وحيدة يف الدستور الجزائري، أضاف 
أيضاً.  رسمية  لغة  األمازيغية  من  تجعل  كاملة  مادة  األخري  التعديل 
هي   كذلك  » تمازيغت  أن  عىل  الحايل  الدستور  من  الرابعة  املادة  وتنص 
لغة وطنيّة ورسميّة ، تعمل الدولة عىل ترقيتها وتطويرها بكل تنّوعاتها 
استحداث  عىل  أيضاً  وتنص  الوطني «.   الرتاب  عب  املستعملة  اللسانيّة 
»مجّمع جزائري   لّلغة األمازيغيّة   يوضع لدى رئيس الجمهورية ، ويستند 
لرتقية  الالزمة  الرشوط  توفري  الخباء،   ويكّلف  أشغال  إىل  املجّمع  هذا 

تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية يف ما بعد« . 
يطرحون  بدؤوا  »األخبار«  تقول  السلطات،  نيات  يف  املشككني  أن  بيد 
يسمح  الذي  القانون  إعداد  يف  السلطات  تأخر  أسباب  عن  التساؤالت 
بتطبيق هذه املادة الدستورية عىل امليدان. ويعتقد يف هذا الصدد »حزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية«، وهو الحزب املتجذر يف منطقة 
من  األمازيغية  باللغة  »الصوري«  االعرتاف  يشبه  ما  ثمة  أن  القبائل، 
الحركة  مناضيل  مطالب  عىل  لاللتفاف  محاولة  يف  السلطات  جانب 
املؤسسات  يف  اعتمادها  عب  حقيقي  اعرتاف  إىل  الداعني  األمازيغية 
رشطاً  يعد  األمازيغية  اللغة  ترسيم  أن  الحزب  هذا  ويوضح  الرسمية. 

أساسياً من أجل أن تتصالح الجزائر مع هويتها.
كيفية  بينها  من  »تامازيغت«،  ترسيم  مع  إشكاالت،  عدة  حالياً  وتبز 
العادة بني اإلسالميني والعروبيني  الجدل يف  إذ يحتدم  اللغة،  كتابة هذه 
العربي وقطاع من»الفرنكوفونيني«،  بالحرف  كتابتها  إىل  يدعون  الذين 
يدعو إىل كتابتها باألحرف الالتينية، يف وقت ال يزال فيه استعمال حرف 
وال  االستعمال  يف  جداً  محدوداً  األمازيغية  باللغة  الخاص  »التيفيناغ« 

مخاوف  األمازيغية  تدريس  تعميم  ويثري  املختصني.  من  قلة  إال  يتقنه 
وبالتايل  اللغة،  هذه  أبنائهم  تدريس  املواطنني  بعض  رفض  من  أيضاً 
التسبب يف رشخ داخل املجتمع. ويطرح من جانب آخر، إشكال يف تدريس 
يف  املستعملة  اللغة  تختلف  حيث  الشديد،  تنوعها  إىل  بالنظر  األمازيغية 
بالد القبائل عنها يف بالد الشاوية ولدى الطوارق، وهي كلها لهجات تنهل 

من األمازيغية.
ويرى رئيس »حزب االتحاد الديموقراطي واالجتماعي«، كريم طابو، أن 
التخلص من هذه اإلشكاالت ليس أمراً صعباً، إذا توافرت اإلرادة السياسية 
التي  القوانني  أُصدَرت  إذا  إال  تتجىل  ال  اإلرادة  تزال غائبة، وهذه  ال  التي 
تحدد اآلليات الخاصة بتدريس األمازيغية واستعمالها يف شتى مناحي 
التي  العلمية  بالخبة  االستعانة  بعد  وذلك  للجزائريني،  اليومية  الحياة 

يوفرها الخباء وعلماء التاريخ واللغويون وعلماء البيداغوجيا.

وأوضح طابو الذي عرف عنه نشاطه يف القضية األمازيغية، يف ترصيح 
إىل »األخبار« أن النضال من أجل إعطاء األمازيغية مكانتها الطبيعية يف 
الجزائر، ال ينفصل أبداً عن النضال من أجل الحريات وتعزيز الديموقراطية 
إىل أن السلطة يف الجزائر حاولت فرض  واستعادة إرادة الشعب، مشرياً 
الرأي الواحد يف املسائل السياسية والثقافية منذ االستقالل، لكنها فشلت 
يف هذا املسار، ألنه ضد طبيعة الجزائر املتنوعة ثقافياً ولغوياً. وأبرز أن 
الديموقراطية هي الوحيدة التي يمكنها احتواء األفكار الداعية إىل الحكم 

الذاتي واالنفصال، إذا أرادت السلطة أن تبقى الجزائر واحدة وموحدة.
عرشات  منذ  الجزائر،  يف  لألمازيغية  التمكني  أجل  من  النضال  ويستمر 
االستعمار  فرتة  يف  الوطنية  الحركة  أيام  إىل  جذوره  تمتد  إذ  السنوات، 
الفرنيس. وبعد االستقالل، اندلعت أحداث ما يعرف بالربيع األمازيغي يف 
سنة 1980 زمن الحزب الواحد، ثم تجددت املواجهات سنة 2001، فيما 
عرف بأحداث الربيع األسود الذي سقط فيه ما ال يقل عن 100 شاب من 

منطقة القبائل.
صفوف  يف  جرحى  تسجيل  تم   « أنه  الجزائرية  »النهار«  قالت  بدورها، 
والقضبان  الحجارة  فيها  استخدمت  عنيفة  اشتباكات  بعد  املحتجني 
للوضع  تصعيدا  عرفت  التي  البويرة،  والية  يف  حدث  مثلما  الحديدية 

مقارنة باملناطق األخرى املجاورة«.
وأعوان  الشغب  مكافحة  عنارص  من   7 أمس  نهار  أصيب  أنه  وأضافت 

أكيل  محند  جامعة  مدخل  عند  متفاوتة  بجروح  املدني  بالزي  األمن 
الطلبة  من  العرشات  بني  ومشادات  مواجهات  يف  بالبويرة،  والحاج 
املحتجني وأعوان الرشطة، حيث تحّول الحرم الجامعي إىل ساحة ملعركة 
حقيقية استخدمت فيها الحجارة والقضبان الحديدية للمطالبة بتعميم 
اللغة األمازيغية عب مختلف املؤسسات الرتبوية، حيث أقدم الطلبة عىل 
عليهم  رد  وقد  الجامعة،  أسوار  وراء  من  بالحجارة  األمن  أعوان  رشق 
عنارص األمن برشقهم بالحجارة فقط من دون استعمال القنابل املسيلة 
للدموع، وحسب مصدر طالبي، فقد أصيب أربعة طلبة بجروح خفيفة 

مع تسجيل حاالت إغماء وسط الطالبات«.
اندالع  »قبل  قامت  الشغب  مكافحة  عنارص  أن  »النهار«  وأضافت 
للفرتة  األوىل  الساعة  من  بداية  الجامعة  مداخل  بمحارصة  املواجهات 
الحرم  داخل  املتظاهرين  الطلبة  منع  قصد  األمس،  لنهار  الصباحية، 
الجامعي من الخروج يف مسرية، خوفا من وقوع انزالقات وتحسبا ألي 
الشغب عىل طول  لعنارص مكافحة  تواجد مكثف  طارئ، حيث شوهد 

الطريق الرئييس املؤدي إىل مقر الوالية«.
مولود  جامعة  طلبة  خروج  املنطقة  »شهدت  فقد  وزو،  تيزي  وبوالية 
بأبرز  مرورا  الجامعة  مدخل  من  انطلقت  سلمية  مسرية  يف  معمري 
الشوارع وصوال إىل مبنى الوالية، حيث رفع املتظاهرون العلم املنسوب 
الحركة  هذه  أتت  وقد  لألمازيغية،  ممجدة  شعارات  ورددوا  لألمازيغ 
االحتجاجية تنديدا بما أسموه برفض تعميم وترقية اللغة األمازيغية«. 

أما ببجاية، تقول »النهار« فقد خرج«طلبة جامعة عبد الرحمن مرية، 
صبيحة أمس، باآلالف يف مسرية حاشدة انطلقت من القطب الجامعي 
خاللها  طالب  كبري  بتجمع  انتهت  الوالية،  مقر  باتجاه  أوزمور،  تارڤة 
عب  تعليمها  وتعميم  إقصائها  ورفض  األمازيغية  باحرتام  املحتجون 
كانت  سواء  التعليمية  املؤسسات  مختلف  ويف  الوطن،  أنحاء  جميع 
اللغة  ترسيم  يوافق  بما  القرار  بمراجعة  واملطالبة  خاصة،  أو  عامة 
ملا  أين عبوا عن رفضهم  الدستورية األخرية،  التعديالت  الذي تم خالل 
وصفوه بكل أشكال التهميش املنتهجة ضدها، معتبين أن ترقية اللغة 
األمازيغية حق مرشوع، وأكد الطلبة أن حركتهم االحتجاجية ستتواصل 

إىل غاية االستجابة ملطالبهم الرئيسية«.
من جهته، نفى مسؤول جزائري أن تكون السلطات تراجعت عن مسألة 
ترقية اللغة األمازيغية بعدما اعتمدتها لغة وطنية ورسمية يف الدستور، 
يف  وبومرداس  بجاية  واليتا  شهدتها  احتجاجات  عىل  رسمي  رد  أول  يف 
اقرتاحاً  البملانية  الغالبية  رفض  عن  »إشاعات«  ضد  القبائل  منطقة 

بتوسيع تدريس اللغة يف املحافظات يف قانون املال لعام 2018. 
»الحياة«:«لم  حسب  عيل  ولد  الهادي  والرياضة  الشباب  وزير  وأكد 
الالزمة  الوسائل  وضع  أجل  من   2018 لعام  املال  قانون  الدولة  تنتظر 
ثم   2002 لغة وطنية عام  إىل مصاف  األمازيغية، بعدما رفعتها  لرتقية 
لغة رسمية يف القانون األعىل لعام 2016. لذا، ليست هذه التكهنات إال 

معلومات كاذبة«.
رفضوا  أن  سبق  الجزائر،  يف  الحكومي  التحالف  نواب  أن  بالذكر،  حري 
جديدة  مادة  إدراج  يتضمن  نادية،  شويتم  املندوبة  به  تقدمت  مقرتح 
ضمن مرشوع القانون تنص عىل أن تسهر الدولة الجزائرية عىل تعميم 
تدريس اللغة األمازيغية يف كل املدارس العمومية والخاصة، عىل أن يكون 

التدريس إجباريا يف إطار تطبيق مخطط تدريجي.
ورفض نواب األغلبية الحكومية و بعض األحزاب اإلسالمية هذا املقرتح، 
معللة قرارها الرافض إلجبارية تدريس األمازيغية وتعميمها، حسب ما 
العمومية  جاء يف وثيقة توصلت به »العالم األمازيغي« بأن »السلطات 

بذلت وتبذل جهودا معتبة يف مجال تدريس اللغة األمازيغية«.

أمازيغ اجلزائر ينتفضون ضد عدم تفعيل رمسية األمازيغية وخيرجون للشوارع باآلالف

تقدم  الجزائري  للبملان  االخرية  الدورة  يف 
اجبارية  بإقرتاح  االحزاب  و بعض  العمال  حزب 
الوطن  مناطق  جميع  يف  االمازيغية  اللغة  تعليم 
الناطقة  املناطق  عىل  يقترص  ال  و  الجزائري 
باالمازيغية،  تم رفض هدا املقرتح باالغلبية من 
الشباب  جعل  ممى  االغلبية  احزاب  نواب  طرف 
و  مسريات  نظم  و  صمته  من  يخرج  االمازيغي 
اعتصامات بدات من مختلف ثانويات و جامعات 
برج  سطيف،  بجاية،   وزو،  تيزي  بويرة،   مدن 

بوعريريج، باتنة، تكوت، غرداية،  بومرداس.
بلطجية  جند  الجزائري  النظام  خبث  ان  اال 
اصيب  حيث  بويرة  جامعة  طلبة  عىل  للهجوم 
عدت طالبات و طلبة امازيغ باالسلحة البيضاء 

الني كان يستخدمها املعتدين.
الدرك  مركز  يف  االخرية  االيام  هده  حدث  ما  اما 
الوطني الجزائري يف والية غرداية هو خرق صارخ 
للتعديب،   املناهظة  املعاهدات  و  القوانني  لكل 
بتعذيب  الوطني  الدرك  اعوان  و  ضباط  اقدم 
شباب قرص  و جردوهم من ثيابهم الستنطاقهم 
و  ذويهم  مع  باالمازيغية  الحديث  من  منعهم  و 
ارغموهم عىل امضاء محارض جاهز حيث لفقت 

لهم تهم خطرية جدا.
سياسته  يف  مستمر  الجزائري  النظام  ان 
مندوب  وبصفتي  االمازيغ،  ايزاء  االستعمارية 
بهده  أندد  االمازيغي  العاملي  للتجمع  الجزائر 
املمنهجة  السياسة  وهذه  العنرصية  املماراسات 
الهوية  لطمس  الجزائري  النظام  طرف  من 
االمنية  الدولة  مؤسسات  باستعمال  االمازيغية 
اوساط  بني  الكراهية  ثقافة  نرش  و  االدارية  و 
الشعب الجزائري بتحريض و استخدام مواطنني 

ضد مواطنني اخرين.

خضري السكويت
نندد بالسياسة املمنهجة 

من طرف النظام اجلزائري 
لطمس اهلوية االمازيغية

يوم  تم  أنه  زوارا  جوازات  مباحث  مكتب  أعلن 
من  مغربي  مواطن   235 ترحيل  دجنب    7 الخميس 
زوارا  مدينة  يف  العالقني  الرشعيني  غري  املهاجرين 
عن  البي  اجدير  راس  منفذ  عب  املغرب  إىل  الليبية 

طريق تونس.
وأكد املكتب، عب صفحته الرسمية، بأن هذه الخطوة 
يف  مثمتلة  املغربية،  السلطات  بني  بالتنسيق  جاءت 
املهاجرين  إيواء  ومركز  تونس  يف  املغربية  القنصلية 
البلدي  الغري رشعيني بمدينة زوارا عن طريق املجلس 
بتونس  العام  القنصل  نائب  زيارة  بعد  وذلك  زوارا، 
للمدينة األسبوع املايض حيث ثم االتفاق يف هذه الزيارة 
الفوري  تسفريهم  يتم  ان  عىل  العالقيني،  ترحيل  عىل 
استخراج  عىل  بتونس  املغربية  القنصلية  تكفلت  وقد 

وثائق سفر لهم والتكفل برتحيلهم .
ثم  الذي  املهاجرين  بأن  له،  بالغ  يف  املكتب،  وأضاف 
ترحيلهم استقبلهم مركز إيوا املهاجرين غري الرشعيني 
ثم  مختلفه  جنسيات  من  مجموعات  ضمن  زوارا 
عن  أوربا  اىل  هجرتهم  محاولة  اثناء  عليهم  القبض 

طريق البحر.
الرشعية  غري  الهجرة  مكافحة  لجهاز  سبق  وقد 

أعلن  أن  طرابلس،  الليبية  بالعاصمة 
املهاجرين  ترحيل  إجراءات  بأن  
يوم  ستنطلق  بليبيا  العالقني  املغاربة 
بمهاجرين  إسوة  دجنب،   4 االثنني 
أفريقية  جنسيات  من  رشعيني  غري 
وأسيوية. وأضاف أنه حتى اآلن خالل 
 14 من  أكثر  ترحيل  تم  الجاري  العام 
إىل  ليبيا  من  رشعي  غري  مهاجر  ألف 

بلدانهم األصلية.
للوزير  سبق  فقد  أخرى  جهة  ومن 
املكلف  الخارجية  وزير  لدى  املنتدب 
باملغاربة املقيمني بالخارج، عبد كريم 
املغاربة  عائالت  استقبل  أن  بنعتيق، 
وقفة  بعد  مبارشة  بليبيا  املحتجزين 

عىل  بالرباط  وزارته  مقر  أمام  نظموها  احتجاجية 
التواصل  مواقع  عىل  مصور،  تقرير  انتشار  خلفية 
اإلجتماعي، يظهر ارتكاب انتهاكات ضد املهاجرين يف 
ليبيا، وكشف عن سوق لبيع الرقيق واالتجار بالبرش، 

مما أثار جدال واستنكارا وقلقا دوليا ومحليا واسعا.
بعض  اتخذت  الخارجية  وزارة  بأن  حينها  وأكد 

عودة  تسهل  أن  شأنها  من  التي  التقنية  اإلجراءات 
املغاربة املحتجزين يف ليبيا، وأنه سوف يتم فتح »خط 
تواصل« بني الحكومة املغربية والحكومة الليبية إلنقاذ 
هؤالء، مشددا عىل أن السلطات املغربية »تبذل جهدها 

من أجل عودة مواطنيها إىل بلدهم األم«.

زوارا  الليبية تفرج عن 235 مواطن مغريب

أعلنت األمم املتحدة أنها عقدت اجتماًعا عىل مدار يومني يف تونس يف الفرتة من 27 
28- نوفمب 2017 بني ممثلني من مدينتي كاباو وتيجي )باطن الجبل( للمساعدة يف 

حل خالفاتهما.
وقالت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف بيان عب موقعها اإللكرتوني، يوم االثنني27 
دجنب، حسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية، إن االجتماع جاء نتيجة طلب رسمي 
املصالحة  جهود  لتعزيز  املتحدة  األمم  جهود  من  وكجزء  للحوار  الطرفني  قبل  من 

املحلية يف ليبيا.
وأشارت إىل حسب املصدر ذاته إىل »فشل الوساطة وطرق حل النزاعات التقليدية حتى 
للنزاع بني كاباو، وهي مدينة غالبية سكانها من  الرئيسة  األسباب  اآلن يف معالجة 
األمازيغ وبني قبيلة صيعان العربية التي تسكن يف مدينتي تيجي وبدر«، مؤكدة أن 
الرسد  وتباين  الهوية  وقضايا  العامة،  الخدمات  عىل  والحصول  األرايض،  عىل  النزاع 
بشأن املنطقة يف املايض، أدت إىل تقسيم املنطقة وانفصال فعيل بني هذين املجتمعني 

املتجاورين يف جبل نفوسة«.
وشارك يف االجتماع شيوخ وأعيان وجهات فاعلة يف املجتمع املدني، ملناقشة »األسباب 
الجذرية للمظالم بني املنطقتني والتأثري املستمر لذلك عىل الحياة اليومية لألشخاص 

الذين يعيشون يف تلك املجتمعات«.
وحدد املشاركون يف هذا االجتماع حسب »بوابة الوسط« دائما »إجراءات إلعادة بناء 
تعالج  أن  يمكن  آليات  عىل  واتفقوا  املجتمعني  أفراد  بني  السلمية  والعالقات  الثقة 
النزاعات عىل األرايض واملظالم املتجذرة«، كما اتفقوا يف ختام االجتماع عىل تشكيل 

األطراف املجتمعة لجان اتصال ملتابعة تنفيذ التدابري املتفق عليها.
ليبيا«  »نحو مصالحة وطنية يف  السالم مرشوع  لبناء  املتحدة  األمم  ويدعم صندوق 
ويهدف  اإلنمائي.  املتحدة  األمم  وبرنامج  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  وتنفذه 
لحل  املحيل  الحوار  جهود  مع  واملؤسسية  الوطنية  السالم  عمليات  ربط  إىل  املرشوع 

النزاعات من أجل بناء الثقة الالزمة للمصالحة الوطنية يف ليبيا.

الليبيون يتفقون على آليات ملعاجلة الزناعات يف جبل نفوسة
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لقراء  نفسك  تعّرف  كيف   *بداية 
الجريدة؟ 

مدينة  من  كردي  وسيايس  كاتب  رسول،  صربي 
قامشيل يف كردستان سوريا. عضو قيادة املجلس 
اإلعالم  مكتب  عضو  سابقاً،  الكردي  الوطني 
املركزي لـ PDK-S سابقاً. أكتب يف الشأن الُكردي 
القصة  كتابة  إىل  إضافة  والعربي،  والسوري 
القصرية باللغة العربية، أصدرت أربع مجموعات 

منها.
إقليم  استفتاء  تابعتم   *كيف 
كوردستان؟ وما هي قراءتكم لما بعد 

ء  ستفتا ال ا
جرى  ما  وكل 

من تغيرات؟
الشعب  أبناء  تابع 
العملية  سريَ  الكردي 
الديمقراطية لالستفتاء 
إقليم  يف  جرت  التي 
كردستان العراق بلهفة 
تقرير  حّق  ألّن  شديدة، 
مارسه  الذي  املصري 
كردستان  إقليم  شعب 
بات  مخملياً  حلماً  كان 
أدنى يف  أو  قاب قوسني 
أيد الُكرد، وهو حّق لكل 
الشعوب حسب مواثيق 
األمم املتحدة، وهو حّق 
باقي  مثل  مثله  للُكرد 

الشعب  كلمَة  وّحَد  االستفتاء  املعمورة.  شعوب 
الكردستاني، كان خطوة سياسية متقّدمة وأداة 
فعالة لتحقيق الطموح الُكردي. لكن لألسف كان 
ألعداء الُكرد من الجوار دوالً وقوى سياسية رأي 
آخر، بالتوافق مع »حفنة« من الُكرد االنتهازيني، 
وبصمت دويل تعّرضت عاصمة الكرد االقتصادية 
الطائفي  الحشد  من  غاشم  عدواٍن  إىل  كركوك 

العراقي وبدعم إيراني. 
 *هل دخول الحكومة المركزية بالعراق 
إحباط  في  ساهم  عسكريا  كركوك  في 
دولتهم  إنشاء  في  الكورد  آمال 

المستقلة؟
التدخل العسكري من الحكومة الطائفية يف بغداد 
كان متوّقعاً، كانت االستعدادات كبرية ملواجهتها 
عسكرياً، وبغداد ال تملك القوة العسكرية الكافية 
الدعم  ال  لو  االجتياح  عىل  قادرة  يجعلها  بما 
والضوء  وتركيا  إيران  من  املبارش  العسكري 
إىل  إضافة  والغرب  املتحدة  الواليات  من  األخرض 
والصفقات  )أوك(  داخل  الخيانات  بعض  حصول 
مما  الُكرد،  عىل  املحسوبني  بعض  من  السياسية 
فتح ثغرات كبرية يف خط الدفاع، فانسحبت قوات 
ولسحب  الضحايا،  لسقوط  تجنباً  البيشمركة 

الذرائع أمام التفاوض مع بغداد. 
الدولي  الّرفض  تقرؤون   *كيف 
والتدخل  لالستفتاء  واإلقليمي 
لمواجهة  العراقية  للقوات  العسكري 

نتائجه؟
االستفتاء  ترفض  لم  الكربى  الّدول  غالبية 
بل  الدولية،  املواثيق  وفق  طبيعي  كاستحقاق 
عارضت توقيت إجرائه بحجة أّن عملية االستفتاء 
ستجعل األنظار تتجه إىل نتائجها وتمنح الفرصة 
أما  املتهالكة.  صفوفه  وإعادة  لالنتعاش  لداعش 
رفضت  سوريا(  إيران،  )تركيا،  اإلقليمية  الدول 
عملية االستفتاء كلياً لوجود قضايا قومية كردية 
مماثلة يف داخلها. الدول الثالثة تسيطر عىل أجزاء 
من كردستان، وتخىش من االنتعاش الكردي هناك. 
مهما  الكردي  الطموح  ضد  دائماً  تتحالف  وهي 
كانت حّدة خالفاتها. كّل 
عت  شجَّ املناخات  هذه 
بغداد للتحّرك العسكري، 
إيران  ضغط  وتحت 

بالذات. 
كيف  وتحليالً  *قراءة 
للواقع  تنظرون 
عمومًا  الكوردي 
هذه  كل  خضم  في 

المتغيرات؟
التاريخ  وقائع  أثبتت 
القوة  استخدام  أّن 
إسكات  يف  العسكرية 
التواقة  الشعوب  صوت 
القوة  تنجح،  لم  للحرية 
تأِت  لم  العسكرية 
للطرفني،  بالّدمار  إال 
جميع  تستطع  ولم  التتّعظ.  الّدول  هذه  وحكام 
حروب اإلبادة كرس اإلرادة السياسية لدى الشعب 
يف  املتمثل  الواقع  مرارة  ورغم  لذلك  الكردي. 
و»الخيانات  بغداد  مع  القوي  اإلقليمي  التحالف 
الشعب  أمام  متاحًة  الفرص  مازالت  الكردية« 
الكردستاني، ألنه يملك سالحني قوينَيِ هما الحق 

واإلرادة، لتحقيق حلمه وإقامة دولته القومية.
استفتاء  من  الموقف  أن  *يبدو 
المتحدة  الواليات  دفع  كوردستان 
دعم  وقف  عن  أيام  قبل  لإلعالن 
شمال  في  الشعب  حماية  وحدات 

سوريا ما هو تحليلكم لهذا األمر؟
الواليات املتحدة األمريكية تُدِرك جيداً أن املقاتلني 
فتستخدمهم  املعارك،  يف  شجعان  فرسان  الُكرَد 
والقوة  أهدافها،  لها  تحّقق  برية  عسكرية  كقوة 
هذه ال يستفيد الشعُب الُكرد منها اآلن ألنها تحمي 
املناطق  خارج  بمعارك  وتقوم  أخرى  مناطق 
من  الُكردي  الحق  انتزاع  إىل  تسعى  وال  الكردية، 
النظام، وشعاراتها التخدم القضية الُكردية. لكن 
لم تجد الواليات املتحدة قوًة عسكريًة منظمة ذات 
ربما  الخاصة.  ألغراضها  تستخدمها  مصداقية، 
تُنهي املهمة العسكرية لـ»YPG« بعد االنتهاء من 

داعش يف الرقة ودير الزور. 
الميدانية  للتغيرات  تنظرون  *كيف 

في سوريا؟ 
سوريا  يف  تدخلت  والدولية  اإلقليمية  القوى  كل 

لها  تابعة  ميليشيات  دعمت  أو  مبارش  بشكل 
ميليشيات  هناك  األحداث،  مجريات  عىل  للتأثري 

وهناك  اإلقليمية،  للقوى  تابعة  بعضها  محلية، 
تتصارع  القوى  هذه  كل  منظمة،  جيوش 
استمرارية  مقومات  عىل  القضاء  مستهدفًة 
ثقلها  بكل  تدخلت  روسيا  لكن  السورية.  الثورة 
مستخدمة الكثافة النارية الجوية لحماية النظام، 
حلولها  وفرض  املعتدلة،  القوى  نفوذ  وتقليص 
لكن  وإيران.  تركيا  مع  بالتنسيق  املعارضة  عىل 
لم  ما  مجدياً  العسكري  الحل  يكون  لن  ذلك  رغم 
الحاكم  النظام  بنية  يف  تغيريات سياسية  توازيها 
الذي تسبّب بقتل نصف مليون وترشيد املاليني يف 

الداخل والخارج، وتدمري عرشات املدن والبلدات. 
الفيدرالية؟  لمستقبل  تنظر  *كيف 
النظام  تلميحات  على  تعليقكم  وما 

السوري بمنح حكم ذاتي للكورد؟ 
تجربة  تبني  هو  سوريا  يف  سياسياً  السليم  الحّل 
تداولية  السلطة  تكون  الحكم،  كنظام  الفيدرالية 
من خالل االنتخابات، ويرتكز عىل دستور عرصي 
الدولة وفق صيغة  يُّقر بالتعددية القومية، وبناء 
السوري  املجتمع  وطبيعة  تتناسب  فيدرالية 
الشعب  منح  إىل  النظام  تلميحات  أما  ومكوناته. 
الكردي حكماً ذاتياً أو إدارة محلية، فهي للمتاجرة 
لن  النظام  هذا  جانبه.  إىل  الُكرد  واستمالة  بها، 

ألنه  قومية،  ألي  شيئاً  يمنح 
نظام قمعي ودموي، ال يؤمن 
اآلخر،  والرأي  بالتعددية 
القوة  استخدام  عىل  يعتمد 

املفرطة لفرض هيمنته. 
جرى  ما  *هل 
اإلقليم  في 
ني  ستا د لكر ا
على  تأثير  له 
األحداث  مجريات 
في  األرض  على 
الكوردية  المناطق 

بسوريا؟
نعم. صحيح أّن هناك حدوداً، 
وحكام  الُكرد  أعداء  يقّدسها 
األوفياء  الحّراس  املنطقة 
تفصل  التمزيق،  لخرائط 
لكن  كردستان،  أجزاء  بني 

يشّكل  األربعة(  األجزاء  )من  كردستاني  جزء  كّل 
عمقاً اسرتاتيجياً لألجزاء األخرى. لذلك فأي حدث 
سيايس أو عسكري يؤثر يف األجزاء األخرى بشكل 
مبارش. كردستان أرض واسعة تشمل أجزاء من 

أربع دول يف املنطقة وشعبها واحد. 
*كيف تنظرون الستقالة البارزاني من 

رئاسة اإلقليم؟
البارزاني  مسعود  السيد  كردستان  إقليم  رئيس 
لم يقّدم استقالته، إنما انتهت فرتة الرئاسة التي 
التجديد،  ورفض  عامني،  قبل  الربملان  له  مّددها 
وبما أنّه لم يرشح أحد نفسه للرئاسة فتم تأجيل 
االنتخابات مع توزيع مهام الرئاسة عىل السلطات 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية. أعتقد أّن رفضه 
والغربي،  األمرييكي  التخاذل  بعد  جاء  للتجديد 
محاربة  يف  الكردية  للتضحيات  إيفائهم  وعدم 

الفكر التطريف وداعش. 
في  االستقالة  هذه  أن  ترون  أال  *لكن 
مباشرا  تأثيرا  لها  سيكون  الوقت  هذا 

على اإلقليم؟
عدم قبوله بتجديد الرئاسة له ترك فراغاً سياسياً 
الشخصية من كاريزما مع  ملا تشّكل هذه  كبرياً، 
الدول  به، كثري من  الكردي  للشعب  العالية  الثقة 
خالله.  من  كردستان  مع  عالقتها  عىل  اعتمدت 
إلقليم  السابق  الرئيس  مسعود  كاك  مازال  لكن 
بيشمركة  إنه  وشعبه،  جماهريه  بني  كردستان 
الناس  يستمد  ومنه  الوطن  عن  الدفاع  ساحة  يف 

قوتهم.
األمازيغية  القضية  عن  تعرفون  *ماذا 
وبين  بينها  التشابه  أوجه  هو  وما 

قضيتكم الكوردية؟
والكردي  األمازيغي  الشعبني  أن  له  يؤسف  ما 
إقصائية  سياسات  ظّل  يف  بالدهما  يف  يعيشان 
تهميشية، ويُحاَربان يف لقمة عيشهما وثقافتهما. 
يتضمن  بأن  األمازيغي  الشعب  أّن مطالبة  أعتقد 
ملناطق  الذاتي  بالحكم  اعرتافاً  املغربي  الدستور 
أمازيغية،  خاصة 
اإلقرار  إىل  إضافة 
باألمازيغية  الدستوري 
وحضارة  وثقافة  لغة 
وتوفري آليات وإجراءات 
بها،  للعمل  عملية 
التهميش  وإنهاء 
منطق  وفق  واإلقصاء 
يعيد  املصالحة 
واللغة  الهوية  تشكيل 
من  الوطنية  والثقافة 
الدولة  أجهزة  خالل 
والقضاء  الرتبية  من 
مطاليب  واإلعالم، 
مع  تتوافق  محقة، 
املواثيق الدولية الخاصة 
وعىل  اإلنسان.  بحقوق 
)الجزائر  األخرى  الدول 
وليبيا وغريهما( دْسرَتة حقوق األمازيغ وإصدار 

الترشيعات الالزمة لتنميتها وتطويرها.
التشابه املشرتك بني الُكرد واألمازيغ هو توّزعهم 
حقوقهم  من  وحرمانهم  دول،  عدة  بني  الجغرايف 
القومية من سياسية وثقافية ولغوية، وتعّرضهم 

للتهميش املقصود.
*كلمة أخيرة لكم

إلتاحة  األمازيغي  العالم  جريدة  وأشكر  أشكركم 
االستمرار  دوام  لكم  وأتمنى  لنا،  الفرصة  هذه 

والتوفيق.

الكاتب السياسي الكردي صربي رسول لـ«العامل األمازيغي«

الشعبان األمازيغي والكردي يعيشان يف بالدمها يف ظّل 
سياسات إقصائية وهتميشية

والكردي  األمازيغي  الشعبين  أن  له  يؤسف  »ما  إن  رسول  صبري  الكردي،  والسياسي  الكاتب  قال  األمازيغي«  »العالم  مع  الحصري  الحوار  هذا  “في 
يعيشان في بالدهما في ظّل سياسات إقصائية تهميشية، وُيحاَربان في لقمة عيشهما وثقافتهما«. 

من  دول، وحرمانهم  عدة  بين  هو توّزعهم الجغرافي  الُكرد واألمازيغ  بين  المشترك  إن »التشابه  الكوردي  في المجلس الوطني  السابق  القيادي  وأضاف 
حقوقهم القومية من سياسية وثقافية ولغوية، وتعّرضهم للتهميش المقصود«.

وبخوص الواقع الكوردي، قال القيادي السياسي الكوردي إن »وقائع التاريخ أثبت أّن استخدام القوة العسكرية في إسكات صوت الشعوب التواقة للحرية لم تنجح، 
القوة العسكرية لم تأِت إال بالّدمار للطرفين«، مشيرا إلى أن »جميع حروب اإلبادة  لم تستطيع كسر اإلرادة السياسية لدى الشعب الكردي«، مبرزة أنه رغم ما جرى بعد 
استفتاء اإلقليم الكوردي عن االستقالل عن »العراق« »مازالت الفرص متاحًة أمام الشعب الكردستاني، ألنه يملك سالحين قويَيِن هما الحق واإلرادة، لتحقيق حلمه 

وإقامة دولته القومية«.”

حاوره
منتصر 

إثري

“» الشعب 
الكردستاين ميلك 
سالحني قويَيِن مها 
احلق واإلرادة لتحقيق 
حلمه وإقامة دولته 

القومية« ”

“»التشابه املشترك 
بني الُكرد واألمازيغ هو 
توّزعهم اجلغرايف بني عدة 
دول وحرماهنم من حقوقهم 
القومية من سياسية وثقافية 
ولغوية«”
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الشاعرة والقصصية مليكة بوطالب يف حوار مع »العامل األمازيغي«: 

على الدولة أن تتحلى بإرادة سياسية قوية لإلعتراف »بئيض اناير« كعيد وطين وعطلة رمسية مدفوعة االجر 
الكتاب األمازيغي يعاين من قلة التوزيع وحيتاج اىل الكثري من التشجيع

املواد  غالبية  أن  باملغرب  »مرا«  منظمة  أكدت 
الخاص   103-13 قانون  ملرشوع  عرش  السبعة 
عليها  املصادقة  صيغته  يف  النساء  ضد  بالعنف 
 17 الخميس  ليوم  الحكومة  مجلس  طرف  من 
مارس 2016 و املصادق عليها يف الجلسة العامة 
2016،تشوبها  يوليوز   20 يف  النواب  ملجلس 
من  العديد  إطالقا  تعالج  وال  آبرية،  فجوات 
القانون  مرشوع  أن  مضيفة  الهامة.  القضايا 
لم يأخذ بعني االعتبار مختلف التدابري املتضمنة 
باملقتضيات الدولية لحقوق اإلنسان و الخاصة 
بالعنف ضد النساء الترشيع، وال تعكس سنوات 
خاضتها  التي  واملنارصة  النضال  من  طوال 
وال  محليا،  النسائية  حكومية  الغري  الجمعيات 
العنف.  ضحايا  النساء  الحتياجات  تستجيب 
املرأة  ضد  العنف  أشكال  جميع  تغطي  ال  فهي 

والتوفر الحماية لجميع النساء ضحايا العنف.
ورقة  يف  النسائية  الحقوقية  املنظمة  وبلورت 
عبارة عن اقرتاحات تراها املنظمة أساسية يف أي 
قانون يسعى لحماية النساء، أصدرتها بمناسبة 
اليوم العاملي ملحاربة العنف ضد النساء،، »يمكن 
الربملانيني«.  للمستشارين  يوجهها  أن  كان  ألي 

حسب تعبري الورقة.
األوامر  بالخصوص   اإلقرتاحات  وتخص 
الحمائية الصادرة عن قايض األرسة إذ غالبا ما 
وقف  يف  العنف،  ضحايا  النساء  مطلب  يتلخص 
لتدخل  رغبة  أي  دون  منه،  تعانني  الذي  العنف 
الرشطة، بدليل أن فقط %3 من النساء ضحايا 
له  تتعرضن  ما  عن  تبلغن  من  الزوجي،  العنف 

من عنف للسلطات.
مرشوع  يف  الواردة  الحمائية،  املقتضيات  وكذا 
رهينة  هي  الحالية،  صيغته  حسب  القانون 
تتم  ما  النادر  من  أن  علما  الجنائية،  باملتابعات 
املتابعات الجنائية يف قضايا العنف ضد النساء، 
مما  األمر  حفظها.  يتم  الشكايات  غالبية  و 
من  ملزيد  عرضة  العنف  ضحايا  النساء  يجعل 
النساء  أن يمكن  القانون  العنف و تكراره، عىل 
طبيعة  ذات  حمائية  أوامر  عىل  الحصول  من 
الرضورة  اقتضت  متى  و  فوري  بشكل  مدنية 

دلك. 
ضحايا  النساء  معاناة  بني  من  أن  إىل  إضافة 
العنف األرسي، التمكن من العثور عىل ملجأ قار 
لهن و ألطفالهن، و غالبا ما تضطر ملغادرة بيت 
للتغيب  و تضطررن  العنف،  الزوجية، هربا من 
مضطرات  أنفسهن،  النساء  عملهن.وتجد  عن 
العنف  وضعية  وتعشن  الزوجية،  لبيت  للعودة 
إعمال  اردنا  ما  إذا  و  أساسا.  منها  هربن  التي 
املقاربة الحقوقية، وجب تمكني، النساء ضحايا 
و  حقها  لها  تضمن  حمائية  آوامر  العنف،من 
إبعاد  األرسي، مع  البيت  يف  بالبقاء  أبنائها  حق 

املعتدي مؤقتا ضمانا لعدم تكرار العنف.
النفقة  ضمان  رضورة  إىل  الورقة  واشارت 
للنساء ضحايا العنف و أبنائهن، حتى ال تصري 
الزوج  يمارسها  ضغط،  ورقة  األخرية  هده 
شكايتها،  عن  التنازل  عىل  لحملها  الزوجة  عىل 
ورضورة حماية النساء يف وضعية إعاقة، حيث 

يف الوقت الذي تعاني فيه 6 نساء من 10، عنفا 
مرتبطا بإعاقتهن، نجد أن مرشوع قانون -103

تتطلبها  التي  األساسية  الحاجيات  تجاهل   13
القانون  مرشوع  عىل  الفئة.  هذه  وضعية 
التي  العنف  من  الخاصة  األشكال  يتناول  أن 
ويضمن  إعاقة،  وضعية  يف  النساء  منها  تعاني 
و  تتناسب  خدمات  و  إلجراءات  الولوج  لهن 

وضعيتهن.
طالبت الورقة برضورة تحديد مسؤولية الدولة 
اتجاه  املمارس  العنف  ومتابعة  التحقيق  يف 
عن  النظر  بغض  االغتصاب  وبتجريم  النساء، 

عالقة الجاني بالضحية.
القانون  وحسب  انه  »مرا«  منظمة  وأاضافت 
العنف،  ضحايا  النساء  فعىل  الحايل،  الجنائي 
تفوق  العجز  نسبة  تثبت  طبية،  شهادة  تقديم 
20 يوما، من أجل تحريك املتابعة الجنائية ضد 
إىل  القانون  مرشوع  يشري  أن  وتطالب  املعتدي، 
الوضعية  حول  شامل  و  مفصل  طبي  تقرير 
العنف،  ضحية  للمرأة  النفسية  و  الجسدية 

ليشكل أساسا للمتابعة.
الضحية  تنازل  رغم  الجاني  بمتابعة  وطالبت 
يف  القانون  مرشوع  لكون  شكايتها،  عن 
للتنازل  إمكانيات  عدة  يتيح  الحالية،  صيغته 
تنفيذ  عن  وحتى  بل  لقصية  و  الشكاية،  عن 
عن  الضحية  تنازل  حالة  يف  املقررة،  العقوبات 
للتهديد،  حقوقها. و غالبا ما يكون ذلك نتيجة 
وضغوطات و الرتهيب الذي تتعرض له الضحية 

من طرف الجميع، حتى ترتاجع عن القضية.
تحقيق  بإنجاز  الرشطة  إلزامية  مؤكدةعىل 
يتضمن،  أن  القانون،  مرشوع  فعىل  شامل 
بتحرير  الرشطة  تلزم  واضحة  مسؤوليات 
محارض، وتجعلها تبارش بحتا مدققا بخصوص 
الشكايات مع مسؤولية تجميع األدلة، وإلزامية 

عالم الضحية بكل حقوقها.
وشددت عىل رضورة معاقبة املسئولني عن عدم 
أن  القانون،  مرشوع  وعىل  بواجباتهم،  قيامهم 
مسؤولية  العموميني،  الفاعلني  مختلف  يحمل 
ومحاسبتهم  أدوارهم،  تتجاوز  التي  أجوبتهم، 

عىل مثل هذه املالحظات و األجوبة.
وطالبت بضمان إيواء آمن فوري للنساء ضحايا 
الالزمة  الصحية  الخدمات  وتوفري  العنف، 
ألن  العنف،  ضحايا  النساء  لفائدة  باملجان 
والسهلة  املجانية  الصحية،  للخدمات  االفتقار 
الولوج، يشكل عائقا أمام النساء ضحايا العنف 
عىل  وأيضا  الالزمة  العالجات  عىل  الحصول  يف 
الوثائق اإلدارية الواجب توفريها لضمان املتابعة 

القانونية.
بضمان  »مرا«  منظمة  طالبت  األخري  ويف 
العنف،  لضحايا  تلقائيا  القانونية  املساعدة 
النساء من عنف هو  له  تتعرض  ما  أن  باعتبار 
ولكي  يشء،  كل  وقبل  أوال  الدولة  مسؤولية 
له  من  عىل  حكرا  القانونية  الحماية  تكون  ال 

إمكانيات مادية.
* أمرزيك.ر

قانون 13-103 ال يستجيب 
الحتياجات النساء ضحايا العنف

* من هي مليكة وماهي مجاالت التي تبدع فيها وتجدين نفسك 
فيها؟

اللغة والثقافة االمازيغية، فاعلة   ** باحثة حاصلة عىل شهادة ماسرت يف 
جمعوية، قاصة وشاعرة باللغة االمازيغية. 

الكتابة عموما تستهويني وتشكل جزء مهما يف حياتي اليومية خاصة جنس 
واألفكار  املشاعر  مختلف  عن  التعبري  من  يمكنانني  اللذان  والقصة  الشعر 
االدبية  االجناس  باقي  ينفي مكانة  ال  واللحظي. وهذا طبعا  اآلني  الزمن  يف 
بالنسبة يل فالرواية عىل سبيل املثال والقصة الطويلة يمنحني مساحة أكرب 

للتعبري ورسد التفاصيل واالنغماس يف األحداث واالنفتاح عىل شخصيات.
وعن  عنه  حدثنا  شعري  ديوان  موخرا  لك  صدر  مليكة  *أستاذة 

التيمات التي يحملها؟
الذي صدر   tafzra i tguri ** هو ديوان شعري كما تفضلتم يحمل عنوان 
عن منشورات دامعة ابن زهر مشكورة  يف شخص رئيسها السيد عمر حيل 
عىل دعمه للبحث واالبداع، الديوان بالحرف الالتيني وتفيناغ، من 81 صفحة. 

واترك القارئ يكتشف بنفسة محتوى القصائد. 
ورصاحة فما أحرص عليه كثريا هو اختيار العنوان سواء يف االصدار االول أو 
الثاني tafzra فهي طقس احتفايل لتعميد الطفل واالنتهاء من قطع املنسج...

وحريص عىل وضعه كعنوان هو أوال إلحياء االسم والنقاش حوله ملن ال يعرفه 
األحيان أصادف  إلهام، فكثري من  بالكلمة والحرف كمصدر  وثانيا الحتفايل 

كلمة وتمدني يف الحال ببيت شعري.
خصوصا  الشاعر  أمام  تقف  التي  والعراقيل  االكراهات  ماهي   *

األمازيغي في طريقه وتحد من اإلبداع؟
الكتاب  القطيعة مع  اعتربه من وجهة نظري أسايس هو  الذي   ** االكراه 
وفعل القراءة عموما، وبالنسبة لقراء الكتاب االمازيغي فهم منحرصون يف  
وعموما  األصابع.  عىل  يحصون  وهم  باألساس  واملهتمني  والباحثني  الطلبة 
فانتشار الكتاب األمازيغي رهني بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية يف 
مختلف مناحي الحياة وخاصة يف اإلعالم والتعليم لالنفتاح عىل قراء ملزمون 

باألساس عىل تعلم اللغة األمازيغية بما فيها الجانب األدبي. 
مدى  وما  األمازيغية  اإلبداعات  ترين  كيف  وقاصة  كشاعرة   *

تواجدها وسط الساحة اإلبداعية المغربية؟
 ** صحيح أن الكتاب االمازيغي اصبح متواجدا يف الساحة الوطنية وحتى يف 
اهم املعارض الدولية مقاربة بالسنوات املاضية إال أنه مازال يحتاج اىل الكثري 
من التشجيع، كما انه يعاني من قلة التوزيع ويجد الكاتب نفسه من يقوم 

مقام املوزع. 
بعض  في  التأثير  في  يساهم  أن  للشعر  يمكن  هل  نظرك  في   *

القضايا اإلجتماعية والسياسية؟
** بطبيعة الحال فالشاعر ليس معزوال عن املجتمع كما للشعر دور مهم 
فهو يؤرخ ألهم القضايا املجتمعية ومن خالله نتعرف عىل حياة الشعوب كما 
يساهم يف التغيري أو عىل االقل يف فتح باب النقاش. فالشاعر يعيش تجربة 

عرصه ويعكسها يف صور فنية واساليب ابداعية متميزة. 
على  النقد  تمارسين  فهل  ناقد،  كاتب  كل  بداخل  أنه  أكيد   *
إنتاجك،وهل تقومين بالتعديل والتنقيح على أعمال مر عليها 

زمان؟
** صحيح لهذا أحرص دائما عىل الرتيث يف اصدار اي عمل فناقدي الداخيل 
نصويص  وانقح  اعدل  يجعلني  الذي  اليشء  بسهولة،  يرىض  وال  جدمتطلب 
النظر عن زمن كتابتها. وقد ال  نثرية بغض  أو  اكثر من مرة شعرية كانت 
اصل ابدا ملرحلة الرىض التام. ولهذا يف أرشيفي العديد من النصوص التي لم 
يكتب لها النرش ألني غري راضية عنها أتم الرىض وإن بقيت رهينة اختياراتي 
الشخصية ما اتخذت قرار النرش من األساس يف أي اصدار بما فيه الذي حصل 
يف  تقة  أو  تقدير  قلة  ليس  وهذا  األمازيغية.  للثقافة  الوطنية  الجائزة  عىل 

النفس بل ملعرفتي بمدى قدرتي عىل عطاء أكرب ومستوى أحسن.
الحكومة  رئيس  لمطالبة  حملة  اطالق  تم  الشهر  هذا  في   *
باالعتراف الرسمي بالسنة األمازيغية عيدا وطنيا، كيف تقرأين 

هذه المبادرة؟
يف  العربية  جانب  اىل  للبالد  رسمية  كلغة  باالمازيغية  االعرتاف  ** منذ 

من  الخامس  الفصل 
الدولة  2011،عىل  دستور 
سياسية  بإرادة  تتحىل  أن 
لإلعرتاف«بئيض  قوية 
وعطلة  وطني  كعيد  اناير« 
االجر.  مدفوعة  رسمية 
جميعا  فيها  شاركنا  وقد 
وطبعا  أمازيغية  كفعاليات 
لنا  والبد  شخصية  أثمنها 
إىل  للوصول  ضغط  لوسيلة 
وهو  بالدستور.  مكفول  حق 
حافظنا  الذي  املجيد  تاريخنا 
وبالد  جيل  بعد  جيل  عليه 
بغض  به  تحتفل  تمازغا 

النظر عن لسانها الحايل. 
مشاريعك  هي  ما   *

األدبية  القادمة ؟
 **مزيدا من االبداع بطبيعة 
الحال وعمل روائي عن قريب. 

شعورك  ماهو  االمازيعية،  للثقافة  الوطنية  الجائزة  مؤخرا  نلت 
وماهي القيمة المضافة لهذه الجائظة على مسارك األدبي؟

لسنة  نلتها   وقد  العطاء  من  للمزيد  وتشجيع  تخفيز  أعتربها  ** إالجائزة 
2015عن اصداري االول »تيضا« منشورات رابطة تريا للكتاب االمازيغ لسنة 
أنها منحت ألول إصداريل، مما  أفتخر بها خاصة  أن  إال  2015.  وال يسعني 
يزكي مكانتي ككاتبة ويضع عىل عاتقي مسؤولية أكرب ككاتبة باألمازيغية.
* حاورتها إمرزيك.ر

مجال  في  »نوميديا«  اسم  برز   *
الفن التشكيلي، كفنانة شابة تحمل 
والرموز  األلوان  من  الكثير  ريشتها 

والدالالت، من تكون »نوميديا«؟ 
أو  بلهنبل«  »سعيدة  التشكيلية  الفنانة   **
أصويل  أمازيغية  فني،  كلقب  ديهيا«  »نوميديا 
الناظور،  مدينة  نواحي  الريف  منطقة  من 
عني  بمدينة  وولدت  مبكرا  رحال  والداي  لكن 

تاوجطات نواحي مكناس.
كباقي  طفولتي  عشت  صغرية  طفلة  كأي 
األطفال كلها لعب ومرح، لكن ما كان يميزني 
عن بقية األطفال، هو أني كنت أعشق األلوان، 
من  ودعم  بتشجيع  حيض  الذي  العشق  هذا 
أرستي، مما جعلني بعفوية الطفولة وانبهاري 
بعالم األلوان أن أجسد لوحات تتسيم بالعفوية 

والبساطة آنذاك.
درست املرحلة االبتدائية بعني تاوجطات وبعد 
مرحلة التعليم اإلعدادي، انتقلت ملرحلة التعليم 
الثانوي شعبة الفنون التشكلية بثانوية موالي 
بمدينة مكناس، حيث حصلت سنة  إسماعيل 

2006 عىل باكالوريا »فنون تشكلية«.
* لكل فنان طقوسه الخاصة وعالمه 
ريشة  يغازل  مرسمه  وهو  السري 
أن  بامكانك  هل  ألوانه  ويداعب 

تنقلي لنا مميزات عالمك هذا؟
يوجد  به..  الخاص  عامله  فنان  لكل  طبعا   **
إىل  دخويل  عند  األسفل،  الطابق  يف  مرسمي 
املرسم أتجه مبارشة ألفتح النافذة، التي تطل 
الناس  حركة  إيقاع  يجعل  مما  الشارع،  عىل 
يعطيني التحفيز والنشاط، وأنا احتيس قهوتي 
امللونة  مرسمي  جدران  أتفحص  الصباحية، 
تلك  يوقظ  مما  الرسومات،  بعض  وعليها 
مبارشة  فأتجه  داخيل،  يف  تسكن  التي  الطفلة 
لتحس  منها  اقرتابي  تنتظر  التي  اللوحة  نحو 

باألمان. 
أما العمل فيجب أن يرتافق بوجود أنيس يل، هي 
من  اللوحة،  عرب  نوتاتها  مع  أسافر  موسيقى 
هناك تنطلق شاعرية مزج األلوان يف جو رائع 
متناغم مع دفئ املكان، أشعر بتلك الحميمية 
واأللفة بيني وبني مرسمي، هو عاملي الصغري 
الذي يمدني باألوكسجني، أقيض معضم الوقت 
الشتاء،  فصل  خالل  خصوصا  مرسمي  يف 
يف  بالدفء  والشعور  الخارج  يف  الجو  فربودة 
الشغوفة  الطفلة  تلك  مجددا  يوقظ  الداخل 
مع  متناسق  جو  يف  لوحاتي  ألغازل  باأللوان 
اللون واملوسيقى، أحرك يداي يف حركات تشبه 
إىل حد كبري قائد الفرقة املوسقية )املايسرتو(.

تشكيلية  كفنانة  لك  *بالنسبة 
المواضيع  ماهي  أمازيغية 

األساسية التي تشتغلين عليها؟ 
أصول  من  انحذر  أمازيغية  كفنانة   **
لوحاتي  يف  بقوة  الحارضة  فاملواضيع  ريفية 

طفولتي  منذ  االنثوي  والجسد  املرأة  هي 
املرأة  وبني  بيني  الروحية  العالقة  تلك  نسجت 
األمازيغية ومدى تأثري وحبي للباسها الحايك 
)تيكاز(  الوشم  ومايميزها  )تاحنديرت( 
وكل  )تزرزيت(  به  تتزين  الذي  حليها  وأيضا 
فنية،  لوحة  منها  تجعل  التي  األكسسوارات 
كل هذا يجعلني أمزج الجسد األنثوي بالوشم 
)تيكاز( يف لوحاتي وبحروف تيفناغ كما سبق 
لكي  للمتلقي  فرصة  أعطي  حتى  قلت  أن  يل 
يتعرف ويبحث عن الهوية وعن البعد التاريخي 
وعىل  الثقافات  املتعددة  األمازيغية  للحضارة 
دالالت الوشم )تيكاز( عند »املرأة األمازيغية«، 
للحضارة  سفرية  لوحاتي  عرب  أظل  حتى 

والهوية األمازيغية.
* ماهي المدارس الفنية التي تأثرت 

بها سعيدة بلهنبل؟ 
** خالل دراستي عشقت كل املدارس الفنية، 
معظم  يف  تجسيدها  أحاول  وكنت  بها،  تأثرت 
له  يصل  الذي  الفني  النضج  مع  لكن  لوحاتي 
تنتمي  فلوحاتي حاليا  أعماله،  فنان خالل  أي 
للمدرسة التعبريية إيمانا مني بأن اللوحة تعرب 
تتقاسمها  وأحاسيس  أفكار  من  بداخلك  عما 

بطريقة فنية مع االخرين.
الفنية  أعمالك  بعض  في  يالحظ    *
طغيان طابع األنوثة ماهي رسالتك 

وراء ذلك؟
 ** عندما أحمل الفرشاة بني أناميل تستيقظ 
يف داخيل تلك الطفلة الشغوفة باأللوان، فأمزج 
كل  أن  واضحة  كالرسالة  مني  إيمانا  االلواني 
وإن غابت مملكتها فهي صانعة  امرأة ملكة، 
ديهيا،  امرأة  كل  يف  تستيقظ  أن  أمال  التاريخ 

زنوبيا، كليوباترا...
بمعارض  المشاركة  على  تحرصين   *
عدة  ملتقيات  في  وجماعية  فردية 
المضافة  القيمة  ماهي  نظرك  في 
المعارض  هذه  مثل  تضيفها  التي 
للفنان األمازيغي الذي أصبح يعاني 

من اإلقصاء والتهميش؟
للفنان األمازيغي والفنان  القيمة املضافة   **
املعارض  هذه  مثل  من  عامة،  بصفة  املغربي 
تظل  أنها  هو  جماعية  أو  فردية  كانت  سواء 
الذي يستمد منه األكسجني  الفضاء واملتنفس 
الذي يجدد به طاقته الفنية، لالرتقاء نحو أفق 

جديد لوصول الفنان للنضوج الفني.
* مارأيك في الفن تشكيلي بالمغرب 

عموما واالمازيغي بالخصوص؟
دوامة  وسط  يعيش  عامة  بصفة  الفن  هو 
يزال  ال  عندنا  الفني  فاملجال  الفن(  )سمارسة 

يحجبه الستار وتعمه فوىض املحسوبية.
* كفنانة أمازيغية ماهي الصعوبات 
في  تصادفك  التي  والمشاكل 

مشوارك الفني؟

مازال  التشكييل  الفن  مجال  رصاحة   **
محتشما ويعاني من عدة اعوجاجات ومشاكل 
شتى ناتجة عن فوىض بني الوسطاء والفنانني، 
كذلك عدم دعم الفنان التشكييل خصوصا فئة 
»الفن  أن  مع  فنية،  فضاءات  وغياب  الشباب 
التشكييل« يحمل رسالة واضحة، فهو كباقي 
والسالم  »الحب  خطاب  لغة  يظل  الفنون 

والحفاظ عىل كرامة وهوية اإلنسان.
الحكومية،  العروض  إىل ذلك قلة قاعات  أضف 
وعدم توفري قاعات عرض تتوافق مع إمكانية 
العرض  قاعات  أغلب  ألن  الشاب،  الفنان 
تجارية وتظل عبارة عن )محالت فقط( لعرض 
اللوحات )البضاعة التشكيلية(، من أجل الربح 
الرسيع، وكذا عدم االهتمام بما يقدمه الفنان 
من إبداع، هذا يجعل من الفنان الشاب يتقوقع 

عىل نفسه حتى يصري يف مهب النسيان..؟؟
فنانة  نوميديا  تكن  لم  لو   *
تعبيري  اتجاه  أي  حينئذ  تشكيلية 

سوف تختارين؟
** كما سبق وذكرت منذ طفولتي ولدت معي 
الشغوفة باأللوان.. سوف أضل يف  الطفلة  تلك 

مجال اإلبداع والفن. 
ربما كنت قصدت مجال التصميم نظرا للحب 

الكبري الذي يجمعني باللباس األمازيغي الذي 
املغربي  وتراثنا  هويتنا  يف  متجذرة  أبعاد  له 

الغني واملتعدد الثقافات.
لقراء  إيصالها  تودين  حرة  كلمة   *

»العالم األمازيغي« ؟. 
واملهني  بيديه،  يعمل  »الحريف  كلمة  يف   **
لذلك  ويديه«،  وعقله  بقلبه  والفنان  بعقله، 
وباألخص  للفنون،  أكرب  مساحة  إعطاء  يجب 
والفضاءات  باملدارس  التشكييل«،  »الفن 
الصاعدة  األجيال  تربية  يتم  حتى  العمومية، 
اإلبداع  عىل  القدرة  خالل  من  االندماج  عىل 
تكون  حتى  السلبية  الطاقة  شحن  وإفراغ 
املسؤولية  تحمل  عىل  القدرة  القادمة  لألجيال 
يف  وثوقا  أكثر  وتكون  الذات،  مع  والتصالح 
املستقبل، الطفل يولد فنانا، لكن اإلشكال كيف 

يظل فنانا عندما كرب؟
* حاورها كمال الوسطاين

الفنانة التشكيلية األمازيغية »نوميديا«، يف حوار مع »العامل األمازيغي«

سفرية بلوحايت للحضارة واهلوية 
األمازيغية



«  itⵟⵟⴰf dgg iyziⴰn, 
iyziⵔⴰn  qaⵟ wan d ⵖaⵔs»

«إَتطَـّاْف ذك اْيزآْن، اْيزآراْن قط واْن ْد غارْس
ايِزراْن قْط  ايِْزآْن،  إتّطاْف ذك   « القائل:  باملثل  القصة يتعلق  مضمون هذه 

واْن ْد َغاَرْس« 
«  itⵟⵟⴰf dgg iyziⴰn, iyziⵔⴰn  qaⵟ wan d ⵖaⵔs»

وْم  ْن اْفري وْث واْغيوْر ذَاك اقمُّ  وهو يف اآلن ذاته قصة للمثل القائل: يَامُّ
اْن           » Yemmut weghyur dag qammum n ifri i weccen « »إُووشَّ

وصل الحمار عىل نياته اىل الضيعة وتحلق حوله الفالحون بعد ساعات عمل 
متواصلة ومتعبة وها هم يتزاحمون ألخذ كل واحد منهم نصيبه وحصته 
من الطعام كما هي العادة دائما. لكن خاب انتظارهم هذه املرة ! ألنهم لم 
يصل إليهم من الطعام الذي كان الجميع ينتظرونه إال ما فضل عىل الذئب 

من الفتات التي ال تصلح ليشء. 
الخذالن  هذا  من  وجوههم  علت  وقد  الدهشة  وعالمات  مشدوهني  وقفوا 
الذي لم يخطر عىل بالهم. الحمار لم يفهم ماذا يجري أمامه. وهم يطالعون 
الحمار تفاصيل ما حدث مع  العابسة، قص عليهم  وجوه بعضهم بعضا 
الذئب وهو  انتهى،  قال لهم: هذا بالضبط ما وقع يل مع  الذئب.. وعندما 
ينحي برأسه أمامهم خجال من غباوته و تمنى ان تبتلعه االرض. لم يلتفت 

إليه احد.  »هذه هي لعبة الذئاب« قالها احدهم. 
هذا االمر خلق لدى الفالحني نوع من االنطباع بأن ثمة اخالل باملسؤولية 
عسريا  حسابا  بمحاسبته  االمر  به  انتهى  ذلك  وبعد  الحمار.  هذا  قبل  من 
ألنه أثبت بجالء غباوته وسعة ظهره لكل من هب ودب. حينها فقط تنبه 

الحمار إىل أنه ارتكب خطأ ال يحمد عقباه، واستسلم لقدره وملا حدث له.
وبعدما دبغوا جلده بالسياط والهراوات و بعض من الركالت، كمقبالت، عىل 
املؤخرة، باإلضافة اىل االهانات واالستهزاء بغباوته التي يتسم بها، انرصف 
جسده  عىل  عميقة  وبجروح  ظهره  اصابت  التي  بكدمات  الحظ  تعيس 
ووجهه، حسري الرأس اىل حاله مبتعدا ببطء وهو يتألم حتى أصبح املسكني 

ال يقوى عىل الوقوف.
املهم، الحمار، يومها، طوى نهاره حزينا مما وقع له، ويف تلك الليلة اتجه 
والدنيا مسودة يف عينيه وجهة استطاع من خاللها أن يهتدي إىل مالذ الذئب 
املحتال ويف قرارة نفسه يشء من الثأر لنفسه منه. وعندما وصل إىل املكان 
الذي كان يقصده، ربض الحمار هناك بثقل أحزانه، كجلمود صخر، متهالك 
عند باب وكر الذئب. كمن له وترصده. بات تلك الليلة ورشيط أحداث يومه 

يمر أمام عينيه وهو يندب حظه.
ويف غد ذلك اليوم، خرجت زوجة الذئب كعادتها بعدما استيقظت من نومها 
حمار  جثمان  تجد  بها  فإذا  نظرت.  الخارجية.  االجواء  لتستطلع  باكرا، 
مستلقى أو انقلب ظهرا لبطن بال حراك بفم مفتوح والذباب يدخل ويخرج 
بينه  أن تفرق  السماء حيث ال تستطيع  اىل  بكل اطمئنان وحرية، قوائمه 

وبني جثة هامدة؛ ال تهتز فيه شعرة واحدة من جسده.
االخرية يف  الحلم تحقق..«، وكانت هذه  الحلم تحقق..   « الذئبة:  فصاحت 
البارحة رأت حلما جميال: حلمت بوجبة دسمة ولحم كثري موضوع  ليلة 

قرب باب وكرهم، فقصت لحينها عىل رشيك حياتها الحلم. 
اذ، ملا تناهى إىل الذئب صياح زوجته، خرج مرسعا. 

الذئب نحو االمام لرؤية ما تحقق من  الخلف وتقدم  الذئبة نحو  تراجعت 
الحلم، تسمر واقفا. ابتسم. أمامه فعال وجبة لحم دسمة تنتظره، ورشع 
فيها،  ورغبته  شهيته  فأثارت  املتقدتني.  بعينيه  ويتفحصها  يتفرسها 
واثناء  ويفرتسها.  فيها  تنغرسان  أنيابه  أن  إليه  وخيل  فرحا.  يطري  فكاد 
تفرسه لها كان يف نفس الوقت يكثر من الثناء عىل زوجته الغالية عىل هذا 
الحلم الجميل الذي أهدته له يف هذا الصباح الجميل، وهو ال يدري أن هذه 
يبحثان معا  الزوجان  بالدم. فقام  ثمنها غاليا، وسيدفعه  الهدية سيكون 
عن الطريقة املثىل التي ستمكنهما من جر هذه الهبة السماوية إىل الداخل 

اللتهامها قبل أن تصبح لقمة سائغة يف أفواه الجائعني اآلخرين.
للحظة  ولو  االرض  عىل  أمامه  املمدد  الحمار  هذا  أمر  يف  الذئب  يشك  لم 
واحدة، لقد نيس املحتال كل ما التهمته معدته يوم البارحة من عىل ظهر 
جرِّه  من  ستمكنهما  التي  الكيفية  يف  معه  ومن  الذئب  تحريَّ  الحمار.  هذا 

ة. واالستحواذ عليه بطريقة سهلة وميرسَّ
وفجأة ألهمت الوضعية التي كانت فيها جثة الحمار هذا الذئب فطلب عىل 

إثرها من رشيكته أن توثق شد ذيله بذيل الحمار، حتى ال ينحل.  
وهكذا قرنت الذئبة القول بالفعل استجابة إلرادة زوجها.

واذا  حواسه،  كل  فيه  تعطلت  صامت  تحد  يف  اآلن،  و  هنا  الحمار،  هو  ها 
شئتم قلتم الهدوء الذي يسبق العاصفة حتى ال ينفلت زمام األمر من يده.. 
وعندما تيقن أن لحظة الثأر هذا أوانها، وهذه هي الفرصة التي كان يبحث 
البارحة فانتفض قائما من سكونه  أن جثم هنا مساء  اغتنامها منذ  عن 
واستجمع قواه فانطلق يركض بالذئب املشدود إليه يف اتجاه ُمالكه ال يلوي 
عىل يشء و الغبار يتطاير ورائهما وهو يجّر هذا الذئب عىل الطريق جرا ال 

مثيل له ناقال إياه إىل ضيعة الفالحني ليقبضوا دينه.
والحالة هذه، كانت زوجة الذئب املجرور مرعوبة مبعثرة، كأنها يف كوابيس 
مروعة وهي ترى ما يحدث لزوجها الذي كان يتعذب أمامها، يتأوه، الهثا 

عىل وشك املوت. وال تستطيع أن تمد له يد املساعدة لينجو بجلده.  
وصارت التعيسة تنوح وتندب الخدود، إذ لم يخطر ببالها أنها ستفاجئهما 
هذه املفاجأة الحزينة. وكانت تناديه وتلح عليه كي يتمسك ويتشبث بنبات 
» أِزآْر« » aziar « جمع »إيْزآراْن«  » iziaran « التي هي نبات »إكليل الجبل 
التي كان فيها  » بالعربية. والتي كانت، يومها، تنمو عىل جنبات الطريق 
الذئب مسحوال مذعورا، كانت تناديه لكي يحكم قبضته عليها، يف محاولة 
مع  محاوالته  لكن  وأجاب،  الذئب  سمعها  الحمار،  قبضة  من  لإلفالت 
تنتهي  كانت  فيها  يستمسك  أن  يحاول  كان  فكلما  جدوى،  بال  كانت  ذلك 

باقتالعها من جذورها. 
فكانت الذئبة تجري خلفهما و تلح عىل زوجها بالقول: » أطَّاْف ذَك إيزيراْن« 
» أّطاْف ذْك إيزآراْن«.. » Attaf degg iyziaran «ولكن الذئب التعيس كان 
 atdatfagh degg « «      يرد: » أتطفاغ  ذك ايزآران، ايزآراْن قطوانْد غاري

.» iyziaren,  iyziaren qattwand ghari
وصل الحمار اىل املكان املقصود وهو يف كامل قواه، انبهر الفالحون من هذا 
ماء وجهه  أنقذ  إذن  والحمار  أكلها،  أتت  الخطة  الحماري.  البطويل  الفعل 

أمام مالكه. هذه هي قصة هذين املثالن.
ملحوظة البد منها:

أِزآْر بتمديد األلف، وليس« أزيْر«azer« بتخفيف  إيزآرْن » iyziaren «جمع 
الزاي التي تعني باألمازيغية النهار أو وقت الزوال. من مميزات هذه النبتة، 

كما يقال، أنها تحظى باإلقبال الكبري من قبل الحمري.
نْقصاْن  إغاْي  ِمْن  اّرا  أمَّ  « الريفي:  األمازيغي  املثل  يقول  اإلطار  هذا  ويف 
 amarra min igha inaqqesen zag ighyar,« اؤِزآْر«  أِذرّقاْح  إْغياْر،  َزك 

 .» adiraqqah uzer
                           *عبد الكريم بن شيكار 
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ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ  
األستاذ صاحل املريين رئيس مجعية مدرسي األمازيغية جبهة طنجة تطوان يف حوار مع « العامل األمازيغي«

كأساتذة اللغة األمازيغية نعاين من غياب الكتاب املدرسي من 
مبادرة مليون حمفظة وغياب حجرة خاصة ألستاذ األمازيغية

تدريس اللغة األمازيغية أصبح حربا على ورق و خيططون 
إلفشال عملية تدريس اللغة األمازيغية، وهذا واضح يف 

الرؤيا االستراتيجية 2015-2030 
* مرحبا بك أستاذ صالح المريني على صفحات جريدة 
العالم األمازيغي، بداية تحدث لنا عن مسارك وبداية 

تجربتك في تدريس األمازيغية؟
** يف البداية أود أن أشكرك عىل االستضافة وأشكر طاقم جريدة »العالم 
األمازيغي« عىل االلتفاتة ملوضوع تدريس اللغة األمازيغية باملغرب، أما عن 
مسار تكويني فأنا خريج جامعة محمد األول بوجدة، حاصل عىل إجازة 
يف القانون الخاص سنة 2006، وإجازة يف الدراسات األمازيغية من نفس 
الجامعة سنة 2010، وهو أول فوج من خريجي مسالك اإلجازة يف الدراسات 
 2012 العربية واألمازيغية سنة  اللسانيات  األمازيغية باملغرب، ثم ماسرت 
بتطوان،  السعدي  املالك  عبد  جامعة   - اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من 
ويف موسم 2014-2013 تلقيت تكوينا يف تدرس األمازيغية باملركز الجهوي 
ملهن الرتبية والتكوين بالناظور، ألتخرج سنة 2014 أستاذا متخصصا يف 

تدريس األمازيغية.
األمازيغية،  اللغة  تدريس  في  متخصص  فوج  كأول   *
هل واجهتم مشاكل في تدريس األمازيغية، وما نوع 

هذه المشاكل؟
** للتوضيح أكثر فالفوج األول كان سنة 2013، أما أنا فقد تخرجت من 
الفوج الثاني، أما الحديث عن املشاكل فال أعتقد أن تكون أستاذا لألمازيغية 
العالم  دون االصطدام بجملة من املشاكل، املشكل األول بدأ بالتعيينات يف 
غياب  إىل  راجع  وهذا  الرتبوية،  الرشوط  فيها  تنعدم  مدارس  يف  القروي 
األساتذة  توزيع  لعملية  أهمية  أدنى  إعطاء  وعدم  التعيينات  يف  الحكامة 
نيابة  يف  املشكل  هذا  عىل  التغلب  استطعنا  لكننا  املغرب،  يف  املتخصصني 
طنجة أصيلة، ومن ضمن املشاكل التي نواجهها إىل يومنا هذا غياب الكتاب 
املدريس من مبادرة مليون محفظة وغياب حجرة خاصة ألستاذ األمازيغية 
مما يعيق استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية التعلمية، إىل 
جانب مشاكل الحركة االنتقالية... هذا إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل عدم 
تفعيل املذكرات الوزارية خاصة تلك التي تنص عىل خاليا التتبع الجهوية 

واإلقليمية.
األمازيغية  اللغة  مدرسي  لجمعية  رئيسا  بصفتكم   *
أن  تجدون  هل  طنجة-تطوان-الحسيمة،  بجهة 
تدريس األمازيغية يسير في المسار الصحيح، خصوصا 
مع  ضبابي  بشكل  تتعامل  الوصية  الجهات  وأن 

الملف؟
** كل من يدعي أن تدريس اللغة األمازيغية يف املسار الصحيح إما أنه كذاب 
باملغرب، فمرحلة  تدريسها  إىل كرونولوجية  قليال وبعجالة  لنعد  واهم،  أو 
البداية كانت عرب تكوين مدريس التعليم االبتدائي املزدوج يف شكل دورات 
تكوينية  دورات  األمازيغية  إمالئية  قواعد  ولو لضبط  كافية  تكوينية غري 
لم تتجاوز 15 يوما، فلنرتك لخبري يف هذا املجال أن يحكم ما الذي اكتسبه 
األستاذ يف هذا التكوين وماذا سيعطي للمتعلم، أكيد فاقد اليشء ال يعطيه 
كما يقول املثل بل واألكثر وصل بهم األمر إىل االستغناء عنها، لكن كي ال 
أجحف وأعمم فهناك من األساتذة الغيورين الذين ساهموا يف عملية تدريس 
البحث يف  بل حتى يف مجال  القسم بشكل مرشف،  داخل  األمازيغية  اللغة 

اللغة والثقافة األمازيغيتني. 
املرحلة الثانية وهي مرحلة جد مهمة وهي مرحلة فتح مسالك الدراسات 
األمازيغية بالجامعة سنة 2007، أسهمت بشكل كبري يف البحث يف مختلف 
املجاالت: التاريخ، الرتاث، اللسانيات... لكن ستفشل حتما بعدما تم إقصاء 

تخصص اللغة األمازيغية يف مباريات توظيف األساتذة بموجب عقود.
املرحلة الثالثة وهي أهم خطوة يف هذا املجال، تهم فتح تخصص األمازيغية 
املرحلة  هذه  فمع   ،2013 سنة  والتكوين  الرتبية  ملهن  الجهوية  باملراكز 
يمكن القول أن املغرب بدأ يف تدريس اللغة األمازيغية، لكن لم يعد لها وجود 
اللغة األمازيغية يف مباريات توظيف األساتذة  اآلن بعدما أقيص  تخصص 

بموجب عقود كما قلت سالفا .
من خالل ما سبق يحق لنا القول أن تدريس اللغة األمازيغية أصبح حربا عىل 

ورق ال أقل وال أكثر، إنه موجود يف 
الشعارات الرنانة، إنهم يخططون إلفشال عملية تدريس اللغة األمازيغية، 
اللغة  وهذا واضح يف الرؤيا االسرتاتيجية 2030-2015 التي تنص عىل أن 
األمازيغية لغة مدرسة وليست لغة تدريس، وعدم التنصيص عىل اإللزامية 

يف السلك اإلعدادي والثانوي، كما أنها لغة للتواصل فقط.
في  دائما  تعطى  التي  التبريرات  أن  تعتقدون  هل   *
هذا المجال، حول قلة الموارد البشرية صحيحة، علما 
األمازيغية  الدراسات  مسالك  خريجي  من  العديد  أن 

في وضعية بطالة؟
أن  يعرفون  األمازيغية  بالقضية  املهتمني  لكن كل  البعض،  قد يصدق   **
ضحك  هي  املجال  هذا  يف  املؤولون  يقدمها  التي  واإلحصائيات  التربيرات 
عىل الذقون ال أقل وال أكثر، إنهم يتقنون سياسة التسويف، الجميع يعلم 
من  يعانون  املغربية  بالجامعات  األمازيغية  الدراسات  مسالك  خريجي  أن 
البطالة، ليس ألنهم غري أكفاء بل بعدما أغلقت يف بابهم مباريات التخصص.

* يبدوا أن جهتكم لم تطلها المشاكل التي ظهرت مع 
ضربت  التي  الحدة  بنفس  مؤخرا،  االنتقالية  الحركة 

جهات أخرى مجاورة، ما السبب في نظركم؟
الحسيمة  تطوان  طنجة  فجهة  االنتقالية،  الحركة  ملشكل  بالنسبة   **
مديرية  من  التلموتي  مصطفى  األستاذ  انتقال  حالة  واحدة،  حالة  عرفت 
نفس  من  اآلخر  هو  يسلم  لم  حيث  أصيلة،  طنجة  مديرية  إىل  شفشاون 
املشكل الذي عرفته باقي املديريات، لم تسند مادة التخصص، إال أن املشكل 
اللغة  مدريس  وجمعية  اإلقليمية  املديرة  بني  جمع  حوار  بعد  معالجته  تم 

األمازيغية بالجهة.
األكيد أن التعاطي مع هذا امللف يختلف من مديرة جهة إىل أخرى، من حيث 
املعالجة والتسوية، وهنا يمكننا أن نتحدث عن املزاجية واإلديولوجية التي 

تؤطر بعض املسؤولني داخل املنظومة الرتبوية .
األمازيغية  اللغة  أساتذة  ملف  وصل  أين  إلى   *

المنتقلين، هل هناك حلوال جدية للملف؟
** باختصار شديد، فالرتاجع عىل صيغة التخصص يف استمرار، يف الوقت 
الذي نطالب بإدراج تخصص األمازيغية يف برنامج الحركة االنتقالية كحق 
من حقوق األستاذ، نتفاجأ بصدور املذكرة املنظمة للحركة االنتقالية رقم 
2017، والتي تنص عىل أن إسناد املناصب يف  05 دجنرب  143X15 بتاريخ 
التعليم االبتدائي يتم بغض النظر عن مادة التخصص، إنها محاولة للقضاء 

عىل التخصص ال أقل وال أكثر.
يتعلق  آخر  ملف  هناك  الملف  هذا  جانب  إلى   *
إلى  االبتدائي  من  إطاراتهم  غيروا  الذين  باألساتذة 

الثانوي، في نظركم كيف سيتم التعامل مع الملف؟
الرتقية  مشكل  األمازيغية،  أساتذة  تطال  التي  املشاكل  جملة  من   **
عىل  الحاصلني  األمازيغية  اللغة  أساتذة  أن  يعلم  الجميع  اإلطار،  وتغيري 
حقوق  من  كحق  بنجاح،  اإلطار  وتغيري  الرتقية  مبارة  اجتازوا  املاسرت 
يشتغلون  زالوا  ما  لكنهم  التأهييل،  الثانوي  أساتذة  فأصبحوا  األستاذ، 
أي  تخصصهم،  مادة  غري  مادة  أي  تدريس  رافضني  االبتدائي،  بالسلك 
الثانوي  السلك  بأساتذة  التي يمكن تسميتها  الفئة  األمازيغية، هذه  اللغة 
التأهييل مع وقف التنفيذ، إنها فئة محرومة من الحركة االنتقالية ما دامت 
هذا  تدبري  لطريقة  بالنسبة  أما  الثانوي.  بالسلك  مدرجة  غري  األمازيغية 
األساتذة  أن  يهم  ما  لكن  واردة،  االحتماالت  فكل  الوزارة  طرف  من  امللف 

متشبثني بتخصص األمازيغية.
للغة  أستاذا  تكونوا  لم  لو  أخيرة،  كلمة  في   *

األمازيغية، أي مادة تفضلون تدريسها؟
* لو لم أكن أستاذ اللغة األمازيغية، لفضلت تدريس اللغة األمازيغية، إنها 

املادة التي دافع عنها الشعب األمازيغي.
* حاوره كمال الوسطاني

األدب الشفاهي األمازيغي بأشتوكن 
التأهيلية  بالثانوية  الكتاب والقراءة«  نظم »منتدى 
أيت باها، يوم الجمعة 8 ديسمرب2017، لقاًء لتقديم 
وتوقيع كتاب جماعي موسوم بـ »األدب الشفاهي 
ندوتني  أشغال  عن  الصادر  بأشتوكن«،  األمازيغي 
 ،2012 يف  »تمتارين«،  جمعية  نظمتهما  علميتني 
مهدي  األستاذ  الجمعية  عن  حرض  وقد  ببيوكرى. 
لتنشيط  الكتاب،  هذا  ومنسق  مقدم  مفتاحي، 

اللقاء.
واعتبارا للقاء حلقًة من سلسلة لقاءات، دأب النادي 
 « بعنوان  رشيط  ُعرض  سنة،  كل  تنشيطها  عىل 
ADLIS D UMARA« )كاتب وكتاب(، ضم يف ثناياه 
ومبدعني  ُكتّاب  مع  لقاءات  تسعة  من  ألزيد  صورا 
وجاء   .2010 سنة  إنشائه  مند  النادي  استضافهم 
بيزريكن  زينة  النادي  لرئيسة  كلمة  بعد  الرشيط 
أكدا  اللذين  األستاذ محمد كزطي،  الدروس  ولناظر 
عىل وقع وأهمية مثل هذه األنشطة عىل املتعلمني، 
وبعد  واإلبداع،  البحث  لعالم  تأهيلهم  خالل  من 
تقديم ضيف النادي من طرف مسري اللقاء األستاذ 
الكلمة  مفتاحي  املهدي  تناول  تبدانت،  رشيد 
إيتيمولوجية  بتوطئة نظرية، عرج من خاللها عىل 
املنحوتة  و  الالتيني/الفرنيس،  القاموس  يف  »أدب« 

نحت  يطرحه  وما  )حرف(،   »  lettre« كلمة  من 
 « كلمة   صيغت  إذ  تبعية،  من  األمازيغي  املصطلح 
askkil « )الحرف  الجذر »  taskla « باعتماد نفس 
بتمازيغت(. ومن تم، حسب مفتاحي، فاألدب بهذا 
»الكتابة«، مم يستثني  املعنى مرتبط أساسا بفعل 

الشفاهي منه. 
من  جزًء  الشفاهي  لألدب  أفرد  املدخل،  وبهذا       
املداخلة، ركز فيها عىل خصائص هذا األدب، امُلتّسم 
والتغري. كما سلط  والتواتر  بالشفاهية واملجهولية 
الضوء عىل أنواعه وأشكاله، بدًء بالشعر واألسطورة 
املقتضبة  باألشكال  وانتهاًء  والحكاية،  واألشعار 
كالحكم واألمثال. ولينهي التوطئة النظرية بوظائف 
األدب الشفاهي، حيث ذكر منها الرتبية ونقل القيم 

واللغة وكذا التأريخ وتخليق الحياة العامة. 
   وعند الغوص يف بحر الكتاب قيد التقديم، انطلق 
املهدي مفتاحي من قراءة شكلية للغالف والعنوان، 
بما  أشتوكن«،  لالشتغال:«  الجغرايف  املجال  مربزا 
بني  أن  إىل  مشريا  أزغار«.   « و  »أدرار«  من  يضمه 
بنيات  من  لباحثني  دراسات  عرش  الكتاب  دفتي 
بحثية مختلفة، قاربوا املوضوع كل حسب اشتغاله 
التحديد  لها،  الناظم  الخيط  ويبقى  وتخصصه. 

االشتغال  ومناهج  وطرق  األدب  لهذا  األجنايس 
عليه، كما سبل انتشاله من االندثار. ومن املواضيع 
وشعر  أجماك  فن  املتدخل،  حسب  نجد،  املدروسة، 

تريويسا، باإلضافة إىل حكاية الحيوان واألمثال. 
من  لها  ملا  النقاش،  شهية  املداخلة  فتحت  وقد      
أغلب  فكانت  للحضور،  الالمادي  بالرتاث  اتصال 
»أشتوكن«  االشتغال  ملجال  ُمَسائلة  املداخالت 
عالقتها  يف  خصوصا  الشفاهي،  األدب  ولوظائف 
بالرتبية. كما لم يفوت البعض االستفسار عن طرق 
أفكار  كلها  املوروث.  هذا  عىل  والحفاظ  التدوين 
بمزيد  وأثراها  بالتوضيح  مفتاحي  املهدي  تناولها 

من املعلومات يف صلب الكتاب.
    وقبل توقيع نسخ من الكتاب للحضور، ويف عالقة 
عرش  من  موجز  رشيط  ُعرض  األمسية،  بموضوع 
دقائق، أنجزته منظمة اليونيسكو بمناسبة إدراجها 
الئحة  ضمن  األمازيغية،  “تاسكيوين”  لرقصة 
حماية  إىل  يحتاج  الذي  املادي،  غري  الثقايف  الرتاث 
عاجلة. وليختتم اللقاء بسؤال مرشوع: كيف يمكن 
لتثمني األدب الشفاهي األمازيغي، بتجديد وظائفه، 

أن يكون معربا لتنمية مجالية؟
  * سعيد ايت احساين 




