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للذين يتس�اءلون عن التجمع العالمي
األمازيغي أقول بكل بساطة.
التجمع العالمي األمازيغي جاء ليضع
قطيعة مع ما كان يسمى الكونغريس
العالم�ي األمازيغ�ي ال�ذي كم�ا صرح
بذالك رئيس التجمع العالمي األمازيغي
الدكتور البطيوي أن�ه تم دفنه بكرامة
ببروكسيل أيام 9و 10دجنبر .2011
أما لماذا بلجيكا وبالضبط بروكسيل؟
أق�ول
 أن بروكس�يل باعتباره�ا عاصم�ةاإلتحاد األوروبي ويوج�د بها البرلمان
األوروب�ي مما يعني كما لو أنك تتواجد
ف�ي  27دولة أوروبية مما يس�هل معه
االتص�ال م�ع كل هذه ال�دول ربما في
م�دة  3أيام إن لم يكن في ي�وم واح�د.
 وألن بروكس�يل كذالك ه�ي عاصمةدولة بلجي�كا الدولة األكثر ديمقراطية
ف�ي أوروب�ا وتعتمد ف�ي نظامها على
فيدرالي�ة متقدم�ة من المف�روض أن
نس�تفيد منه�ا مس�تقبال خصوصا إذا
أردن�ا الس�ير نحو الجهوية الموس�عة
أو النظ�ام الفيدرال�ي ف�ي المغ�رب
والكونفدرالي داخل تامازغا.
 بلجي�كا أيضا من الدول الديمقراطيةالتي تحترم الحقوق اللغوية والثقافية
لشعوبها أو مجتمعاتها.
 بلجيكا هي الدولة الوحيدة في العالمالت�ي يمك�ن ألي فرد م�ن أي أصل من
«خلق الله» وحامل للجنسية البلجيكية
أن يقاضي مس�ؤول دولته األصل حول
االنته�اكات لحق�وق اإلنس�ان الت�ي
لحقت�ه أو أح�د أف�راد عائلت�ه .وكان
الدكتور محمد البطيوي رئيس التجمع

العالمي األمازيغي بالمناس�بة أول من
تجرأ و أقام دعوى قضائية ضد الراحل
الحس�ن الثاني وبعد وفاته أقام دعوى
قضائي�ة مماثل�ة ض�د البص�ري وزير
الداخلية في عهد الحسن الثاني .واآلن
هن�اك مناضلين م�ن أص�ول جزائرية
يحاول�ون رف�ع دع�اوى قضائية ضد
الرئيس الحالي عبدا لعزيز بوتفليقة.
أم�ا عن س�ؤال لماذا مؤتم�ر أما زيغي
في مركز عربي ،فهو سؤال طرحه من
يتقنون الكالم من دون الفعل و العمل،
اللذين يسعون فقط في كل مرة وحين
إلى التشويش و كسر همم المناضلين
الش�رفاء الذي�ن تحملوا كل المش�اقة
ليرى التجم�ع العالمي االمازيغي النور
في ه�ذه الظ�روف التي يترب�ص فيها
أعداء االمازيغية لكل مبادرة من شأنها
الدفاع عن االمازيغية وطنيا و دوليا .و
مع ذلك إليهم كذالك أقول:
أن ال عق�دة لن�ا م�ع كل ما ه�و عربي
ال من لغة وال إنس�ان ب�ل نضالنا ضد
كل ماهو عروبي يقصينا ويمنع علينا
التعبي�ر بلغتن�ا والتمت�ع بثقافتن�ا و
العيش بكرامتنا و يستصغر ثقافتنا و
يختزل تاريخنا في  12قرن.
و المركز العربي ببروكس�يل هو مركز
تدي�ره أمازيغية من القبائ�ل بالجزائر
ويس�اعدها س�وري كردي إل�ى جانب
طاق�م م�ن جمي�ع الجنس�يات وه�و
مرك�ز يفت�ح أبواب�ه ل�كل المنظمات
والجمعي�ات المتواج�دة ببروكس�يل
كيفم�ا كان�ت جنس�يتها وعقيدته�ا
ولونه�ا السياس�ي و حت�ى مي�وال تها
الجنس�ية  ،فهذا المرك�ز ليس فيه من
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العربية إال االسم تماما كما نحن الذين
ال صل�ة لن�ا بالعربية إال تلك األس�ماء
الت�ي نحملها مكرهي�ن ولكن قلوبنا و
أفكارن�ا و روحنا و تاريخن�ا و هويتنا
امازيغية أحب من أحب و كره من كره.
إن األساس�ي اآلن ه�وا لعمل و النضال
بمسؤولية و االشتغال على الملفات ،و
تدويلها في حالة تعنت اإلدارة المغربية
و القائمي�ن عليها في ع�دم موافقتهم
الجلوس معنا جنبا إلى جنب لفتحها و
إيجاد الحلول لها .
ومن ه�ذه الملفات على س�بيل المثال
ال الحصر :إخ�راج القوانين التنظيمية
الخاصة ب�إدراج االمازيغية في الحياة
العام�ة و م�ا يرتب�ط بها م�ن أوراش
فتحت من قبل ول�م تلقى بعد طريقها
إل�ى الح�ل النهائي م�ن قبي�ل ملفات
اإلعلام و التعليم ،إقرار ي�وم  13يناير
ي�وم عطل�ة وعي�دا وطني�ا رس�ميا،
الخنزي�ر الوحش�ي ،المل�ك الغاب�وي،
أراضي السلاليات ،إس�تغالل المناجم
دون استفادة أصحاب األرض و إطالق
س�راح المعتقلين السياسيين األمازيغ
مصطف�ى أوس�اي ،حمي�د أعض�وش
ويوسف عهيد.
وكل هذا ل�ن يتأت�ى إال بتضافر جهود
الجمي�ع ،كل م�ن موقع�ه الخ�اص و
بحس�ب قناعته و ليس بالضرورة في
إطار واحد ،وحيد وموحد.
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
Tnna yas tmssi : sa ysafn ufni sa
yfasn
Tnna yas tmssi : sa ysafn
ufni sa yfasn

الفعاليات االمازيغية تقرر مسرية وطنية تاوادا ن ءميازيغن يوم  15يناير2012
أكدت فعاليات أمازيغية يف اللقاء الوطني التحضريي
املنعقد بالرباط يوم األحد  8يناير الحايل ،والذي التأمت
فيه مجموعة من الفعاليات األمازيغية القادمة من
العديد من الحوارض من بينها (أكادير ،الدار البيضاء،
الرباط ،مراكش ،خنيفرة ،طنجة  ،)....عىل رضورة
اإلستجابة الفورية لكافة املطالب املرتبطة بالحقوق
األمازيغية العادلة واملرشوعة وعىل رأسها اإلعرتاف
الواضح واملنصف بالهوية واللغة األمازيغيتني يف دستور
ديموقراطي شكال ومضمونا  ،واإلفراج الفوري عن
معتقيل القضية األمازيغية ( أعضوش – أوسايا –
عاهيد )...وكافة املعتقلني السياسيني ببالدنا ومساندة
كافة مطالب وتطلعات الشعب املغربي نحو الحرية
والديموقراطية والكرامة والعدالة اإلجتماعية ،وإقرار

رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا و يوم عطلة،
والتضامن مع حقوق الشعب األمازيغي يف شمال
إفريقيا والساحل ،ومساندة كفاح الشعب األمازيغي
الليبي البطل من أجل انتزاع حقوقه الكاملة يف ليبيا
الثورة ودعم نهضة أمازيغ تونس التاريخية
ولإلشار فإن التحضريات للمسرية الوطنية لألمازيغية
استمرت منذ أسابيع والتي بدأتها مجموعة من اللجان
التحضريية ومجموعات العمل يف العديد من املدن والقرى
املغربية ،بهدف الخروج بالتصور الجماعي الوطني
املشرتك وتوحيد الجهود والتعبئة من أجل إنجاح املسرية
املقرر إنطالقتها يوم األحد  2962.01.03املوافق ل
 2012.01.15ابتداء من الساعة  11صباحا من ساحة
باب األحد بالرباط،

الدورة الثانية للملتقى الوطين
للرياضات احلضرية بتيزنيت

ستنظم جــــمعية تيزنيت للرياضات الحرضية الدورة الثانية للملتقى الوطني للرياضات الحرضية
بتيزنيت ابتداء من يوم األحد 29يناير إىل فاتح فرباير  ، 2012بدار الشباب املقاومة وفضاء ساحة
اإلستقبال طريق اكادير وستتخلل أشغال هذا امللتقى ورشات تكوينية للشباب ومسابقة رياضية
باإلضافة إىل ندوة تحت عنوان «الشباب رهان للتنمية» و معرض لصور فوتوغرافية ولوحات فنية
،كما تجدر اإلشارة إىل أن امللتقى يف دورته الثانية سيعرف مشاركة مكتفة من قبل الشباب من
مختلف مدن اململكة ألجل فتح املجال أمام الشباب كقوة لإلبداع والتواصل واملبادرة .وتتوخى
الجمعية من خالل تنظيم هذه التظاهرة الرياضية إكساب الشباب معارف و مهارات جديد من خالل
ممارسة الرياضة ،توعية الشباب وتثقيفهم رياضيا ً وإدماجهم يف العمل الجمعوي وضع الشباب يف
مسار للتنمية سلوكهم وتعزيز وترسيخ القيم األخالقية والرتبية عىل املواطنة.

لقاء حول أحداث الريف لسنيت  1958و 1959
يف ضوء العدالة االنتقالية و معايري حقوق اإلنسان

يف إطار مرشوع مركز الريف لحفظ الذاكرة نظمت جمعية الريف لحقوق اإلنسان ،بقاعة االجتماعات
التابعة لتنسيقية أكراو للتنمية املشرتكة يوم  25دجنرب  2011لقاء درايس حول أحداث الريف يف
ضوء العدالة االنتقالية و معايري حقوق اإلنسان ،بمشاركة فاعلني سياسيني و أكاديميني و نشطاء
حقوق اإلنسان و فاعلني من املجتمع املدني وقد تم خالل هذا اللقاء تبادل التجارب و تطوير التواصل
حول املنجزات البحثية ملركز الريف لحفظ الذاكرة و عرض نقط القوة والضعف والوقوف عىل األفاق
املستقبلية.
كما تم تقديم حصيلة األبحاث و الدراسات املنجزة من طرف الباحثني بمركز الريف لحفظ الذاكرة.

وتم تشكيل مجموعة من اللجان الوظيفية الكفيلة
بأجرأة التحضري الجيد ملسرية  15يناير من بينها  :لجنة
اإلعالم و التواصل ،لجنة التنظيم واللوجستيك ولجنة
اإلبداع والشعارات.
وتؤكد الفعاليات األمازيغية عىل استقاللية هذه
املبادرة النضالية وانفتاحها عىل عموم الفاعلني
األمازيغ واإلطارات والتنظيمات األمازيغية والحقوقية
والديموقراطية واإلعالمية الوطنية .كما تناشد هذه
األخرية إىل اإلنخراط فيها بالدعم واملؤازرة وتدعو كافة
جماهري الشعب املغربي الحر األبي إىل املشاركة املكثفة
فيها من أجل التعبري عن اإلرصار الجماعي والراسخ عىل
انتزاع كافة الحقوق غري القابلة للتجزيء أو املساومة .

التدريب التحضريي ملدريب و مدربات
املخيمات الصيفية ومراكز االصطياف
الدورة الشتوية 2012

يف إطار أنشطتها الوطنية وتحت إرشاف وزارة الشباب والرياضة
ويف إطار التحضري النخراط الجمعية يف تداريب املخيمات ومراكز
االصطياف .يعلن مكتب جمعية املنار للرتبية والثقافة فرع تنغري عن
تنيظم تدريبا وطنيا تحضرييا ملدربي ومدربات املخيمات الصيفية
خالل العطلة الشتوية  2012ابتداءا من يوم  29يناير .
ووضعت الجمعية مجموعة من الرشوط وتتمثل يف
 – 1أن يكون املرت شح بالغا من العمر  18سنة فما فوق
 - 2أن يتوفر فيه رشط السالمة البد نية و الصحية
 – 3أن يكون مستواه الدرايس مستوى بكالوريا او ما فوق
ووضعت مجموعة من اإلجراءات التنظيمية الالحقة بحيث يطالب
املرشحون الجتياز التدريب بتهيء الوثائق التالية:
شهادة مدرسية أصلية حديثة  -شهادة طبية  4 -صور فوتوغرافية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -عقد االزدياد 4 -أظرفة متنربةعليها عنوان املرشح -أداء واجب املشاركة -كل مرشح تم استدعاءه
للتدريب مطالب بإحضار هده الوثائق  -اخر اجل لتقديم ملف
الرتشيح  20يناير 2012
ولتقديم طلب الرتشيح االتصال بمندوب الفرع عبد العزيز اسعيد
(فريد)  0667237635او بنيابة وزارة الشباب والرياضة اقليم تنغري.

ماسينيسا تعلن دعمها املبدئي ملبادرة الدعوة للمسرية الوطنية للحقوق األمازيغية

يعلن املكتب التنفيذي لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة ،املنعقد
يف اجتماعه األسبوعي العادي ،وبعد دراسته ملختلف املستجدات
عىل الساحتني الوطنية والدولية .خاصة ما له صلة بنضاالت
الحركة األمازيغية والحراك االحتجاجي الشعبي ،وبعد مصادقته
عىل الربنامج العام املخلد للذكرى ال  20لتأسيس الجمعية،
والربنامج الخاص باحتفاالت حلول السنة األمازيغية الجديدة
 .2962يعلن عن دعمه املبدئي ملبادرة الدعوة للمسرية الوطنية
للحقوق األمازيغية ،املزمع تنظيمها بمدينة الرباط ،يوم األحد

 15يناير  .2012ودعمه ،هذا ،يأتي تماشيا مع قرار الجمعية
الذي اتخذته يف وقت سابق هذه السنة ،والقايض بتنظيم وقفة
تضامنية مع أمازيغ ليبيا أمام القنصلية العامة لدولة ليبيا بمدينة
طنجة ،قبل أن تقدم سلطات طرابلس الجديدة عىل إغالقها ملدة
أسبوع كامل .كما تؤكد الجمعية دعمها لكل املطالب التي ستسعى
املسرية لتجديد التأكيد عليها من مطالب الحركة األمازيغية،
العادلة واملرشوعة .ويف مقدمتها إطالق رساح معتقيل الحركة
األمازيغية وباقي املعتقلني السياسيني مع الطي النهائي لهذا امللف

املفربك .والعمل من أجل إقرار فاتح السنة األمازيغية عيدا وطنيا
رسميا ،عىل غرار السنتني الهجرية وامليالدية.
كما تعلن تنديدها واستنكارها الشديدين للقمع املخزني ألبناء
الشعب املعطلني ،خاصة معطيل منطقة الريف ،وما تعرضوا له من
تدخل عنيف يف األيام القليلة املاضية ،وهو ما يرضب يف الصميم
يف شعارات "العهد الجديد" وادعاءاته باحرتام حقوق اإلنسان.
ويدعو الحكومة الجديدة اىل إيجاد حلول ناجعة وعملية ملشكل
البطالة بدل اللجوء لسياسات القمع والرتهيب.

• املديرة املسؤولة
أمينة الحاج حماد أكدورت
ابن الشيخ
• هيئة التحرير:
رشيد راخا
رشيدة إمرزيك
• املتعاونون:
إبراهيم فاضل
صالح بن الهوري
نزيه بركان
مصطفى ملو
لحسن أمقران
• كتاب الرأي:
عيل أوعرسي
محمد بسطام
عيل أمصوبري
مبارك بولكيد
• اإلخراج الفني:
رشيدة إمرزيك
• املكلف باملوقع اإللكرتوني:
سمري بودواسل
• السكرتارية:
فوزية بگا
• ملف الصحافة:
* اإليداع القانوني2001/0008 :
* الرتقيم الدول1114-1476 :
* رقم اللجنة الثنائية للصحافة
املكتوبة أ.م.ش 06-046
• اإلدارة والتحرير:
 5زنقة دكار الشقة  7الرباط
Télé/Fax: 05 37 72 72 83
E-mail:
amadalamazigh@yahoo.fr
Set Web: amadalpresse.com
كل املراسالت تتم بإسم:
EDITIONS AMAZIGH
• السحب:
MAROC SOIR
• التوزيع:
SOCHEPRESS
• الجريدة تصدر عن رشكة
EDITIONS AMAZIGH
• Editeur
Rachid RAHA
• R.C.: 53673
• Patente: 26310542
• I.F.: 3303407
CNSS: 659.76.13
:Compte Bancaire
BMCE-Bank - Rabat centre
011.810.000.01921.000.6251419
• سحب من هذا العدد:
 10.000نسخة

4

العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 138يناير 2962/2012

إعداد :على هامش تأسيس التجمع العاملي األمازيغي بربوكسيل مابني  9و  11ديسمرب املاضي ،عقدت جريدة العامل األمازيغي أمس اخلميس  05يناير  ،2012ندوة صحافية لتوضيح ظروف تأسيس
رشيدة التجمع العاملي األمازيغي ،وذلك مبقر نادي املحامني بالرباط .وحضر اللقاء إىل جانب أمينة بن الشيخ مديرة اجلريدة و رئيسة منتدبة عن املغربّ ،
كل من احممد البطيوي رئيس التجمع ورشيد الراخا
إمرزيك
رئيس منتدب مكلف بالعالقات اخلارجية للتجمع وميمون الشرقي رئيس شريف ومكلف بالشؤون القانونية للتجمع العاملي األمازيغي باإلضافة للناشط احلقوقي األمازيغي فيصل اوسار من الريف.
ولتقريب القراء أكثر من أجواء الندوة إرتأت اجلريدة إعداد ملف كامل حول الندوة باإلضافة إىل حوار مع حممد البطيوي وتفاصيل أخرى جتدوهنا يف هذا امللف.

ثورات دول تامازغا ليست عربية بل دميوقراطية
الدميقراطية تبىن من األسفل إىل األعلى وليس العكس

* امينة ابن الشيخ  :رئيسة منتدبة عن املغرب
( )AMAمنظمة جديدة وقدمية يف اآلن نفسه
أزول أيتما د يستما
إخواني أخواتي زمالئي
الحضور الكريم
مرحبا بكم يف جريدة «العالم األمازيغي»
وسنوات سعيدات ،كما جرت العادة فجريدة
«العالم األمازيغي» تسعى إىل تنظيم ندوة
تواصلية مع الزمالء الصحافيني ،ومع املناضلني
ومتتبعي الشأن األمازيغي ،وارتأت يف هذه املرأة
تنظيم ندوة تعريفية وتواصلية بخصوص
«التجمع العاملي األمازيغي» ( )AMAوهو
منظمة جديدة وقديمة يف اآلن نفسه ،ويتواجد
يف املنصة زمالء يف النضال ،الدكتور محمد
البطيوي رئيس املنظمة ،وهو شخصية معروفة
مقيم بربوكسيل ،ومعي كذلك الدكتور ميمون
الرشقي مرشع املنظمة ،وهو دكتور يف القانون
الدويل واملايل ،وكذا األستاذ رشيد الراخا املكلف
بالعالقات الخارجية للمنظمة ،باإلضافة إىل
األستاذ فيصل أوسار الذي يعرفه الجميع ،فهو
مناضل باملغرب حامل لعدة ملفات منها ما
يتعلق باألمازيغية وفيها ما له عالقة بحقوق
اإلنسان إىل غري ذلك من امللفات الشائكة
باملغرب.
محاور الندوة غالبا ماستدور حول نقطتني أو
ثالث ،وهي دواعي تأسييس منظمة «التجمع
العاملي األمازيغي» وكذا القوانني املؤطرة لهذه
املنظمة ،باإلضافة إىل أسباب تغيري مقر املنظمة،
ويف إطار النقاش ،وإن كان هناك متسع من
الوقت ،سنقوم بالتطرق إىل محاور أخرى ،والتي
ال يمكن أن ننظم ندوة صحافية بهذا الحجم
دون التطرق إليها ،هي الحكومة الجديدة
وعالقاتها بالشأن األمازيغي ،وبمستقبل
األمازيغية .إذن سأعطي الكلمة للدكتور محمد
البطيوي وأتمنى سواء من الزمالء املتواجدين
معي باملنصة أو الزمالء املتواجدين بالقاعة أن
تكون تدخالتهم مخترصة ومقتضبة جدا ،وأال
ننىس أن هذه ندوة صحفية وليست ندوة علمية
أو ثقافية.
ومن خالل األسئلة التي طرحت بالندوة قالت
ابن الشيخ حول اللقاء الذي نظمته الجمعية
املغربية للبحث والتبادل الثقايف مع أعضاء من
التجمع العاملي األمازيغي األسبوع املايض،
أن من طبيعة الحال كان هناك لقاء من
أجل تعريفهم باملنظمة الجديدة وقوانينها
األساسية ،فقد تم التعريف بأعضاء التجمع
العاملي األمازيغي ،والدعوة لهذا اللقاء كانت من
طرف «المريك» بحيث أنه سبق لهم أن نظموا
لقاءا مع فتحي بن خليفة رئيس الكونغريس
العاملي األمازيغي ،ويطمحون من خالل هذه
اإلجتماعات تكوين فكرة عىل كل منظمة
وكيفية التعامل معها مستقبال.
* حممد البطيوي :رئيس AMA
الغالبية العظمى ممن قاموا بالثورة الليبية أمازيغ
شكرا أختي أمينة وأزول لإلخوان الحارضين
معي ،أوال سأعطي نبذة ،بشكل مخترص جدا،
عن منظمة التجمع العاملي األمازيغي ،وسأقوم
بتصحيح مجموعة من األخطاء واملغالطات
الصادرة عن بعض الجهات ،وسأوضح أن
هذا التجمع ليس امتدادا ألي مؤسسة ،بل
هو مولود جديد ،والديه معروفني ،اجتمعوا
بربوكسيل ،منهم من كان لديه بعض األمور
التي وجب الحسم فيها من باب األدبيات
واألخالق التنظيمية ،بحيث كانوا أعضاء يف
هيكلة ملنظمة أخرى ،وهي ما كانوا يسمونه
بالكونغرس العاملي األمازيغي ،وجاءوا من أجل
دفنه بربوكسيل وحرضنا يف جنازته  ،وذلك
نظرا للباب املسدود الذي وصل إليه الكونغريس

وكذلك ألن هذا اإلسم أصبح مقرتنا بفساد نايل
وسيايس وإنساني خصوصا تلك الزيارة التي
قام بها بعض أعضاء ذات املنظمة إىل القدايف
والتي أصبح وصمة عار يف جبينه رغم كل
املساحيق.ولكن لن أدخل يف تفاصيل هذا امللف.
وما أؤكد عليه ،هو أننا يف بروكسيل قمنا ببناء
مرشوع جديد ،نظرا ملا تمليه علينا الرضورة
التاريخية ،ألننا اآلن يف منعطف تاريخي جد
مهم ،ليس يف تاريخ املغرب فقط بل يف تاريخ
«تمازغا» بشكل عام .فعىل سبيل املثال نعيش
ثورات داخل تمازغا منحت لها صبغة عربية ،يف
الوقت الذي ال عالقة لها بالجنس والعرق ،فهي
ثورات ديمقراطية ،شبابية ،شعبية ،تطمح
ألفاق وتغيريات جديدة وهنا أتحدث عن تمازغا

لهذا قررنا بناء هذا التنظيم الجديد والذي ال
عالقة له مع أي ماض أخر ،إننا لم نخلق من
رماد الكونغرس ،بل هو مولود جديد وله أهدافه
الخاصة والواضحة ،والتي سجلناها يف ميثاق
سميناه «ميثاق تمازغا من أجل كونفدرالية
ديمقراطية واجتماعية عابرة للحدود مبنية
عىل الحق يف الحكم الذاتي» فقد وعينا اآلن أن
الديمقراطية التشاركية التي تنبثق من األسفل
نحو األعىل احسن بكثري من املنبثقة من األعىل
نحو األسفل ،فالديمقراطية يجب أن تبنى
انطالقا من القواعد الشعبية صعودا إىل األعىل،
ويف هذه الحالة فاملواطن سيكون مسؤوال عن
مصريه السيايس ،االقتصادي واالجتماعي ولن
يتلقى تعليمات فوقية تضعه يف مخططات

بروكسيل ،بل من جامعة محمد األول بوجدة،
ويف سنة  1984تم اعتقايل حيث كنت عضو
التعاضدية الطالبية بكلية العلوم محمد األول
بوجدة ،وتعرضت لإلستنطاق بكوميسارية
وتمت محاكمتي باملحكمة اإلبتدائية بوجدة،
وسجنت عىل إثرها ،وبعد مغادرتي السجن
أتجهت لعميد الكلية من أجل السماح يل
باجتياز الشطر الثاني من االمتحانات يف أواخر
شهر ماي ،مع العلم أنني اجتزت الشطر األول
يف شهر دجنرب ،ولكن تم طردي من الجامعة،
ونظرا لحبي الكبري للدراسة فلم أكن ارغب يف
التوقف عن الدراسة ،ألن هديف األول كان هو
إتمام دراستي ولكن املغرب لم يساعدني يف ذلك،
لهذا غادرت املغرب يف اتجاه بروكسيل إلتمام
دراستي.
وأعود ألكد أن بلجيكا هي فعال دولة صغرية
عىل املستوى املساحة ،لكنها كبرية بما تمتاز به
من عدالة وديمقراطية وتحرتم حقوق اإلنسان
واملساواة بني النساء الرجال إضافة إىل العديد
من األمور األخرى ،ألن قيمة الدولة ليست يف
املحيطات واملتوسط وأشياء أخرى «كتهرس لنا
راسنا»،
وأقول إن الخالفات والرصاعات التي عرفها
الكونغريس العاملي االمازيغي أدت إىل ظهور
جناحني يدّعي كل منهما مرشوعية الحديث
باسم الكونغرس» ،وهو ما دفع بمجموعة من
املناضلني منهم من كان عضوا يف الكونغرس
األمازيغي ومنهم من ليست له عالقة به ،إىل
التفكري يف خلق منظمة جديدة .وقد تقرر يف
إطار هذه الدورة العامة السادسة تغيري اسم
الكونغرس وتعديل قوانينه وخلق مؤسسة
جديدة بهياكل جديدة تحمل اسم منظمة
«التجمع العاملي األمازيغي».
وأشري إىل أن القوانني املهيكلة للتجمع أخذت
بعني االعتبار «أوجه القصور والعيوب التي
شابت النظام األسايس القديم للكونغرس
العاملي األمازيغي ،كما أنها تنبني عىل نظرة
براغماتية وديناميكية تقوم عىل مبادئ
الشفافية والحكامة الجيدة من أجل الدفاع»
عن األمازيغية.

وليس عما يقع يف سوريا مثال.
فما وقع يف تونس شارك فيه اليهود التونسيون
واألمازيغ وخري دليل عىل الثورة باملفهوم
البولشيفي الثورة الليبية ألن الشعب اخذ عىل
عاتقه محاربة الطاغية وأتباع القذايف.
إذن أغلب املناضلني الذين ساهموا يف الثورة
الليبية أمازيغ،وكان العلم األمازيغي يرفرف
عىل كل السيارات والذبابات التي تتواجد يف
ساحة القتال ،وحتى يف القنوات اإلخبارية
العروبية كالجزيرة والعربية ،كنا نشاهد العلم
األمازيغي ،فليس األمريكان هم من يحمل
العلم األمازيغي ،بل أمازيغ ليبيا .ويف األخري
نتفاجأ بمنح تلك الثورات صفة ثورات عربية،
خصوصا وأن التعليمات كانت تأتي من قطر،
فهي من ساهمت يف تمويل العديد من األمور
يف الحرب الليبية ،وأعيد وأؤكد أن هذه الثورات
ديمقراطية ،منبثقة من الشعب الذي ساهم يف
تسيريها وتحقيق الهدف الذي كان يسعى إىل
تحقيقه.
أما بالنسبة للتجمع العاملي األمازيغي فهو
مولود جديد يجمع بني األمل وطموحات
مجموعة من املناضلني والفاعلني الجمعويني
والنخب ،وأقولها بدون حرج فتمازغا واألمازيغ
لها نخبها ،فالنخبة ليست فقط من يمضغ
الراء ،بل هناك من يتكلم بالخاء ويشددون
عليها ،إذن مؤسسو املنظمة شعروا بأن هناك
رضورة  ،فقد مللنا من تمثيل اآلخرين لنا ،وكما
يقول املثال املغربي «ما حك جلدك إال ظفرك»،

خماسية أو رباعية وتفرض إرادتها عىل الشعب
بأرسه ،انطالقا من مراعاة مصالحاها داخل
تلك املخططات ،لهذا أكدنا عىل الحكم الذاتي
للجهات ،ولكن هذا ال يعني تفجري الدول املكونة
لتمازغا فنحن نحرتم الشكل السيايس لهذه
الدول وهذا موجود بشكل رصيح يف امليثاق.
ورغم ذلك ال يمكننا داخل تمازغا أن نغطي
عىل بعض األنظمة التي تقمع الشعب وتنتهك
حقوق اإلنسان وال تقر بالعدالة بني الرجل
واملرأة ،والتي تسعى اليوم ألن تهدينا دولة
باملفهوم الهيكييل وهي دولة خرافية تأتي
بوعود ال يمكنها أن تتحقق ،وهذا عكس ما
نطمح إليه ،فنحن نريد تحقيق إطار واقعي
يحرتم يف عمقه مبادئ حقوق اإلنسان.
* جوابه عن أسئلة الندوة
السؤال حول الكونغريس ،فهذا بكل رصاحة
ليست مشكلتي ،فأنا أنتمي ملنظمة تسمى
التجمع العاملي األمازيغي ،بالرغم أن نضايل يف
القضية األمازيغية كان منذ سنني ،اليشء الذي
شجعني عىل تسمية أبنائي باألمازيغية بعد
معركة طويلة مع القنصلية املغربية بربوكسيل،
فإن ابني البالغ من العمر  19سنة اآلن اسمه
ماسني ،وأضيف أن القنصلية املغربية ببلجيكا
ماتزال تمارس التمييز العنرصي ضد األسماء
األمازيغية.
وما أريد أن أقوله أن معركتي من أجل األمازيغية
لم تنطلق اآلن ،بل منذ سنني أي منذ  1978وكنت
ما أزال شابا ،كما أن معركتي أيضا لم تنطلق من

* ميمون الشرقي رئيس شريف واملكلف بالشؤون القانونية؛
الدفاع عن بعض القيم األساسية املتضمنة يف املواثيق
الدولية
أزول فالون
كما سبق أن ذكر الدكتور محمد البطيوي،
فالتجمع العاملي األمازيغي جمعية ديمقراطية
ومضامني قانونه األسايس تختلف تماما عن
باقي قوانني الجمعيات األخرى ،ونفس اليشء
بالنسبة ألهدافه ،بحيث أن هناك أهداف نجدها
فقط يف التجمع العاملي األمازيغي فتم ترجمة
مبادرات الفاعلني األمازيغ فيما يتعلق بالدفاع
عن بعض القيم األساسية املتضمنة يف املواثيق
الدولية كما هو متعارف عليها دوليا املرتبطة
بشكل عام بحقوق اإلنسان .وهذه الجمعية
تختلف كذلك عن الجمعيات األخرى بكونها
تعتمد يف تدبريها الداخيل عىل مبادئ الشفافية
والحكامة الجيدة واستحضار املسؤولية يف
تسيري وتدبري الشأن الداخيل لها.
وفيما يخص الهياكل التنظيمية للتجمع
نالحظها بشكل مدقق يف البيان الختامي
للقاء التأسييس ،ألن التجمع العاملي األمازيغي
يتكون من ممثيل الجمعيات املحلية والجهوية
والوطنية ،إضافة إىل شخصيات وفاعليات
وخرباء أمازيغ ،وبجانب التجمع نجد املجلس
واملكتب الفيدراليني ،كما يتطرق القانون
األسايس إىل القضية األمازيغية وآليات الدفاع
عنها ،باإلضافة إىل االهتمام بالشعوب األصلية
لبالد تمازغا ،خاصة ما يتعلق بالتمييز
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والتهميش والجانب القانوني وما يتعلق
بالرتافع من أجل إزالة هذا الحيف والتهميش
اعتمادا عىل اآلليات الدولية الخاصة بالدفاع عن
حقوق اإلنسان يف مختلف دول تمازغا.
وأضيف أنه عىل هامش تأسيس منظمة التجمع
العاملي األمازيغي تمت صياغة مرشوع صودق
عليه يف الجمع العام التأسييس بربوكسل،
وعرض عىل الجمعيات املحلية ،واإلقليمية
والوطنية ،إلبداء رأيها فيه ،ومن املنتظر أن
يعرض يف الجلسة العامة االستثنائية ،املقرر
عقدها يف أواخر  2012يف الناظور باملغرب ،قبل
اعتماده نهائيا.
* رشيد راخا :رئيس منتدب مكلف بالعالقات اخلارجية
اخترنا بلجيكا ليكون التجمع أقرب إىل  27دولة أوربية
فيما يخص تغيري تسمية املنظمة العاملية
التي كانت تدافع عن حقوق األمازيغ ،من
الكونغريس العاملي األمازيغي إىل التجمع العاملي
األمازيغي ،الهدف منه هو تأسيس منظمة
أخرى أكثر قوة وأكثر فعالية موازاة باملؤسسات
األخرى عىل الصعيد الدويل ،وكما قال البطيوي
فهذه املنظمة هي مولود جديد ،مقارنة مع
الكونغرس العاملي األمازيغي الذي لم يستطع
الوصول إىل األهداف املتوخاة منه بسبب ما
عرفه من توترات يف املرحلة األخرية
وأعتقد أن التجربة املاضية ستكون عامال
محفزا لنا عىل الصعيد الدويل ،لهذا اخرتنا
بلجيكا وخاصة بروكسيل لتكون مقرا لتأسيس
التجمع العاملي األمازيغي ،وهذا االختيار جاء
ألسباب تتمثل أساسا يف ثالثة نقط رئيسية:
األوىل هي أن بروكسيل عاصمة لالتحاد األوربي
وبالتايل فإن التجمع سيكون أمام  27دولة
تنتمي إىل االتحاد ،باعتباره مجموعة لها وزن
هام عىل املستوى الدويل وتأثري خاص عىل الدول
املكونة لبالد تمازغا،
وبلجيكا من بني الدول القليلة التي استطاعت
نهج تدبري معقلن وديمقراطي لتنوعها اللغوي
والثقايف ،واعتربت التنوع الثقايف من بني
املرتكزات األساسية للجهوية املعتمدة يف هذه
الدولة ،مع العلم أن الحركة األمازيغية تعترب
اللغة املرتكز األسايس لنضالها اليومي.
والنقطة الثالثة هي أن بلجيكا الدولة الوحيدة
التي يمكن أن يقال عنها ،إن شعبها مواطن،
باإلضافة إىل أن القانون البلجيكي يضمن لإلفراد
إمكانية مقاضاة أي مسؤول عن انتهاكات
حقوق اإلنسان يف أي دولة من دول تمازغا كما
وقع للبطيوي مع الحسن الثاني ،ويف بلجيكا
قام احد املواطنني الجزائرين برفع دعوة ضد
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عىل خلفية األحداث
التي عرفتها الجزائر ،يف ما تم تسميته بالربيع
األسود ،بمعنى أن القانون البلجيكي يخول
الحق ألي مواطن مقاضاة مسؤول كيفما كانت
رتبته يف حالة ما تم انتهاك صارخ لحق من
حقوقه .لهذا يعترب القانون البلجيكي نموذجا
للديمقراطية وهي بنظامها الفدرايل استطاعت
أن تبني نموذجا حاول اإلجابة عن إشكالية
الهوية اللغوية.
وأشري إىل أن تدويل القضية األمازيغية
سيساهم بشكل قوي يف تشكيل قوة ضغط
لتحقيق مطالبهم املرشوعة ومن أجل توضيح
هذه املطالب عىل نطاق واسع.
يشء آخر يتمثل يف القيم األمازيغية ،فنحن
نتحدث كثريا عن القيم األمازيغية ولكن ال
نراها بشكل ملموس ،مع وجود بعض املبادرات
وهي للدكتور مولود لونايش ،الذي نرش مقاال
حول املوضوع بجريدة «العالم األمازيغي» عدد
 ،137تحدث من خالله عن هذه القيم بشكل
مدقق .ومن جهة أخرى نجد أن هناك بعض
األخطاء التي يعرفها هذا املجال عىل الصعيد
الدويل بحيث يتم تدويل القضية عىل أساس
أنها مرشوع سيايس ،مع العلم أننا ندافع عن
الحقوق الفردية والجماعية لألمازيغ ،ولكننا
لم ندافع عن قضيتنا عىل أساس أنها مرشوع
سيايس.
وأذكر أن التجمع العاملي األمازيغي مفتوح يف
وجه جميع الجمعيات والفعاليات األمازيغية
التي تلتزم بالعمل يف إطار احرتام نظامها
األسايس ،السيما «تنمية وتعزيز والدفاع عن
الهوية الثقافية للشعوب ،والسكان األمازيغ
واألفراد عىل الصعيد العاملي يف مناطقهم أو
بلدانهم األصلية أو املضيفة ،والحفاظ عىل
اللغة والثقافة األمازيغيتني والرتويج لهما
وتطويرهما وتحديثهما».

ملف العدد
كما أننا يف التجمع قمنا بإعداد مرشوع تمازغا،
يهدف إىل دولة ديمقراطية كونفدرالية تتعايش
فيها كل الشعوب األصلية املتواجدة بشمال
أفريقيا وتهتم بحل كل املشاكل التي تعانيها
هذه الشعوب كمشكل الصحراء والقبايل
وخصوصا شعب الطوارق.
لهذا فكرنا يف هذا املرشوع والذي سيطرح
للنقاش ملدة سنة تقريبا والذي من املنتظر أن
يعرض يف الجلسة العامة االستثنائية للتجمع
العاملي األمازيغي ،املقرر عقدها يف أواخر 2012
يف الناظور باملغرب ،قبل اعتماده نهائيا.
* فيصل أوسار :رئيس منتدب عن منطقة الريف الكبري
من واجب التجمع البت يف ملف املعطلني واخلروقات مبنطقة
احلسيمة
أوال مرحبا بالحارضين معنا من رجال اإلعالم
واملناضلني
سأتكلم عن مجموعة من القضايا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية الخاصة بمنطقة
الريف الكبري ،فهناك أمور أرى من الواجب
عىل التجمع العاملي األمازيغي أن يبت فيها،
وهي ملف املعطلني والذي عرف عدة مشاكل
وخروقات بمنطقة الحسيمة ،حيث تنظم
مسريات كبرية للمطالبة بحق يف الشغل
والكرامة ،بكل من تنسيقية الحسيمة وفرع
الناظور والدرويش ،وهناك العديد من املعتقلني
الذين حررت يف حقهم محارض ،وأضيف أن
املسرية األخرية والتي عرفتها منطقة أمريتش
عرفت إنزاال امنيا كبريا ،كما أن حركة 20
فرباير بالحسيمة تتعرض للقمع واملنع بشكل
مستمر وعرفت استشهاد خمسة مناضلني من
قبل النظام املخزني ومن بينهم الشهيد كمال
الحسناوي.
وأذكر أن التجمع العاملي األمازيغي خصوصا
يف منطقة الريف الكبري ،لنا قضية ندافع
عنها ،لهذا ،فأنا أؤكد عىل تنظيم تظاهرات
عىل الصعيد الدويل لطرح املشاكل التي نعانيها
خصوصا ما يتعلق بما يعانيه أمازيغ الريف من
املشاكل مع السلطات وملف املعطلني ومناضيل
حركة  20فرباير ،باإلضافة إىل مشاكل ذات صلة
بما هو تاريخي ،كأحداث الريف لسنة 1958
 -1984-1986 -1959وكذا مشاكل شباب
«دياسبورا» ،باإلضافة إىل مشاكل منع األسماء،
رغم الدستور الجديد ،فهناك امازيغ مازالوا
غري مسجلني ،بمعنى أن هناك مشاكل معقدة
يعرفها األمازيغ يف هذا البلد ،وأن هناك أيادي
خفية تعمل عىل ممارسة القمع ضد املناضلني
األمازيغ ،لهذا علينا أن نضع خطة عمل من أجل
الدعوة إىل تحقيق مطالب األمازيغ خصوصا
وأن الظرفية أصبحت مواتية أكثر من أي وقت
مىض خصوصا بالريف .واليوم جئت إىل هنا
كي أقول أن قضية أمازيغ الريف أصبحت اليوم
قضية عامة للعدة أسباب.
* جوابه عن أسئلة الندوة
هناك مسألة ذات تاريخ آلن التاريخ يدون
ويكتب ويحفظ لألجيال القادمة ،ولكن أرى أننا
دائما نتمسك بأشياء تافهة ،بني قوسني ،فهناك
إشكال كبري بيننا نحن األمازيغ ويفرض علينا
أن نحرتم بعضنا البعض ،إليماننا باالختالف
واملقارعة والحجج والدالئل ،واعتقد أن األمور
ليست هكذا ،بل هناك قضية ومشاكل كبرية
تستوجب الحلول.
وأضيف أننا لن نناقش األمور التي نعرفها
جميعا ،فنحن يف الريف لدينا رشعية تاريخية
يف الكونغريس العاملي األمازيغي أي أن هناك
امتداد ولن يختلف عىل ذلك أحد ،وحينما
تحدث البطيوي يف مداخلته بطريقته ،كان
من أجل تقديم إطار مبني عىل أسس ،بحيث
نجد أن هناك شباب وشابات أمازيغ وهناك
أيضا املتعاطفني مع األمازيغية رغم أنهم غري
ناطقني باألمازيغية.
واإلشكال املطروح هو ماذا نريد كأمازيغ؟ وهنا
القول املأثور« :فليتنافس املتنافسون» عىل
املشاريع والربامج والتي يجب علينا ك() AMA
أن نقدمه يف الجمع العام الذي سينظم يف أكتوبر
القادم يف الناظور ،وقد كان باإلمكان تنظيم
هذا الجمع بربوكسيل ،ولكن ارتأينا أن تبدأ
األمور من القاعدة املتضمنة للجنوب والوسط
والشمال وشمال أفريقيا والطوارق .وأذكر
مناضيل الحركة األمازيغية بأال يكونوا مثل
بعض العروبيني ،والذين يؤمنون بمقولة « أنا
ومن بعدي الطوفان».
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التجمع العاملي األمازيغي ( )AMAمفتوح يف
وجه مجيع اجلمعيات والفعاليات األمازيغية اليت تلتزم
بالعمل يف إطار احترام نظامها األساسي
قرر املؤتمر العاملي األمازيغي( ،)CMAاملنعقد يف بروكسل ،بلجيكا ،يف الفرتة ما بني09و11
ديسمرب  ،2961 / 2011يف إطار دورته العامة السادسة ،تغيري اسمه وتعديل قوانينه و خلق مؤسسة
جديدة بهياكل جديدة .وعرف هذا االجتماع ،الذي عقد تحت شعار "من أجل توطيد حقوق األمازيغ"
 ،نجاحا كبريا حيث عرف بمشاركة مندوبني يمثلون األمازيغ بمختلف بلدان تامزغا :املغرب ،الجزائر،
تونس ،ليبيا ،الطوارق ،تونس وكذا أمازيغ الشتات يف االتحاد األوروبي ،باإلضافة إىل العديد من الضيوف
والشخصيات املهمة.
نظرا للصعوبات واالرتباك الناجم عن الخالفات واالعرتاضات بخصوص "املؤتمر العاملي األمازيغي"،
والتي أدت إىل ظهور جناحني يدعي كل منهما مرشوعية الحديث باسم "املؤتمر العاملي األمازيغي" ،فقد
تقرر تغيري االسم من "الكونغرس العاملي األمازيغي" ،إىل "التجمع العاملي األمازيغيAMA «Assem�،"،
( » blée Mondiale Amazigheبالفرنسية) »Agraw Amadlan Amazigh« ،باالمازيغية ،و « Amazigh
 » World Asemblyباالنكليزية.
وبالنظر إىل األهمية السياسية التي يكتسيها تدويل القضية األمازيغية ،فقد تقرر تأسيس التجمع
العالم األمازيغي ( )AMAيف ظل ووفق القانون البلجيكي ،وهو ما يخوّله القرب وحماية املؤسسات
الدولية ،بما فيها االتحاد األوروبي.
إن إعادة النظر يف القوانني املهيكلة للتجمع ،أخذت بعني االعتبار أوجه القصور والعيوب التي شابت
النظام األسايس القديم للكونغرس العاملي األمازيغي ،كما أنها تنبني عىل نظرة برغماتية وديناميكية
تقوم عىل مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة من أجل الدفاع عن القضية األمازيغية عىل املستوى الدويل.
لقد تمت املوافقة عىل القوانني الجديدة واعتمادها ،بعد مناقشتها من قبل الجمع العام التأسييس
وتشكيل املجلس الكونفدرايل وتعيني أعضاء املكتب الكونفدرايل الذي جاء عىل النحو التايل:
 الدكتور محمد البطيوي ،رئيسا؛ الدكتور محمد ميمون الرشقي ،رئيس رشيف واملكلف بالشؤون القانونية؛ السيدة لويزا حداد ،كاتبة عامة ورئيسة منتدبة بفرنسا؛ السيد دمام عيىس ،نائب الكاتب العام ؛ باكا موىس ،أمني املال؛ السيد جمال العطياوي ،نائب أمني املال؛ رشيد الراخا ،رئيس منتدب مكلف بالعالقات الخارجية؛ السيد توماس فورتني  ،الرئيس املنتدب عن الطوارق؛ إبراهيم آغ واناسناتي ،نائب الرئيس املنتدب عن الطوارق؛ بدر عيايش ،الناطق الرسمي مكلف بالتواصل؛ السيد محمد املجودي ،رئيس منتدب لدى بلجيكا؛ السيدة نعيمة نحناح ،رئيسة منتدبة عن إسبانيا ؛ السيدة أمينة ابن الشيخ ،رئيسة منتدبة عن املغرب؛السيد فيصل أوسار ،رئيس منتدب عن منطقة الريف الكبري؛ السيد عبد الله غزال ،رئيس منتدب عن األطلس الكبري؛ السادة نور الدين حتحوت و محمد الحموتي ،أعضاء مكلفني بمهام.ووافق التجمع العاملي األمازيغي ( ،)AMAعىل قبول الدكتور محمد الشامي والسيدة ليبوز اداروفا،
كأول عضوين رشفيني.
ويبقى التجمع العاملي األمازيغي ( )AMAمفتوح لجميع الجمعيات والفعاليات األمازيغية التي تلتزم
بالعمل يف إطار احرتام نظامها األسايس ،وال سيما:
 حماية وتعزيز وتطوير قيم الحرية واملساواة والتسامح والديمقراطية وحقوق اإلنسان ومكافحةجميع أشكال التمييز وااالقصاء والتهميش؛
 حماية وتعزيز وتنمية حقوق السكان األصليني ،وباألخص األمازيغ منهم؛ الدفاع عن ،املبدأ والحق يف الحكم الذاتي لألقاليم ،وال سيما األمازيغية ،وبناء املؤسسات الديمقراطية ،بكامل فضاء تامزغا؛
 الدفاع وتنمية وتعزيز الهوية الثقافية للشعوب ،والسكان األمازيغ واألفراد عىل الصعيد العاملي ويفمناطقهم أو بلدانهم األصلية أو املضيفة.
 العمل من أجل االعرتاف الرسمي (دسرتة ومأسسة) الثقافة والهوية واللغة األمازيغية ،يف مختلفبلدان تامزغا.
الحفاظ عىل اللغة والثقافة األمازيغيتني والرتويج لهما وتطويرهما وتحديثهما. التجميع واإلرشاف وتدريب الجمعيات األمازيغية و كوادرها. التنسيق والتوحيد بني الجمعيات األمازيغية عىل املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية والدولية؛ الدفاع عن حقوق النساء واألطفال األمازيغ؛ حماية األمازيغية من ظاهرة التثاقف؛ إعادة تأهيل وإعادة كتابة ونرش التاريخ والحضارة األمازيغية عىل مستوى التدريس والبحث العلميوالرتاث (املتاحف واملعالم التاريخية واملواقع األثرية ،الخ).
 السعي لدى املنظمات الدولية املختصة بشأن حماية وتعزيز الرتاث الحضاري األمازيغي؛ تنمية التبادل التجاري بني األمازيغ والشعوب األخرى عىل أساس من القيم العاملية واالعرتافباالختالف والتسامح والحداثة والتضامن والتعاون واالحرتام املتبادل واالعرتاف املتبادل ،ومكافحة
الكراهية والعنرصية ،ومكافحة كراهية األجانب ،وذلك وفقا ملعايري حقوق اإلنسان كما هي معرتف
عليها عامليا؛
 الدفاع وتعزيز قيم السالم والقانون وحل النزاعات عن طريق الحوار والوسائل السلمية؛ الدفاع والرتويج للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واللغوية لألفرادواملجتمعات والشعوب األمازيغية؛
 الدفاع عن مناضيل القضية األمازيغية؛ الدفاع عن مبادئ وقيم التسامح والسالم واحرتام االختالفات واحرتام اآلخر؛ تشجيع نهضة الحضارة األمازيغية وتحرير االمازيغ من القيود والجمود ،والظالمية ،ومن قبضةاألنظمة القمعية واالستبدادية.
من جهة أخرى ،اعتمدت التجمع العاملي األمازيغي ( ،)AMAوبعد املناقشة ،مرشوع "بيان تامزغا من
أجل كونفدرالية ديمقراطية واجتماعية وعابرة للحدود ،مبنية عىل الحق يف الحكم الذاتي لالقاليم".
وسيتم إرسال هذا املرشوع للجمعيات املحلية ،واإلقليمية والوطنية من أجل مناقشته وعرض املقرتحات
والتعديالت املمكنة ،قبل أن يخضع للمصادقة النهائية يف جلسة عامة استثنائية ،واملقرر عقدها أواخر
أكتوبر  2012يف الناظور (املغرب) ،و التي ستكون فرصة الستكمال الهيئات اإلدارية لــ . AMA
وقبل اختتام أعماله ،فإن التجمع العاملي األمازيغي ( )AMAيحرص عىل توضيح ّ
أن اتجاه الكونغرس
العاملي األمازيغي ،الذي انحدر منه ،ليس له أي عالقة بأولئك الذين زاروا القذايف ونجله سيف اإلسالم يف
ليبيا .كما أن التجمع العاملي األمازيغي ( )AMAيدين بشدة وعىل وجه االخصوص ،إقصاء األمازيغ من
تسيري شؤون الدولة الليبية الحالية ،عىل الرغم من الدور الفعال الذي لعبه االمازيغ يف إنجاح الثورة التي
أطاحت بالديكتاتور املخلوع.
ويف ختام أعماله ،فإن التجمع العاملي األمازيغي يرحب ويدعم الحركات املطالبة بالحريات ،واملسريات
السلمية من أجل الكرامة واملساواة والديمقراطية وحقوق اإلنسان يف العالم بشكل عام وبتامازغا
بشكل خاص.
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العامل االمازيغي

ملف العدد
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ميثاق تامازغا *

من أجل كونفدرالية دميقراطية ،واجتماعية عابرة للحدود ،مبنية علىاحلق يف احلكم الذايت للجهات

مشروع اعتمد من طرف «أكراو العاملي األمازيغي» املجتمع يف امللتقى العام التأسيسي بربوكسيل يوم  9-10-11ديسمرب  ،2011الذي سيخضع لقراءة اجلمعيات املحلية
واجلهوية والوطنية إلبداء الرأي قبل املوافقة النهائية عليه يف مجع عام استثنائي املنتظر يف أواخر أكتوبر  2012بالناظور-
* تـــــــــنــــــــبــــــــيــــــــــــه
يستند هذا امليثاق ،باإلضافة إىل املبادئ والقيم العريقة للمجتمعات
األمازيغية ،عىل النصوص املرجعية الدولية التي تقر الحد األدنى
للحضارة والديمقراطية ،بما يف ذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
( 10ديسمرب  ،)1948واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (4
نوفمرب )1950
واتفاقية جنيف ( 28يوليوز  ،)1951و اتفاقية منظمة األمم
املتحدة الخاصة بحقوق الطفل ( 20نونرب  ،)1989وإعالن ريو
بشأن البيئة والتنمية ( 12غشت  ،)1992واالتفاقية اإلطار
لحماية األقليات الوطنية ( ،)1995والعهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ( 16ديسمرب ،)1966والعهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( 16ديسمرب،)1966
وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف
العمل ( ،)1998و اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الرشوة والفساد
( 29سبتمرب  ،)2003وامليثاق العاملي لألمم املتحدة (يوليوز )2000
وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 13( .سبتمرب
.)2007
* الــــــــديبــــــــــــاجــــــــــــــــــة
نحن الفاعلني واملناضلني والشخصيات وممثيل
الشعوب من مختلف دول تامزغا ،نعلن انضمامنا
إىل هذا امليثاق لتأسيس كونفدرالية تهدف إىل توحيد
جميع مواطني تامزغا ،والعمل من أجل الدفاع عن
حقوق و هوية األمازيغ .ميثاق تامزغا يهدف إىل
نرش الديمقراطية التشاركية والفعلية والحقيقية
بني جميع الشعوب التي تعيش يف فضاء تامزغا،
وذلك لتشمل مختلف املجموعات اإلثنية والثقافية
والدينية وغريها .ميثاق تامزغا يهدف؛ دون أن
يشك يف الحدود السياسية الحالية؛ إىل تكريس الحق
يف الحكم الذاتي للجهات يف كل دول تامزغا وإنشاء
هياكل فيدرالية مفتوحة لجميع شعوب تامزغا،
باملغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص ومايل
والنيجر وموريتانيا وجزر الكناري وحول العالم،
دون املس بالحدود السياسية القائمة.
ويستند ميثاق تامزغا عىل املعاش التاريخي
للمجتمعات األمازيغية وإرثها الجماعي .وإدراكا
منها لرتاثها الروحي واألخالقي والديني والثقايف،
فضال عن ما يميزها من تعدد وتنوع ووحدة
حتمية ،فإن حركة تامازغا تستند عىل القيم الكونية
للكرامة اإلنسانية والحرية واملساواة والتضامن
التي ال تقبل التجزؤ ،كما تستند عىل مبدأ الديمقراطية التشاركية
الفعالة والحقيقية ،وعىل مبدأ تكريس واحرتام سيادة القانون .إن
حركة تامزغا تضع الفرد يف صلب عملها إلرساء مواطنة تامزغا
والعمل من أجل بناء فضاء للحرية ،والتعايش ،والسلم والتسامح
والعدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها.
إن الحركة من أجل كونفدرالية تامزغا تويل أهمية أكثر لسياسة
التسيري اإلداري الذاتي ،واملعروفة باسم الديمقراطية التشاركية
 ،والتي يكون فيها لكل فرد ولجميع فئات املجتمع ،ولجميع
الهويات الثقافية ،إمكانية اإلدالء بصوتها من خالل االجتماعات
املحلية والجهوية واالتفاقيات الجماعية واملجالس .إن هذه الرؤية
للديمقراطية تجعل املجال السيايس مفتوحا لجميع رشائح
املجتمع ،وتسمح بتشكيل مجموعات سياسية مختلفة ومتنوعة،
وتسمح بالتايل بامليض قدما يف اتجاه التكامل السيايس ملجمل
تامزغا .وهكذا ،وعن طريق خلق مستوى عميل يسمح لجميع
الجماعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،فضال
عن جميع الطوائف الدينية التعبري بشكل مبارش يف سريورات
عمليات صنع القرارات املحلية واإلقليمية ،ستتمكن تامزغا
من تعزيزالحكم الذاتي املهيكل للفاعلني االجتماعيني ،وخلق
الظروف الالزمة لتنظيم الكونفدرالية يف شموليتها .إن تامزغا
كونفدرالية للدول الفيدرالية يف شمال أفريقيا .وتتكون كل دولة
فيدرالية من كيانات جهوية ،بما يف ذلك مناطق الحكم الذاتي .إن
فيدراليات جهات الحكم الذاتي هي املسؤولة عن تنفيذ املسلسالت
الديمقراطية لصنع القرار انطالقا من املستوى املحيل وصوال إىل
املستوى العام ،وذلك يف إطار سريورة سياسية متواصلة.
تتوفر كونفدرالية تامزغا عىل برملان كونفيدرايل ،و هذا األخري
وهو هيئة ترشيعية» فوق وطنية» ،مسؤول عن العمل ،وفق بيان
تامزغا ،ومطالب بتطوير عملية السالم وإشاعة الرفاهية والعدالة
يف فضاء تامزغا.
إن تامزغا ،باعتبارها جزء من أفريقيا ،تضع من بني أهدافها
تحقيق الوحدة األفريقية .وتعترب األمازيغية املعيارية اللغة
الرسمية إىل جانب اللغة العربية أو الفرنسية أو اإلسبانية
لتامزغا .كما أن اللغات األخرى لتامزغا (اللهجات العربية املختلفة
واملتغريات األخرى األمازيغية) هي أيضا رسمية يف مناطقها
املتتالية وفقا لقوانني هذه املناطق .إن غنى التنوع اللغوي لتامزغا
هو تراث ثقايف يحظى باحرتام وحماية خاصتني.

ووعيا منها برضورة إدراج عملها يف إطار املنظمات الدولية،
فإن كونفدرالية تامزغا تلتزم باالنخراط وتبني املبادئ والحقوق
وااللتزامات املنصوص عليها يف مواثيق تلك املنظمات ،وتؤكد من
جديد التزامها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا،
وعزمها عىل العمل من أجل السالم واألمن يف العالم.
الباب األول :أحكام عامة ومبادئ أساسية
املادة  .1تامزغا هي كونفدرالية ديمقراطية واجتماعية ،وعابرة
للحدود تتأسس عىل الحق يف الحكم الذاتي للجهات.
املادة  .2السيادة لشعوب تامزغا ،التي تمارسها مبارشة عن طريق
االستفتاء و بشكل غري مبارش من خالل املؤسسات الدستورية
الفيدرالية املنتخبة ديمقراطيا وبكامل الحرية يف كل دولة فيدرالية
داخل الكونفدرالية.
املادة  .3األحزاب السياسية يف تامزغا تساهم يف التعبري عن اإلرادة
السياسية ملواطني الكونفدرالية ،ال يمكن أن يكون هناك حزب
واحد يف فضاء تامزغا.
املادة  .4لكل مواطن من تامزغا الحق يف حرية التجمع السلمي
وحرية تكوين الجمعيات عىل جميع املستويات ،بما يف ذلك
السياسية والنقابية واملدنية .لكل فرد الحق يف أن ينشأ مع أخرين
نقابات واالنضمام إليها للدفاع عن مصالحه.

املادة  .5تامزغا كونفدرالية محايدة .مع ذلك لكل فرد حرية
العقيدة والدين والفكر .إن حرية الدين والعقيدة تنطوي عىل الحق
يف اعتناق وممارسة الدين ،والحق يف التعبري عن قناعاته ،والحق يف
االنتماء أو عدم االنتماء إىل طائفة دينية .وال يجوز إرغام أي واحد
ملمارسة ديانة كرها.
املادة  .6علم تامزغا هو العلم الثالثي األلوان بخطوط أفقية،
االصفر واألخرض واألزرق يتوسطه حرف تيفيناغ ( )Zباألحمر.
املادة  .7شعار تامزغا هو املساواة والحرية والتضامن.
الباب الثاني :الكرامة اإلنسانية
املادة  .8كرامة اإلنسان مصونة .ويجب احرتامها وحمايتها.
املادة  .9لكل إنسان الحق يف الحياة .وال يجب إدانة أي شخص
بعقوبة اإلعدام أو إعدام أي شخص.
املادة  .10ال يجب أن يتعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو
املعامالت الإلنسانية أو الحاطة بالكرامة.
املادة  .11يحظر االتجار يف البرش.
املادة  ..12ال يجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص.
املادة  .13ال يجوز إجبار أي أحد عىل أشغال شاقة أو القيام بعمل
إجباري ضد رغبته.
الباب الثالث :الحريات
املادة  .14لكل مواطن الحق يف الحرية واألمن.
املادة  .15لكل مواطن الحق يف احرتام حياته الخاصة والعائلية،
وحرمته املنزلية ،ومراسالته واتصاالته.
املادة  .16لكل مواطن الحق يف حرية التعبري ،ويشمل هذا الحق
حرية الرأي وحرية تلقي أو اإلدالء باألخبار واألفكار وتلقيها
وإذاعتها دون أن يكون هناك أي تدخل من السلطات العمومية
أو غريها.
املادة  .17يجب احرتام وحماية حرية اإلعالم وتعدديته .ال يمكن
متابعة أو محاكمة أي صحفي أثناء ممارسة ومزاولة مهنته.
املادة  .18لكل مواطن الحق يف الرتبية .ويشمل هذا الحق إمكانية
متابعة التعليم اإللزامي باملجان .ويجب أن يكون التعليم إلزاميا
حتى الحصول عىل دبلوم التعليم الثانوي (الباكلوريا) .يجب عىل
الدول الفيدرالية لتامزغا جعل التعليم أولوية قصوى.
املادة  .19تحرتم حرية إنشاء املؤسسات التعليمية وفقا للمبادئ

الديمقراطية ،ويحق لآلباء ضمان تربية و تعليم أوالدهم وفقا
ملعتقداتهم الدينية ،والفلسفية والرتبوية وذلك طبقا لقوانني كل
دولة فيدرالية التي تنظم هذه العملية.
املادة  .20لكل مواطن من تامزغا الحرية يف البحث عن العمل،
والتنقل واإلقامة والعمل وتوفري خدماته يف جميع واليات
الكونفدرالية.
املادة  .21لكل مواطن الحق يف العمل وممارسة مهنة يقبلها أو
يختارها بكل حرية.
املادة  .22لكل فرد الحق يف التمتع بممتلكاته املكتسبة بصفة
قانونية ،واستخدامها ،والحصول عىل ثمارها وعائداتها ،والترصف
فيها وتوريثها .وال يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته .وال
يمكن الحد من هذا الحق إال يف حالة نزع امللكية من أجل منفعة
عامة ،أو تصنيف للبنايات و املواقع األثرية ،أو مخططات التهيئة
الرتابية .ويف حالة املساس بهذه الحقوق فإن ضحايا القيود
عىل حقوق امللكية ،يحصلون مسبقا عىل تعويضات عادلة عن
الخسائر التي لحقتهم .وفقا للحاالت والرشوط القانونية .ويمكن
تنظيم استغالل املمتلكات بموجب القانون يف حدود املراعاة الالزمة
للمصلحة العامة .وتخضع أمالك «االحباس» أو «الوقف» وكذا
األمالك الجماعية «الجموع» ،لنفس مقتضيات هذه املادة.
املادة  .23ال يجوز إبعاد أو طرد أو نفي أي شخص أو تسليمه
إىل دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر عقوبة اإلعدام،
أو التعذيب أو غريها من العقوبات أو املمارسات
الالإنسانية أو املهينة .ويحظر الطرد الجماعي.
املادة  .24حق اللجوء مضمون ،وذلك وفقا واحرتاما
لقواعد اتفاقية جنيف املوقعة  28يوليوز .1951
الباب الرابع :املساواة
املادة  .25جميع مواطني تامزغا متساوون يف الواجبات
والحقوق.
املادة  .26يمنع أي تمييز عىل أساس اللون او النوع
أو األصول اإلثنية أو االجتماعية ،أو اللغة أو الدين أو
املعتقد أو الرأي السيايس وغريه ،أو اإلعاقة أو السن أو
غري ذلك.
املادة  .27إن كونفدرالية تامزغا تحرتم وتدافع عن
التنوع الثقايف ،والديني واللغوي.
املادة  .28يجب ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف
جميع املجاالت ،بما يف ذلك العمل ،واألجور والتعويضات
واإلرث.
املادة  .29يكفل لكل مواطن الحق يف الزواج من
الشخص الذي يختاره ،وكذا الحق يف تكوين األرسة.
ويحظر الزواج املكروه.
املادة  .30إن حماية األرسة مكفولة عىل املستويات
القانونية واالقتصادية و االجتماعية.
املادة .31للطفل الحق يف الحماية والرعاية الرضورية لسالمته.
يتعني عىل السلطات العمومية واملؤسسات الخاصة إعطاء أولوية
يف االعتبار لرعاية مصالح الطفل العليا.
املادة  .32يحظر تشغيل األطفال .ال يجب أن يكون الحد األدنى
لسن العمل أقل من سن االنقطاع عن فرتة التعليم اإللزامي.
املادة  .33إن كونفدرالية تامزغا تحرتم وتعرتف وتحمي حق كبار
السن يف العيش و الحياة الكريمة.
املادة  .34تحرتم كونفدرالية تامزغا وتعرتف بحق األشخاص ذوي
اإلعاقات يف االستفادة من التدابري الهادفة إلدماجهم االجتماعي
واملهني وكذا مشاركتهم يف حياة املجتمع.
الباب الخامس :التضامن
املادة  .35تعمل كونفدرالية تامزغا من اجل تنمية اقتصادية مع
احرتام البيئة ،وحقوق اإلنسان وقواعد اجتماعية جدية للجميع
وفقا ملبدأ التنمية املستدامة.
املادة  .36إن كونفدرالية تامزغا تعرتف وتحرتم الحق يف االستفادة
من خدمات الضمان االجتماعي واملصالح االجتماعية التي توفر
الحماية يف حاالت مثل املرض وفرتة الحمل والوالدة وحوادث الشغل
والعجز والعوز أو الشيخوخة و فقدان الشغل.
املادة  .37ملكافحة الفقر والتهميش االجتماعي ،فإن «كونفدرالية
تامزغا» تعرتف وتحرتم وتحمي الحق يف املساعدة االجتماعية
والحق يف سكن يضمن حياة كريمة لجميع أولئك الذين ليست
لديهم موارد كافية.
املادة  .38لكل فرد الحق يف الرعاية الطبية املجانية.
املادة  .39إن التمتع بالحقوق وفقا ملبدأ التضامن يتضمن
مسؤوليات وواجبات سواء تجاه األشخاص اآلخرين أو تجاه
املجتمع اإلنساني وأجيال املستقبل.
*هذا املرشوع وافقت عليه الجمعية العاملية األمازيغية أيام 9
و  10و  11ديسمرب  ،2011يف الجمع العام التأسييس بربوكسل،
وسيعرض عىل الجمعيات املحلية ،واإلقليمية والوطنية ،إلبداء
رأيها فيه قبل اعتماده نهائيا يف الجلسة العامة االستثنائية،
املقرر عقدها يف أواخر  2012يف الناظور باملغرب.
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العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 138يناير 2962/2012

حممد البطيوي رئيس التجمع العاملي األمازيغي يف حوار مع جريدة «العامل األمازيغي» :

الكونغريس العاملي األمازيغي وصل إىل مرحلة اليأس وقررنا أن ندفنه يف بروكسيل
حذار من أن يضع السياسيني أقدامهم يف موضوع األمازيغية
حاورته رشيدة إمرزيك
* أسستم أخريا يف بلجيكا منظمة ،أطلقتم
عليها إسم «التجمع العاملي األمازيغي»،
ما الهدف من اللجوء إىل بلجيكا ،ألن
البعض يعتقد أن هناك أسباب خفية من
وراء ذلك؟
** بداية أقول لكل املهتمني بالشأن
األمازيغي إن اللجوء إىل بلجيكا لم
يكن ليشء يف نفس يعقوب ،بحيث
كانت هناك خطة أتت يف إطار
إسرتاتيجية لتحقيق أكرب وأهم
مطالب الحركة األمازيغية ،باإلضافة
إىل أن بروكسيل هي عاصمة اإلتحاد
األوروبي ناهيك عن مسألة القرب
من املؤسسات األوروبية بما يف ذلك
الربملان واملفوضية األوروبيني ،ولهذا
سريكز التجمع العاملي األمازيغي يف
البداية عىل الحكم الذاتي للجهات،
وتعترب بلجيكا النموذج البارز يف هذا
الصدد يف أوروبا إن لم نقل يف العالم
لنجاح الحكم الذاتي للجهات بها،
فمثال بلجيكا بقيت للسنتني بدون
حكومة فيدرالية ورغم ذلك فالدولة
ظلت تشتغل والناس يتقاضون
أجورهم ويعالجون نظرا لوجود
حكومات يف الجهات والتي واصلت
العمل من أجل السري العادي للحياة يف
هذه الدولة ،ألن مسألة الديمقراطية
التشاركية أو ما يسمىب ب�La démo
 crate participatifأصبحت اليوم
هي «الدينامو» أو املحرك الحقيقي
لتقارب الثقافات وتعددها وكذلك
بسط نوع من اإلتفاق الجماعي
مابني مكونات أي شعب كيفما
كان ،وهذا هو ما جعلنا نلتجئ إىل
بروكسيل لتأسيس التجمع العاملي
األمازيعي.
* انتخبت عىل رأس التجمع العاملي
األمازيغي ،ماهي القيمة املضافة لهذه
املنظمة؟
** نحن يف منظمة التجمع العاملي
األمازيغي ،لن أقول إننا قررنا أن
نشتغل بطريقة بريوقراطية ،ألن
العديد من املتتبعني يقولون إن
املكتب الكونفيدرايل للمنظمة يضم
مجموعة من املثقفني ،حتى أن هناك
من قال إن رئيس املنظمة لديه العديد
من الديبلومات املهم «كيما درنا
وحلنا» ،ولكن هذا ال يهم ،فقد قررنا
االشتغال عىل ملفات ستنبتق عنها
مجموعة من املشاريع واملتطلبات
التي تشغل كل املكونات الثقافية
والهوياتية والدينية ل»تمازغا» ،أي
شمال أفريقيا الكبري والذي يتكون
من املغرب ،تونس ،الجزائر ،مرص،
موريتانيا ،والنيجر ،ومايل ،....إذ أن
مكونات هذا الفضاء الثقايف متعددة،
وسنحاول يف منظمتنا ،بالدرجة األوىل،
البحث عن حلول محلية ،ولن أقول،
إن أي يشء يحدث يف املغرب مثال او يف
الجزائر سنعمل عىل طرحه مبارشة
أمام املحاكم الدولية او املنظمات
الدولية ،بل سنحاول الدخول يف
حوار ونقاش بناء مع املسؤولني
عىل أساس حل هذه املشاكل ،فمثال
أرايض الجموع باملغرب ،التي تعرف
انتهاكات خطرية ،وأرايض الحبوس
واملعتقلني االمازيغ فهناك العديد
من الحقوق املنتهكة ،سنحاول
مناقشتها محليا ،وان لم يعط الحوار
نتائج إيجابية ،فحينها سنطرح
هذه القضايا أمام املؤسسات املعنية
باألمر ،إما يف أوروبا أو خارجها،
ويمكن أن نطرحها أمام األمم املتحدة

إن اقتىض األمر ذلك عىل أساس حل
هذه املشاكل .ويف نظري هذه هي
القيمة املضافة لهذه املنظمة ،فنحن
مجرد محامون نناضل من أجل
القضية األمازيغية.
* أكدتم يف البيان الختامي أن تأسيس
هذه املنظمة وفق القانون البلجيكي فيه
أسباب من ضمنها القرب من االتحاد
األوروبي من جهة وتجاوز االرتباك
الذي قد يحصل من جهة أخرى ،علما
أن هذا اإلطار يتأسس عىل نقيض ما
عرفه الكونغريس العاملي األمازيغي
من رصاعات بني صيغتي تيزي وزو
ومكناس ،ما رأيك؟
** كانت هناك رضورة ويف نفس
الوقت كان خيار .كانت رضورة ألننا
وصلنا إىل مفرتق الطرق ،يف املغرب
مثال يوجد ثالثون حزبا ،فحزب
االستقالل لوحده أنجب العديد من
األحزاب كاإلتحاد الوطني للقوات
الشعبية واإلتحاد االشرتاكي ومن
بعد رفاق الشهداء الذي أعطى
الطليعة الديموقراطي اإلشرتاكي...
الخ .ففي البداية كان هناك حزب
واحد فقط أعطى فيما بعد ستة
تنظيمات أخرى ،و هي اآلن متواجدة
داخل الساحة السياسية املغربية ،وال
أدري ملاذا األمازيغ ال يقبلون ظهور
تنظيمات أخرى ،فهم ليسوا مالئكة،
فالخطري ليس يف وقوع املشكل بل
يف تمادي املشكل ،فنحن كنا أمام
مشكل والطريق مسدود وال نعرف
ماذا سنفعل يف هذه الحالة ،وأصبحنا
أمام أمر الواقع ،فهناك مجموعة
من امللفات العالقة كارايض الجموع
واملعتقلني وانتهاك الحرمات وأطفال
يستغلون جنسيا وعمليا وينقطعون
عن الدراسة ،إذن ماذا علينا أن نفعل
يف هذه الحالة ،هل ننتظر الكونغريس
حتى يحل مشاكله؟
فمن خالل النقاش الذي دار بيننا
استنتجنا أن الكونغريس وصل إىل
مستوى العقم وال يمكنه أن ينتج،
ألن الرصاعات كانت كبرية جدا وكان
يف طور املنية .وقررنا يف بروكسيل
أن ندفن الكونغريس ونشيع جنازته
يف إطار الكرامة ،فنحن لم نسب
ولم نشتم أحدا ،وأضيف أن من لديه
رغبة يف أن يواصل صيغة الكونغريس
«فالله إعاونو وداكيش سوقو مايش
سوقنا» وأتمنى أن نكون متعددين،
ألنه يف التعددية اإلنتاج واملردودية.
وأضيف أن التجمع قدم مسبقا بعض
النقط التي تدخل يف جدول أعماله،
ففي املستقبل القريب سنقوم
بصياغة رسائل سنوجهها إىل العديد
من رؤساء وملوك الدول ،سنخربهم
عربها عن مجموعة من القضايا
الشائكة ،التي تستوجب حلوال فورية
وعقالنية وديمقراطية وإنسانية،
فهناك العديد من العائالت تعاني
كعائالت املعتقلني بالرشيدية ،التي
تعاني ظروف قاسية بسبب اعتقال
أبنائهم يف ملفات سياسية بعيدة كل
البعد عما هو قانوني ،وهذه امللفات
تستوجب الرسعة لحلها ولتخفيف
العبء عىل هذه العائالت ونفس األمر
بالنسبة مللف أرايض الجموع.
* ماهو برنامج عملكم يف إطار التغيريات
أو الثورات التي عرفتها دول شمال
افريقيا والتي تمثلها منظمتكم؟
** سنحاول إخبار املسؤولني الجدد
الذين وصلوا إىل الحكم يف هذه الدول،

والتي نعرتف بسيادتها ،و «ميثاق
تمازغا» واضح يف هذا اإلطار ،نحن ال
ندعو إىل انقالب أو إىل تغيري نظام أي
دولة ،فكل ما نطالبها به هو احرتام
مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة بني
الرجل واملرأة وحقوق الطفل والعجزة
واملعوقني ،بمعنى أنه يجب ان يعيش
اإلنسان كإنسان وكفرد حر يف فضاء
تمازغا ،وال يمكننا أن نتدخل يف
االتجاهات السياسية واالقتصادية
ألن التجمع كونفدرالية اجتماعية
ديمقراطية عابرة للحدود والهدف
املسجل عىل املدى البعيد هو خلق
برملان يجمع شعوب تمازغا وسيكون
فضاء لتفكري والتسامح واألخوة
والتبادل الثقايف والفكري والعلمي
واالقتصادي.
وفيما يتعلق بالثورات التي عرفتها
منطقة تمازغا ،هناك مجموعة
من املغالطات التي نجدها غالبا يف
بعض اإلذاعات العروبية كالجزيرة
والعربية التي أعطت لهذه الثورات
صبغة العربية ،وهذه الثورات هي
ثورات ديمقراطية ،وسنحاول
االشتغال عرب كتابات ونرش مقاالت
يف وسائل اإلعالم ومناورات دولية
لتفسري أن هذه الثورات ليست
عربية ،بل هي إنسانية ديمقراطية
حقوقية .فاللغة العربية مثال ال
تصنع الثورة واللغة األندونيسية
كذلك ،بل الثورة يصنعها الناس وال
تصنعها الثقافة ،لهذا سنحاول يف
هذا اإلطار أن نساهم بمكاتبة رؤساء
هذه الدول لحل مجموعة من امللفات،
وسنحاول تذكريهم بعدم تكرار نفس
السيناريوهات التي عرفتها هذه
الدول من قبل ،فيجب احرتام كل
الحريات الفردية والدينية داخل هذه
الدول.
* وماقولك يف إحتجاجات أمازيغ ليبيا
مؤخرا؟
** حالة ليبيا فريدة من نوعها ،فمنذ
البداية كان هناك نوع من التناقض
داخل املجلس االنتقايل ،فخطاب
مصطفى عبدالجليل بعد نهاية
الحرب واغتيال القذايف يشء والخطاب
السيايس يف ليبيا اآلن يشء آخر ،فعبد
الجليل ال يملك أي صفة ترشيعية،
بل هو داخل إطار انتقايل ،وملا نقول
انتقايل فهذا يعني انه يتكلف فقط
برواتب املوظفني وبعائالت ضحايا
الحرب بمعنى مسائل ذات طبيعة
مرحلية فقط ،أما املسائل التي
ستشكل الخطوط العريضة للدولة
فستقررها السيادة الشعبية عرب
صناديق االقرتاع ،وليس عبد الجليل
أو أي شخص أخر ،فعوض الرتكيز
عىل ماهو أهم خرج عبدالجليل يف
خطابه بالدعوة اىل تعدد الزوجات
وتطبيق الرشيعة ،يف الوقت الذي نجد
أن ليبيا مخربة أقتصاديا وسياسيا،
والوضع يف ليبيا تدخلت فيه العديد
من العنارص وأيادي خفية ،خصوصا
من قطر والسعودية ،بحيث أن هناك
جنود قطريني عىل األرايض الليبية
شاركوا يف الحرب عىل القذايف ،وهذا
ال يعني أنني أبكي عىل القذايف ،فهو
كان مجرما ولقي مرصعه وهذا
هو جزاؤه ،رغم أنني كنت أفضل أن
يحاكم ،ولكن علينا تقدير شعور
الشعب الليبي الذي عاش الظلم
والقهر يف ظل الديكتاتور القذايف.
وارى أن طريقة تدخل املجلس

االنتقايل يف الشأن السيايس لليبيا هو
خطري ،ألن ال أحد فوضه للحديث
عن الرشيعة أو أي يشء أخر  .واآلن
مطلب أمازيغ ليبيا ،وبدورنا نزكيه
وسنناضل معهم يف هذا اإلطار ،هو
والدة دولة مدنية ،فهم ينادون منذ
البداية بدولة بمعايري مدنية وليست
دينية ذات صبغة محايدة ،يعيش فيها
أي إنسان بكرامة .وكمثال الوزير
األول يف بلجيكا يتيم ومن أصل إيطايل
وعاش يف أحياء القصدير ملناجم
«شارل لوغوا» وجنسيا مثيل ورغم
ذلك فهو الوزير األول لدولة بأكملها،
وهنا أشيد فقط بدرجة التسامح يف
هذه الحالة ،ألن البلجيكيني يؤمنون
بأن األهم من سيخرج بلجيكا من
األزمة التي تغرق فيها .ومن هنا
اتمنى أن نصل إىل مثل هذه املستويات
من التسامح مابني مكونات تمازغا.
* الحكومة املغربية الحالية يرأسها
العدالة والتنمية ،وهذا الحزب له موقف
خاص بالنسبة مثال للحرف األصيل
لألمازيغية «التيفيناغ» ،يف رأيك هل سيتم
إعادة النظر يف العديد من األمور املتعلقة
باألمازيغية يف املغرب أم أن األمر سيكون
عاديا؟
** أوال كانت هناك العديد من
املقدسات باملغرب ،والتي حاليا
اندثرت كقدسية شخص امللك مثال،
ولكن من بني املكاسب السياسية
داخل املغرب والتي تعترب مقدسة
يف أعني بعض السياسيني هناك
األمازيغية ،وأحذر أي سيايس بأن
يضع قدميه يف هذه «الحريرة» فإنه
لن يخرج منه أبدا ،فاألمازيغية بكل
مكتسباتها أصبحت مقدسة يف
عيون املغاربة واألمازيغ ،وحذاري
ألي كان أن يلعب يف هذا امللعب كما
يقول الشباب ،فهذه املكاسب ناضل
من أجلها الشعب املغربي وحتى
مستعربي املغرب ،وليس فقط
املكونات األمازيغية ،ألنه ليس هناك
عرب باملغرب ،بل مستعربني ،سواء
عرب اإلسالم أو عرب الثقافة العربية،
ألن هذه األخرية ليست هي اإلسالم،
فالثقافة العربية هي عمر الخيام
صاحب الغلمان وصاحب الخمر وهي
امرؤ القيس و أبو بكر الرازي امللحد
رغم كونه فاريس ،فالعربية ليست

هي فقط ابن تيمية او اإلمام مالك
فال يجب حرص هذه الثقافة العربية
فقط يف اإلنتاج الديني ،فاألمازيغ
ساهموا يف إنعاش الثقافة العربية
والتي كان لها طابع إنساني تقدمي
حر.
فالذين يبيعون اللغة العربية ،فإنهم
يقومون بذلك عىل أساس أنها األداة
التي يمر عربها اإلسالم ،والعكس
صحيح ،فالعربية مر عربها الفكر
اإللحادي والفكر الرباني أي الذي
يؤمن بالله والذي ال يؤمن بالرسل،
وكانت أداة تحمل فكر وهي قابلة
لحمل أي فكر من امللحد إىل الفكر
الديني ألن هذه الثقافة وجدت قبل
اإلسالم.
فهؤالء الذين ينادون بكتابة
تمازيغت بالحرف العربي ،أقول لهم
إن األمازيغية لها حرفها ،أو إننا
غدا سننادي بكتابة العربية أيضا
بالحرف الالتيني ،كما أن املدارس
األجنبية والتي يدرس بها جل أبناء
وزرائنا ،تدرس العربية بالحرف
العربي ،بحيث أنه حني تأتي ساعة
العربية والتي تعترب الوحيدة يف
األسبوع ،فإنهم يتلقونها بالحرف
العربي وليس الالتيني ،فاألمازيغية
لها حرفها ونذكر بن كريان رئيس
الحكومة بذلك ،إن كان يجهله ،وهذه
الحروف أقدم من العربية ذاتها ،وهذا
ما يمكنني قوله يف هذا الصدد ،ويجب
عليهم أال يدخلوا يف هذه املغامرة،
ألنها ستكون صعبة عليهم ولن
يتحملوا انعكاساتها وقد خلون يف
سيناريو ال تحمد عقباه ،فما عليهم
اآلن هو اإلنكباب عىل امللفات العاجلة
كالتشغيل والصحة والتعليم ويرتكوا
األمازيغية وشأنها ،فيجب عليهم
اإلنكباب عىل امللفات العالقة وإن لم
يستطيعوا حلها فال يصبون فشلهم
عىل املرأة واألمازيغية.
انسحبت أخريا العدل واإلحسان من
حركة  20فرباير ،والعديد من الناس
يقولون إن هذه الحركة اآلن يف وضع ال
تحسد عليه ،أ تعتقدون أن املعارضة يف
الشارع ستستمر بالنظر إىل واقع 20
فرباير ،أم أن الشارع العام سيعرف
ركودا؟ وكيف تقرأون هذا االنسحاب،
هل هو فتح الطريق أمام العدالة والتنمية
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أما حاجز يف طريقها؟
** حركة  20فرباير بالنسبة يل انتصار ،فهي ذات طابع محايد
وعلماني ،والعلمانية ال تعني اإللحاد ،بل هي طابع تمنحها
التعددية الفكرية والسياسية ولدينية والفلسفية ،خاصة العمل
بطرق علمية وعقالنية ،وحني يدخل املشارك معك يف التظاهرة
يف نقاشات خرافية ويحلم بالخالفة ،فهذه الخالفة انتهى
أمرها ،واذكر العدل واإلحسان أن الخالفة دفنت مع «سا يس
بيكو»التي أنجبت ما يسمى بالثورة العربية الكربى ،التي قادها
لورونس العرب بمساعدة رؤوس العشائر والقبائل عىل أساس
هزم اإلمربطورية العثمانية ،وظهرت حينها املماليك واإلمارات
الصغرية ،إذن من قتل الخالفة ،فهم أهلها .وأرى أن العدل
واإلحسان دخلت يف نضال ميتافيزيقي شوه حركة  20فرباير
التي كانت أهدافها واضحة وعقالنية كالتشغيل ،محاربة الفساد،
تكافؤ الفرص ،انتخابات نزيهة ديمقراطية ،ودستور منبثق عن
لجنة دستورية ينتخبها الشعب.
أما العدل واإلحسان فمنذ سنني كانت يف حوار مع البرصي،
وقبل الدستور كانت أيضا يف حوار مع مجموعة من املستشارين
بالقرص ،عىل أساس االعرتاف بهم كحزب من أجل ترك مسألة
الخالفة جانبا ،وتبني لنا عرب مجموعة من املنابر اإلعالمية بأن
الطيب الرشقاوي وزير الداخلية السابق ،كان مستعدا للتحاور
معهم وذهب معهم بعيدا يف النقاش ،وتبني لهم فيما بعد أنهم
إن دخلوا اآلن يف معركة االنتخابات ،فإنه لن يصوت عليهم أحد،
وكانت لديهم شكوك يف النتائج التي سحصلون عليها ،باإلضافة
إىل أن مشاركتهم يف اإلنتخابات ستنقص من القيمة املضافة التي
حققتها الحركة منذ زمان ،وبالتايل سيعودون كما يقال إىل الكهف
وإىل نقطة الصفر ،ولكن نجاح العدالة والتنمية أعطاهم أمال عىل
أساس أن الشعب املغربي ناضل من أجل التصويت عىل األحزاب
اإلسالمية ،نظرا ليأس مكونات من الشعب املغربي من األحزاب
اليسارية واليمينية ألسباب مختلفة.
وبما أن االنتخابات الجماعية عىل األبواب ،فاالنسحاب جاء مابني
نجاح العدالة والتنمية واالنتخابات ،فبعد الدستور كان هناك
نقاش مفتوح حول هذا املوضوع وتوقف النقاش ،وبعدها دخلت
العدل واإلحسان مع حركة  20فرباير ،وبعد صعود العدالة والتنمية
واستحواذها عىل حصة األسد من مجموع األصوات ،فإنه بدون
شك ستدخل العدل واإلحسان غمار اإلنتخابات الربملانية املقبلة
إذن ستصبح حزبا «محرتما» باملغرب وهذا ما يربر انسحابها من
حركة  20فرباير وأنا متأكد أن تاريخ سيؤكد هذا األمر.
* هل لكم برنامج أو اسرتاتيجية فيما يخص التعاطي مع الظرف
السيايس الجديد باملغرب ،وهل أنتم متفائلون يف هذا الصدد؟
** كما قلت يف البداية فنحن نشتغل عىل ملفات وازنة ،وال
يمكنني الحكم عىل الحكومة وبعض األشخاص فيها إال بعد
تعاملنا معهم من جهة وكيفية تعاملهم مع امللفات التي سنتقدم
بها إليهم من جهة أخرى ،كملف املعتقلني السياسيني للقضية
األمازيغية والصحافيني وأرايض الجموع والحبوس الخ ...فإن
تمت االستجابة بشكل إيجابي وساهمت يف حل هذه امللفات ،فال
يمكنني أن أقول إنها حكومة غري فعالة ،بل علينا أن ننوه بهذه
املجهودات ،خاصة وأنني أنتمي إىل بيت الحرية والديمقراطية
والعدالة االجتماعية ،فمن حقق لصالحي مطلبا ما فما عليا إال أن
أتفق معه حتى ولو كان شيطانا.
* التيارات اإلسالمية تعرف مدا تصاعديا يف منطقة شمال إفريقيا ،هل
ال يخيفكم هذا املد؟ ،ألنه ال قدر الله سيتم اإلجهاز عىل بعض املكتسبات
التي تحققت يف إطار ما يسمى بالنهوض باألمازيغية.
** ال أعتقد ،فبالنسبة لظهور هذه الحركات يف منطقة «تمازغا»
فاعتقد أنها حركات ظرفية جاءت يف ظرف محدد وهي نتاج
لتاريخ القمع الذي فرض عىل الحركات الديمقراطية يف هذه
البلدان ،فالكل يعرف تاريخ اليسار املغربي ،ولن ادخل يف قصة
أي حزب  ،ولكن اليسار بصفة عامة بما فيه اليسار السيايس
أو الحركات النسائية أو الحركات من أجل املساواة والعدالة،
ففي فرتة سنوات الرصاص ،أي عهد الحسن الثاني ،كانت هناك
اعتقاالت يف صفوف اليسار ،وال يجب أن ننىس أن الحسن الثاني
وإدريس البرصي اضطروا إىل خلق حركات إسالمية من أجل
رضب اليسار االشرتاكي التقدمي العلماني ،وتم والدة الشبيبة
اإلسالمية برئاسة مطيع والتي يعترب بن كريان عضوا فاعال جدا
بها ،وكان يعطي «الزرواطة» يف الجامعات ،فوزير حكومتنا لم
يكون رجال سهال بل كان عنيفا ،ومع احرتاماتي له ،ولكن هذه
حقيقة وكان يمارس بعض املمارسات والتي ال يمكن لصاحبها
أن يصل لهذا املنصب الذي يوجد عليه اآلن ولكنه وصل ،كما أنهم
قاموا بمجموعة من االغتياالت ومن ضمنها اغتيال عمر بن جلون
وهي مسألة واضحة وال مناص من انكارها.
فالنظام فتح أمامه الباب بعد أن قمع الحركات اليسارية والتي
حاول ضبطها ووضعها يف اإلطار الذي يريده املخزن ،وكانت هناك
اعتقاالت يف صفوف الطلبة القاعديني واليساريني ،والنظام ساهم
يف ذلك ،بحيث كان بناء مساجد داخل الجامعات يدخل يف هذا
اإلطار ،فالنظام لعب دورا مهما يف هذا األمر ،يف الوقت الذي كان
يمنع فيه أي تجمع للمناضلني اليساريني ،وكان كل ماهو يساري
ممنوعا ،وكل ما انبثق عن حركة اإلسالمية كان يصفق له من قبل
النظام ،وأعتقد ان املسألة اآلن ظرفية ألن اليسار أصبح حركة
ديمقراطية بصفة عامة ،وهذه فرصة من أجل إعادة هيكلته من
جديد وتغيري أسرتاتيجية عمله وتدخل يف سياق أخر للنضال.
وأرى أن هذه «العدالة والتنمية» ربما ستندثر يف السنوات املقبلة،
نظرا لوجود جهاز من املمانعة داخل املجتمع املغربي ،فمن قبل
كان بنكريان يتحدث عن إغالق الحانات ودور الدعارة ،واآلن لم يعد
يتحدث عنها ،ألن هذه أمور بكل بساطة لم تظهر مع بن كريان
وال مع النظام املخزني الحايل ،بل ظهرت منذ وجود اإلنسانية،
فال يستطيعون القضاء عىل ذلك بل ما عليهم هو أن العمل من
أجل الحد من أنتشار هذه الظواهر عرب التوعية باملدارس والرتبية
داخل البيوت والتعليم وليس بالقمع ألن القمع ال يولد إال العنف،
فالوسائل القديمة برهنت أنها تولد أزمات نفسية ،لهذا علينا

ملف العدد
تجنب القمع واالعتقال واالضطهاد ،ويجب أيجاد طرق عقالنية
عىل أساس بناء مجتمع سليم وصحيح وديمقراطي ومبني عىل
التسامح.
* تم تنصيب حكومة بن كريان بعد  35يوم من االنتظار ما تعليقكم عىل
هذا التأخري والوزراء املعينني؟
** يقول املحللون االقتصاديون إن هناك أيادي خفية ،ولكن خفية
عىل أنظار من يظن أنها خفية ،ونحن نعرف تلك األيادي من أين
أتت ومن فيها ،وأنا ال اسميهم أيادي خفية بل ل « GSMخفية»،
وأظن أن املؤسسة امللكية لعبت دورا مهما وحني أقول املؤسسة،
فال أقصد امللك لوحده ومستشاريه ،بل لوبيات اقتصادية دينية
الخ …تدور حول فلك القرص والتي تدافع عىل مصالحها.
وعىل سبيل املثال فمرشوع « »TGVليس مرشوعا اقتصاديا،
بل سياسيا والكل يعلم ذلك ومعظم الجرائد االقتصادية تناولت
املوضوع ،سواء عىل الصعيد الوطني أو الدويل ،فاملرشوع جاء عىل
أساس إنقاذ ساركوزي وإعطائه فرصة النتخابه للمرة الثانية،
ونحن نعرف عالقة ساركوزي مع النخبة ومع املؤسسة امللكية،
إذن هذه املسألة كما يقال رس يعلمه العام والخاص (Secret de
 ، )polichinelleوال يجب الكذب عىل املواطنني ،فاملرشوع هو غري
قابل للحياة  ،فنحن ال يمكننا استثمار  25مليار درهم يف TGV
يف الوقت الذي نجد أن العالم القروي يعاني من انعدام املدارس
واملستشفيات ويعرف نسب مرتفعة لوفيات الحوامل.
فحتى مجموعة من الدول االروبية ال يوجد بها خط ل « ، »TGVيف
الوقت الذي نجده يف املغرب يربط بني طنجة والدارالبيضاء.
ونجد أن العدالة والتنمية قد ناقشت األمر من قبل وطرحت
مجموعة من األسئلة ،وكان خطأ اسرتاتيجيا ألنهم طرحوه
مسبقا ،وهذا السبق جعل القرص يكون عىل علم بذلك مما جعله
يتخذ حذره من األمر ألن تويل العدالة والتنمية لوزارة التجهيز
سيعرض املرشوع للخطر وأن ما تم االتفاق عليه عىل خلفية
املرشوع لن يتم ،كما نعلم أن قبل مغادرة كريم غالب من الوزارة
احرتقت امللفات وجميع الجرائد املغربية كتبت عن املوضوع ،ولكن
ما ال نعلمه هو ملاذا احرتقت هذه امللفات وماذا تحتوي؟ ونفس
اليشء حدث يف فرتة البرصي حيث احرتق مكتبه قبل مغادرته
لوزارة الداخلية ،وما ال يفهم هو ما سبب الذي يؤدي الحرتاقها
ومن املسؤول؟
والكل يعرف الرصاع الذي دخل فيه أل فاس وال اقل أهل فاس،
أي النخبة الربجوازية مريكاندينية والتي قضت عىل املغرب وعىل
الدنيا بأرسها ،متشبثة بالوزارة وال تريدها للعدالة والتنمية
ونفس اليشء بالنسبة لالقتصاد ،إذن هنا يتضح تفضيل املصالح
الشخصية واملؤسساتية عىل املصلحة العليا للشعب ،فال أحد فكر
يف مصلحة الوطن والشعب يف تكوين هذه الحكومة.
فمنذ الدستور األول للبالد نفس الشعارات تتكرر ونفس «الحريرة»
يتم توزيعها ففي كل دستور هناك العهد الجديد والعرص الجديد،
ونفس األشخاص اليوم كانوا ينادون بنفس الشعارات يف ، 1996
وأعتقد أننا لسنا يف عهد جديد ،بل يف استمرارية املخزن النشيط من
هذه االستمرارية فكل مرة يلتجأ إىل بعض اإلصالحات الصغرية
التي ال تؤثر عىل صبغته وطبيعته ،ويحاول أن يشيع ذلك إعالميا
بشكل قوي ،وبكل رصاحة فالعديد من املحللني ال يقدمون تحليال
علميا ،بل نفس الحوار ،فمثال يف فرتة االنتخابات ويف الساعة
الثالثة زواال يطل علينا احد املحللني ويقول إن نسبة املشاركة
ستكون  48يف املائة ،فانا لم أر يف حياتي معهد اإلحصاءات يقدم
إحصاءا يف تلك اللحظة ،بل يتم إعطاء نسبة تقديرية .فالحكومة
إذن هي حكومة تيليفونات وصالونات,
* عىل ذكر املحللني السياسيني ،فقد الحظ العديد منهم أن هناك خروقات
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دستورية ،هل تتفق معهم؟
** من طبيعة الحال هناك خرق دستوري من اليوم األول يف
طريقة تعامل امللك مع رئيس الحكومة وأنا لست من قال هذا
بل قالها عمر بن دورو يف مقاله وهو أستاذ القانون الدستوري
بالدارالبيضاء.
وهناك ثالثة خروقات فالحوارات التي جرت بني امللك ورئيس
الحكومة ،يجب أن تبقى رسية وال ترسب إىل اإلعالم وهذه
الترسيبات متأكد أنها ليست من بن كريان ،بل من القرص ،فامللك
هو ملك املغاربة وليس ملك نخبة وليس ملك قبيلة بل هو لكل
املغاربة ،وأفكاره تبقى يف الرس وال يجب أن يعلن عداءه ألحد أمام
العموم ،وكان يجب أن تبقى الحوارات التي دارت بينه وبني بن
كريان رسية حتى تتشكل الحكومة ،فهناك مصطلح يستعمل يف
أوروبا «يجب عدم تعرية التاج» وهذا الخرق بدأ قبل التصويت
عىل الدستور.
وهناك أيضا مجموعة من التناقضات ،باإلضافة إىل االرتجالية ،وأنا
أتساءل عن دور مستشاري امللك ،فأظن أن مهمتهم هي التنبيه
إىل بعض األخطاء التي قد ترتكب ،فال يجب عليهم أن يكشفوا
عن نقاشات امللك مع الحكومة وهم ملزمون بالصمت ،فهناك
خروقات عديدة استنادا إىل مجموعة من املحللني الدستوريني
باملغرب املحايدين ويشتغلون بطرق علمية ومن بينهم األستاذ
عمر بندورو والذي كانت لديه جرأة سياسية وأكاديمية وتحدث
عن هذه الخروقات.
* كمغاربة مقيمون بالخارج ماذا تنتظرون من الحكومة الجديدة؟
** ننتظر منهم يشء مهم وهو أن يرتكونا وشأننا ،ويبعدنا عنا
الدجيد ألننا تحت الحراسة الدائمة ،ويرتكوا أبناءنا يعيشون يف
البلدان التي يتواجدون بها ،فارتباطنا بالبلد هو ارتباط ثقايف
تاريخي عائيل هوياتي وال نحتاج للحكومة كي تذكرنا به،
فعائلتنا تتواجد باملغرب وأبناؤنا يف كل عطلة يدخلون املغرب
لزيارة عائلتهم وبلدهم الثاني بحكم أنهم ولدوا ببلجيكا ،وال أظن
أن وزير الهجرة مهمته أن يذكرني بهذه األمور ،ألن ما يذكرونا
بهم هو تحويالت األموال إىل املغرب  ،ويف نظري ما يمكن ان
يقوموا به لفائدة املهاجرين هو االهتمام باملستوى اللوجيستيكي
يف الحدود أن تكون فيه حدودا شبيهة بالدول الديمقراطية ،ألن
املغربي القادم من أوروبا يستغرق مثال يومني يف السفر وال يرى
أي جمركي طوال رحلته يف اتجاه املغرب ،وحني يصل إىل الجمارك
باملغرب ويف مسافة  2كيلومرت ،فإنه يستغرق يوم كامل تحت
أشعة الشمس وتعقيدات اإلجراءات ،وما عليهم القيام به هو
االستثمار يف رشطة الحدود والجمارك وتوفري باحات االسرتاحة
وأماكن لالستجمام ،ونتمنى أن تصبح الجمارك إدارة بمعنى
الكلمة وتوجد أمكنة لالسرتاحة ،وهذا ما نطالب به منذ سنني« ،
وبال ما يبقو إحضو فينا» ألننا لدينا مشاكل أخرى يف بلدان اإلقامة
وعلينا حلها بأنفسنا ألن املغرب لن يساعدنا يف ذلك ألننا نعيش
يف دول ديمقراطية ذات مؤسسات تحرتم حريات الفرد ،وحني
نقع يف مشكل فإننا ال نحتاح ال لقنصلية وال لسفارة مغربية،
وعىل سبيل املثال فالدولة املغربية لم تقدم شيئا املغاربة املقيمني
بإسبانيا والذين يؤذون الثمن الغايل بسبب األزمة االقتصادية التي
تعرفها إسبانيا.
* ماهي قراءتكم لتعيني كل من الفايس الفهري والهمة والزناكي
مستشارين للملك قبل تشكيل حكومة بن كريان؟
** هي خلق حكومة القرص فهناك حكومة القرص وحكومة بن
كريان وحكومة املوظفني الكبار ،ألن امللفات الضخمة والرضائب
يعالجها املوظفون الكبار.

وفد من التجمع العاملي األمازيغي يقوم زيارة ميدانية لقبيلة أيت سيدي حلسن
باجلماعة القروية أيت إيكو بدائرة واملاس
افتتح التجمع العاملي األمازيغي
أنشطته داخل املغرب بندوة
صحفية من تنظيم جريدة العالم
األمازيغي .هذه الندوة التي
كانت مناسبة للتعريف باملنظمة
وبميثاق
وبقانونها األسايس
تمازغا الذي يعترب خارطة طريق
لنضاله وكذا التعريف بمناضله.
ويف إطار هذه األنشطة نظم وفد
من التجمع العاملي األمازيغي
زيارة ميدانية لقبيلة أيت سيدي
لحسن بالجماعة القروية أيت
إيكو بدائرة واملاس ويتكون الوفد
من السيد محمد البطيوي رئيس
التجمع العاملي األمازيغي و أمينة
ابن الشيخ الرئيسة املنتدبة عن
املغرب والسيد رشيد راخا املكلف
بالعالقات الخارجية والسيدة
فاطمة العقيوي رئيسة جمعية
نساء أيت اكماس بنصميم
(إفران) .وهذه الزيارة كان
الهدف منها هو التعرف عن قرب
عىل ملف أرايض الساللية بذات
الجماعة و املشاكل الناتجة عنه و
املرتبطة أساسا بتعنت السلطات
املحلية واملثمتلة يف عدم تنفيذ األحكام الصادرة عن املحاكم املغربية و باسم جاللة امللك  .مما ال يدع مجاال للشك أن هذا امللف و كما هو
عليه يف جميع املناطق املغربية هو رهني حسابات مافيات العقار وبعض السلطات املحلية ،و التي حان األوان لفضح مخططاتها ومن
يقف وراءها:
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MANIFESTE DE TAMAZGHA

Pour une Confédération démocratique, sociale et transfrontalière,
basée sur le droit à l’autonomie des régions
Projet validé par l’Assemblée Mondiale Amazigh du 9, 10 et 11 décembre 2011, réunie en assemblée générale constitutive à Bruxelles et soumis à la lecture des associations locales, régionales et nationales, pour avis, avant adoption définitive à l’assemblée générale extraordinaire prévue fin octobre 2012 à Nador.

* Avertissement
En sus des principes et valeurs ancestrales
des sociétés amazighes, ce manifeste est
basé sur les textes internationaux de référence qui consacrent le standard minimum
de civilisation et démocratie dont la Déclaration universelle des droits de l’Homme (10
décembre 1948), la Convention européenne
des droits de l’Homme (4 novembre 1950),
la Convention de Genève (28 juillet 1951),
la Convention des Nations-Unies relative aux
droits de l’enfant (20 novembre 1989), la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement (12 août 1992), la Convention cadre pour la protection des minorités
nationales (1995), le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1996), le Pacte international relatif
aux droits économique, sociaux et culturels,
(16 décembre 1996), la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative
aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), la Convention des Nations Unies
contre la corruption (29 septembre 2003) et
le Pacte mondial des Nations-Unies (juillet
2000) ainsi que la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones.
(13 septembre 2007).
MANIFESTE DE TAMAZGHA
PREAMBULE
Nous acteurs, militants, personnalités et représentants des peuples des différents Etats
de Tamazgha adhérons au présent Manifeste
pour la création d’une Confédération ayant
pour objectif d’unir tous les citoyens de Tamazgha et d’œuvrer pour la défense des droits
et de l’identité des amazighs.
Le Manifeste de Tamazgha a pour but la diffusion de la démocratie participative, effective et réelle au niveau des populations vivant
dans l’espace Tamazgha, afin d’intégrer les
différents groupes ethniques, culturels, religieux et autres.
Le Manifeste de Tamazgha sans remettre en
cause les frontières politiques existantes a
pour objectif la consécration du droit à l’autonomie des régions dans chaque Etat de Tamazgha et l’établissement de structures fédérales ouvertes à tous les peuples de Tamazgha,
au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye,
en Egypte, au Mali, au Niger, en Mauritanie
et dans les îles Canaries, ainsi que de par le
monde.
Le Manifeste de Tamazgha repose sur le vécu
historique des sociétés amazighes et sur leur
héritage collectif. Consciente de son patrimoine spirituel, moral, religieux et culturel,
ainsi que de sa pluralité, sa diversité et sa
nécessaire unité, le mouvement de Tamazgha
se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité; il repose sur le principe de
démocratie participative, effective et réelle
ainsi que sur le principe de la consécration et
du respect de l’Etat de droit. Le mouvement
de Tamazgha place l’individu au cœur de son
action en instituant la citoyenneté de Tamazgha et en oeuvrant pour un espace de liberté,
de vivre ensemble, de tolérance, de paix et
de justice économique, sociale, politique, et
autres.
Le Mouvement pour la Confédération de
Tamazgha privilégie l’auto-administration
politique, connue sous le nom de démocratie
participative, dans laquelle chacun et tous
les groupes de la société, ainsi que toutes
les identités culturelles, ont la possibilité de
s’exprimer par le biais de réunions locales et
régionales, de conventions générales et de
conseils. Cette vision de la démocratie ouvre
ainsi l’espace politique à toutes les couches de
la société et permet la formation de groupes

politiques divers et variés, ce qui constitue
de ce fait un progrès dans l’intégration politique de l’ensemble de Tamazgha. Ainsi, par
la création d’un niveau opérationnel où tous
les groupes politiques, sociaux, économiques
ou culturels ainsi que toutes les communautés religieuses s’expriment directement dans
les processus locaux et régionaux de prise
de décision, Tamazgha renforce l’autonomie
structurelle des acteurs sociaux et créée les
conditions nécessaires à l’organisation de
l’ensemble de la Confédération.
Tamazgha est une Confédération des Etats
fédéraux d’Afrique du Nord. Chaque Etat fédéral est formé des entités fédérées, à savoir
les régions autonomes. Les régions autonomes
fédérées sont chargées de l’application du
processus démocratique de prise de décision
depuis le niveau local jusqu’au niveau global,
et ce, dans le cadre d’un processus politique
continu.
La Confédération de Tamazgha est dotée
d’un Parlement confédéré. Ce dernier en tant
qu’organe législatif supra national est chargé
d’œuvrer selon le Manifeste de Tamazgha et
de faire progresser la paix, le bien être et la
justice dans l’espace de Tamazgha.
Tamazgha, en tant que partie de l’Afrique
s’assigne, en outre, comme l’un des objectifs
la réalisation de l’unité africaine.
Les langues officielles de Tamazgha sont
l’amazigh standard et l’arabe. Les autres langues de Tamazgha (les différents dialectes
arabes et les différentes variantes amazighes)
sont aussi officielles dans leurs régions respectives conformément aux statuts de ces régions. La richesse de la diversité linguistique
de Tamazgha est un patrimoine culturel qui
fait l’objet d’un respect et d’une protection
spéciale.
Consciente de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, la Confédération de Tamazgha souscrits
aux principes, droits et obligations découlant
des Chartes desdits organismes et réaffirme
son attachement aux droits humains tels qu’ils
sont universellement reconnus et réaffirme la
détermination à œuvrer pour le maintien de
la paix et de la sécurité dans le monde.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1. Tamazgha est une Confédération
démocratique, sociale et transfrontalière basée sur le droit à l’autonomie des régions.
Article 2. La souveraineté appartient aux
peuples de Tamazgha qui l’exercent directement par voie de référendums et indirectement par l’intermédiaire des institutions
constitutionnelles fédérales élues librement
et démocratiquement dans chaque Etat fédéral de la Confédération.
Article 3. Les partis politiques au niveau de
Tamazagha contribuent à l’expression de la
volonté politique des citoyens de la Confédération. Il ne peut y avoir de parti unique dans
l’espace de Tamazagha.
Article 4. Tout citoyen de Tamazgha a droit à
la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association à tous les niveaux, notamment
dans les domaines politique, syndical et civique. Toute personne a le droit de fonder
avec d’autres des organisations syndicales et
de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
Article 5. Tamazgha est une confédération
neutre. Cependant, chacun dispose de la liberté de religion, de conscience et de pensée.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une
religion, le droit d’exprimer ses convictions et
le droit d’appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n’est tenu de pratiquer une

religion contrairement à sa conscience.
Article 6. L’emblème de Tamazgha est le drapeau tricolore à bandes horizontales, bleu,
vert et jaune frappé en son centre de la lettre
tifinagh (Z) en rouge.
Article 7. La devise de Tamazgha est EGA
LITE, LIBERTE, SOLIDARITE.
TITRE II
LA DIGNITE HUMAINE
Article 8. La dignité humaine est inviolable.
Elle doit être respectée et protégée.
Article 9. Toute personne a droit à la vie. Nul
ne peut être condamné à la peine de mort, ni
exécuté.
Article 10. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
Article 11. La traite des êtres humains est
interdite.
Article 12. Nul ne peut être tenu en esclavage
ni en servitude.
Article 13. Nul ne peut être contraint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
TITRE III
LES LIBERTES
Article 14. Tout citoyen a droit à la liberté et
à la sécurité.
Article 15. Tout citoyen a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile, de
sa correspondance et de ses communications.
Article 16. Tout citoyen a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir ingérence des autorités
publiques ou autres.
Article 17. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés et protégés. Aucun
journaliste ne peut faire l’objet de poursuite
judiciaire dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions.
Article 18. Tout citoyen à droit à l’éducation.
Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’obtention
du diplôme des études secondaires (Baccalauréat). Les Etats fédéraux de Tamazgha
doivent faire de l’éducation la priorité des
priorités.
Article 19. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des
principes démocratiques, ainsi que le droit
des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à
leurs convictions religieuses, philosophiques
et pédagogiques, sont respectés selon les
lois de chaque Etat fédéral qui en régissent
l’exercice.
Article 20. Tout citoyen de Tamazgha a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de
circuler, de s’établir ou de fournir des services
dans tous Etats de la Confédération.
Article 21. Tout citoyen a le droit de travailler
et d’exercer une profession librement choisie
ou acceptée.
Article 22. Toute personne a le droit de jouir
de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en percevoir les
fruits et les revenus, d’en disposer et de les
léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété.
Cependant, ce droit peut connaître des limites
dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, de classement des monuments et
des sites, des plans d’aménagement des territoires. Les propriétaires, victimes des limites
relatives au droit de propriété, dans les cas
et les conditions prévus par la loi perçoivent
préalablement une juste indemnité pour les
pertes subies. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire
à l’intérêt général. Les biens de main morte
(Habous) et les biens collectifs (Al Jamaa)

sont concernés par le présent article.
Article 23. Nul ne peut être éloigné, expulsé
ou extradé vers un Etat où il existe un risque
qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumaines ou dégradants. Les expulsions collectives sont interdites.
Article 24. Le droit d’asile est garanti dans le
respect des règles de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951.
TITRE IV
L’EGALITE
Article 25. Tous les citoyens de Tamazgha sont
égaux en devoirs et en droits.
Article 26. Est interdite toute discrimination
basée sur le genre, les origines ethniques ou
sociales, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre
opinion, l’handicap, l’âge ou autres.
Article 27. La Confédération de Tamazgha
respecte et défend la diversité culturelle,
religieuse et linguistique.
Article 28. L’égalité entre les femmes et les
hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière de travail, de
rémunération et d’héritage.
Article 29. Le droit de se marier avec la personne de son choix et le droit de fonder une
famille sont garantis. Les mariages forcés sont
interdits.
Article 30. La protection de la famille est
assurée sur le plan juridique, économique et
social.
Article 31. L’enfant a droit à la protection et
aux soins nécessaires à son bien-être. L’intérêt supérieur de l’enfant doit faire l’objet
d’une considération primordiale de la part
des autorités publiques et des institutions
privées.
Article 32. Le travail des enfants est interdit.
L’âge minimal d’admission au travail ne peut
être inférieur à l’âge auquel cesse la période
de scolarité obligatoire.
Article 33. La Confédération de Tamazgha
respecte, reconnaît et protège le droit des
personnes âgées à mener une vie digne.
Article 34. La Confédération de Tamazgha
respecte et reconnaît le droit des personnes
handicapées à bénéficier de mesures visant
leur intégration sociale et professionnelle
ainsi que leur participation à la vie de la société.
TITRE V
LA SOLIDARITE
Article 35. La Confédération de Tamazgha
œuvre pour un développement économique
dans le respect de l’environnement, des droits
de l’Homme et de vraies règles sociales pour
tous conformément au principe du développement durable.
Article 36. La Confédération de Tamazgha
reconnaît et respecte le droit d’accès aux
prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas
tels que la maladie, la maternité, les accidents
du travail, l’invalidité, la dépendance ou la
vieillesse et la perte d’emploi.
Article 37. Afin de combattre la pauvreté et
l’exclusion sociale, la Confédération de Tamazgha reconnaît, respecte et protège le droit
à une aide sociale et à un droit au logement
destinés à assurer une existence digne à tous
ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Article 38. Toute personne a le droit de bénéficier gratuitement de soins médicaux.
Article 39. La jouissance des droits issus du
principe de la solidarité entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui
qu’à l’égard de la communauté humaine et
des générations futures.
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LA CONSOLIDATION DES DROITS DES AMAZIGHS
Azul felawe
Mesdames et messieurs bonjour,
Après avoir remercié les organisateurs et
toutes celles et tous ceux qui, d’une façon
ou d’une autre, ont œuvré pour cette rencontre, je voudrais avoir une pensée pour le
vent des mouvements pacifiques de revendications et de libertés qui depuis le Sud
de la méditerranée a commencé à souffler
sur le monde. Lors d’une journée d’étude
sur l’identité , devant l’expression des sentiments identitaires et culturels amazighs,
l’un des participants, pour sur non amazigh,
a cru bon de s’offusquer et d’affirmer qu’il
était dangereux de revendiquer une identité et une culture amazighe, et bien sûr, de
surcroît, des droits pour les amazighs. Ce à
quoi il se vit répondre que ce qui était dangereux c’était de ne pas reconnaître l’autre
et de ne pas tenir compte des sentiments,
identités et cultures d’autrui, de l’exclusion, de la marginalisation...
Avant d’épiloguer sur la question de la
consolidation des droits des amazighs,
il convient de rappeler ce qu’il en est de
la situation des droits des amazighs, aujourd’hui. Il est clair que les peuples amazighs, d’une façon générale, sont loin de
bénéficier, comme il se devrait, des droits
reconnus selon les standards universels des
droits de l’homme. Au moins, deux grands
axes méritent qu’on s’y attarde : le premier
a trait à la langue, à la culture et à la reconnaissance, tandis que le second porte sur la
question du droit au développement et à la
prise en main de son destin.
1. Le droit à la langue, à la culture et à la
reconnaissance
1.1. Le droit à l’identité culturelle
J’ai souvenir que, longtemps durant, certains berbères n’osaient pas s’entretenir dans leur langue maternelle, dès lors
qu’ils n’étaient pas entre eux mais dans des
cercles constitués de personnes autres que
d’origine amazighe.
« Chleh », « chlieh », ou « chleu » était des
termes péjoratifs utilisés, au Maroc, par
les non amazighs, pour qualifier l’amazigh,
le berbère considéré comme individu de
second rang. Ce complexe, que d’aucuns
pouvaient avoir, semble s’estomper avec le
temps. Le berbère n’a plus honte de parler sa langue et de revendiquer son identité et sa culture amazighes. La prise de
conscience des peuples berbères semble
faire son chemin.
Pourtant, aujourd’hui encore, nombre de
parents ont toujours des difficultés à donner à leurs enfants des prénoms amazighs.
Le Maire de Nador, en la personne de Tarik
Yahya, qui avait décidé, en 2003, selon les
compétences du Conseil municipal, d’utiliser les caractères Tifinagh sur les panneaux
de signalisation et les extraits d’état civil
avait eu toutes les difficultés inimaginables
avec les autorités.

1.2. La revendication et l’exercice de droits
effectifs
Les populations amazighes sont de plus en
plus revendicatrices d’un droit à la langue,
à la culture amazighe et à la reconnaissance nationale. Au-delà des statistiques et
chiffres officiels, [dont chacun conviendra
que l’on peut en faire tout ce que l’on veut],
un grand nombre de populations amazighes
trouve énormément de difficultés avec
l’Administration et ses services pour ne pas
connaître d’autre langue que celle d’origine.
Il convient de noter que, du point de vue du
droit, les constitutions réaffirment le principe de l’égalité entre les ressortissants.
Que les instruments internationaux, réaffirment divers principes dont celui de la
non discrimination, de l’égalité, des droits
des peuples autochtones...
Dans le cas du Maroc, à titre d’exemple,
certains efforts commencent à se faire ces
derniers temps. Preuve s’il en est la création de l’IRCAM, les émissions de radio et
télévision, les festivals, les caractères tifinagh… Toutefois, le hiatus est important
entre ce qui se fait et les revendications du
mouvement amazigh.
L’amazigh langue nationale, langue officielle ou constitutionnelle ? Tel était le
débat, au Maroc, au moment de l’élaboration de la réforme de la dernière constitution. Aujourd’hui, la constitution consacre,
au Maroc, l’Amazighe comme langue officielle. Mais cela ne suffit pas pour régler le
problème.
Il est important d’éviter les écueils de la
forme et du simple « folklore ». L’important
est que toute personne, tout contribuable,
tout administré ou justiciable puisse se
faire entendre et comprendre dans sa
langue, dans la langue qu’il comprend. Le
problème est un problème de droits et de
citoyenneté,… C’est plus le problème de
l’Etat, que celui des individus.

Le jeudi 5 janvier dernier, le journal "Le Monde Amazigh"
avait organisé une conférence de presse sur la question et
les objectifs de la création de la nouvelle ONG internationale « l’Assemblée Mondiale Amazighe », avec la participation de Dr. Mohamed El Battiui, président de l’AMA,
Dr. Mimoun Charqi, Président d’honneur et chargé des
affaires juridiques; Rachid Raha, Président délégué des
relations internationales, et de Faissal Aoussar, président
délégué pour le Grand Rif. Voici l’intervention de Dr. Mimoun Charqi :
Azul felawen
Ijen esram damkran y mara keniou i dha i d’jan
Mesdames, messieurs, chers amis bonsoir,
Comme cela vient d’être dit à l’instant, par Docteur El
Betiui, l’Agraw mondial amazigh (ou Assemblée mondiale
amazighe) est une association à but non lucratif, constituée
sous le droit Belge et dont le siège social est à Bruxelles,
aux portes des institutions européennes. Les statuts de
cette association sont pas différents des statuts types de
toute autre association, si ce n’est en ce qui concerne trois

2. Le droit au développement et à la prise
en main de son destin
2.1. Le droit au développement
Le droit au développement peut laisser
paraître le droit à la langue et à la culture
comme étant accessoire. Le problème tient
à ce que des populations et régions amazighes entières se sont retrouvées exclues
du développement économique, social, sanitaire, culturel et autre. Dans le cas du Rif,
à titre d’illustration, il aura fallut attendre
50 ans après l’indépendance politique du
pays, avant que l’Etat ne commence à s’y
intéresser et songe au lancement de projets d’infrastructures. Est-il besoin de dire
que le problème de l’accès des populations
amazighes au développement, à la croissance économique, au bien être social, à la
santé, à la sécurité, à la salubrité, à la scolarité, à l’égalité des chances, et j’en passe,
n’est pas encore résolu pour autant ? Ailleurs, nombre d’ayants droits se retrouvent
spoliés du droit à la propriété foncière, du
droit à l’eau, du droit à la santé ,...
Mais le Rif, en dépit de tous ses atouts et
potentiels, n’est pas vraiment la seule région dans ce cas. Il faut sortir des villes
et s’enfoncer dans le pays berbère pour se
rendre compte de l’exclusion et de la marginalisation dont pâtissent les populations
concernées. Cela est valable aussi pour les
imazighen de l’ensemble de Tamazgha.
Dès lors que l’égalité des ressortissants est
réaffirmée par les textes juridiques nationaux et/ou internationaux, est ce que l’ensemble des populations concernées n’est
pas en droit de prétendre et réclamer un
traitement égalitaire ?
2.2. La prise en main de sa destinée
Depuis plusieurs années maintenant, l’élite
amazighe est convaincue de l’intérêt de
la démocratie participative, de l’autonomie des régions, de la séparation des pouvoirs,... Les Kabyles s’y sont engagés avec
le mouvement pour l’autonomie de la Kabylie, au Maroc le manifeste pour l’autonomie du grand Rif porte le principe du droit
à l’autonomie des régions et la déclaration
d’Al Hoceima à laquelle les amazighs du
monde ont participé fait mention du droit
des peuples et régions autonomes pour Tamazgha.
Considérations finales
La consolidation des droits des amazighs
doit se tourner vers l’avenir et faire en sorte
qu’au-delà de la prise en compte des sentiments des populations concernées, les
droits reconnus par les instruments nationaux et internationaux soient traduits dans
les faits et deviennent effectifs. Cela suppose un plan d’action idoine sur la base
d’une vision claire balisée par des principes, autant en ce qui concerne les amazighs qui sont restés sur leurs terres que
ceux qui ont choisi l’exil.
1. La fin de l’Etat centralisé et le droit à

aspects : l’objet, les structures ainsi que la bonne gouvernance.
S’agissant tout d’abord de l’objet, l’Assemblée mondiale
amazighe, qui se propose d’œuvrer pour la défense de
l’identité, de la culture et des doits des imazighen, est une
association démocratique qui a pour objet les valeurs et
principes universels reconnus qui consacrent la liberté, la
tolérance, l’égalité, la solidarité, la démocratie participative, le droits de l’homme et tout particulièrement le droit
à l’autonomie des régions.
Ensuite, les structures comportent outre l’Assemblée générale qui est l’organe suprême et dont est issue le Conseil
confédéral et le Bureau confédéral, d’autres organes non
moins importants à savoir : les structures locales, régionales et nationales, les commissions ad hoc et le comité des
sages.
Enfin, la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes font parties des clauses statutaires de
l’Assemblée mondiale amazighe.
A l’occasion de l’assemblée générale constitutive de

l’autonomie des régions
Les Etats centralisés n’ont pas réussi à
mettre sur pied des politiques de développements destinées à l’ensemble de leurs
peuples et régions. Les Etats centralisés
partout ont montré leurs limites. L’Etat
centralisé, a su combiner, par exemple au
Maroc, l’Etat gendarme et l’Etat providence, par le contrôle et le sécuritaire, puis
par des programmes, tels que la promotion
nationale, puis récemment l’INDH, qui
demeurent bien en deçà des espérances et
fort limités quant aux impacts et résultats
en matière de croissance et de développement économiques et sociaux. Il est temps
que les Etats centralisés atteignent l’âge de
la raison et cèdent la place aux Etats des
régions autonomes.
L’autonomie prévue pour le Sahara devrait
être pensée pour l’ensemble du Maroc et
pourquoi pas servir de modèle pour l’ensemble de Tamazgha. Il ne peut y avoir une
régionalisation à deux vitesses, l’une pour
le Sahara et l’autre pour les autres régions
du pays.
Les droits des amazighs peuvent trouver
leurs expressions dans le développement
de l’autonomie des régions de leurs Etats
respectifs et la responsabilisation des populations concernées quant à leurs destins.
C’est pourquoi, la déclaration d’Al Hoceima
parle de Tamazgha comme Maghreb des
peuples et régions autonomes.
2. Les droits des amazighs de la diaspora
Le sentiment d’appartenance à une identité et à une culture originelle commune
peut assurément consolider fortement des
droits des amazighs, où qu’ils soient, autant dans leurs pays d’adoptions que dans
leurs pays d’origines. L’organisation dans
le cadre d’institutions associatives, syndicales ou politiques regroupant les amazighs
ne peut que leur donner la force et le poids
nécessaire afin de faire valoir leurs droits.
En s’organisant, les amazighs peuvent peser sur leurs devenirs dans les pays de résidences dont ils ont acquis les nationalités.
Les amazighs de la diaspora bénéficient
certainement de plus de droits dans leurs
pays d’adoptions, dans la mesure où il s’agit
d’Etats de droits. Mais, la vigilance doit
être de mise surtout par les temps de crises
et de montée de la xénophobie.
3. Un plan d’action
Le plan d’action c’est ce qui devrait être
discuté, lors des ateliers des commissions,
pour voir quelles mesures entreprendre aux
échelles nationales et internationales afin
de faire en sorte que les droits des amazighs deviennent une réalité non seulement
de juris mais de facto. Les grands principes
devant servir de balises à ce plan d’action
c’est ce qui figure dans l’objet même du
projet de statuts de l’Association mondiale
amazighe et du projet de Manifeste de Tamazgha.

l’Agraw mondial amazigh, un texte fondateur important
a été présenté et discuté avant d’être validé sous forme
de projet ; il s’agit du Manifeste de Tamazgha. Ce texte
fera l’objet d’une large diffusion, auprès des associations
locales, régionales et nationales amazighes ainsi que les
personnalités et chercheurs amazighs, pour que l’Assemblé mondiale amazighe reçoive les réactions et propositions d’amendements avant la prochaine assemblée générale extraordinaire qui devra avoir lieu à Nador fin octobre
2012.
Tel que vous le savez, les peuples amazighs autochtones,
d’une façon générale, subissent l’exclusion et la marginalisation. Ils sont loin de bénéficier des droits qui en principe, théoriquement, leurs sont reconnus par les textes et
instruments nationaux et internationaux. L’Association
mondiale amazighe se propose d’œuvrer afin de rendre ces
droits effectifs.
L’Agraw mondial amazigh reste ouvert à toutes les associations et personnes de bonne volonté.
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AMAR ZUND AFAR

amalu n yat tamvart

Tarzzift i iman n M'barek Oulaorbi NBA n trabbut n Savru Band
Ibuvla w amar
F udm n idbu tillas
vmklli nw afar
YumZ i tuzunt ammas
Issanf timijja
Awal ns ikrkas
Tiddt ns tJJa
Ivwli asd usgåas
Tawala v tasrtit
Tlkmd idbu tvnnant
Amur nv mani trit
Njjawn tsnnant
Iknkarn izakarn
Ur darsn isafarn
Rad nsnt tifawin
Sul rZnt tiflwin
Taswingmt tabrkant
Tanbbaät n tagant
Tamazivt tamagit
Rad km tjdr tirgit
App inu mani riv
Ay arraw n umaziv

Izd ad nffuv amur
N ufrfur d umrmur
Iv ira Benkiran
Ad as ng imkaran
Ad ur ittu mad giv
Arraw n izm Amaziv
Iv iga izi karan
v tuJJut mad ka ran
Tazzwit ur tt igi
Giv fllas inigi
Ckan av ayt fas
Amur abrid yunf as
vawln add dav urrin
Ad av ssummn urin
Aggas nv nfrk as
Macc fsint av tuggas
Amar zund afar
Ur ufin asafar
* Farid Muhamed
Zalhud
Aday Tafrawt
Ass n 9/12/2011

AMARG

IMVNASN AD N TIZI N TILLAS MSAKUM
IJUZ ANV IG LFRä AKÆ NIN SNIMMIRAV
AMAX UR YUF UZMZ AD VWA LLI TTIN
IKKAN?
ILUL WAYYUR VILAD IFAW ANV UVARAS
ILUL UDLIS AMAZIV ILUL UMAWAS
AXYYAÂ^ï assi pmza aoumar amarir
aburas-ajuhadiÂÂ¨-ula kiye acafiq
acku tulviwin iggutn ur anv prmnt
lliv ira ucbar afud ur nssin amr
tam
imma vassad tiwizi ns ur atemrratnt
rçmnt tafgurin n lbur ula tin waman
iffav ir ufrux mççiyn ula tifrxin
yili dav yan lpsab ar fllasn ttussuv

is-d nit nkkin
tamvart ann
yuggan vinn
g misi-ann
is-d nit nkkik?
tiwallin ann
iddmn v usmrqqi
nkkin nit?
azmumg ann
asmrqqi ann
d tmçiy ann
nkkin nit aya nn?
ar tannayx ixf inu
v yan imisi aqbur
ur sul ssnx ixf inu
tisuraf ann... ur sul gint nttnti
vinn...g imisi ann
yan udm ifulkin
ur gis illi kra n uxwrab
rad inix tanirt d-yugan
v yan umaäal bahra yaggugn
zund tawargit
vid... amvuz
d yan yaän

ifrä ig v ladab akæ nin icawr yan
acku turmiwin iggutn as anv tutim
aæn saksav v tmazivt ula tisrtit
yan k izwarn s yan uzal nv amr yan iä
illa v udlis n rwab att nin icawad
yan
axyyaï vassad iggut matt aæ ur isn
is iär v waïan iggutn ar itrfufun
id blqasm udm n rbbi mani æn
yiwin?
maïlv ukan iyigiwer ula awal nnun
nçra pmza vassad ikrfanvt lpal
ur sis iqqil ukabar flnt v uvaras
ukan nskr lpsab is srv iql vmkan
ass nna sul ur ndrk oawwlv ayi fln

-"uhu a Åma Brahim, Ad ur ttinit mkann. ur d
nkkin ad iskrn mayann, ur d nkkin.."
-"hih… hih… Mpnd, duy, fafa. hann is ar ka
ttwargat, bismi llah rrapman rrapim, Mpnd…"
rÇmv alln inu afv d Brahim v umnid inu, aÆiv nn
fllas ar t ssudumv.
-"Brahim, turrit d?..."
-is tnuflt a? nd ma kk yavn? fiss ad ak ur islla
baba! is dark ihnna lpal. mani zv d urriv ula
kiyi? is riv a dik mãifiäv urta iyi d yufa
baba. tudrt ad nniv ak yad nkki ëmiv tt, ur sul
ÇÇiäËv ad vid zzriv mqqar d yat tusdadt
hlli.
-mani trit ad nn tgÅzt d udrar?
-adrar? man adrar f ar tsawalt? irwas is ar
tjiwjiwt. Mpnd hann is riv Sbanya. Wah ttut
yad.
Sbanya? hyya adrar, Yamna, oli, oica, mayann akæ
ur illi, afqqir Mpnd, iËumiyn, mayann iga var
tawargit. baqqiv ilmma s taäãa ddu walln d
imi iËÇmn n åma Brahim lli ur issnn ma illan,
yaÆi Nn ilmma flla iqqn iyi imi s ufus.
-Mpnd? ma k yavn? yak nsawl f mayad iägam? yak
nniv ak avrrabu rad iffv iä ad, Mpnd is didi
tllit?
-yih a åma, surf iyi. macc riv…
-ajj macc ar d d aäuv. vilad a åma nkki rad
dduv, ad ssnflv tudrt ad s mad stt yufn. mayann
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* ucen mupmmad

nkkin ikka tt inn v yan uzmz
tapcmiyt
ur sul gix talli tt nn kkix
nkkin bahra ittidan
ur jun lkmx illi rix
nkkin bahra ittazzaln
g idis inu sul av llix
nkkin ur iskrn yat
mac zäarx i kra igat
nkkin bahra ittirin
s tayri ur jjun flsx
nkkin bahra ipacan
d lmpaciyt ad surux
nkkin bahra iflsn
s tiflst, ar siggilx
nkkin tamvart ann
ittyagaln g imissi ann
yat twlaft taqburt
lliv gis illa umalu n yat tmvart
* xadija
ikan

atbir

zrip yan utbir v wafa nipas
rwap anmun nicirek avarass
ak ur yawi bu lmal han rak
issuss
han rak ijlu f tgminun ilahak
avarass
iti nek rat illap ijlu yank
ussan tawit tagass
ayur nek ran idel urdssul
ifel v ussayess
ilap tudfi v iminek artimit
var assass
tlupt serj nun tassit aplass
uzmink ifta ur ssul tela
tifawt gis
äalb pak a nmun nicirek

Tamagit
a f gik riv
as tt tawit v
baba d immi
d hann…"
ssnv mad ira
ad t yini:
as tt awiv v
tmazirt
d
wayda nnv, ad
qqlv s wass
lli v rad d
yaäu ad av d
yawi tirmit n
tudrt n bËËa n
udrar.
Mayad
akæ
ssnv t, afrag
n tvssa ur d nttan a rad iäuf tamagit nnv zv
tmaäunt, ur d ntta a rad av yajj ad niri tudrt
n imzwura nv. Mayad ad iyi tslmd twargit inu,
tsslmd iyi mas ixÃÃa ad ur nqqn f ayt bËËa.
ad tn nssn, ssnn av v tizi lli v nddr tudrt nnv
näuf tt, nmmav a stt nsslkm i wiyyaä. nsslmd i
tarwa nnv mad iÇiln v umzruy nnsn, nÇÇu t inn v ulawn

avarass
mack n yan amu lap avarass
imun d gar asmun ijlut
urd sul urin ilapas
mani rad sul kin avarass
kra yegat afgan iïaf tudrt
nss
sin ivarasen icwal dar ufgan
dunit nss
yan icwan d yan usgåas
adap ifk rebi yan u varass
inaju yap tagas
* ublla mapfud

nnsn. afad ad sis ddrn tudrt tatrat.
Mayad as nniv ad t sslkmv i baba, i Brahim nnv,
ngÅz nn d udrar nsslkm t i ayt tqbilt, ad sis
npuc, ng t d izlan ad as ssfldn ayt tmazirt akæ,
ma imÇÇin ula ma imqqurn. ad ssnn mani d sitnv
tkka tmaäunt, tamaäunt ad lli gitnv iskrn ismgan
id war anlli, ur ar nswingim, ur ar nsyafa. Ar
nttqql s wiyyaä ad av mln ma rad ncc, ma rad nls,
mamk s ar nsslmad, mamk s ar nttirir. Nttu mas
d nkænin ad yuzvn f tillas n umzruy, nkænin ad
iÇÇan tifawt v wakal n tmazva, iÇlmä n ifriqya,
nssu tt s idammn afad ad tbuvlu, tg tafukt v
umÇn wiyyaä iÇnÇaËn s ar ssisfiwn ibrdan n
tillas da v ddrn.
“yan ilsan aqccab n wayyaä izzf nit sul, iga
nit sul präiä”, mkad as nnan imzwura, grat av
aqccab nnv s taäuät n umzruy idusn, f ifggign n
tussna n wamur nnav, afad ad nssn mad nga, nfrg i
tmagit nnv s tmssunt d uswingm.
Brahim, wa Brahim, lup tukrist nnk, ur ta tlkm
tizi n umuddu, rwap ad zwar nvr amzruy nnv,
nzzdig t, nssfä fllas ivulidn n ukäëuë lli t
issikln. akud ann, d iv aÆ sul trit ad tddut,
ddu, mac ad ur tssimÇiyt ixf nnk ngr wiyyaä,
ssn mas tllit s iÇuran, mas tllit s waddur, all
ixf nnk tmlt d tavrma nnk, tsawlt awal nnk.
d aqccab nnk ad t sar ur tkkst.
* oUMAR pAY^äAR

COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le
Monde Amazigh"
continue à vous
livrer des cours de
langue amazighe.
Cette fois ci
c'est un manuel
pédagogique pour
les adultes, élaboré
par l'IRCAM.
"Le
Monde
Amazigh"
tient
à remercier les
résponsables
de
l'IRCAM de nous
avoir autorisé à
publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande
utilité aux enseignants et à ceux et celles qui veulent
apprendre la langue amazighe.
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LE CONGRES MONDIAL AMAZIGH DEVIENT

ASSEMBLEE MONDIALE AMAZIGHE

Sous le thème de « pour la consolidation des droits des amazighs», l’association Berbère Tamazight (Liège), l’association Thadrth n Imazighen huis van amazigh (Bruxelles),
l’association Thirelli, l’International Touareg et le Congrès
Mondial Amazigh (CMA) ont organisé la sixième assemblée générale du congrès mondial amazigh à Bruxelles les
9, 10 et 11 décembre dernier au Centre Culturel Arabe.
L’ouverture officielle de la VI° assemblée mondiale amazighe a eu lieu le samedi matin du 10 décembre, coïncidant avec l’anniversaire de la déclaration universelles des
Droits humains. Ont pris part à l’inauguration la présidente
sortante Faroudja Moussaoui, suivi par les mots de bienvenues du comité d’organisation et des invités dont l’intervention distinguée de député Fouad Ahidar, de la Communauté Flamande de Bruxelles.
Parmi les autres personnalités invités, il y avait la représentante de la
députée Françoise SCHEPMANS,
Belaid Abrika, Mohand Ouramdane
Khacer, Mohamed El Battiui. Après
la conférence inaugurale de Dr.
Mimoun CHARQI sur le thème de
« Pour la consolidation des droits
des amazighs »,que nous publions
ci-après, chaque représentant par
délégation régionale a pris la parole afin d’exposer sur l’état actuel
des amazighs, Fayssal Aoussar sur
le Maroc, Faroudja moussaoui sur
l’Algérie, Thomas fortune sur les
Touarègues, Moussa Ahmed Harim
sur la Libye et Nouri Nemri sur la
Tunisie.
Le bureau sortant a présenté les
bilans moraux et financiers par les
deux présidents présents (Rachid
Raha et Faroudja Moussaoui) qui
ont été adoptés par l’assemblée
générale à l’unanimité. Le nouveau
bureau de coordination de la VI°
assemblée dirigée par Mohamed
Talhaoui a adopté un ordre de jour et la proposition des
commissions de travail qui se sont réduites au « Manifeste
de Tamazgha » présenté par Dr. Mohamed El Battiui, et
les nouveaux statuts présentés par Dr. Mimoun Charqi. Le
dimanche, après la reprise des travaux en commissions, la
rédaction des rapports des travaux des commissions, il a
eu lieu l’élection des nouvelles instances et l’adoption de
communiqué final et l’allocution du nouveau président.
Le sixième congrès général du CMA qui s’est transformée
en assemblée constitutif de la nouvelle Ong international amazighe, selon le droit belge, s’appelle désormais l’
« Assemblée Mondiale Amazighe » qui a été choisi parmi
les autres dénominations proposées (Organisation Internationale Amazighe, Convergence Mondiale amazighe et
Union Mondiale Amazighe). La clôture s’est achevée avec
une superbe soirée musicale animée par le chanteur Najib
Amazigh, H’mmu Kemmous, le kabyle Idirad et le groupe
de la fameuse chanteuse Fatoum.
Ci-après le communiqué final : «

Réuni à Bruxelles, en Belgique, du 09 au 11 décembre
2011/2961, lors de sa VIe Assemblée Générale, le
Congrès Mondial Amazigh (CMA) a décidé du changement de dénomination, de la refonte de ses statuts et ainsi
de la création d’une nouvelle institution avec de nouvelles
structures. Cette rencontre, qui s’est tenue sous le thème
« pour la consolidation des droits des amazighs », a connu
un franc succès avec la participation de congressistes
représentant les amazighs de Tamazgha: Maroc, Algérie,
Tunisie, Libye, Touareg, ainsi que ceux de la diaspora de
l’Union européenne, outre plusieurs invités et personnalités de marque.
Devant les difficultés et confusions engendrées par les tiraillements et oppositions au sujet du « Congrès mondial
amazigh », qui de facto a donné lieu à deux ailes se réclamant toutes deux du Congrès mondial amazigh légitime, il
a été décidé de changer de dénomination en abandonnant
celle de « Congrès mondial amazigh », pour celle d’« Assemblée Mondiale Amazighe », (Français), « Agraw Amadlan Amazigh », (Amazigh) et « Amazigh World Asembly »
(Anglais).
Compte tenu de l’intérêt politique quant à l’internatio-

nalisation de la question amazighe, il a été décidé de la
constitution de l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA)
sous le couvert et conformément au droit belge, ce qui lui
assure la proximité et la protection des institutions internationales, dont celles de l’Union européenne.
La refonte des statuts tient compte des lacunes et imperfections des anciens statuts du Congrès mondial amazigh
et comporte une vision pragmatique et dynamique basée
sur les principes de transparence et de bonne gouvernance
pour la défense de la cause amazighe de par le monde. Les
nouveaux statuts ont été validés et adoptés, après discussions, par l’Assemble Générale constitutive avec constitution du Conseil Confédéral et nomination des membres du
Bureau Confédéral qui est composé comme suit :

- M. Dr. Mohamed ElBattiui, Président;
- M. Dr. Mimoun Charqi, Président d’honneur et chargé
des affaires juridiques ;
- Mme. Louisa Hadad, Secrétaire général et présidente
déléguée pour la France ;
- M. Dmam Aissa, Secrétaire général adjoint ;
- M. Moussa Backa, Trésorier général ;
- M. Jamal Alatiaoui, Trésorier général adjoint ;
- M. Rachid Raha, Président délégué des relations internationales ;
- M. Thomas Fortune, Président délégué pour les Touaregs;
- M. Ibrahim Ag Wanasnati, Vice-président délégué pour
les Touaregs ;
- M. Badr Aiyachi, Porte-parole et responsable de la communication;
- M. Mohamed Elmajjoudi, Président délégué pour la
Belgique ;
- Mme. Naima Nahnah, Présidente déléguée pour l’Espagne ;
- Mme. Amina Ibnou-cheikh, Présidente déléguée pour le
Maroc ;
- M. Faissal Aoussar, Président délégué pour le grand Rif ;
- M. Ghazal Abdellah, Président délégué pour le grand
Atlas ;
- Ms. NouredinHathout et Mohamed Elhamouti, Membres
Chargés de missions.
L’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) a accepté comme
premiers membres d’honneur Dr. Mohamed Chami et
Mme. Libuse Addarova.
L’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) reste ouverte à
l’ensemble des associations et personnalités amazighes qui
s’engagent à œuvrer dans le cadre du respect de ses statuts, à savoir notamment :
- la défense, la promotion et le développement des valeurs
de liberté, d’égalité, de tolérance, de démocratie et de
droits de l’homme ainsi que la lutte contre toutes formes
de discrimination, d’exclusion et de marginalisation ;
- la défense, la promotion et le développement des
droits des peuples autochtones, en particulier amazighs ;
- la défense, du principe et du droit à l’autonomie des régions, en particulier amazighes, et la mise en place d’institutions démocratiques, sur l’ensemble de l’espace Tama-

zgha ;
- La défense, le développement et la promotion de l’identité culturelle des peuples, populations et individus amazighs à l’échelle mondiale et dans leurs régions ou pays
d’origine ou d’accueil ;
- L’action pour la reconnaissance officielle (constitutionnalisation et institutionnalisation) de l'identité, de la
culture et de la langue amazighes, dans les différents pays
de Tamazgha ;
- La sauvegarde, la promotion, le développement, et la
modernisation de la langue et de la culture amazighes ;
-le regroupement, l’encadrement et la formation des associations et cadres associatifs amazighs ;
- la coordination et le regroupement entre les associations
amazighes aux échelles locales, régionales, nationales et internationale ;
- la défense des droits de la femme
et des enfants amazighs;
- la préservation des amazighs des
phénomènes de l’acculturation ;
- la réhabilitation, la réécriture
et la diffusion de l'histoire et de la
civilisation amazighes au niveau
de l'enseignement, de la recherche
scientifique et du patrimoine (musées, monuments historiques, sites
archéologiques, etc.) ;
- l’action auprès des organisations
internationales compétentes au sujet de la protection et de la valorisation du patrimoine civilisationnel
amazigh ;
- le développement des échanges
entre les peuples amazighs et les
autres peuples sur la base des valeurs universelles de reconnaissance
de la diversité, de la tolérance, de
la modernité, de la solidarité, de la
coopération, du respect mutuel, de
la reconnaissance réciproque, de
la lutte contre la haine et le racisme, de la lutte contre la
xénophobie, selon les standards universels reconnus des
droits de l’homme;
- la défense et la promotion des valeurs de paix et de droit
ainsi que la résolution des conflits par le dialogue et les
moyens pacifiques ;
- la défense et la promotion des droits civils et politiques,
économiques, sociaux, culturels et linguistiques des personnes, des communautés et des peuples Amazighs;
- la défense des militants de la cause amazighe ;
- la défense des principes et valeurs de tolérance, de paix,
de respect des différences et de l’autre;
- la promotion de la renaissance de la civilisation amazighe
et la libération des amazighs des contraintes, de l’immobilisme, de l’obscurantisme et de l’emprise des régimes
répressifs et totalitaires.
Par ailleurs, l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA),
après débats, a adopté le projet de « Manifeste de Tamazgha
pour une Confédération démocratique, sociale et transfrontalière, basée sur le droit à l’autonomie des régions ».
Ce projet sera envoyé aux associations locales, régionales
et nationales pour examen et propositions d’amendements
éventuels, avant de faire l’objet d’une validation définitive
lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue fin
octobre 2012 à Nador (Maroc), et qui serait l’occasion de
compléter les instances dirigeantes de l’AMA.
Avant de clore ses travaux, l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) tient à préciser que la tendance du Congrès
mondial amazigh, dont elle est issue, n’a rien à voir avec
ceux qui avaient rendus visite à Kadhafi et son fils Saif El
Islam en Libye. Par ailleurs, l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) condamne, tout particulièrement et fermement, la marginalisation actuelle des amazighs de la gestion des affaires de l’Etat libyen d’aujourd’hui, alors même
que la réussite de la révolution libyenne contre l’ex-dictateur déchu est due aux amazighs.
A l’issue de ses travaux, l’Assemblée Mondiale Amazighe
salue et apporte son soutien aux mouvements de libertés et
marches pacifiques pour la dignité, l’égalité, la démocratie
et les droits de l’homme, dans le monde d’une façon générale et dans Tamazgha en particulier.
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L’Ambassade de Chine fait don de
bicyclettes aux élèves des écoles
Medresat.Com de la Fondation BMCE Bank
Dans le cadre du suivi de la scolarité des élèves du réseau Medersat.com et de l’amélioration de leur accès au secondaire collégial, la fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement a organisé à Medersat.com de Bouskoura, d’un commun
accord avec l’Ambassade de la République Populaire de Chine,
une opération de don de bicyclettes à une centaine d’élèves ayant
obtenu leur certificat d’études avec mérite en juin 2011.Cette
opération, à laquelle l’Ambassade a généreusement contribué,
c’est la 2éme en son genre après celle organise à la rentrée scolaire 2005-2006 à Boukana (Béni-Enzar) a eu lieu le lundi
19 décembre dernier, en présence de l’Ambassadeur de chine,
Madame Xu Jinghu, et de la Présidente de la Fondation BMCE
Bank, Dr Leila Mezian Benjelloun. Cette dernière a affirmé que:
« Nous sommes aujourd’hui réunis pour célébrer ensemble la
réussite de nos enfants, nos élèves à travers le réseau Medersat.
com, dont les efforts se sont vus récompensés, ce matin même, à
l’école de Bouskoura, par notre partenaire et amie, Son Excellence Mme Xu Jing Hu, Ambassadeur de Chine au Maroc. Cette
récompense est venue rétribuer non seulement les plus brillants
de nos enfants, mais aussi un système d’éducation unique de par
son concept et dont nous sommes fiers des résultats. Ces résultats valent aujourd’hui de belles tables de ping-pong et des bicyclettes
toutes neuves permettant ainsi à nos élèves d’écouter le chemin vers
le collège pour poursuivre leur parcours estudiantin entamé dans les
écoles Medersat.com. Je voudrais, à cette occasion, exprimer à Madame l’Ambassadeur de Chine au Maroc le témoignage de nos plus vifs
remerciements et profonde gratitude pour le générosité et l’accompagnement fort encourageant dont elle entoure habituellement nos
chers enfants. Vos présents, Madame l’Ambassadeur sont, en même
temps, ludiques pour les quelques centaines d’élèves, dont la moitié
composée de filles ; qui ont réussi, avec brio, l’examen d’entrée au
Collège. Le taux de réussite, Mesdames et Messieurs, a atteint, dans
nos écoles, 98%. ». Dans son allocution elle a ajouté : « Ces perfor-

mances scolaires sont la consécration d’un système éducatif novateur,
initié et mené par la Fondation et mené par la Fondation BMCE Bank
en partenariat avec des institutions publiques et privées, nationales et
internationales au premier rang desquelles, le Ministère Marocain de
l’Education Nationale.
Le Programme Medersat.Com a abouti à la création et à la gestion
de soixante cinq écoles communautaires rurales dans le Royaume et
trois écoles en Afrique, au Sénégal, au Congo et au Mali. Partout où

elles sont implantées, nos écoles ont permis aux villageois d’accéder
à l’électricité, à l’eau potable et à d’autres actions de désenclavement. Nous nous réjouissons que la République Populaire de Chine
soit partie prenante de cette action citoyenne et éducative qui associe
également un certain nombre de coopérations étrangères au Maroc
dans la mise en œuvre d’un programme ambitionnant de représenter
une contribution concrète et significative à l’amélioration du système

Le Grand Voyage
d’Ibn Battûta de
Tanger à la Mecque
est projeté au Maroc
au cinéma IMAX de
Morocco Mall

Après avoir fait le tour du monde du cinémas IMAX, le film
« le Grand Voyage d’Ibn Battûta de Tanger à la Mecque
» est enfin projeté au Maroc. La Première du film a été
diffusée le 3 décembre dernier, lors de la séance inaugurale du Cinéma IMAX, infrastructure unique en Afrique
implantée à l’orée de Morocco Mall. Après avoir conquis
le public des « happy few », cette épopée hors norme en
format géant est aujourd’hui à l’affiche, offerte au plus
large public. Peu connu en dehors du Maroc, Ibn Battûta
fut pourtant l’un des plus grands explorateurs de l’histoire.
C’est en 1325(725 de l’Hégire) qu’il entreprend, à 22 ans,
une expédition épique, de Tanger vers la Mecque, qui durera 18 mois pour une distance de 8000 km…
Dans un principe de « docu-fiction », le film suit pas à pas
Ibn Battûta alors qu’il traverse le désert d’Afrique du Nord,
visite le Caire, est bloqué par la guerre en Mer Rouge,
avant de retourner sur ses pas pour rejoindre la légendaire
caravane de Damas avec laquelle il rejoint finalement la

éducatif national. L’événement d’aujourd’hui est un symbole d’amitié et de relations diplomatiques confiantes et chaleureuses entre la
République Populaire de Chine et le Royaume du Maroc, deux pays
qui ont su développer, au fil des ans, une coopération mutuellement
bénéfique dans des domaines ayant abouti à l’amélioration des infrastructures da base et des conditions de vie des populations». Dr. Leïla
a en plus assuré que : « Malgré la distance qui nous sépare, l’amitié
entre la Chine et le Maroc remonte fort loin dans l’histoire. Au 8éme
siècle, sous la dynastie des Tang, il y avait déjà un chinois DU Huan
qui a effectué une visite au Maroc, suivie en 1336 par une autre visite
d’un grand voyageur de la dynastie des Ming WANG Dayuan. Dix ans
après, en 1346, le grand voyageur marocain Ibn Batouta est arrivé
Chine et y a séjourné trois ans. Il est à noter que le Maroc a servi de
passerelle entre la Chine et l’Europe. Des acquis de la civilisation ancienne chinoise, tels que les méthodes de fabrication du papier, se sont
introduits en Europe en passant par le Maroc. Le thé et la porcelaine,
aussitôt introduits au Maroc, ont fait l’objet d’un accueil favorable et
fait partie après, de la vie quotidienne du peuple marocain. En reconnaissant la Chine nouvelle, le Maroc a été le deuxième pays africain à
avoir établi les relations diplomatiques avec la Chine nouvelle depuis
le 1er novembre 1958. Voici plus d’un demi-siècle, les deux parties
se sont traitées d’égal à égal en toute sincérité, et les relations sino-marocaines se sont développées toujours dans des
conditions harmonieuses. ».
Cette action vient en appui du programme pilote concernant
soixante cinq écoles visant la construction des salles multimédia, l’équipement en matériel informatique, la formation
en présentiel et à distance des éducateurs via une plateforme
e-learning, et le développement des contenus pédagogiques
numériques en vue d’intégrer davantage les nouvelles technologie au corricula.
Quand à l’ambassadeur de la Chine au Maroc, elle a déclaré
que : « c’est un grand plaisir d’assister à cette cérémonie à la
Fondation tout à l heure ou nous avons visité des classes et
des cours donnés. Madame la présidente de la Fondation et
moi-même nous avons remis des bicyclettes, et des cartables
et nous avons offert deux tables de Ping Pong. Notre apport
est modeste ». Elle a affirmé que la Chine et le Maroc sont liés
par une amitié traditionnelle de 1200 ans de relations et elle
a souhaité que ces dites relations s’approfondissent encore
plus et deviennent plus radieuses à l’avenir.
A travers ce partenariat de promotion de l’éducation dans le milieu
rural, l’accent est mis en faveur de la dotation d’un équipement utile
et ludique aux écoles publique rurales du réseaux Medersat.com, la
Fondation BMCE Bank et l’ambassade de Chine voudraient donner à
chaque élève, les mêmes chances d’accéder et poursuivre des études
en cycles secondaire.

Ville Sainte. A ses côtés, on découvre la beauté sauvage et
rude du paysage, mais aussi la richesse culturelle de l’âge
d’or de l’Islam. Confronté à de constants dangers, c’est
avec ses dernières forces qu’il brave les attaques de brigands, la soif, la faim, la fièvre et les tempêtes de sable.
Pourtant, entre toutes les manifestations de bonté et de
générosité des étrangers, c’est un improbable compagnon
de route qui finira par le sauver des périls et lui permettre
d’effectuer son premier Hajj.
Des images exceptionnelles et inédites des lieux Saints
Pour faire revivre aux spectateurs ce fabuleux voyage, le
film bénéfice des images exceptionnelles offertes par le
format géant IMAX mais aussi de la présence de milliers
de figurants. On retient les panoramas de la Grande Mosquée filmés d’hélicoptère, les étendues de sable, la file interminable des caravanes et, surtout, ces étonnants plans
accélérés de la Mecque ou défile le fleuve ininterrompu
des pèlerins…
En effet, le film dévoile aussi des images éblouissantes et
inédites du Hajj de nos jours, attirant chaque année plus
de trois millions de musulmans du monde entier, pour le
rassemblement humain en activité le plus ancien de la
planète, où s’observent des rituels vieux de 1.400 ans. Ce
film est narré par l’acteur britannique Ben Kingsley et met
en vedette le regretté acteur Chems Eddine Zinoun qui
joue le rôle d’Ibn Battuta, accompagné des acteurs Hassan Ghancy, Nadim Sawalha et Nabil Elouahabi. Il compte
avec la coproduction de Dounia Benjelloun de Dounia Productions et dont les scènes dramatiques furent tournées à
Ouarzazate.
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العامل االمازيغي

أخبـــــــار

امللتقى احلادي عشر لشبيبية أفرا بطاطا التحقيق مع رئيس الرابطة املغربية للمواطنة
نظمت جمعية أفرا للتنمية املستدامة برشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة وحقوق اإلنسان إدريس السدراوي بالقنيطرة
األمازيغية امللتقى الحادي عرش لشبيبية أفرا بدوار أكادير أوفرا بطاطا ،أيام

9و 10و  11و  12نونرب  ،2011وكان برنامج هذه السنة حافال بما تضمنه
من فقرات
يوم  9نونرب افتتح امللتقىل أشغاله عىل الساعة الرابعة بعد الزوال تزامنا مع
تنظيم ورشة تكوينية لفائدة األطفال املشاركني يف الدورة األوىل ألوملبياد
األلعاب التقليدية  ،وشهد يوم الخميس  10نونرب نشاطا مكثفا تمثل يف
دورة تكوينية حول "مقومات العمل الجمعوي" ،لفائدة شباب الجمعيات
املدعوة لهذا التكوين ،من خالل ورشتي قراءة يف قانون الحريات العامة من
تأطري األستاذ املحامي أحمد الراغب واملقاربة التشاركية من تأطري األستاذ
عثمان ميسو ،ليختتم بورشة يف املعجم األمازيغي من تأطري األستاذ عمر
أوبال ،كما عرف يوم الجمعة إجراء اإلقصائيات التمهيدية لأللعاب التقليدية
صباحا و سباق عىل الطريق مساءا ،أما اليوم األخري فكانت أنشطته متنوعة
من خالل نهائيات األلعاب التقليدية عىل الساعة التاسعة صباحا وندوة حول
اإلرث الفني والثقايف لواحة أفرا من تأطري األستاذ ابراهيم اوبال عىل الساعة
الرابعة بعد الزوال لتختتم فعاليات امللتقى ليالل بسهرة فنية و عرض رشيط
سينيمائي من إنتاج شباب الجمعية.

تكرمي الفعاليات اجلمعوية املحلية بتيزنيت

نظمت بلدية تيزنيت بتعاون مع املرسح الوطني محمد الخامس أياما ثقافية
ملدينة تيزنيت تتويجا وتكريما للفعاليات الجمعوية املحلية وذلك بفضاء
الخزانة الوسائطية محمد املختار السويس .
وعرفت االيام الثقافية تنظيم قراءات شعرية لشاعرات وشعراء من تيزنيت
بمشاركة حسن املددي ،خديجة أرهال ،النعمة عيل ماء العينني ،عيل الزهيم
مع تكريم األستاذ الحسني أجدار كفاعل جمعوي ،باإلضافة إىل العرض
الفكاهي «شكون أنا» للفنان الساخر حسن البوشاني .
وتم تقديم وتوقيع االصدارات الجديدة :املجموعة القصصية «نحيب املالئكة»
لألديبة هند لبداك ،تقديم رشيد أبو تاج وعبد اللطيف ندبر .املجموعة
القصصية «البياض» لألستاذة وئام املددي ،تقديم الطيب عمري  .وديوان
«مرسى الناي» لألستاذ حسن املددي ،تقديم ماء العينني عيل النعمة.
كتابFils De Saints Contre Fils D’esclaves :Enquête Au Cœur Du:
Patrimoine Immatériel Marocain Par Dr Salima Naji,Présentation
Dr David Goeury
كتاب :قراءات يف إصدارات سوسية وصحراوية» من منشورات جمعية
الشيخ ماء العينني للتنمية والثقافة تقديم  :عبدالكريم شاعوري .مع تكريم
األستاذة فاطمة الباز كفاعلة جمعوية.

امللتقى األول للشباب القروي بتكموت

نظمت جمعية تكموت للطفولة والشباب امللتقى األول للشباب القروي ،بجماعة
تكموت – طاطا  ،أيام  9و  10و  11دجنرب  ، 2011وعرف امللتقى مشاركة أزيد
من  30شابا وشابة يمثلون  20جمعية محلية وإقليمية ،وفق برنامج حافل
ومتكامل هم مختلف الجوانب الثقافية والفنية والرياضية وكذا التنموية ،تدارس
خاللها مجمل املشاكل واملعيقات التي تحد من عمل الجمعيات الشبابية،
واستهل امللتقى أعماله ،بعد الجلسة االفتتاحية وافتتاح معرض املنتجات
الجمعيات النسوية باملنطقة ،بندوة حول « :اإلرث الفني والثقايف لطاطا» من
إلقاء األستاذ إبراهيم أوبال ،ليكون موعد يف مساء اليوم األول سهرة للتعارف بني
الشباب املشارك يف امللتقى.
أما اليوم الثاني فتميز بورشاته التكوينية ،افتتحت بورشة حول  :تقنيات إعداد
املشاريع ،أطرها األستاذ عثمان ميسو ،تلتها ورشة حول :املعجم األمازيغي،
أطرها األستاذعمر أوبال ،فيما اختتمت بورشة حول :تقنيات التنشيط الرتبوي،
أرشف عليها األستاذ حسان أكناو ،أما السهرة الليلية فكانت متنوعة بمشاركة:
فرقة أحواش أكادير أفرا ،ومجموعة «إسافن» الغنائية ،كما عرفت قراءات
شعرية للشباب املشارك ،وكذا تكريم شخصيات أسهمت يف التعريف باملنطقة
يف عدة ميادين ،كما هو الحال بالنسبة للحاج عيل  ،أحد أمهر صانعي الخناجر
«لكمميت» باملنطقة ،وكذلك األستاذ املتقاعد لحسن أجيو.
ويف اليوم الختامي فقد استهل الشباب الفرتة الصباحية بورشة حول :التخطيط
اإلسرتاتيجي ،أطرها األستاذ بوبكر نيت الحاج ،ليقوم املشاركني بعد الغذاء
بخرجة استكشافية لحصني« اكادير» دوار«تاكنزا» ودوار« أسا» الشاهدين عىل
التاريخ والحضارة األمازيغية بتكموت .ليختتم امللتقى بسباق الواحة األول للعدو
الريفي .وحفل لتوزيع الجوائز والشواهد التقديرية.
* عمر أوبال

توزيع الدراجات اهلوائية بكلميم

تحت شعار  :من أجل محاربة الهدر املدريس وتشجيع التفوق الريايض
نظمت جمعية املجلس املحيل للثقافة والرياضة والعمل االجتماعي بكلميم
وجمعية التواغيل للتنمية وجمعية غزالن الصحراء أللعاب القوى حفل توزيع
 80دراجة هوائية بدعم من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية واملجلس البلدي
لكلميم لفائدة األطفال املنحدرين من أرس معوزة والذين يقطنون بعيدا عن
بعض املؤسسات التعليمية وعىل بعض العدائني وذلك يوم السبت  17دجنرب
 2011بثانوية الفالحة اإلعدادية.

افتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم ألقاها الطفل متوكل زكرياء ثم
عزف النشيد الوطني املغربي بعد ذلك تخللت الحفل كلمة باسم الجمعيات
املنظمة ألقاها األستاذ قتاد عيل وكلمة لرئيس قسم العمل االجتماعي بوالية
كلميم السمارة محمد الجماني ثم توزيع الدراجات عىل املستفيدين رفقة
آبائهم وحرض الحفل عدة ضيوف من بينهم املنسق الجهوي للتعاون الوطني
بكلميم وممثيل املجتمع املدني وبعض مدراء املؤسسات التعليمية باإلقليم.
هذه املبادرة استحسنها الجميع ملا لها من فائدة جمة ستعود بالخري الكبري
عىل كافة املستفيدين من خالل التخفيف من معاناتهم وتقليص املسافة
بينهم وبني املدرسة.

منذ الساعة التاسعة والنصف من صباح يومه األحد فاتح يناير،2012
وإىل حدود الثالثة بعد الزوال ،ورجال الدرك بمدينة القنيطرة يحققون مع
األخ إدريس السدراوي ،رئيس الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان
بسبب أنشطته وتحركاته الحقوقية وطنيا ودوليا ،وخاصة بسبب الوقفات
االحتجاجية واملسريات الجماهريية التي نظمت يف األسبوع األخري يف إقليم
القنيطرة.
كما قام رجال الدرك باعتقال بعض أعضاء الرابطة يف إقليم القنيطرة الذين
شاركوا وأطروا الوقفات واملسريات االحتجاجية ،خاصة بمنطقة " عامر
السفلية " ومنطقة " أوالد بورحمة " منذ الساعات األوىل ليوم فاتح يناير.
للتذكري فهذه املسريات واالحتجاجات ضد تفويت األرايض الساللية ونهبها من
طرف لوبيات العقار باملنطقة ،شهدت عدة أحداث من بينها محارصة سيارة
إدريس الرايض وابنه ومحارصة احد قياد الشؤون العامة بوالية الغرب بعد
تهديده وتحرشه باملتظاهرين.
وكيف ما كان الحال ،ورغم االحتجاز واالعتقال والتهديد من طرف وايل
الجهة ،فإن الرابطة ستستمر يف فضح ناهبي أرايض الجموع ولوبيات الفساد
باملنطقة.
لذلك نلتمس من الجمعيات الحقوقية وهيئات املجتمع املدني املساندة واملوآزرة
يف هذه املحنة التي تمر منها الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان.

الريف على صفيح ساخن

تعرض معطيل ومعطالت فروع التنسيق االقليمي للحسيمة املنضوين تحت لواء الجمعية
الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغرب لقمع وحيش وعنيف صباح يوم االثنني 19
دجنرب  2011أمام مقر والية تازة تاونات الحسيمة ،بعد أن قرروا تنفيذ إعتصام مفتوح
أمام الوالية املذكورة  ،وأسفر هذا التدخل عن إصابة أزيد من  18معطل ومعطلة
تراوحت بني كسور ورضوض وكدمات  ،وكان أخطرها إصابة الكاتب العام للسكرتارية
االقليمية بالحسيمة وعضو املكتب التنفيذي للجمعية «عماد كابو» بجروح غائرة عىل
مستوى الرأس تطلبت إجراء احدى عرش غرزة .
وقد تزامن هذا التدخل مع تصعيد مماثل باقاليم الناظور والدريوش من طرف املعطلني ،
حيث تم اقتحام مقر عمالة الناظور من طرف معطيل املدينة ومحارصة عمالة الدريوش
من طرف معطيل فروع التنسيق االقليمي للدريوش.
وتأتي هذه االحتجاجات القوية للمعطلني بالريف ردا عىل منشور وزارة الداخلية رقم
 4457والقايض بتنظيم مباريات مشرتكة عىل صعيد العماالت واالقاليم حول مناصب
الجماعات املحلية  ،وأيضا للمطالبة بتفعيل الوعود املمنوحة لهذه الفروع إبان حوارات
سابقة بني ممثيل املعطلني والسلطات االقليمية بهذه املدن  ،ومن املنتظر أن تتطور هذه
االحتجاجات إىل مستويات أكثر قوة يف األسابيع املقبلة حسب البالغات الصادرة عن هذه
الفروع بعد أن قررت مقاطعة املباراة التي اعلنت وزارة الداخلية عن تنظيمها يوم 7
يناير  2012وعربت عن عزمها عىل نسف هذه املباراة بكل الوسائل  ،كما تستعد هذه
الفروع لخوض أشكال إحتجاجية جهوية مشرتكة ابتداءا من األسبوع املقبل ملمارسة
املزيد من الضغط عىل الجهات املسؤولة ألخذ مطالبهم بمحمل الجد وعدم التهرب من
تنفيذ االلتزامات والوعود التي منحت لها.

تنغري :مسرية حاشدة من أجل مدينة نظيفة

عرفت مدينة تنغري اليوم  22/12/2011مسرية حاشدة وقوية ابتداء من الساعة
التاسعة صباحا  ،شارك فيها الرجال والنساء والشبان ،بمختلف األعمار ،رافعني
الفتات تطالب بحق املجتمع املدني يف توفري مستلزمات العيش الالئق ،وبيئة
نظيفة تُرشف اإلقليم الفتي ،وقد انطلقت املسرية من تعاونية الحليب عىل طول
شارع برئ انزاران يف اتجاه البلدية من اجل امللف املطلبي للساكنة ،وكانت املسرية
تتوقف من حني آلخر وشعاراتها تهز جدران املدينة والزغاريد من حني آلخر ،وهي
تتقوى من فرتة ألخرى ،وقد عرقل املحتجون واملتظاهرون الطريق الرئيسية ،وكاد
الحدث أن يُفيض إىل نتائج غري الئقة تُحسب عىل املحتجني ،ودامت العرقلة تقريبا
نصف ساعة لتستمر املسرية بشعاراتها دون كلل أو تعب .
ولعل من بني األسباب الرئيسية للحدث هو مجرى الرصف الصحي الذي عانت من
ويالته املساكن املجاورة ،حيث الروائح الكريهة ،وكل أصناف الحرشات ،وقد سبق
أن اشتكى املواطنون ،منذ مدة طويلة من تلوث البيئة  ،واألرضار التي يمكن أن
ترتتب عن ذلك لكن دون جدوى  ،وانتهت املسرية بعد الزوال بتشكيل لجنة من أجل
الحوار مع الرئيس وبعض املستشارين ،وحسب ترصيحات هذه اللجنة فالحوار
انتهى» بصفر نتيجة « دون التوصل ألي حل مما يجعل األمر يتعقد أكثر تفكريا يف
خطوة الحقة ربما تكون أشد وأقوى.
واملدينة حقيقة تعاني من مشاكل كثرية وكبرية من بينها  :الشوارع غري املعبدة
والطريق الرئيسية كلها حفر ،والغبار يعلو وجوه الناس أثناء مرور أي سيارة أو
حافلة ويستعيص عىل كل واحد أن يرتدي جديدا أونظيفا ،وكل الساكنة تقارن بني
مدينة ميدلت وما حققته من تغيري يف بنيتها ،رغم أن زمن إعالن العمالة كان يف
وقت واحد معها  .والكل يردد الله الله اعليك ياتنغري الحالة هي الحالة .
* زايد جرو /ناس هيس

وفاء بال حدود تنظم املهرجان التالميذي الثالث

نظمت جمعية وفاء بال حدود املهرجان التالميذي الثالث بمقاطعة موالي
رشيد تحث " االنتاج التالميذي موهبة وابداع " برشاكة مع وزارة الشباب
والرياضة وبتنسيق مع مقاطعة موالي رشيد ونيابة الرتبية و التعليم داخل
فضاءات إعدادية الرشيد املركب الثقايف موالي رشيد و دار الشباب كما
اختتم هذا املهرجان بحفل فني تكرم خالله فعاليات رياضية وفنية وتربوية
ومنتخبة وتلفزية كما حرضه العديد من الفاعلني السياسيني والفنيني .
فبعد النجاح الباهر الذي حققته الدورتني يهدف املهرجان التالميذي اىل العمل
عىل ان يكسب التلميذ مهارات وتقنيات مختلفة لتوظيفها يف شتى املجاالت يف
تنمية مداركه الفكرية والجمالية و الحسية الحركية و تنمية الحس الوطني
والرغبة يف االستفاذة من التجربة الجمعوية و خلق جو التنافس والرتبية عىل
القيم الحرضية.
* سعيد ماجي

إزدان فراش السيدة مسرية
مبولودة أنثى أمستها إيل غيثا
وهبذه املناسبة نتقدم بتهانينا
احلارة للسيدة مسري و نتمىن
للكتكوتة غيتة عمر مديد.
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من هنا وهناك
• إعالن

تنظم منظمة تاماينوت فرع تيزنيت برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
ملتقى الشباب االمازيغي املبدع يف دورته الثالثة أيام  14و 15يناير  2012فعىل
الراغبني يف االستفادة من التكوين يف مجال _1 :كتابة القصة القصرية _2/كتابة
النص املرسحي _3 /كتابة سيناريو السينما باالمازيغية تعبئة بطاقة التسجيل
بعد تحميلها من  www.tamaynut.org , www.amaynu.netأو www.libika.net
وإرسالها إىل العنوان التايل Rencontrejca3@gmail.com
لجميع املعلومات يرجى االتصال ب 0671333853/0666286622
ملحوظة :
• ستتكلف املنظمة بالتغذية واإليواء للمشاركني
• عدد املقاعد محدود

• تامينوت -تنجداد

عرفت دار الشباب الوحدة بفركلة العليا تنجداد انعقاد الجمع العام التأسيس
لفرع تامينوت فركلة الكربى-تنجداد و ذلك يوم السبت  03دجنرب .2011
وتم أنتخاب لحسن أمقران رئيسا ،ابراهيم خويا،نائبا أوال للرئيس ،سعيد بونادم
نائبا ثانيا للرئيس ،يوسف مزان أمينا ،سعيد باعيل نائبا أوال لألمني ،مصطفى
املعتمد نائبا ثانيا لالمني،عبد املجيد بيشو كاتبا عاما ،حميد الطالبي نائبا أوال
للكاتب ،نجاة الدرويش نائبا ثانيا للكاتب ،وحميد أموعىش،حميد طالبي ،لحسن
الطالبي ،عمر بدير ،ابراهيم اوردو ،محمد اكن ،رشيد بوسكري ورابحة رضوك
مستشارون.
يف االخري ،تم عرض قائمة االعضاء باملكتب املسري و أكد الحارضون عىل رضورة
تكثيف اللقاءات و التكثري من النقاشات كما ألح وفد فرع تنغري عىل وجوب فرز
لجنة ملتابعة املستجدات.

• تافراوت

نظم اتحاد الجمعيات التنموية ألملن –تافراوت ندوة ثقافية بعنوان:
«الجمعيات التنموية بالجنوب :الحصيلة و األفاق» أطرها أساتذة جامعيون
مهتمون بالتنمية الشمولية املستدامة .و ذلك يوم السبت  31دجنرب ، 2011
باملركب الثقايف ثريا السقاط /املعاريف –الدار البيضاء.
وناقشت الندوة «مستجدات قانون الحريات العامة و دورها يف الرفع من
مستوى التنمية» من طرف حفيظ جابون ،كما ناقش حسن السيوطي «عوامل
تراجع أداء العمل الجمعوي باملنطقة»  ،أما إبراهيم الشيحاني فناقش موضوع
« ثنائية السلوك املدني و التنمية املستدامة املجددة و الجادة بني التحصني و
التلميع».

• زاكورة

س�تنظم الش�بكة االمازيغي�ة م�ن اجل املواطن�ة فرع زاك�ورة ،امللتق�ى الثقايف
االمازيغي الثاني بفندق السالم مابني 12و 14يناير  ،2012وذلك بمناسبة حلول
رأس السنة االمازيغية  296 2الذي يصادف يوم  13يناير من كل سنة ميالدية.
ويأتي امللتقى يف سياق أنشطة الجمعية اإلشعاعية والرتافعية من أجل تثمني و
التعريف باملوروث الثقايف االمازيغي بمنطقة زاكورة .

تنغري :ثورة مياه الصرف الصحي

كثرية هي املشاكل التي ال تزال مدينة تنغري تتخبط بها ،بسبب سوء التدبري
املحيل للمدينة من خالل املجالس التي توالت عليها و كذا نتيجة األوراش
الكربى يف اإلقصاء التي نالت منها املنطقة الحظ األوفر ،إذ بالكاد نجد
منطقة ال تعاني من مشكل من املشاكل الكثرية التي ستطول الالئحة
لتعدادها.
فإىل جانب ضعف البنيات التحتية و قلة املرافق املختلفة إن لم نقل غيابها
 ...و لعل من بني املشاكل املطروحة بحدة خاصة هذه السنة ،نجد مشكل
تدفق مياه الرصف الصحي (الواد الحار) رغم املرشوع الذي ينجر بتعاون
مع بلجيكا ،و هو املشكل الذي تعاني منه العديد من املناطق و األحياء
مما نتج عنه تكون بحريات سوداء ،يستشعر املرء وجودها بمجرد املرور
بالقرب من هذه املناطق بالفعل الرائحة اآلتية منها ،و مع ذلك فالسلطات
املعنية لم تحرك ساكنا ما عدا بعض الزيارات رغم الشكايات و الوقفات
اإلحتجاجية أمام مقر العمالة.
و تبقى املنطقة الواقعة بني حي تيحيت و القرص الجديد (إغرم أجديد)
من بني هذه املناطق التي عرفت و الزالت تعرف تدفق هذه املياه منذ أكثر
أربعة أشهر وسط الحقول الزراعية ،حيث أخذت الرقعة السوداء تتوسع
يف كل اإلتجاهات ،و أصبح اللون األسود يحل محل اللون األخرض .هذا مع
التأثريات السلبية التي تخلفها هذه املياه بدءا بالرائحة التي تنبعث منها و
ظهور حرشات ناتجة عن وجود هذه املياه ...و هذا ما سيكون له عواقب
خطرية عىل صحة اإلنسان والبيئة ،فإىل جانب مخاطر اإلصابة بأمراض
معدية بسبب الحرشات التي تعيش فيها ،فهذه املياه تساهم يف تلويث املياه
الجوفية و هو األمر الدفع السكان إىل عدم إستعمال مياه اآلبار التي تبني
أنها لم تبقي عىل هيئتها األوىل ،إضافة إىل تلوث الرتبة .كما أن املناطق التي
وصلتها هذه املياه لم تعد تستغل من طرف أصحابها و هذا ما سيكون له
تأثري أخر خاصة عىل أولئك الذين يعتمدون عىل هذه القطع الزراعية لرتبية
املاشية .هذا عىل املدى القريب ،أما عىل املدى البعيد فستكون لهذه املياه
تأثريات جانبية حتى يف حالة وقف تدفقها خاصة عىل املستوى البيئي.
ليبقى السؤال املطروح هو إىل متى ستظل هذه املناطق و معها ساكنتها
تعاني من هذا املشكل الذي يورق جبينهم؟؟؟؟؟
* محمد عبد الله

وفاة تودا رسيم
والدة املختطف بومجعة هباز

ع�ن س�ن يناه�ز  87س�نة،
توفي�ت ت�ودا رس�يم وال�دة
املختط�ف املغت�ال والباح�ث
اللس�اني بوجمعة هب�از ،وذلك
ي�وم الجمع�ة  9دجنبر 2011
وقد وافتها املنية ىف املستش�فى
املركزي ل�ورزازات ،حيث نقلت
لتلق�ي بع�ض العالج�ات إث�ر
إصابتها بالزكام .
وبهذه املناس�بة االليم�ة يتقدم
طاق�م تحرير الجريدة وس�عيد
باجي وأفراد عائلته بتعازيهم الحارة إىل لحس�ن وماما هباز
وكاف�ة أف�راد أرسة الفقي�دة ،راجيني لهم الصرب والس�لوان
وللفقيدة الرحمة والغفران.
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العامل االمازيغي

AWAL IDDEREN
محمدبسطام
bastam56@gmail.com

ماذا سننتظر من
حكومة بنكريان؟

إن ال»نح�ن» الت�ي يضمره�ا االنتظار
ال�وارد يف الس�ؤال أعن�ي به�ا معشر
مكونات الحركة األمازيغية التي الش�ك
قد مل�ت موقع قاعة االنتظ�ار الطويل
لكل ما يحمله مخاض أو حراك سيايس
معين منذ حدث 20غش�ت ، 1994لقد
انتظ�رت م�ا س�تحمله طي�ات مذكرة
أحزاب الكثلة بشأن دستور  1996دون
ج�دوى فبادرت إىل رف�ع مطالبها دون
أن يس�تجاب لها ،فانتظ�رت «انعاش»
اليوس�في فكان�ت ش�ذرات وفت�ات
ميث�اق الرتبي�ة والتكوي�ن مصحوب�ة
بكتاب س�اعف األبي�ض ،لتأتي املبادرة
امللكي�ة بإنش�اء املعهد امللك�ي للثقافة
األمازيغي�ة ،املؤسس�ة التي اس�تعانت
يف س�نواتها األوىل بخبرات مناضلي
الحركة األمازيغي�ة فوضعت مجموعة
من األسس املهمة عىل مستوى الكتابة
والبيداغوجي�ة والتواص�ل وغريه�ا ،
قب�ل أن تتدكتر أش�غالها وتتمرش�ن
(املاريش) عىل ش�كل صفقات ،لتتحول
ه�ذه املؤسس�ة إىل م�ا يش�به وكال�ة
استشهارية للمهرجانات الفصلية التي
أنش�ئت لها منظمات على املقاس ،ثم
جاءت حكوم�ة جطو ملا بعد «املنهجية
«إدم�اج»
الديمقراطية»،ليخ�رج
األمازيغية يف املس�ارات الدراسية بعض
االنطالق بصدور املذكرة الوزارية 108:
،إىل حيز الوجود مع ما صاحب ذلك من
العمليات االجتهاية املواكبة لش�عارات
 :والتدبير التش�اركي والحكامة  ،مما
مه�د الطري�ق نس�بيا إىل إب�راز بع�ض
التج�ارب املدرس�ية الرائ�دة  ،إال أن
حكوم�ة الف�ايس بوزيريه�ا يف الرتبية
الوطني�ة بمخططهم�ا االس�تعجاىل
وم�ا س�ماه ب»بيداغوجي�ة» اإلدم�اج
ومذكرتهم�ا التبعيضي�ة  ،122س�وف
يع�رف عهده�ا عىل مس�توى التدريس
بع�ض االنكم�اش وص�ل حد اإلفش�ال
والعرقل�ة  ،بع�دم الس�ماح بتعمي�م
التدري�س بأس�تاذ الوح�دة  ،وع�دم
احتس�اب نقط األمازيغية يف املس�توى
الس�ادس ابتدائي  ،وتجمي�د «تكوين»
األس�تاذات واألس�اتذة ،ألن الجه�ات
املعني�ة ال ه�م له�ا س�وى «مناف�ع «
اإلدماج ،والسباق املحموم نحو تقسيم
(لوزيع�ا) كلم�ا اقرتب�ت نهاي�ة أج�ل
رصف امليزاني�ة  ،ه�ذه األخيرة الت�ي
أصب�ح ذكره�ا على األلس�ن أكثر من
البيداغوجية ،والس�ؤال الذي يتبادر إىل
الده�ن بعد ه�ذا التش�خيص املخترص
ج�دا ،ألن ما خف�ي أعظم،وخاصة بعد
الحراك الذي «عربوه» والدستور الجديد
،واالنتخابات والحكومة التي تمخضت
عنه�ا ،ه�ل س�تنقد حكوم�ة بنكريان
املوق�ف وتدف�ع نحو الدسترة الكاملة
لألمازيغية بكل تمظهراتها ؟ أم ستبقي
وضعها عىل ما هو عليه وتقف يف املنزلة
بين املنزلتني؟ أم س�تأتي عىل األخرض
والياب�س وفاء ملواق�ف قبلية تجاهها؟
وما ه�ي املواقف واالسترتيجيات التي
تحضر مكون�ات الحرك�ة األمازيغية
تبنيها لالشتغال عليها ؟
إن ما حصل للجس�م التعليمي كقطاع
حي�وي م�ن تدمري وتس�ليع ومرش�نة
واختلال كش�فت عن�ه النقاب�ات
واتهم�ت بكونه�ا تدف�ع بالتعليم نحو
الس�نة البيضاء،ال يمكن أن يس�اعد أي
إدراج حقيق�ي لألمازيعية يف املس�ارات
الدراس�ية  ،وال تش�جع األس�تاذ(ة)
املنف�ذ(ة) عىل االبت�كار واإلبداع الخالق
الذي بدونه ال يمكن الحديث عن االرتقاء
بجودة التعلم�ات األمازيغية وتقويمها
وإدماجه�ا.إن املطل�وب يف املرحل�ة
الراهن�ة ه�و إع�ادة االعتب�ار للتجربة
البيداغوجية لألستاذ(ة) واالستماع إليه
 ،وإبعاد جميع الفاش�لني بكل أنواعهم
عن مراكز القرار ،ألنهم يش�كلون عبئا
ثقيال عىل الش�عب وعلى ماله الذي من
املفروض أن يس�تفيد من�ه أبناؤه لكي
يتعلم�وا بطريقة جيدة تتس�م بتكافؤ
الفرص بني الجميع طبقا ملا ينص عليه
الدس�تورمنكفاءةواس�تحقاق.
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مختلفات
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ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ إبراهيم الشعيب دكتور يف اإلعالم و اإلتصال

* تعرض رئيس الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق
اإلنسان لالعتقال ما سبب ذالك
* * رغم أن التهمة ال عالقة لها بحقوق
اإلنسان ،و هي تكوين عصابة إجرامية
والرضب والجرح ،فإن السبب الحقيقي لهذا
االعتقال التعسفي جاء نتيجة التحركات
الوطنية والدولية التي تقوم بها الرابطة
املغربية للمواطنة و حقوق اإلنسان ،و خاصة
الوقفات واملسريات االحتجاجية للرابطة يف
منطقة الغرب ،ضد اإلجرام االقتصادي و
البيئي الذي تقوم به لوبيات العقار و نهب
األرايض الساللية بأثمنة جد رمزية .رئيس
الرابطة املغربية للمواطنة و حقوق اإلنسان
قدم يف جلسة  2و  10يناير يف حالة اعتقال ،و
قد رفضت املحكمة يف الجلسة األخرية الرساح
املؤقت للسدراوي و رفاقه ،و تم تحديد الجلسة

املقبلة يف  19من يناير .2012
* دستور جديد حكومة جديدة و اعتقاالت بالجملة
ما تعليقك؟
** الردة التي تعرفها حقوق اإلنسان باملغرب
تبني دون كبري عناء بأن الهوة بني ما هو
مكتوب و الواقع التزال شاسعة .و يبدو
أننا نحتاج ،نحن كحقوقيني ،إىل العديد من
السنوات الضوئية لربط ما هو نظري بما هو
تطبيقي ،أي بني القول والفعل .و يبدو أن
الدستور الجديد و الحكومة الجديدة ،يحتاجان
إىل إرادة سياسية حقيقية إلعادة االعتبار
لحقوق اإلنسان يف هذا البلد.
* رصحتم يف ما مىض أنكم ضد تويل وزير متحزب
حقيبة وزارة االتصال ما تعليقكم اآلن عىل تويل
هذه الوزارة من طرف وزير من العدالة والتنمية
صحفي و زميل لكم يف املهنة أال وهو السيد

مصطفى الخلفي؟
** أنا لست ضد تويل وزير سيايس حقيبة
االتصال باملطلق ،و لكن أنا ضد الوزراء الذين
أساؤوا لهذه املؤسسة اإلعالمية العمومية.
فتجربة أحزاب الكتلة أساءت لإلعالم
العمومي ،و خاصة تجربة حزب التقدم و
االشرتاكية التي عمرت حوايل عقد من الزمن.
أتمنى أن تكون تجربة العدالة و التنمية
مختلفة عن سابقاتها ،و أن تكون تجربة عادلة
و تنموية .الخطوات واإلشارات اإليجابية التي
أطلقها الوزير الشاب جد مطمئنة .ولكن لن
يكتمل اطمئناننا ،إال بإبعاد املسؤولني واملدراء
الفاسدين والفاشلني يف كل مؤسسات اإلعالم
العمومي (وزارة اإلتصال ،الرشكة الوطنية
وصورياد دوزيم و وكالة املغرب العربي لألنباء
واملركز املغربي السينمائي).

معاناة ساكنة مجاعة هاللة من آثار غزو الرعاة الرحل للجماعة

الدواوير ويرتكونها تلتهم مزروعاتهم عىل بساطتها .
وأكد املترضرون أن هذه القطعان تعود ملكيتها إىل أناس متنفذين يف دواليب اإلدارة
العمومية والجيش .
* خالصات و استنتاجات اللجنة.
إن ما وقفت عليه اللجنة و ما رصح به األطراف التي استمعت إليها يعد يف مجمله
انتهاكات لحقوق الساكنة املحلية و املكفولة بالترشيع املحيل و املواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان :
 حق امللكية . الحق يف األمان و السالمة البدنية . الحق يف البيئة السليمة و املحافظة عىل املوروث البيئي للمنطقة ( أشجار أركان) .و من شان استمرار هذه املعاناة أن تكون لها عواقب و خيمة سواء من الناحية
االقتصادية و االجتماعية و كدا من الناحية األمنية والبيئية  ،مما يطرح عىل الدولة
املغربية التعامل الجدي مع هذه املعضلة و العمل عىل وضع حد ملعاناة املواطنات و
املواطنني بهذه املنطقة .

تقديم :
تابع الفرع املحيل للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان باشتوكة ايت باها ظاهرة
توافد أعداد كبرية من الرعاة الرحل عىل مجموعة من مناطق اإلقليم و خاصة منها
املناطق الجبلية ،مما نتج عنها آثار سلبية مست الحقوق االقتصادية للساكنة
املحلية ينضاف إىل ذلك تأثريها السلبي عىل الجانب البيئي باملنطقة  ،و انطالقا مما
نرش ببعض املنابر اإلعالمية االليكرتونية و بعض الجرائد الوطنية و كدا اتصال
بعض املترضرين هاتفيا بالجمعية املغربية لحقوق اإلنسان باشتوكة ايت باها
 ،فقد قرر مكتب الفرع يف اجتماعه بتاريخ  17دجنرب 2011تكوين لجنة حددت
مهامها يف جمع املعطيات الكافية حول هذه الظاهرة .
وقد تم تنظيم زيارة ميدانية همت هذه الزيارة جماعة هاللة باعتبارها إحدى
الجماعات األكثر ترضرا ،حيث انتقلت هذه اللجنة يوم االثنني  19دجنرب  2011إىل
مركز الجماعة و التقت بمجموعة من املواطنني املترضرين كما عقدت لقاءين مع
رئيس جماعة هاللة بحضور مجموعة من املستشارين الجماعيني و لقاء ثانيا مع
القائد اإلداري باملنطقة.
ومن خالل ترصيحات املترضرين اتضح ان الساكنة بمنطقة هاللة تعتمد عىل
الرعي و تربية املوايش كنشاط اقتصادي و معييش و ترتاوح
مواشيهم ما بني  2500إىل  3000رأس من املعز و الضأن  ،كما
تشكل الزراعة التقليدية موردا اقتصاديا ثانويا و تشمل الحبوب
(الشعري )...و األشجار املثمرة (أركان–الصبار )...و تعرف
املنطقة مند سنوات توافد الرعاة الرحل غري أن أعدادهم كانت
إعالن عن الترشح للمشاركة يف املسابقة الوطنية يف اإلبداع األمازيغي
محدودة و لم تكن تثري أية مشاكل لسببني  :محدودية القطعان
الوافدة عىل املنطقة واحرتام الوافدين ملمتلكات و أعراض الساكنة
برسم سنة 2012
و التزامهم بالرعي يف مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية .
وهذا السنة شهدت توافد قطعان كبرية من املوايش (
تتجاوز يف إطار االهتمام باإلبداع واملبدعني ينظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مسابقة يف اإلبداع
 10000من املعز و الضان و املئات من اإلبل ) و لم تعد هناك حرمة
ملمتلكات و أعراض الساكنة املحلية ،بحيث تسبب هؤالء الرخل األمازيغي تهدف إىل تشجيع الكتابة باألمازيغية يف مجايل القصة القصرية والرواية.
يف إفساد املحاصيل الزراعية ( الحبوب ) و إفساد األشجار املثمرة تفتح هذه املسابقة يف وجه املبدعني الشباب املرتاوحة أعمارهم ما بني  18و 30سنة.
و االستيالء عىل املياه املخزنة يف ( املطفيات) و إفراغها و حرمان ويشرتط يف األعمال املقدمة للتباري:
الساكنة من املورد األسايس للمياه .
 أن تكون املشاركة عبارة عن مجموعة قصصية أو رواية؛مسؤولة
جهات
عدة
إىل
الشكايات
وتقدم املترضرون بمجموعة من
 أن ال يكون العمل منشورا من قبل؛( القيادة – عمالة اإلقليم – وزارة الداخلية  )...وضبط النفس هو
 أن ال يكون العمل قد فاز بجائزة من قبل؛الذي جعلهم يمتنعون عن الدخول يف صدامات مبارشة مع الرحل (
 أن يكتب العمل بحرف تيفيناغ باألولوية ،وفقا لقواعد الكتابة املعتمدة من طرفوهو ما اصطلحوا عليه بعدم رغبتهم يف الفتنة )  ،ورغم ذلك فإنهم
أكدوا لنا أنهم كانوا ضحايا عنف هؤالء الرحل ( نموذج  :تعرض  30املعهد؛
شخص لجروح متفاوتة عىل اثر هجوم الرحل عليهم يف دوار تكموت
أن يقدم املشارك ثالث نسخ من عمله مرقونة عىل الورق ،ونسخة محمولة عىل قرصنتكاض– أفرا –...إضافة إىل تهشيم زجاج سيارة احد املستشارين مدمج .Cd
الجماعيني ).
يتكون ملف الرتشيح من الوثائق اآلتية:
و أكد املترضرون كذلك تعرضهم باستمرار من طرف هؤالء إىل
نعوت تمييزية من قبيل " شليحات موالنا " والسب والقذف إضافة
 )1طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
إىل تحرشهم املستمر ببناتهم ونسائهم  ،كما رصحوا لنا أن العديد
منهم بدأ يف بيع مواشيهم نظرا لعجزهم عن توفري الكأل لها أمام
 )2نسخة من البطاقة الوطنية؛
الرعي الجائر لهؤالء الرحل  ،وأن بعضهم يفكر يف الرحيل عن هذه
 )3صورة شخصية؛
املنطقة .
 )4سرية ذاتية.
* موقف املنتخبني والسلطات املحلية :
أكد الجانبني أن الساكنة املحلية املعروفة بكونها مساملة تعيش مع
قدوم هؤالء الرعاة الرحل أوضاعا اجتماعية واقتصادية ونفسية وستتوىل لجنة القراءة والتحكيم دراسة األعمال املقدمة ،وسيتم اإلعالن عن نتائج املسابقة يف
صعبة من جراء هذا التواجد الضخم لقطعان املاشية يف املنطقة وكذا اليوم العاملي للغة األم.
من جراء عدم احرتام الرحل ملمتلكات الساكنة وألغراضهم  ،كما وكل ملف ال يستويف الرشوط املذكورة يعترب الغيا.
أكدوا أن الجماعة القروية والسلطات املحلية عقدت عدة اجتماعات
قصد إيجاد الحلول الناجعة لهذه املعضلة بحضور الساكنة
املحلية فعىل الراغبني يف هذه املشاركة يف هذه املسابقة إيداع ملفاتهم ،أو إرسالها باسم السيد عميد
وممثلني عن الرحل غري أن الرحل ال يلتزمون بالقرارات التي خرجت
بها هذه اللقاءات رغم أنها مدونة يف محارض ( اطلعنا عىل أحد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،يف اجل أقصاه  27فرباير  2012إىل العنوان التايل:
املحارض )  ،كما أكدوا أن استفزازات الرحل لم يسلم منها املنتخبون
وممثلوا السلطة املحلية.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
أكدوا أن اإلمكانيات املادية والبرشية لدى الجماعة املحلية والسلطات
شارع عالل الفايس ،مدينة العرفان ،حي الرياض
املحلية غري كافية ملواجهة هذا املشكل  ،وأن بعض الجهات كاملياه
ص.ب  ،2055الرباط
والغابات تقف موقف املتفرج دون أن تحرك ساكنا .
وأكد ممثيل الساكنة أنهم عرضوا يف أحد اللقاءات حلوال مؤقتة وافق
عليها الرحل من قبيل االبتعاد عن التجمعات السكنية وعن األمالك
الخاصة بأكثر من  2كلم  ،الشئ الذي لم يلتزموا به رغم توقيعهم
عىل املحرض بل العكس من ذلك أصبحوا يطلقون مواشيهم وسط
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العامل االمازيغي

حول مستقبل االمازيغية مع املصباحيني

أثارت ترصيحات عبد االله بنكريان
األمني العام لحزب العدالة و التنمية
و رئيس أول حكومة ملا بعد الدستور
املعدل حول االمازيغية فيما ما مىض
ضجة كربى يف أوساط الناشطني
والفاعلني االمازيغيني،ترصيحات
حاول البعض التقليل من قيمتها
وأهميتها بالنظر اىل الشخصية
االندفاعية لصاحبها ،فيما البعض
اآلخر أبدى تحفظه مما قيل واعتربه
حقيقة موقف حزب بأكمله و ليس
مجرد وجهة نظر شخصية داخل
تيار فكري طاملا أبدى تحفظه من
االنفتاح عىل القضية االمازيغية،مما
يستدعي التصدي لها بكل قوة و
حزم،وهو ما تجىل يف العدد الكبري
للبيانات والتنديدات التي غزت
املشهد اإلعالمي ملدة غري يسرية،و
التي قد تكون الدافع وراء الرتاجع
بل واالعتذار – الظاهري – عىل األقل
ألمني الصباح يف منابر مختلفة و
رسمية.
اليوم،و بعد االستحقاقات الترشيعية
ونتائجها املفاجئة التي حقق فيها
حزب العدالة والتنمية أكثر مما كان
متوقعا،يظل التساؤل عن مصري
ومستقبل االمازيغية ونصيبها من
الربنامج الحكومي القادم تساؤال
مرشوعا بل وملحا.
لقد كانت مسألة الحرف محل خالف
كبري يف أوساط املجتمع املغربي،إال
أن التصويت داخل املعهد امللكي كان
نقطة نهاية لجدال كان قد لن ينتهي
أبدا،نتيجة تصويت باركها صاحب
الجاللة وصادقت عليها معظم
التنظيمات السياسية باستثناء من
ال يطيق رؤية االمازيغية تستفيق
بعد إقبار وطمس عمرا طويال،فأبان
عن حقد دفني وبني لها واختار
لنفسه الخروج عن اإلجماع الوطني
والتسليم بالتصويت كأقوى القواعد
الديمقراطية.
يف هذه النقطة بالذات،يجب التنبيه
إىل أن مسألة «مراجعة» الحرف
التي كان قد لوح بها الزعيم الحزبي
املذكور فيما سلف مجرد جعجعة
سياسية و طعم أريد بها استمالة
األص��وات التي تعادي االمازيغية
وحروفها العريقة.فمسألة الحرف

حسمت مند زمن بعيد وهي ال
تخضع ملواقف السياسيني بل
ألحكام اللسانيني واألكاديميني
املتخصصني،بل أكثر من ذلك ،فان
املراجعة لو افرتضنا جدال أنها ممكنة
فسيحق للطرف اآلخر أن يدافع عن
أطروحة الخط الالتيني الذي سيخدم
االمازيغية،تلك الذريعة التي مللنا
سماعها ممن يريدون عربية رسما
ومعجما يف قالب أمازيغي ويتشدق
االمازيغية.باملخترص
بمصلحة
املفيد،ال خوف وال حزن عىل الحروف
االمازيغية العريقة «تيفيناغ» ال مع
قدوم املصباح أو امليزان أو غريهما.
يف النقطة الثانية،تناول رئيس
حكومتنا مسألة «أي أمازيغية
نريد؟»،يف هذا الباب،االمازيغية
ليست أمازيغيات كما يخيل إىل
البعض من ذوي الفهم السطحي
للظواهر حتى يطرح مثل هذا
التساؤل الساذج،فلكل اللغات
لهجات تتفرع عنها حسب الجهة
واملجموعة االثنية التي تتكلمها،
وليست االمازيغية استثناء من
ه��ذه القاعدة العامة؛فلهجات
الريف واألطلس وفكيك والجنوب
الرشقي وسوس كلها متميزة عن
بعضها البعض ظاهريا فنجد بينها
فوارق فونولوجية سطحية،لكنها
تشرتك يف الخصائص املورفولوجية
والنحوية،وهي حقيقة يعرفها
ال��دارس البسيط لهذه اللهجات.
أما بالنسبة «ألمازيغية املخترب»
كما يحلو للبعض أن يسميها فهي
الخيط الناظم بني فروع االمازيغية
و ستأخذ مكانها يف الساحة اللغوية
الوطنية طال الزمن أم قرص،ولن
نختلف يف كون ذلك يستلزم بعض
الوقت وستكون البداية مع خريجي
املدارس واملعاهد والنخبة املثقفة
املدعوة اىل االجتهاد قصد تعميم
توظيف هذه اللغة العريقة.
كنقطة ثالثة وأخرية ،وهي مربط
الفرس يف كل ما قيل،يتعلق األمر
هنا بمسألة القانون التنظيمي
لتفعيل رسمية االمازيغية.هنا البد
من أن يتحمل كل من يمثل املغاربة
مسؤوليته أمام التاريخ وأال ينساق
مع نزوات املفتني بغري علم واملريضة

ردا على العثماين خبصوص «املرجعية اإلسالمية»
* مصطفى ملو

لحسن أمقران (أنمراي)

قلوبهم،فاختيارات املغاربة واضحة
يف ه��ذا الشأن،وما اإلقبال عىل
الدستور إال دليل عىل صدق ما نذهب
إليه ،فاالمازيغية جوهر املغرب
الذي نعيشه ونعيش فيه و نأمل أن
يتسلح كل مغربي غيور باملوضوعية
والعلم بحقيقة تاريخ وجغرافيا
وسوسيولوجيا وطوبونيميا وطنه
قبل ت��دارس القانون التنظيمي
عليه،ان
والتصويت
املرتقب
مستقبل االمازيغية يتجاوز املواقف
الشخصية للسياسيني و فزاعات
االحزاب.املسألة هنا مسألة مركبة
يتداخل فيها الثقايف والسيايس
والحقوقي والهوياتي والتنموي،فال
ثقافة وال ديمقراطية وال حق وال
كرامة وتنمية يف ظل تغييب لغة
وثقافة وحضارة وهوية املجتمع.
باقتضاب شديد،نقول أنه الخوف عىل
االمازيغية أيا كان اللون السيايس
الصاعد،فالساحة تتلون حسب
املواسم االنتخابية حسب نجاح
الحزب يف استمالة الناخبني بالوعود
الرنانة،لكن االمازيغية حقيقة ثابتة
ال تقبل بأقل من نصيبها وال تطلب
أكثر من حقها يف الحياة عرب توفري
الظروف الضامنة لهذه االستمرارية.
إن النضال االمازيغي املسؤول
،الجدي والجاد يظل أمرا مطلوبا يف
كل األحوال ،والتوجس الذي نسمع
به حول مستقبل االمازيغية يف ظل
حكومة زعيم العدالة و التنمية الذي
رصح بمعاداته لالمازيغية مجرد
حرب نفسية استباقية ال مربر
لتضييع الوقت يف الرد عليها،ان
مهمتنا الحقيقية كفاعلني ستنجح
اذا ما عرفنا كيف نناضل و نرافع
عن قضيتنا باسم الحق و القانون
و املواثيق الدولية و حقوق اإلنسان.

األطروحة األمازيغية لسنة 2012
* بقلم أحمد الخنبوبي

شهدت سنة  2011مجموعة من التحوالت السياسية
الكربى باملغرب ،وبمنطقة شمال أفريقيا والرشق
األوسط،هذه التحوالت كان لها الوقع الكبري عىل القضية
األمازيغية باملغرب،السيما ترسيم اللغة األمازيغية يف
الدستور املغربي ،واعتبار الثقافة األمازيغية من املكونات
األساسية للهوية املغربية،وهو املطلب الكبري الذي حملته
الحركة األمازيغية منذ عقود وناضلت من أجله.
إن الهم الكبري اليوم أمام الحركة األمازيغية وفاعليها
األساسيني ،هو الطريقة الكفيلة بإدراج األمازيغية يف
مختلف مناحي الحياة العامة،وهو التحدي الذي ليس
بالهني ،يف ظل وجود جيوب تناهض األمازيغية بكافة
الوسائل،كما أن التحدي األخر ،والذي ال يقل أهمية عن
األول،هو كيفية وصول الفاعل األمازيغي إىل مراكز القرار
املختلفة داخل الدولة،ليتوىل بنفسه السهر عىل إدراج
األمازيغية ،وتقوية مكانتها االعتبارية داخل مؤسسات
الدولة،عوض االكتفاء بالتوسل والتسكع أمام أبواب
صانعي القرار،وهو الخطأ الذي ال يجب تكراره يف املرحلة
املقبلة.
إن الخطاب األمازيغي فيما سلف من األيام ،سجل نقط
قوة جعلته يتميز وينفذ إىل أوساط مهمة من فئات
الشعب،واستطاع أن يفرض نفسه عىل صانعي القرار،الذين
غريوا مواقفهم من األمازيغية واعرتفوا بها،بفضل قوة
الخطاب األمازيغي املبني عىل أسس املرشوعية الحضارية
والتاريخية األمازيغية الضاربة جذورها يف التاريخ أالف
السنني ،وكذا عىل أسس مرشوعية حقوق اإلنسان كما هي
متعارف عليها دوليا.
بيد أن هذا الخطاب يف مجمله ،تجاهل أو تجاوز بعض
العنارص األساسية داخل املجتمع املغربي ،مما جعله
خطابا يبتعد عن فئات أخرى من املجتمع،تقتيض هذه
املرحلة التقرب منها لتقوية الخطاب األمازيغي وجعله
ينسجم مع املبادئ ويستجيب للمتغريات.ويف هذا الصدد
يمكن للخطاب األمازيغي استثمار مجموعة من العنارص
تتجىل أساسا فيما ييل:
 -1النظر إىل النظام السيايس امللكي املغربي،كامتداد للتجربة
السياسية التاريخية األمازيغية «تكلديت»،املحرتمة
للنظم السياسية القبلية العريقة يف إطار التنظيم
الفيدرايل،والضامنة لتنوع ووحدة املجتمع.
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 -2وجوب انتقال الخطاب األمازيغي من خطاب ثقايف
محض ،إىل خطاب يطرح بدائل وحلول ناجعة للمشكالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،انطالقا من التجارب
التاريخية األمازيغية ،وكذا من التجارب اإلنسانية املختلفة.
 -3رضورة انفتاح الخطاب األمازيغي عىل كل فئات
الشعب املغربي،ومنها الناطقة بالدارجة املغربية،وغريها
من التعبريات الثقافية األخرى،وذلك من خالل استثمار
العنارص الثقافية التي تمثل نماذج حية للتمازج الثقايف
باملغرب.
 -4التعاطي االيجابي مع اإلسالم الشعبي املغربي،وهو
اإلسالم املتسم بالقيم العلمانية،والذي يشكل معطى
حضاريا مهما باملغرب،ويقطع الطريق عن التيارات
االيديلوجية الدينية الخارجية والغريبة عن الرتبة الثقافية
املحلية.
 -5التعامل الربغماتي مع كل املكتسبات التي حققتها
األمازيغية عىل مختلف املستويات ،خصوصا املؤسساتية
والقانونية والسياسية،واملطالبة بعقلنة وترشيد هذه
املكتسبات ،ومنها رضورة تحويل املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية إىل مؤسسة وطنية وفق املعايري الدولية
للمؤسسة الوطنية.
إن تحقيق هذه األفكار واملبتغيات يستوجب توفري آليات
وصيغ اشتغال من طرف الفاعلني األمازيغيني ،هذه اآلليات
يجب أن تكون فعالة كي ال تكرر أخطاء املايض ،حيث
يتحول الفاعل األمازيغي إىل الحطب الذي يحرتق ،لتصل
مطالبه إىل أيدي بعض صانعي القرار الذين يقزمونها أو
يعطوها أنصاف حلول.
إن املسألة تقتيض اليوم ،التكتل من خالل كتلة ضغط
سياسية ،لها خطة إسرتاتيجية تكون نواتها األحزاب
السياسية املتبنية للخطاب األمازيغي،وتعمل معها
مختلف التنظيمات الجمعوية األمازيغية الدولية والوطنية
والجهوية واملحلية،باإلضافة إىل رضورة التنسيق مع بعض
التنظيمات النقابية ،ومع حركات املطالبة بالحكم الذاتي
بمختلف املناطق املغربية ،وكذا الحركات الجهوية ذات
التوجهات السياسية،باإلضافة إىل الحركات املعربة عن
مطالب الشعب.
بهذه اآللية يمكن التقدم بمسار الحركة األمازيغية إىل
األمام ،ألن الزمن السيايس املغربي يف الوقت الراهن ،ال
مكان فيه إال للكتل واملجموعات والتحالفات السياسية
القوية.

كما كان متوقعا فاز اإلسالمويون بعدد كبري من مقاعد الربملان -حتى ال نقول األغلبية،-بعد أن لجئوا إىل
جميع الوسائل من التهديد بالنزول إىل الشارع إىل االحتجاج عىل تزوير االنتخابات حتى قبل إجرائها إىل
الوقوف يف وجه حركة  20فرباير و تخوينها،إىل استغالل الدين اإلسالمي،وغريها من األساليب التي جعلتهم
يصنفون يف مقدمة انتخابات قاطعها أغلب الشعب املغربي،والله أعلم ماذا كان البيجيديون فاعلون لو
لم ينالوا املرتبة األوىل،أقل ما يمكن أن يقولوا أنها مزورة و سيلعبون دور الضحية مرة أخرى كما املرات
السابقة،لكن بما أنهم فازوا فاالنتخابات نزيهة و شفاقة؟
إن ما يهمنا يف هذا املقام هو استغالل اإلسالم من طرف البيجيديني،ففي برنامج موعد مع االنتخابات
ليوم األربعاء  9نونرب،والذي استضاف فيه جامع كلحسن ثلة من الضيوف كان من بينهم سعد الدين
العثماني القيادي يف حزب القنديل،جاء عىل لسانه أنه يفتخر و يعتز بكون حزبه ذو مرجعية إسالمية،ويف
سؤال لكلحسن حول من يعتقد أن الدين هو سبب التخلف و أن اعتماد الدين كمرجعية يتناقض مع
الديمقراطية،أجاب العثماني بأن من يقول بهذا القول هم أعداء اإلسالم،وهنا يأتي هذا املقال للرد عىل
العثماني تنويرا له و ملن معه من اإلسالمويني.
من حق العثماني أن يفتخر و يعتز باملرجعية اإلسالمية،ولكن هل سيقبل أن يتأسس غدا أو بعد غد حزب
لليهود أو املسيحيني املغاربة؟وهل سيقبل اإلسالمويون بحق مواطنني مغاربة غري مسلمني لهم كامل
حقوق املواطنة و التحزب،باالعتزاز بمرجعيتهم اليهودية أو املسيحية أو حتى اإللحادية؟
سيجيب العثماني ومن معه وكأنهم هم األوصياء عىل مشاعر املغاربة،بكون إنشاء أحزاب من هذا النوع
سيستفز مشاعر املغاربة املسلمني يف غالبيتهم،وهذا جواب حق أريد به باطل،أفال يستفز العثماني و من
معه ماليني املسلمني املغاربة عندما يتحدثون عن مرجعيتهم اإلسالمية و كأن املغاربة ال مرجعية لهم أو
بحاجة للبيجيدي لتعرتف بإسالمهم و تؤكده؟
من ضمن ما جاء يف كالم العثماني كذلك أنه أعطى مثال األحزاب املسيحية و البوذية التي زعم أنها ال ترض
بالديمقراطية و ال تمسها يف يشء،وهنا نجد أنفسنا مضطرين لتوضيح مجموعة من األمور من خالل
توجيه بعض األسئلة للعثماني،هل سمع يوما أن حزبا مسيحيا كفر خصومه أو اتهمهم بدعم الشواذ
جنسيا و بغريها من التهم،كما يفعل أمينه العام بن كريان مع العلمانيني خاصة؟هل سمع يوما حزبا
مسيحيا يدعو إىل إنشاء أبناك مسيحية و العمل بالرشيعة املسيحية،ويحارب األحزاب العلمانية و يتهمها
بالكفر و بغريها من التهم املنحطة كما يفعل البيجيديون "بالحشمة بالحيا"؟هل فهم أنجيال مريكل
زعيمة االتحاد الديمقراطي املسيحي الحاكم يف أملانيا للعلمانية،هو نفسه فهم العثماني و بن كريان ومن
معهم للعلمانية؟بل هل فهم أردوغان للعلمانية هو فهم بن كريان لها،والذي ال يجد غري اإللحاد و الشذوذ
الجنيس مرادفا لها؟؟
وهل وجود أحزاب مسيحية يعني أنها ديمقراطية؟األحزاب املسيحية ال تصلح لتكون مثاال و نموذجا
وقدوة يرضبه العثماني لخصومه و معارضيه ليدافع به عن مرجعيته،فهل حزب مسيحي-مثال،-ال
يسمح لغري املسيحيني باالنخراط فيه رغم أنهم مواطنني لهم كامل الحقوق يصلح ليرضب به املثال يف
الديمقراطية؟ أال توجد أحزاب علمانية معارضة لألحزاب الدينية حتى يف أوربا؟
جاء للعثماني يف نفس الربنامج سؤال من أحد املشاهدين حول ما إذا كان ممكنا أن تصبح إمرأة متحجبة
زعيمة للبيجيدي،والسؤال األجدر بالطرح هل سيسمح العثماني و من معه ملغربي غري مسلم باالنخراط
يف حزبهم؟
الجواب معروف و ال يحتاج لكبري جهد،مادام العثماني قد حسم يف مرجعية حزبه،وهنا يطرح السؤال،أال
يرض حزب ال يسمح ملواطنني مغاربة باالنخراط فيه فقط ألنهم غري مسلمني بالديمقراطية؟كيف نسميه
حزبا لجميع املغاربة قي حني ال يحق للمغاربة من غري املسلمني االنخراط فيه؟
بناءا عىل هذا فاألحزاب الدينية التي ال تسمح ملواطنيها الذين ال يدينون بدينها باالنخراط فيها،ألن ذنبهم
الوحيد أنهم ليسوا من نفس ديانتها،فهي منافية للديمقراطية سواء كانت هذه األحزاب إسالمية أو
مسيحية أو بوذية،...واألحزاب التي تقوم عىل أساس ديني إنما هي أحزاب إسالموية أو مسيحوية تقوم
عىل استغالل املقدس و إثارة مشاعر الناس،فكلنا نعرف أن املكان الطبيعي للدين هو املسجد أو الكنيسة
و أن الربملان للسياسيني و ليس للملتحني و الفقهاء و القساوسة.
أما اتهام العثماني للقائلني بأن إنشاء أحزاب عىل أساس ديني يتناقض و الديمقراطية بالعداء
لإلسالم،فاتهام مرفوض منه،وهو نفس األسلوب الذي اغتيل به املفكر املتنور فرج فودة الذي لم يكن
قط عدوا لإلسالم،بل كان متمكنا من اإلسالم أكثر من بعض املتأسلمني،وذنبه أنه كان ضد خرافات
اإلسالمويني املرصيني،وكان مع لغة العقل،أنا مسلم و لست بحاجة ألن أقف بباب البيجيدي ليمنحني
تيكيت اإلسالم أو بطاقة هوية إسالمية،أو صك غفران،أنا مسلم و ضد خلط الدين بالسياسة،بل و أرى أن
ذلك سبب التخلف و ليس الدين يف حد ذاته،سيقول العثماني و من معه،إن اإلشكال ليس يف الدين ولكن يف
الفهم الخاطيء له،وسنجيبهم و هل أنتم مالئكة حتى نعتقد أن لكم فهم صائب للدين،ملاذا إذن ال نفصل
بني الدين و السياسة و ينتهي األمر و نواجه مشاكل الناس و تطلعاتهم بحلول و برامج واقعية و ليس
بتكفري الخصوم وإلهاء األذهان بأمور ال تحتاج إىل وساطة بني الله و عبده؟
يجمعنا الدين يا أستاذي العثماني و لكن تفرقنا السياسة و االجتهاد،العدالة و التنمية ما هي إال اجتهاد قد
تصيب و قد تخطيء،والقائلني بأن الدين سبب التخلف هو اجتهاد كذلك،وعوض مواجهتهم بالتكفري،يجب
أن يحرتم رأيهم و يواجه باألدلة و الحجج املقنعة و النقد الهادف و ليس باالتهام املجاني،فنقد الدين يا
أستاذي املحرتم أمر محمود،بل أمر جائز إن لم يكن واجبا حتى من الناحية الدينية ،وبناء عليه فمعارضتي
لسياسة العدالة و التنمية ال يعني أني ضد اإلسالم و لكن ضد اجتهاد و ضد رأي يف اإلسالم،هذا إن أسلمنا
أن البيجيدي غرضه اإلسالم أصال.
إن الذين يدعون إىل فصل الدين عن السياسة أو فصل السياسة عن الدين،ليسوا يف الواقع ضد اإلسالم و
ال أعداء له،لكنهم ضد استغالل الدين كيفما كان هذا الدين،فالعيب و العار لو أن هؤالء قالوا أنه يجب
السماح باستغالل دين دون آخر،حينذاك يحق للعثماني أن يتهمهم باالنحياز و بالتمييز بني األديان،لكن
و الحال أنهم يدعون إىل فصل الدين-كل الدين -عن السياسة و ليس عن اإلنسان،فاالتهام بالعداء لإلسالم
أو لغريه من الديانات مجرد كالم فارغ،الهدف منه التحريض و التبخيس.
األحزاب و الجماعات اإلسالموية نفسها يكفر بعضها بعضا،فمن هو مع اإلسالم و من هو ضده يا أستاذي
العثماني،مع ادعاء كل هذه األحزاب و الجماعات أن مرجعيتها إسالمية؟ الناس يقتلون يف العرش األواخر
من رمضان و هم يصلون صالة الرتاويح،يحدث هذا يف العراق،والقاتل أشخاص يعتقدون أن إسالمهم هو
الصحيح،أو أشخاص فرقت السياسة بينهم و بني املهاجمني(بفتح الجيم)؟
أغلب الدول التي قامت يف شمال إفريقيا و شبه جزيرة العرب قامت عىل أساس تكفريي،أي أن الدولة
الالحقة تكفر الدولة السابقة و تقول إنها ليست عىل يشء،مع زعم كل واحدة منها أن لها مرجعية و
أساس ديني إسالمي،فهل املوحدون عندما كفروا و زندقوا و حاربوا املرابطني،الذين ظلوا يؤكدون أن
إسالمهم هو الصحيح،هل كانوا ضد اإلسالم أم ضد سياسة املرابطني؟؟هل الخلفاء الراشدون عندما
واجهوا معارضة شديدة من بعض خصومهم،اتهموهم بالعداء لإلسالم،ملاذا لم يتهم عمر املرأة التي
وجهته إىل الصواب،وقال فيها"صدقت امرأة و أخطأ عمر"،بالعداء لإلسالم؟بل األكثر من ذلك أنه دعا
الناس إىل تصحيح اعوجاجه و إسداء النصح له و لم يعترب ذلك عداءا لإلسالم؟
ها وقد فاز اإلسالمويون باالنتخابات و من املنتظر أن يشكلوا حكومتهم،لن نحكم عليهم قبل نهاية والية
حكومتهم،وحينذاك"إوريو لينا حنة يديهم"،أو"عند الفورة يبان لحساب"كما يقول املغاربة،ونتمنى يف
حالة فشلهم أال يحملوا املسؤولية للحكومة السابقة،كما سمعنا دائما،إذ عليهم قبل تسلم مقاليد الحكومة
محاسبة الحكومة السابقة عىل أخطائها و "تقديم الحساب"،ولكن قبل هذا و ذاك ال بأس من توجيه
بعض األسئلة للعثماني،بماذا ستواجه يا أستاذي الفاضل أزمة الجفاف التي ترضب مناطق شاسعة
من املغرب يف كل صيف،هل بصالة االستسقاء؟بماذا ستواجه آالف املرىض الذين يئنون يف مستشفيات
أشبه بمقابر جماعية،هل بالرقية الرشعية و قراءة املعوذتني،أم بالقول" الشيفا عند الله"؟بماذا ستواجه
الفساد املايل و اإلداري و الرشوة و نهب املال العام،هل بقطع األيدي،أم بالبنوك اإلسالمية أم بماذا؟؟بماذا
ستواجه جحافل املعطلني هل ب"،الرزق عند الله"و"إن الله هو الرزاق"؟بماذا ستواجه أزمة السكن و
النقل و التعليم و حوادث السري،هل ب"ال مرد لقضاء الله"و"قل ربي زدني علما"،هل ستواجه العطالة
املستفحلة ببناء املساجد أم ببناء املعامل و املصانع؟بماذا ستواجه التطور العلمي و التكنولوجي الهائل
الذي تحققه األمم.هل بعد عدد كلمات القرآن و عدد" القافات" و "الجيمات" و اعتبار ذلك إعجازا؟
إذن هل املرجعية اإلسالمية لحزب العثماني قادرة عىل اإلجابة عن هذه األسئلة امللحة،التي تعترب نقطة من
فيض األسئلة و املعضالت التي يواجهها املغاربة،لنرتك األيام و حدها تحكم،ونتمنى أال يكفرنا العثماني و
أن يجيب عن بعض من هذه األسئلة التي أومن كل اإليمان بأنه لن يجد لها جوابا يف املرجعية اإلسالمية و
ال يف غريها من املرجعيات الدينية،ومرة أخرى هنيئا لإلسالمويني بالفوز،الذي جاء بكل الطرق التي سلف
ذكرها ،و إن غدا لناظره قريب.

12

العامل االمازيغي

متابعات

العدد  / 138يناير 2962/2012

الثقافة األمازيغية  :اإلجنازات واإلنتظارات

يعيش املغرب وضعا سياسيا متميزا
وتحوال تاريخيا مهما وذلك بعد أن تبنى
املغاربة دستورا جديدا يستجيب لتطلعاتهم
بارتكازه عىل مقتضيات ديمقراطية
ومضامني متعددة ومنحه صالحيات كبرية
وموسعة للسلطتني التنفيذية والترشيعية
وستسهر عىل تنزيل مضامينه حكومة
نابعة من صناديق االقرتاع التي تعكس
اإلرادة الشعبية.
وقد أفرزت االنتخابات األخرية عن فوز
حزب العدالة والتنمية الذي ،بفضل
املنهجية الديمقراطية التي رسخها صاحب
الجاللة ،تم تكليف كاتبه العام ،السيد عبد
االله بنكريان ،بتشكيل الحكومة املقبلة
التي ستنكب عىل صياغة برنامج حكومي
منسجم يحدد الخطوط العامة للسياسة
التي سينهجها الفريق الحكومي املقبل.
واستنادا إىل الربنامج االنتخابي للحزب
الفائز إىل الربامج االنتخابية لألحزاب
املشكلة وللحكومة ،فإن األمازيغية
واملقتضيات املتعلقة بها واملنصوص عليها
يف دستور اململكة ،ستكون من بني أولويات
الحكومة ،حيث سيتم ترجمة مقتضيات
املادة الخامسة عىل أرض الواقع وذلك
بسن سياسات عمومية تعطى لألمازيغية
مكانتها وتعمل عىل تكريس املكتسبات
التي تحققت خالل العرشية األخرية.
ويف هذا السياق ،يعترب إنشاء املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية مكسبا أساسيا ونقطة
تغيري يف مسار النهوض باللغة والثقافة
األمازيغيتني ،حيث أن هذه املؤسسة
الوطنية خلقت تحوال عميقا يف مجال تدبري
التعددية واإلختالف يف بالدنا وفتحت آفاقا
واعدة إلدماج األمازيغية يف مختلف مناحي
الحياة خاصة يف قطاعات التعليم واإلعالم
والثقافة.
ويمكن الجزم بأن العمل الذي قام به املعهد
يف هذه املجاالت وميادين أخرى ،جعل من
األمازيغية ورشا وطنيا يستلزم مساهمات
وانخراطات الجميع يف إطار بناء الدولة
الديمقراطية املبنية عىل الحق والقانون
والتي تجعل من االختالف والتعددية ركيزة
لبناء مجتمع متماسك متنوع وموحد.
وترصد املحاور التالية اإلنجازات التي تم
تحقيقها وكذلك األفق واالنتظارات التي
ستكرس إدماج األمازيغية يف السياسات
العمومية الوطنية.
عىل مستوى التعليم

بتنسيق مع الوزارة الوصية وانطالقا
من مهامه وأهدافه املسطرة يف الظهري
الرشيف املنظم واملحدث له ،وإستنادا إىل
مقتضيات اتفاقية الرشاكة التي تجمعه
بالوزارة واملوقعة سنة  ، 2003قام املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية بإنجاز أعمال
مهمة وأساسية عىل مستويات متعددة
األهداف من وراء هذه العمليات وضع
التصورات واملنهاج وكذا إنجاز الوسائل
الرتبوية الخاصة بإدماج وإدراج اللغة
األمازيغية يف املنظومة الوطنية للرتبية
والتكوين.
ويف هذا املجال قام املعهد بإعداد الكتب
املدرسية لتعليم اللغة األمازيغية لجميع
مستويات التعليم االبتدائي إضافة إىل
إنجاز حوامل بيداغوجية متنوعة وإعداد
مجزوءات التكوين األساس واملستمر
الخاصة باألساتذة واملفتشني واملكونني،
كما سهر كذلك عىل تكوين األطر الرتبوية
وساهم يف إرساء مسالك الدراسات
األمازيغية ببعض الجامعات الوطنية.
وعىل مستوى اللغة ،قام املعهد بتنميط
حرف تيفيناغ ورشع يف تهيئة اللغة
األمازيغية املوحدة اعتمادا عىل منهجية
علمية متدرجة ونرش معاجم عامة
ومخصصة تسهل عليه التعليم والتكوين.
وإذ قام املعهد بهذه العمليات التي
تندرج ضمن مهامه واختصاصاته
لرتسيخ تدريس اللغة األمازيغية ،فقد
واجه مسلسل تعميم تدريس األمازيغية
إكراهات وتعثرات حيث أن الوزارة الوصية
لم تتمكن من ترجمة التزاماتها كاملة
عىل أرض الواقع .فرغم أنها أخذت عىل
عاتقها مهمة تعميم األمازيغية أفقيا
وعموديا يف سنة  ، 2011-2012لم تحقق
إال نسبة % 15
وهو الرقم الذي يعكس عدد التالميذ الذين
شملهم تدريس األمازيغية ،من مجموع
تالميذ التعليم االبتدائي .أما عدد األساتذة
الذين تولوا تدريس األمازيغية فال يتجاوز
خالل املوسم الدرايس لسنة 2010/ 2009
 ،نسبة  % 4من مجموع أساتذة التعليم
االبتدائي ونفس النقص تشكو منه مسالك
الدراسات األمازيغية بالجامعات الوطنية.
عىل مستوى اإلعالم
قام املعهد منذ إحداثه بصياغة تصورات
حول اإلعالم العمومي ومكانة األمازيغية
يف هذا املجال .واعترب املعهد أن اإلعالم

* عبد السالم بومرص
عندما اندلعت الثورات من أجل الديموقراطية والحرية يف بلدان شمال
افريقيا شعر الكثري من الناس بالغبطة .وشعر الكثري منهم بأن
التغيري املنشود ات ال محالة .وعندما سالت دماء الشهداء من أجل
محاربة الفساد و الطغيان تأثروا بالغ األثر وبلغ منهم الحزن مبلغه.
فما أصعب أن يمنح شباب يف عمر الزهور أرواحهم فداء للديموقراطية
والكرامة.و كانت الفرحة عارمة رغم الجروح الغائرة التي خلفها
فقدان تلك األرواح الثائرة الطاهرة .فرأينا بأم أعيننا كيف تهاوت وال
زالت أقىس الديكتاتوريات باملنطقة،فمن ذا الذي كان يستطيع أن يفكر
بأن يتهاوى نظام حسني مبارك والقذايف بهذا الشكل؟ ومن كان يأمل
يف سري النظام الشوفيني السوري نحو االنبطاح واملوت وهو الذي كان
يلهب الحماس القومي لدى القوميني العرب املتطرفني؟ ولكن تسارع
األحداث وتراكم شتى املواقف أخذ يف تغيري الكثري من املشاهد السياسية
واإليديولوجية التي أصبحت تعرف انتعاشة قوية بعدما كان الركود سيد
املوقف لعقود من اإلستبداد والفساد املسترشي .بل اتضح أن الكثري من
اآلمال التي أنبتتها هذه الثورات من أجل الديموقراطية ،تتخذ منحنيات
غريبة لم تكن أبدا يف الحسبان .ونستطيع أن نجمل العثرات الثورية
ببلدان شمال افريفيا فيما ييل:
 1تغيري اسم الثورة بشمال افريقيا من "الربيع الديموقراطي" إىل "الربيعالعربي" .فالجميع يعلم بأن الذين يقدمون أرواحهم لتحرقهم الثورة ال
يقومون بذلك بدافع قومي أو إثني كما تحيل بذلك صفة "العربي" .إن
الثوار ثاروا من أجل رفع الظلم واالستبداد والفساد والهيمنة والقمع عن
أوطانهم وأنظمتهم السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية التي أنهكتها
أنظمة العائالت املستبدة والفيودالية التي ظلت غاشمة عىل قلوبهم لعقود
طويلة .فهم يعلمون علم اليقني بأن جميع هذه الديكتاتوريات التي
أطاحوا ويطيحون بها تستلهم "قيم القومية العربية" الشوفينية وتدافع
عنها يف كثري من البقاع ،وكانت الكثري من هذه األنظمة الديكتاتورية
تقوم بما يشبه الرتويض يف حق الجماهري املسحوقة حتى تصنع منها
كائنات تتفتق بالعروبة الصداحة .فالسياسات التعليمية بأنظمة شمال
افريقيا تتأسس وفق املنطق "العربي" الذي يؤسس لقومية متمركزة
وإقصائية ،ونستطيع أن نقول بأن الرغبة امللحة يف التعريب الشامل
لدول الشمال اإلفريقي من طرف األنظمة البائدة كانت مصدر ظلم
عظيم يف حق األمازيغ عىل سبيل املثال و الذين تعرضوا لعنف مادي
ورمزي قايس يف ظل الديكتاتوريات التي تسقط تباعا .كما تم ترويض
املجتمعات املسحوقة عىل "الوحدة" املصطنعة والقرسية ،فأصبح
العقل السيايس والثقايف والفلسفي لسكان دول شمال افريقيا عبدا لهذه
"القيمة" الجاكوبية غري الديموقراطية والتي دفع ثمنها كل من اللغات
غري العربية والديانات غري اإلسالمية واملذاهب اإلسالمية غري السنية ،أو
اإلختالف وثقافته وفلسفته بشكل شمويل .والواضح أن العروبة واإلسالم
قد سيطرتا عىل روح الثورات األخرية ،وصنع الحكام الجدد ديكتاتوريات
جديدة تلتهم شهداء الحرية والديموقراطية وتكتب بدماء الذين قدموا

بصفة عامة دعامة من دعامات النهوض
بفكر التنوع الثقايف واللغوي ببالدنا،
وأداة قوية لإلسهام يف الرتبية عىل
املواطنة وإبراز التعدد ايل يميز هويتنا
الوطنية املوحدة .وعليه ،فإن املعهد
يؤمن بأن اإلعالم العمومي سيساهم ،يف
إطار السياسات الوطنية ،يف إبراز البعد
األمازيغي وتطويره والنهوض به وجعله
ركيزة للتنمية البرشية املستدامة ووسيلة
لدمقرطة املجتمع والدولة.
وانطالقا من هذا املعطى ،ساهم املعهد،
إىل جانب الوزارة الوصية التي تربطه بها
اتفاقية رشاكة منذ سنة  ، 2004يف بلورة
تصورات مرتبطة بإدماج األمازيغية يف
اإلعالم العمومي الوطني .وقام بتنظيم
عدة تظاهرات علمية ولقاءات وندوات
وطنية الهدف من ورائها رصد حصيلة
ووضعية األمازيغية يف اإلعالم العمومي.
وانبثقت من هذه األنشطة توصيات
حرص املعهد ،إىل جانب رشكائه ،عىل
ترجمتها عىل أرض الواقع ،حيث قام بعدة
مبادرات وموجهودات أدت إىل التنصيص
عىل مقتضيات تهم األمازيغية يف دفاتر
التحمالت وبداية اإلدماج والرتسيخ
التدريجيني ألمازيغية يف اإلعالم العمومي،
كما ثم إحداث قناة أمازيغية تعد ثمرة
للعمل املشرتك بني املعهد وزارة االتصال.
وقد ساهم املعهد بمقرتحات تخص
شبكة الربامج ومدة البث وساهم يف إعداد
مجموعة من الربامج والروبورتاجات التي
تنجزها القناة بصفة مستمرة  .وقدم
املعهد خربته يف مجال التكوين وأنجز
عمليات تروم مساعدة وتأهيل العاملني
يف مجال اإلعالم الوطني املهتم بالبعد
األمازيغي.
عىل مستوى الثقافة
يف هذا املجال ،أوىل املعهد اهتماما كبريا
لعملية نقل املوروث الثقايف األمازيغي
من الشفاهية إىل الكتابة .وقام بجمع
املتون األدبية املتنوعة من خالل األعمال
التي يقوم بها باحثوه أو عرب التعاقد مع
باحثني مختصني.
وشكلت هذه املهمة التي تندرج ضمن
اختصاصات املعهد ،إحدى أولوياته بالنظر
ملا يتهدد هذا الرتاث من التلف واالندثار.
ومن أخرى ،عمل املعهد عىل تشجيع
املبدعني والعاملني يف مختلف مجاالت
الكتابة والتأليف باللغة األمازيغية بنرش

أعمالهم والتعريف بها واحدث جائزة
الثقافة األمازيغية لحث املبدعني عىل املزيد
من العمل يف مجاالت الكتابة ،والرتجمة
واإلبداع املرسحي والسينمائي وكذا يف
مجايل التدريس واإلعالم.
إضافة إىل ذلك ساهم املعهد يف دعم
التظاهرات الثقافية املنظمة من طرف
الجمعيات الثقافية العاملة يف مجال
النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني.
وبفضل دعمه وتشجيعه تمكنت هذه
اإلطارات الثقافية من إنجاز أعمال جليلة
لفائدة الساكنة سواء يف مجال التنمية أو يف
مجال التعريف والنهوض بمختلف الفنون
األمازيغية.
ويعد عمل املعهد مرجعا يف ميدان التعريف
والتحسيس بالرتاث والثقافة األمازيغيتني
وإثارة اإلنتباه لوضعيته ،وعمله كذلك عىل
تنتتتتاال الدعم للعناية به وصيانته.
ورغم املجهودات التي قام بها املعهد يف هذه
امليادين من أجل إعادة االعتبار للمكون
األمازيغي وإدماج األمازيغية يف مجموعة
من القطاعات ،فإن ترسيخ األمازيغية
كبعد أسايس يف الهوية الوطنية وادماجها
الفعيل يف السياسات العمومية ،يتطلب
مجموعة من اإلجراءات نرصدها التايل:
االنتظارات
من أجل ترسيخ وتطوير إدماج اللغة
األمازيغية يف املنظومة الوطنية للرتبية
والتكوين وإعطاء املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية املكانة والوظيفة واإلمكانيات
الرضورية للعب دور ريادي داخل املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية ،يجب
االستناد عىل املادة الخامسة من دستور
اململكة التخاذ التدابري الرضورية يف جميع
املجاالت.
ففي مجال التعليم ،ينتظر من الربنامج
الحكومي تطبيق التعميم األفقي
والعمودي لتدريس اللغة األمازيغية
وخلق مناصب الشغل لفائدة األساتذة
واملؤطرين ،وتشجيع وتقوية مسالك
الدراسات األمازيغية بالجامعات وتوفري
رشوط التكوين املمنهن وتكثيف التكوينات
األساسية واملستمرة وخلق بنيات إدارية
مركزية وجهوية ومحلية مكلفة بتدبري
تدريس اللغة األمازيغية.
ويف مجال اإلعالم ،ينتظر تقوية حضور
األمازيغية يف اإلعالم العمومي الوطني عرب
صياغة دفاتر تحمالت جديدة تستجيب

الكسوف الدميوقراطي واحلداثي
بدول مشال أفريقيا الثائرة
أرواحهم يف سبيل الحرية سمفونيات غري ديموقراطية ،لقد رسقوا الثورة
من أعناق حامليها "املختلفني" عنهم .وهذا هو الحاصل يف ليبيا اآلن حيث
طفت عىل سطح الخطاب الجديد نفس الهرطقات القدافية العنرصية يف
حق األمازيغ الذين قدموا أبناءهم قربانا للحرية ليجدوا أنفسهم ينعتون
مرة أخرى بالعمالء وأصحاب الفتن والنعرات .ويف مرص وجد األقباط
والحداثيون الديموقراطيون أنفسهم يعيدون نفس أسطوانة العصور
الغابرة وهم الذين كانوا يحلمون بوطن ديموقراطي يكفل حق العيش
والكرامة للجميع بعيدا عن العنرصية الدينية للمسلمني املتطرفني التي
عانوا منها طوال عقود من الزمن.
فما هو إذن سبب هذا اإللحاح عىل الطابع العربي للثورات الديموقراطية
بدول املغرب الكبري؟ هل كان تغليب الطابع "العربي" القبيل الدموي
الضيق وراء إشتعال هذه الثورات؟ ألم تكن هذه الثورات من أجل تسييد
الصوت الديموقراطي ونبذ اإلستبداد أيا كانت أشكاله وتجلياته وتحقيق
املساواة والعدل؟ فما الذي حصل حتى تم استبدال صفة القوة والحرية
"الديموقراطية" بصفة الوهن واالنغالق واالستبداد "العربية"؟
 2صعود االسالميني إىل الحكم يف معظم الدول التي كانت مرسحا للثورةهو انتكاسة قوية للحداثة والديموقراطية بهذه البلدان .ويرجع سبب
هذه االٍنتكاسة اٍىل االستبداد وانتقاء الرغبة الحقيقية يف تسييد الصوت
الديموقراطي القويم من طرف األنظمة االستبدادية التي أطيح بها و
التي استطاعت أن تخلق التناقض كماركة مسجلة للفكر اإلجتماعي
بهذه البلدان .وكانت تواجه جميع األصوات املعارضة بالقمع الرشس
الذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل اإلعتداء عىل الحق يف الحياة والعيش
ويف غالب األحيان تكون املجتمعات معرضة لنشوء نوع من الكمون
الفكري املتطرف الذي تكون فيه مختلف الطبقات اإلجتماعية -وخاصة
املسحوقة -مركز استقطاب مثايل.
ورغم أن هذه األنظمة كانت تحمل شعارات الحداثة والتحديث والعرصنة
إال أنها كانت تأكل من جميع األطباق اإليديولوجية حتى أنتجت مجتمعات
غريبة عن هوياتها يعيش فيها مواطنات ومواطنون يرزحون تحت
قسوة الظروف املعيشية وطغيان لوبيات الفساد عىل مجموع الحياة
السياسية والثقافية واالقتصادية .وكان تأبيد النظام والحفاظ عليه
مدعاة إىل تجميع السلط والثروات والقيم مهما تنافرت وتناقضت يف ايدي
الحكام .وهذا السياق املحموم واملوبوء هو الذي جعل الطبقات املسحوقة
التي عانت من التفقري والتهميش تعتقد يف نجاعة نموذج الدولة الدينية
وإمكانية نقل أحوال الناس إىل األحسن سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة عىل حد
سواء .ويمكن القول بأن الشعارات الدينية الرنانة التي تستهلكها هذه
املجتمعات بواسطة الكتب الدينية الرخيصة والقنوات الفضائية املخيفة

للوضعية الحالية لألمازيغية كلغة رسمية
وإنشاء قطب عمومي مكلف باإلرشاف
عىل القناة واإلذاعة األمازيغيتني .كما
ينتظر كذلك تمديد مساحة البث وتنويع
شبكة الربامج وتوسيع املساحة الزمنية
املخصصة لألمازيغية يف القناتني األوىل
والثانية وإدماج األمازيغية يف قناة ميدي
 1تيفي.
كما ينتظر كذلك تشجيع اإلنتاج
باألمازيغية يف مجال الدراما والسينما
وإيالء أهمية لربامج التعليم واإلرشاد وكذا
التعريف والتحسيس بالثقافة األمازيغية
بمختلف اللغات .ولتحقيق جودة الربامج
يجب العمل عىل تأهيل األطر العاملة
باإلعالم األمازيغي العمومي عرب التكوين
األساس والتكوين املستمر باالستفادة من
خربة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف
مختلف مجاالت اختصاصه.
يف مجال الثقافة ،ينتظر العمل عىل إبراز
املكون الثقايف األمازيغي يف السياسات
العمومية سواء من خالل الحفاظ عىل
الهوية الوطنية بصيانة املظاهر الثقافية
املادية كاملآثر التاريخية واملواقع األثرية
وتشجيع البحث األثري وإحداث متاحف
جهوية تستوعب ال ّلقى األثرية واملهارات
اليدوية ونماذج من الرتاث الغري املادي.
ولضمان النهوض بالثقافة األمازيغية
يجب العمل عىل إدماج الحضارة والثقافة
املغربيتني ضمن برامج التعليم العايل
واتخاذ التدابري الالزمة ملحاربة تهريب
املنتوجات الفنية واألثرية وإدماج املكون
األمازيغي يف التظاهرات الفكرية والثقافية
والفنية املنظمة من طرف الوزارة الوصية
ودعم تظاهرات وأنشطة الجمعيات
العاملة يف مجال النهوض بالثقافة
األمازيغية.
إن االنتظارات املتعلقة بتعزيز وترسيخ
مكانة األمازيغية يف مجاالت الحياة
العامة ويف السياسات العمومية تعترب
امتدادا وتطويرا لعمل املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،وتعترب كذلك استجابة
لتطلعات املواطنني ملصالحتهم مع
هويتهم وحضارتهم وتاريخهم وثقافتهم
يف إطار إرساء الركائز األساسية لدولة
الحق والقانون التي أرىس دعائمها صاحب
الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله.
* مركز التواصل

هي التي كانت وراء إنتاج فكررجوعي مشرتك يتقاسم هم الرجوع
إىل منهج السلف البائد من أجل تحقيق الطفرة الحضارية املنشودة
أو "املفقودة" كما يروج عتاة امللتحني عن زمن "الخالفة الراشدة"
والتبشري بالرفاه والتقدم الذي يمكن أن تضمنه الدولة الدينية كحل
ال محيد عنه للرجوع إىل الوراء ،أي إىل مجتمع يكون صورة طبق
األصل للمجتمع العربي اإلسالمي يف الجزيرة العربية.
 إن صعود االسالميني إىل الحكم يف بلدان شمال افريقيا الثائرةهوانتكاسة للقيم الديموقراطية والحداثة ،كما سلف الذكر ،ليس ألن
املشاريع املجتمعية التي يبرش بها هؤالء تحتفي بقتل الجمال والحياة
والحرية وتكرهها وتحاربها بكل ما اتت من قوة فقط ،ولكن ألن
مجتمعات هذه البلدان قد بينت بأنها ما زالت تؤمن بقدرة الدولة الدينية
يف الرقي باألمم .ونعترب ذلك موطن خلل عظيم صنعته أنظمة اإلستبداد
الطاغية إثر انقضاضها عىل وسائل انفتاح الفكر وتفتق الحداثة بكل
أبعادها وتجلياتها .فرغم تظاهر جل هذه األنظمة البائدة باالنفتاح عىل
القيم الكونية والديموقراطية إال أنها كانت تخفي وجوها بشعة مشوهة
بمساحيق غريبة يختلط فيها الظالم بالنور واملوت بالحياة .وهذا هو
السبب الرئييس الذي منع من تكوين مجتمعات يؤمن فيها املواطنات
واملواطنون بكون إنسانيتهم مقياسا جليال للعظمة والشموخ واإلبداع
الخالق الذي ال ينضب حتى يكون يف استطاعتها اللحاق بالركب الحداثي
والديموقراطي العاملي عىل غرار املجتمعات اإلنسانية األخرى.
إن إيمان جزء من الجماهري الشعبية بقدرة الدولة الدينية يف التجاوز
السحري والرسيع ألوضاعهم املزرية وفق مستحرضات ذات طابع
رباني علوي خارق يف الوقت الراهن ،دليل واضح عىل فشل الكثري من
النخب العلمانية والحداثية الديموقراطية يف تأطري هذه الجماهري
وتنويرها لتجاوز حالة اإلستمناء الجماعي التي تعيشها :ألن شعارات
اإلسالميني املبرشة بالدولة اإلسالمية الطوباوية التي توزع فيها األموال
يف األسواق كنتيجة لرفاه الدولة اإلسالمية يف "العرص الذهبي" أو "دولة
أمري املؤمنني عمر بن الخطاب" قد خلقت الفراديس األرضية ودغدغت
طموحات الجماهريعىل مدى عقود طويلة متشبعة بثرات ديني شديد
التنوع والتناقض دام قرونا من الزمن ،فكأن املجتمعات تعيش –والحالة
هذه -تلك الحالة النفسية التي يعيشها املستمني ،فهو يصنع عاملا شبقا
مثاليا يف ذهنه من أجل اإلستمتاع باللحظة ،وعندما يقيض وطره يجد
نفسه وحيدا ومصدوما بواقع مزري ليس بينه وبني العالم الذي يصنعه
يف ذهنه إال الطموح اللحظي الذي صدر عن حرمان مؤلم.
إن املنهج الديموقراطي القويم ال يمكن أن يستقيم من دون استلهام
روح اإليمان بحتمية اإلختالف وكذلك رضورة النظر إليه من وجهة نظر
حقوقية واقعة .وأن العمل بمنطق علوي يصدر عن مرجعيات ما ورائية
ال ينفذ إليها الباطل ،هو تشويه للحقيقة األرضية التي وجب التعامل
معها كذلك .وال شك يف أن السعي نحوإعادة إرساء دعائم نظام ديني
شمويل علوي وماورائي بائد ،هو وقوف جاهل يف وجه السيل الحداثي
والديموقراطي اإلنيس ،قدر االٍنسانية ومستقبلها املرشق ،وتأخري للموعد
مع التقدم املنشود.
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حليمة اإلدريسي أول نائبة ساللية عن ساللة أيت سيدي حلسن يف حوار مع « العامل األمازيغي» :فاطمة العقيوي ،رئيسة مجعية النساء
السالليات أليت أكلماس
قانون أراضي اجلموع يستهدف هتميش
املرأة القروية األمازيغية بالدرجة األويل

«الضربة اليت ال تقتلك تقويك»
حاورتها أمينة ابن الشيخ

* األستاذة حليمة أنت أول نائبة ساللية
عن ساللة أيت سيدي لحسن كيف وصلت
إىل هذه املسؤولية والتي هي غالبا ماتكون
حكرا عىل الرجال؟
** أوال ال يمكن للرجل أن يحتكر شيئا
ألن املرأة دائما وأبدا كانت موجودة
والزالت إىل جانب أخيها الرجل تشد أزره
وتتحمل معه عبئ املسؤولية الصغرية
والكبرية والتاريخ ال يمكن أن ينىس
دور املرأة املهم والفعال بحيث كانت
هي املرجع سواء للرجل السيايس أو
املحارب أو رجل دين و لها بصمات
تاريخية.
أما كيف وصلت إىل هذه املسؤولية
كنائبة ساللية فالفضل كله يرجع
لقبيلتي املتحررة من العنرصية
الذكورية ،ووضعت كل ثقتها يف
شخيص وعينتني نائبة ساللية عن
جميع الفخدات بعد ما عانت من مرارة
الغدر والخيانة والنصب من بعض ذوي
الحقوق.
* ما هي العراقيل واملشاكل التي تعرتضك
يف مهمتك هذه؟
**هناك العديد من املشاكل أبرزها
الحرب الرضوس التي تشنها
السلطات املحلية ضدي للتغطية عىل
تواطئها يف االستيالء عىل أراضينا.
* بسبب هذه املهمة التي أسندت إليك
تعرضت لإلعتقال والتعذيب هل من املمكن
أن تحكي لنا هذه املعاناة.
** لكل نضال ثمن وما تعرضت له
رضيبة أديتها لقاء ذلك فزادتني صالبة
وقوة «الرضبة التي ال تقتلك تقويك».
فانا أؤمن برسالتي ناضلت وسأناضل
من أجلها حتى آخر رمق ،ولقد عانت
قبيلتي منذ زمن وإىل اآلن من اإلضطهاد
واإلدالل من قبل أشخاص أغيار ذوي
النفوذ بمساندة من السلطة املحلية
والدرك وتم السطو عىل أراضينا غصبا

رغم أنها محفظة باسمنا ،اليشء
الذي جعلني أتمرد عىل هذا الحيف
وأقرر الدفاع عن حقوق القبيلة
بكل أمانة وإخالص ضاربة عرض
الحائط كل التهديدات واإلبتزازات
التي مورست عيل ،والتي انتهت
باعتقايل بموجب اتهامات ملفقة
تعرضت عىل اثرها للرضب والتعنيف
بطريقة وحشية منافية لكل قيم
ومبادئ حقوق اإلنسان.
وسجنت بتهمة تكوين عصابة
إجرامية ،فأنا املدافعة عن أرايض
السالليات وادافع عن حقنا يف
أرايض الجموع والذي يعترب من بني
املشاكل املستعصية باملغرب بحيث
يتم إقصاء النساء من حقهم من
هذه األرايض.
وحكمت باملحكمة الجنائية بالرباط
وأدلو بعدة حجج وأدلة كالشاقور
والسيوف بغية تلفيق تهمة اإلجرام يل
وبأنني رئيسة عصابة إجرامية ،ويف
التحقيق تعريض للتعذيب وتم تمزيق
الثياب عىل جسدي كما تعرضت للسب
والشتم وتتناقلت بني العديد من مخافر
الرشطةوتقريبا تعرضت للتحقيق من
قبل  400دركي
ويف األخري وإلنعدام أي وسيلة تدينني
لتلفيق تهمة اإلجرام يل ،تم إطالق
رساحي ،فأنا نائبة جماعية ألرايض
السالليات وهديف الدفاع عن حقوق
املرأة يف األرايض الساللية  ،فنحن ندافع
من أجل العيش يف الكرامة ونرفض
العيش يف الذل ،بحيث ان هناك مجموعة
من الخروقات والتي تتعرض لها هذه
األرايض بحيث يتم تفويتها لخواص
ولكن القبائل الساللية ال تستفيذ منها
ال بالكراء وال بأي مقابل.
وأذكر أنني لحدود الساعة الأزال
اتعرض للتعسف واملضايقات ولكن

لقد استبرش سكان تزكي ايريغن
خريا وهم ينصبون مكتبا نيابيا يف
صفوفه مجموعة من الشباب الحاصلني
عىل شهادات عليا ،كله طموح وواعي
باملسؤولية التي وضعها السكان عىل
عاتقه ،واعتربنا أننا أخريا تمكنا من
صد مافيا األرايض وجشعها وقد قبلنا
املسؤولية رغم جسامتها وأبدينا استعدادا
المرشوطا للدفاع وحماية أرايض اآلباء
واألجداد وقدمنا الشكر الجزيل ألولئك
الرجال العظام الذين دافعوا باستماتة
كبرية عىل هذه الكنوز حتى وضعوها بني
أيدينا وحملونا مسؤولية املحافظة عليها
حتى نضعها بني أيادي أبنائنا وأحفادنا.
لقد عملنا يف هذا املكتب بجد وتفان وكان العمل يتسم
بالجدية وتسوده روح الحوار والتشاور وأحيانا نعود
إىل قواعدنا يف اتخاذ بعض القرارات التي يصعب الحسم
فيها داخل املكتب ،وكنا دائما نتفادى الترسع يف اتخاذ
القرار.
غري أنه فوجئنا يف اآلونة األخرية بمجموعة من القرارات
اتخذت باسم املكتب لم يراع فيها اإلجماع ،بل إننا غيبنا
يف مناقشتها ولم نخرب بذلك حتى بعد تبنيها من طرف
النائب ومن معه.
إن األمر يتعلق بوثيقة عدم انتماء مجموعة من آالف
الهكتارات إىل أرايض جموع تزكي وقع عليها مجموعة
من املنتسبني إىل املكتب النيابي وهو ما يتناقض مع
أقدم عليه املكتب بدخوله األحكام مع املعنيني باألمر.
إننا بهذه الخطوة قد خالفنا العهد الذي أخذناه عىل
عاتقنا واملتمثل يف الدفاع املستميت إىل آخر رمق عن
أراضينا سالكني كل السبل التي تخول لنا اسرتداد ما
ابتلعته بطون املافيا الكبرية.
إننا ندين بشدة ما أقدم عليه األعضاء املوقعون عىل

أنا مرصة عىل تحدي كل العوائق من
أجل تحقيق مبتغانا نحن ساء األرايض
الساللية.
* الدستور املغربي ينص عىل املناصفة بني
الجنسني واآلن التشكيلة الحكومية ليست
فيها تمثيلية نسائية ماهي قراءتك لهدا
** هذا خرق للدستور ومؤامرة
سياسية خطرية لاللتفاف حول
حق املرأة وإقصائها من املشاركة
السياسية.
* ماهي رسالتك إىل املرأة املغربية االمازيغية
التي الزالت تحت سيطرة الرجال؟
** حافظي عىل هويتك وإنتمائك
وحرري نفسك من التبعية للرجل
وحققي ذاتك من أجل إبراز دورك
داخل املجتمع فأنت لست آلة لإلنجاب
ورعاية الزوج فقط بل أنت كيان
مستقل بذاته ومن حقك االنخراط يف
جميع الفعاليات.

الوثيقة خاصة وأننا لم نشعر ولم
نسترش بذلك ونحملهم كامل املسؤولية
فيما قد يرتتب عن هذا التوقيع من
استنزاف لألرايض وعصيان للسكان.
إنه من األجدى أن يجتمع املوقعون
عىل الوثيقة بالسكان وإخبارهم بماذا
سيقدون عليه وأخذ رأيهم درنا للفتنة
ومنسجما مع ما اعتاد عليه املكتب.
إننا والحالة هاته نعترب اإلقدام عىل
هذه الخطوة الخسيسة خيانة لألمانة
وطعنة يف الظهر والبد من محاسبة
املسؤولني عىل ذلك أمام القضاء وأمام
الرأي العام املحيل.
وعىل ضوء هذه املستجدات فإننا نطالب ب:
1حل املكتب النيابي الحايل ومحاسبة املوقعني عىلالوثيقة.
 2مطالبة كل أبناء تزكي بالحضور ومؤازرة الجميعخاصة يوم  5يناير 2012
3اإلرساع يف تكوين مكتب جديد تكون باإلضافة إىلمهامه األساسية البحث عن طرق قانونية السرتداد ما
ضاع من أرضنا.
 4مطالبة السلطات فتح تحقيق شفاف ونزيه معاقبةاملتورطني يف هذه النازلة.
ويف األخري نهيب بكافة املنظمات الحقوقية والنقابية
واألحزاب الوطنية الوقوف بجانبنا حتى اسرتداد ما
اغتصب من أرضنا.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
التوقيعات
إبراهيم او عبدالدايم –أعمار مولود

بيان
استنكاري

املشكل ال��ذي
ت��ع��ان��ي منه
املرأة الساللية
بالدرجة األوىل
هو التهميش
ب��ح��ي��ث نجد
أن كل النساء
ال��س�لال��ي��ا
م��ه��م��ش��ات
وم��ح��روم��ات
م��ن حقهم يف
ه��ذه األرايض،
وان��ا شخصيا
عانيت من هذا
التهميش بحيث
كنت أملك قطيع
م��ن املاشية
بناحية مكناس
وأردت نقلها إىل منطقة إفران لرتعى فقط ملدة شهرين
وبعدها أعيدها إىل مكناس ،وهناك تعرضت للمنع من قبل
رجال املنطقة واخربوني بأن املنطقة ممنوع أن ارعى فيها
بحكم أن زوجي ال ينتمي للمنطقة ،وهذا ما طرح يل سؤال
كيف ال يمكنني أن أرعى باملنطقة وأنا أبنة العائلة الساللية
األوىل لقبيلة أيت الحسني والذين أسسوا القبيلة ودافعوا عن
األرض ضذ الغري وكيف لهم اليوم أن يمنعوني من اإلستفاذة
منها.
ومن خالل هذا قررت أن أهتم بهذه القضية والتي يذهب
ضحيتها النساء القرويات األمازيغيات فقط بحكم أن املرأة
األمازيغية تتواجد بالعالم القروي ،واللواتي يشكلن نسبة
أكرب من الذكور ،وأرى أن هذا اإلقصاء سيساهم يف تضييع
عدد من النساء والتي قد يحتاجونها سواء يف اإلنتخابات وقد
أسست جمعية من تموييل الخاص وملدة أربع سنوات وأنا
أطرح ملف األريض الساللية ولكن دون جدوى ،وكل ماقدمت
امللف ملجلس الوصاية تسحب منه الوثائق املهمة ويضع
جانبا.
ويف هذا اإلطار قمنا بعدة تظاهرات ووقفات أحتجاجية أمام
الربملان ورسلنا املسؤولني بالدولة املغربية ،نطالبهم بإنصافنا
وإسرتجاع حقنا املكفول لنا يف أرايض الجموع والتي تقسم
بني الرجال فقط.

سالليات أسول أمام الربملان
احتجت مجموعة من نساء سالليات قرص أسول بتنغري أمام الربملان تعبريا منهن
باإلقصاء والتمييز الذي طالهن من جراء تقسيم أرايض الساللية التي رفضت
الجماعة الساللية تمكينهن من االستفادة من حقهن يف ذات األرايض .خالفا ملا
ينص عليه القرار الوزاري عدد  22560الذي ينص عىل املساواة بني الرجل واملرأة
يف االستفادة من األرايض الجماعية .ويذكر أن نساء ساللية قرص أسول بتنغري قد
سبق أن راسلت يف ذات املوضوع ومنذ سنة وبالضبط يوم  17/01/2011كل من
الديوان امللكي  ،وزير الداخلية ،عامل إقليم تنغري وقائد قيادة أسول وال من مجيب.
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ثقافة وفن

العامل االمازيغي

تتميز فرشة الفنان التشكيلي رشيد بوسكري بالتعبريية الرمزية من خالل االعتماد على املرموز ،فنان خلق للوحاته رؤية بصرية متنوعة يستطيع
املتلقي من خالهلا ان يستقي التفاؤل ...رشيد بوسكري فنان تشكيلي شارك يف عدة معارض وحاز على العديد من اجلوائز والشهادات التقديرية ،أخذت
لوحاته طابع الواقعية ..،واستطاع رشيد ان يقف يف الصفوف األمامية للفنانني التشكيليني رغم أنه قدر له أن يعيش يف «املغرب املنسي» ..أمهية و
قيمة مشاركاته جعلت صيته ميتد بعيدا .وقد أجرينا مع رشيد هذا احلوار لنكشف عامله اخلاص:
* حاوره لحسن أمقران (أنمراي)

* أوال نبدأ بشكرك باسم جريدة العالم االمازيغي عىل
قبول استضافتنا وسط كل هذه التحف الفنية و نبدأ بمن
يكون رشيد بوسكري االنسان؟
** يف البداية ،ال يسعني إال أن أشكر أخي وصديقي
األستاذ لحسن أمقران عىل فتحه صفحات جريدة
العالم االمازيغي أمامي لندردش معا حول مواضيع
عدة،وعربه أشكر إدارة الجريدة وكافة املرشفني
عليها.فيما يتعلق بسؤالكم ،فاسمي رشيد بوسكري
من مواليد  28/04/1977بتنجداد باقليم الرشيدية،
حاصل عىل شهادة الباكلوريا شعبة الفنون
التشكيلية من ثانوية موالي اسماعيل بمكناس
سنة  ،2000تابعت دراستي الجامعية يف الدراسات
الفرنسية بكلية اآلداب موالي اسماعيل دائما
بمكناس.وأنا متزوج وأب محمد أمني(...يضحك)
* متى كانت بدايتك مع الفن التشكييل؟
** هنا يمكن التمييز بني عدة مراحل :فالبداية كانت
منذ املدرسة االبتدائية  ،أحتفظ بذكريات جميلة يوم كنت أخفي رسوماتي
خوفا من االستاذ الذي اكتشفها يوما وظننت أني سأعاقب ،يف االسرتاحة
أخرجها اىل زمالئه الذين أتوا لتشجيعي ،واملؤسسة ال تزال تحتفظ بلوحاتي
يف أرشيفها  ،وقد شاركت يف مسابقات الفن التشكييل آنذاك واحتللت الرتبة
االوىل يف مسابقة بمدينة خنيفرة ،ثم نفس الرتبة يف السنة املوالية بمدينة
مكناس.
يف املرحلة االعدادية ،احتفظت دائما بالصدارة يف مسابقات الريشة باعدادية
الوحدة بتنجداد ،ويف املرحلة الثانوية بمدينة مكناس التي اقترص فيها
االمر عىل برامج الرشكات وجمعيات وأروقة متنوعة يف اطار املؤسسة التي
كنت أنتمي اليها والتي توجت باملشاركة يف ابداع نموذج باب منصور قبالة
املعهد الفرنيس الذي تم نقله اىل عاصمة االضواء،البد أن أشري اىل أنها أجمل
اللحظات يف مسريتي حيث الخرجات الفنية الكثرية التي يمتزج فيها الفن
باملرح والصداقة واالنفتاح.
* متى دخلت احرتاف الريشة؟
** كانت االرهاصات االوىل بعد املرحلة الثانوية ،فخالل الدراسات
الجامعية،كانت خدماتي تعرف طلبا متزايدا من املقاهي حيث يتفاعل الرواد
مع لوحاتي وبالتايل يتضاعف طلب أرباب املقاهي،واىل جانب ذلك،كنت أعد
اللوحات االشهارية والبورتريهات.أما االحرتاف الفعيل فكان سنة  2003بعد
عودتي اىل مسقط رأيس وكانت لوحاتي تصور معاناة تلك االيام ،انها مرآة
ظروف شخصية من املايض.
* وما املدرسة الفنية التي أثرت يف أعمالك وبمن تأثرت من الفنانني؟
** انها املدرسة االنطباعية وما يثريني فيها كونها تتميز باللمسة الفنية
العميقة اضافة اىل انسجام ألوانها،انها مدرسة يستحيل بلوغ اللمسة التي
تحدثت عنها بدون مجهود كبري وتركيز دقيق.بالنسبة للفنان الذي تأثرت به
فـــهو فانسان فان كوخ ( ( Vincent Van Goghبالدرجة االوىل.
* ما مدى تأثري التكوين عىل فنك؟
** طبعا ال يمكن بأي حال من االحوال تجاهل املوهبة يف ميدان الفن
التشكييل اال أن التكوين وجعله موازيا للموهبة أمر رضوري ليكون الفنان
ناجحا ،انه الجانب النظري فيما يعترب املعمار التاريخي تطبيقا لهذه
النظريات.بفضل التكوين درسنا تاريخ الفن التشكييل من خالل مؤلفات
قيمة واكتسبنا بفضله قاموسا للفنون التشكيلية كما تعرفنا املباديء
والقواعد العلمية للفن..
* من هم زبناء هذا الفن خاصة وأننا يف منطقة نائية؟
** بالنسبة للزبناء فلألسف تبقى ثقافة الذوق الفني دون املستوى يف
املنطقة ،فقرابة  70يف املئة ممن أتعامل معهم من السياح االجانب ،تليهم
فئة املغرتبني يف املدن بالخصوص ب  20يف املئة ليبقى العرش نصيب ساكنة
املنطقة !!!.
* ما تفسريك اذا؟
** قلة االقبال ربما تفرس بأمرين أولهما غياب الثقافة الفنية وضعف
التذوق الفني ،أما الثاني فهو عامل مادي حيث أن الديكور آخر لبنة

الستكمال جمالية البيت واليعقل تزيني بيت غري
مكتمل باللوحات الفنية ،هذا هو التفسري الشخيص
للوضع.
* ماذا عن مشاركاتك يف املعارض الكربى؟
** كانت البداية مع تعاميل مع دار الضيافة
بالخربات ،حيث شاركت ضمن التعاونية بقرص
البديع يف مراكش ،ثم دار الفنون بالدار البيضاء.
بالنسبة للمعارض الشخصية سأكتفي برسد
البعض منها ،بدأت من مدينة مكناس ثم مهرجان
تيميتار بأكادير لثالث سنوات ،مهرجان السينما
بمراكش لسنتني ،مهرجان السعيدية ،مهرجان حب
امللوك بصفرو ،مهرجان املشيل ،مهرجان الرباط،
موسم الورود بقلعة مكونة لدورتني.
كل هذا باالضافة اىل ثالثة معارض باسبانيا وان
كنت لم أحرض فيها شخصيا اال أن لوحاتي كانت
حارضة ومثلتني هناك وأتوفر عىل تسجيل بالفيديو
لهذه املعارض.
* ما موضوعات لوحاتك ؟
** بالنسبة للمواضيع فهي متنوعة بتنوع الزبون واملقام ،ال أخفيكم رسا
اذا قلت أن مرحلة  2000اىل  2003كانت تغلب عليها التيمة السيكولوجية،
فلوحاتي عموما كانت تعكس آالمي وآمايل خالل تلك الفرتة ،وبعدها
كانت الريشة تخضع لقانون الطلب ،أضحت أعمايل تميل اىل ألوان االثاث
والديكورات استجابة لطلب الجمهور وأذواقه ،لقد حاولت انجاز جمال
تسويقي ،أما االعمال ذات الحمولة الفنية االخرى فأحتفظ بها لنفيس.
لوحاتي كلها رسائل حول معاناة املرأة؛ حول معاناة الطفل ،حول الفقر،
حول ضعف الخدمات االجتماعية والعمومية اضافة اىل محاولة التنبيه اىل
قلة الوعي ورضورة محو االمية الفكرية.
* ما نصيب القضية االمازيغية يف أعمالك الفنية؟
** بالنسبة لالمازيغية فهي تمثل تيمة اساسية من تيمات لوحاتي الفنية،
االمازيغية ألوان وهي نفس سمة الفن التشكييل ،انها موضوع خصب
لالبداع واالبتكار لكنها سهل ممتنع يف الحقيقة ،فاالبداع يف الخط االمازيغي
مثال أصعب ما يكون ،فلكي تبدع لوحة بحروف تيفيناغ البد أن تكون بارعا
يف الكاريكاتور والرسم واملنظور ،انه أصعب من الخط العربي بكثري.
* هل سبق وشاركت يف ورشة للفن االمازيغي مثال؟
** نعم ،شاركت يف اقامة الفنان التي نظمها املعهد امللكي للثقافة االمازيغية
خالل السنة املاضية اىل جانب اثني عرش فنانا آخر ملدة أسبوعني حيث وفر
املعهد مصاريف التنقل واالقامة اىل جانب منحة،زودونا باملواد و اشتغلنا يف
مواضيع حرة ،وما أحوجنا اىل مثل هذه املبادرات التي تعترب تشجيعا .
* كيف يتعامل االعالم معك؟
** تعامل ضعيف ان لم أقل منعدم بالنسبة للمنابر الوطنية ،كم مرة
أتت االطقم الصحفية للقناتني االوىل والثانية وصورت لوحاتي متجاهلة
صاحبها ،أنا عزيز النفس وال أسمح لنفيس بأن أعرض كلمتي عىل
الصحفيني ،لكن هؤالء هم من يفرتض أن يبحثوا عن آمال وآالم الفنانني.
زارتني قنوات أجنبية وهذا ما يحز يف نفيس،البعيد ألطف من القريب،زارتني
قناة روسيا اليوم يف روبورتاجها (أحرار تحت الشمس)،قنوات اسبانية
وأخرى فرنسية .لكن ال بد من االشارة واالشادة بالزيارة التي قام بها
فريق القناة الثانية 2Mمؤخرا يل يف مرسمي وكم كانت سعادتي كبرية
لهذه االلتفاتة الكريمة،أغتنم الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر لفريق هذه
القناة بمدينة الرشيدية.وهنا كذلك أشكر جريدة العالم االمازيغي ومراسلها
االستاذ لحسن أمقران عىل هذه االلتفاتة.
* وما الكلمة التي تود أن تتوجه بها ؟
** أرفع صوتي عاليا ألقول ملسؤولينا أنه يجب تدارك الوضع ومحاولة
انقاذ الفنان ،تشجيعه ،ارشاكه يف صنع املستقبل،ترقية الذوق الفني
للجمهور...أقول لهم ان جمال باريس صنعه الفنانون الذي جعلوا منها
اجمل مدن العالم .يجب عىل مسؤولينا خاصة الوزارة الوصية االلتفات اىل
الجنوب الرشقي فهو يزخر بطاقات شابة  -من الرشيدية اىل ورززات  -يف
ميدان الفن التشكييل تستحق االهتمام و االخذ بيدها.

اختتام فعاليات رابة تريا للكتاب باألمازيغية واإلعالن عن أمساء الفائزين

نظمت رابطة تريّا للكتاب باألمازيغية ملتقى
ثقافيا وطنيا حول اللغة واألدب األمازيغيني:
أسئلة ما بعد الدسرتة وقضايا االنتقال إىل
الكتابة .يوم  24دجنرب املايض ،بغرفة التجارة
والصناعة بأكادير ،وبرشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية،
اليوم الثقايف كان حافال ،ووزعت فقراته عىل
النحو التايل:
الجلسة الصباحية افتتحها األستاذ محمد
أكوناض رئيس رابطة تريّا ،فذكر بالسياق
الذي يشهد تنظيم هذه الندوة ،واملتمثل يف
إدماج األمازيغية لغة رسمية يف الدستور
الجديد عقب استفتاء شعبي يف يوليوز املايض،
ثم قدم الخطوط العريضة ملحاور الربنامج.
واحتضنت الجلسة األوىل مداخلتني ،األوىل
منهما لألستاذ رشيد الحاحي الذي تناول
موضوع مستقبل اللغة األمازيغية بعد
دسرتتها ،فذكر الحارضين بارتهان التتنزيل
الفعيل لهذه الدسرتة عىل أرض الواقع بصدور
القوانني التنظيمية ،و حذر من الخطر املحتمل
من استلهام نماذج ال تصلح للحالة املغربية
مثل النموذج اليعقوبي الفرنيس الذي يرشط
االعرتاف باللغات الجهوية وتعليمها بقبول
اآلباء ،كما أشار املتدخل إىل تجارب احرتمت
التزام الدولة برتسيم لغتني أو أكثر من اللغات
املؤتتة ملشهدها السوسيو لغوي.
املداخلة الثانية لألنرتبولوجي أبو القاسم
الخطري أفوالي التي تطرقت لجانبني مختلفني
من هذه املسألة ،األول منهما يعترب عطفا عىل

املداخلة األوىل حيث أكد أن الرتسيم ال ينبغي
أن يرصفنا عن األهمية السوسيواقتصادية
التي ينبغي أن تحظى بها اللغة األمازيغية
كي تساهم يف الدينامية االجتماعية والرتقي
املهني للناطقني بها ،وإال فلن تعدو أن تكون
وظيفتها رمزية فقط ،كما أثار قضايا أخرى
تتعلق باألدب األمازيغي من قبيل املعرية
وتوحيد نظام الكتابة.
الجلسة الثانية تضمنت مداخلتني حول األدب
األمازيغي ،األوىل لعياد ألحيان األستاذ الباحث
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير ،وقد
تناول فيها ما يعتربه نظرية الرتاكم التي يعترب
الراحل عيل صدقي أزايكو مؤسسها الفعيل يف
األدب األمازيغي الحديث ،وشدد عىل حاجة
األدب األمازيغي حاليا بعد الرتاكم النسبي الذي
تحقق يف املجال الكتابي إىل مواكبة نقدية ،وإىل
وضع تاريخ أدبي يرسم املسار الذي سلكه هذا
األدب ويحدد توجهاته الكربى ومدارسه.
أما مداخلة األستاذ العربي موموش فقد
تناول مسألة االنتقال من الشفوية إىل الكتابة
يف األدب األمازيغي وأثار جملة من القضايا
املتعلقة بهذا األدب وعالقته بالرتاث الشفوي،
مؤكدا بدوره عىل أهمية املمارسة النقدية يف
هذه املرحلة.
وهكذا فإن املداخلتني معا تؤكدان عىل الدور
املنتظر أن تضطلع به الجامعة يف هذا املجال،
وشددا عىل رضورة إدماج التاريخ األدبي
وتحليل األعمال األدبية كمقدمة لتأسيس نقد
أدبي لألدب األمازيغي الحديث ضمن برامج

ومقررات املسالك األمازيغية بكليية اآلداب.
إىل جانب الجلسات الفكرية شهد النشاط
الثقايف لتريا تنظيم أمسية فنية موسيقية
ساهمت فيها مجموعة تاغالغالت ن ئمال،
وقراءات شعرية لنخبة من الشعراء املتميزين
أمثال محمد فريد زالحوض والطيب أمكرود
وعبد السالم أماخا وحنان كاحمو وخديجة
أروهال...
وتخلل فقرات األمسية اإلعالن عن األسماء
الفائزة بجائزة اإلبداع األمازيغي يف املجال
الرسدي خالل دورتها الثانية لسنة 2011
بعد كلمة ألقاها محمد الفرخيس باسم لجنة
التحكيم ،وهكذا أسفرت النتائج عن الفائزين
التالني:
يف مجال الرواية:
الجائزة األوىل :فاطمة بهلول عن روايتها(تاونزا)
يف مجال القصة:
الجائزة األوىل :الحسني مورابيح عن قصتهّ
(تاش ليّ د ئستماس)
املطولة
الجائزة الثانية :كريم رمضانيف مجال املرسح:
الجائزة األوىل :عياد ألحيان عن مرسحيته(تاوارﯖيت ن ؤفﯖارﯖان)
الجائزة الثانية :محمد ماهووقد قامت الجمعية بطبع األعمال الفائزة
بالجائزة األوىل وإصدارها بمناسبة هذا
النشاط السنوي حيث عرضت يف معرض
الكتاب الذي نظم عىل هامش امللتقى.
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السنة األمازيغية حدث و دالالت

* لحسن أمقران

الشك يف أن تبادل التهاني مع مطلع كل سنة جديدة،ميالدية كانت أم هجرية  ،أصبح تقليدا
دأبت عليه فئات عريضة من املجتمع املغربي .و كيفما كانت املواقف من ذلك بتقاطعاتها و
تنوعها فان الظاهرة تستحق أكثر من مجرد املرور عليها مرور الكرام من خالل التذكري ان
لم نقل التنبيه اىل حدث اليقل أهمية من حلول السنتني الجديدتني املعرتف بهما رسميا،انه
حدث رأس السنة االمازيغية التي يحتفل بها العديد منا دون ادراك لدالالتها الرمزية و
التاريخية،وضع ارتأينا معه محاولة مساعدة القارئ عىل فهم هذا الحدث الذي يعد مفخرة
سكان تامازغا (شمال افريقيا) .
يف الثالث عرش من يناير اذا من كل سنة ميالدية،تحتفل العديد من األرس يف ربوع شمال
إفريقيا بحلول السنة األمازيغية الجديدة كل حسب طقوسه التي ورثها عن أسالفه و إن
كان كثري من الناس يجهلون تاريخ هذا الحدث و دالالته الرمزية و االنرتبولوجية .قد تكون
التسمية محط اختالف .فهناك من يسميه ليلة «الناير» أو ينايريف حني نجد من يعتربه رأس
السنة الفالحية اىل جانب آخرين يطلقون عليه «إض -سكاس» أو رأس السنة دون أية
إشارة إىل السنة املقصودة و نجد البعض اآلخر يسميه «حكوزة»،هذا االختالف يف التسمية
يقابله شبه اتفاق عىل طبيعة االحتفال وتشابه بني يف الطقوس و الوصفات املعدة لهذا
الحدث.
يعود تاريخ هذا الحدث العظيم إىل سنة  950قبل امليالد حينما استطاع األمازيغ دخول مرص
الفرعونية بعد االنتصار عليها يف حروب عمرت طويال و تمكنوا من تأسيس األرسة الثانية
و العرشين بقيادة الزعيم االمازيغي»شاشنق» أو «شيشونغ»و اعترب هذا االنتصار تدشينا
لتأريخ أمازيغي قائم تناقلته األجيال.
ولإلشارة فالسنة الفالحية التي دأب الناس عىل سماعها وترديدها ال تعدو أن تكون نتيجة
طبيعية لتدليس وتكالب من أطراف تعمدت تفادي اإلشارة إىل كون هذا التأريخ أمازيغيا
بشكل رصيح وإن كانت ال تتعارض مع فلسفة االحتفال الذي دشنه األمازيغ بعد دخولهم
مرص (أو رْ
مصَا كما يطلق عليها القدماء و هي مشتقة من كلمة مّ-إزرا)حيث عربوا
ويعربون من خالل تقليدهم السنوي هذا عىل تمسكهم باألرض املعطاء واالعرتاف بفضلها
وخرياتها.
يف مختلف ربوع الجنوب الرشقي يتم إعداد طبق خاص للمناسبة عبارة عن كسكس بعديد
الخرض والقطاني مما يفرس التسمية التي نسمعها «سبع خضار» يف إشارة إىل تنوع الخرض
يف طبق هذه املناسبة ,وتوضع نواة التمرة «إغس» يف الطعام أو حبة لوز كما يفضل البعض
مؤخرا .ومن يجد هذه النواة أو حبة اللوز تسند إليه مفاتيح «املخزن» ويعترب شخصا
«مباركا» طيلة تلك السنة.
االحتفال يف شمال إفريقيا يتم بطرق متنوعة من حيث الطبق املعد حيث نجد «إ ْر ْك ْم ْن» أو
«أ ْركي ْم ْن» أي أطباق القمح مع الفول الجاف املطبوخني عىل شكل حساء،وهناك من يحرض
طبقا من «املحمصة» مع السمن مع اإلشارة اىل تبني البعض تقديم أطباق الحلوى والدجاج
وغريهما مؤخرا.
وهكذا نجد أن السنة األمازيغية تجمع بني الطابع السيايس للحدث متمثال يف االنتصار
والطابع االحتفايل باألرض كعروس ورمز للعطاء والخصوبة .ومن ثم و من جديد ،فالدعوة
موجهة و بالحاح إىل املسؤولني يف املغرب وخارجه إىل اعتماد رأس السنة االمازيغية عيدا
وطنيا كما تطالب بذلك كل الفعاليات االمازيغية اعرتافا منا بجميل األجداد و بمجدهم و
حفظا للذاكرة الجماعية من االندثار والطمس الذي طالها ملدة غري يسرية عوض التبجيل و
االحتفال بأعياد متجاوزة أكل عليها الدهر و رشب ولم يعد هناك من داع لوجودها خاصة
أنها ذات حمولة ايديولوجية ضيقة ،بئيسة و غري بريئة.
نتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة مباركة مليئة بكل املرسات واألفراح.و باالمازيغية نقول
لكم: asggwas amaynu amghudu « 2962 « :

تكرمي صفية اولت الوات و الفنان دكري احلسن
اوبيهي اشتوك جبماعة سيدي عبداهلل البشواري

* احمد الفشـات
برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة االمازيغية وبدوار مكتار جماعة سيدي
عبدالله البشواري ،كرمت جمعية اناروز مكتار للتنمية و الثقافة  ،يوم األحد
 25دجنرب الجاري  ،كل من الفنانة صفية اولت الوات و الفنان دكري الحسن
اوبيهي اشتوك ،وذلك خالل حفل فني أقيم باملناسبة ،عرف إقباال جماهرييا
مكثفا و بحضور مجموعة من فعاليات املجتمع املدني بأشتوكة ايت
باها،كجمعية تيفاوت للتنمية بيوكرى ،جمعية شباب ايت الرامي للتنمية
و الثقافة و التعاون ،و جمعية ادوال اداوعييس للتنمية  ،جمعية اساتور
ايت كنز للتنمية  ،جمعية ايت الزاويت للتنمية ،جمعية تيضاف ،جمعية
تيويزي لالعالم و التنمية و كذا رئيس فرع النقابة الوطنية ملبدعي االغنية
االمازيغية و الفنانني محمد اغالل واحمد بروكال  ،اىل جانب مجموعة من
الفنانني االمازغني الذين حرضوا بعني املكان للمنارصة و املشاركة يف احياء
هذا الحفل التكريمي .
وافتتح الحفل بكلمة السيد محمد بوهوش رئيس جمعية اناروزمكتار
،والتي رحب من خاللها بالحضور وشكر الجميع عىل تلبية الدعوة  ،ثم
بكلمة السيدة نعمة السعدية رئيسة لجنة املرأة و الطفل التابعة لجمعية
اناروز ،نوهت من خاللها بمجهودات اعضاء الجمعية و ثمنت هذه الفكرة
الخالقة  ،ثم تناول السيد نائب رئيس جماعة عبدالله البشواري الكلمة و
شكر بدوره كل من ساهم يف احياء هذا الفن من بعيد او من قريب  ،و بعده
تناوب مجموعة من الفنانني عىل منصة االحتفال و هم الفنان الحسني امزال
و الفنان محند بوزمان و الفنانة فاطمة تاسعديت ،حيث أتحفوا الحضور
بباقة من املقاطع املوسيقية املتنوعة،لتاتي بعد ذلك لحظة تكريم الفنانني
املذكورين حيث شارك يف مراسيم التكريم كل من جمعية اناروز مكتار التي
اعدت وسلمت هدية للفنانة املقتدرة صفية اولت الوات  ،و جمعية تيفاوت
للثقافة و التنمية بيوكرى التى اعدت بدورها و سلمت هدية للفنان الحسن
اوبيهي اشتوك و بعد ذلك تسلم كل من الفنانني مبلغا قدره  5000درهم
للواحد كهيبة من طرف املعهد امللكي للثقافة االمازيغية  ،و تنازل الفنان
الحسن اوبيهي اشتوك عىل  2000درهم لفائدة زوجة املرحوم الفنان محمد
اوزي املعروف بابداعاته يف فلكلور اجماك باملنطقة ،ثم تناول السيد محمد
الخطابي رئيس فرع النقابة الوطنية ملبدعي االغنية االمازيغية الكلمة ،وزف
من خاللها للفنانة صفية اولت الوات برشى حصولها عىل بطاقة الفنان و
كذا استفادتها من حق التغطية الصحية ،و اختتم الحفل بمقاطع غنائية
امازيغية اطربها كل من الفنانني الحاج ايدر و الحسن اوبيهي اشتوك .
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