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أخــــــبــــــــــــــار

مفارق�ة عجيبة ه�ذه التي نعيش�ها في
المغ�رب فع�وض ان تتناف�س االح�زاب
السياس�ية س�واء التي ف�ي الحكومة او
الت�ي ف�ي المعارض�ة على من س�يكون
له الس�بق في اقت�راح قواني�ن تنظيمية
متقدمة تضمن أجرأة ترس�يم االمازيغية
في الدس�تور المغربي ،فعوض ذالك نرى
هذه االحزاب تتس�ابق على من س�يحقق
الس�بق ف�ي س�ب االمازي�غ و قذفه�م و
االس�تهزاء منه�م و تبخي�س مجهودات
المؤسس�ة الوحي�دة التي اس�ندت اليهم
ادارتها.
فقبلا نطق وهب�ي عن ح�زب االصالة و
المعاصرة(،اق�ول نط�ق ول�م يتكلم ألنه
شتان ما بين الكالم و النطق)،
فعبر ع�ن مكبوتاته التي ال يس�تطيع ان
يعب�ر عليها إال من خالل س�ب نفس�ه و
ذات�ه ب�ل زاد على ذالك حت�ى يدفع تهمة
العنصري�ة عن نفس�ه بأن�ه ال يمكن ان
يقدم االعتذار عن ما صدر عنه ألنه بذالك
كأنه يعت�ذر ألبيه و أمه انه ذنب اكبر من
الزل�ة ذال�ك انه م�ا الضرر ف�ي ان يعتذر
لوالديه ام النهما امازيغيان ال يس�تحقان
من�ه االعت�ذار كم�ا باق�ي االمازي�غ .انه
تحلي�ل اخرق يوحي بان عنصرية الس�يد
وهبي عنصرية مجس�دة ض�د كل ماهو
امازيغي س�واء اكانت العائلة او الش�عب
المغربي قاطبة.
ان�ه اذن تنافس من ن�وع اخر فبعد حزب
االصال�ة و المعاص�رة ج�اء دور ح�زب
العدالة و التنمية في اس�تعراض عضالته
في التهك�م على االمازيغي�ة و كان بطل

هذا الحدث هو الس�يد الداودي المسؤول
الحكوم�ي المحس�وب على ح�زب يقود
الحكوم�ة ي�ا حس�رة و المف�روض فيه
ان يتعام�ل م�ع االمازيغي�ة بمنط�ق
االعت�راف الدس�توري احترام�ا لنض�ال
الحرك�ة االمازيغي�ة وللمجه�ود الذي تم
تراكم�ه لم�دة تفوق عش�ر س�نوات من
العم�ل االكاديمي العلمي الج�اد الذي به
اس�تطاعت االمازيغية ولوج المدرس�ة و
الجامعة( التي أتى إليها الس�يد الداودي،
بأصوات األمازيغ) ألكثر من ست سنوات
عبر اتفاقية شراكة قانونية تلزم المعهد
كم�ا الجامع�ة ب�إدراج االمازيغي�ة ف�ي
المس�الك الجامعي�ة و بالح�رف العريق
االمازيغي تيفيناغ.
ف�ان كان الس�يد ال�داودي ي�رى ان هذه
اللغ�ة و ه�ذه الح�روف الت�ي دخل�ت
جامعات�ه قب�ل دخوله اليه�ا ال تروقه ما
علي�ه ،ان كان يؤم�ن بالديمقراطي�ة ،اال
ان يفع�ل كم�ا ف�ي ال�دول الديمقراطية
الت�ي يحترم فيها المس�ؤولون أنفس�هم
أي ان يق�دم اس�تقالته ألن�ه بقبوله بهذا
المنصب وبهذه الش�روط سيتناقض مع
نفسه و مع مبادئه كمواطن و كامازيغي
الذي يلب�س قبعتهما حين يحلو له ذلك و
ينزعه�ا من على رأس�ه حين ال تتناس�ب
م�ع وضعه الحكوم�ي ،الن هذا التصرف
ليس له أي تعريف اخر إال أنه نفاق.
اننا نتذكر جميعا كيف ان السيد الداودي
اس�تعمل ه�ذه االمازيغي�ة «االداري�ة» و
حروفها تيفين�اغ في حملت�ه االنتخابية
ب�ل أكث�ر م�ن ذل�ك ف�إن مؤتم�ر حزبه

(العدالة والتنمي�ة) أثث مقرات الحزب و
م�كان انعق�اد مؤتمره بالفت�ات مكتوبة
باألمازيغي�ة وبحروفه�ا تيفين�اغ إل�ى
درج�ة أن�ه يخ�ال مع�ه لضي�وف حزب
العدالة والتنمية أنهم في ضيافة منظمة
أمازيغية بامتياز.
إذن على السيد الداودي أن يعتذر لالمازيغ
كم�ا اعتذر لهم قبله رئيس�ه في الحزب
وفي الحكومة الس�يد عبداالله بن كيران.
اعت�ذار يوجه خاصة لجنود الخفاء داخل
مراك�ز البحوث العلمي�ة بالمعهد الملكي
للثقاف�ة االمازيغية الذين يش�تغلون في
تف�ان كبير و نكران لل�ذات ال مثيل لهما،
هدفهم الوحيد ه�و النهوض باالمازيغية
الت�ي يؤمن�ون بأنه�ا مس�ؤولية وطنية
ولك�ن عل�ى الجمي�ع تحمل مس�ؤوليته
اتجاهها.
كم�ا نطلب م�ن االمازي�غ االح�رار ان ال
تكون ذاكرتهم قصيرة و ان يتذكروا مليا
ه�ؤالء في المحط�ات االنتخابية المقبلة
و ان يعط�وا لكل واح�د حق قدره حتى ال
نكون كمن قال فيهم الحكيم االمازيغي:
Ur da ytettu asla ns ghas asrdun
ⵙⵏ ⴰⵍⵙⴰ ⵓⵜⵜⴻⵜⵢ ⴰⴷ ⵔⵓ
ⵏⵓⴷⵔⵙⴰ ⵙⴰⵖ
أي :ال يتناسى نسبه إال البغل
كما قال كذالك:
Lla ytettu wanna t igan
Ur da ytettu wanna mi ttwig
ⵏⴰⴳⵉ ⵜ ⴰⵏⵏⴰⵡ ⵓⵜⵜⴻⵜⵢ ⴰⵍⵍ
ⵉⵎ ⴰⵏⵏⴰⵡ ⵓⵜⵜⴻⵜⵢ ⴰⴷ ⵔⵓ
ⴳⵉⵡⵜⵜ

القبائل األمازيغية من بالد السيبة إىل العوملة

نظمت الحركة الثقافية األمازيغية موقع قايض قدور
(الناظور) ،يوم  28نونرب  ،2012ندوة ثقافية إشعاعية
من تأطري كل من األستاذ رشيد راخا الرئيس املنتدب
املكلف بالعالقات الخارجية لدى التجمع العاملي األمازيغي،
و األستاذ مصطفى البوعزاتي أحد مناضيل موقع قايض
قدور سابقا.
رشيد راخا يف معرض حديثه حول القبائل األمازيغية اعترب
بأن إيمازيغن لم يتمكنوا من مواكبة التغريات التي يعرفها
العالم ،بحيث مورست عليهم كل السياسات املمنهجة من
طرف جميع األطراف الدولية ،وأضاف راخا بكون القبيلة
األمازيغية مرت بعدة مراحل ،موضحا ذلك بكون النظرية
اإلنقسامية التي أصلها عدة مفكرون ينتمون إىل املدرسة
األنكلوسكسونية التي حللت الرتكيبة القبلية ونظامها
العريف وتحالفاتها القبلية ومختلف التمظهرات التي
تعرفها القبيلة األمازيغية.
وأوضح راخا عىل أن القبائل األمازيغية تمتعت
بالديمقراطية املحلية واملجالية يف بالد السيبة ،حيث أن
القبيلة هي من تختار إمغارن والسلطة التنفيذية  ،غري أن
املخزن املغربي ،حسب راخا ،ظل دائما يوظف الرصاعات

القبلية إلنهاء سلطة القبائل وإخضاعها
للسلطة املركزية ولهيمنته اإلديولوجية
والسياسية.
وشدد راخا عىل أن الدولة املركزية اعتمدت
عىل استعمال لغة نخبوية – يف إشارة
للغة العربية الفصحى -إلستهداف القبائل
األمازيغية وحرمانها من حقوقها ،يف حني
ظلت القبائل األمازيغية تعتمد عىل املوروث
الشفهي واألعراف القبلية مما شجع الدولة
نحو الرشوع يف نهج سياسة التعريب ومحو
الهوية الحضارية األمازيغية للقبائل.
وأكد رشيد راخا أيضا  ،عىل أن املغرب اختار
املنهج العروبي وتبنى القومية العربية لتدمري
الهوية األمازيغية ،مما يحتم عىل إيمازيغن ،حسب رشيد
راخا ،تبني القومية األمازيغية باعتبارها قومية تحررية
مبنية عىل بدائل سياسية ديمقراطية تؤسس للمرشوع
النهضوي األمازيغي.
ومن جهته ،فقد أعرب األستاذ مصطفى البوعزاتي يف
مداخلته عىل أنه يجب رفع التحدي لإلنتقال من القبيلة
كتنظيم سيايس واجتماعي إىل الدولة كتنظيم سيايس
واجتماعي ،وتساءل البوعزاتي حول إمكانية نقل تجربة

الحداثة خارج إطار الدول الغربية لبناء تجربة عاملية.
وأضاف البوعزاتي عىل أن هناك أزمة هوية الدولة ،واألزمات
املظطربة بني املجتمع والدولة ،موضحا بأن هناك تحديات
كربى تواجه الدول كتحدي العوملة الذي أدى إىل تراجع
دور الدولة لصالح الفاعلني الدوليني ( الرشكات املتعددة
الجنسيات نموذجا).
وتجدر اإلشارة عىل أن هذه الندوة املؤطرة من طرف الحركة
الثقافية األمازيغية موقع قايض قدور ،جاءت يف إطار أيام
الطالب الجديد بالكلية املتعددة التخصصات بالناظور .

مجعية تازرزيت تناقش خيارات احلركة األمازيغية

يف إطار الدينامية النضالية والسياسية
التي تشهدها الحركة األمازيغية لبلورة
مشاريعها التنويرية التحررية ،ويف سياق
التحوالت الوطنية واإلقليمية والدولية،
نظمت جمعية تازرزيت للثقافة والتنمية
ندوة وطنية تمحورت حول خيارات
الحركة األمازيغية يوم السبت  24نونرب
 2012بمدينة أكادير.
رشيد راخا ،الرئيس املنتدب املكلف
بالعالقات الخارجية لدى التجمع العاملي
األمازيغي ،استعرض يف مداخلته الخطوط
العريضة للقومية األمازيغية باعتبارها
املدخل اإلسرتاتيجي لبناء بديل سيايس
للحركة األمازيغية ،وأضاف راخا بكون
القومية األمازيغية هي خيار اسرتاتيجي
للحركة األمازيغية ملواجهة مشاريع
التطرف والعنرصية واإلستبداد العرقي.
وشدد راخا عىل أن بناء املرشوع القومي
األمازيغي يقتيض الغوص يف معني الرصيد
الحضاري و القومي إليمازيغن ،وتبني
القيم األمازيغية وتراث األجداد املتمثل
يف اعتماد حرف تيفيناغ كحرف أصيل
له داللته الرمزية واملعنوية للشخصية
األمازيغية ،والنضال عىل بناء الجهويات
التاريخية يف إطار دولة أمازيغية فيدرالية
ديمقراطية.
واعترب راخا  ،أن الحركة األمازيغية
تعاني من غياب األدوات التنظيمية
والسياسية القادرة عىل فرز النموذج

األمازيغي الديمقراطي ،وعىل كون الحركة
األمازيغية لم تستطع استقطاب الطبقة
الوسطى وظلت منحرصة عىل استقطاب
الطلبة والشباب املعطل مما أفقدها
لجزء حيوي يستعمله خصوم األمازيغية
إلضعاف الحركة األمازيغية.
ومن جهتها اعتربت أمينة ابن الشيخ
مديرة العالم األمازيغي والرئيسة املنتدبة
التجمع العاملي األمازيغي باملغرب ،بأن
الحركة األمازيغية مرت بعدة مراحل
نضالية تميزت يف بادئ األمر بالنضال
عىل الثقافة األمازيغية ،ثم انتقلت بعد
ذلك إىل النضال السيايس عرب مطالبتها
بمطالب سياسية مرتبطة ببناء املرشوع

املجتمعي األمازيغي .
وأضافت ابن الشيخ عىل أن املرحلة الراهنة
تقتيض عىل إيمازيغن طرح سؤال جوهري
وعميل يتعلق بمسار القضية األمازيغية،
بمعنى أوضح طرح السؤال التايل ׃ ماذا
نريد نحن األمازيغ؟ .وذلك عىل اعتبار
أن راهنية األمازيغية تقتيض توفر إرادة
حقيقية لدى املكونات األمازيغية للتوفر
عىل خريطة الطريق ،وعىل اسرتاتيجية
بناءة تتفاعل مع التغريات الوطنية
والدولية ،وتذهب يف اتجاه فرز أمازيغي
واضح املعالم.
وشددت ابن الشيخ عىل أن هناك عدة
عراقيل تواجه القضية األمازيغية باملغرب
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مما يفرض عىل إيمازيغن خلق مبادرات
سياسية والدخول يف املعرتك السيايس
لدفع األمازيغية إىل األمام ،وجعل مطالبها
الديمقراطية تتوفر عىل أرضية سياسية
ملجابهة خصوم األمازيغية.
ياسني عمران املنسق الوطني لشباب
الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي
اعترب يف مداخلته بأن املرحلة الراهنة
تقتيض من إيمازيغن النضال السيايس
وبناء تصور أمازيغي واضح املعالم
يستجيب مع متطلبات املرحلة ،معتربا
بأن الحركة األمازيغية وصلت إىل مرحلة
النضج السيايس ،عىل اعتبار أن تأسيس
الحزب األمازيغي هو مدخل نحو تحرير
األمازيغية وأيضا نحو اإلنتقال من املطالب
الثقافية إىل العمل السيايس امليداني
وتحريك العقل األمازيغي.
وأضاف عمران بأن تجربة الحزب
الديمقراطي األمازيغي املغربي أبانت عن
تميز واضح للحزب ،فهو الوحيد الذي
تبنى مرجعية تامزغا واملذهبية األمازيغية
واإلنتماء إىل الوطن،
وشدد ياسني عمران عىل أن دعوة 011.810.000.01921.000.6251419
الدولة املغربية لحل الحزب الديمقراطي
• سحب من هذا العدد:
األمازيغي املغربي هي اغتيال سيايس
للقضية األمازيغية ألن دولة املخزن تحرم
 10.000نسخة
عىل إيمازيغن بناء جبهة سياسية موحدة
تضغط يف اتجاه بناء الدولة األمازيغية
باملغرب.
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متازيغت والقانون التنظيمي اخلاص بتفعيل الطابع الرمسي هلا
شكل اعتراف الدولة املغربية باألمازيغية لغة رمسية للبالد يف انتظار القانون التنظيمي اخلاص بأجرأة تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية مدخال حنو الشروع يف ً
مصاحلة وطنية ًمع األمازيغية لرد اإلعتبار للشخصية الوطنية .فكيف ينظر الفاعل األمازيغي هلذه املبادرة.؟ وهل مشاريع القوانني التنظيمية تنسجم مع تطلعات
احلركة األمازيغية حنو بناء تعددية ثقافية ولغوية مبنية على املساواة .؟
* ياسني عمران
* دسترة األمازيغية من منظور احلركة األمازيغية׃
شكل مطلب دسرتة األمازيغية ،كلغة رسمية
وثقافة وطنية ،أحد أهم مطالب الحركة
األمازيغية باملغرب ،وذلك باعتباره املدخل
القانوني و الديموقراطي نحو بناء تعددية
لغوية وثقافية تؤسس للمرشوع املجتمعي
الديمقراطي الحداثي ،ولتمتيع األمازيغية
من الحماية القانونية من خالل الوثيقة
الدستورية ،فكان أول تجسيد لهذا املطلب هو
إقدام الحركة األمازيغية يف سنة  1996عىل
مطالبة الدولة املغربية و األحزاب السياسية
بمراجعة وتعديل الدستور املغربي ودسرتة
األمازيغية كلغة رسمية وهوية وطنية ،نظرا
لكون الدولة املغربية أقصت األمازيغية من
الربامج الحكومية ومن السياسات العامة
التي تنتهجها السلطة يف إدارة البالد.
لكن الدولة املغربية عملت عىل اإلستمرار يف
نهجها اإلقصائي والعنرصي لألمازيغية،
الوطنية
املطالب
تجاهل
وفضلت
والديمقراطية للمجتمع املدني األمازيغي،
ومع إرصار الطبقة السياسية الحاكمة
عىل نهج سياسة صم األذان ،انتقلت
الحركة األمازيغية نحو التصعيد يف الخطاب
اإلحتجاجي وبلورة تصور واضح إلختياراتها
السياسية ،وملقاربتها للقضية األمازيغية.
وهكذا ،دعت الحركة األمازيغية املغرب إىل
ترسيم األمازيغية يف دستور ديمقراطي
شكال ومضمونا يقر باإلنتماء األمازيغي
اإلفريقي للمغرب ،وانفتاحه عىل الفضاء
األورواملتوسطي ،ويقر أيضا باملساواة
اللغوية و الثقافية لألمازيغية والعربية
باعتبارهما لغتان رسميتان للدولة املغربية.
وعىل هذا األساس فإن الحركة األمازيغية،
ناضلت عىل بناء تعددية لغوية وثقافية
مبنية عىل املساواة واالحرتام املتبادل بني
الثقافات واللغات الوطنية لبناء نموذج وطني
ديمقراطي قائم عىل التعدد واإلختالف ،وعىل
حق اإلنتماء إىل الهوية األمازيغية بإعتبارها
الهوية األصلية للبالد.
وبالعودة إىل وثائق الحركة األمازيغية وإىل
الشعارات السياسية التي رفعتها كل مكوناتها
الطالبية والجمعوية والحزبية ،تجمع كلها
عىل مطلب ترسيم اللغة األمازيغية املوحدة
يف ظل دستور يضمن فصل السلط ،ويمتح
من معني الفكر الديمقراطي التعددي إلعادة
اإلعتبار للهوية األمازيغية باملغرب ،وذلك عرب
إدماجها يف مختلف مناحي الحياة.

* األمازيغية تعد أيضا لغة رمسية للدولة املغربية ׃
شهد املغرب يف نهاية التسعينات شبه ً إنفراج
سيايس ً أعقبه إعالن املؤسسة امللكية عن
نيتها يف ًالتفاعل اإليجابي ًمع ملفات وقضايا
ظلت لعقود طويلة تؤرق املخزن التقليدي يف
تناولها إلشكاالت جوهرية مرتبطة بالهوية
وحقوق اإلنسان.
وأمام تجاهل الوثيقة الدستورية ملطالب
الحركة األمازيغية ،ازدادت ضغوطات
املجتمع املدني األمازيغي عىل الدولة املغربية،
بغية رد اإلعتبار للهوية الوطنية األمازيغية،
وكان لصدور بيان بشأن أمازيغية املغرب
عام ( 2000البيان األمازيغي) والتحضري
ملسرية تاوادا ،وقع عجل بالقرص امللكي إىل
إعالن خطاب أجدير الذي اعرتف ألول مرة
بمرشوعية القضية األمازيغية ،وبعدالة
املطالب األمازيغية.
غري أن ذات الخطاب ،حسب العديد من
املحسوبني عىل الحركة األمازيغية ،يهدف
إىل فرملة أي تصعيد مستقبيل للحركة
األمازيغية ،واحتواء نضاالتها املرشوعة
انطالقا من اختزال مطالب القضية األمازيغية
يف مسائل تتعلق بالرتاث والفولكلور والثقافة
الشعبية ،وإفراغها من محتواها التحرري

املتمثل يف بناء تعددية ثقافية ولغوية
وتحرير الذات الوطنية من مشاريع الهيمنة
واإلستبداد الطائفي.
وبعد ميض قرابة  10سنوات عىل خطاب
أجدير ،لم تتحرك الدولة نحو مراجعة
وتعديل الوثيقة الدستورية ،عىل الرغم من
مطالبة الحركة األمازيغية بمراجعة الدستور
ودسرتة األمازيغية كلغة رسمية للبالد .ويف
ظل الجمود السيايس باملغرب ،وأمام تنامي
املد الثوري يف بقاع ثمازغا ،تحركت القوى
األمازيغية والديمقراطية املنخرطة يف حركة
 20فرباير نحو الضغط عىل النظام املغربي
للقيام بإصالحات سياسية عميقة ،تروم إىل
بناء الدولة الوطنية الديمقراطية مما عجل
بالقرص امللكي إىل إعالنه مراجعة الدستور،
وتقليصه لجزء من صالحياته الدستورية
إستجابة لضغوطات الشارع وملطالب القوى
الديمقراطية .
وهكذا ألول مرة يف تاريخ البالد سيعرتف
الدستور املغربي باألمازيغية كلغة رسمية
يف انتظار القانون التنظيمي لتفعيل طابعها
الرسمي ،لكن ذات الدستور كرس الالمساواة
اللغوية والثقافية بإعتبار أن العربية هي

والجماعات الرتابية خصوصا إزاء املواطنني
الناطقني باألمازيغية .وأيضا ،يجب أن
تستعمل يف اختبارات الولوج إىل الوظيفة
العمومية ،ويف اإلجراءات والعقود والطوابع
والعالمات الرسمية الخاصة بمؤسسات
الدولة.
ويف مجال القضاء ،فإن مرشوع القانون
التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي
للغة األمازيغية لحزب التجديد واإلنصاف
ينص عىل التقايض أمام محاكم اململكة
باللغة األمازيغية وبإدماج اللغة األمازيغية يف
املجال القضائي.
كما نص أيضا عىل استعمال اللغة األمازيغية
يف الفضاء العمومي ،حيث يعترب الحزب أن
كل معلومة وكل منشور موجه للعموم وكل
عالمة تشوير طرقية يجب أن تكون مكتوبة
باللغة األمازيغية ،وأيضا يف كل املطبوعات
واألغلفة والعلب املتضمنة للتعليمات التقنية
وطرق االستعمال والرتكيبات ،وكذا األسماء
واإلشارات املتعلقة باملنتوجات التجارية
والخدمات وكل املواد املصنعة واملستوردة.
ويف مجال السمعي البرصي ،فإن مقرتح
التجديد واإلنصاف يذهب يف اتجاه استعمال

اللغة الرسمية للبالد ،بينما األمازيغية تعد
لغة رسمية ،وبتعبري أوضح فإن اللغة العربية
هي لغة السيادة بالنسبة للمخزن التقليدي
وهي التي ستؤدي وظائف اللغة الرسمية ،يف
حني سيتم تحديد الوظائف املستقبلية للغة
األمازيغية داخل مؤسسة الربملان املغربي
الذي يتحكم فيه حزبني سياسيني ،عارضا
بشدة وبرشاسة ترسيم اللغة األمازيغية يف
الدستور املغربي.

األمازيغية يف اإلنتاجات السينمائية و التلفزية
أو تتم ترجمتها إليها أو اعتماد دبلجتها.

* تصورات األحزاب السياسية لتفعيل الطابع
الرمسي لألمازيغية ( حزب التجديد واإلنصاف
منوذجا ) ׃
يهدف مرشوع القانون التنظيمي الخاص
بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية –
حسب مقرتح حزب التجديد واإلنصاف  -إىل
تحديد إدماج األمازيغية يف التعليم ويف مجاالت
الحياة العامة املختلفة ،وتحديد القواعد
العامة الستعمالها وتنميتها وتطويرها
وحمايتها.
ومن هذا املنطلق ،فإن الحزب يعترب أن
تعليم اللغة األمازيغية يجب أن يكون معمما
بالنسبة لجميع املؤسسات االبتدائية والثانوية
والجامعية للنظام الرتبوي باملغرب ،وعىل
أن يتم تعليم األمازيغية عىل أساس وقاعدة
الوحدة اللغوية واللسانية املنمطة واملوحدة،
مع العمل عىل احرتام الخصوصيات اللغوية
لكل جهة عىل حدة.
أما بخصوص استعمال اللغة األمازيغية يف
اإلدارة العمومية واملؤسسات ذات الطابع
العمومي ،فإن حزب أشهبار يشدد عىل
رضورة استعمال اللغة األمازيغية يف
مؤسسات الدولة واإلدارات العمومية

* املقاربات الرمسية لتفعيل الطابع الرمسي
لألمازيغية ( جملس املستشارين منوذجا )
بادر مجلس املستشارين بتنظيم يوم درايس
حول تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرسمي
للغة األمازيغية يف ضوء الدستور ،متوخيا
بذلك حسب األرضية املؤطرة إىل إذكاء التبادل
الديمقراطي لوجهات النظر البناءة وتقاسم
املقرتحات الجادة مع أعضاء مجليس الربملان
حول هذا املوضوع الذي يهم املجتمع برمته
وبمختلف مكوناته  .عالوة عىل ذلك فإن
مبادرة املجلس تنطلق من عدة اعتبارات
تستند يف مرجعيتها ألحكام الفصل الخامس
من الدستور ،منها كون األمازيغية تعد أيضا
لغة رسمية للدولة ،باعتبارها رصيدا مشرتكا
لجميع املغاربة بدون استثناء.
وعىل كون الدستور املغربي ينص عىل وضع
قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية ،وكيفية إدماجها يف
مجال التعليم ،ويف مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية ،وذلك لكي تتمكن األمازيغية
من القيام مستقبال بوظيفتها ،بصفتها لغة
رسمية.
وتهدف مبادرة مجلس املستشارين إىل
فتح فضاء لتبادل الرأي املتعدد ولتفاعل
وجهات النظر املختلفة بني الخربات الوطنية
واألجنبية ،وذلك بهدف تملك أدوات حجاجية
ورؤية أكثر وضوحا تراعي كل اإلعتبارات
واألبعاد املرتبطة بهذه املسألة ،وذلك للقيام
بالتحضري الالزم والرصني ،يف أفق توصل
الربملان بمشاريع القوانني التنظيمية املتعلقة

بإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية وبتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،ومقاربة املوضوع من زوايا
نظر مختلفة تأخذ بعني اإلعتبار تعددية
املشهد اللغوي املغربي ،مع إمكانية استلهام
املنهجيات والتجارب الدولية الناجحة يف هذا
الشأن.
وتنطلق هذه املبادرة من الحرص عىل
ضمان انسجام السياسة اللغوية والثقافة
الوطنية يف انفتاح عىل اللغات األكثر تداوال
يف العالم ،واإلنطالق من واقع التعدد اللغوي
املميز للمشهد اللساني الوطني واعتباره
مصدر ثراء للهوية املغربية ورصيدا تاريخيا
عريقا للمغرب ورافعة أساسية مخصبة
لثقافته املتنوعة ،مع استحضار مقومات
الخصوصيات الوطنية يف انفتاح عىل الكونية،
واستحضار موقع اللهجات ووظائفها إىل
جانب اللغات املمعرية بمكونيها الوطني
والعاملي ،وتحصني األمن اللغوي للبالد
وترسيخ التكامل اللغوي.

* تصور املجتمع املدين األمازيغي ألجرأة تفعيل
الطابع الرمسي لألمازيغية ( املرصد األمازيغي
للحقوق واحلريات منوذجا )
يقرتح املرصد األمازيغي للحقوق والحريات
عدة مرتكزات أساسية ،ينبغي أن تؤخذ بعني
اإلعتبار من أجل إنجاح تفعيل مضامني
الدستور الخاصة باألمازيغية ،فاملرصد يرى
أن ترسيم اللغة األمازيغية وإدراجها يف كل
قطاعات الحياة العامة إنما يتم يف إطار
املصالحة الوطنية التي تهدف إىل طي ملف
اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وعىل
اعتبار أن اللغة األمازيغية املقصودة هنا
هي ملك لجميع املغاربة ،ليست لغة البعض
دون البعض األخر ،وهو مبدأ أرسته الحركة
األمازيغية وأصبح مبدأ معلنا يف الخطب
واملرجعيات الرسمية ،ويعترب املرصد أيضا أن
األمازيغية بقيمها الثقافية رافعة أساسية
إلنجاح اإلنتقال نحو الديمقراطية يف ببالدنا،
حيث ترتبط باملرشوع الديمقراطي العام وال
تنفصل عنه.
وعىل هذا األساس ،فإن املرصد يقرتح إدماج
األمازيغية يف عدة مجاالت مرتبطة بمناحي
الحياة ،ففي مجال التعليم تم اقرتاح تدريس
اللغة األمازيغية وفق املنهج الذي اعتمدته
وزارة الرتبية الوطنية املتمثل يف اإللزامية،
والتعميم ،املعرية والتوحيد ،واعتماد حرف
تيفيناغ.
ويف مجال اإلعالم ،فإن املرصد يدعو إىل توفري
الضمانات القانونية من أجل تفعيل قرارات
الدولة يف كل القنوات اإلذاعية والتلفزية
وانتزاع حصة محرتمة ومعقولة لألمازيغية
يف وسائل اإلعالم تطابق وضعها الرسمي،
وضع املساواة باللغة العربية ،وهو ما يعني
رضورة مراجعة التصور الحايل املتضمن يف
دفاتر التحمالت.
أما بخصوص استعمال األمازيغية يف واجهة
الفضاء العمومي ،فيقرتح املرصد تمكني
األمازيغية يف كل واجهات الفضاء العمومي
بدون قيود وهو ما سيعطي لألمازيغية
تواجدا قيما عىل مستوى الهوية البرصية
للمغرب ،ويقرتح أيضا ،تغيري العالمات
الطرقية الحالية الحاملة لألسماء األمازيغية
لألماكن ،والتي تمت كتابتها بطريقة خاطئة
ال تحرتم القواعد اإلمالئية للغة األمازيغية،
إضافة إىل استعادة األسماء األصلية التي تم
تعريبها من قبل.
ويف مجال القضاء ،فإنه تم اقرتاح إدراج
األمازيغية لغة وثقافة يف مجال القضاء
بالشكل مطلوب ،مما يقتيض تهيئة التصور
املالئم لذلك ،والذي ينبغي أن يشمل اللغة
واألعراف األمازيغية التي تم إغفالها ضمن
مصادر الترشيع منذ اإلستقالل والتي يمكن
استلهام بعضها اليوم من أجل التأصيل للقيم
اإلنسانية الكونية التي تتضمنها املرجعية
الحقوقية الدولية.
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تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية يف ضوء الدستور

مقترحات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية

* مدخل عام

يعترب ترسيم األمازيغية حدثا بارزا ذا أبعاد تاريخية بالنسبة لبلدنا
بصفة عامة وللغة والثقافة األمازيغيتني عىل وجه الخصوص .ذلك
أن هذا الحدث يع َد ثمرة تتويج سريورة تطور سيايس ساهم فيه
املؤسسات املواطنة واملجتمع املدني والطبقة السياسية واملثقفون
واملبدعون ،وهو تطور يستم ّد مرشوعيته من كل من خطب امللك
محمد السادس ،خطاب العرش وخطاب أجدير لسنة ،2001
وخطاب  9مارس  2011وأخريا وليس بآخر ،الدستور الجديد
للمملكة املغربية الذي يق ّر برسمية اللغة األمازيغية بجانب اللغة
العربية.
وانطالقا من إقرار اللغة األمازيغة لغة رسمية ،يتعني عىل
مؤسسات الدولة اتخاذ اإلجراءات الرضورية لتمكني األمازيغية
من االستفادة الفعلية من وضعيتها كلغة رسمية .واستنادا اىل
هذا املقتىض املنصوص عليه يف الدستور ،فإنه يتعني عىل السلطة
التنيفيدية اتخاد القرارات الرضورية لتقديم اقرتاحات عىل الربملان
ّ
وخاصة منها القانون
بغرفتيه بشأن القوانني التنظيمية املالئمة،
املتعلق بمأسسة األمازيغية والقانون املتعلق بإنشاء املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية ،الذي سيتوىل تصور شمويل لتدبري
املشهد اللغوي والثقايف الوطني.
ويف إطار املجلس املذكور ،فإن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
سيلعب دورا مهما ،حيث سيعمل عىل ترسيخ املكاسب املحققة
منذ إنشائه ،كما أنه سيفتح أوراشا جديدة للتفكري والعمل من
أجل اإلسهام يف تأهيل األمازيغية لتمكينها من القيام بوظائفها
تامّ ة يف إطار السياق السيايس الجديد ،وتشجيع التعابري الثقافية
األمازيغية املختلفة .ومن شأن ذلك أيضا أن يم ّكن املؤسسات
املعنية من إدراج األمازيغية يف أبعادها املختلفة يف إطار مرشوع
سيايس ومجتمعي ديمقراطي حداثي واندماجي.
يف هذا اإلطار العام ومساهمة من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
سأتقدّم أمامكم بإلقاء عرض موجز يتناول مقرتحات بخصوص
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وإحداث املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية وتصوّر إلعمال الطابع الرسمي لألمازيغية يف
ّ
املوسعة.
إطار الجهوية

ـاص
* املرتكــزات الرئيسة لوضع القانــون التنظيمي اخلـ ّ
برمسية األمازيغية
تماشيا مع املحددات املنصوص عليها يف الدستور ،يقرتح املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية أن يقوم إعداد النصوص التنظيمية
ّ
الخاصة بإعمال الطابع الرسمي لألمازيغية عىل جملة من
املرتكزات واملسوّغات األساسية لبناء سياسة لغوية وثقافية
ُ
واإلنصاف والتكافؤ يف مقاربة
وطنية متوازنة ،قِ وَامُها املساوا ُة
اللغتني العربية واألمازيغية ،وحمايتهما والنهوض بهما.
يف هذا األفق يشدّد املعهد عىل رضورة ترصيد املنجزات واملكتسبات
املحققة يف مجال النهوض باألمازيغية خالل العرشية األخرية،
وتتمثّل هذه املكاسب واملكتسبات ،عىل وجه الخصوص ،يف
ّ
ّ
املحققة يف الحقل األكاديمي ،خاصة يف مجاالت
محصلة املنجزات
تنمية وتأهيل اللغة والثقافة األمازيغيتني ،عىل مستوى البحث
العلمي يف ميادين العلوم اإلنسانية خاصة اللسانيات ،والتعابري
األدبية والفنية ،والرتبية ،والرتجمة ،والتكنولوجيات الحديثة
واألنطروبولوجية .وبهذا الصدد ،فقد رشع املعهد يف معرية
األمازيغية وتقعيدها ،وتنميط الفبائية تيفناغ وإعداد قاموس عام
للغة ومعاجم متخصصة وعمل عىل تنمية النرش واإلبداع يف مختلف
هاته املجاالت املعرفية ،كما أنتج عددا من الحوامل والدعامات
لتدريس األمازيغية وذلك بتشارك مع وزارة الرتبية الوطنية .كما
ساهم املعهد يف إدماج األمازيغية يف املشهد اإلعالمي.
واعتمادا عىل هذه املعطيات ،فغنه يتعني ترصيد املكاسب والعمل
عىل تجويدها يف مختلف املجاالت وترسيخها عىل مستوى
السياسات العمومية .وغني عن البيان أن هذا لن يتأتّى يف غياب
إطار قانوني ملزم للمؤسسات .وإعداد القوانني من صميم مهام
الربملان بغرفتيه.
اعتبارا للطابع الرسمي لألمازيغية ،فالحاجة ملحّ ة إىل مأسستها
بشكل فعيل حتى يت ّم النهوض بها يف سائر املجاالت .ومن
القطاعات التي تعترب راهنا ذات األولوية ،والتي ساهم املعهد مع
ّ
املؤسساتيني يف إدماج األمازيغية بها هي التعليم ،واإلعالم،
رشكائه
والثقافة والحقوق اللغوية والثقافية ،عىل وجه الخصوص.
وللمعهد إسهامات اقرتاحية يف مجاالت أخرى ته ّم الشأن املحيل
والجهوي ،والقضاء والصحة والتنمية البرشية واإلدارة الرتابية.
يف إطار تنزيل مقتضيات الدستور املغربي وتفعيال لنصوصه
املتعلقة باألمازيغية ،وانطالقا من كون اللغة األمازيغية وثقافتها
عنرصا مركزيا يف هويتنا وحضارتنا املغربية ،وتعزيزا للمنجزات
املهمة التي تحققت يف مجال النهوض باللغة األمازيغية وثقافتها،
فإننا نقرتح جملة من التدابري اإلجرائية لتفعيل رسمية األمازيغية
كما هو منصوص عليها يف املادة الخامسة من الدستور ،من خالل
الربنامج الحكومي والربنامج الترشيعي الحايل.
ومن مقرتحات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إصدار قوانني
تؤطر سائر القطاعات.

 .1العمل على إصدار قوانني يف جمال التربية والتكوين

•إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة وزارة الرتبية الوطنية،
من قبيل مديرية مركزية تختص بتدريس األمازيغية لغة وثقافة

وإمدادها باملوارد البرشية واملالية واللوجستيكية االزمة؛
•بلورة مخطط اسرتاتيجي يقوم عىل مسوغات و منهجية منهاج
تدريس األمازيغية الرامي إىل تعميم تعليم وتعلم األمازيغية أفقيا
وعموديا بتوسيعه تدريجيا حتى يشمل كافة املتمدرسني عىل جميع
املستويات مع تجويد تدريس اللغة األمازيغية وثقافتها بتنسيق بني
الوزارة الوصية واملعهد ؛
•تكوين وتوظيف ما يلزم من املوارد البرشية الرتبوية التي ستسند
إليها مهمة تدريس األمازيغية يف مختلف أسالك املنظومة الوطنية
للرتبية والتكوين؛ وذلك باستثمار الكفاءات التي تتخ ّرج من مسالك
الدراسات األمازيغية بالجامعات؛
•اعتماد نظام التكوين األسايس واملستمر يتم تطويره يف إطار
تشاركي بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ووزارة الرتبية الوطنية
وخاصة يف املراكز الجهوية للتكوين يف مجال مهن التدريس؛
•إحداث ُ
شعب للغة والثقافة األمازيغيتني يف الجامعات واملعاهد العليا
ومعاهد تكوين األطر؛
•إدراج مادة «الثقافة الجهوية» يف برامج الرتبية والتكوين بمختلف
جهات اململكة ،عىل أساس أن تعكس هذه املادة تنوع املغرب وغناه
الثقايف والحضاري؛
•إدراج مادة « اللغة والثقافة األمازيغيتني» يف سلك تكوين أطر
املؤسسات العمومية؛
•إدماج اللغة والثقافة األمازيغيتني يف برامج األندركوجية ومحو
األمية.

 .2العمل على إصدار قوانني يف جمال إدماج األمازيغية يف اإلعالم

•التنصيص عىل إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة الرشكة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،من قبيل مديرية مركزية تختص باإلعالم
األمازيغي ،تتوىل تدبري شؤون القناة األمازيغية واإلذاعة األمازيغية؛
•التنصيص عىل التزام القنوات التلفزية العمومية باحرتام مقتضيات
دفاتر التحمّ الت للقنوات التلفزية واإلذاعية؛
•التنصيص عىل رضورة تجويد اإلنتاج والربامج التلفزية واإلذاعية
الناطقة باألمازيغية؛
•التنصيص عىل رضورة توفري املناصب املالية لتكوين وتوظيف
إعالميني أكفاء ،مساهمة يف إنجاح مرشوع إدماج األمازيغية يف
املجال السمعي البرصي الوطني ؛
•التنصيص عىل توسيع مجال األمازيغية بإدماجها يف كافة القنوات
التلفزية للقطب العمومي.

 .3العمل على إصدار قوانني يف جمال الثقافة

•التنصيص عىل رضورة بلورة وتفعيل مخطط اسرتاتيجي يروم
إدماج املكوّن الثقايف األمازيغي يف السياسات العمومية حتى يشكل
رافعة من رافعات النهوض بالثقافة األمازيغية ؛
•التنصيص عىل إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة وزارة
الثقافة ،من قبيل مديرية مركزية خاصة بالثقافة األمازيغية ،تتوىل
تدبري شؤون البحث األثري وصيانة الرتاث الثقايف املادي وغري املادي؛
•التنصيص عىل إحداث متحف وطني ومتاحف جهوية؛
•التنصيص عىل تجريم تهريب كنوز الرتاث املغربي األصيل؛
•التنصيص عىل دعم املبدعني والفاعلني والجمعيات وكافة العاملني
يف حقل الثقافة األمازيغية؛
•التنصيص عىل إدراج أصناف الُثقافة األمازيغية من كتاب ومختلف
الفنون ضمن الجوائز الوطنية.

 .4العمل على إصدار قوانني يف جمال احلياة املجتمعية

•التنصيص عىل رد االعتبار للشخصية الثقافية األمازيغية حتى
تكون موضع اعتزاز لكافة املغاربة؛
•التنصيص عىل إلغاء قرار منع األسماء األمازيغية؛
•التنصيص عىل إلغاء قرارات منع وحرض الجمعيات األمازيغية؛
•التنصيص عىل استخدام اللغة األمازيغية يف املرافق العمومية
ووسائل التشيري :مقدمة املنشآت ،العالمات الطرقية ،أسماء األماكن
واألزقة والشوارع ،الالفتات ،الوثائق الرسمية وغريها.
خالصة القول ،إن املهمة املركزية للجهازين التنفيذي والترشيعي
هي:
 التنصيص عىل تفعيل املادة الرابعة من الفصل الخامس منالدستور ،وذلك بإصدار القانون التنظيمي الخاص باألمازيغية ا ُملحدّد
لرشوط حمايتها وتأهيلها وعمليات إدماجها يف املؤسسات العمومية
بمقاربة ايجابية ومنفتحة ومستوعبة روح ومنطوق الدستور؛
 التنصيص عىل العمل عىل تمكني املعهد من االستمرار يف مهامهوالقيام بدوره الفعّ ال ،سواء من خالل املجلس الوطني للغات
املنصوص عليه دستوريا ،أو من خالل األوراش التي ستبارشها
الحكومة يف إطار السياسات العمومية؛
• التنصيص عىل العمل عىل تمكني املعهد من االستمرار يف مهامه
والقيام بدوره الفعّ ال ،سواء من خالل املجلس الوطني للغات
املنصوص عليه دستوريا ،أو من خالل األوراش التي ستبارشها
الحكومة يف إطار السياسات العمومية؛
•التنصيص عىل ترصيد املكاسب واملنجزات التي عرفها مسلسل
النهوض باألمازيغية منذ إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف
مجاالت البحث والتعليم واإلعالم والثقافة؛
 التنصيص عىل رضورة صياغة مخطط اسرتاتيجي•يحدّد األهداف الرئيسية والفرعية لسريورة تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف الرتبية والتكوين واإلعالم ويف سائر
مجاالت الحياة العامّ ة؛
• يحدّد املدّة الزمنية املطلوبة لتنفيذ األهداف الرئيسية والفرعية ؛
• يحدّد السلطة أو الجهة املك ّلفة بتنفيذ األهداف الفرعية؛
ّ
الخاصة بآليات
• يضع خططا ملحقة تحدّد التدابري واإلجراءات
طة تعميم التدريس؛ خ ّ
طة معرية األمازيغية ،خ ّ
التنفيذ ،مثال خ ّ
طة

تكوين أطر القطاعات
العمومية؛ خ ّ
طة إدماج
األمازيغية يف املؤسسات
العمومية؛ خ ّ
طة تطبيق
التكنولوجيات الحديثة عىل
األمازيغية الخ.
• يحدّد امليزانية املطلوبة
لتنفيذ محاور املخطط
الشامل والخطط امللحقة.
* مقرتحات بخصوص
املجلس الوطني للغات
وللثقافة املغربية

أمحد بوكوس

انطالقا من مقتضيات الدستور الواردة يف الفصل الخامس يف مادّته
السادسة يقرتح املعهد رأيه بخصوص أهداف واختصاصات وهيكلة
املجلس الوطني للغات وللثقافة املغربية ،وموقع املؤسسات واملعاهد
التي تتولىّ شأن اللغتني الرسميتني وغريهما من اللغات الوطنية
واألجنبية املنصوص عليها يف الفصل الخامس من الدستور  ،وذلك
عىل النحو التايل :
•للمجلس غاية اسرتاتيجية توجيهية .وتكمن مهمّ ته يف صياغة
سياسة لغوية وثقافية متجانسة ومعقلنة وفق مقتضيات الدستور،
•ومن مهامّ ه كذلك إصدار توجيهات عامّ ة تروم حماية وتطوير
اللغات؛
•يقوم املجلس بتتبع تنفيذ السياسة اللغوية والثقافية قطاعيا ً من
خالل السياسات العمومية ،عىل غرار املجالس الوطنية القائمة؛
•يتمتّع املجلس بصالحيات تقريرية يف مجال اختصاصاته؛
•يقوم بإدارة املجلس جهاز مكون من أعضاء ذوي الخربة والكفاءة
يف مجال اختصاصاته؛
•يعمل املجلس عىل تأهيل اللغتني الرسميتني العربية واألمازيغية
حتى تقوما بوظائفهما تامة؛
ً
ّ
املؤسسات
ممثلة داخلها
•يعمل املجلس كهيئة عليا تكون
والتنظيمات و الفعاليات املعنية باللغات والثقافة املغربية ؛
ّ
للمؤسسات القطاعية،
•يصادق املجلس عىل املخططات االسرتاتيجية
وعىل ميزانياتها وعىل مخططات عملها وعىل برامج عملها؛
•يقوم املجلس بدور هيئة تنسيق ومراقبة لضمان التكافؤ والتكامل
والتفاعل بني املؤسسات القطاعية؛
•يتوفر املجلس عىل اآلليات القانونية لتصديق القرارات الصادرة عن
املؤسسات القطاعية واملوافقة عليها؛
•تمكني املجلس من صالحيات التتبع إلعمال قراراته وتنفيذها عىل
مستوى السياسات العمومية ،وذلك لضمان فاعليته يف الترشيع
والتنفيذ ،من خالل مقتضيات تؤمّ ن تفاعله بشكل وثيق مع سائر
القطاعات الوزارية املعنية؛
ّ
املؤسساتية
•تخويل املجلس صالحية التتبّع واملساءلة عرب اآلليات
ذات الصلة؛
•تمكني املجلس من املوارد البرشية واملالية واللوجستيكية الرضورية
للقيام بمهامه؛
•تتولىّ املؤسسات القطاعية تدبري الجوانب التسيريية اإلدارية
واملالية يف نطاق اختصاصاتها املحدّدة ،تنفيذا منها لتوجّ هات
وقرارات املجلس؛
•تمتيع املؤسسات املمثلة داخل املجلس بصفة االستقاللية اإلدارية
واملالية؛
•العمل عىل ترصيد وتجويد املكاسب التي حققها املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية يف مجاالت معرية اللغة وتنميط حرف تيفناغ
والبحث يف الرتبية والثقافة ،فضأل عن تمكينه من التمتع بصالحيات
وموارد مالئمة .

* تفعيل القوانني التنظيمية اخلاصة بالشأن اللغوي والثقايف
يف إطار اجلهوية املوسعة
يف ما يخص نظام الجهوية يتعني تنزيل مقتضيات الباب التاسع
املتعلق بالجهات والجماعات الرتابية األخرى ( الباب التاسع،
الفصول  135-146من الدستور).
تعترب الجهوية املوسعة من أهم املشاريع املهيكلة للدولة وهي
تشكل جوابا رصيحا حول مقاربة الدولة للعالقة بني املركز
والضاحية ،وهو جواب معاكس للنظام املهيمن منذ الفرتة
االستعمارية أي نظام مفرط يف فيث املركزية والتمركز .من مزايا
الجهوية أنها نمط من حكامة القرب التي تروم أساسا إرشاك
الجهات يف اتخاذ القرار وتدبري الشأن املحيل واإلقليمي والجهوي
وفق ضوابط ويف ظل الوحدة والسيادة الوطنية .وهذه استجابة
كذلك لتطور ثقافة حقوق اإلنسان واستيعابها ،واحرتام حق
املشاركة يف الحياة السياسية والثقافية للبالد.
اعتبارا أن لألمازيغية حقوقا مرشوعة وأنها من املواضيع األساس
التي أضحت من مقومات السياسة الجديدة للدولة والتي وضع
أسسها ،ويرسخ لبنائها دستور اململكة عىل قواعد الديمقراطية،
والرشعية ،والتشاراكية ،والتماسك اإلجتماعي  ،والتي نعتربها
من الركائز املثىل لبناء دولة الحق والقانون ،دولة املساواة والحرية
وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ،اعتبارا لهذا كله فإن أجرأة نظام
لحكامة القرب يوفر إطارا مجاليا لتفعيل مقتضيات الدستور
وهو إطار الجهوية املوسعة كمنهاج لتحديث هياكل الدولة
وإرساء ضوابط أسس التنمية املندمجة .وبهذا فهي ليست مجرد
إجراء ثقتي أو إداري .
وللجهوية أبعاد عدة:
•منها البعد التاريخي الذي يدل عىل العمق التاريخي للجهات ،و

6

العامل االمازيغي

البعد الحقوقي الذي يرمز إىل العدالة االنتقالية وتدبري الحقوق
اللغوية والثقافية ،والوضع املميز لألمازيغية يف سياق الجهوية
املوسعة؛ منها الحقوق الفردية والجماعية .
•ومنها البعد سيايس الذي يتجىل يف الجوانب الدستورية
والترشيعية لتدبري مرشوع الجهوية ،و تصوّر األحزاب
والتنظيمات السياسية للجهوية؛
•ومنها البعد الثقايف والرتبوي الحارض عىل مستوى الرتبية
والتعليم واإلعالم والشأن الثقايف عامة؛
•والجهوية إطار مجايل لتدبري الجدلية بني التعدد والتنوع
اللغوي والثقايف من جهة والوحدة الوطنية والتماسك
اإلجتماعي من جهة أخرى؛
• وللجهة بعد اقتصادي وهة يتمثل يف التوازن والتكامل بني
الجهات نفسها وبني الجهات والدولة املركزية.
ومن ثم يتعني تحديد موقع اللغة والثقافة األمازيغيتني يف
ّ
املوسعة بعد وضع تصوّر واضح ملفهوم هذه
مرشوع الجهوية
األخرية :
•تصور لتدبري التعدّدية اللغوية والثقافية ،عىل نحو يوازن بني
قطبي املعيارية والتعدّدية؛
• تصور لتدبري الحقوق اللغوية والثقافية وتعزيز الوحدة
الوطنية؛
• تصور لتدبري شؤون الجهات يف مجال الحقوق واالمتيازات
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية ؛
• تصور لتدبري الثقافات املحلية والثراث املادي والالمادي
للمناطق والجهات؛
• و تصور للدفع بالسياسة الجهوية املوسعة يف اتجاه ضمان
الظروف املالئمة والرشوط املوضوعية للحفاظ عىل الثقافة
واللغة األمازيغيتني وتطويرهما وتحديثهما .وفوق هذه
اإلعتبارات ،يتعني عىل نظام الجهوية أن يعززاالتجاه الوحدوي
ّ
املوسعة مع احرتام الخصوصيات املح ّلية والجهوية،
يف الجهوية
الثقافية واللغوية والبيئية والرتاثية واملمارسات الثقافية منها.
وقد تقدم املعهد بمقرتحات للجنة اإلستشارية للجهوية
همّ ت كافة املجاالت ومنها التعليم واإلعالم والشأن الثقايف
والحكامة الجهوية و العدل .ونعتقد أنه يتعني اليوم استدراك
األمر باستيعاب مقتضيات الدستور الجديد للمملكة بخصوص
ترسيم األمازيغية وحمايتها وتطويرها بجانب اللغة العربية.

* خالصة عا ّمة

لقد أتى منطوق الدستور الجديد للمملكة املغربية ،يف ديباجته،
بما يؤ ّكد أن املغرب تبنى اختيارا ً ال ِرجعَ ة فيه ،اختيار بناء دولة
ديموقراطية وحداثية ،مرتكزاتها املشاركة والتعدّديّة والحكامة
الجيّدة ،وإرساء دعائم مجتمع متضامن ،قوامه األمن والحرية
والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتماعية،
ومقومات العيش الكريم ،يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات
املواطنة.
وعىل وجه خاص ،يرسم الفصل الخامس من الدستور معالم
ُ
أساسها االعرتاف بتنوّ ع اللغات الوطنية
سياسة ثقافية ولغوية
والنهوض بها ،واالنفتاح عىل اللغات األجنبية ،يف نطاق وحدة
وتماسك املجموعة الوطنية .ويف هذا اإلطار ،يع ّد ترسيم اللغة
األمازيغية إىل جانب اللغة العربية حدثا ً تاريخيا ً يفتح آفاقا ً غري
مسبوقة لصالح صحوة اللغة والثقافة األمازيغيتني والنهوض
بهما ومأسستهما ،يف تكامل مع اللغة العربية .وما ذلك ّ
حقا ً
إال تتويج ملسار التطوّر السيايس واملجتمعي والثقايف للمغرب،
منذ الخطاب امللكي بأجدير وإنشاء املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،يف السابع عرش من أكتوبر .2001
ويف هذا السياق ،من املتعينّ أن يكون إعمال الوضع الجديد
لألمازيغية حافزا ً للدفع بسريورة إدماجها يف التعليم ويف اإلعالم
ويف مختلف مناحي ومجاالت الحياة العامة ،وخاصة منها
العدل والصحة والتنمية االجتماعية واالقتصادية والحكامة
الرتابية .ومن شأن املقاربة املعتمدة يف هذا املضمار أن تتسم
ّ
املحققة من قبل
بالتشاركيّة والعقلنة ،وتسرتصد املكاسب
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،والقطاعات الحكومية،
واملجتمع العلمي والفكري ،واملجتمع املدني .وتتمثل هذه
املكاسب واملنجزات يف كل من تهيئة اللغة ،وتقعيد الكتابة
بحرف تيفناغ ،والبحث يف بيداغوجيا األمازيغية وديداكتيكها،
والدراسات واألبحاث حول التعابري الثقافية والفنية ،وإدماج
األمازيغية يف منظومة التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واألتصال.
وتمتد املكاسب أيضا لتشمل ما تم إنجازه يف مجاالت التعليم
واإلعالم والثقافة والرشاكة املؤسسية والرشاكة مع املجتمع
املدني ،وربط الثقافة بحقوق اإلنسان .وهي مكاسب تتط ّلب
املزيد من الرتسيخ والتعميق والتعميم والتفعيل.
ومما ال ريب فيه أن دسرتة األمازيغية بمثابة املؤرش الرئيس
لالنتقال الديمقراطي الثقايف لبالدنا ،وذلك ما يضمنه كل من
الدستور وتحكيم عاهل البالد .ويف ذات املنحى ،أكد جاللة امللك،
يف خطابه االفتتاحي للسنة الترشيعية بالربملان ،عىل رضورة
سن القوانني التنظيمية املتضمَّ نة يف الدستور ،وخاصة منها
املتعلقة بتفعيل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،وكذا
تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية« ،بعيدا عن األحكام
الجاهزة والحسابات الضيقة» .وثمّ ة إرسالية واضحة الستنفار
االنخراط الوطني والتزام السلطتني التنفيذية والترشيعية إزاء
هذا املرشوع املهيكل للمغرب الحديث .
ويحدونا اإلعتزاز ،ونحن عىل مشارف سريورة إعداد القانون
التنظيمي الخاص بتفيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،ألن
هذا الحدث سيسهم يف تعميق املسلسل الديمقراطي يف بالدنا.
وبإمكان املغرب منذ اآلن أن يفتخر بني األمم بكونه نموذجا
للتدبري العادل للتنوع الثقايف واللغوي.
* مداخلة الدكتور أحمدبوكوس يف اليوم الدرايس الذي نظمه
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الواقـع احلـايل للــغة األمازيغـية من منظور املجتمع املــدين
* املجتمع املدين واللغة
األمازيغية
ترجع جذور جمعيات املجتمع
املدني الداعمة للغة األمازيغية
إىل أواسط الستينات ،منذ
تأسيس الجمعية املغربية للبحث
الثقايف()AMREC
والتبادل
سنة  ،1967أي أكثر من أربعة
عقود أي نصف قرن تقريبا من
الزمان.
ولكن لم يتبلور العمل املشرتك
بني أمازيغ املغرب شماال
وجنوبا ووسطا إال يف الدورة
األوىل للجامعة الصيفية سنة
 ،1980أي بعد ثالثة عقود ،حيث
توجت لقاءات الجامعة الصيفية
بتوصيات ميثاق اللغة والثقافة
األمازيغيتني املعروف بميثاق
أكادير يف  5غشت  ،1991وامليثاق
يف الحقيقة ما هو إال دورة من
دورات الجامعة الصيفية ،وهي
الدورة الرابعة التي انعقدت ما
بني  29يوليوز و 6غشت .1991

* إرهاصات املجتمع املدين
الداعمة لألمازيغية
(ميثاق أكادير)
فالعمل الدؤوب لجمعيات
الحركة األمازيغية سوف يظهر
جليا يف توصيات ميثاق أكادير،
التوصيات التي ال تختلف كثريا
عن املكتسبات التي تحققت منذ
االعرتاف الرسمي باألمازيغية
انطالقا من خطاب أجدير
والظهري املحدث للمعهد امللكي
للثقافة األمازيغية يف  17أكتوبر
سنة .2001
ومن توصيات هذا امليثاق:
• الحماية الدستورية للغة
األمازيغية ،والتعبري الحقيقي
يف امليثاق هو:اإلقرار يف الدستور
املغربي بكون اللغة األمازيغية
لغة وطنية بجانب اللغة العربية.
• إحداث معهد الدراسات
واألبحاث األمازيغية.
• تحقيق معيارية اللغة
األمازيغية.
• إدماج تعليم اللغة والثقافة
األمازيغيتني يف الربامج التعليمية
الرسمية.
• إعداد أدوات بيداغوجية
لتدريس اللغة األمازيغية.
• إنشاء شعب للغة والثقافة
األمازيغيتني يف الجامعة املغربية.
• إعطاء الثقافة األمازيغية
حقها يف وسائل اإلعالم املكتوبة
والسمعية واملرئية عىل غرار
الثقافات األخرى.
• تشجيع اإلنتاج واإلبداع يف
مختلف مجاالت املعرفة الثقافية
باللسان األمازيغي.
• إعداد ونرش واستعمال
أدوات التعبري والتلقني باللغة
األمازيغية.
ولقد استوقفتني التوصية
األخرية من امليثاق ،أال وهي
التلقني باللغة األمازيغية،
اليشء الذي لم يتم التفكري فيه
لحد اآلن ،فاللغة األمازيغية تم
إدراجها يف املنظومة الرتبوية
منذ سنة  2003كمادة لغوية
فقط ،وليس كلغة للتلقني
والتدريس بها .وهذا يف نظرنا
يعد من قبيل االستئناس األكرب،
إذا ما اعتربنا أن االستئناس
األصغر هو ما ورد يف ميثاق
الرتبية والتكوين ،أي استعمال
اللغة األمازيغية كجرس للمرور

إىل اللغة الرسمية إذ ذاك،وخاصة
يف السنوات التعليمية األوىل
للطفل األمازيغي،ولكن ويف
إطار تدبري اللغات وتفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية
يف الدستور ،العنوان املقرتح
من لدن مجلس املستشارين
يف هذا اليوم الدرايس ،ينبغي
التأكيد يف القانون التنظيمي
عىل أن تكون اللغة األمازيغية
لغة العلم والتلقني تدرس بها
كل العلوم الطبيعية والدقيقة،
وذلك تطبيقا ملنهج التدرج،
مبتدئني بالعلوم اإلنسانية
واالجتماعية ومنطلقني ببعض
املدارس النموذجية التي يدرس
فيها كافة العلوم أو جلها باللغة
األمازيغية ،ولنا مثال يف اللغة
املالطية التي كانت يف األصل
لهجة عربية تونسية ،والتي
يدرس بها اليوم كافة العلوم
الطبية والرياضية...
ويف هذه الحالة يكون القانون
التنظيمي املؤطر للطابع
الرسمي للغة األمازيغية قد
أكد عىل الوظيفة الحقيقية
للغة األمازيغية باعتبارها لغة
رسمية ،ويكون قد استجاب
لطموحات املجتمع املدني كما
أتى ذلك يف ميثاق أكادير ويف
املذكرات التي وجهتها جمعية
الحركة األمازيغية إىل لجنة
اإلصالح الدستوري وأكدها
البيان األمازيغي ونداء تيموزغا
وغريها من الوثائق الهامة
للحركة األمازيغية.
وبهذا الصدد أشري إىل أن
العلوم ليست غريبة عن اللغة
األمازيغية ،ولقد سبق أن تم
التأليف بها يف العلوم الرياضية،
وخاصة كتاب الرياضيات
بالقبائلية ،الذي صدر بأمازيغية
القبائل بالجزائر سنة 1990
تحت عنوانUsnak swurar :
.)(Mathématique récréative
• و Tamezzultالذي هو علم
املنطق(.)Logique
•و  Tasnemdaltالذي هو علم
الحساب(.)Arithmétique
• و Tigdaالذي يعني املعادلة
(.)Equation
• و Tanzeggitالذي يعني
الهندسة(.)Géometrie
• و Iwarziwenالذي يعني
الخوارميات(.)Algorithmes
• و Tisseqqarالذي يعني
حساب االحتمال(  (�Probabili
.)tés
والكتاب مذيل باملصطلحات
األمازيغية يف الرياضيات ،من
صفحة  107إىل .220

* الواقع احلايل للغة األمازيغية
يف التعليم
واقع يدخل كما سبق يف إطار
االستئناس األكرب ،أي تدريس
األمازيغية كمادة لغوية ،والتي
ال تخلو من فائدة يف املرحلة األوىل
من تدريسها ،وخاصة يف تحقيق
املعرية ونرش الخط وبناء الذات
اللغوية باملصطلح واملفاهيم،
ومع ذلك فشلت وزارة الرتبية
الوطنية وتكوين األطر والبحث
العلمي يف مخططاتها الرامية
إىل تدريس األمازيغية كمادة،
فشلت:
يف املخطط االسترشايف الذي
كان يروم إىل التعميم األفقي
والعمودي بتقويم مني واضح.
كما فشلت الوزارة يف اإلصالح

االستعجايل الذي غيب منه
تدريس األمازيغية من املخطط.
كما فشلت الوزارة أيضا يف
التكوين األساس واملستمر الذي
توقف منذ سنة .2006
وفشلت الوزارة أخريا يف التنسيق
املشرتك بني الوزارة واملعهد رغم
وجود إطار الرشاكة بينهما.
تعترب السنوات األوىل من
املخطط االسترشايف ،والحالة
هذه ،سنوات عجاف نظرا
للرتددات واالختالالت التي
شابت بداية اإلدراج يف املنظومة
الرتبوية .أما مرحلة الربنامج
ا الستعجا يل ( )2 0 0 6 - 2 0 1 2
اعتربها البعض سنوات بيضاء
نظرا للتوقف شبه الكيل لتدريس
األمازيغية ،ونظرا لالنتظارية
التي تطبع هذه املرحلة األخرية
التي أصبحت اللغة األمازيغية
فيها لغة رسمية.

*مكتسبات اللغة األمازيغية.
وهذا ال يعني أن الواقع الحايل ال
يحتفظ بمكتسبات هامة

* اخلط األمازيغي:

لقد قطع الخط األمازيغي
املعروف بتيفيناغ أشواطا مهمة
تدل عىل فعاليته ونجاعته.
ألنه وقع عليه االختيار ومربكل مراحل التنميط والتقعيد.
ألنه تم االعرتاف به دوليا منقبل املنظمة العاملية للمعرية
 .Iso Unicodeواالعرتاف لم
يكن فقط يف املنظومة الخطية
املغربية التي تحتوي عىل 33
حرفا ،بل االعرتاف كان أيضا
باملنظومة الخطية للساحل
والدول املغاربية التي تضم 55
حرفا ،أضف إىل كل هذا مواقع
احتياطية تقدر ب  25موقعا،
يف حالة ما إذا كانت الحاجة إىل
تعديالت مستقبلية.
دخوله عالم التكنولوجياقريبا ،ألنه أعد للنرش والتسويق
من لدن ميكروسفت العاملية
Microsoft
international
 )(Windows 8أضف إىل كل هذا
قيمته يف الرتاث العاملي ،القيمة
التي تتجىل يف كونه خطا صوتيا.
واخرتاع الرمز الحريف لكل صوت
من أصوات اللغة يسميهMarcel
 Cohenيف كتابة تاريخ الكتابة
باالخرتاع الجلل الذي هو بمثابة
اخرتاع الذرة.
لذا فاملهتمون عندما تساءلوا
عن ماهية الحضارة قيل لهم
هو :الحرف ،هذا يف الوقت
الذي كانت األمم تكتب بالخط
()Idéogramme
التصويري
كالصني ومرص القديمة وغريها
من األمم ،وذلك برسم األشياء
املجسمة كالبيت للتعبري عن
البيت أو الشمس للتعبري عن
الشمس أو النهار.

* املعيارية اللغوية

كان هم جمعيات املجتمع املدني
منذ عقود هو التوحيد اللغوي
وتقليص الفروق بني فروعها
املختلفة ،وذلك عىل كافة
املستويات اللسنية ،سواء عىل
مستوى الصوتي أو الرصيف أو
عىل مستوى الرتكيب واملعجم.
والتوحيد اللغوي ال يعني بتاتا
االنصهار التام لكل الفروق
اللهجية ،فاللغة تعترب كائنا
حيا ،من الطبيعي أن تتعدد
وتتنوع مهما تطورت وتوحدت.

محمد الشامي

فلغة االسبريانتو التي اخرتعت
ليتواصل بها العالم موحدا
كانت تشبه يف البداية نظاما
مرموزا( ،)le codeولكنها ملا
نزلت إىل الواقع وتم التواصل بها
يف مختلف أنحاء العالم تنوعت
وأخذت أشكاال لهجية مختلفة.
إلزامية التعليم :تأتي اإللزامية
من كون اللغة األمازيغية لغة
رسمية.ومن القانون الوزاري
املتعلق باإللزامية من السنة
السادسة للتلميذ إىل سن
الخامسة عرش.

* آفاق تطبيق الطابع الرمسي
للغة األمازيغية
 (يف التعليم واإلعالم واإلدارةوالقضاء والصحة والحياة
العامة)
إن إعمال وتطبيق الطابع
الرسمي للغة األمازيغية
يحتاج إىل قانون تنظيمي ملزم
للحكومة والوزارات املعنية
حتى تكون اللغة األمازيغية:
• لغة التلقني ،مع تحديد مراحل
وخطوات اإلنجاز.
• لغة االستعمال يف اإلعالم
العمومي والقنوات اإلذاعية
والتلفزية مناصفة مع اللغة
العربية بدل محارصتها يف
القناة الثامنة ككيطو إعالمي
لألمازيغية.
• لغة اإلدارات واملؤسسات
العمومية والجماعات الرتابية.
• لغة االستعمال يف االجتماعات
الرسمية.
• لغة التقايض مع استعمال
العرف األمازيغي كمصدر من
مصادر الترشيع املغربي.
• لغة التواصل يف امليدان
الصحي.
امليز اإليجابي للحكومة بشان
اللغة األمازيغية البد منه يف
االنطالق الستدراك ما ضاع من
فرض التطور والنماء.
وكل هذا يتطلب مسؤوليات
كربى:
كإحداث وزراء منتدبني لدى
الوزارات املعنية.
وإنشاء معهد وأكاديمية يعنيان
بالدراسات والبحث العلمي.
واستمرار املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية يف أدائه للحفاظ عىل
املكتسبات وتطويرها وابتكاره
أساليب جديدة تواكب الطابع
الرسمي للغة األمازيغية.
* أستاذ باحث
موضوع املداخلة التي القاه
يف اليوم الدرايس حول:تدبري
اللغات وتفعيل الطابع الرسمي
للغة األمازيغية بمجلس
املستشارين
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العامل االمازيغي

ملف العدد

القانون التنظيمي اخلاص
باألمازيغية:
أسئلة وحماذير

لم أكن ألكتب هذا املقال ،لوال أن
قادتني األقدار لحضور اليوم الدرايس،
الذي نظمه مجلس املستشارين حول
«تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرسمي
للغة األمازيغية يف ضوء الدستور»
،حيث سأحاول من خالل هذه السطور،
أن أدلو بدلوي حول مرشوع القانون
التنظيمي املتعلق باألمازيغية وتفعيل
طابعها الرسمي ،كما هو منصوص
عليه يف الفصل الخامس من الدستور
املغربي الحايل.
يف البدء ،أود أن أشري إىل مقولة
معروفة لدى رجال القانون ،مفادها
أن القانون الذي يحتاج إىل تكميل،
أوتفسري ،أوتأويل ،أو توضيح،هو قانون
رديء،من حيث الجودة القانونية،وليس
من ناحية التقييم السيايس للقانون.
هذا ،وترجع رضورة تفسري النصوص
القانونية ،سوء العادية منها أو
الدستورية ،إىل سببني رئيسيني ،يتمثالن
أساسا يف جهل املرشعني إىل تقنيات
الصياغة القانونية الجيدة،أو إىل سبب
مضمر ،حيث يكون الغموض القانوني
مقصودا يف النص.ففي هذا الصدد،
اشتهر مثال الزعيم الفرنيس نابليون
بونابارت بمقولته املعروفة «أريد
دستورا قصريا وغامضا»،وذلك من أجل
أن يقوم بتأويله وفق أهوائه ومصالحه.
كما أن الدساتري املغربية التي صيغت يف
عهد الحسن الثاني كانت أيضا متسمة
بالغموض ،مما أتاح تفسريها وفق
اتجاهات متعددة ومختلفة،وهذا ما كان
يجسده بامللموس الفصل التاسع عرش
من الدستور املا -قبل الحايل للمملكة.
إن غياب تحليل قانوني وعلمي للوثيقة
الدستورية املستفتى عليها سنة
،2011جعل النقاش حولها ينحرف إىل
أمور هامشية وغري ذات جدوى،متجاوزا
األمور ذات األهمية حول الدستور من
حيث الشكل واملضمون.فأول مالحظة
شكلية تطرح نفسها حول الوثيقة
الدستورية  ،هو إحاالتها املتعددة
واملتكررة ويف األمور املهمة عىل ما يسمى
القوانني التنظيمية،les lois organiques
كما هو شأن ترسيم األمازيغية،وهذا
النوع من القوانني الذي تتسم به عىل
الخصوص املدرسة الفقهية الدستورية
الفرنسية ،عادة ما يواجه بجملة من
االنتقادات ،فكثرة هذه اإلحاالت تربز
يف حد ذاتها ضعف الوثيقة الدستورية
األصلية،فالقوانني التنظيمية تتناىف مع
مبدأ مهم يف الفقه الدستوري هو مبدأ
اإلرادة العامة أو اإلرادة الشعبية،التي
الشعبي،كون
االستفتاء
يجسدها
صياغة وتمرير هذه القوانني التنظيمية
التي ال تقل أهمية عىل الدستور ،يكون
أساسا يف الربملان ،مما يفقدها املصداقية
الشعبية،حيث أنها تخضع يف الغالب
للتوجه السيايس لألغلبية الربملانية.
كما أن هذه القوانني التنظيمية تطرح
إشكاالت قانونية كربى ،يف مساطر
مراجعتها وتعديلها،وكذا إشكاالت يف
مدى استقالليتها أو ارتباطها بالوثيقة
الدستورية األصلية،حال تعديل هذه
األخرية أو تغيريها،وهذه اإلشكاالت
ستطرح بالطبع حول القانون التنظيمي
املتعلق باألمازيغية.
إن اللبس القانوني الذي يطرحه
الدستور فيما يخص ترسيم اللغتني
العربية واألمازيغية ،هذا اللبس ،املتمثل
يف صيغة ورود كل لغة يف الدستور،
حيث نلمس اختالفا يف ذلك،مما يجعلنا
أمام تفسريات مختلفة ومتعددة
لدرجة رسمية كل لغة.كما أن تنصيص
الدستور عىل قانون تنظيمي خاص

أحمد الخنبوبي*
باللغة األمازيغية وبتفعيل طابعها
الرسمي،دون التنصيص عىل قانون
مماثل بالنسبة للغة العربية،سيطرح
مجموعة من االستفهامات ،فهذه
النقطة بالذات تجعلنا نخرج بمعطى
دستوري هام يخص اللغات باملغرب،وهو
أن الدستور الحايل جعل اللغة العربية
هي األصل،واعترب اللغة األمازيغية
استثناءا،وهذا يتجىل يف كون القانون
التنظيمي سيحدد لألمازيغية مجاالت
اشتغالها ،وبالتايل ضبط حدودها،وهذه
املجاالت مهما اتسعت ستكون دائما
ناقصة مقارنة بمجاالت اللغة العربية
التي اعتربها الدستور لغة رسمية ولم
يقض بإخراج قانون خاص بها.فكان
باألحرى لجعل املساواة الدستورية
تتحقق بني اللغتني ،أن يتم التنصيص
يف الدستور عىل قانون تنظيمي جامع
ينظم الوضع اللغوي باململكة.وهذا
املعطى حول الوضع اللغوي يبدو أنه لم
يكتشف من لدن النشطاء األمازيغيني
،وحتى من أولئك الذين يدعون منهم
املعرفة القانونية،فقد انكبت نقاشاتهم
أثناء اليوم الدرايس عىل أمور هامشية
وثانوية وسجال عقيم ،معتقدين أن
اللغة العربية ساواها الدستور مع اللغة
األمازيغية.
هذا ورغم االكراهات واملعيقات
القانونية التي ستنتقص من الوضع
االعتباري للغة األمازيغية يف الحقل
اللغوي الوطني مستقبال،فإن استصدار
قانون تنظيمي خاص بتفعيل طابعها
الرسمي ،يستلزم باألساس من أعضاء
الربملان بغرفتيه،أن يصغوا جيدا إىل كافة
مكونات الحركة األمازيغية باملغرب،وأن
ال يقترص تعاملهم مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،ألن هذا األخري يف
الحقيقة ال يمثل إال توجها وحيدا داخل
الحقل األكاديمي األمازيغي الذي يعج
باآلراء واألفكار البناءة والقيمة.فرغم
الدور املهم الذي يمكن أن يلعبه املعهد يف
الفعل االستشاري بفضل االختصاصات
املوكولة إليه ،ورغم الرتاكم العلمي املهم
الذي حققه يف إطار التوثيق واالرتقاء
باللغة األمازيغية،إال أنه ال يجب أن نقع
يف فخ «احتكار األمازيغية» من طرف
واحد،وهو ما وصفه أحدهم بأننا نتجه
لخلق «أيات الله العظمى يف األمازيغية»
،عىل غرار «أيات الله العظمى» يف النظام
السيايس اإليراني الذين يحتكرون الشأن
الديني يف الدولة بالكامل،ألن قضيه
اللغة والهوية يف أي دولة ليست مسألة
لسانية تهم ذوي االختصاص فقط،بل
هي قضية تهم املجتمع ككل.
* باحث جامعي يف العلوم السياسية
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تدبري اللغات و القانون التنظيمي
مبجلس املستشارين

* ياسني عمران

عقد مجلس املستشارين يوما دراسيا حول موضوع
تدبري اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية
يف ضوء الدستور ،وذلك يوم األربعاء  21نونرب 2012
بالغرفة الثانية.
وتأتي مبادرة مجلس املستشارين حسب األرضية
املؤطرة لليوم الدرايس بكونها تتوخى إذكاء التبادل
الديمقراطي لوجهات النظر البناءة ،وتعبئة الوسائل
الالزمة واتخاذ التدابري التحضريية من أجل توفري
الرشوط الكفيلة بإنجاح هذا الورش الكبري والحيوي
بالنسبة للدولة املغربية .
محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس املستشارين،
أكد عىل رضورة اعتماد القوانني التنظيمية
وتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،اعتبارا للتطلع
الجماعي لإلعمال السليم و الديمقراطي للخيارات
التعددية ،وعىل اقرار املكتسبات وتجويدها والنظر
إىل املستقبل الذي يريده املغاربة  .وأضاف بيد الله،
عىل أن التعدد اللغوي يشكل مصدرا مهما للهوية
الوطنية املغربية ،وأيضا ،كون النهوض باألمازيغية
وبثقافتها يعني جميع املغاربة.
وشدد رئيس مجلس املستشارين عىل كون
األمازيغية هي ورش وازن وأسايس للدولة املغربية،
معتربا أن النتائج التي سوف يكرسها هذا الورش
الوطني تدخل ضمن إضفاء التكامل اللغوي واألمن
اإلجتماعي والتنمية الشاملة.
وبدوره كريم غالب رئيس مجلس النواب ،اعترب يف
مداخلته بأن املغرب ألول مرة يف تاريخه سيعرتف
باألمازيغية لغة رسمية للدولة املغربية ،وأكد غالب
أيضا عىل أنه يجب إنضاج األفكار والتصورات حول
تدبري اللغات وتوحيد املقاربات ،معتربا أن اإلصالح
الدستوري الذي شهده املغرب برتسيمه لألمازيغية
هو مكسب كبري لجميع املغاربة.
ودعا كريم غالب إىل املزيد من الجرأة و املسؤولية يف
التعاطي مع الديمقراطية الثقافية ،وبذل املزيد من
الجهود قصد النهوض باللغات الوطنية.
وشدد رئيس مجلس النواب عىل كون األمازيغية
هي قضية تستمد رشعيتها من مقومات الدولة
الديمقراطية الحديثة ،وبأن املسألة الثقافية هي
قضية وطنية تندرج يف عمق اإلختيارالديمقراطي
للدولة املغربية.
ويف مقابل ذلك ،دعا الشوباني وزير العالقات مع
الربملان واملجتمع املدني إىل عدم اإلرساع يف تفعيل
األمازيغية لغة رسمية للدولة املغربية ،محذرا كل
األصوات املنادية بترسيع الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،متسائال عن مغزى الحاجة إىل اإلرساع يف
تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية.
وأضاف الشوباني بكون الحكومة املغربية وضعت
مخطط ترشيعي يروم إىل وضع الرتسانة الدستورية
املبنية عىل مبدأ التشاركية املوسعة و الحوار البناء.
ومن جهته أعرب املحجوبي أحرضان يف مداخلته
عن كون األمازيغ ال يثقون يف املؤسسات الحزبية
ملقاربتها الفاشلة للقضية األمازيغية ،وأضاف
أحرضان بكون املؤسسة امللكية هي الضامنة
الحقيقية لرد اإلعتبار لألمازيغية.
واعترب املحجوبي أحرضان عىل أن اللغة األمازيغية
استطاعت أن تصل إىل العاملية وتنفتح عىل الفضاء
الدويل رغم الحصار والتهميش و اإلقصاء الذي
مورس عىل اللغة والثقافة األمازيغيتني.
إىل ذلك،أعرب محمد الصغري جنجار يف مداخلته حول
تشخيص املشهد اللغوي باملغرب ،بكون الدستور
املغربي يكرس التنوع والتعددية يف املجال اللغوي،
باعتبار أنه اختار اإلعرتاف باألمازيغية لغة رسمية
و حماية التعابري الثقافية املغربية ،مؤكدا عىل أن
السياسة اللغوية تنبني عىل عالقة تفاعلية بني
املجتمع واللغات.
وأضاف الصغري جنجار عىل رضورة تحديد
اإلختيارات و األولويات و األجندة واتخاذ اإلجراءات
الناجعة إلنجاح معرية اللغة األمازيغية ولكسب
التحديات املمكنة.
وخلص الصغري جنجار عىل أن املشهد اللغوي
الوطني ،هو مشهد تعددي منذ القدم عىل اعتبار
أن األمازيغ أقبلوا عىل تعلم اللغات األخرى مع
املحافضة عىل اللسان األمازيغي.
وفيما كانت مداخلة مصطفى الخلفي وزير اإلتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة تنطلق من قناعة
مفادها أن مبادرة مجلس املستشارين ستساهم يف
ترسيع الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،عىل اعتبار
أن الفصل الخامس من الدستور املغربي يشكل
مرجعية كربى لألمازيغية ،بحيث أن هذه األخرية

تشكل رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة.
واعترب الخلفي أن األمازيغية حققت مكاسب مهمة
نظرا لنضالية الحركة األمازيغية والتفاعل اإليجابي
للدولة املغربية مع املطالب األمازيغية.
وشدد الخلفي أيضا عىل رضورة اعتماد مقاربة
تشاركية ،وتجاوز النتوءات القائمة عىل أساس
اإلديولوجيات .
وأشار وزير اإلتصال يف مداخلته حول حصيلة اإلعالم
األمازيغي عىل أن هناك تراجع للمنشورات الصحفية
حول األمازيغية ،إذ أن املغرب كان يتوفر قبل 10
سنوات عىل  10جرائد تعنى بالشأن األمازيغي،
لكن اليوم املغرب يتوفر عىل جريدة واحدة – جريدة
العالم األمازيغي -التي تعالج القضايا األمازيغية.
وأكد الخلفي أيضا عىل أن اإلذاعات الجهوية و
األمازيغية تعيش أوضاعا كارثية ال تستجيب مع ما
حققته األمازيغية من مكتسبات تاريحية.
لحسن الداودي ،وزير التعليم العايل شن هجوما
عنيفا عىل األمازيغية وطريقة تدريسها ،واعترب أن
األمازيغ أصبحوا أميني يف األمازيغية بقرار إداري،
واعترب أيضا ،عىل أن هناك خلط بني البحث يف اللغة
و بني التدريس وما يجب تدريسه ،ومن حدد ما يجب
تدريسه.
وأضاف الداودي عىل أنه يجب فتح نقاش بشأن أية
أمازيغية نريد أن ندرس بها ،وعىل مراجعة ما نريد
أن ندرس بها.
وشدد الداودي عىل أنه لم يتم استشارته يف الورش
األمازيغي وبأن هناك مشكل كبري لألمازيغية ،بحيث
ستكون مرجعية أية الله يف األمازيغية.
وعىل خالف ذلك ،اعترب موالي يوسف األزهري ممثل
وزارة الرتبية الوطنية بأن وزارته اعتمدت عىل
مرجعية دستورية ومؤسساتية لتدريس األمازيغية
وبحرف تيفيناغ.
وأكد األزهري بكون وزارة الرتبية الوطنية حددت
أهداف واضحة إلدراج األمازيغية يف املنظومة
التعليمية ،واعتماد حروف تفيناغ يف املنهجية
التعليمية.
وأضاف األزهري عىل أنه تم إعداد الربامج الدراسية
لتدريس األمازيغية انطالقا من اتفاقية رشاكة بني
الوزارة الوصية عىل القطاع ومؤسسة املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية إلدماج األمازيغية يف املنظومة
التعليمية.
ومن جانبه أعرب بن زاكي وسيط اململكة يف مداخلته
عىل كون دستور اململكة نص عىل أن األمة املغربية
موحدة قائمة عىل اإلنفتاح وعىل تفعيل رسمية اللغة
األمازيغية يف جميع مناحي الحياة العامة وتسهيل
استخدامها.
وأكد وسيط اململكة بأن مؤسسته جاءت لتحل
بصيغة جديدة لديوان املظالم إلستجابة لتظلمات
املواطنني ،ولتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول
مقبولة ،ومواكبة مساعي املواطنني الناطقني
باألمازيغية ورفع التظلمات عليهم.
وأضاف بن زاكي عىل أن مؤسسة الوسيط وقعت
اتفاقية رشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
توجت بتبني مؤسسة الوسيط لحروف تفيناغ
واعتمادها بشكل رسمي.
ومن جهته اعترب يوسف لعرج فاعل أمازيغي وأستاذ
باحث بأن دسرتة األمازيغية هو مطلب تاريخي،
وكون رسمية األمازيغية هي مفتاح لحل اإلشكاالت
األخرى املرتبطة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وشدد لعرج عىل رضورة توفر منهجية سليمة
إلَضفاء الطابع الرسمي للغة األمازيغية وعىل
رضورة سن سياسة لغوية مبنية عىل املساواة
اللغوية بني اللغات الرسمية للدولة املغربية.
واعترب لعرج بأنه لم يتغري الكثري بعد دسرتة
األمازيغية ،بحيث أن هناك توترات اجتماعية
واحتقانات شعبية يف املناطق األمازيغوفونية ،لذلك
يضيف لعرج بأنه ال بد من وضع تصور اسرتاتيجي
ملكافحة جميع أشكال التمييز ،وتأسيس تعاقد
اجتماعي بني الدولة و املجتمع.
ويذكر بأن هذا اللقاء الدرايس شهد احتجاجات
كثرية ملمثيل الجمعيات األمازيغية عىل خلفية ما
قاله الداودي بشأن تدريس األمازيغية وهجومه
القوي عىل حروف تيفيناغ ومعرية اللغة األمازيغية،
حيث أدت انتقادات مناضيل الحركة األمازيغية
للداودي إىل انسحابه من مجلس املستشارين ،قبل
أن تتدخل أطراف نيابية و وزارية و أخرى تنتمي إىل
الحركة األمازيغية لتلطيف األجواء وإعادة الداودي
وزير التعليم العايل املنتمي إىل حزب العدالة والتنمية
الحاكم إىل مجلس املستشارين ملواصلة أشغال اليوم
الدرايس.
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شاكر اشهبار الكاتب العام حلزب التجديد
واالنصاف لـ «العامل األمازيغي»

tibratin i sfaqan
رسالة اعتذار ملعايل
وزير التعليم العايل

حزب التجديد واإلنصاف يطالب
بأجرأة تفعيل الطابع الرمسي
لألمازيغية وجتنب املزايدات

* يف أي إطار يأتي مقرتحكم داخل
حزب التجديد واإلنصاف بخصوص
للغة
الرسمي
الطابع
تفعيل
األمازيغية.؟
٭٭ حزب التجديد و اإلنصاف كان
دائما يدافع عن القضية األمازيغية
منذ تأسيسه يف  2002إىل يومنا
هذا ،ونحن عايشنا مختلف املراحل
و األشواط التي قطعتها القضية
األمازيغية باملغرب ،حيث توجت
األمازيغية برتسيمها يف دستور
اململكة املغربية ،واليوم نحن نطالب
بأجرأة تفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،ألنها من اإلصالحات
العميقة التي ستغري وجه املغرب
يف جميع املجاالت املرتبطة بمناحي
الحياة.
اليوم نحن نعترب مقرتحنا بخصوص
القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية،
هو ورش وطني كبري يهدف إىل فتح
نقاش وطني مع جميع الفعاليات
لإلصالح املنظوماتي ،وأيضا ،هو
ورش أسايس ينبغي عىل الحكومة
الحالية أن تدعم اإلصالحات
الوطنية الداعمة لألمازيغية باعتبار
أن األمازيغية قضية وطنية.

* هل نسقتم مع أحزاب الوسط
إلعداد املقرتح املتعلق بالقانون
التنظيمي ألجرأة الطابع الرسمي للغة
األمازيغية.؟
٭٭ منذ حوايل سنة ونصف ونحن
نشتغل عىل هذا الورش الوطني
ألجرأة الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،قبل أن ترسم اللغة
األمازيغية ،فنحن نريد أن يكون
هناك قانون تنظيمي لألمازيغية
يستجيب وتطلعاتنا ،ولهذا فتحنا
نقاشات وتشاورات واسعة مع
أحزاب الوسط ومع الجمعيات
األمازيغية ،بحيث أن هذا املرشوع
يعترب يف حد ذاته مرشوعا مشرتكا
مع جميع الفرقاء والحساسيات
التي تشارك حزب التجديد
واإلنصاف يف دفاعها عن هذا الورش
الوطني الكبري.
* هل نسقتم مع املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية يف إعداد مقرتحكم.؟
نسقنا مع مجموعة من
٭٭
األشخاص الذين ينتمون إىل املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،ونحن
لم نكن نريد أن نخلق إشكاال بني
األحزاب واملؤسسة ،بحيث قمنا
باإلستعانة بأشخاص ينتمون إىل

أمحد زاهد

شاكر أشهبار
املعهد ،عىل العموم ليس هناك
عالقة رسمية ،ونحن داخل حزب
التجديد و اإلنصاف تمكننا أن
نطرح املوضوع بشكل توافقي بناء.
* امللك محمد السادس أعلن يف خطابه
املوجه إىل نواب األمة عىل رضورة أجرأة
التفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
بعيدا عن األحكام املسبقة والحسابات
الضيقة .أنتم كفاعلني يف الحقل
السيايس ما هو تحليلكم لهذا الخطاب؟
٭٭ بال شك سيكون لدى البعض
صعوبة يف فهم اإلصالح املؤسساتي،
وكما أنه من جهة أخرى يجب
عدم تسييس القضية بمعني يجب
علينا تجنب املزايدات السياسوية
الضيقة ،وعدم عرقلة اإلصالح
املؤسساتي الهادف إىل أجرأة ترسيم
األمازيغية.
نحن نقول كما قال صاحب الجاللة
أنه ينبغي اإلشتغال بهدوء بدون
مزايدات وبدون حسابات ضيقة
وبدون خلفيات.
* حاوره ياسني عمران

حتديات ترسيم اللغة األمازيغية
ومستجدات امللف األمازيغي

أكد املجلس الفدرايل ملنظمة تاماينوت ،يف بيان توصلت الجريدة
بنسخة منه ،عىل أن الحديث عن املقاربة الحقوقية والقانونية
يف تدبري ملف ترسيم اللغة األمازيغية ،سيبقى يف حدود إعالن
النوايا يف أحسن األحوال وتدبريا منحرفا يف أسوئها ما لم يتم
إعمال مقاربة التمكني ،التي من شأنها الدفع يف اتجاه بلورة
برامج قطاعية ذات الصلة برتسيم اللغة األمازيغية ،مع جدولة
زمنية محددة تميز بني ما يمكن القيام به حاال وما يجب أن
ينتظر صدور القانون التنظيمي واإلجراءات القانونية ذات
الصلة .وقال البيان ،أن مقاربة التمكني باعتبارها القدرة عىل
التحرك صوب التغيري أو إنتاجه ،هي املدخل الحقيقي لرتسيم
فعيل ومنصف للغة األمازيغية.
وأضاف أن الوثرية البطيئة والغموض الذي يكتنف موقف
الكثري من الفرقاء السياسيني بخصوص إعمال املادة الخامسة
من الدستور ،وخصوصا ما يتعلق بالقانونني التنظيمني ذوي
الصلة ،تؤكد بأن ترسيم األمازيغية لم يفعل مفعوله لحد اآلن يف
تغيري املواقف السلبية للمناهضني ملصالحة املغرب مع ذاته ،بل
تحول ورش الرتسيم يف الكثري من أألحيان ،إىل مبادرات يسودها
الكثري من العبث ،ونذكر عىل سبيل املثال ال الحرص ،تنفيذ
مقتضيات رسالة السيد وزير الرتبية الوطنية رقم  2465بشأن
تفعيل مضمون املادة الخامسة من الدستور وكتابة أسماء
املؤسسات التعليمية بتيفناغ ،حيث عمدت بعض املؤسسات
التابعة لوزارة الرتبية الوطنية إىل اإلستخفاف املقصود باللغة
األمازيغية ،سواء عرب كتابات باألمازيغية ال تفيد أي يشء ،أو
كتابة اسماء املؤسسات دون الرجوع إىل ذوي االختصاص ،أو
الكتابة باألمازيغية بشكل يفيد تحقريها.
وأكدت املنظمة يف بيانها ،عىل أن شعار "االمازيغية ملك لكل
املغاربة" ،الذي أكدت عليه الحركة األمازيغية منذ الثمانينات
وأصبح ركنا أساسيا من أركان السياسة الجديدة للدولة حيال
القضية األمازيغية ،يتم توظيفه اليوم ضد األمازيغية من طرف
فرقاء سياسيني سواء لاللتفاف عىل املكتسبات الديمقراطية
للحركة األمازيغية و الشعب املغربي  ،أو لتربير املواقف
العنرصية لبعض قيادييها ،أو لتحريف مسار النقاش حول
مرشوع القانونني التنظيمني السالفي الذكر وذلك بالدعوة
إىل الحذر يف تدبري ملف القانون التنظيمي وكأن األمر يتعلق
بالسري يف حقل ألغام ،أو لتمكني بعض املناهضني لألمازيغية
من املشاركة يف تدبري ملف كانوا وما يزالوا من أشد أعدائه.
وأشار البيان إىل أن ترسيم اللغة األمازيغية ليس مسألة قانونية
ولغوية فحسب ،بل صريورة ثقافية واجتماعية ذات ابعاد
حقوقية سياسية واقتصادية ،ألنه من املستحيل فصل اللغة
االمازيغية عن اإلنسان األمازيغي ،الذي لن يتمتع بالحقوق
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التي يضمنها له ترسيم اللغة األمازيغية إال بتمتعه بكافة
حقوقه السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وطالب املجلس الفيدرايل يف بيانه ،رئاسة الحكومة بتخصيص
االعتمادات الالزمة لحملة وطنية تواصلية بشأن ترسيم اللغة
األمازيغية ،وما تمثله من مصالحة للوطن مع ذاته و لفئات
كثرية من الشعب املغربي مع لغتهم وثقافتهم األصلية ،التي
حالت سياسات التمييز و اإلقصاء بينهم وبينها منذ السنوات
األوىل لإلستقالل .خصوصا و أن الكثري من املغاربة لم يستوعبوا
بعد حدث الرتسيم و دالالته والوظائف الجديدة املنوطة
باألمازيغية.
وطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات
اإلرسالية ،رقم  3220بتاريخ  9أبريل  ،2010التفسريية
للقانون رقم  37.99بتاريخ  3أكتوبر  2002بشأن الحالة
املدنية ،وتفعيل مسطرة التأديب يف حق مسؤويل وأعوان الحالة
املدنية الذين يستمرون يف ممارسة الشطط يف استعمال السلطة
قصد منع األسماء األمازيغية و التضييق عىل حريات األفراد
يف إعالن تشبثهم بهويتهم األمازيغية .ووزير الثقافة بالتدخل
لوقف التدمري املمنهج للمواقع األثرية – حالة مالح اليهود
املغاربة بإفران األطلس الصغري -وللنقوش الصخرية بالكثري
من مناطق املغرب ،مع األخذ بعني اإلعتبار مضمون التقرير
الذي أعدته منظمة تاماينوت ورشكائها حول موقع ياكور
باألطلس الكبري ،بعد الضجة اإلعالمية التي أحدثتها أخبار عن
تدمري قرص الشمس املتواجد به.
كما طالب البيان وزير التعليم بوقف اإلعمال املنحرف
والالمسؤول إلرساليته رقم  ،2465والتحقيق يف حاالت
اإلستخفاف باللغة األمازيغية ومضمون ذات الرسالة ،وتقييم
ملف تعليم اللغة األمازيغية بعيدا عن خطابات اإلستهالك
اإلعالمي من أجل رسملة التجربة والبناء العقالني عىل
نتائجها .ووزير العدل والحريات إىل وضع حد ملعاناة املعتقلني
السياسيني مصطفى أوسايا وحميد اعضوش ،وذلك بتمتيعهم
من االستفادة من املبادرات الرامية إىل طي ملف االعتقال
السيايس ،علما بأنه تم استثناؤهم من مبادرات سابقة استفاد
منها معتقلون سياسيون آخرين.
وجاء إصدار البيان عىل هامش اجتماع املجلس الفدرايل
ملنظمة تاماينوت يف دورته األوىل بعد املؤتمر الحادي عرش،
وذلك أيام  17و 18نونرب ،بمدينة آسا .والذي توج باملصادقة
عىل مخطط العمل للمنظمة لسنة  2012/2013وعىل توصيات
الندوة الوطنية لتاماينوت حول «الرتسيم الفعيل واملنصف
للغة األمازيغية والتحديات ذات الصلة بالقانونني التنظيميني
املنصوص عليهما يف املادة الخامسة من الدستور».

سالم صادق يليق بكم سيدي ؛
كنتم معايل الوزير ،ضمن ضيوف يوم درايس حول
موضوع:
"تدبري اللغات ،وتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغة عىل ضوء الدستور".
ليوم األربعاء  21نونرب  2012بمقر مجلس املستشارين ،كان موقفكم شجاعا،
رصاحتكم تبعد عنكم عن تهمة "الساكت عن الحق شيطان أخرس".
الحقيقة التي بحتم بها مثل حبل من غسيل ،صعبة ومرة ،قابلة لتغضب أولئك
الجالسني عىل األريكة املريحة بقبة املستشارين ،لكن قد تنزل درجات الغضب حني
نعلم أن معايل وزير التعليم العايل ،قال بعضمة لسانه أنه سيفيش الرس كما هو،
سيقول "الحقيقة كما هي" .حقيقة تؤهل صاحبها ليكون ضمن قائمة الرصحاء
بموسوعة كنيس.
معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر ،يعلن أمام الجميع ،أنه
وزير أمي ،وهذا ما أثار غضب إخواننا يف الحركة األمازيغية.والحالة هاته فإن
األمر يفرض الرتيث واستقراء الوقائع .بداية أخربكم معايل وزير التعليم العايل أنكم
كنتم يف أبهى حلل الصدق والرصاحة ،تحسدون عليها .لذا سأمارس اليوم مهنة
الدفاع عن أميتكم التي بحتم بها يف يوم مشهود ،أمام أعداء الصدق والرصاحة.
 -1أنتم أمي سيدي الوزير ألنكم التعرفون القراءة والكتابة بلغتكم األم االمازيغية،
حتى وإن كانت هذه اللغة حارضة يف املدرسة العمومية ،حارضة يف الدستور،
حارضة يف الحياة اليومية ...إذن أنتم مرآة تعكس بجالء مفهوم األمية ،لذا أوافقكم
وأشهد لكم معايل الوزير أنك أمي مادمت ال تعرف القراءة والكتابة باللغة األمازيغية
وحروفها تيفيناغ ،لذا لم يكن من حق الحركة الثقافية األمازيغية اإلحتجاج عليكم
فقد شهد شاهد عىل نفسه.
 -2أنتم أميني معايل الوزير يف الوطنية أيضا ،ألنه حني دعوتم يف مجلس املستشارين
إىل الرتاجع عن املكتسبات التي حققناها يف حقل الحقوق اللغوية والثقافية ببلدنا
تمهدون للمساس بمواطنة املغاربة الذين أخذو يجدون ذاتهم يف التعليم واإلعالم
والحياة العامة ...وقد تقوى لديهم عنرص اإلنتماء الذي كاد أن تعصف به بعض
السياسات القديمة من قبيل" تعريب املجال واملحيط".فيما مىض .
الدعوة إىل فتح نقاش جديد حول أبجدية تيفيناغ ،يفقدنا الكثري معايل الوزير أولها
عدم صالبة القرارات التي تتخذها الدولة املغربية مما قد يمس الكينونة املغربية
ببعض الجروحات؛
الشك يف مؤسسة ملكية أعطت للمغرب إشعاعا دوليا من جانب التنوع الثقايف
واللغوي رغم ما لها وما عليها؛
فتح النقاش حول األمازيغية من جديد يدعونا معايل الوزير إىل قطع أوراق اتفاقية
الرشاكة حول تعليم األمازيغية ،يدعونا إىل تكسري حواسيب وندواز التي برمجت
تيفيناغ ،نقطع قرارات املنظمة العاملية لتنميط الحروف والتي نوهت بمجودات
الدولة املغربية يف هذا اإلطار ،نحرق كتب "تيفاوين أتمازيغت" ومئات األدوات
البيداغوجية ،نغتال عرشات اآلالف من التالميذ الذين درسوا األمازيغية وتعلموا
الكتابة بتيفيناغ ،نقطع اللوحات الجميلة التي رسمها لحبيب يشو بتيفيناغ...
لنبدأ النقاش من جديد نزوال عند رغبتكم معايل الوزير دون أي اهتمام بالوطن
واملواطنني.
لم يكن من الالئق أن يحتج عليكم مادمت أميني يف املواطنة معايل الوزير ،واسمحوا
يل أن أعطي برهانا آخر لألمازيغ يؤكد أميتكم يف املواطنة كي ال يحتجوا مرة أخرى،
لكن هذه املرة يف مقام آخر.
اإلقرار الرسمي لتيفيناغ أخرج املغرب من فتنة كان يريد أن يحدثها حزب العدالة
والتنمية والذي هدد يف أكثر من مرة بالخروج إىل الشارع إذا لم يتم إقرار الحرف
اآلرمي – واملعروف جهال بالعربي -واليوم وقد مر عىل ذلك عقد من الزمان يعود
معايل الوزير ليثري الفتنة من جديد وذلك بهدم مطالب قال عنها أنها "مطالب
شعب" .وهو ما ينم عن أمية يف املواطنة.
 -3أمي يف تقدير األشياء حق قدرتها
لم يكن سيدي الوزير املقام يسمح للبوح بأميتك؛ فأنتم إذن يف حاجة إىل دروس
يف محو أميتكم الثالثة من زاوية معرفة املقام وآداب الحديث ،ألن الطريقة التي
تحدثتم بها يف لقاء يرعاه صاحب الجاللة ،بمجلس املستشارين ال يليق بكم
كوزير عليه أن يزن األشياء ويترصف وفق ما يفرضه املقام من احرتام وتقدير،
فاملكتسبات التي تحدثتم عنها بسخرية الذعة ،ودعوتم إىل مسحها من قائمة
اإلنجازات الوطنية كانت وليدة قرارات ملكية سديدة ،اعتربها األعداء تاريخية يف
حني ترفضونها أنتم معايل الوزير يف حكومة جاللته،
استدعيتم إىل لقاء  21نونرب  2012بهدف التعريف بانجازاتكم يف حقل التعليم
العايل وتكوين األطر األمازيغيني ،لكن اخرتتم الطعن يف كل يشء من دون معرفة
ملاذا جلستم إىل حوار الصايف مومن عيل يف قبة الغرفة الثانية ،لذا فأنتم لم تقدروا
األشياء حق قدرها ومارستم جهلكم يف مقام ال يسمح بذلك.
ذلك املقام الذي دعي فيه صاحب الجاللة يف أكتوبر عدم "اخضاع األمازيغية
للحسابات الضيقة أثناء افتتاح الربملان ،هو املكان ذاته الذي وضفتم فيه القراءات
الضيقة ملوضوع جدي يستوجب أبعاد األحكام الجاهزة بوصاية ملكية تاريخية.
لم تكونوا مرة أخرى يف مستوى الحدث ،يف مستوى طموحات ملك يليق بنا جميعا.
كونكم لم تكرتثوا بالتوصيات امللكية ورصتم عكسها تماما.
كنتم ثالثهم ضمن الوزراء املحسوبني عىل حزب العدالة والتنمية يف لقاء مجلس
املستشارين وزعتم األدوار عىل طريقة الفيلم الشهري"الطيب ،القايس ،اللئيم"
أحدكم يقر بإشباع الرؤية البرصية للمغاربة بتفيناغ  ،والرتويج لألمازيغية
املوحدة ،واآلخر يطلب منا أن نمنح الوقت للوقت يف إصدار قانون تنظيمي
لالمازيغية ؛ وانتم اليس الداودي تعلنون إنهاء املرشوع من أصله وفتح حوار من
جديد حول الخيارات الكربى لألمازيغية؛ دون اكرتاث بما حققناه من انجازات
تجعل من املغرب دولة متميزة يف اقرار التنوع الثقايف واللغوي.
كانت مرسحية فاشلة ،تنم عن تناقض يف املوقف داخل الحزب الواحد وداخل
الحكومة الواحدة ،من دون تقدير للجمهور الذي احتج عليكم بعد أن أصبح يعرف
الوجه من القناع يف زمن الشفافية والوضوح وهو مؤرش أخر يثبت أميتكم الثالثة
واملتمثلة يف سوء تقدير األشياء حق قدرها.
إذن سيدي الوزير إ ن نتيجتكم يف هذه الدورة الدراسية :صفر يف تعليم االمازيغية،
صفر يف املواطنة وصفر يف تقدير األشياء حق قدرها ...يف حني تستحقون يف الصدق
والرصاحة درجة امتياز مع التنويه ما دمتم قد اعرتفتم بأنكم أمي يف لغتكم األم.
ازيالل 26/11/2012
* عضو لجنة البيان األمازيغي
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ACTUALITES N° 148 / Décembre 2012/2962
L’institut royal de la culture Amazigh décerne le prix de Mérite
au Dr Leïla Mezian Benjelloun,Présidente de La fondation BMCE Bank
L’IRCAM a organisé une cérémonie où le recteur a remis
le prix de mérite au Dr. Leïla Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation BMCE Bank pour l’éducation
et l’environnement, en reconnaissance de son apport à
la promotion de l’enseignement de l’amazigh, le 14 Novembre dernier et cela en présence de nombreuses personnalités dont Mahjoubi Aherdane, Mohamed Kabbaj et
Othman Benjelloun, PDG de BMCE Bank, chercheurs et
cadres de l’IRCAM. Ce récompense l’implication continue de la Fondation BMCE Bank à travers toutes les régions du Royaume du Maroc en matière d’implantation
des écoles du réseau Medersat.com; de développement de
l’enseignement préscolaire et primaire, de recherche et
d’innovations pédagogiques et aussi de renforcement des
capacités linguistiques et culturelles locales en faveur
des enfants des régions rurales, sachant que ces écoles
Medersat.com ont été les premières écoles marocaines à
enseigner l’amazighe à tous ses élèves avec des manuels
scolaires élaborés par la Fondation même, en impliquant
des linguistes et des pédagogues amazighophones de haut
niveau.
Nous vous rappelons que Dr. Leïla Mezian Benjelloun
est médecin ophtalmologiste. Diplômée de médecine de
l’Université de Madrid, elle a poursuivi sa spécialité à
l’Université de Barcelone avec l’encadrement du fameux
Pr. Joaquin Baraguer. En 1978, elle eut l’occasion d’exercer à l’Hôpital de New York Manhattan avec d’autres docteurs en ophtalmologie de renom, Dr. Castro Viejo et Dr
Byron Smith. Elle a pratiqué la médecine pendant plus de
25 ans dans les hôpitaux publics marocains de même que
dans sa propre clinique chirurgicale. Elle a également
participé à des conférences et symposiums internatio-

naux. Elle a été Vice Présidente de l’Association des
Médecins du Maroc. Elle
fut, pour la région de Casablanca, Présidente de l’Organisation Alaouite pour
la Protection des Aveugles
(OAPAM) ainsi que du
Croissant Rouge Marocain.
Actuellement, en tant que
Présidente de la Fondation
Benjelloun-Mezian, elle
attribue des bourses à de
jeunes étudiants Marocains
à travers le monde, de même
qu’elle s’attache à restaurer
des Monuments Nationaux.
Depuis 1993, Dr Leïla Mezian Benjelloun consacre
tous ses efforts à sa nouvelle
passion : l’Education et ce à
travers la Fondation BMCE
Bank pour l’éducation et
l’environnement. Dr Leïla Mezian Benjelloun, dans son
allocution elle a déclarée : que c’ est avec beaucoup de
fierté et d’assurance pour l’avenir de la langue, de la
culture et de l’identité amazighes que je reçois ce prix de
mérite qui m’est décerné par l’IRCAM, cette prestigieuse
institution royale chargée de symboles culturels et civilisationnels, protectrice de nos valeurs de références et de
préférences, productrice de savoir, génératrice d’espoirs
et garante de la synergie de toutes les actions de mise en

valeur de l’identité amazighe. Cette mise en valeur, les
marocaines et les marocains gagneraient à la bâtir sur la
réconciliation avec leur histoire, la vraie histoire, sur la
recherche de la convergence vers un avenir meilleur, sur
la dissémination de foyers de plus en plus nombreux d’excellence et de qualité et sur la capitalisation des résultats
des expériences réussies en matière de promotion de la
langue et de la culture amazighes. ».

« Comment faire de l’Afrique le continent du XXIe siècle ?»

M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général de BMCE
Bank, a participé au Forum international de
MEDays à Tanger, le 13 novembre dernier,
avec une communication abordant le théme
de l’avenir de notre continent africain. Son
allocution a été prononcée en une séance
plénière consacrée à l'Afrique, à laquelle ont
également pris part le Premier Ministre en
exercice du Mali, le Sous Secrétaire General
des Nations Unies en charge de la coordination des Agences et le représentant personnel
de la Chancelière allemande Angela Merkel.
Il a exposé que : « parler « d’Afrique », et
non pas de la situation de chacun de ses 54
pays constitutifs, révèle déjà une ambition
d’unité, une unité d’approche, presqu’une
unité de mesure. Cependant, les statistiques
du PIB nous révèlent que l’Afrique toute entière, ces 54 pays, ne représente, que 3% du
PIB mondial. Les quelques 2000 Milliards de
dollars de PIB cumulé africain : c’est un petit
plus que le PIB de l’Inde et un peu moins que
celui du Brésil !
Ce sont des dizaines de
pays, par bien des aspects, dissemblables :
insulaires enclavés- ils sont si nombreux ou côtiers, dotés ou non de ressources naturelles, des économies de rentes pétrolières
ou minières, des pays d’Etats fragiles de vio-

lence, ou de transition démocratique ou des
démocraties apaisées.
Dans ce contexte complexe, pour démêler
l’écheveau, il faut dépasser les frontières
nationales étriquées, au nom d’une volonté
politique forte, associant autorités publiques
garantes des intérêts nationaux et, en leur
sein, les instances de gouvernance locale,
les organismes multilatéraux, les institutions
financières bilatérales de développement, le
secteur privé, national, régional et transnational.
L’heure est, paradoxalement, à l’utopie créatrice et fondatrice seule à même de susciter
un volontarisme entreprenarial, économique,
politique et sociétal afin de cristalliser puis
réaliser une vision commune d’un développement soutenable.
Un développement qui permette de relever
les défis majeurs auxquels est confronté le
continent Africain, inter alia : une croissance
qui soit inclusive pour réduire les inégalités
et éradiquer la pauvreté, créer des emplois
en faveur d’une population jeune impatiente
et exigeante, accompagner les besoins de
classes moyennes émergentes et enraciner
les mœurs d’une véritable démocratie représentative, loin des extrémismes et du populisme.
Les Pères - Fondateurs Africains ont eu
cette vision première à Casablanca en 1961,
lorsqu’ils ont conçu l’idée de la première organisation panafricaine. L’utopie fondatrice
fut ultérieurement dessinée à Abuja et à
Arusha, quand il s’est agit de ‘’programmer’’
l’agrégation de Communautés Economiques
Régionales parmi les huit qui se trouvent aux
quatre points cardinaux de notre continent.
Il s’agit, en effet, de passer de Zones de
Libre Echange vers des Unions Douanières,
d’Unions Douanières Régionales vers une
Union Douanière continentale puis vers le
Marché Commun Africain, voire vers l’Union
Monétaire Africaine.
Il s’agit en définitive d’accélérer les processus d’intégration régionale.
Garder en ligne de mire cette utopie fonda-

trice, c’est encourager, au niveau des différentes régions d’Afrique, la mise en ‘’branle’’
de nouvelles forces, de nouvelles actions et
initiatives d’intégration régionale.
‘’Comment faire ?’’S’atteler à 3 immenses
chantiers au niveau de chaque grande région.
Chantier n°1 : La priorité est aux initiatives
et à la conjugaison des forces par delà les
frontières africaines pour éliminer les déficits d’infrastructures qui se reflètent dans
les Transports, les Communications, quels
que soient les chiffres affriolants publiés sur
la croissance des équipements en Mobile,
l’énergie (sa production et son accès ), l’eau
(son traitement et assainissement …) pour
ne citer que les plus emblématiques…Deuxième chantier : Comment faire face à ces
immenses besoins d’infrastructures si les
économies ne sont pas attractives pour l’investissement intra-africain et étranger ? Ce
second chantier majeur est relatif à l’amélioration de l’environnement des affaires, à la
promotion de l’esprit d’entreprenariat, seul
créateurs d’emplois durables...
Le troisième chantier, consubstantiel aux
deux précédents, est lié à l’investissement
dans le Capital Humain. L’âge médian des
Africains serait de 20 ans ! C’est l’âge de la
digitalisation, la digitalisation de notre jeunesse, la digitalisation de l’Afrique. Quelle
exceptionnelle opportunité pour les pays
africains de sauter des étapes de développement, le Leap Frogging.
Des initiatives régionales méritent d’être
prises pour investir dans les Massive Open
Online Courses, aux Cours Massifs en Lignes
Libres. Un ‘’réseau d’alliances par le savoir’’,
composé d’Universités, de Grandes Ecoles de
Centres de Recherche, d’entreprises, du Sud,
du Nord, d’Afrique et de l’étranger comme
en suisse, promotrice de l’idée dans le monde
francophone, conjugueraient leurs moyens
humains et financiers pour structurer des
curricula à contenu ‘’augmenté’’. Les contenus seraient augmentés grâce à la vidéo , par
les Quizz, par des exercices collectifs menés
par des communautés en ligne apprenantes,

correctrices, assimilant à des rythmes différentiés à travers plusieurs aires géographiques.
De nouvelles communautés apparaitraient
de ‘’télé-étudiants’’, de ‘’télé-apprentis’’, ‘’de
télé-artisans’’… En somme, ce serait un réseau d’intelligences avec autant de chantiers
de co-construction de cours et de parcours,
concernant des thématiques les plus diverses
allant des sciences jusqu’aux humanités ».
Quand au rôle du Maroc, m. BenjellounTouimi a précisé que : « Le Maroc a considéré que l’Afrique est sa nouvelle profondeur
stratégique, sa ‘’nouvelle frontière de développement’’. Il se positionne à juste titre car
il dispose d’une offre crédible pour d’autres
pays africains, comme dans les domaines de
l’électricité, de l’électronique, de l’énergie
renouvelable, des nouvelles technologies
d’information et de la Communication, dans
le Médicament ou l’Habitat. Last But not
the least : dans le secteur financier. Ce pays
dispose de compétences, et peut donc représenter une plateforme de rayonnement du
capital humain. Plusieurs de ses entreprises
sont déjà actives en Afrique du Nord et en
Afrique Subsaharienne, dans les secteurs
de la Banque et de l’Assurance, des Mines,
des Télécoms, de la Construction et de l’électricité. ». Dans ce sens il a donné l’exemple
de Groupe BMCE Bank, d’ambition panafricaine, il est présent dans une quinzaine de
pays en Afrique francophone et anglophone
et, bientôt, lusophone et hispanophone. En
conclusion, il affirmé que : « notre « africanité financière », c’est la foi dans les vertus
d’un partenariat Maroco-africain associant,
au besoin, des partenaires procédant d’Europe, d’Asie ou d’Amérique. Le Partenariat
Public-Privé, xéno-afro-africain représente
la clé du succès d’une accélération significative de la croissance de nos économies au
nom d’un développement durable, socialement équitable et régionalement équilibré,
au profit de l’ensemble des composantes de
notre Continent-patrie qu’est l’Afrique ».
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L’assemblée mondiale
amazighe interpelle
le ministre de la
santé à propos des
enfants d'anfgou
Mr. Pr. EL Houssaine Louardi
Ministre de la Santé
Objet : Porter secours aux enfants de la région d’Anfgou
Monsieur Le Ministre,
Nous vous informons qu’ils nous arrivent en ce moment
de tristes informations faisant état de la mort de certains
enfants dans la région d’Anfgou de la province de Khénifra, un fait qui se répète chaque année, et toujours au
début de cette saison froide.
Nous avons le plaisir de faire appel à vous en tant que premier responsable de la santé publique afin de diligenter

de personnel sanitaire suffisant pouvant porter secours
aux enfants de cette région éloignée, et cela pour stopper le plus vite possible la disparition d’autres enfants,
ça pour une part. Et d’autre part, nous vous demandons
d’ouvrir une enquête approfondie pour découvrir la cause
exacte qui provoque la mort de ces enfants durant cette
période de l’année, et mener par conséquent une campagne sanitaire efficace pour que cela ne se reproduise
plus.
Dans l’attente d’entreprendre des actions d’urgences pour
prévenir la mort d’autres victimes, et d’informer l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), veuillez agréer,
Monsieur Le Ministre, l’assurance de notre considération
distinguée,
Signée : Amina Ibnou-Cheikh
Présidente déléguée de l’AMA pour le Maroc

ACTUALITES

N° 148 / Décembre 2012/2962

L’Organisation Marocaine des Droits Humain (OMDH) et la
Fondation Friedrich Ebert ont émis des recommandations
concernant la question de la mise en œuvre de la loi
organique consacrant les droits linguistiques et culturels
amazighs

Pour renforcer la participation de la
société civile dans la mise en œuvre
de la nouvelle Constitution en ce qui
concerne les droits humains et libertés, l’Organisation Marocaine des
Droits Humain (OMDH) et la Fondation Friedrich Ebert ont organisé
dans le cadre du projet « partenariat
pour le changement » des ateliers
au cours de la période 2012-2013.
Un de ces ateliers a été réservé à la
question de la mise en œuvre de la loi
organique consacrant les droits linguistiques et culturels amazighs, en
consécration du principe de l’égalité.
Les participants de cet atelier travail
ont formulé des recommandations et
propositions fort pertinentes se présentant comme suit:
• Nécessité d’accélérer la cadence du
travail et plaidoyer pour la mise en
œuvre des dispositions constitutionnelles inhérente à l’officialisation de
l’amazighe dans le sens de l’égalité,
l’équité et la garantie la protection,
et l’évolution en tant que langue officielle du Maroc.
• L’élaboration d’un document commun rassemblant toutes les propositions qui ont été développées dans
les différentes régions et par le reste
des acteurs pour assurer la compilation des données et recommandations.
• Prendre garde lors de l’élaboration
de la loi organique pour parer à tous
les problèmes d’interprétation lors
de la mise en œuvre, en veillant à la
précision dans les formulations.
• Editer un mémorandum sur les
nominations et expressions à charge
discriminatoire et raciste et le diffuser à toutes les institutions de l’Etat
(AMAP, agence Maghreb Arabe
Presse, berbère…)
• S’inspirer des droits et principes
universels des droits de l’homme et

le droit international dans l’élaboration de la loi organique conformément aux dispositions de la Constitution.
• Œuvrer en faveur de l’actualisation
et la révision de tous les projets de
lois inhérentes à la régionalisation
avancée, les institutions de gouvernance, et la création d’institutions
et organismes nationaux (le Conseil
national des langue et la culture
marocaine, l’autorité de la parité,)
dans le respect des droits culturels
et linguistiques et la nouvelle donne
constitutionnelle.
•Veiller à l’adoption d’une approche
participative dans le processus préparatoire du projet de loi, en s’assurant de la participation des acteurs
de la société civile dans la rédaction tels que garantis par la nouvelle
Constitution et afin d’éviter les piéges et les obstacles qui pourraient
l’entraver.
•Créer des mécanismes pour gérer
les conflits potentiels entre les initiatives privées et les perceptions
surtout à l’égard des parties et les
institutions gouvernementales et
législatives.
• Revoir la gestion institutionnelle
de l’amazighe, une série de propositions et d’idées ont été formulées à
cet égard dont :
-Maintenir l’Institut Royal de la
Culture Amazighe (IRCAM) avec la
reconsidération de ses attributions
et la création de directions au sein
de tous les ministères concernés par
le suivi du chantier l’intégration de
l’amazigh.
-Création de l’académie de la langue
amazighe
-Création du conseil supérieur de
l’amazighe
-Création d’institutions au niveau
local, décentralisées pour le suivi

de l’intégration au niveau local et
régional
•Capitaliser les résultats de l’atelier
et de toutes les réunions, et réfléchir
à la création d’un outil de coordination, suivi et plaidoyer rassemblant
tous les acteurs de la cause amazighe
• Elargir le cercle du débat sur la
sujet, notamment via l’organisation
d’une réunion au sein du parlement
en vue de sensibiliser les parlementaires sur la loi organique de la
langue amazighe et de contribuer à
la mobilisation des institutions législatives pour accélérer l’adoption de
la dite loi.
•Œuvrer à l’adoption d’une loi incriminant tous les actes et les pratiques,
déclarations appelant au racisme ou
la discrimination entre les citoyens
marocains, hommes et femmes, à
cause de la langue, le sexe, la race,
etc.
• Exercer la pression sur le gouvernement pour mettre en œuvre ses
obligations préconisées par la déclaration gouvernementale qui a mis
l’amazighe parmi les priorités d’action du gouvernement.
•Plaidoyer pour l’intervention de
l’Etat marocain afin de protéger la
langue et la culture amazighe et à sa
promotion suivant des mécanismes
et un agenda précis, et des responsabilités bien définies, et des mesures punitives contre tout ce qui la
touche.s•La consécration d’un Nouvel An Amazigh comme fête nationale
En fin d’atelier une commission a été
constituée afin d’assurer le suivi des
recommandations de la rencontre
comprendre messieurs : Belaid Boudriss (coordonnateurs de l’atelier/
l’Organisation Marocaine des Droits
de l’Homme), Ahmed Assid et Houcine Ait Bahasin).

les populations d'imider rejettent l'accord
de groupe Managem

Les populations de la commune d’Imider maintiennent
leur lutte pacifique tenue sur le mont Alebban depuis le
mois d’août 2011, pour réclamer des droits sociaux et
économiques, à la lumière des tentatives flagrantes de
contourner les demandes des populations.
le groupe Managem, exploitant la mine d'IMITER, s'est
empressé pour signer un accord-spectacle avec quelques
éléments du conseil communal, accompagnés de quelques
personnes ayant des intérêts personnels auprès de la
société minière, avec la bénédiction des autorités régionales et cela, le lundi 19 novembre 2012 au siège de la
province de Tinghir.
D’un autre côté, les vieillards et les membres du conseil
communal qui se sont retiré de ladite rencontre, ont exprimé leur refus à l'égard de l'imposition des propositions
de la société minière sans aucun compromis avec les populations. Ils ont souligné également leur incapacité de
négocier en ce sujet vu que les habitants de la commune
ont signé une pétition légitimant un comité pour ce faire.
Ce "placebo Protocole" soutenue par une médiatisation sans
précédent de la part de Managem Group. Ceci fait de ces propositions le "produit des dialogues antérieurs" les liant avec le
comité du dialogue légitime, alors qu'elles ne sont que des éléments piégés traitant des aspects généraux visant à reprendre
l'exploitation des captages d'eau sans tenir compte des attentes
des habitants.
Après une consultation des clauses de cet accord-fabriqué, 1967
adultes des habitants ont signé une pétition s'opposant au contenu de ce dernier. Le même nombre a signé une autre pétition,

portant sur les propositions du groupe minier se résumant ainsi:
* Examen des notions "réhabilitation" et "contribution" en
fixant les délais, les sommes ou pourcentages des contributions
et les partenaires;
* Traitement des dossiers judiciaire et de l'occupation de terrains qui n'ont jamais été discuté durant les 15 rondes du dialogue;
* Discussion de la façon d'indemnisation des défavorisés des
activités de la mine;
* Absence d'une formule claire permettant à la mine de bénéficier de l'utilisation des ressources en eau, tant au niveau du puit

"Targuit" qu'au niveau des forages de "Tidsa";
* La société n’a pas encore voulu offrir aux chômeurs de la
commune une chance pour accéder à la mine en tant que
main d’œuvre simple et recouvrir une partie de des besoins
de leurs vastes familles.
* Absence de certains points qui ont étés proposés auparavant ...
Croyant en la justice de notre cause et la légitimité de nos
revendications, nous continuons la lutte pacifique jusqu'à
l’arrachement de nos droits. Comme nous soulignons que
toute tentative de contournement de nos revendications est
perte de temps et d'efforts et une complication de la situation. Comme nous condamnons toutes les menaces visant
à porter atteinte à l'image de notre lutte civilisée et pacifique.
En se basant sur ce qui précède, nous appelons les représentants de la société à la sagesse et à la responsabilité et
à un retour à la table des négociations afin de poursuivre
le dialogue avec le discours, seul accès vers une solution
satisfaisant toutes les parties, y compris l'intérêt public, et préserve les droits de la population locale.
* Contacts:
M. Agrawli : 0618 12 34 95
B. Udawd : 0604 65 35 16
U. Amenzu : 0634 80 62 36
amussu.96imider@gmail.com
Mouvement : Sur Voie de 96 – IMIDER
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Oui, je m’abonne à:

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

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

mnguca - Mengucha: une boucle d'oreille
mnwala - Menwala: quelconque
mnza - menza: la plus jeune
mrdja - merdja: village près de constantine
mernissa- Mernissa: de irna:rajouter
merqa- Merqa: bouillon
merra- Merra: tous
messad- Messad: village numide près de la
montagne amour en Algérie
messada- Messada: village numide près de leghouat en Algérie
mzluga- Mezluga: oblique
mila- Mila: cité antique près de constantine
mina- Mina: actuellement Relizane en Algérie
minna- Minna: village au maroc
minuda- Minuda: de Numidie
missa- Missa: la totale
mnana- Mnana: ma grande soeur
mura- Mura: de Moravides, dynastie amazigh
muzaya- muzaya: prénom ancien, nom d'une région en Algérie
mraiss- Mraiss: ville numide en tunisie
mssisna- Mssinsa: connaisseur
msysna- msysna: dynastie Amazigh vers Aqbu
en kabylie
muda- Muda: donner
muga- Muga: comme
mumuca- Mumucha: qui signigie bébé ou jeune
myssa- Myssa: ramasser la mise
nda- neda: la rosée
nafa- Nafa: une pause
nafsa- Nafsa: accouchée
nana- Nana: grande soeur
nanu- Nanu: variation de nana
nanuca- Nanucha: de nanou
nanuc- Nanuche: idem
nany- Nany: de âinani: franchement
nebva- nebgha: on veut
ncala- nevhela: s'évader, se suver
nfxa- Nefkha: orgueil
nfzawa- Nefzawa: dynastie Amazigh
negla- Negela: champs de mûriers

ziri ben lyazid
ngrina- Negrina: exterminer
nejla- Nejla: exiler, expatrier
nekfa- Nekfa: on a fini
nella- Nella: on est la
nemcha- Nemcha: ville numide en algérie
nenna- Nenna: on a dit
neqla- Neqla: planter de arbres ou des oignons
nsswa- Nesswa: on a bu
nssuda- Nessuda: partir
nwa- Newa: on est cuit
mzaza- Mezaza: rabâvheuse
nzla- Nezla: immoler
nzra- Nezra: on a vu
ne^çça- Nezza: on a planté
nfusa- Nfusa: dynastie Amazigh
nila- Nila: bleu de méthylène
ninisse: Ninisse: diminutif de anissa
ninni- Ninni: l'autre

lkiv didi tllit..
tnm twala nu
uckix-d v ma yaggugn
vinna v llasnt tswak
ur a gisnt trqqa tifawt
gr tigmmaw nnsnt yafuän
ismmiän... isiwidn
yan umaäal
ur at tid tissant a tudrt inu
igan amaäal inu
lliv gis rwlx
ass ann lliv km ufix
lliv didi tllit
tnm twala nu
iv iëçm iä asddul ns
ar nn ifssi umaäal g usyya
ar siggilx taflst v iäã inu
mac iäã inu
itkur s tugt n gar tiwurga
yan umaäal
ur t id tssnt a tudrt inu
lliv gis rwlx
ass ann lliv km ufix
lliv didi tllit
tnm twala nu
mnck ad sllax
is-d mqsqar rwlx
unck nna ka kkix rwlx
ur a nn ttux mklli tt inn kkix
yan umaäal
ikrmn... ijlan
ar iyi nn ilddi
ar iyi nn ittamç
f ad as wirrix
yaggugn umaäal an
lliv gis rwlx
ass ann lliv km ufix

flx-t v uggug
tudert yaän ad si izmumgn
lliv didi tllit
tnm twala nu

titrit d
tmvart
tvli nn titrit n tiwudc
fad tssafä timnsiwin
i umaäal
ignwan zdign
akal isunfa g ifssi
d ufulki
mnck a tcwa ddunit v iä ad
tsskti yid tagant n tmazirt inu
d wazuknni ifkan tujjut ns
tisgiwin n idrarn
tvli nn titrit n tiwudc
^purmix tt
ad yi tg asmun iä ad
lliv gix slav nkki
ul n tmvart
tçi d tudrt
ar d sis tagåa titrit ann
slav nttat g ignwan
pbant
ingratsnt
ar tifawin
*xadija ikan

niwa- Niwa: naïveté
nuna- Nuna: ville numide en algérie
nuva- Nuva: tour
nsufai- Nsufai: dynastie amazigh dans le sud
algérien
nufat- Nufat: nous avons trouvé
nufat- Nufat: on la trouvé
numida- numida: de numidie
numidi- Numidie: état moderne fondé par Masinissa comprenant l'algérie, une partie de la
Tunisie,du maroc et del maurétabie
numya- Numya: habitude
nunda- Nunda: marcher lentement
nundina- Nundina: variation de nunda
nunja- Nunja: de lundja, personnage de conte
nussa- Nussa: de tanussa: passer la nuit
nylla- Nylla: émail
uzia- ouzia: sacrifice dun boeyf
qala- Qala: de kalaa it abbas: village en kabylie
qali- Qali: de ineqal: transport à petit pas
qamunia- Qamunia: région proche de karouan
qlla- Qella: chose rare
qima- Qima: assise
qussara- Qussara: plaisanterie
quiza- Quiza: nouvellement chelf, ville d'Algérie
qura- Qura: de aqura: une poignée de terre
rada- Rada: ville numide en tunisie
raissa- Raissa: ville numide près de la goulette en tunisie
reqima- Reqima: ville numide en tunisie ou
décoration
rerka- Rerka: montre sur un cheval
rzazuzs- Rezazus: nouvellement Azeffune,
ville en kabylie
rica- Richa: médiateur
rira- Rira: rendre
riva- Riva: tristesse, effondrement
rumana- Rumana: grenade
ruga- Ruga: ville tunisie
* dictionnaire des noms et prénom
bérbères de Shamy CHEMINIs

Les Proverbes amazighes

Chers lecteurs,afin de faire connaitre la richesse de notre culture et patrimoine oral ,on
vous propose dans cet angle dix proverbes
amazighes – dans chaque numéro - traduits et
expliqués en français :
sixième épisode:
60- ur da ittkka gr yiskr d uksum vas irkan.
ur da ittkka gr yiskr d uksum vas irkan.
Entre un ongle et un derme se situe la saleté.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il ne faut jamais mettre le doigt entre l’arbre
et l’écorce.
61- ur da ittgga tama vas irkan.
ur da ittgga tama vas irkan.
La saleté est toujours superficielle.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
que le problèmes sont souvent créer par des vaux
rien.
62- ur illi udvar n wanna ur ittuvrin.
ur illi udvar n wanna ur ittuvrin.
Celui qui n’est pas invité n’a pas de place.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
que la visite surprenante est souvent gênante.
63- bu yan ubrid, ittqqn as t ëbbi!
bu yan ubrid, ittqqn as t ëbbi!
Le naïf mérite d’être détourné.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il faut être intelligent et avoir des réactions
courageuses et convenables.
64- wanna yuznn afus s uynna ur igin winns, da as
iïïaë winns.
wanna yuzn n afus s uynna ur igin winns, da as
iïïaë winns.
Celui qui cherche ce qui ne lui appartient perd ce

qui lui appartient.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
que vouloir avoir tout entraine la perte de tout.
65- imnsi iggran a g ittili uksum.
imnsi iggran a g ittili uksum.
Le diner tardif est souvent le mieux préparé.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
que le bon fruit vient le plus tard.
66- wanna iran tinvdi, ivëä as aäaë.
wanna iran tinvdi, ivëä as aäaë.
Bien moudre demande la bonne assise.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que
le bon fruit nécessite toujours un effort redoublé.
67- yuf wanna mi tnsa ul nns, wanna mi tnsa afus nns.
yuf wanna mi tnsa ul nns, wanna mi tnsa afus
nns.
Le stress vaut mieux que la pénalité.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il faut garder le sang froid devant un harcèlement.
68- imxaäën ayd issndun nv ndan.
imxaäën ayd issndun nv ndan.
Le gain et la perte sont les facettes d’un enjeu.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
que la vie est une aventure qu’on doit subir.
69- ur da ttggan yizan tamamt(tamimt/tammnt/
tammemt).
ur da ttggan yizan tamamt(tamimt/tammnt/tammemt).
Les mouches ne font jamais du miel.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer
qu’il ne faut attendre un bien d’une mauvaise
personne.
* LAHCEN AMOKRANE
(Anmray) -Tinjdad

COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde
Amazigh" continue à vous
livrer des cours de langue
amazighe que la Fondation
BMCE avait élaboré, en
coédition avec la Librairie
des Ecoles, comme outils
pédagogiques sous forme
d'un manuel intitulé "A nlmd
tamazight" .
Sur le plan référentiel, "A
nlmd tamazight"
est un
ouvrage pionnier qui adopte
les
directives
définies
dans les Discours Royaux
et dans le dahir portant
création et organisation de
l’Institut Royal de la Culture
Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre, cette fois-ci, des cours du parler du
Atlas, dont les auteurs sont Moha ANAJI et Fatima SADIQI.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier Dr. Leila MEZIAN
BENJELLOUN, présidente de la Fondation BMCE de nous avoir
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande utilité
aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue amazighe.
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ACTUALITES N° 148 / Décembre 2012/2962
le Conseil Transitoire de l’État de l’Azawad PRECHE POUR UNE
SOLUTION POLITIQUE AU NORD DU MALI

Lettre ouverte à Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), New York (USA),
et à Monsieur le Président de la Commission de l'Union Européenne (UE),
Bruxelles (Belgique), et à Madame
la Présidente de la Commission de
l'Union Africaine (UA), Addis Abeba
(Éthiopie), et à Monsieur le Président
de la Commission de la Communauté
Économique Des États de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO), Abidjan, (Côte
d'Ivoire).

Au-delà de ce sombre tableau, le
MNLA, composé de personnes issues de toutes les communautés de
l'Azawad (Songhaïs, Peulhs, Maures,
Touaregs...), comme le prouve nos démarches, a toujours privilégié le dialogue et la négociation pour résoudre
ce conflit.
Malheureusement, le silence et le mépris des régimes maliens à nos offres
répétées de dialogue nous ont, à chaque
fois, contraints au choix détestable de

et réitéré notre engagement, y compris
au prix du sacrifice ultime, à contribuer à la lutte anti terroriste dans le
cadre d’une plateforme internationale.
Mieux, nous avions sollicité de la
communauté internationale de nous
garantir la neutralisation des interférences politiques extérieures néfastes,
à charge pour nous d’éradiquer la
menace terroriste dont, in fine, nous
sommes les premières victimes.
Enfin, nous avons consigné notre phi-

la guerre que nous impose en permanence l'attitude de l'État malien.
Nous avons souscrit à toutes les initiatives de médiation d’où qu’elles
viennent. Nous avons accepté dans l’intérêt supérieur de notre peuple d’envisager toutes les options acceptables de
sortie de crise et de règlement définitif du conflit dans la perspective d’une
paix durable pour notre peuple, les
États voisins et la sous région.
La communauté internationale, plus
préoccupée par notre déclaration
d’indépendance comme fait constitutif d’atteinte à l’intégrité territoriale
de l’État du Mali, nous a mis en quarantaine et a assisté sans rien faire
à l’émergence sur notre territoire de
forces obscurantistes qui s’y sont installées depuis plus d’une décennie avec
la complicité et l’appui avéré de l’État
malien.
Le MNLA n’a aucune affiliation, ni
avec des groupes extrémistes, ni avec
des bandes de narcotrafiquants, et encore moins avec des nébuleuses terroristes. Le temps et les événements l’ont
suffisamment démontré. Toute confusion allant dans ce sens ne saurait relever que de la mauvaise foi.
La maturité politique du MNLA, qui
n’est plus à démontrer, représente un
gage pour la paix et la stabilité dans
l’Azawad, les États voisins, la sous région et la communauté internationale,
ainsi qu’un levier déterminant pour
éradiquer la menace narco-terroriste
et extrémiste.
Avec un sens élevé de nos responsabilités, nous avons en permanence affirmé

losophie, notre vision sur la base des
aspirations de notre peuple, dans une
plateforme politique, qui porte des engagements fermes pour nous-mêmes,
les nations voisines, la sous région et la
communauté internationale.
Le MNLA reste convaincu que :
- sans une reconsidération de la position de la communauté internationale
concernant le MNLA, aucune solution
fiable ne saurait prendre place. Toute
intervention militaire sous régionale
ou internationale qui ne s’appuierait
pas sur le MNLA est vouée à l’échec,
quels que soient par ailleurs les
moyens humains, techniques et financiers déployés.
La raison en est que le MNLA, dont
l’armée a chassé celle du Mali en
quelques jours, est toujours sur le territoire de l’Azawad. Du reste, aucun
pays voisin ne peut attester d’avoir vu
nos forces franchir sa frontière.
Le MNLA maîtrise parfaitement bien
les réalités sociologiques et les règles
de la guerre en zone désertique, tout en
jouissant d’une bonne connaissance du
terrain et du soutien des populations.
En outre, le MNLA peut éviter les
dégâts collatéraux, ce qui n’est pas le
cas de l’armée Malienne et celle de la
CEDEAO.
Ce n’est pas tant que nous cherchions
à y être associés, mais c’est tout simplement la voie de l’objectivité, de la
logique, du réalisme et de l’efficacité
que de nous intégrer dans le dispositif
de sécurisation de l’Azawad.
Tout cadre qui n’associerait pas le
MNLA ne ferait qu’amplifier le chaos

Vos Excellences,
Permettez-nous, de vous rappeler
toute la complexité de la question de
l’Azawad et des implications d’une intervention militaire dans cette région.
Ni le problème, ni le milieu humain,
culturel et même géographique, ni les
acteurs locaux et sous régionaux, ne
sont pareils à nuls autres.
L’Azawad, qui est malheureusement et
malgré lui, l’épicentre de la crise sahélienne, n’est ni la Somalie, ni l’Afghanistan, en dépit de certaines comparaisons avancées dans les multiples
déclarations qui fusent dans la presse.
Les paradigmes sont différents, par
conséquent, les méthodes et les approches devraient l’être aussi.
Excellences, le conflit qui oppose
l’Azawad au Mali remonte à plus d’un
demi siècle, après le départ du dernier soldat français du territoire de l’ex
Soudan Français.
La nature du conflit demeure fondamentalement politique. Son socle
identitaire et culturel était connu bien
avant l’indépendance du Soudan Français.
Il est régulièrement rappelé par les
soulèvements périodiques de notre
peuple depuis l’invasion française et
contre l’occupation malienne, dont
le dernier en date remonte à janvier
2012.
Nous considérons que la question
constitue un cas de décolonisation inachevée du fait de la seule volonté de la
France coloniale.
Ce soulèvement porté par le Mouvement National de Libération de
l’Azawad (MNLA) a réussi à bouter
hors de notre territoire l’armée et les
symboles de l’État malien dès le 1er
avril 2012, avant de proclamer unilatéralement la cessation des opérations
militaires le 5 avril, et déclarer l’État
indépendant de l’Azawad, le 6 avril.
Les groupes de narco-terroristes
qui occupent aujourd’hui les grands
centres urbains de l’Azawad en y semant la terreur s’y sont implantés profitant de l’attitude complaisante de
l’État malien et de la complicité active
de certains dirigeants qui ont favorisé
leur prolifération.
Bénéficiant des soutiens extérieurs
dont ceux d’États, ces groupes tentent
à présent de spolier les acquis de la libération de notre territoire d’où ils espèrent se fortifier et porter la menace
terroriste jusqu’en Occident.

et généraliser le danger à toute la sous
région.
Nous offrons, compte tenu de ce qui
précède, de régler le problème politique MNLA–Mali, et de confier à
notre Armée le soin de bouter dehors
les narco-terroristes.
C’est la seule solution réaliste, peu
coûteuse sur les plans humain et matériel.
Sinon, cette intervention engendrera un immense chaos humanitaire et
n’aura aucune chance d’atteindre les
objectifs politiques et militaire visés.
Nous vous rappelons que les pays fournisseurs des contingents militaires de
la CEDEAO (Mali, Burkina Faso, Niger), Algérie, ont toujours bénéficié de
l’assistance de la communauté internationale pour la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue sans succès.
Le scénario idéal reste, cependant,
celui qui consiste à parvenir à la stabilisation du pouvoir à Bamako afin de
créer les conditions minimales d’une
négociation entre le Mali et le MNLA
et, in fine, d’aboutir à un accord de
paix sur la base duquel sera défini rapidement le schéma de l’éradication de
la menace narco-terroriste.
Par ailleurs, nous attirons votre attention, sur la question humanitaire qui
apparaît inquiétante.
La situation dans les camps des réfugiés et l’état des populations déplacées
deviennent de plus en plus préoccupants, face à la démobilisation de la
communauté internationale, plus sensible à l’ampleur de la crise syrienne
qu’au drame qui se joue dans le sahel.
De nombreuses personnes, dont des
milliers de femmes et d’enfants, errent
dans les camps de réfugiés sans aucun
espoir. Dans les centres urbains sous la
coupe des groupes narco-terroristes,
les jeunes sont embrigadés, les femmes
terrorisées.
Le MNLA réitère toute sa confiance
à vos Excellences et vous assure de
tout son soutien dans la réalisation de
votre mission, tant est qu’elle tend à la
recherche d’une solution définitive et
durable du conflit.
Tout en réitérant notre ferme engagement à vous appuyer dans votre tâche,
nous prions vos Excellences d’agréer
l’expression de notre très haute considération.
Fait le 09 novembre 2012
Pour le Conseil Transitoire de l’État de
l’Azawad Hamma Ag Mahmoud
Chargé des Relations Extérieures
et de la Coopération Internationale
et Moussa Ag Assarid
Chargé de la Communication et de
l'Information
Contact : infosmnla@gmail.com
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Rachid RAHA interpelle le président américain
à proposdu conflit malien
A Son Excellence,
M. Barack Hussein
Obama Président des
Etats Unis d’Amérique
Objet : Félicitations
pour votre réélection et
interpellation au sujet
du conflit malien

Rachid RAHA* Monsieur Le Président,

Qaïda au Maghreb Islamique) n’est pas Abdelmalek Droukdel, mais les généraux qui contrôlent
la DRS ; vous pouvez voir à ce sujet, l’excellente
étude de François Gèze et Salima Mellah : www.
algeria-watch.org/fr/aw/gspc_etrange_histoire_intro.htm ) qui affirment que: « en dehors
du secteur des hydrocarbures, la seule institution
qui fonctionne vraiment… Quadrillant la société, contrôlant une part importante du commerce
extérieur, nommant nombre de hauts fonctionnaires, y compris parmi les ambassadeurs, infil-

Au nom de notre organisation l’Assemblée Mondiale Amazighe, une
ONG qui défend les droits des peuples amazighs,
nous tenons à vous exprimer toutes nos félicitations pour votre réélection à la tête des Etats Unis
d’Amérique et vous souhaitons plein succès dans
ce nouveau mandat.
Monsieur le Président,
Vous avez affirmé, à plusieurs reprises, que la
question de la lutte contre le terrorisme est l’une
des priorités de votre agenda politique. Aussi,
permettez moi d’attirer votre attention au sujet de l’intervention militaire imminente qui se
prépare, dans l’Azawad, au nord du Mali. Cette
intervention risque de se transformer en un génocide maquillé, tout particulièrement, contre
nos populations touarègues. Si cette intervention, voulue et orchestrée par le président français, François Hollande, plus soucieux des intérêts économiques de son pays que des droits du
peuple touareg, et cela à travers la mise en place
d'une armée des Etats africains néo-coloniales-,
se faisait sans la collaboration et l’implication directe des révolutionnaires du Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA), afin
de déloger les terroristes islamistes, aurait des
conséquences désastreuses et irréversibles dans
le Sahel, en Afrique du Nord (Tamazgha) et dans
les pays occidentaux.
Les vrais dirigeants terroristes salafistes (AQMI,
MUJAO et Ansar Eddine), qui occupent les principales villes du nord du Mali (Tombouctou, Gao
et Kidal) et s’affrontent directement contre les
révolutionnaires du MNLA ne se trouvent pas
dans l’Azawad. Ceux qui déstabilisent réellement
toute la zone du Sahel sont plutôt à Alger et non
dans les montagnes de Tighargharin !
Aussi, si vous êtes décidé à combattre efficacement le terrorisme en Afrique du Nord et au Sahel,
vous devriez commencer par diligenter une enquête approfondie au sein des services secrets de
l’armée algérienne, ancienne SM (Sécurité Militaire) devenu DRS (Département du Renseignement et de la Sécurité). Le vrai chef d’AQMI (Al

nuation des GIA (Groupes Islamiques Armés), et
qui au fond ne sont que des créations des services
secrets militaires algériens.
La plupart des grands chefs des mouvements sanguinaires précités, coupables de milliers d’assassinats de citoyens et d’intellectuels innocents,
que ce soit Djamel Zitouni, Hassan Hattab, Antar
Zouabri ou Nabil Makhloufi (chef d’AQMI au Sahara mort le 9 septembre dernier) sont bizarrement d’anciens militaires algériens !
Ce qui est pour le moins curieux c’est que ces terroristes se concentrent dans deux régions amazighophones d’Algérie, à savoir la Kabylie et le
pays Touareg.
Les terroristes salafistes (AQMI, MUJAO et Ansar
Eddine),- qui appliquent directement la « charia » et terrorisent la société civile, avec comme
victimes principales des femmes touarègues, battues et humiliées en plein public-, ne sont que
des marionnettes à la solde des agents militaires
algériens qui essayent à de déstabiliser à tout prix
cette région du Sahara, qui était autrefois l’une
des régions les plus sûres au monde et les plus
hostiles à toute forme d’extrémisme islamique.
Monsieur le Président,

trant les médias, la police, les entreprises d’État,
les partis politiques et les groupes islamistes
armés, soupçonnée d’être derrière plusieurs
attentats et de multiplier les coups tordus, elle
désinforme et manipule l’opinion comme, d’ailleurs, les présidents à coup de rapports volontairement erronés ou faussement alarmistes» c’est la
DRS. D’autres études pertinentes telle que celle
de l’universitaire britannique Jeremy Keenan
(http://www.rue89.com/2010/08/09/germaneau-la-main-de-lalgerie-dans-le-fiasco-militaire-francais-161541 et http://www.tamazgha.fr/Le-role-du-DRS-dans-ce-qui-se.html
), de l'anthropologue de CNRS Hélène ClaudotHawad et de Djameleddine Benchenouf, de
l’Université de Lyon, convergent vers les mêmes
conclusions : l’AQMI ne serait que l’émanation du
GSPC (Groupe Salafiste pour la Prédication et le
Combat), qui à son tour, ne serait que la conti-

Venir à bout des groupes terroristes salafistes au
Sahel ne peut se faire qu’à condition d’impliquer
les révolutionnaires du MNLA dans toute opération militaire ; ce qui suppose de reconnaître
le droit à l’autonomie de l’Azawad dans le cadre
d’un Etat fédéral malien. Voir à ce sujet :
http://charqi.blog4ever.com/blog/lire-article379408-9516728-l_azawad_entre_droits_des_
peuples_a_disposer_d_eux.html ).
Par ailleurs, il conviendrait de forcer à l’ouverture d’une enquête internationale urgente portant sur les archives de la DRS algérienne, afin
de délimiter les responsabilités et de traduire
les coupables devant la justice internationale.
Ce n’est pas normal qu’après l’assassinat de 126
civils amazighs de la Kabylie pendant le « printemps noir de 2001», aucun responsable algérien
ne soit traduit en justice, ni même Hassan Hatab
qui court paisiblement dans les rues, tandis que le
cynisme du pouvoir algérien, à travers le nouveau
ministre algérien de l’intérieur, Ould Kablia, insulte directement les amazighs de la Kabylie en
les traitant d’avoir contribué à la prolifération du
terrorisme islamiste d’AQMI !
En vous remerciant de votre diligence, dans l’intérêt que vous porterez à cette missive, veuillez
agréer, Monsieur Le Président, l’assurance de
notre considération fort distinguée.
* Président délégué pour les Affaires Internationales de l’Assemblée Mondiale Amazighe
(AMA)

العامل االمازيغي
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AWAL IDDEREN
محمد
بسطام
bastam56@gmail.com

من حيمي الطابع
الرمسي لألمازيغية؟

إعطاء الطابع الرسمي لألمازيغية
بكل تجلياتها الهوياتية حكاية تتحكم
يف ميكانيزماتها عقليات اعتادت
اإلفشال والعرقلة واملزايدات الكالمية يف
املناسبات واملنابر املهاتراتية املوغلة يف
التخلف يحف بها واقع سيايس متشبث
بمنطق الثبات واالستمرارية ،أي إبقاء
الوضع عىل ما هو عليه مع بعض
التوابل الكالمية الزئبقية من قبيل
التعدد والتنوع وامللكية املشرتكة ،كأن
األمازيغية املتجدرة يف العمق املغربي
اإلفريقي املتوسطي يف حاجة إىل كلمات
املتكلمني ومغالطات املغالطني لكي
تكون ملكا لكل املغاربة ،ولكن مع
وقف التنفيذ.
لقد مر أكثر من سنة ونصف عىل
الرتسيم الدستوري للغة األمازيغية،
ومرت سنة عىل االنتخابات الترشيعية
التي أفضت إىل تشكيل الحكومة الحالية
،التي اعتقدنا مع حركاتها التسخينية
األوىل أن وضع األمازيغية سيعرف
بعض االنفراج  ،سيما وأن الحديث
كثري عن االستثناء املغربي ،وانفراده
ضمن املنظومة العروبية الكابسة
عىل األنفاس حتى كادت أن تخنقها
نظرا الرتباطها الوثيق باالستبداد الذي
انتفض ضده املنتفضون ،إال أن واقع
الحال ينفرد باستثناء خاص جدا تجاه
وضعية األمازيغية.
لقد تم استصدار قرار بمنع استعمال
اللغة األمازيغية بالقبة الربملانية  ،ولم
يتحرك أي متحرك للطعن لدى املجلس
الدستوري يف الدستورية القرار املهزلة ،
سواء من قبل األغلبية أو ال «معارضة»
؟؟؟
أو حتى من تلك الكائنات املحسوبة
عىل ال «راديكالية» التي سطت عىل
نضاالت  20فرباير الشبابية وأفرغت
مرشوعها الطموح يف التغيري من
محتواه ،وداخل نفس القبة تم احتقار
اإلنسان املغربي من طرف رئيس فريق
برملاني لحزب ما انفك رواده وفرسانه
يتشدقون بكونهم يتبنون مطالب
الحركة األمازيغية ،هذا الـ «رئيس»
الـ «موهوب» املتنقل من «التقدمية»
إىل حيث تؤكل الكتف «بصاحتو»
اعترب يف جلسة ترشيعية دستورية
أن األمازيغية مجرد «شلحة» ،وأهلها
مجرد «شلوح» يبيعون «الزريعة»،
حدث كل هذا ومر وبقي صاحبنا يف
موقعه دون حسيب وال رقيب وال ربط
للمسؤولية باملحاسبة وال هم يحزنون،
وداخل نفس القبة الوثرية روي عن
وزير التعليم العايل بكاؤه عن زمن
«اللهجنة» الذي اعتقدنا أنه قد وىل
إىل غري رجعة ،مما يوحي بأن الحزب
الحاكم الذي ينتمي إليه ما زال متشبثا
بجعل األمازيغية عبارة عن «تيلواح»،
أي إخضاعها للتبعية للمرشق والخليج.
أما التعليم الذي أنفق املنفقون عىل
«إصالحه» وبرنامجه االستعجايل
الفاشل ،وعىل تكويناته املذرة للدخول
ماليري الدراهم ،فلم تستفيد األمازيغية
من (فلس)واحد منها  ،لتجد نفسها يف
وضعية صعبة ،إذ يتخلص املتخلصون
من مسؤولية تدريسها بكل سهولة،
دون حسيب وال رقيب ،حتى
االجتهادات الرتبوية لبعض املؤسسات
(تيكيوين بأكادير) قد تم اإلجهاز
عليها ،ليتم الحديث عن أسلوب (  9زائد
 ،)1وإعادة تكوين املكونني وبنفس
الوثرية ؟؟.
كل هذا وغريه كثري ،يدفعنا إىل
التساؤالت التالية :هل فعال يمكن
الحديث عن الرتسيم الدستوري
لألمازيغية؟ هل هناك مؤسسات
لحماية الطابع الرسمي لها؟ ،وإذا
كانت األمازيغية ملكا للشعب كما يحلو
للبعض أن يلوكه ،فهل يتم احرتام هذا
الشعب؟،فمتى نتخلص من خزعبالت
املايض الذي قيل  :إننا دفنناه؟ فإىل متى
سيظل هذا الوضع البئيس؟.

مختلفات

متاينوت تدين اإلعتداء
على باحث قام بزيارة
ملعلمة تارخيية حتولت
إىل منتجع سياحي

أدانت منظمة تماينوت ،فرع األطلس
الصغري ،اإلعتداء الذي تعرض له الناشط
والباحث األمازيغي هشام حسون،
معتربة إياه فعال همجيا يف حقه ،داعية
كل الجهات املسؤولة إىل اتخاذ التدابري
الالزمة يف حق الجاني .موضحة أنها
ستقوم بكل اإلجراءات القانونية التي
تصون كرامة مناضلها من كل أنواع
الحكرة  ،مطالبة يف ذات اآلن ،الجهات
املختصة برتميم وصيانة جل معالم
الرتاث املادي والالمادي بإفران ،وإدراج
التاريخ والحضارة املغربية اليهودية
ضمن املقررات الدراسية لتمكني األطفال
والشباب من معرفة التسامح والتالقح
الذي عرفه املغرب منذ السنني الخوايل ،مع
تأسيس متحف يصون ذاكرة الحضارة
املغربية اليهودية بإفران وحماية الرتاث
املغربي اليهودي من اإلندثار .وكان رئيس
فرع تماينوت باألطلس الصغري ،وهو
طالب باحث بكلية اآلداب بجامعة ابن
زهر بأكادير ،ماسرت األمازيغية ،قام يوم
األربعاء  31من اكتوبر 2012عىل الساعة
الحادية عرش صباحا ،بزيارة تفقدية يف
إطار بحث أكاديمي للمعلمة التاريخية،
معلمة املالح ،إال أنه تعرض لوابل من
السب و الشتم و القذف و الرضب من
طرف مستثمر ،ادعى أنه يمتلك املعلمة
و ليس من حق أي شخص القيام بزيارة
املعلمة التي تحولت إىل منتجع سياحي .و
توعد بالقتل كل باحث أو زائر يريد تفقد
املعلمة و يقول بالحرف ” ما بقا يش تراث
هنا ،دبا وال داري “ ،حسب ترصيح أدىل به
هشام حسون للجريدة .

* فكري األزراق
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منتدى «الوالءات» الريفية
والركوب على معاناة الريفيني

منذ التحضري ملنتدى «الكفاءات الريفية» (يف الواقع «الوالءات»
الريفية) الشابة ،تعالت أصوات من الريف رافضة لهذا املرشوع
جملة وتفصيال ،معتربة أنه يهدف إىل توجيه «رضبات تحت
الحزام للحركات االحتجاجية بالريف» ،وهي قراءة أقرب
بالكثري إىل الواقع عىل اعتبار أن املرشوع يأتي يف ظرفية
زمنية وسياسية حساسة بالنسبة للمخزن الذي يعرف
الجميع هشاشته كلما تعلق األمر بمجابهته مع الرأي العام،
وهي الظرفية التي استنفذ فيها املخزن املركزي كل السبل
(احتواء ،اعتقال ،اغتيال) إليقاف املد التصاعدي للحركة
االحتجاجية بالريف ،خاصة ببلدة آيث بوعياش ،دون أن يتأتى
له ذلك بفعل استمرار الرشوط املوضوعية التي كانت السبب يف
اندالع االحتجاجات ،ليتجه مؤخرا إىل خلق «منتدى الكفاءات
الريفية» كخطة /آلية من بني آليات أخرى تهدف إىل إيقاف املد
التصاعدي للحركة االحتجاجية بالريف.
ولنا أن نتساءل ،حول حقيقة األهداف التي تأسس من أجلها
اإلطار املذكور ،فهل بهدف تنمية الريف كما يُروج لذلك
املنجرفني مع تيار العدوى املحدثة يف املشهد السيايس منذ
تأسيس حزب األصالة والعارصة؟ فإذا كان الهدف تنمية الريف
فعال ،فلماذا تأسس اإلطار بالرباط؟ وملاذا بالضبط يف أحضان
حزب القرص؟ خاصة وأن العالقة بني الريف والقرص مطبوعة
بالريبة والتشنج تاريخيا؟ ثم ما عالقة الرباط كمركز للقرار
السيايس تتم فيه طبخ كل الخطط السياسية واألمنية( ،إحراق
شهداء الحسيمة ،تشديد القبضة األمنية عىل آيث بوعياش
 )...بالريف كمنطقة جغرافية وسكانية تُعترب من أهم مناطق
املمانعة ،وذات تاريخ طويل من الرصاع غري املتكافئ مع
املخزن املركزي؟ وإذا كانت الغاية هي التنمية بالريف ،فلماذا
لم يتم تأسيس املنتدى يف إحدى مناطق الريف؟ وملاذا تأسس
يف هذه الظرفية الزمنية بالضبط؟ ألم تكن موضوعة التنمية
تثري الكثري من األسئلة املحورية والعميقة ذات االرتباط بما هو
سيايس منذ 1956؟
إن جميع املؤرشات تبني بما ال يرتك املجال ألي شك بأن املنتدى
الذي ،يُقال أن من أسباب نزوله مقاربة موضوعة «التنمية»
ال يعدو أن يكون آلية جديدة من بني آليات كثرية متعددة
يستعملها املخزن املركزي الالديمقراطي من أجل إخضاع الريف
والريفيني ،كما أن ذات اإلطار امللتصق بمؤخرة الجرار الذي
بدوره مؤخرة املخزن امللكي ال يعدو أن يكون وسيلة أخرى يتم
«تجريبها» الستكمال تنفيذ برنامج مخزني يروم إىل تطويع
الريف والريفيني ،شرُ ع يف تنزيله مبارشة بعد «غرق سفينة
بنزكري» التي كانت تهدف إىل رسم صورة جديدة للعالقة بني
الريف واملركز عن طريق برنامج اإلنصاف واملصالحة.
إن املنجرفني مع تيار العدوى التي انتقلت من املشهد السيايس
إىل املشهد الجمعوي ،يحاولون بشكل أو بآخر احتكار الحديث

باسم الريف والريفيني ،لنظل نحن أبناء هذا الريف الصامد ال
حق لنا أن نكون أحرارا يف آرائنا وقراراتنا ،ليس لنا الحق يف
أن يكون عندنا رأي ،ومجرد «عندنا» ليس لنا الحق فيها وإال
فإننا نعمل لصالح هذا الطرف أو ذاك ،أو أننا مع هذا املتجرب
أو هذا املبهم املطلق ،وإن أردنا أن نكون موجودين فعلينا أن
نلعب لكن امللعب مكتنف بظالم دامس عىل غرار الظالم الذي
يخيم عىل الدولة ومؤسساتها وأحزابها ،...إنها قيامة املخزن
واملخزنيون يبتسمون ويجدون الكلمات املناسبة لزيادة نسبة
الظالم يف هذا البلد املظلم العجيب.
نعم هذا هو البلد العجيب املظلم ،أحزاب سياسية ومنظمات
نقابية وجمعيات مدنية بدون بوصلة تسري يف الظالم الدامس
بتوجيه من أصحاب القرار الذي ال يناقش ،وهي بذلك تزيد
من نسبة الظالم واإلبهام يف هذا البلد الذي له كل فرص النجاح
برشط أن يشعلوا األضواء.
فقد أبانت الدولة املركزية عن فشلها الذريع يف الريف خالل
أزيد من نصف قرن عىل االستقالل الشكيل للمغرب ،والساسة
الريفيني املنجرفني مع تيار العدوى السياسية يعملون عىل
تحويل اتجاه كل املبادرات االقتصادية التي يأكل بها املخزن
املركزي الثوم األوروبي بفم الريف والريفيني ،والتي من
املفروض أن يستفيد منها الريف إىل مجرى آخر بدعم استمرار
اقتصاد الريع والبحث عن الوالءات بدل دعم الكفاءات ومجازاة
العمل واملثابرة .والقضية الريفية ما يخدمها وما ال يخدمها
واضحة ال يشوبها غموض يف عالقتها باملخزن اإلقصائي
الالديمقراطي وبالتايل فان أية هرولة نحوه ما هو إال رضب
للقضية ومبادئها.
إن الريف أكرب من الجميع وهو يف النهاية للجميع ،ويف هذا
الريف الذي لم ينته فيه بعد عهد الثوار ،ملاذا يعز لحد اآلن أن
نكون بعد أزيد من نصف قرن عىل طي صفحة وبداية صفحة
جديدة كغرينا من الشعوب يف البلدان الديمقراطية نتمتع بحق
التسيري الذاتي يف إطار الدولة الفيدرالية؟ يقولون إنه مسلسل
طويل ،نعم طويل ،لكن كم يحتاج هذا املسلسل؟ عرشين
سنة؟ ثالثني؟ أربعني؟ من يعرقل من؟ من هو العجلة ومن هو
العصا؟
إن سمة الهرولة إىل أحضان األرصدة املنفوخة والشقق
الفاخرة وإىل االغتناء املادي والسيايس عىل حساب معاناة
شعب ومناضلني ذاقوا مرارة الصمود والثبات لسمة من
سمات االنتهازيني والوصوليني ،ويشهد التاريخ أن الريف عرف
رجاالت مقاومة رشسة وتضحيات جسام يف سبيل االستقالل
والحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ،كما يشهد أنه عرف
انتهازيني ووصوليني استغلوا ثبات وصمود األشاوس لتحقيق
مرامي يخيل إليهم أنها نهاية الدنيا كما يفعل اليوم هؤالء
الذين يدعون أنهم يمثلون الريف ويدافعون عنه ،وامللتصقني
بمؤخرة تراكتور الهمة.

تدمري التراث اليهودي االمازيغي بإفران و منع الزوار من زيارة املعلمة !

* هشام حسون

أرشليم الثانية  ،أو القدس الثانية ،هي التسمية
التي أطلقها اليهود عىل إقامتهم بمنطقة
إفران االطلس الصغري ،حيث اعتربت أول
منطقة يستقر بها اليهود بعد توجههم إىل
املغرب وتضم  ،العديد من املآثر اليهودية ،التي
يعود تاريخها إىل حقبة ما قبل ميالد املسيح.
بعد االستقالل ،غادر اليهود منطقة إفران ،نحو
فرنسا وكندا ..بينما ثم ترحيل األرس الباقية
نحو إرسائيل ،و تعريض بناياتهم لإلهمال
والطمس من طرف مسؤولني ال يقدرون
التاريخ حق قدره… و بعده تم نهب كل املعالم
اليهودية من حجارة نقشت عليها حروف
لغتهم و رموز معتقداتهم املحلية ….
حسب الروايات التاريخية ،فإن إيفران األطلس
الصغري تعترب من أقدم موقع للتواجد اليهودي
باملغرب .وقدم يهود إيفران من فلسطني يف
زمن «نبوخد نرص» ملك البابليني بعد التدمري
األول للهيكل حوايل العام  3175حسب التقويم
العربي املوافق لسنة  586قبل امليالد ،وذلك عرب
مرص والضفة الشمالية للصحراء ،باحثني
عن مكان تتنفس فيه الروح ،إىل أن وصلوا
إىل الواجهة األطلسية ،فنزلوا بماسة أو برأس
«كريزيم» أو ربما بمركز من املراكز الفينيقية
أو القرطاجية القديمة يدعى  vadeneعىل واد
نون ،حوايل  ،3400حسب التقويم العربي 361
قبل امليالد.
بعد تحالفهم مع السكان األصليني ،أسسوا
مملكة باملنطقة ،وكان «أفراتي» أول ملك
عليها .وهو من قبيلة «افراييم» وهي واحدة
من إثنى عرش قبيلة بارسائيل ،استمدت إسمها
من االبن الثاني للنبي ،وهي قبيلة مشهورة
بشجاعتها.
استقر االفراتيون طويال بإفران وعندما دعا
«اسدراس»  esdrasوهو املؤسس الثاني
للهيكل ومجدد األمة اليهودية ،يهود العالم
إىل العودة إىل القدس ،لم يستجب االفراتيون
لدعوته ،وفضلوا اإلستقرار يف وطنهم الجديد..
يف الوقت الذي فضل اليهود العيش هناك بافران،
احتل الجينرال الروماني تيتوس  Titusيف عهد
حكم والده اإلمرباطور  Vespasienفلسطني،
حيث حارب سبع سنوات الحتالل القدس.

وعندما دخلها أخريا ،سنة  70قبل امليالد
مدمرا كل يشء وراءه ،كان  100ألف يهودي
قد لقوا حتفهم قتال أو حرقا ،بينما تم أرس
 16ألف يهودي .أما الذين نجحوا يف الفرار فقد
هاجروا ،عرب حوض البحر األبيض املتوسط إىل
مدن لشبونة وغرناطة وتطوان ،ولجأت بعض
العائالت إىل إيفران األطلس الصغري..
بعد استقرار اليهود يف دوار «السوق أوفال»،
رشعوا يف تشييد حي سكني خاصا بهم ،أي
املالح ،و بناء مكان لإلقامة وللعبادة .وبني
املالح بطرق تقليدية ،يحيط بها سور يبلغ
ارتفاعه ما بني  9و 10أمتار .يتخذ املالح
شكل مثلث طول قاعدته  110أمتار وطول
أحد ضلعيه  264مرتا ،أما طول رأسه فيبلغ
نحو  33مرت .وقد بني يف موقع اسرتاتيجي،
جغرافيا و اقتصاديا ،وهو أقدم و أكرب مالح
يف الجنوب املغربي ،لذلك شكل نقطة هامة
يف تجارة القوافل السودانية وهو الدور الذي
سينشط أكثر خالل القرنني  18و  19بتأثري من
الصويرة.
وحسب السكان املحليني ،فإن منازل املالح
تتميز بمساحة كبرية ألنها تضم عدة أرس،
فنجد منزل واحد يحوي ستة أوسبعة أرس ومن
املستحيل أن تجد منزال يضم أرسة واحدة ،هذا
األمر حتم عىل اليهود بناء منازل ذات مساحة
كبرية الحتضان فروع العائلة ..ويضيف
السكان أن اليهود بعد رحيلهم ،بعد استقالل
املغرب ،فضلوا بيع جل ممتلكاتهم فيما تركوا
الكتب واملخطوطات واألثاث الرخيص يف املالح،
قبل أن يستويل السياح عىل جميع الكتب
واملخطوطات ،وتتعرض املنازل للتخريب ،حيث
تحول بعضها حاليا إىل مجرد أبنية مخربة
وأطالل مهجورة.
لم يجد اليهود أدنى مشكل لالندماج كليا يف
املجتمع االمازيغي بالجنوب املغربي ،حيث
عاشت الطائفة اليهودية بإيفران يف وئام
وسالم مع األمازيغ .. .لدرجة أن بعض األعياد
الدينية اليهودية تحمل أسماء أمازيغية ،فعيد
الخيام الذي يدوم سبعة أيام يحمل إسم «عيد
بوتخيامني» ،وعاشوراء يحمل إسم «عيد
ابومان» .ودفع اإلندماج الكامل اليهود يف
املجتمع األمازيغي ،هؤالء إىل حفظ نصوص
الطقوس الدينية باللغة األمازيغية عوض اللغة

العربية..
كما تحوي املعلمة مقربة  ،يرجع تاريخها
إىل حقبة ما قبل امليالد ،قبور سبعة أولياء
مقدسني لدى اليهود ،وتلقب ب «اوالد شمريو
سبعة» .وأهم ما يثري عني زائر املقربة ،هو
كثرة الشمع املذاب عىل القبور ،مما يدل عىل
كثرة الزوار اليهود ،الذين يحجون إىل املنطقة
كل سنة من داخل املغرب وخارجه ،للرتحم عىل
قبور أقربائهم وذويهم..
تضم املقربة اليهودية قبور قديمة جدا ،من
بينها قرب يوسف بن ميمون واييل الجلييل Elie
 le Galiléenالذي يعترب أقدمها عىل اإلطالق
 ..وبوسط املقربة اليهودية بافران يوجد قرب
وايس بن يحيا الذي يحمل كتابة تقول»:الثاني
يف القداسة» ،ثم تاريخ  4762عربية1002 ،
ميالدية .ويجاور قرب بن سيبوني يمينا ويسارا
قرب العالم الذي يعترب تاج ارسائيل وقديسها :
إنه الحرب سوسان بن أمغار املتوىف سنة 4254
عربية  493ميالدية .كما تضم مقربة إيفران
قرب يوسف بن سبات املتويف سنة  4000عربية
موافق  239ميالدية ،وقرب إبنه الحرب األكرب
صامويل .ودفن الحرب األكرب شلومو اوحيون
وابنه الحرب مكلوف بنفس املقربة ..أما قبور
األحبار الكبار دافيد بن ايسو وشلومو افاللو
ويوحنا بار موش ،فتوجد قرب قرب سلومون
بن عبو وهو عالم دين ورجل معجزات..
كما تضم إفران األطلس الصغري مجموعة
من الكنائس اليهودية ،ويصل عددها إىل ثالثة
كنائس هي :كنيس البندانيني ،كنيس الحزان
يعقوب ،ثم كنيس بيت هاميدراش..
رغم عراقة هذه املعلمة ،فال أحد يقدر ها ،إال من
رحم ربك ،إذ أصبحت وضعية كارثية ،اندثرت
املعلمة ،تهدم كنيس قديم بالكامل بعد األمطار
الغزيرة ،التي عرفتها املنطقة يف السنوات
املاضية .وحتى بعض املستثمرين «الجهال» ال
يقدرون القيمة التاريخية لتلك املعالم فخربوا
منها اليشء الكثري .أما الدراسات التي وضعت
لربط املنطقة بالطريق املعبدة ،فلم تحرتم
األسوار التاريخية املحيطة باملالح الجنوبي،
وتم ردم أجزاء من السور إلنجاز الطريق دون
أي اعتبار لقيمتها الثقافية الكبرية.
يتوجب عىل السلطات املختصة إعادة اإلعتبار
للمعلمة و وضع تصنيف للموقع وقيده ضمن

الئحة املواقع الرتاثية باملغرب .منذ أبريل 2009
وجه نداء إىل جمعيات املجتمع املدني حول
وضعية املالح إلنقاذه و تتدارك ما يمكن تداركه
فكان تجاوب ردود فعل قوية ،وكان أغلبها
يدين وضعية املعلمة  ،محملة السلطات املحلية
باملنطقة كامل املسؤولية عن ذلك .وتدخلت
عدة جهات رسمية ومدنية يف املوضوع
تمخض عن ذلك إعداد دراسة تقنية حول
املوقع ،أعقبها وضع مخطط استعجايل لرتميم
مالحات الجنوب املغربي ومقابر اليهود لحفظ
الذاكرة التاريخية لتلك املناطق  .مبارشة بعد
تخريب وهدم املعلمة تمت تسوية منازل املالح
القديم باألرض ،من أجل استغاللها كحديقة
تابعة ملأوى سياحي قيد اإلنشاء.
إن أكرب املفارقات هو أن مرشوع بناء مأوى
سياحي عىل أنقاض مالح إيفران ،تم تمويله
من الدولة عرب عدة مؤسسات رسمية ،منها
برنامج إنقاذ وتثمني الواحات واملبادرة
الوطنية للتنمية البرشية بوالية كلميم  ..ولم
تحرك السلطات املحلية واملجلس الجماعي
ساكنا إلنقاذ مالح إيفران من أعمال الهدم
والتخريب.
كما أصدرت جمعيات املجتمع املدني بيانات
إدانة وعرائض استنكارية ملا تعرض له مالح
ايفران .لكن لسوء الحظ لم تتغري حالة املعلمة
 ،بل شيد املأوى السياحي و استغل ما تبقى
من املعلمة كمطرح لألزبال من طرف مستثمر.
وبصفتي باحثا ،وبعد أن قمت صبيحة
يوم األربعاء  31أكتوبر 2012عىل الساعة
الحادية عرش صباحا ،بزيارة تفقدية للمعلمة
التاريخية بأفران  ،معلمة املالح ،تعرضت
لوابل من السب و الشتم و القذف و الرضب
من طرف مستثمر وادعى أنه يمتلك املعلمة و
ليس من حق أي شخص القيام بزيارة املعلمة
 ،خصوصا بعد أن خولت له السلطات املحلية
بناء منتجع سياحي و تدمرب جزء كبري من
املعلمة اليهودية و تغيري معاملها  .و توعد
بالقتل كل باحث أو زائر يريد تفقد املعلمة و
يقول بالحرف ” ما بقا يش تراث هنا ،دبا وال
داري “.
* استاذ باحث بماسرت اللغة االمازيغية ابن
زهر اكادير
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العامل االمازيغي

أخـــبـــــــار

الشبكة الثقافية األمازيغية يف أمريكا سيدي قاسم حتتضن ملتقى السينما واإلبداع
الفين األمازيغي
بعد عدة مشاورات ولقاءات بني املهتمني باألمازيغية لغة وثقافة وهوية

حول إمكانية تأسيس جمعية مستقلة تهتم بالثقافة األمازيغية عموما،
وإيمانا ً برضورة إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يوحد رٱى جميع مكونات
القضية األمازيغية وأيظا ً للمساهمة يف تطوير ونرش الثقافة األمازيغية
بجميع مكوناتها يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا خاصة والعالم بأرسه
عامة ،تم يوم  17نوفمرب 2012بمدينة بوسطن بوالية ماساشوسيت
األمريكية تأسيس جمعية أمازيغية تحت إسم "الشبكة الثقافية األمازيغية
يف أمريكا وهي منظمة غري حكومية التسعى إىل الربح ،مبنية عىل أساس
التعريف والنهوض بالثقافة األمازيغية ،والعمل عىل تحسيس الرأي العام

بالتحديات واملوعقات التي تواجه األمازيغ وثقافتهم ،وجاءت تشكيلة
املكتب اإلداري عىل الشكل التايل:
زهري أزروهمار رئيسا ،ابراهيم يوغرتن نائب الرئيس ،عزيز أفولوس كاتبا
عاما ،حفيظ بوري نائب للكاتب العام ،صالح مجتهد امينا للمال ،مريم
الغريف نائبة أمني املال ،ويوسف الخري :مكلف بالجانب الفني ،سمية أيت
الحاج  :مكلفة بالتنسيق مع الجامعات الطالبية ،حميد الحو :مندوب
الجمعية يف والية نيوجريس ،نور الدين عاليل :مكلف ببيانات الجمعية وعزيز
القايض  :مكلف بالتنسيق مع الجمعيات.
لإلتصال بالشبكة الجمعوية
AzettaUsa@gmail.com

تاريخ ومستقبل الطابع الربيدي

نظم بريد املغرب ندوة دولية بالرباط يوم الخميس  22نوفمربتخليدا
للذكرى املائوية للطابع الربيدي وشارك يف هذا اللقاء ،الذي يصادف الذكرى
 120لتأسيس بريد املغرب ،مؤرخون بارزون ،وهواة الطوابع ،وخرباء
عامليون ملناقشة تاريخ الربيد املغربي والطوابع الربيدية.
ويف كلمة ألمني بن جلون التويمي ،املدير العام لربيد املغرب ،أوضح فيها
عىل أن بريد املغرب أصدر ورقة تذكارية من طابعني بريديني ،ولوحة
تتكون من  12طابعا بريديا تخليدا لهذه املناسبة.
وتحمل الورقة التذكارية صورة السلطان موالي الحسن األول ،مؤسس
الربيد املغربي املعارص ،وكذا الظهري التأسييس يف تلك الفرتة ،كما تجسد
هذه الورقة «الرقاص» وهو يحمل «الشكارة» ،فيما تضم اللوحة  12طابعا
بريديا ،بينها  6طوابع تمثل أختاما مع بصماتها ،و 6طوابع بأختام دائرية
مع بصماتها بألوان مختلفة.
وأضاف املدير العام لربيد املغرب أن األختام املستعملة يف هذا اإلصدار تمثل
مدينة طنجة ،العاصمة الديبلوماسية للمغرب آنذاك ،التي عرفت تأسيس
أول مكتب بريدي أجنبي ،كما شهدت ظهور مكاتب محلية.
وأشاد جان فرانسوا لوجيت ،ممثل االتحاد الربيدي العاملي ،بمجهودات
بريد املغرب منذ تأسيسه يف تطوير هذا املجال ،والتي توجت بحصوله عىل
ميدالية فضية ،بعد مشاركته يف مسابقة الطوابع الربيدية التي نظمت عىل
هامش املؤتمر الربيدي العاملي املنعقد بالدوحة ،تحت رعاية االتحاد الربيدي
العاملي.
ومن جهته وقف عبد الحق املريني مؤرخ اململكة عند املراحل التي مر
منها الطابع الربيدي باملغرب ،مند عهد السلطان موالي الحسن األول سنة
 ،1891ملا بلغ إىل علمه عزم بعض األجانب إنشاء مكتب بريدي محيل يعمل
بني الجديدة ومراكش ،حيث أصدرالسلطان الحسن األول أوامره من أجل
إحداث مكتبني بريديني تجريبيني ،قبل تعميم التجربة الناجحة عىل 13
مدينة .ورأت النور أول وحدة تؤمن نقل الرسائل باملغرب يوم  22نونرب
 1892بظهري للسلطان موالي الحسن ،نص عىل قواعد تنظيم واشتغال
اإلدارة الربيدية ،كما حدد الروابط الربيدية بني عدد من املدن ،مشريا إىل
أن «الرقاص» هو من ينقل الرسائل سريا عىل األقدام مسافات طويلة أو
ركوبا عىل الدابة.
وأضاف املريني أن الطابع الربيدي املغربي ظهر يوم  22ماي  ،1912يف
عهد السلطان موالي عبد الحفيظ ،وكان يمثل الزاوية العيساوية لطنجة،
ويحمل الوحدة النقدية املسماة آنذاك املوزونة ،وكان عبارة عن ستة طوابع
بريدية تحمل عىل واجهتها ألوانا وقيما مختلفة ،مشريا إىل أنه مع مجيء
الحماية ،قسمت الخدمة الربيدية إىل منطقتني برمزين مختلفني.
وأبرز مؤرخ اململكة أن أول إصالح عميق عرفه الربيد ،كان من خالل إحداث
مكاتب مهيكلة تقدم الخدمات الربيدية والتلغرافية ،خاضعة لسلطة
املكتب الرشيف للربيد والتلفون والتلغراف املحدث مجدد تحت الحماية.
ومع استقالل املغرب سنة  ،1956يضيف املريني ،أحدث املغفور له جاللة
امللك محمد الخامس وزارة الربيد والتلفون والتلغراف ،بدال عن املكتب
الرشيف ،ووضعت سياسة لتطوير القطاع .كما أصدر الربيد املغربي سنة
 1962طوابع بريدية باللغتني الفرنسية والعربية ،تحمل صورة املغفور له
جاللة امللك محمد الخامس بالعملة املغربية «الدرهم».

بعد  16سنة من التأسيس ،أمزنو
جتدد مكتبها املسري

عقدت جمعية أمنزو للثقافة والبحث والتنمية جمعها العام العادي وذلك
يوم  17نونرب  2012بمدينة خنيفرة ،وبعد قراءة التقريرين األدبي واملايل،
تشكل مكتب جديد ألمنزو ،مكون من لحسن باجي رئيسا ،محمد أهرييش
والصفية الطالب نائبني للرئيس ،لحسن زروال كاتبا عاما و أعفري عبد
الواحد وسعيد باجي نائبني للكاتب العام ،وعبدالرحمان باجي أمينا للمال
ولحسن أوشليف ومحمد مهالوي أمينني بالنيابة وفاطمة حرشا وأبوقس
محمد مستشارين.

تحتفي مدينة سيدي قاسم بالفنون األمازيغية ما بني  28و 30دجنرب
 ،2012وذلك باحتضانها لفعاليات ملتقى السينما واإلبداع األمازيغي
الذي سينظمه النادي السينمائي لسيدي قاسم برشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية و نيابة وزارة الرتبية الوطنية واملركز السينمائي
املغربي واملجلس البلدي للمدينة واملندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني.
يتضمن الربنامج العام عدة فقرات ،أهمها تكريم املخرج األمازيغي
الشاب حماد بايدو الذي حصل عىل الجائزة الكربى ملهرجان إسني
ن وورغ بأكادير شهر شتنرباملايض .باإلضافة إىل ورشات لتعليم
أبجدية تيفيناغ من تأطري األستاذ لحسن واديرو  ،وموازاة مع ذلك
سينشط أستاذ اللغة األمازيغية السيد مصطفى أموش ورشة حول
منهجية تدريس األمازيغية للطلبة األساتذة باملركز الجهوي للرتبية
والتكوين .يتضمن الربنامج كذلك توقيع كتاب « الفيلم األمازيغي،
أسئلته ورهاناته» لألستاذ محمد بلوش وهو من إصدار جمعية إسني
ن وورغ  ،وسيقدم الكتاب األستاذ محمد زروال .موازاة مع هذه
األنشطة سيتم عرض أعمال املخرج املكرم مثل « عرس من قصب»
و» بوكافر »33وأفالم أخرى ملبدعني آخرين مثل « عالمة استفهام «
للمخرج حسني شاني ،وسيكون عشاق الفنون األمازيغية األخرى عىل
موعد مع نغمات آلة الوتر مع الفنان حميد أزموري ومجموعته .وأخريا
تجدر اإلشارة إىل أن عدة فضاءات ستحتضن فعاليات هذا امللتقى منها
مدرسة العقيد العالم و قاعة الخزانة البلدية  ،املركز الجهوي للرتبية و
التكوين ،سينما ولييل ،ودار الطالبة بصحراوة.

استمرار سياسة منع األمساء األمازيغية
إسم «زيري» مينع بامللحقة اإلدارية
لتراست -عمالة انزكان

توصل املكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية من أجل املواطنة من السيد:حفيظ
بويعقوبي  ،بشكاية مفادها رفض مصلحة شؤون الحالة املدنية بامللحقة
اإلدارية لرتاست /عمالة انزكان ايت ملول تسمية وتسجيل ابنه «زيري»
التي تعني «بدر» بدعوى عدم وجوده يف الئحة األسماء املقبولة .
وعليه راسل املكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية كل من رئيس الحكومة،
وزير الداخلية و وزير العدل والحريات برسالة توصلت الجريدة بنسخة
منها ،تطالبهما بالتدخل لتسجيل االسم الشخيص البن السيد حفيظ
بويعقوبي  ،بسجالت الحالة املدنية برتاست بدون قيد أو رشط ،وتنفيذ
االلتزامات الدولية للمغرب يف مجال احرتام حقوق اإلنسان كاملة دون
أي تجزيء لها ،ومنها التوصيات الصادرة عن اللجنة األممية الخاصة
بمناهضة كافة أشكال التمييز العنرصي ،والتي تدعو فيها اللجنة األممية
رصاحة الدولة املغربية إىل احرتام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها
حق اختيار وتسجيل األبناء بأسماء امازيغية دون قيد أو رشط.
كما طالب نفس البيان باتخاذ اإلجراءات والتدابري القانونية الكافية إلعمال
إرسالية وزارة الداخلية بشان اختيار وتسجيل األسماء وخاصة األسماء
األمازيغية ،مع العمل عىل إلغاء اللجنة العليا للحالة املدنية وتعويضها
بآليات ديمقراطية وتشاركية تضمن حقوق املواطنات واملواطنني  ،ومراجعة
وإلغاء كافة القوانني والترشيعات املكرسة للتمييز العنرصي باملغرب.
و تبني سياسات عمومية واضحة من شأنها تجاوز االرتباك الحاصل لذا
الحكومة والربملان يف تفعيل مضامني الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق
اللغوية والثقافية األمازيغية.

الدميقراطية التشاركية أكادير

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،والجمعية املغربية من أجل مدن
إيكولوجية ،لقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية ،وذلك يومي  30نونرب
وفاتح دجنرب 2012بمدينة أكادير.
والهدف من اللقاء كان توسيع التفكري حول اإلطارات الجديدة للديمقراطية
التشاركية ،التي تم تكريسها بمقتىض دستور فاتح يوليوز  ،2011والتباحث
مع منتخبي مختلف الجماعات املحلية حول مسؤولياتهم الجديدة يف إطار
هذا السياق الجديد ،وكذا مناقشة جل القضايا املرتبطة بالديمقراطية
التشاركية مع هيئات املجتمع املدني.
وتمحورت مداخالت ونقاشات هذا اللقاء حول مواضيع الديمقراطية
التشاركية ،االنسجام الوطني والتوطني الرتابي ،الديمقراطية التشاركية
والالمركزية ،مستويات الديمقراطية التشاركية ،الديمقراطية التشاركية
والتنمية املستدامة ،الديمقراطية التشاركية كرهان للمساواة بني الجنسني،
الديمقراطية التشاركية كرهان لالنفتاح عىل الشباب ،الديمقراطية
التشاركية كرهان إلدماج الفئات والساكنة الهشة يف الحياة الديمقراطية.
وشهد اللقاء ،الذي افتتح أشغاله كل من السيد إدريس اليزمي ،رئيس املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،السيد طارق القباج ،برملاني ورئيس الجماعة
الحرضية ألكادير والسيد ابراهيم حافظي ،رئيس املجلس الجهوي لسوس-
ماسة -درعة ،مشاركة مجموعة من املسؤولني الحكوميني واملستشارين
والخرباء الوطنيني واألجانب يف هذا املجال ،فضال عن مجموعة من املنتخبني
والربملانيني والفاعلني الجمعويني.

العصبة األمازيغية حلقوق اإلنسان تتضامن
مع معتصمي قرية إكضي بإقليم طاطا

عىل إثر التدخل األمني املدان أخالقيا وقانونيا ،الذي طال املعتصم السلمي
لساكنة قرية إكيض بإقليم طاطا ،ملطالبة السلطات اإلقليمية بالوفاء
بالتزاماتها ووعودها السابقة بتأهيل فرعية إكيض ،وتعبيد طريق ،وتوفري
ممرض قار ،...أعلن املكتب التنفيذي للعصبة األمازيغية لحقوق اإلنسان عن
تضامنه املطلق مع معتصمي وساكنة منطقة إكيض بإقليم طاطا ،وطالب
السلطات اإلقليمية باالستجابة الفورية ملطالبهم االجتماعية البسيطة
املرشوعة .وندد بالتدخل األمني السافر ،و طالب بمحاسبة املسؤولني عليه.
كما طالب بوقف جميع أشكال الرتهيب والتضييق التي تطال النشطاء
والفاعلني املدنيني بمنطقة إكيض.
وناشد كافة القوى الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية ملساندة
معتصمي منطقة إكيض يف معركتهم السلمية.
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من هنا وهناك
• تأسيس

تأسس�ت جمعية اكم للتنمية والتعاون يوم األح�د  4نونبر  2012و هي
مولود جديد في الحقل الجمعوي بجماعة تيموالي اقليم كلميم وانتخب
مكت�ب الجمعية وال�ذي يتكون م�ن  11عضوا و ه�م بوحويلي محمد
رئيس�ا ،حافظ عمر نائبا أول ،الحس�ن هباز بن محمد ،نائبا ثاني ،عمر
هباز أمينا للمال ،حس�ن هباز بن بلقاسم ،نائبا لألمين  ،جفري ابراهيم
كاتب�ا عاما ،ابراهيم اوخلي ،نائبا له واكش�ار احم�د ،بوصبايع مبارك،
مسادي ابراهيم والبشير جريف مستشارين.
ولإلش�ارة فإن مجال إش�تغال الجمعي�ة يتمثل فيما هو تنموي ش�امل
للنه�وض بالدوارخاص�ة والمنطقةعام�ة و إقام�ة عالقات ش�راكة مع
جمعيات وطنية و أجنبية لإلستفادة من دعمها المادي والمعنوي لتنمية
المنطقة بصفة عامة.

• المعتقلون السياسيون للقضية األمازيغية

مس�اندة للمعتقلين األمازيغ ،نرجو من الفنانين المناضلين الراغبين في
المش�اركة في عمل جماعي ،يروم النهوض بملف المعتقلين السياسيين
للقضية األمازيغية إبداء رأيهم حول مش�روع تس�جيل أغنية واحدة لكل
مجموع�ة تحمل في طياتها موضوع حول المعتقلين السياس�يين حميد
أعض�وش و مصطف�ى أوس�ايا ،ضمن ألبوم ستش�ارك في�ه مجموعات
غنائية ملتزمة عديدة.
نهيب إلى الفنانين إلى أن عائدات هذا األلبوم ستخصص لدعم المعتقلين
السياسيين للقضية األمازيغية.
بالنس�بة لفناني الجنوب الش�رقي ،فاس�توديو الفنان موحى مالل رهن
إشارتهم لتسجيل األغنية مجانا.
للمزيد من المعلومات المرجو االتصال بالهواتف التالية:
س�يفاوين  - 0634065920موح�ى ملال  - 0671525118 -محم�د
أزوه�ري  - 0610802451-حس�ن أبراهي�م  - 0672896176-براهيم
خدامش 0615348923أو البريد االلكتروني التالي sifawin @gmail.com

• تيفيناغ

نظمت جمعية بويزكارن للتنمية والثقافة بدعم من المعهد الملكي
للثقافة األمازيغية يوم  17نونبر  2012بفضاء دار الشباب بويزكارن
الدورة التكوينية حول « تعليم أبجدية تفيناغ لفائدة مؤطرات محو
األمية ببويزكارن» تحت شعار « :األمازيغية في خدمة محو األمية،
من أجل تنمية مستدامة حقيقية» والتي أشرف على تأطيرها األستاذ
نجيب رشيد .

• مجلس المستشارين

تق�دم المكت�ب التنفي�ذي للعصبة األمازيغية لحقوق اإلنس�ان برس�الة
إحتجاجي�ة ل�كل م�ن رئي�س مجل�س المستش�ارين والوزي�ر المكل�ف
بالعالق�ات مع البرلم�ان و المجتم�ع المدني يخبرهم فيه�ا باحتجاجه
الش�ديد على إقصائه وعدم إشراكه في أشغال اليوم الدراسي المنظم من
طرف مجلس المستشارين حول موضوع « تدبير اللغات و تفعيل الطابع
الرس�مي للغة األمازيغية في ضوء الدستور « ،وذلك يوم  21نونبر 2012
الماضي.

• األمازيغية في المساجد

تفعيلا للفصل الخامس من الدس�تور المغربي الذي ين�ص على  « :تعد
األمازيغي�ة أيضا لغة رس�مية للدولة ،باعتبارها رصيدا مش�تركا لجميع
المغارب�ة ،بدون اس�تثناء.يحدد قان�ون تنظيمي مراح�ل تفعيل الطابع
الرس�مي لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ،وفي مجاالت
الحي�اة العام�ة ذات األولوي�ة ،وذل�ك لكي تتمك�ن من القيام مس�تقبال
بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية «.
يلتم�س المكتب التنفيذي للعصبة األمازيغية لحقوق اإلنس�ان من وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية توجيه تعليماته لخطباء الجمعة بالمناطق
األمازيغي�ة من أج�ل إلق�اء خطبة الجمع�ة و كاف�ة دروس الوعظ و
اإلرشاد بهذه المناطق باللغة األمازيغية.

متازيغت تكسب طابعا عامليا بفضل «تالكيوين»8ويندوز8
إن إعالن رشكة مايكروسوفت ملرشوعها الجديد بإضافة  13لغة جديدة إىل
قائمة اللغات التي سيتم تداولها يف منتجها الجديد ويندوز ، 8ليصل بذلك
عدد اللغات املتوفرة يف املنتج الجديد إىل  109لغة من بينها اللغة األمازيغية،
بعدما كان املنتج القديم ويندوز ّ 7
يوفر  95لغة فقط ،يبقى بالنسبة لنا
كأمازيغ مبادرة مهمة جدا وقفزة نوعية تدخل ضمن املبادرات والفرص
التي أتيحت لنا إىل حدود اليوم سواء عىل الصعيد الوطني(بما فيها الدسرتة)
أو الدويل ،لكن عىل الحركة الثقافية األمازيغية بشكل عام استغالل ذلك
والعمل عىل تشجيع اإلنسان والفرد األمازيغي عىل اإلنتاج الفكري وخلق
مواقع الكرتونية بحرف تيفيناغ ومسابقات لإلبداع والكتابة الرقمية...كما
ستلعب هذه املبادرة اإللكرتونية أيضا دورا مهما يف تفعيل وأجرأة توسيع
وتعميم استعمال اللغة األمازيغية وذلك عن طريق  :تسهيل عملية دسرتة
اللغة األمازيغية ؛ تشجيع مرشوع تدريس وتعليم اللغة األمازيغية باملدارس؛
تسهيل عملية التدوين يف مجال اإلعالم والصحافة؛ إتاحة الفرصة ألمازيغ
العالم من أجل التواصل اكثر؛ كسب الطابع العاملي للغة األمازيغية إىل جانب
اللغات األخرى وحمايتها من اإلنقراض؛ إتاحة الفرصة لغري الناطقني
بها من أجل تعلمها والتعرف عليها؛ تسهيل عملية الرتجمة الفورية إىل
األمازيغية يف شتى املحافل الدولية والوطنية؛ إعطاء الطابع العاملي لحرف
تيفيناغ كحرف لكتابة وتدوين األمازيغية؛ وجعل األمازيغية تساهم يف
انخراط األمازيغ بشكل أكثر يف املنظومة الرقمية وعالم التكنولوجيا.
وبهذا تصبح اللغة األمازيغية اليوم من بني اللغات العاملية املعتمدة من لدن
أهم رشكة عاملية للرقميات وذلك بفضل مجهودات املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية .قصد تمكني جميع شعوب العالم لإلطالع عىل هذه اللغة وعىل
حضارة وثقافة الشعب األمازيغي الذي أصبح اليوم ومن غري ما مىض
ملزما لإلنخراط يف الولوج إىل التكنولوجيا الحديثة .ليبقى األمر يف تفعيل
وإعطاء الطابع الواقعي ملمارسة الكتابة والتدوين بالحرف األمازيغي
األصيل من مهمة ومسؤولية كل أمازيغي يلج الشبكة العنكبوتية سواء
من خالل املواقع اإلجتماعية األكثر استهالكا كالفيسبوك والتويرت...أو عرب
االوفيس بمختلف برامجه الوورد واإلكسيل والبووير بوانت ...بمعنى علينا
نحن األمازيغ أن نستغل هذه الفرصة التي اتاحتها لنا الظروف العاملية من
أجل بناء التاريخ وإعادة رد اإلعتبار للمكون األمازيغي عن طريق اإلنتاج
واإلبداع والتدوين بلغتنا األمازيغية .والعمل عىل نرش ثقافتنا وحضارتنا عرب
هذا الوسيط الرقمي املهم جدا.وهنا اذكر بمثل شعبي امازيغي يقول :
« »hat ig iman uzrg ayd iççaä
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متابعة

كرامة األمازيغية بني مطرقة احلكومة ِّ
"الشنوية"
و سندان املعارضة َّ
"الشلحية"
غني عن البيان أن مكونات أي جهاز مفاهيمي هي املفتاح
ٌّ
واملدخل األسايس لفهم وتفكيك فحوى الخطاب الذي تش ّكله هذه
املفاهيم واملصطلحات والكلمات والعبارات .كما أن املفاهيم نفسها
والكلمات ذاتها غالبا ً ما رّ
تعب عن الوضعية السيكولوجية لإلنسان
الذي ينطق بها يف لحظة زمنية معينة ،وتعكس جزءا ً غري يسري من
الالشعور واملتخيل الفردي والجماعي حول موضوع محدد .هدفنا يف
هذه املساهمة يف مناقشة بعض العنارص املش ّكلة للسياق الذي أنتج
ّ
"الشنوية" و "الشلح مول ال ّزريعة" يف الخطاب السيايس
ظاهرتي
لبعض الزعماء والقادة السياسيني يف اللحظة التاريخية ال ّراهنة.
بهذا املدخل إذن ،يمكن فهم منطق "الشنوية" عند األستاذ عبد اإلله
ابن كريان ومنطق "الشلحة" عند األستاذ عبد اللطيف وهبي وهما
يتحدثان عن واقع تاريخي واجتماعي وثقايف عريق باملغرب بل ويف
شمال إفريقيا برمّ تها .غري أن األول ،أي ابن كريان ،تحدّث عنها
بشكل رصيح وواضح ويعلن الحديث عن هذا الواقع بشكل جعل
ِّ
"الشنوي" يرتجم إىل حد كبري موقفه الشخيص وموقف
منطقه
بعض األفراد داخل تنظيمه الحزبي وجزءا ً مهما من وجهة نظر
التيار اإليديولوجي والسيايس الذي ينتمي إليه ،ولذلك لن نُسهب
كثريا ً يف مناقشة تفاصيله .غري ّ
أن ما رصّ ح به الثاني ،أي األستاذ
وهبي ،يعطي صورة تقريبية عمّ ا يستبطنه منظور بعض ،أو ربما
واع
ج ّل ،أفراد النخبة املغربية بكل ِمللها ونِحلها ،إذ هو تعبري ال ٍ
عن الشحنات الزائدة ذات الطبيعة السلبية التي تسكن قاع هذه
الفئة تجاه األمازيغية بكل مظاهرها ،وتحاول بالتايل تعميمها عىل
سائر املجتمع .فقد ساهمت الوضعية الدّونية التي و ُِضعت فيها
ً
ً
وثقافة ،ورموزاً ،وكيانا ً معرفيا ً واجتماعيا ً بفعل
هوية،
األمازيغية
االختيارات السياسية والثقافية التي تم ترويجها وإشاعتها عرب
األجهزة اإليديولوجية للدولة ومختلف قنوات التنشئة االجتماعية
والسياسية ،يف إنتاج وتكوين طينة من املواطنني ،الله ّم من انفلت
منهم من تأثري هذه األجهزة وضغطها ،ينظرون إىل بعضهم البعض
بنظرة رشزاء ملؤها االحتقار عرب توظيف جهاز مفاهيمي يرمي
إىل تشكيل مركب نقص لدى من/ما نريد تحطيمه تسهيالً لقتله
الرمزي الذي قد يشارك فيه هو بنفسه .بل أكثر من ذلك ،وهذا
مكمن الخطورة ،غالبا ً ما يجنح الكثري من هذه الطينة من املواطنني
إىل إعادة إنتاج نفس ّ
الصور النّمطية واألفكار ا ُملقو َلبة يف محيطهم
االجتماعي (العائيل واملجتمعي) والسيايس (الجمعيات ،األحزاب،
املؤسسات )...ومحاولة تكرسيه بمختلف األشكال سواء بشكل
واع ،غري آبهني بتق ّلبات الظروف وتحوالت املجتمع.
قصدي أو غري ٍ
ف"الشلح" لم يعد؛ حسب ما يتصوره به البعض ،ذلك املواطن
البدوي املرتدي ملالبس رثة الحامل لنسق ثقايف وقيمي مغاير والذي
لم يلج بعد مكونات عالم الحداثة والتحديث ،بل لست يف حاجة إىل
التذكري بالعكس ملن ال زال لم يستوعب بعد عمق التحوالت التي
تشهدها بالدنا.
يف هذا السياق إذن يمكن إدراج ما رصّ ح األستاذ وهبي .ترصيح
يعكس يف مجمله تمثّالت وصور نمطيّة عن األمازيغية واألمازيغ
ال زالت لم تنمح بعد .قد يندمل الجرح املادي الذي يُصيب الفرد يف
حياته خالل مدة وجيزة ،لكنه من الصعب التئام الجروح الرمزية
و"الغرزات" العميقة التي نحدثها يف املجتمع وبنياته املختلفة بفعل

التجمع العاملي األمازيغي يدين التصرحيات
العنصرية لعبد اللطيف وهيب

القرارات املختلفة التي ترتجم االختيارات
السياسية غري الصائبة .تلك هي ،يف
اعتقادي ،وضعية األمازيغية راهناً .صحيح
أن فئات عريضة من املواطنني الناطقني
باألمازيغية وغري الناطقني بها ،قد تم ّكنوا
من تحطيم جزء مهم من الحواجز النفس-
اجتماعية التي تحُ ول دون االفتخار بكل ثرواتهم الرمزية ،لكنه يف
املقابل ال زالت بعض ّ
ترسبات املايض تُلقي بظاللها يف التعامل مع
قضية مركزية بني القضايا الحيوية للبالد .فاملدخل األسايس لجرب
مثل هذه األرضار يكمن يف عدم التمادي يف إلحاق الرضر ثانية،
ثم اإلرساع يف تحويل مقتضيات الوثيقة الدستورية إىل إجراءات
عملية وتدابري وقائية من شأنها إيقاف مثل هذه الترصيحات من
هنا وهناك ،ال سيّما حينما تتعارض تلك الترصيحات بمحتويات
ومضامني مختلف األدبيات والوثائق الداخلية التي ينتمي إليها
صاحبها .إىل حني ذلك ،يبقى "الشلح مول الزريعة" وتبقى معه اللغة
"الشنوية" منتصبا القامة مرفوعا الكرامة يف بالدهما .مع التذكري،
لع ّل الذكرى تنفع املؤمنني بالديموقراطية ،أنه بفضل الك ّد اليومي
ل "الشلح" وانشغاله بالسياسة الكربى وعدم لهته وراء "أَمَا ْن ْن
مَا ُرو ْر" التي تطبع الحياة السياسية والتي تعيش عىل حافة اإلفالس
وتس ُم بعض تفاصيل هذا الزمن الرديء ،استطاع بعض ساسة هذه
اللحظة التاريخية الوصول إىل ما يعتربونه القمة واملجد .بل البد
من وضع ح ّد لالزدواجية يف التعامل مع األمازيغ واألمازيغية من
خالل استغاللهم كوقود انتخابي قادر عىل صنع هذا املجد ،والتعامل
معهم بعدئذ بنظرة احتقارية والتن ّكر ملطالبهم وحقوقهم الحيوية
فما بالك بالدفاع عنهم وعن قضيتهم .لتطفو مرة أخرى مسألة
التمثيل السيايس للحساسيّة األمازيغية داخل املشهد السيايس
الوطني ومِلحاحية وجودها عرب إنضاج ظروفها الذاتية واملوضوعية
من طرف األمازيغيني املؤمنني باملرشوع األمازيغي بالدرجة األوىل.
ولن يتأتّى ذلك ،يف نظرنا ،إال بتخصيص قسط وافر من النقاش حول
القضايا التنظيمية والتنسيقية بني مختلف التصورات ووجهات
النظر التي تخرتق جسم الحركة األمازيغية .فما دامت األمازيغية،
ً
مسألة "سياسية يف األساس قبل أن
يقول األستاذ عبد الله العروي،
تتحوّل إىل قضية ثقافية أو لغوية أو تاريخية أو أخالقية" ،فال شك
أن عالجها وتدبريها يمر عرب قنوات ترصيف الفعل السيايس ومن
بينها الحزب أو التنظيم السيايس كتجسيد عميل ملرشوع مجتمعي.
بناء عىل ما سبق ،فاألمر إذا ً يتطلب عالجا ً رسيريا ً ينرصف مفعوله
عىل مجمل البنيات االجتماعية والثقافية وقنوات تكوين الناشئة
ومواطني املستقبل .لكن ،ولتحقيق هذه الغاية املثىل يقتيض األمر،
من بني ما يقتضيه ،كمدخل ّ
سن أطر قانونية وإجرائية من شأنها
وضع ح ّد للنظرات االحتقارية واالستعالئية بني الفئات االجتماعية
من جهة وبني أفراد كل فئة اجتماعية من جهة أخرى كما هو
معمول به يف بعض املجتمعات .مع العمل عىل تبسيط ظروف ولوج
األمازيغية إىل املؤسسات الدولتية دونما اللجوء إىل منطق تركيز
مزي ٍد من املساطر والتعقيدات املختلفة التي تعرقل مسارها أكثر
مما تخدمها.

علي موريف

التنديد بالسلوك اجلبان لوهيب..

نددت مجموعة العمل الشبابي األمازيغي،
يف بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه،
بكل الترصيحات العنرصية الصادرة عن
مسؤولني داخل حزب األصالة واملعارصة،
كما نددت بمحاوالت هذا الحزب توظيف
األمازيغية واألمازيغ كبيادق وحطب
جهنم،ألغراض دنيئة ولتصفية حسابات
سياسوية ضيقة من قبيل الحديث عن رفع
دعوى ضد حزب العدالة والتنمية أو غري ذلك.
واعتربت مجموعة العمل حسب البيان،
«حزب األصالة واملعارصة حزبا لقيطا كغريه
من مجموعة من األحزاب التي أسسها النظام
املغربي لخلخلة الخريطة السياسية بالبالد،
بما يضمن مصالح املتنفذين واملتحكمني يف
دواليب الدولة منذ الخمسينيات من القرن
املايض».
وأكد البيان ،عىل أن كل املبادرات أو التحركات
التي تمت تحت مسمى األمازيغية واألمازيغ،
يف ضيافة أعضاء محسوبني عىل حزب
الهمة وإلياس العماري بعيدة كل البعد
عن األمازيغية واألمازيغيني ،وال تلزم إال
أصحابها وال تعدو أن تكون فقاعات إعالمية
ألن الذين تلقوا ما تلقوه مقابل إطالقها
أعجز من أن يرضوا أو ينفعوا ،ونموذج ذلك

الدعوى القضائية ضد حزب العدالة والتنمية
أو التصويت العقابي ضده.
ودعا البيان كل مكونات الحركة األمازيغية
باملغرب إىل فضح الطابور الخامس الذي
ولد داخل الحركة األمازيغية تحت رعاية
وبدعم حزب األصالة واملعارصة  ،والوقوف
بوجوههم من أجل حركة أمازيغية مستقلة .
وجاء إصدار هذا البيان بعد املتابعة الدائمة
ملجموعة العمل الشبابي األمازيغي ،حيث
تقول مجموعة العمل يف بيانها بأنها تابعت
باستهجان عميق ما قاله عبد اللطيف
وهبي ،رئيس فريق حزب األصالة و املعارصة
بمجلس النواب ،أثناء انعقاد أشغال لجنة
املالية املخصصة لتدارس مرشوع ميزانية
 ،2013يف سياق انتقاده ملشاريع السكن
اإلجتماعي املخصص للطبقة الوسطى
والتي مفادها أن “هذه املشاريع بعيدة عن
الواقع” ،مانحا املثال عىل ذلك بمرشوع
املدينة النموذجية “تامسنا”  ،حيث قال“ :إن
هذه املدينة ما تصلح غري ليش شلح يبيع
فيها الزريعة”.
كما تتبعت مجموعة العمل الشبابي
األمازيغي يف وقت سابق بيان ما يسمى «بيت
الحكمة» الذي ترتأسه خديجة الروييس،

النائبة عن فريق األصالة واملعارصة والتي
ترأست جلسة الربملان وتلت قرار منع الحديث
باألمازيغية داخله أثناءها ،ذلك البيان املعنون
ب “بيت الحكمة” تدين تهديدات “املحكمة
الشعبية األمازيغية ” وامللئ باملغالطات ،
حيث يتهم األمازيغ بالشوفينية ،مستعمال
مصطلح مستقى من قاموس األرثودكسيني
املاركسيني بالجامعة.
كما تتبعت مجموعة العمل أيضا مجموعة
من الحروب التي قادها محسوبون عىل
األصالة واملعارصة ضد أحزاب معينة من
خصومهم السياسيني ،مستغلني يف ذلك
األمازيغية واألمازيغ ،موظفني ثلة من
املحامني وأصحاب املصالح ،باإلضافة إىل
محاولتهم الحثيثة خلق طابور خامس
داخل الحركة األمازيغية يخدم أجندة
ومصالح حزب األصالة واملعارصة ومجموعة
التحركات التي قادها إلياس العماري السنة
املاضية لخري دليل عىل ذلك ،بدءا بما سمي
«منظمة اتحاد شعوب شمال افريقيا»-
وانتهاءا برفع دعوى قضائية ضد حزب
العدالة والتنمية و التي لم ترفع.

منظمة إزرفان تقاضي عبد اللطيف وهيب

عقد املكتب الوطني ملنظمة إزرفان إجتماعه الدوري ،يوم 18نونرب
املايض بأنفا الدارالبيضاء ،وبعد تدارسه األوضاع السياسية،
الحقوقية ،اإلقتصادية ،اإلجتماعية و الثقافية ،يف عالقتها بالقضية
األمازيغية يف املغرب ،أعلن يف بيان توصلت الجريدة بنسخة منه،
عن تنديده بإنعدام اإلرادة السياسية الحقيقية لإلصالح عىل كل
املستويات ،وبإستمرار تجريد السكان األمازيغ يف كل مناطق
املغرب ،من أراضيهم وثرواتهم الطبيعية.
وأعلنت إزرفان يف بيانها عن قرارها برفع دعوى قضائية  ،ضد
املسمى عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق النيابي لألصالة و
املعارصة.
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وطالبت باإلطالق الفوري لكافة املعتقلني السياسيني للقضية
األمازيغية ،وبالكشف عن مصري املناضل األمازيغي املختطف
بوجمعة هباز.
كماعربت املنظمة عن تضامنها مع الحزب الديموقراطي األمازيغي
املغربي ،وتعترب حكم الحل الصادر يف حقه من طرف القضاء
املرتيش ،حكما عديم األساس .كما تتضامن مع الحركة الوطنية
لتحرير أزواد يف حربها ضد قوى الظالم ،وحذرت الدولة املغربية
من تبعات أي تدخل يمس بحقوق الشعب األمازيغي األزوادي يف
تأسيس دولته.

تتبع التجمع العاملي األمازيغي الترصيح العنرصي للسيد عبد اللطيف وهبي ،يف
حق األمازيغيني بمجلس النواب املغربي ،وبعد طول انتظار إعتذار ال يلوح يف األفق
من طرف رئيس الفريق الربملاني لحزب األصالة واملعارصة عما بدر منه ،وبعد أن
حاول هذا األخري وحزبه تحويل األمر إىل ما يشبه حربا بني حزبني ،عىل الرغم من أن
منظمات وفاعلني أمازيغيني كثريين استنكروا الترصيح العنرصي للسيد وهبي يف
حق األمازيغيني ،أعلن التجمع العاملي األمازيغي يف بيان صادر عنه ،توصلت الجريدة
بنسخة منه ،للرأي العام املغربي تنديده بتجاهل السيد عبد اللطيف وهبي وحزبه
األصالة واملعارصة ملختلف ردود الفعل األمازيغية عىل ترصيحه العنرصي يف حق
املاليني من املواطنني املغاربة ،وكذا رفضه لإلعتدار عما بدر منه مع محاولته تحوير
ما بدر منه بما يجنبه تبعاته بتواطؤ من الحزب الذي ينتمي اليه.
وندد ذات البيان ،بشدة القرار الوهمي املتعلق بمنع الحديث باألمازيغية داخل قبة
الربملان الذي تلته السيدة خديجة الروييس العضوة بنفس حزب السيد عبد اللطيف
وهبي ،والذي تربأ منه رئيس الربملان.
وطالب التجمع يف بيانه ،كافة رؤساء الفرق الربملانية باإلعالن عن موقفهم من ذلك
القرار الوهمي ،كما دعا كافة النواب الربملانيني إىل املبادرة بالحديث باألمازيغية

داخل الربملان املغربي لتتضح الجهة التي وقفت وراء ذلك القرار الوهمي.
ويقول البيان عىل أن حزب األصالة واملعارصة وغريه من االحزاب إن كانت لها النية
حقا يف الدفع بتطبيق ترسيم األمازيغية ،فباإلضافة للربملان لديها مجال واسع للعمل
يف إطار املجالس البلدية والجماعية .كما تساءل التجمع يف بيانه ،عن السبب الذي
جعل تلك املجالس تتجاهل القيام بدورها يف إقرار ترسيم األمازيغية عرب املبادرة إىل
كتابة أسماء الشوارع واملؤسسات التابعة لها وإشارات املرور بحرف تيفيناغ.
ويؤكد البيان ،عىل املسؤولية الكاملة لحزب األصالة واملعارصة ولفريقه النيابي
يف الترصيحات العنرصية اتجاه األمازيغيني الصادرة عن رئيس فريقهم النيابي،
وكذا حول قرار منع األمازيغية بالربملان املغربي ،ودعا رئيس الفريق الربملاني للبام
إىل اإلرساع بتقديم اعتذار علني ورصيح للمواطنني املغاربة األمازيغ عن كالمه
العنرصي ،وعن القرار الوهمي القايض بمنع استعمال األمازيغية بالربملان املغربي،
كما دعا نفس الحزب اىل الكف عن أساليب الخداع واملناورة لتجنيب رئيس فريقه
الربملاني تبعات كالمه الذي يحتقر فيه األمازيغ والتغطية عن تواطؤهم و دورهم يف
منع الحديث باألمازيغية داخل الربملان املغربي.

املؤمتر الدويل للشباب األمازيغي يندد
بعنصرية حزب البام و رئيس فريقه الربملاين
أكدت ،لجنة التنسيق للمؤتمر الدويل للشباب األمازيغي ،يف بيان توصلنا بنسخة
منه ،أنها تتبعت الكالم العنرصي لرئيس الفريق الربملاني لحزب األصالة
واملعارصة يف حق األمازيغ ،وكذا مختلف تعقيباته املستفزة عىل ردود الفعل التي
خلفها ذلك الكالم العنرصي اإلحتقاري لألمازيغيني .وبناءا عليه تعلن للرأي
العام املغربي أن ما صدر عن السيد وهبي من كالم عنرصي،وعناد صبياني،
ورفض لإلعتذار وكيل لالتهامات يف حق الحركة األمازيغية ،غري مستغرب بتاتا
من رئيس فريق برملاني لحزب خرج ،حسب تعبري البيان ،من أقبية املخابرات
املغربية ،وهرول إليه كل الباحثني عن تذكرة الرىض املخزني الراغبني يف ركوب
قطار نخب البالد التي تنهب ثروات العباد ،وضمنهم السيد وهبي شخصيا الذي
غادر حزب الطليعة املعروف بعروبيته املتشددة قبل اإلنتخابات األخرية فقط.
ونددت اللجنة يف بيانها ،بعنرصية رئيس الفريق الربملاني لحزب األصالة
واملعارصة ،وكالمه العنرصي يف حق املواطنني األمازيغيني واملغاربة ،كما نددت
بترصيحاته املختلفة التي تعترب املناضلني األمازيغيني أشباه مثقفني يف خدمة
حزب العدالة والتنمية وباحثون عن فرص إلصدار البيانات وجاهلني بالسياسة
وبالتوظيفات السياسة.
وأضاف البيان ،بأن آخر من سيعطي الدروس يف السياسة والتوظيفات السياسة
يف املغرب هو السيد وهبي ،مادام مجرد موظف معني بغطاء انتخابي اليمارس
السياسة بقدر ما يؤدي وظيفة ودور يف مرسحية اسمها املعارضة ،يف حني أن
الذي يحكم فعال يف املغرب هم أنفسهم من أسسوا حزب السيد وهبي.
وذكرت اللجنة السيد رئيس فريق البام الربملاني عضو حزب الطليعة العروبي
سابقا ،أنه يف الوقت الذي كان يدافع فيه عن عروبة املغرب قبل أن يغري لونه
السيايس ،فالحركة األمازيغية التي يتحدث عنها تمكنت من تغيري توابث
النظام ،ووضعت حدا إليديولوجية القومية العربية العنرصية وفرضت عىل
مختلف األحزاب واملكونات السياسة املغربية تغيري نظرتها األحادية العنرصية
للهوية الوطنية ،وما كان للسيد وهبي أن يرفعه رأسه اليوم ويقول أنه شلح لو
كان األمر يعود له أو لحزبه السابق حزب الطليعة أو الحايل حزب البام.
وأثارت اللجنة يف بيانها ،انتباه السيد وهبي اىل أن الحركة األمازيغية أكربمنه
ومن حزبه و أن القضية األمازيغية بما يف ذلك كل ما يرتبطبها من قوانني
تنظيمية ملف أكرب منه ومن حزبه  ،لذا فاألمازيغيني يوجهون رسائلهم
ومقرتحاتهم إىل العناوين الصحيحة وال يضيعون وقتهم يف الحديث مع
موظفني بأقنعة سياسيني وبغطاء انتخابي.
يف األخري أكد البيان عىل أن املكتب السيايس لحزب البام ،مطالب بإعتذار
رسمي عن ما صدر عن أعضاء من حزبه ،و تحمل مسؤولية منع األمازيغية
بالربملان لحزب األصالة واملعارصة الذي ال يمكنه أن ينفي أن رئيس فريقه
الربملاني صوت لصالح ذلك املنع.
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منظمة تامينوت تنددبالتصريح العنصري ألحد قياديي حزب
األصالة واملعاصرة يف حق األمازيغيني

تابع املكتب الفيدرايل ملنظمة تاماينوت ،تداعيات الترصيح
العنرصي لرئيس الفريق الربملاني لحزب االصالة واملعارصة
السيد عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب خالل مناقشة ميزانية
سنة  2013يوم الخميس فاتح نونرب  ،2012حيث أعترب بأن
مرشوع مدينة تامسنا "مايصلح غري ليش شلح إبيع فيها
الزريعة".
واعتبارا للمضمون العنرصي لهذا الترصيح ،حسب بيان
املنظمة توصلت الجريدة بنسخة منه ،وللجهة الصادرة عنها
وما تمثله ،وحيث أن املعني باألمر لزم الصمت حيال تداعيات
ذاك الترصيح رغم الضجة اإلعالمية التي أحدثها ،أعلنت منظمة
تاماينوت يف بيانها ،أن السيد رئيس الفريق الربملاني لحزب
األصالة واملعارصة عرب بترصيحه ذاك عن تعايل مريض عنرصي،
يربر به معاملة األمازيغ معاملة تمييزية عنرصية تختلف
اجتماعيا وقانونيا مع معاملة سائر املغاربة ،وذلك بتأكيده
عىل أن ما ال يليق بباقي املغاربة نظرا النعدام معايري معينة
فيه ،يصلح ملغاربة آخرين نعتهم قيادي األصالة واملعارصة
ب "الشلوح" .وأضاف إن الصورة النمطية " عن الشلح" التي
التجأ إليها السيد عبد اللطيف وهبي ،تؤكد مرة أخرى بأن وعي
جزء من النخبة السياسية باملغرب وعي منحرف ،وسبب رئييس
من أسباب تردي الوضع السيايس ببالدنا.
وأشار البيان إىل أن سلوك رئيس الفريق الربملاني لحزب األصالة
واملعارصة ،ينم عن عنرصية خفية تظهر بصورة غري واعية

لدى سياسيني يتشدقون يف كل مناسبة عن التزامهم باملساواة
والحقوق والكرامة اإلنسانية .وأن تلك العنرصية الخفية تكاد
تكون عنرصية منهجية يف حالة بعض قيادات حزب األصالة
واملعارصة ،إذا استحرضنا مضمون قرار سوريايل سبق لنائبة
عن البام ،السيدة خديجة الروييس ،أن تلته عىل مسامع
الربملانيني يوم  7ماي  ،2012يقيض بإرجاء تداول األمازيغية
بالربملان إىل حني توفري اإلمكانيات البرشية واللوجستية
للرتجمة.
واعترب املكتب أن ذاك القرار الذي تلته السيدة خديجة الروييس
بصفتها رئيسة للجلسة ،تبني بأنه ال يلزم إال نائبة حزب األصالة
واملعارصة ،حيث أكد رئيس مجلس النواب يف رسالة بتاريخ
 23أغسطس  ،2012موجهة إىل رئيس املرصد األمازيغي ،بأن
مجلس النواب لم يتخذ أي قرار بمنع استعمال اللغة األمازيغية
يف أشغال املجلس وأن جميع اإلدعاءات املخالفة لذلك ال أساس
لها من الصحة .اليشء الذي يطرح أكثر من عالمة استفهام
عىل السلوك السيايس لحزب البام حيال امللف األمازيغي ،ويلزم
الحزب بتوضيح موقفه من سلوك بعض قيادييه.
واستنكرت منظمة تاماينوت هذا السلوك الذي يأتي يف وقت
يطمح فيه املغاربة لقانون تنظيمي لألمازيغية يصلح ما
أفسدته سياسات دولة ما بعد إلغاء معاهدة الحماية؛ و دعت
كل الديمقراطيني إىل الوقوف يف وجه كل املمارسات العنرصية
أيا كان مصدرها.

مجعية تكمات للبقالة تطالب بتقدمي الربملاين
عبداللطيف وهيب العتذار رمسي عما بدر منه
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سياق مناقشة ألحدى مشاريع القوانني أن مدينة تامسنا قرب الرباط تعد مرشوعا فاشال وال
تصلح إال (ليش شلح يبيع فيها الزريعة) بما يعني ذلك من إلصاق وإنساب أي فشل للعنرص
األمازيغي ،فإن جمعية تكمات للبقالة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين ملثل هكذا ترصيح
ملا ينم عليه من حقد عنرصي اتجاه املكون األمازيغي كأحد مكونات الشعب املغربي الضاربة
جذورها يف تاريخ هذا البلد وتوظيف األمازيغ واألمازيغية ألغراض دنيئة ولتصفية حسابات
سياسية وهذا يدل عىل تحقري وإهانة اإلنسان االمازيغي واالمازيغية.
ومن جهة أخرى فهذا طعن للدستور الجديد للمملكة الذي اعرتف باألمازيغية من جهة ورضبا
ملرتكزات الهوية املغربية من جهة ثانية .السيما وأن الربملاني املذكور يدعي تمثيله لألمة داخل
املؤسسات الترشيعية...
ومن هذا املنطلق وبالنظر لخطورة هذا الترصيح ،نطالب نحن املنتسبني لجمعية تكمات للبقالة
– بإلحاح بتقديم السيد الربملاني العتذار رسمي عما بدر منه ،وذلك خالل الجلسات العمومية
ملجلس النواب ،وأن يتم نرش نص االعتذار بوسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية.
أخذ الكثري من الناس يرددون بأن اللغة
والثقافة األمازيغية مصدر ورافد ومكون
مركزي وأسايس للهوية املغربية ،وانطالقا
من ذلك وجب أن ال تتخذها جهة معينة أو
شخص معني صهوة للمزايدة واإلحتكار
واملتاجرة الخ .ومثل هذه املقوالت املتناقضة،
يؤسس يف الحقيقة لوجهات نظر غاية يف
التبسيط والتبخيس .ألن الذين يرددونها ،عن سوء
أو حسن نية ،يقومون بتحنيط املغالطات التي
قد يستهلكها جمهور معني من التابعني وتابعي
التابعني .وستقوم بتأدية دورها يف تعميق أزمة
األمازيغية والديموقراطية واملواطنة عىل حد سواء.
هذا النوع من املقوالت كان وليد السياق الراهن الذي
عرف نوعا من اإلنفراج النسبي يف مسألة التنوع
اللغوي والثقايف يف كنف الدولة املغربية املعارصة .ومن
املالحظ أن جل الذين يرددون هذا الكالم ال يربطونه
أبدا بسياقه التاريخي والرمزي ،وال بالجهات التي
كانت السباقة إىل إثارته والعمل عىل التعريف به
والنضال من أجل ترسيخه .فعادة ما يتناول هذا
املوضوع ليس من أجل ترسيخ مبدأ التعددية الثقافية
والهوياتية باملغرب ،ولكن من أجل سحب البساط
تحت الذين حملوا هذا الهم ودافعوا عنه ،وكانوا سببا
يف تحطيم أسطورة الهوية العربية الوحيدة للدولة
املغربية.
فالقول بأن الدولة املغربية دولة للتعدد واإلختالف يف
إطار الوحدة وبالتايل اعتبار األمازيغية لغة وثقافة
صلبا للهوية املغربية املتعددة ،ليس وليد الصدفة،
ولكنه كان وال زال أحد أهم مبادئ الحركة األمازيغية
باملغرب منذ أواسط ستينيات القرن املايض ،وهي
التي ساهمت يف دفعه نحو حلبة النقاش العمومي يف
الوقت الذي كانت فيه هذه املقوالت عنوانا للتخوين

العدد  - 148دجنرب 2962/2012
الشبكة األمازيغية تطالب جملس النواب برفع احلصانة
الربملانية عن «عبد اللطيف وهيب» واختاذ ما يلزم قانونا

اِلتأم املكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية من
أجل املواطنة ( أزطا أمازيغ ) يف اجتماعه
العادي يوم  10نونرب  ،2012وتداول حول
بعض القضايا اآلنية ذات الصلة بربنامجه
ومضامني مرشوع مُقرتح القانون التنظيمي
لتفعيل رسمية اللغة األمازيغية ،ا ُملزمع
تقديمه قريبا تفعيال للبند الرابع من الفصل
الخامس من الدستور املغربي.
كما تداول أعضاء املكتب التنفيذي يف واقع
األمازيغية لغة وثقافة يف مغرب اليوم،
وأجمع ا ُمل ِ
جتمعون عىل استمرار التمييز
واإلقصاء والتحقري ضد األمازيغية واألمازيغ،
وكان آخرها العبارات العنرصية التحقريية
التي جاءت عىل لسان رئيس الفريق الربملاني
لحزب األصالة وا ُملعارصة "عبد اللطيف
وهبي".
وقد اعترب املكتب التنفيذي ،حسب بيان
توصلت الجريدة بنسخة منه ،مثل هذه
السلوكات والعبارات املتكررة اختيارا
ممنهجا يكرس واقع الدونية لألمازيغية
واألمازيغ يف وطنهم ،ويكشف عن العقلية

املعادية لقيم اإلنصاف واملساواة لدى
رشيحة واسعة من السياسيني واملسؤولني
العموميني .مما يتطلب من جميع القوى
الديمقراطية والحقوقية املكافحة من أجل
رفع كل أشكال التمييز ،والتعامل بحزم مع
مثل هذه املمارسات والترصيحات املهينة
لكرامة املواطن املغربي ،والتي قد تكون لها
تداعيات أكثر خطورة.
وطالب املكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية
من أجل املواطنة يف بيانه ،مكتب مجلس
النواب برفع الحصانة الربملانية عن النائب
املذكور واتخاذ ما يلزم قانونا.
َ
الدولة املسؤولية الكاملة
وحمّ ل املكتب
بشأن استمرار التمييز العنرصي ضد
األمازيغ واألمازيغية واستمرار التكريس
ملنظومة قانونية وسياسية وإيديولوجية
مدمرة ملقومات هويتنا الوطنية ولكرامة
املواطنني واملواطنات وتحرمهم من حقهم
يف التمتع بكافة حقوقهم (اللغوية والثقافية
واالقتصادية والسياسية )...كما هي متعارف
عليها دوليا.

بيان استنكاري من مجعيات دائرة تارودانت الشمالية
ضد التصريح العنصري للسيد عبد اللطيف وهيب
استحضارا للسياق املغربي الجديد
بحموالته السياسية واالجتماعية
والثقافية ،ولطموح اإلنسان املغربي
لتحقيق كرامته املهدورة من جراء
تواتر تدابري سياسية مفرطة يف
األحادية واملركزة مند أكثر من نصف
قرن .ووعيا بأهمية ورضورة استثمار
املمكنات والتحوالت الجديدة لتحقيق
رشوط االنتقال إىل مغرب الحداثة
والديمقراطية ،بما يسمح لإلنسان
املغربي بالتصالح مع ذاته وهويته
ووجوده اإلنيس .
وحيث أن مسؤولية انجاز رشط
االنتقال التاريخي للمغرب املنشود،
تقتيض توفر نخب سياسية واجتماعية
وثقافية مسؤولة وواعية بحساسية
املرحلة ،وتعقيداتها ،مما يستوجب
منها القطع مع كل الخطابات املتجاوزة
واملمارسات املعيقة ،تلك التي تذكرنا
باملايض املرفوض والتي تحول دون
التأسيس الفعيل ملغرب التعدد والكرامة
والعدالة االجتماعية.
وفيما كان يتطلع الجميع إىل حصول
تغيري ملموس يف السلوك واملمارسة
السياسية ،تفاجأ الرأي العام الوطني
واملحيل بالترصيح الغري املسؤول الذي
صدر عن النائب الربملاني ممثل دائرة
تارودانت الشمالية ورئيس فريق حزب
األصالة واملعارصة بمجلس النواب
السيد عبد اللطيف وهبي ،واملتضمن
ألوصاف التحقري والعنرصية يف حق

الشعب األمازيغي املتطلع إىل استعادة
مكانته وحضوره الفعيل داخل
كل املعادالت السياسية والثقافية
والتنموية بفضاء مغرب اليوم .
ووعيا منا بأبعاد السياق املذكور،
وبعد أن استقصينا نحن مجموعة من
جمعيات املجتمع املدني بتارودانت
الشمالية يف مالبسات وتداعيات هذا
الترصيح العنرصي ،وبعد أن رفض
النائب الربملاني املعني تقديم اعتذاره
عن كالمه الذي أساء إىل رشائح عظمى
من املواطنني واملواطنات.
فإننا نضم صوتنا إىل جميع األصوات
الحرة الواعية بدقة املرحلة ،وباألدوار
املنتظرة من كافة الفاعلني واملسؤولني
– املستنكرة لهذا الترصيح املخيب
لآلمال ،كما نضيف إليه احتجاجنا
عىل أسلوب االستغالل املمنهج لقضايا
ومكونات املنطقة ،من خالل استدراجها
وإقحامها يف حمأة الرصاع السياسوي
بني األحزاب السياسية وتحويل صلب
املشكل وموضوعه إىل مجرد سجال
سيايس عابر بني أطراف يف الحكومة
واملعارضة  ،يف الوقت الذي تنتظر فيه
ساكنة هذه املنطقة املهمشة واملقصية
لعقود طويلة تدابري سياسية وتنموية
تصب يف صلب اهتمامات املواطنة
وقضاياها املصريية .
وعىل هدا األساس نعلن للرأي العام
املحيل والوطني :
 -استنكارنا الشديد لهذا الترصيح

األمازيغية لنا ال لغرينا

عندما تم اإلعرتاف الرسمي بأن املغرب
والسجن والعقاب والتفرقة والعمالة.
دولة متعددة تعددا تتوسطه األمازيغية
لقد كانت الحركة األمازيغية
لغة وثقافة وقيما ،بروافد متنوعة
ومناضلوها وبعض الديموقراطيني
ومتناغمة ،سارع مجموعة من فلول
يواجهون أسطورة الوحدة والقومية
القومية العربية األصولية إىل مهاجمة
العربية التي كانت متأججة يف ذلك
حاميل هذا املرشوع ألن هذا اإلعرتاف
الوقت بواسطة مفاهيم التعدد
يف حقيقة األمر إعالن رصيح عن
واإلختالف الذي يجب أن يكون السمة
موت املرشوع القومي العربي الشمويل
املميزة للدولة املغربية العرصية .و كان
واإلقصائي باملغرب ،وانتصار للقيم
املثقفون املغاربة العروبيون إبان ذلك
الديموقراطية التي ال يمكن أن تستقيم
يستميتون من أجل صنع مغرب عربي
من دون استلهام أسباب التعدد وتدبري
عرب اإلسترياد و اإلستهالك املفرط
عبد السالم بومصر
اإلختالف ،قدر اإلنسانية ومصريها
لألفكار القومية العربية املرشقية.
املرشق.
فصارعوا الزمن من أجل "القتل
كتب العديد من الذين لحقتهم رياح التغيري
الرسيع للهجات الرببرية" و "جالء الرببر" كما تم
الديموقراطي بغتة بأن األمازيغية ملك لجميع املغاربة
"جالء الفرنسيس".
وال يجب أن تكون حكرا عىل أحد .وهم بذلك يكتبون ما
ومن السهل عقد مقارنة بسيطة بني كتابات مناضيل
يجهلون ويزايدون عىل أنفسهم وعىل غريهم بما ليس
ومناضالت الحركة األمازيغية وكتابات مناضيل
حقا .صحيح أن الحركة الديموقراطية األمازيغية
ومناضالت القومية العربية يف تلك الفرتة وما بعدها
هي السباقة إىل طرح املسألة القضية منذ الستينيات،
لنتبني بوضوح بأن مقولة تعدد الهوية املغربية
وهي التي دافعت عنها باستماتة حتى اليوم وماضية
وتعدد روافدها إبداع ديموقراطي أمازيغي يف التاريخ
يف هذا األمر إىل األبد ،ولكنها لم تقل أبدا بأن قضيتهم
السيايس املغربي املعارص .ويجب عىل الذين يتناولون
قضية أمازيغية أمازيغية ،أو قضية أمازيغية عربية،
هذا املوضوع أن يتحلوا بقليل من املوضوعية
أو أمازيغية كردية ...ولكن جميع الوثائق الصادرة
واألريحية األخالقية ليقولوا ذلك لجمهور القراء،
عن التنظيمات الديموقراطية األمازيغية منذ الكتابات
عوض التبجح بالدفاع عنها ملواجهة الذين كانوا سببا
األوىل للنخب األمازيغية املثقفة مرورا بميثاق أكادير
يف تلقينها للمغاربة منذ فجر اإلستقالل.

العنرصي الذي يؤكد بامللموس مستوى
وطبيعة العرض االنتخابي الذي ال
يرشف املنطقة طيلة تاريخها .
 أننا نرفض إدراج هذا االستنكار يفصلب أي مزايدة سياسية بني األحزاب
بهدف ترجيح كفة حزب عىل آخر ،
ألنه ينطلق من قضية مجتمعية تروم
رد االعتبار لإلنسان املغربي يف قيمته
وكرامته .
 أننا نرفض أساليب االستغالل الذيتتعرض له ساكنة تارودانت وثرواتها
الطبيعية واالقتصادية وحرشها يف
رصاعات حزبية ضيقة هي يف منأى عن
اهتماماتها األساسية املرتبطة بواقع
التهميش واإلقصاء والفقر واألمية
وغريها من األمراض االجتماعية
التي يفرتض عىل منتخبيها جميعا
مواجهتها بما يكفي من الجرأة
واملسؤولية السياسية واألخالقية .
التوقيعات:
 -1جمعية ازمزا بتارودانت -2
جمعية تكمي للتنمية املحلية جماعة
اداوكماض اولوز  3-جمعية تيتماتني
للتنمية والتعاون بأولوز  4-جمعية
توادا للتنمية واالعمال االجتماعية
باوالدبرحيل  5-جمعية التقدم بجماعة
تنزرت 6-جمعية ادحمو للتنمية
والتعاون  7-جمعية اكادير نتافوكت
باداوكماض .

إىل بيان األستاذ شفيق إىل اليوم ظلت تؤكد
دوما بأن األمازيغية ملك لجميع املغاربة ألنها
قضية ديموقراطية وليست عرقية ،ولهذا
نادت بتعميم تدريسها عىل جميع املغاربة
وليس فقط عىل الناطقني باألمازيغية .وكتب
الكثري من األمازيغ بأن املغرب دولة أمازيغية
األرض متعددة اللسان فاتهموا بإحياء
الظهري الرببري والعمالة لإلستعمار وخلق أسباب
الفتنة الخ.
ولكن العكس هو الذي كان يحصل دوما ،فاملثقفون
العروبيون املتطرفون واملعتدلون واإلسالميون
واليساريون والليرباليون وتنظيماتهم السياسية
والجمعوية املدنية لم تكن تقبل أبدا بأن تكون
األمازيغية لغة وثقافة قضية وطنية تهم الجميع،
وظلوا يعتربونها قضية أمازيغية أمازيغية .ولذلك
كرهوا مبدأ تعميم تدريسها وإجباريته.
اللغة والثقافة والقيم األمازيغية ،قضية وطنية تهم
الجميع يف دولة املواطنة .وال يمكن أن يحتكرها
شخص أو أشخاص أو تنظيم ،تماما كالقضايا
الوطنية األخرى ،كقضية املرأة عىل سبيل املثال:
فهل يمكن أن تناضل املنظمات النسائية من أجل أن
تكون قضيتهن قضية خاصة بهن؟ هذا غري صحيح
وغري ممكن ،ألن قضية املرأة قضية مرتبطة بدولة
املواطنة .املرأة مواطنة تعيش جنبا إىل جنب مع
الرجل املواطن عىل حد سواء .األمازيغية أيضا قضية
وطنية مرتبطة باملواطنة ،ألن املواطن املغربي مواطن
أمازيغي و عربي و ...والجميع مواطنون مغاربة
يجب أن يتمتعوا كلهم بالحقوق التي تكفلها يف كنف
دولة املواطنة العرصية .هذا هو الخيار الديموقراطي
األصوب.
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مجتمع

بناء على مرسوم مزور ومل ينشر باجلريدة الرمسية خيص التحديد الغابوي ملنطقة أخرى

حتديد امللك الغابوي مبنطقة اشتوكة أيت باها
يهدد السكان بالتهجري ومصادرة أراضيهم

جددت تنسيقية أدرار ،التي تضم عددا من هيئات
املجتمع املدني بدائرة آيت باها ،طلبها لرئيس الحكومة
عبد اإلله بنكريان بالتدخل إللغاء الظهائر الخاصة
بتحديد امللك الغابوي باملنطقة التي لجأت إليها مؤخرا
املندوبية السامية للمياه والغابات لتربير عملية تحديد
ما سمي بأمالك الدولة بالدائرة الجبلية لشتوكة آيت
باها يف أفق نزع ملكية أرايض ساكنتها وتحويلها إىل
غابة .وأكد عضو التنسيقية عبد السالم الشكري يف
ترصيح لوسائل اإلعالم ،أن عملية التحديد التي كان
من املزمع أن ترشع املندوبية السامية للمياه والغابات
يف مبارشتها خالل شهر شتنرب املايض ،والتي أوقفتها
مجربة عىل إثر ضغط املجتمع املدني والساكنة التي
عم صفوفها سخط عارم ،والتي خاضت احتجاجات
كبرية ،وعقدت لقاء مع وزير الداخلية امحند العنرص.
(عملية التحديد هذه) شابتها الكثري من االختالالت
ورافقها الكثري من الغموض ،إذ كان سيتم تنفيذها
بناء عىل مرسوم مزور ،حيث لم يتم نرشه يف الجريدة
الرسمية كما تقتيض بذلك اإلجراءات واملساطر الجاري
بها العمل ،هذا فضال عن أن املرسوم ،استنادا إىل رقم
ترتيبه ،يخص التحديد الغابوي بمنطقة غفساي
وتاوريرت وليس منطقة آيت باها.
واعترب املتحدث أن عملية تدليس كبرية وقعت ،وكان
عىل إثرها ستتم مصادرة أرايض املنطقة واالستحواذ
عىل خرياتها ومواردها الطبيعية املختلفة ،بل
وباألساس تهجري ساكنتها ،علما أن هذه الساكنة
األصلية ورثت أبا عن جد هذه األرايض وعملت عىل
استصالحها وزراعتها ،وواجهت املستعمر من أجل
الحفاظ عليها.
وأوضح عبد السالم الشكري عضو تنسيقية أدرار أن
نفي الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واملجتمع
املدني ،الحبيب الشوباني ،مؤخرا يف جلسة لألسئلة
الشفوية بمجلس النواب ،إصدار رئيس الحكومة هذا
املرسوم الخاص بالتحديد الغابوي بمنطقة آيت باها،
يعد أمرا مثريا عىل اعتبار أن ذلك يعترب شكال من أشكال
التدليس .هذا علما ،يشري املتحدث ،أن املدير اإلقليمي
للمياه والغابات ومحاربة التصحر باملنطقة سبق وأن
رصح أن هذه األرايض ال تنطبق عليها قرينة الغابة،
األمر الذي كلفه حني ذاك منصبه.
وأضاف ذات املصدر أن العملية شابها الكثري من

الغموض وعدم الشفافية منذ البداية ،حيث تم استغالل
األوضاع الهشة للساكنة ولم تطبق اإلدارة مسطرة
الدعاية واإلشهار املنصوص عليها قانونا ،بل وعطلت
يف هذا الصدد حتى دور «الرباح» املعروف بفعاليته
الفائقة يف إيصال الخرب ألبسط مواطن وأبعدهم عن
املراكز اإلدارية ،وهو ما يرضب يف العمق ما تضمنه
الدستور الجديد ،خاصة ما يتعلق بحق املواطن يف
الحصول عىل املعلومة.
وأفاد أنه تم اكتشاف األمر بالصدفة من طرف أحد
محاميي املنطقة حينما وجد اإلعالن معلقا باملحكمة
االبتدائية بإنزكان ليخرب بعد ذلك بعض أفراد الساكنة
وممثيل هيئات املجتمع املدني ،يف حني أن العملية كانت
تتطلب إجراء تشاور واسع مع الساكنة أو من يمثلهم
من منتخبني أو هيئات املجتمع املدني.
ومن جانبه ،أكد عبد الله دكاير ،فاعل جمعوي وعضو
مكتب الفرع اإلقليمي لحزب التقدم واالشرتاكية بإقليم
شتوكة آيت باها ،عىل استعجالية قيام الحكومة بإلغاء
أي ظهري أو مرسوم سواء كان قديما أو جديدا والذي
تسعى من خالله إىل تجريد السكان األصليني من
حقوقهم يف تملك أرايض أجدادهم واالنتفاع بها.
وشدد املتحدث عىل دعم حزب التقدم واالشرتاكية
للساكنة وهيئات املجتمع املدني التي أبانت عن وعي
واسع بمخاطر عملية التحديد والتي ستؤدي يف حال
تنفيذها إىل أكرب عملية تهجري ،عىل اعتبار أن التحديد
يهم قبائل ودواوير بمنطقة آيت باها الجبلية التي تضم
جماعات فقرية تحتاج إىل املزيد من الدعم مع رضورة
إخراج ساكنتها من التهميش وكل أنواع الهشاشة ،وأن
تنفيذها(عملية التحديد) سيؤدي إىل حرمان الساكنة
من مورد عيشها الوحيد.
ووصف عبد الله دكاير العملية بأنها بمثابة اضطهاد،
قائال «كيف يعقل أن الدولة تقبل قانونا ويف بعض
املجاالت بعقود االستمرار قصد تحفيظ األرايض ،يف حني
يتم التعامل عكس هذا املنطق يف حالة هذه الساكنة ،إذ
ترغب يف فرض تحديد ما يسمى بتحديد امللك الغابوي
ضدا عىل رغبة السكان ويف غياب تام للتواصل والتشارو
بصفتهم مالكني حقيقيني ووحيدين لهذه األرايض.
وجدد املتحدث رفضه ملرسوم التحديد املزعوم والذي لم
يتم نرشه حتى يف الجريدة الرسمية ليتخذ قوة اليشء
املقيض به ،معلنا رفضه الكيل بمكيالني.

تنسيقية مجعيات املجتمع املدين جلهيت سوس ماست درا وأكلميم امسارة تطالب
الدولة املغربية بإلغاء كل الظهائر والقوانني االستعمارية اليت مبوجبها تستويل
على أراضي و غابات وثروات السكان األصليني

طالبت تنسيقية جمعيات املجتمع املدني
لجهتي سوس ماست درا وأكلميم اسمارة،
يف بيان توصلت الجريدة بنسخة منه،
الدولة املغربية باحرتام العهود واملواثيق
الدولية ويف مقدمتها اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
وقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة
بخصوص الشعوب األصلية؛ بضمان
حقوق السكان األصليني يف الترصف الحر
يف أراضيهم وثرواتهم ومواردهم الطبيعية
واحرتام حقهم يف أسباب عيشهم الخاصة،
وإلغاء كل الظهائر والقوانني االستعمارية
(ظهري أرايض الجموع والسالليات ،ظهري
تحديد امللك العمومي الغابوي ،ظهري
األرايض البحرية ،ظهري أرايض الرشفاء،
ظهري األرايض املخزنية ،ظهري أرايض
الكيش…) ،والتي بموجبها تستويل الدولة
ظلما عىل أرايض وغابات وثروات السكان األصليني الطبيعية منها واملعدنية ،وتعويضها بقوانني تحمي حقوقهم .
كما طالبت التنسيقية بإرجاع كل األرايض إىل أصحابها األصليني التي صودرت منهم إبان وبعد االستعمار الفرنيس
واالسباني ،بناء عىل قوانني كولونيالية مع االعتذار ورد االعتبار املادي واملعنوي لهم ،عمال بمبدأ جرب الرضر ،وبضمان
حق السكان األصليني يف املشاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة باملسائل التي تمس حقوق األرض من خالل ممثلني
يختارونهم بأنفسهم ،وتمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية .
وطالب ذات البيان ،الدولة املغربية بتحمل مسؤولياتها األخالقية والسياسية والتاريخية يف حماية السكان األصليني من
هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمني من أقاليم الصحراء ،الذين يهددون أمنهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية
وثرواتهم من شجر األركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن املوروث العاملي املحمي .
وطالب نفس البيان ،بالكشف عن الجهات املستفيدة من عائدات الثروات املعدنية والطبيعية املتواجدة بسوس الكبري
وباقي مناطق املغرب ،مع تمكني السكان من االستفادة من هذه الثروات التي تستنزفها الرشكات النافذة ،وبفتح
تحقيق جدي يف الفساد والخروقات والتجاوزات التي تمارسها كل من املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر ،ومديرية الشؤون القروية ،ومؤسسة العمران .
واستنكرت التنسيقية يف نفس البيان ،إطالق وحماية الخنزير الربي الذي يهدد أرواح السكان وممتلكاتهم .
وأعلنت استعدادها لخوض جميع األشكال النضالية إىل حني تحقيق مطالبها .
وجاء إصدار البيان عىل هامش الوقفة االحتجاجية التي نظمتها تنسيقية جمعيات املجتمع املدني لجهتي سوس
ماست درا وأكلميم اسمارة أمام الربملان يوم  9دجنرب الحايل ،والتي صادفت اليوم العاملي لحقوق اإلنسان ،وذلك تنفيذا
ملا تقرر يف لقائي التنسيقية بكل من أنفا(الدار البيضاء) واغرم (تارودانت) ،وكذا استجابة ملطالب جمعيات املجتمع
املدني وساكنة سوس الكبري والعديد من مناطق املغرب املهمش ،نتيجة ما تراكم من سياسات نهب األرايض والثروات
الطبيعية واملعدنية وتدمري املحيط البيئي وتكريس سياسة امليز والتفضيل بني الجهات والجماعات واألفراد يف كل
مناطق املغرب ،دون أن تبدو يف األفق أية بوادر للتغيري.

تفويت وهنب أراضي ساللية وحبسية تابعة لــدوار بين مزالة مجاعة
وقيادة بليونش عمالة املضيق الفنيدق

يرشفني أن أنهي إلــى علمكم أن مرصد
الشمال لحقوق اإلنسان توصل بمجموعة
من الوثائق تتعلق باالستيالء ،تفويت ونهب
أرايض ساللية وحبسية تابعة لــدوار بني
مزاال جماعة وقيادة بليونش عمالة املضيق
الفنيدق.
وحيث أن سكان مدرش بني مزاال ،ووفق
مجموعة من العرائض التي تم توجيهها
ملجموعة من الجهات ) وزارة الداخلية –
وزارة العدل – عامل عمالة املضيق الفنيدق
 ،( ...حملوا املسؤولية املبارشة لنائب
األرايض الساللية ملدرش بني مزاال ،وطالبوا
بعزله ومحاسبته .وذلك لألسباب التالية:
التنازل املبارش لفائدة الغري عىل قطع أرضية
ساللية وحبسية ومنهم ( الخلفاوي–
محمد الشعريي الكبري – الشعريي الدمغة
 .) ...والتنازل عن تعرضات خاصة بمطالب
التحفيظ لدى املحافظة العقارية .وعدم
التبليغ الفوري بالرتامي عىل األرايض
الساللية وتقديم الشكايات للنيابة العامة
باملحكمة االبتدائية بتطوان .والتواطؤ مع
رشكة أشغال كانت تقوم بإقامة مقطع
طرقي الفنيدق – القرص الصغري برمي
األتربة باألرض الساللية املسماة – فلجة

العباس .وموافقته عىل إقامة دافعة لرشكة
خاصة باالتصاالت فوق قطعة أرضية
ساللية تسمى كدية الرسغيني .وقيامه
بكــراء قطعة أرضية حبسية ملسجــد
دوار بني مزاال املسماة الحجرية.
وحيث أن مرصد الشمال يضع بني
أيديكم الوثائق التالية كمستندات ووثائق
وهي :شكاية موجهة من مرصد الشمال
لحقوق اإلنسان بتاريخ  27شتنرب 2012
إىل السيد عامل عمالة املضيق الفنيدق
تطالبه بفتح تحقيق يف قضية االستيالء
عىل أرايض الجماعة الساللية بمدرش بني
مزاال جماعة بليونش .وشهادة عدلية
الثبات حبس صادرة عن توثيق تطوان
بتاريخ 26/02/2006 :ومراسلة موجهة
إىل مجموعة من الجهات مركزيا ومحليا
تتضمن الئحة ألزيد من  100شخص
من أبناء دوار بني مزاال يطالبون فيها
بعزل نائب األرايض الساللية .والئحة
بأسماء املطالبني باالستفادة من أرايض
الجماعة الساللية وبتغيري نائب الجماعة
الساللية 62 ) .شخص ( موقعة بتاريخ:
 04/2012/ 19و شهادة عرفية موقعة
بتاريخ 04/05/2010 :من لدن 5

أشخاص قاطنني بدوار بني مزاال يتهمون
نائب األرايض الساللية بغض الطرف عن
الرتامي عىل أرايض الجموع.وشهادة عرفية
موقعة بتاريخ 10/05/2010 :من لدن 4
أشخاص قاطنني بدوار بني مزاال يتهمون
نائب األرايض الساللية بغض الطرف عن
الرتامي عىل أرايض الجموع .والتنازل لفائدة
الغري عن مجموعة من األرايض  ....وشهادة
عرفية إلثبات أرض الحبوس املسماة
الحجرية .بتاريخ .28/04/2011 :وشكاية
من أجل جنحة انتزاع عقار موجهة للسيد
وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بتطوان
بتاريخ. 15/2/2012 :
لذلك ،نلتمس منكم وبصفة مستعجلة،
العمل عىل فتح تحقيق بخصوص قضية
االستيـالء وتفويت األرايض الساللية
والحبسية ) أزيد من  75هكتار ( بمدرش
بني مزاال جماعة وقيادة بليونش ،عمالة
املضيق  /الفنيدق .واتخاذ اإلجراءات
اإلدارية والقضائية يف حق كل من تبث
تورطه يف تفويت األرايض الساللية
والحبسية ملدرش بني مزاال.
* محمد بن عيىس
مدير املرصد

الذي تعرف فيه املناطق الجبلية التساقطات الثلجية
نذكر حسب كل جماعة :
 جماعة بركني:تردي وضعية الطريق الرابطة بنيبركني وكرسيف .والوضعية الهشة املزرية للطريق
الرابطة بني بركني وتامجيلت التي لم تكتمل بها
األشغال .وغياب الطريق الرابطة بني تامجيلت ودوار
بني مقبل وبني بويلول .وغياب املسالك بني بركني
ودوار الزاوية وأزيزا وأغرم إفوناسن.وضعف املسلك
الرابط بني بركني وأيت عبو ( تبودة ) .وغياب آليات
إزاحة الثلوج بمركز الجماعة .
 جماعة ملريجة:تعيش الدواويراآلتية بجماعةملريجة العزلة التامة خصوصا حني يرتفع صبيب
نهر ملوية يف غياب الطريق يف اتجاه مركز الجماعة
والقنطرة عىل نهر ملوية يف اتجاه طريق بركني :
دوار بويعقوبات  ،السارك  ،بوملزة  ،غابة السبع،
سوسان  ،الكطارة ...

األمازيغ يطالبون الدولة املغربية بفتح احلدود
املغاربية وبوقف اعتداءات بوغابة

شهد شارع محمد الخامس يوم األحد  09دجنرب  2012قبالة الربملان املغربي تظاهرة
حاشدة ألمازيغ املغرب ،للتنديد بسياسة تحديد امللك الغابوي ،التي تستهدف أرايض
القبائل األمازيغية ،بغية إقامة محميات طبيعية للخنزير الربي الذي أضحى يهدد
استقرار السكان األصليني يف أراضيهم.
وعرفت التظاهرة مشاركة أغلب التنظيمات األمازيغية وممثلني عن القبائل املترضرة
من سياسة الحكومة ومصالح املياه والغابات ،حيث عرفت التظاهرة رفع شعارات قوية
تطالب الدولة املغربية بوقف تحديد امللك الغابوي واعتداءات الخنزير الربي.
و قد رفع املتظاهرون أيضا شعارات سياسية تطالب بفتح الحدود املغاربية وبناء املغرب
الكبري ،وتطبيع العالقات املغربية الجزائرية لتحقيق رفاهية شعوب املغرب الكبري.

مجعية امزيان تستنكر منعها من استعمال قاعة
غرفة التجارة و الصناعة و اخلدمات

بناء عىل الطلب الذي تقدمت به جمعية أمزيان إىل إدارة غرفة التجارة والصناعة
والخدمات للناظور والدريوش يوم الخميس  25أكتوبر  2012واملسجل تحت رقم
 ،546/3يف شأن الرتخيص للجمعية باستعمال قاعة الندوات لتنظيم ندوة حقوقية
بمناسبة الذكرى  46لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،تحت عنوان « :حقوق اإلنسان
بالريف وواقع القمع والحصار » التي كان من املزمع عقدها يوم السبت  08دجنرب
 ،2012من تأطري كل من املحامي عبد املجيد أزرياح من الحسيمة واملحامي الطيب
العمراني من الناظور والحقوقي فيصل أوسار الرئيس املنتدب لدى الريف الكبري باسم
التجمع العاملي األمازيغي ،باإلضافة إىل عائلة املعتقل السيايس عبد الحليم البقايل رئيس
فرع بني بوعياش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغرب.
وعىل إثر هذا التعسف الذي تعرضت له جمعية أمزيان وما قوبلت به من تملص ورفض
لطلبها يف شأن استعمال قاعة عمومية بدون أي مربر قانوني من طرف مدير ورئيس
غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور والدريوش رغم
جماعة
استيفاء الجمعية للرشوط القانونية لتنظيم الندوة.
تا د ر ا ت  :ا نهيا ر
قنطرة الصفصفات منذ وأمام ما يشكله هذا القرار الجائر من خرق سافر للقانون
سنوات .وغياب الطريق واستهداف للعمل الجمعوي الجاد ،وتضييق الخناق عىل املجتمع
الرابطة بني راس لقرص ودواوير تماست ،تايدا  ،املدني من طرف مسؤولني يؤطرهم املزاج والشطط يف استعمال
السلطة ،فإننا يف جمعية أمزيان نعلن للرأي العام ما ييل:
سيدي بيوسف  ،سميو والرحامنة .
ونشري السيد الوزير إىل أن ثمن هذه املشاكل تؤديها أوال :استنكارنا الشديد لهذا املنع الغري املربر من طرف مسؤويل
النساء والنساء الحوامل ،خصوصا أثناء الوضع يف غرفة التجارة والصناعة الخدمات بالناظور
غياب وسائل النقل والطرق وسيارات اإلسعاف  ،إىل ثانيا :إدانتنا لهذا الترصف غري املسؤول الصادر عن مدير غرفة
جانب األرواح التي تحصد بسبب حوادث السري عىل التجارة والصناعة والخدمات ورئيسها
الطريق الرابطة بني كرسيف والناظور عرب جماعة ثالثا :تمسكنا بحقوقنا املرشوعة يف تنظيم ندوات بقاعات هذه
صاكا نتيجة لوضعية هذه الطريق  ،وباإلضافة إىل املؤسسة ،باعتبارها مؤسسة عمومية
املشاكل املرتبطة بالطرق واملسالك القروية تعيش رابعا :تحذيرنا من االنعكاسات الخطرية لهذا السلوك املشني
ساكنة اإلقليم مشاكل أخرى يف غياب:مركز تسجيل عىل مستقبل العمل الجمعوي بالناظور ،باعتباره تضيق عىل
السيارات والعربات .ومركز اجتياز امتحانات الحريات العامة وحق التجمع القانوني.
الحصول عىل رخص السياقة .وطول انتظار خامسا :استعدادنا الكامل لخوض أشكال نضالية تصعيدية
الفالحني لسد تاركا ومادي (تمقانت) .والنقل أمام هذه املؤسسة ضد كل أصناف الشطط يف استعمال السلطة.
العشوائي (الرسي).وغياب وقلة وسائل النقل سادسا :عزمنا عىل مواصلة نضاالتنا الجمعوية املدنية
والحقوقية وفضح كل املؤمرات التي تحاك ضد العمل الجمعوي
املرخص لها.
الجاد واملسؤول.

رسالة مفتوحة إىل السيد وزير التجهيز والنقل

يف إطار زيارة السيد عزيز
رباح وزير التجهيز والنقل
إىل إقليم كرسيف يوم السبت
 10نونرب  2012لتضارس
مجموعة من القضايا ذات الصلة بالقطاع الحكومي
الذي يرتأسه ،والذي عقد لقاءا بمقر عمالة كرسيف
بحضور عامل اإلقليم والربملانيني ورؤساء الجماعات
ورؤساء املصالح ،يف حني تم تغييب منظمات املجتمع
املدني التي أعطاها الدستور الجديد صالحيات مهمة
من قبيل االقرتاح واملشاركة يف تتبع السياسات
العمومية وهذا ما جعلنا نتساءل ونساءل معايل
الوزيرعن األسباب التي جعلت املجتمع املدني
خارج هذا اللقاء التواصيل والتشاوري  ،والذي كان
من املمكن أن يكون غنيا أكثر باقرتاحات وآراء
الجمعيات يف سياق املقاربة التشاركية الشمولية
باعتبارها األذن الصاغية والعني التي ترى وتالحظ
املشاكل اليومية للساكنة والقروية منها يف ظل
غياب وضعف البنيات التحتية األساسية  .ومن أهم
هذه املشاكل التي تعرفها مجموعة من الدواوير يف
غياب الطرق واملسالك السيما يف فصل الشتاء
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خدجية إيكن الكاتبة والشاعرة األمازيغية لـ «العامل األمازيغي»:

تأسيس قسم لألدب األمازيغي داخل الرابطة ،سيعزز مكانة الكاتبة األمازيغية داخل الرابطة
على وزير التعليم ان يعلم أننا فخورين بلغتنا وسنجعل من تفيناغ حرفا مقدسا ألنه أقدم حرف يف العامل

* أسستم مؤخرا رابطة للكاتبات املغربية ،ماهو
الهدف من تأسيس هذه الرابطة وما قيمتها املضافة
بالنسبة لألدب النسائي املغربي؟
** جاء تأسيس الرابطة يف ظرفية خاصة يعيشها
املشهد الثقايف الوطني ،الذي شهد حراكا عىل
جميع املستويات ،فكان من البديهي أن تتفاعل
املرأة الكاتبة املغربية مع هذا التغيري الذي شاهدته
الساحة الثقافية والسياسية الوطنية ،مما دفع
بالكاتبات املغربيات إىل تأسيس إطار نسائي ثقايف
يكن صاحبات الكلمة فيه ،مقررات ومنفذات لكل
ما من شأنه أن يخدم الكتابة النسائية بجميع
تعابريها ،وبالتايل فإن عمل الرابطة عىل وضع
برنامج لتنمية العالقات الثقافية بني الكاتبات،
ثم بينها ونظريتها يف املغرب الكبري ،وبني الكاتبة
املغربية ونظريتها عرب العالم ،إضافة إىل إنشاء
الرابطة لجائزة «الكاتبة» كأول جائزة تحمل هذا
االسم عىل الصعيد الوطني ،ملا من شأنه أن يضفي
قيمة جديدة للمشهد الثقايف الوطني ،هكذا عزمت
الرابطة عىل العمل من أجل الرفع من شأن األدب
النسائي ،كتابة ،تعريفا ،نقدا ،وتكريما حتى
يتسنى منحها املكانة املستحقة ،فالكاتبة املغربية
ناضلت طويال وجاءت هذه الرابطة ثمرة هذا
النضال ،وتثمينا له.
* ما موقع الكاتبة األمازيغية داخل هذه الرابطة وكيف
ستتعامل مع األمازيغية.
** الكاتبة األمازيغية منحت الكثري لألدب النسائي
الوطني ،لكنه ظل مهمشا ،فليس سهال أن تختار
كاتبة مغربية الكتابة بلغة لم تكن رسمية من
قبل ،كان ذلك اختيارا شجاعا ومخلصا لقضية
اللغة األمازيغية ،واآلن بعد ترسيم هذه اللغة ،كان
البد لعقليات أن تتغري ،أكانوا سياسيني،مثقفني،
أدباء وفنانني وغريهم ،فكان البد من كل إطار
يتأسس أن يأخذ بعني االعتبار هذه التغيريات ،لهذا
ملا أسسنا الرابطة كان البد واحرتاما للدستور أن
يتم تأسيس قسم لألدب األمازيغي ،والذي أرشف
عليه يف الرابطة ،وبالتايل سيكون ذلك تعزيزا
ملكانة الكاتبة األمازيغية داخل الرابطة ،من خالل
ندوات ،ترجمات ،ومعارض لكتاباتها ،واحتفاء
باإلبداع النسائي األمازيغي كتابة وشفاهة ،كما
سيتم تدبري األمازيغية داخل الرابطة عىل ضوء
مقتضيات الدستور يف هذا الشأن.

* تستعدين إلصدار رواية باللغة األمازيغية ،حدثنا عن
هذه التجربة وكيف ترين واقع الرواية األمازيغية؟
** أجل ،قريبا بإذن الله ستصدر يل روايتي
باألمازيغية ،وهي تجربتي األوىل يف هذا النوع
األدبي ،ملست االختالف بينه وبني الشعر الذي ألفت
كتابته ،والرواية جنس أدبي له رونقه الخاص،
ونكهته اإلبداعية ،وتجربتي الروائية أظهرت يل
كيف يمكن أن تكون الكتابة جنونا،وعشقا ،فأنا
وقعت يف حب أحد أبطال الرواية لدرجة أني رأيته يف
حلمي ذات ليلة قضيتها يف اختالق أحداث وحوارات
تخيلت أني أتعامل مع أشخاص حقيقيني ،فتكون
سعادتي وأنا أمام الحاسوب وكأني يف جلسة
حميمية مع أصدقاء تجمعنا أكثر من عالقة كاتبة
بأشخاص خياليني٠
أما واقع الرواية األمازيغية ،فهو الزال يف مراحله
التأسيسية ،فقليل من الكتاب خاضوا تجربة
الرسد الروائي ،وبالنسبة للرواية النسائية ،فهن
روايتني عىل حد علمي ،بالنسبة لروايتي فهي
تنتمي لألدب الفانتستيكي ،الذي يمزج بني الخيال
والواقع ،إيمانا مني بأن األدب عليه أن يمنح عاملا
مختلفا عن عاملنا ،يلتقي معه وال يشبهه تماما،
هذا ما جذبني دوما كقارئة وما أسعى ملنحه
ككاتبة ،أن أمنح الجمال ،الحب ،والخيال املمتع ،
فهذا الخيال يغري شيئا يف حياتنا ،والهوية وحدها
كمضمون خالص لإلبداع يقتل اإلبداع.
* كيف تلقيت ما صدر عن لحسن الدودي وزير التعليم
خالل مناقشة القانون التنظيمي لالمازيغية يف مجلس
املستشارين؟
** هناك يشء يضايقني ،هذا اليشء هو
عدم مصداقية بعضنا يف ادعاءه للديمقراطية
والوطنية ،ووقاحة البعض اآلخر يف تعامله مع
اللغة األمازيغية،كما أنه الزالت بعض اإلطارات
و العقليات لم تستوعب جيدا معنى دسرتة
األمازيغية ،وأن ذلك يشكل قطيعة مع عهود من
تجاهل التاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة
األمازيغية بكل تجلياتها .فقد ظهرت يف اآلونة
األخرية وبشكل متتايل دعاوي تتوخى رضب
املكتسبات األمازيغية ،وليس التماطل يف تفعيل
القانون التنظيمي لألمازيغية ،وبروز دعاوي غبية
ضد حرف تيفيناغ الذي كان يف املغرب قبل أن يكون
مشاكسوه من ضحايا اإلستيالب ،سوى مظهرا من

مظاهر االستهتار بقضايانا الوطنية  ،فهناك من
يريد إعادة اللغة املعيارية إىل مستوى اللهجة ،ومن
يريد تقسيمها جهويا ،فبعد خطاب أجدير ،وتسعة
مارس ،يريدون العودة بها إىل القرن العرشين،
والقرن العرشين مات ولن يعود وكأنهم يمشون
ضد الطبيعة ،أما الوزير املذكور فأقول له بأننا
فخورين بلغتنا وسنجعل من تفيناغ حرفا مقدسا
ألنه أقدم حرف يف العالم ،ولن نتنازل عن مبدأ
التعميم واإلجبارية والتوحيد ،سنكتب بها ويناقش
بها طلبتنا املتفوقني أطروحاتهم العلمية واألدبية،
هذا التوحيد يدل عىل عقلية سوية ومتطورة ،ال
مقارنة بينها وبني عقلية الترى أبعد من قبيلتها
الضيقة .فاللغة األمازيغية تحتوي عىل معجم من
اللهجات ومعجم حديث تماما كما اللغة العربية،
التي هي خليط لهجات ،حتى القرآن نفسه نزل
بسبعة أحرف ،يعني سبع لهجات ،وما عىل الوزير
إال العودة إىل الدروس الدينية يف تفسري القرآن ،لعل
القرآن يساعده عىل فهم كل ما يستغربه.

«رابطة كاتبات املغرب» تعلن عن برناجمها السنوي

عقدت عضوات رابطة كاتبات
املغرب ندوة صحفية ،يوم
 28نونرب املايض بمقر نادي
الصحافة باملغرب يف الرباط ،من
أجل تسليط الضوء عىل الربنامج
الثقايف للرابطة ،التي ت ّم اإلعالن
عن تأسيسها خالل شهر شتنرب
املايض.
وأبرزت رئيسة الرابطة ،السيدة
ّ
بأن تأسيس
عزيزة احضيه،
رابطة كاتبات املغرب لم يكن
باألمر الهينّ  ،،وأضافت احضيه،
بأن الرابطة لم تستف ْد من أي
تمويل لحد اآلن من طرف أي جهة
كانت ،إضافة إىل أن الرابطة ال
تتوفر عىل مقر خاص بها ،حيث
يت ّم عقد اللقاءات يف بيوت عضوات
الرابطة ،اللواتي يجتمعن مرتني
يف األسبوع ،قادمات من مختلف
مدن املغرب إىل الدار البيضاء أو
ّ
نفقتهن الخاصة ،يف
الرباط عىل
انتظار أن "يت ّم طرق أبواب

وزارة الثقافة وأبواب باقي
الوزارات واملؤسسات الحكومية"،
تضيف رئيسة الرابطة.
وأجمعت عضوات رابطة كاتبات
تدخالتهن عىل ّ
ّ
أن
املغرب ،يف
الرابطة ستمثّل املغرب بمختلف
أطيافه ومكوناته ،حيث تنتمي
العضوات إىل مختلف جهات
املغرب ،من الشمال إىل الجنوب
ومن الرشق إىل الغرب ،وستكون
مفتوحة أمام جميع األقالم،
سواء العربية أو األمازيغية أو
الحسانية ،كما ستكون مفتوحة
يف وجه كل التوجهات السياسية
والثقافية املوجودة يف الساحة،
سواء بالنسبة للكاتبات املغربيات
املقيمات يف املغرب أو املقيمات يف
املهجر.
ولإلشارة يتكون املكتب املؤسس
للرابطة من :الرئيسة األستاذة
عزيزة يحضية عمر ،األستاذة
بديعة الرايض ،النائبة األوىل

ومكلفة بالعالقات مع
السلطات الترشيعية ،األستاذة
رجاء الطالبي ،الكاتبة العامة
للرابطة ،فاطمة الزهراء امسكني،
نائبة الكاتبة العامة ،األستاذة
علية االدرييس البوزيدي ،أمينة
املال ،األستاذة صالحة سعد،
نائبة أمينة املال ،األستاذة أمينة
اسحاقي ،مكلفة باألدب الفرنيس
ومستشارة ،الدكتورة خديجة
الشقريني ،مكلفة بملف األدب
االسباني ،عواطف اإلدرييس
بوخريس ،مكلفة بملف األدب
االنجليزي للشعر والرواية،
األستاذة نعيمة الحمداوري
مكلفة بالزجل ،األستاذة خديجة
ايكن مكلفة باالمازيغية ،األستاذة
البتول املحجوب مكلفة باألدب
الحساني ،ثم الفنانة برشى
ايجورك مسئولة اإلعالم والتواصل
للرابطة.

هيومن رايتس ووتش تعقد ندوة صحفية
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عقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»ندوة
صحفية يوم الخميس  15نونرب  2012بمقر هيئة
املحامني بالرباط ،لتسليط الضوء عىل معانات
الفتيات القارصات الالئي يشتغلن كخادمات يف
املنازل لساعات طويلة مقابل أجور متدنية.
ورصحت جو بيكر املسؤولة عن قسم حقوق الطفل
يف املنظمة ،أن «الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن
ثماني سنوات يعانني من سوء املعاملة الجسدية
والعمل داخل املنازل لساعات طويلة يوميًا مقابل
أجور متدنية للغاية».
وأضافت ،أن« :املغرب اتخذ بالفعل خطوات كبرية
للحد من عمالة األطفال ،ولكن يجب اتخاذ تدابري
محددة األهداف لحماية أولئك الذين يعملون كخدم
يف املنازل ،مع فرض احرتام القانون».
وحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ،فإن
عدد الخادمات الصغريات يف املغرب يرتاوح بني 60
إىل ً 80
ألفا ،يشتغلن يف ظروف مزرية ويتعرضن

لألذى البدني والشفهي عىل يد أصحاب العمل.
ودعت بيكر «الحكومة املغربية إىل تبني هذا امللف
ووضع حد لهذه املشكلة؛ من خالل تعزيز تعليم
الفتيات» ،وكشف التقرير أن «خمسة عرش طفلة
تم استجوابهن من بني العرشين بدأن العمل يف عمر
ال يناهز  12عامً ا ،باستثناء أربع عملن كخادمات
وعمرهن لم يجاوز  18عامًا».
وأضافت بيكر ،أن« :غالبية الطفالت الخادمات
املستجوبات تعرضن لسوء املعاملة الجسدية
واللفظية من قبل مشغليهن ،وذكرت شهادات
بعض الفتيات أن أرباب العمل رضبوهن بأيديهم
وباألحزمة والعيص واألحذية وأنابيب البالستيك».
وتم إعداد مرشوع قانون من قبل الحكومة املغربية
لحظر هذه املمارسات ،لكن الربملان لم يصادق عليه
بعد ،وهو ينص عىل عقوبات بالسجن وغرامات
مالية باهظة بحق أي شخص يشغل األطفال دون
 15عامً ا كخدم يف املنازل.

تـ ـع ــزيـ ــة٭ تـ ـع ــزيـ ــة٭ تـ ـع ــزيـ ــة ٭تـ ـع ــزيـ ــة ٭تـ ـع ــزيـ ــة
* ببالغ احلزن واألسى تلقينا يف جريدة العامل األمازيغي نبأ وفاة والدة الفنانة االمازيغية شريفة تكرسيت ،وهبذه املناسبة األليمة
يتقدم طاقم حترير اجلريدة بأحر التعازي واملواساة إىل الفنانة شريفة واىل عائلة الفقيدة راجني من اهلل العلي القدير أن يلهم ذويها
الصرب والسلوان.
وإنا هلل وأنا إليه راجعون

**********************

* على إثر وفاة باجي ميمونة والدة املناضل باجي موالي خبنيفرة ،وهبذه املناسبة األليمة تتقدم مجعية أمزنو وطاقم حترير جريدة
العامل األمازيغي بأحر التعازي واملوساة إىل إبن الفقيدة وإىل عائلتها راجني من اهلل ان يرزق أهلها الصرب والسلوان وللفقيدة املغفرة.
وإنا هلل وأنا إليه راجعون

**********************

* تويف إىل رمحة اهلل مؤخرا أسامة أكنوكي على إثر حادثة سري قاتلة بالدار البيضاء ويف ريعان الشباب وهبذه املناسبة األليمة يتقدم خالد
بدري وزوجته إهلام ومجيع األهل واألحباب واألصدقاء جبماعة توغمرت بتارودانت بأحر التعازي واملواساة إىل والد الفقيد احلاج حممد
أكنوكي رئيس مجاعة توغمرت وإىل مجيع أفراد األسرة والعائلة .سائلني اهلل العلي القدير أن ميطر الفقيد بشآبيب رمحته والغفران.
ومن جهته يتقدم والد الفقيد حممد أكنوكي بالشكر اجلزيل لكل من واسى العائلة يف وفاة إبنها أسامة راجيا من اهلل أال يريهم مكروها يف
عزيز عليهم.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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العامل االمازيغي

ثقافة وفن

إقبال كبري على األقراص واألشرطة الغنائية
األمازيغية بشكل ملفت للنظر

* إبراهيم فاضل  /سوس بلوس

خالل جولة استطالعية ملوقع سوس بلوس
التي قادته إىل بعض محالت توزيع األرشطة
املوسيقية بأكادير ،الدشرية ،وإنزكان ،تعرف
املوقع عىل أهم مميزات أعمال الفنانني
بمناسبة حلول عيد األضحى السعيد فنيا•
”ريغ أيسمامياد أن تلكمت امللك” رشيط جديد
بالصوت لـ ” للربملانية والفنانة االمازيغية
فاطمة تابعمرانت ” يتقدم املبيعات والذي القى
رواجا كبريا من قبل كل الفئات ،األلبوم الجديد
ملجموعة تابعمرانت يحتوى عىل ستة قصائد
متميزة رائعة متنوعة األلحان والتوزيعات
املوسيقية التي تعاونت فيها مجموعة من أملع
نجوم األغنية األمازيغية عىل مستوى االيقاع ،أما
بالنسبة للكلمات وااللحان فإنها تعود للفنانة
املخرضمة تابعمرانت ،ومن بني هذه القصائد:
«ريغ أيسمامياد أن تلكمت امللك” «مانني تلكمت
د الهم أيادجارنغ» … «أنف الغشيم اتجماعت
ن غيض أشكو تيالس أوركييس ألبال تياض” …
الباز إكان الحر ،كني دميت أريستارا أكال»….
هذا وحسب (س.ب) بائع األرشطة بالباطوار
بأكادير فإن هناك بعض املجموعات األخرى
التي يكثر عليها الطلب يف مثل هذه املناسبات،
بالرغم من افتقادها ألية معان وللكلمات الجادة
أو املعربة ،إال أنها تتداول بكثرة يف األعراس ،نظرا
إليقاعاتها الخفيفة ،غري أن مدة صالحيتها
رسعان ما تنتهي بظهور أغان جديدة أو بانتهاء
مثل هذه املناسبات… .إال أن الفنانة األمازيغية
فاطمة تابعمرانت كثر عليها الطلب وخصوصا
األغاني التي تتحدث فيها عن الثقافة األمازيغية
رغم الحديث عنها من طرف البعض كونها
برملانية ستتخىل عن األغنية والفن إال أنها أرسلت
رسائل مشفرة من خالل هذا األلبوم الجديد
وهي تدافع عن السكان األصليني بالجبال بعد
الضجة التي خلقها مرسوم التحديد الغابوي.
وعىل صعيد آخر ،أكد معظم الباعة الذين تحدثت
معهم سوس بلوس أن الطلب ال يزال قائما عىل
الكثري من األسماء الفنية املعروفة التي صنعت
لنفسها مجدا يف املجال الفني األمازيغي ،فخلدت
اسمها وخلدت أغانيها التي ال تزال مطلوبة إىل
حد اآلن ومن بني األسماء ،املرحوم الحاج محمد
الدمسريي ،الرايس أعراب أتيكي ،الرايس أحمد
أوطالب املزويض ،الرايسة رقية تالبنسريت…..

* «أغاين الروايس تتقدم •• و «أغاين
املجموعات الغنائية العصرية ترتبك»
خالل زيارتنا لبعض محالت بيع األرشطة
املوسيقية ،أجمع الباعة عىل أن اإلقبال عىل
أغاني الروايس يف تقدم مستمر نظرا لكثرة
الطلب عليها كما كان يف السابق كأرشطة الفنانة
فاطمة تابعمرات بالصوت والصورة وبعض

الروايس كاملرحوم الحاج محمد الدمسريي،
واملرحوم مبارك أيسار ،والرايس أحمد بيزماون،
والرايس سعيد أوتجاجت ،ويمكن ربط ذلك بقلة
اإلنتاج الجديد الخاص بهذا النوع املوسيقي•
يف حني يظهر يوميا اسم مجموعات جديدة يف
الساحة الفنية ،لكن يلجأ الكثري منهم إىل إعادة
أغاني فنانني كبار سبقوهم إىل امليدان تحت
غطاء األغاني الخالدة ،رغم أن منتجوهم الذاتي
هزيل عىل كل مستويات ومقومات الفن الغنائي.

* رواج القرص املضغوط وتالشي شريط
الكاسيت…
ما يمكن مالحظته خالل زيارة سوس بلوس
ملحالت بيع األلبومات املوسيقية هو رواج
األقراص الغنائية املضغوطة التي أضحت تغطي
مساحات كبرية من هذه املحالت ،وتراجع
استعمال األرشطة التي أصبح الناس يرون
فيها ذكرى من الزمن الغابر ،خصوصا يف ظل
التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم،
وظهور وسائل أكثر تطورا .ويرى أصحاب
هذه املحالت أن زمن ”الكاسيت” انتهى ،وقد
تخىل عنه معظم املنتجني إن لم نقل كلهم
تخلو عن إنتاجه واستبدلوه بالقرص املضغوط
رغم سهولة قرصنة أعمال األقراص  ،ويعتقد
البعض اآلخر من أصحاب محاالت بيع األرشطة
أن ”الكاسيت” ال يزال وسيبقى دائما الوسيلة
األجود لحمل األغاني كون مدة صالحيته ال
تنتهي بالرسعة التي تنتهي بها مدة صالحية
القرص املضغوط الذي يكفي أن يتعرض لخدش
بسيط ليفقد وظيفته .

* الباعة غري الشرعيني اليهتمون بالرقابة على
«القرصنة»

هذا ويشتكي العديد ممن يعملون يف محالت
األرشطة املوسيقية ،من نقص الرقابة عىل
األلبومات املوسيقية املقرصنة واعتربوا أنها
تعرقل نشاطهم• فقد أكد معظم من زرناهم
أن الرقابة عىل القرصنة تشمل املحالت فقط،
فيما يستثنى منها الباعة الفوضويون الذين
ال يخضعون ألية مراقبة ،مما يؤثر عىل املنتج
والفنان .ومن جهة أخرى ،يرى بعض املوزعني
واملنتجني أن باعة األرصفة هم الذين يشكلون
الخطر عىل املنتوج الفني ،لكونهم يروجون
األرشطة املستنسخة ،يف حني أن املواطن يفضل
رشاء املنتوج األصيل.
فبالرغم من النتائج التي تحصلنا عليها من
خالل االستطالع حول رواج بعض األغاني عىل
حساب أخرى ،إال أن بيع األلبومات املوسيقية
ورواج األغاني يبقى مرتبطا بالنوع الغنائي من
كلمات وألحان يف املستوى.

فرقة الريف للمسرح األمازيغي تقدم العرض
األوللعملها املسرحي اجلديد «إمشذاح»
بمناسبة افتتاح موسمها
املرسحي الجديد 2012ـ2013
و مرور عرش سنوات عىل
تأسيسها أنجزت فيها عرشة
أعمال مرسحية بصمت من
خاللها عىل مسار فني و ثقايف
ناجح ،قامت فرقة الريف
للمرسح األمازيغي بالحسيمة
لعملها
األول
بالعرض
املرسحي الجديد "إمشذاح"
(الراقصون) تأليف لعزيز
اإلبراهيمي إخراج فريديريك
فوزيبي ،سينوغرافيا محسن
بوزمبو و تشخيص كل من
مومنة صديقي و حيدوش
بوتزوكنت و محمد بنسعيد،
إدارة عمر املوساوي ،املحافظة
العامة أميمة الفقيه ،توثيق
وإعالم نبيل قوبع ،و ذلك
مساء يوم الجمعة  19أكتوبر
الجاري بدار الثقافة األمري
موالي الحسن بالحسيمة.

و عرف العرض األول حضورا
جماهرييا كبريا غصت به
جنبات القاعة من مهتمني
بمجال املرسح و رجال اإلعالم
و املتتبعني ملسار الفرقة و
الذين عربوا عن إعجابهم
بهذا العمل املرسحي الذي
أعد برشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ومندوبية
وزارة الثقافة بالحسيمة.
و تتناول مرسحية "إمشذاح"
التي تعني الراقصون ،قصة
وحكاية الفقيه واملغني
اللذان تجمع بينهما الحياة يف
إحدى املباني التاريخية التي
يستعملها الناس لعدة أغراض،
فهذا املبنى أو "أمرابض"
املقدس بمفهومه الثقايف يلعب
دور الطبيب ومعهد الفنون،
ومسجد العبادة ،وملتقى
الطبخ واملوائد اللذيذة ...،وهو
أيضا موقع سياحي يجلب إليه

الكثري من الشعراء والفنانني
وكل من يبحث عن املتعة ملا
يتميز به موقعه من إطاللة
خالبة عىل السهول الخصبة
وكذلك مياه البحر الزرقاء...،
هكذا شاءت األقدار أن يقطن
هذا املكان فنان اسمه "موحند
أمذياز" ورجل دين اسمه
"دحمان الفقيه" ليبدأ الجدال
والنقاش بينهم حول أمور
الحياة حيث يتطور هذا اللقاء
إىل التحالف تارة وتارة أخرى
يتحول إىل الرصاع الشديد
ليمتد ذالك إىل زوار املبنى بل
و يتعداه إىل سكان الدواوير
والحوارض املجاورة ليصل
قمته يف عالقة هذا الثنائي
بثنائي آخر حارض بقوة يف
األحداث هن "ميمونت" و"
صليحة" إحدى الشخصيتني
املختلفتني املتناقضتني.

العدد  - 148دجنرب 2962/2012
املخرج محاد بايدو يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

نسعى لتأسيس موجة جديدة يف الفيلم الناطق باألمازيغية
مخرج شاب قدم إىل السينما من املرسح وبالضبط من فن
الديكور ،ينتمي لجيل الشباب املؤمن بإمكانية امليض قدما يف
اإلنتاج السينمائي الناطق باألمازيغية ،بدأ مسريته اإلبداعية
مند  6سنوات ،ويف ريربتواره الفني العديد من األفالم القصرية
الروائية والوثائقية .يجمع يف اشتغاله بني التلفزيون وبني
السينما،و فاز مؤخرا بالجائزة األوىل ملهرجان إسني ن وورغ
بأكادير ،إنه املخرج الشاب حماد بايدو الذي يقربنا من
تجربته يف هذا الحوار.
* كيف تقدم نفسك للقراء؟
** اسمي بايدو حماد مخرج سينمائي من مواليد مري
اللفت سنة  ،1979عشت طفولة عادية يف املدرسة  ،و درست
بالثانوية والتحقت بالجامعة لكنني لم أتمم دراستي
لظروف خاصة ،ولهذا ولجت عالم السينما.
* حدثنا عن طريقة ولوجك لعالم السينما؟
** ولجت إىل التلفزيون والسينما عرب املرسح ومن
السينوغرافيا أساسا ،حيث درست يف فن الديكور ملدة سنتني
بمدينة أكادير ،وبعد ذلك تطورت اهتماماتي ألنني كنت
مولعا بكل ما له عالقة بالصورة ،والتصوير ،و الكامريا .كنت
أصور العديد من األنشطة واألفالم القصرية الوثائقية ،من
هنا كانت بداياتي .
* ما هو املجال الذي اشتغلت فيه يف البداية من داخل
السينما؟
** بالنسبة للسينما أخرجت أول فيلم قصري تحت عنوان
"عرائس من قصب" سنة  2006وشاركت به يف عدة
مسابقات دولية ووطنية  ،حيث حصلت عىل جائزة الفيلم
األمازيغي من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية سنة ، 2007
ونلت جوائز أخرى يف املحمدية ،وجنيف ،و الرباط و طنجة.
إنه أول فيلم يل يف الكتابة واإلخراج.
* ما هي بعض األعمال األخرى التي ساهمت فيها أو
أخرجتها بشكل منفرد؟
** شاركت يف سلسلة "أمودو" كمصور يف العديد من
الحلقات (حوايل  80حلقة) ،وهي يف الحقيقة املدرسة التي
تعلمت فيها أشياء كثرية يف اإلخراج ،والتصوير ،واملونتاج ،
والعديد من األشياء األخرى املرتبطة بالسينما والتلفزيون.
تم هذا بطبيعة الحال مع رشكة فوزي فيزيون لإلنتاج
الفني .وهناك عمل أخر شاركت فيه كمصور وهو برنامج
"عالم السينما "الذي تحول إىل "الشاشة الكربى" ،واشتغلت
فيه كمصور ومخرج .اشتغلت أيضا مع مخرجني مغاربة
كثر مثل عادل الفاضييل  ،والجياليل فرحاتي  ،ومخرجني
أخرين .أما بالنسبة لألعمال التي أخرجتها بنفيس فهي
السلسلة الوثائقية " ألغاز من التاريخ " التي تبث عرب القناة
املغربية األوىل ،وقد قمنا بالتصوير يف بلدان شمال إفريقيا
وإسبانيا ،وهي سلسلة و ثائقية حول ما قبل التاريخ
باملجال املتوسطي .أرشف كذلك عىل إخراج برنامج "شؤون
أمازيغية" الذي ينشطه األستاذ أحمد عصيد يف القناة
األمازيغية .بالنسبة لألفالم السينمائية هناك فيلم " تمكتيت
" أي الذاكرة و هو حول زلزال أكادير ،ثم فيلم " بوكافر
 "33حول معركة بوكافر بني القبائل األمازيغية وبني القوات
الفرنسية بالجنوب الرشقي للمغرب سنة .1933
* هل لديك مشاريع أعمال مربمجة يف األيام القادمة؟
** أشتغل حاليا عىل سيناريو لفيلم طويل ،وفيلمني
وئائقيني  ،األول تحت عنوان " عىل خطى اإلنسان الحر "
 ،والثاني عن تجربة الكاتب واملؤرخ األمازيغي عيل صدقي
أزايكو.
* ما هي املواضيع التي تشتغل عليها أكثر يف أعمالك؟
** التيمة التي أحاول أن أركز عليها يف أعمايل مرتبطة
أساسا بموضوع الذاكرة ،ويمكن أن أقول إن األعمال التي
اشتغلت فيها منذ البداية ال تبتعد كثريا عن موضوعي الذاكرة
والتاريخ.
*هل هناك مواضيع تفكر يف االشتغال عليها مستقبال؟
** لن أستطيع االبتعاد عن التاريخ خاصة تاريخ املغرب
والذاكرة املغربية  ،ألني أريد أن أساهم يف إفادة األجيال
القادمة من الرتاث املغربي  ،وتوفري أرشيف رقمي لهم ،لكي
يكتشفوا ذاتهم األصيلة أوال ،وثانيا لكي يعرفوا تاريخهم،
ويساهموا من موقعهم يف التعريف به لألخرين .
* فزت مؤخرا بالجائزة الكربى يف مهرجان إسني ن وورغ
بأكادير عن فيلمك الطويل األول الذي يحمل عنوان "أغرابو"
.ما هو انطباعك عن هذا التتويج؟
** هذا التتويج بالنسبة يل تكليف قبل الترشيف ،ألنه يحتم
عيل االشتغال أكثر و أحسن مستقبال،كما أنه مناسة لالعرتاف

فاطمة تاشتوكت يف كليب غنائي جديد
صدر للفنانة األمازيغية فاطمة تاشتوكت عمل غنائي
جديد يتمثل يف كليب متنوع  .VCDتحت عنوان":أح
أيان تميارت"التي تناول خالله عدة مواضع كأغنية
"الشباب أمازيغ" وأح أيان تميارت"التي كتب
كلماتهم الشاعر محمد الخطابي ،ويتضمن ست
أغاني التي ساهم يف إعدادها أحمد أباعمران والحسني
الفاطمي.وتم تصويرها بطريقة جديدة ،وقد قامت
بتمثيل أدوار هذه األغنية الفنانة سعيدة تانريت وعمر
إد بنعمر ،بإالضافة اىل مشاركة عدة فنانني وتقنيني.
وكعادتها يف مختلف أعمالها الفنية ،إستعملت الفنانة
مالبس أمازيغية و عرصية وتم تصوير مشاهده يف
مدينة إنزكان و أكادير وإموزار،وقد جاء هذا العمل
الفني بعد حصولها عىل الجائزة الوطنية للثقافة
األمازيغية صنف األغنية التقليدية من طراف املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية،وتألقها يف العديد من
املهرجانات الفنية خالل الصيف املايض ،كما شاركت
الفنانة يف املنتدى االوروبي ملهرجانات موسيقى العالم
املنظم مؤخرا بأكادير.

باملجهودات الجبارة
التي بذلها فريق العمل
من ممثلني وتقنيني ،و
أشكرهم باملناسبة عىل
مجهوداتهم،كما أشكر
املنتج عىل الثقة التي
وضعها فينا  ،رغم قلة
املوارد .املهم هو أننا
حاولنا االشتغال بتلك
اإلمكانيات وأخرجنا
فيلما أمازيغيا ،يمكن أن
يؤسس ملرحلة وموجة
جديدة من األفالم
األمازيغية .رصاحة من
خالل تجاوب الجمهور أثناء العرض وأراء لجنة التحكيم،
والصحافة الوطنية واألجنبية ،أظن أننا توفقنا يف تحقيق هذا
الهدف ،وأتمنى أن تكون هذه الخطوة األوىل لهذا املرشوع.
* ما هي التيمة التي عالجها فيلم " أغرابو" ؟
** التيمة املركزية للفيلم تتمحور أساسا حول القيم
اإلنسانية النبيلة التي تشبع بها اإلنسان األمازيغي يف املغرب،
خصوصا يف مناطق الجنوب ،وهو عبارة عن ثالث قصص
لها هدف واحد هو أن البحث عن الحرية ،ومناهضة القمع
الذي عاشته أجيال السبعينات والثمانينات .لقد حاولت
تبسيط األمر لكن يف نفس الوقت ضمنت الرشيط مجموعة
من الرسائل املشفرة ،وجعلت منه لوحة فنية تجريدية كل
سيحاول أن يجد ذاته فيها ،ويفهمه بالطريقة التي يريد.
* هل يمكن الحديث  ،بعد هذا الرتاكم الحاصل اآلن ،عن
خصوصيات مميزة لألفالم الناطقة باألمازيغية؟
** يكفي أن نقول "فيلم ناطق باألمازيغية" لكي نتحدث
عن هذه الخصوصية،جل هذه األفالم يتحدث عن نفسها،
فاإلنسان األمازيغي يتحدث بلسانه عن نفسه بعدما وجد
الطريق مسدودا يف وسائل اإلعالم املغربية مقارنة مع ألسنة
أخرى .وحاليا هناك موجة جديدة من األفالم الناطقة
باألمازيغية استفادت من التجارب السابقة وحاولت تجاوز
صعوباتها واألخطاء التي وقعت فيها ،ونحن اآلن نقف عىل
النتائج االيجابية يف األفالم القصرية والوثائقية والطويلة
املنتجة مؤخرا ،ورغم ذلك هناك هفوات وأخطاء ألنه لم نبلغ
العمل الفني املتكامل فمن الكتابة إىل ما بعد اإلنتاج يجب أن
تتوفر كل الرشوط الرضورية إلنجاح العمل.
* ما هي بعض آفاق الفيلم الناطق باألمازيغية؟
** مستقبل الفيلم الناطق باألمازيغية بني يدي املسؤولني
عن قطاع السمعي البرصي باملغرب ،فهم من سيتحكم
مساره مستقبال ،ويجب عليهم االشتغال بشكل تشاركي
وتصورات موحدة لضمان مستقبل جيد لهذا النوع من
األفالم مع املهنيني واملهتمني بالقطاع ،ويف حالة عدم تحقيق
هذا الرشط سيكون هناك فراغ خطري ،وسيحتاج األمر
إىل إعادة النظر يف بنيات اإلنتاج السينمائي من جديد  .أود
اإلشارة إىل طغيان الحس النضايل يف هذه األفالم أكثر من
الحس اإلبداعي ،حيث نكافح من أجل إخراج أفالمنا للوجود
والبحث عن االعرتاف بها ،وهي فرصة لكي أدعو مسؤويل
القطاع إىل االهتمام بهذه األفالم ،ألنها هي األخرى إبداع
مغربي يعرب عن همومنا باللغة األمازيغية.
* فقدت الساحة الفنية السينمائية املغربية يف األيام القليلة
املاضية رائدا من رواد الفيلم الناطق باألمازيغية وأعني
املخرج " محمد مرنيش" ماذا يمثل بالنسبة لكم هذا الرائد؟
** املخرج مرنيش هو هرم فني فقدناه جميعا  ،وأقول أنه
شيخ بالنسبة لنا  ،جيل اليوم وقد غادرنا بعد معاناة طويلة
مع املسؤولني  ،حيث ظل ملدة أربع سنوات يصارع من أجل
فيلمه لكن كل مرة يطلب منه تغيري بعض األشياء فيه ،وأظن
أن ذلك كان حاجزا بالنسبة ملسريته اإلبداعية وخلق لدية
تشنجا داخليا أثر بشكل سلبي عىل إبداعيته  .لقد قتلوا فيه
اإلبداع .كون الكثري من الطاقات الفنية  ،وزودها بإمكانيات
االشتغال فنيا وتقنيا  ،وال زلنا نعتمد عليها ،ويمكن أن أقول
إنه أسس مدرسة خاصة بالسينما الناطقة باألمازيغية ألنه
من املؤسسني األوائل.
* كلمة أخرية.
** أتمنى من كل املتتبعني مساعدتنا بالنقد ألفالمنا ،ألنه
بدون جمهور ناقد ليس هناك سينما وال صحافة وال حتى
الصحايف الذي يكتب عن السينما.
* حاوره محمد زروال.

تابعمرانت ومشكل حتديد
امللك الغابوي

«ريغ
يعد البوم
أيسمامياد أن تلكمت
امللك» والذي لقي إقباال
كبريا من لدن الجمهور،
والذي يحتوى عىل
ستة قصائد متميزة
رائعة متنوعة األلحان
والتوزيعات املوسيقية
التي تعاونت فيها مع
مجموعة من أملع نجوم
األغنية األمازيغية عىل مستوى االيقاع .هذا الرشيط
تناولت فيه الفنانة االمازيغية والربملانية فاطمة
تابعمرانت مشكل تحديد امللك الغابوي  ،خصوصا
بعد الضجة التي عرفها هذا امللف خصوصا بجهة
سوس ماست درا.
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