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تأثرت كل النخب املغربية يسارية كانت
أو يمينية منذ مغرب االستقالل بالعرب
املشارقة ،إىل درجة عملت بكل الوسائل
لجعل املغرب بلدا تابعا للمرشق أكثر
من تبعية املريد للشيخ ،ولم تكتفي تلك
النخب بما لديها من تنظيمات لرتويج
أوهام املشارقة باملغرب ،بل إنها استثمرت
نفوذها يف مؤسسات الدولة وعىل رأسها
القطاع التعليمي حيث جعلت املدرسة
املغربية مؤسسة موازية للحزب االشرتاكي
العربي أو الجماعة اإلسالمية العربية،
هدفها األسمى هو الرتويج لخطاب
غارق يف اإليديولوجية عرب إغراق املناهج
الدراسية بمواد تجعل الخريج املغربي يف
نهاية املطاف ينظر إىل العالم وإىل بلده من
زاوية نظر عربي يف دول البعث باملرشق،
غري قادر عىل االندماج االجتماعي واملهني،
مستلبا ومنسلخا من ثقافته ولغته
األمازيغية واملغربية ،وإن فشل اإلسالم
السيايس واليسار املغربيني الذين تعلموا
من املراجع املكتوبة أو املرتجمة باملرشق
يف االنقالب عىل النظام امللكي باملغرب
رغم محاوالتهم الكثرية ،إال أنهم نجحوا يف
تحويل املغرب إىل دولة فاشلة تذيل باسمه
تقارير املنظمات والهيئات الدولية حول
التعليم والتنمية وغري ذلك ،إىل جانب دول
املرشق العربي.
لقد أمىض املغرب عقودا من الزمن يف نهج
سياسة تعريب مقدس للتعليم ،غري أن
جعل اللغة العربية لغة التدريس الوحيدة
كان مجرد الجزء الظاهر من جبل جليد
مشكل التعليم باملغرب ،الذي طرح أخريا
من قبل الدولة املغربية من أجل معالجته
عرب التأسيس لتعليم بلغات البالد ولغات
أجنبية ،ألنه يطرح إشكاالت حقيقية ال
يمكن بأي حال من األحوال تجاهلها نظرا

أخــبــــار

لخطورتها عىل مستقبل البالد برمته ،لكن
ومع تثميننا التجاه الدولة املغربية نحو
وضع حد لسياسة تعريب التعليم الفاشلة
بقوة الواقع ،إال أنه يبقى مضمون ما يدرس
للمغاربة أدهى وأمر ،فدهاقنة التعريب
باملغرب ويف مجال التعليم وألكثر من نصف
قرن وضعوا كأولوية لديهم ليس فقط
جعل التلميذ والطالب ثم املواطن املغربي
عربي اللسان عرب التأسيس لتعليم أحادي
اللغة ،ولكن كذلك عربي العقل عرب وضع
مناهج دراسية عىل مقاس تلك التي يف دول
املرشق العربي ،وهكذا بدل أن يتم استثمار
الثقافة واللغة األمازيغيتني وقرب املغرب
من أوروبا وعمقه اإلفريقي لتحقيق طفرة
حقيقية نحو مصاف الدول املتقدمة ،بذل
سياسيو املغرب الذين تسلموا الدولة من يد
االستعمار كل ما يستطيعون من جهد من
أجل القضاء عىل كل املقومات األمازيغية،
وشيطنة الحضارة الغربية عىل نهج العرب
املشارقة ،وفصل املغرب حتى عن موقعه
الجغرايف اإلفريقي ،لنصل يف النهاية إىل
وطن ينظر إليه أبناؤه كأنه بال تاريخ أو
ثقافة أو لغة أو حضارة أو هوية أو تاريخ،
يحتقرون كل ما يجمعهم به ألنهم تربوا
عىل رفعة كل ما هو عربي مرشقي ودونية
كل ما ما هو مغربي وأمازيغي.
إنها أغالل الفشل والتخلف تلك التي تواصل
مجموعة من املكونات املغربية التي تدين
بالوالء للمشارقة تكبيل شعب بأكمله
بها ،عرب مواصلة الرتويج إليديولوجيات
القومية العربية بكل الوسائل ،مستغلة
حتى مؤسسات الدولة التي بذل جعلها
يف خدمة دافعي الرضائب املغاربة ،تم
تحويلها ألدوات دعاية وترويج وتلقني
إليديولوجيات دول وجماعات فاشلة
باملرشق ،ولعل هذا ما يفرس عدم تفعيل
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ترسيم األمازيغية باملغرب والتماطل يف
ذلك ومحاولة االلتفاف عليه ،فأحزاب
بالدنا وإن لم تعد تستطيع الجهر بعدائها
لألمازيغية لغة وثقافة الشعب املغربي
تقية ،إال أنها عمليا ال زالت تواصل حربها
املقدسة للقضاء عىل األمازيغية من أجل
تحويل املغرب لنسخة طبق األصل أو
أكثر فداحة لدول عربية يف املرشق ،ولعل
هذا ما يفرس قيام حزب العدالة والتنمية
سابقا بتقديم مرشوع قانون لحماية اللغة
العربية بالربملان املغربي ،ومنع أحزاب
اليسار واليمني مجرد الحديث باألمازيغية
يف املؤسسة الترشيعية.
إن رشع عقول املغاربة أمام كل ما يأتي
من املرشق ،والتأخر الذي يعرفه املغرب يف
مجموعة من املجاالت ،تتحمل فيها بشكل
كامل تلك النخب والتنظيمات التي روجت
باملغرب وال زالت ألوهام العروبة واإلسالم
السيايس املستوردة من الرشق العربي،
وال يمكن بأي حال من األحوال أن يحقق
املغرب أي تقدم طاملا يملك مثل هؤالء نفوذا
يف مؤسساته ،ألنهم ال ينظرون ملصلحة
املواطن املغربي بقدر ما يسعون لجعل
ذلك املواطن يف خدمة مرشق ال زال يصدر
إلينا الكثري من الرش ،ويهدفون للتأسيس
لدولة عروبية ديكتاتورية اشرتاكية أو
دينية سعوا لها ذات يوم بانقالبات دموية
فاشلة.
كثرية هي االختالالت التي تعرفها املنظومة
الرتبوية باملغرب ،لكن ما يلزم أوال وأخريا
هو تخليص التعليم من كل اإليديولوجيات
خاصة تلك املرتبطة بالقومية العربية أو
اإلسالم السيايس.
و قال الحكيم االمازيغي منذرا:
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نقرتب من مرور ثالث سنوات عن الربيع
الديمقراطي بشمال إفريقيا ،الذي رافقته
آمال وتطلعات ماليني األمازيغ يف دول
ديمقراطية ،تقر كافة الحقوق األمازيغية
ويف مقدمتها اللغوية والثقافية ،غري أن
أمد انتظار التغيري املأمول قد طال ،بل
ثمة إرادة يف عدد من بلدان شمال إفريقيا
تتطلع للتأسيس لدول ديكتاتورية جديدة
تفرض التهميش والعنرصية والتمييز ضد
األمازيغ ،وخري دليل عىل ذلك غياب أي
ترسيم عميل لألمازيغية يف املغرب ،وإسقاط
الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية يف
الحوار حول دساتري بقية بلدان تمازغا التي
عرفت ثورات شعارها العريض كان هو
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وارتباطا به
نعلن للرأي العام األمازيغي والدويل ما ييل:
بخصوص املغرب:
نعرب عن خيبة أمالنا من تراجع الحكومةوالدولة املغربية عن تفعيل ما تم االلتزام
به إبان حركة شباب عرشين فرباير سنة
 ،2011والتنصيص عليه يف الدستور املغربي
من كون اللغة األمازيغية لغة رسمية لكل
املغاربة ،وهو األمر الذي لم يتم إىل حدود
اآلن تجسيده بشكل فعيل ،فرغم مرور أزيد
من سنتني ال زال ترسيم األمازيغية يقترص
عىل عبارة يف الدستور بقيت بال تنفيذ من
قبل مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات
الدولة التي كان من املفرتض أن تتخذ
قرارات وتسن قوانني من بينها القانون
التنظيمي لتفعيل ترسيم األمازيغية ،ويف
نفس اإلطار نسجل غيابا كليا ألي نقاش
حول تفعيل الجهوية املوسعة التي يمكن
إقرارها من تحقيق طموحات مجموع
جهات املغرب يف التمتع بنوع من الحكم
الذاتي.
بإستثنائنا بعد القرارات الرمزيةوالشكلية ،فإننا ال زلنا نسجل استمرار
التمييز والعنرصية ضد األمازيغية
واألمازيغ باملغرب ،من خالل التماطل يف
تفعيل األمازيغية كلغة رسمية ألزيد من
سنتني ،واستمرار منع األسماء األمازيغية،
واستمرار منع استعمال األمازيغية كتابة
وشفاهيا داخل مختلف مؤسسات الدولة
املغربية وعىل رأسها الربملان املغربي،
هذا األخري الذي أصدر منذ أزيد من سنة
قرارا بمنع الحديث باألمازيغية ،كما
نسجل غياب أي تقدم فيما يتعلق بتعليم
األمازيغية ،وإدماج األمازيغية يف اإلعالم،
باإلضافة إىل استمرار تخريج أفواج من
العاطلني يف التخصصات األمازيغية ،كما
نسجل استمرار التمييز يف مجال دعم الدولة
املمنوح للسينما والفن والجمعيات والجرائد

والثقافة األمازيغية.
باستمرار
ننددمن
مجموعة
األطراف السياسية
يف شن هجومات
عنرصية
إعالمية
ضد األمازيغ ،بدل
بالعمل
املبادرة
عىل طي صفحات
عقود من اإلضطهاد
ضد
والعنرصية
كل ما هو أمازيغي
باملغرب ،مع العمل
عىل سن تمييز
لصالح
إيجابي
والثقافة
اللغة
األمازيغيتني تعويضا
عن أزيد من نصف
قرن من محاوالت
اإلبادة.
حصيلة
نعتربالحكومة املغربية
إىل حدود االن فيما
يتعلق باألمازيغية سلبية ،كما سجلنا يف
عهدها قرارات عنرصية وممارسات تميزية
وقمع غري مسبوق ضد األمازيغ.
ندعوا كل األمازيغ باملغرب إىل الوعيبخطورة التحوالت التي تحدث باملغرب،
مع إعطاء األولوية إلقرار الحقوق اللغوية
والثقافية األمازيغية ،عرب اإلنخراط يف
مبادرة املليون توقيع لتفعيل ترسيم
األمازيغية باملغرب ،والعمل عىل خلق
تكتل أمازيغي قوي مع األطراف املناسبة،
ملواجهة كل الواقفني ضد أي إنصاف
لألمازيغ واألمازيغية.
بخصوص ليبيا:
يدين التجمع العاملي األمازيغي سعيمجموعة من األطراف داخل املؤتمر الوطني
الليبي ،إىل صياغة دستور غري ديمقراطي
يقيص األمازيغ ،ويرشعن العنرصية
والتمييز ضد اللغة والثقافة األمازيغيتني،
بالتوسل أحيانا بقوانني غاية يف العنرصية
تمت صياغتها يف عهد النظام البائد تعترب
ليبيا بلدا عربيا ولغته الوحيدة هي العربية،
عكس الواقع الليبي املتميز بالتعدد عىل
غرار كل بلدان شمال افريقيا.
نؤكد عىل مساندتنا للمجلس األعىل ألمازيغليبيا ،ولكل املنظمات األمازيغية بليبيا التي
تسعى إلقرار الحقوق اللغوية والثقافية
األمازيغية بشكل كامل وغري منقوص،
كما ندعو أمازيغ ليبيا بمختلف تنظيماتهم
ومجالسهم املحلية إىل اإلتحاد يف هذه

املرحلة الحاسمة
من تاريخهم من
أجل مصلحة كل
أمازيغ ليبيا وكل
الليبيني ،والتي ال
تكمن إال يف إقرار
دستور ديمقراطي
صياغته
تتم
بالتوافق بني مختلف
األطراف ،وباالستناد
ملبادئ الديمقراطية
الدولية
واملواثيق
اإلنسان
لحقوق
والشعوب.
بخصوص تونس:
 نشيد باحرتامالحكومة التونسية
لحق األمازيغ يف
أبنائهم
تسمية
بأسماء أمازيغية،
لكننا ندد يف نفس
بالتغييب
الوقت
الكيل للتعدد الثقايف
بتونس يف الحوار حول دستور البالد ،كما
برفض دسرتة الهيئات األمازيغية.
 نطالب الحكومة والدولة التونسيةومختلف املكونات السياسية بالبالد،
برضورة احرتام حقوق األمازيغ الثقافية
واللغوية واالقتصادية واالجتماعية يف
دستور البالد املقبل ،وعدم إعادة إنتاج دولة
عروبية عنرصية يف زمن تحترض فيه أوهام
القومية العربية.
نؤكد عىل وقوفنا إىل جانب أمازيغ تونسعىل قدر إمكانياتنا ،وندعو كل األمازيغ
بشمال إفريقيا إىل مساندتهم والعمل عىل
لفت أنظار املنظمات الحقوقية اإلقليمية
والدولية إىل معاناتهم ،ونشيد بالعمل
النضايل للجمعيات واملناضلني األمازيغ
بتونس.
بخصوص أزواد وبقية بالد الطوارق:
فيما يتعلق بضمان حقوق أمازيغالطوارق نشدد عىل رضورة التأسيس
لدول ديمقراطية فيدرالية يف مايل والنيجر
والجزائر ،مع ضمان حق تقرير املصري
لشعب الطوارق بمختلف تلك البلدان.
نطالب بالتحقيق يف كل الجرائم التيارتكبها الجيش املايل والفرنيس ضد
املواطنني الطوارق ،وتوفري الدعم الالزم
ملاليني الالجئني الطوارق ببلدان الجوار
خاصة بموريتانيا وبوركينافاصو والنيجر.
 ندعو الحركة الوطنية لتحرير أزواد للحذرفيما يتعلق بتعاملها مع فرنسا وبعض

األنظمة بشمال افريقيا ونؤكد عىل رضورة
الحرص عىل ضمان املصلحة العليا لكل
الطوارق األمازيغ ،وكذا صيانة حق تقرير
املصري لشعب الطوارق الذي يقره اإلعالن
العاملي لحقوق الشعوب األصلية .
بخصوص الجزائر:
 نسجل استمرار النظام الجزائري يفسياسته العنرصية اتجاه األمازيغ بمختلف
مناطق البالد ،رغم كل التغيريات التي حدثت
يف بلدان شمال افريقيا ،ونندد بالتدريس
الشكيل لألمازيغية يف مناطق محدودة
بالجزائر ،كما بغياب إدماج فعيل لها يف
اإلعالم وبقية مؤسسات الدولة الجزائرية،
باإلضافة ملنع األسماء األمازيغية والحديث
الرسمي عن تقنني عنرصي لها.
 ندعو كل أمازيغ الجزائر بالقبايل واملزابوالشاوية وأمازيغ الطوارق ،إىل التنسيق من
أجل انتزاع حقوقهم العادلة ،والعمل عىل
تقوية العمل النضايل األمازيغي ،واملساهمة
يف أية مبادرة وطنية تهدف لدمقرطة البالد.
بخصوص كناريا:
 نشيد بالعمل النضايل ألمازيغ كناريافيما يتعلق بإعادة اإلعتبار للغة وللثقافة
األمازيغيتني ،وكذا حملة الكتابة بحرف
تيفيناغ يف واجهات املحالت وغريها.
 نطالب الحكومة اإلسبانية باالستجابةملطالب أمازيغ كناريا ،واإلعرتاف باللغة
األمازيغية كلغة رسمية بجزر كناريا مع
بلورة كل ما يواكب ذلك بدءا بالعمل عىل
تدريس األمازيغية والكتابة بحروف تيفيناغ
إىل ما إىل غري ذلك.
فيما يتعلق بالدياسبورا (املهجر):
ندعوا كل األمازيغ القاطنني بمختلف دولالعالم خارج تمازغا ،إىل العمل عىل استثمار
املناخ الديمقراطي السائد يف تلك البلدان،
واإلتحاد من أجل تعبئة األمازيغ باملهجر
إلنخراط أكرب يف النضال من أجل حقوقهم
بالدول التي يقطنون بها وكذا ببلدان
تمازغا.
إن التجمع العاملي األمازيغي إذ يورد ما
هو أعاله ،إنما ليؤكد عىل أن ال تطور
ملحوظ يف واقع األمازيغ بمختلف بلدان
تمازغا (شمال إفريقيا) ،وهو ما يجعل
األمازيغ أمام تحديات كربى ودقيقة تحول
دونهم وحقوقهم ،يف هذه املرحلة الخطرية
والتاريخية التي تزامنت واستعدادنا لعقد
املؤتمر السابع ألمازيغ العالم من طرف
منظمة التجمع العاملي األمازيغي ،والذي
اخرتنا أن تكون دورته هذه بجهة سوس
الكبري يف مدينة تيزنيت باملغرب وذلك أيام
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أعاد اخلطاب امللكي لعشرين غشت املاضي القطاع التعليمي إىل واجهة النقاش العمومي باملغرب ،بعد أن قام بتشخيص دقيق لواقع التربية والتكوين باملغرب ،وركز باخلصوص على اإلشكال اللغوي باملدرسة املغربية ،وما يطرحه ضعف إتقان اللغات
األجنبية من صعوبات أمام االندماج االجتماعي واملهين للمتمدرسني املغاربة ،خاصة ما يتعلق بتغيري لغة التدريس يف املواد العلمية من العربية يف املستوى االبتدائي والثانوي ،إىل بعض اللغات األجنبية ،يف التخصصات التقنية والتعليم العايل،
ودشن اخلطاب امللكي لعشرين غشت عهد التعليم املزدوج اللغة باملغرب منذ املستوى اإلبتدائي ،حيث سيتم التدريس باللغات األجنبية إىل جانب اللغات الرمسية أي األمازيغية والعربية ،كما دعى امللك احلكومة لإلسراع بإقرار النصوص القانونية
املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،مع تفعيل املجلس األعلى للتعليم يف صيغته احلالية يف انتظار ذلك.
العامل األمازيغي بدورها خصصت ملف هذا العدد للتعليم باملغرب ،نظرا لألولوية اليت صار يكتسيها راهنا لدى الدولة واحلكومة على خلفية اخلطاب امللكي األخري ،ونظرا ألمهية تركيزه على وضعيه اللغات يف املدرسة املغربية ،يف ظل ترسيم
غري مفعل من قبل احلكومة والربملان املغربيني لألمازيغية.

* ساعيد الفرواح

التعليم باملغرب وإعادة النظر يف وضعية اللغات

منذ نهاية الخمسينيات من القرن
املايض ،ونتيجة لتأثر حكام مغرب
اإلستقالل بإديولوجيا القومية
العربية ،تم وضع أربعة مبادئ للتعليم
باملغرب ضمنها التعريب ،وهكذا سيتم
وضع مجموع الربامج التعليمية باللغة
العربية يف أغلب املستويات الدراسية،
واقترص التدريس باللغات األجنبية
عىل مستويات التعليم الجامعي يف
بعض الشعب ،وباملقابل لم يتم إعطاء
أية مكانة للغة األمازيغية يف املنظومة
التعليمية لنصف قرن ،وطوال العقود
الالحقة لم تمس أي من مخططات
إصالح التعليم بمبدأ التعريب
ووضعية اللغات ،رغم كل اإلشكاالت
التي طرحها تعليم أحادي اللغة
وانعكاساته السلبية عىل مستقبل
أجيال من املغاربة ،ولم يتم أخذ
تقارير مختلف املؤسسات واملنظمات
الدولية التي تصنف املغرب يف مراتب
جد متدنية فيما يتعلق بالتعليم عىل
مستوى العالم بالجدية الالزمة .غري
أن الخطاب امللكي ليوم  20غشت
 ،2013يمكن إعتباره سابقة ،فيما
يتعلق بإصالح التعليم باملغرب عرب
الرتكيز عىل الخلل الذي تطرحه
وضعية اللغات يف املدرسة املغربية،
ويتجاوز الخطاب امللكي يف جزء كبري
منه ما سبق ودهب إليه تقرير املجلس
األعىل للتعليم باملغرب الصادر سنة
 ،2008الذي حاول تشخيص واقع
التعليم باملغرب واقرتاح حلول ملختلف
املشاكل التي يعانيها ،إال انه تجاهل
اللغة األمازيغية ،وحافظ عىل تعريب
التعليم ،ولم ينسجم كذلك مع ما تشدد
عليه منظمات دولية كاليونسكو
خاصة فيما يتعلق بالتعليم املزدوج
اللغة.

* اخلطاب امللكي لعشرين
غشت والتأسيس لتعليم
مزدوج اللغة:
ورد يف الخطاب امللكي لعرشين غشت

 ،2013ما ييل« ،كما ينبغي تعزيز هذا
التكوين بحسن استثمار امليزة التي
يتحىل بها املواطن املغربي ،وهي ميوله
الطبيعي لالنفتاح ،وحبه للتعرف عىل
الثقافات واللغات األجنبية ،وذلك من
خالل تشجيعه عىل تعلمها وإتقانها،
إىل جانب اللغات الرسمية التي ينص
عليها الدستور الستكمال تأهيله
وصقل معارفه ،وتمكينه من العمل
يف املهن الجديدة للمغرب ،التي تعرف
خصاصا كبريا يف اليد العاملة املؤهلة،
كصناعة السيارات ،ومراكز االستقبال
( ) centres d’appelوتلك املرتبطة
بصناعة الطائرات وغريها.
يبقى السؤال امللح الذي يطرح نفسه:
ملاذا ال تستطيع فئات من شبابنا
تحقيق تطلعاتها املرشوعة عىل
املستوى املهني واملادي واالجتماعي.
إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات
ومشاكل ،خاصة بسبب اعتماد بعض
الربامج واملناهج التعليمية ،التي ال
تتالءم مع متطلبات سوق الشغل،
فضال عن االختالالت الناجمة عن
تغيري لغة التدريس يف املواد العلمية،
من العربية يف املستوى االبتدائي
والثانوي ،إىل بعض اللغات األجنبية،
يف التخصصات التقنية والتعليم العايل.
وهو ما يقتيض تأهيل التلميذ أو
الطالب ،عىل املستوى اللغوي ،لتسهيل
متابعته للتكوين الذي يتلقاه».
هنا ينتهي مقتطفنا من الخطاب
امللكي ،الذي نالحظ أنه شخص
مختلف اإلشكاالت التي يطرحها
تهميش اللغات األجنبية يف املستوى
التعليمي اإلبتدائي والثانوي وتعريبه،
ما ينجم عنه عدم تمكن املتعلم من
استيعاب العملية التعليمية وإتقان
اللغات األجنبية ،وبالتايل االنخراط
يف سوق العمل الذي برزت فيه مهن
جديدة مرتبطة أساسا بإتقان اللغات
األجنبية ،وهي املرة األوىل التي تقطع
فيها الدولة املغربية مع سياسة
التعريب حرصا عىل جودة التعليم،
وهكذا سينتقل املغرب من التعليم
املرتكز عىل أحادية اللغة حيث يتم
التدريس بالعربية فقط ،إىل تعليم
مزدوج اللغة منذ االبتدائي وسيتم
إىل جانب تدريس اللغات األجنبية

أي سياسة لغوية تُعتمد يف بالدنا؟ هل
تستجيب ملبدأ الديمقراطية اللغوية ؟ ما تجليات
السياسة اللغوية عىل مستوى الواقع االجتماعي
واالقتصادي...؟ كيف تُرتجم عىل مستوى القوانني
؟ ما تجليات هذه السياسة عىل مستوى الواقع
التعليمي؟
تشكل هذه األسئلة مدخال لتناول املسألة اللغوية التي تقع ،اليوم
 ،يف قلب اإلشكاالت الكربى التي يواجهها املغرب ؛ فعىل الرغم من أن
الدستور الجديد نص يف ديباجته عىل التعدد اللغوي بإقراره رسمية
اللغتني العربية واألمازيغية  ،ووطنية الحسا نية  ،ورغم اإلقرار
املجتمعي بوجود تعدد لسني باملغرب  ،يقوم عىل وجود عربية فصحى
ولغة حسا نية ودوا رج مغربية وأمازيغيات مغربية  ،وإذا كان تدريس
اللغة العربية جزءا من االلتزام ببنود الدستور  ،وإذا كان االنفتاح عىل
اللغات األجنبية رضورة حضارية ومعرفية وتقنية  ،وإذا كان تدريس
اللغات الوطنية تأكيدا لخصوصيات مميزة  ،فإن السياسة اللغوية  ،يف
عمومها  ،لم تستطع جعل مطلب الوطن فوق كل االعتبارات األخرى.
ولم تستطع السياسة الرسمية تدبري املوضوع وفق اسرتاتيجية
شمولية ومرشوع مجتمعي متكامل ؛ فواقع املمارسة يؤكد وجود
رشوخ بني التنظري واملمارسة ؛ إذ يتميز هذا الواقع بتقوية اللغة
الفرنسية عىل حساب اللغتني العربية واألمازيغية  .فاللغة الفرنسية
أكثر تداوال يف املعامالت التجارية واملالية ويف الخطابات السياسية ،
واإلعالمية ويف دواليب اإلدارة املغربية ومجال االقتصاد الوطني.
كما تعاني املدرسة املغربية يف عالقتها بالسياسة اللغوية من تخمة
الحروف ،ورشخ تواصيل ؛ إذ تعتمد ثالثة أنظمة إشارية ( عربي ـ
التيني  -تيفناغ ) يتلقاها املتعلم يف سنوات تمدرسه األوىل  ،مما يخلق
لديه قياسات مشوهة  ،ويجعل تواصله مع محيطه ملتبسا  ،ليتحول
التعدد اإليجابي إىل تعدد متوحش ،و عامل مشوش عىل تعلم اللغة
نفسها  ،وبالتايل مستوى الكفاية اللغوية لديه.
إن التعدد اللغوي يمكن أن يكون عامل إغناء مثلما يكون عامال سلبيا
 ،سواء أتعلق األمر باملجاالت التواصلية أم بغريها .لذلك يمثل التعليم
املجال الخصب الختبار طبيعة السياسة اللغوية يف بلد ما؛ إذ هو

للمتعلمني التدريس بها كذلك ،إىل
جانب اللغات الرسمية أي العربية
واألمازيغية ،ولكن مع تسجيل مالحظة
أنه ال يوجد ثمة أي توجه لدى الدولة
فيما يتعلق بالتدريس باألمازيغية،
وهو أمر ينبغي أخذه بعني اإلعتبار
من قبل املجلس األعىل للتعليم ،خاصة
يف ظل ما تويص به املنظمات الدولية
كاليونسكو فيما يتعلق باللغة األم،
وأهميتها يف تحقيق نفس الهدف الذي
يعترب دافع الدولة من وراء التدريس
باللغات األجنبية منذ املراحل التعليمية
األوىل ،أي استيعاب العملية التعليمية
والتمكن من اللغات األجنبية.

* تقرير اجمللس األعلى للتعليم
سنة  2008وجتاهل اإلشكال
اللغوي:
وردت يف تقرير املجلس األعىل للتعليم
خمس محددات أساسية قد تشكل
مصدر إختالل املنظومة التعليمية،
فإىل جانب إشكالية الحكامة عىل
جميع املستويات وانخراط املدرسني
أمام ظروف صعبة ملزاولة مهنة
التعليم ،واملوارد املالية واشكالية
تعبئتها وتوزيعها ،ومسألة التعبئة
والثقة الجماعية يف املدرسة ،و
النقائص البيداغوجية والتنظيمية
القائمة ،ويف هذا املحدد األخري نجد
تقرير املجلس األعىل للتعليم يذكر
يف إطار «نموذج بيداغوجي أمام
صعوبات املالءمة والتطبيق» ما ييل:
 صعوبات يف الرفع من جودةالتعلمات.
 عدم مالءمة تكوين املدرسني معاملستجدات البيداغوجية ،التضخم
الكمي للربامج ،نقص الوسائل
الديداكتيكية املجددة.
 اعتماد طرائق التدريس يف الغالبعىل التلقني واستظهار املعارف.
 أحادية العرض الرتبوي وافتقارهإىل التنوع والتكيف مع الخصوصيات
املحلية .مثال :ضعف التحكم يف اللغات
لدى التالميذ بفعل عدة عوامل:
 -استعمال محدود للغة التدريس،

باقتصارها عىل الفصل الدرايس.
 طرائق تدريس اللغة العربيةواللغات األجنبية يف حاجة إىل مراجعة،
والسيما بالنظر إىل حجم الغالف
الزمني املخصص لها ،مقابل ضعف
التحكم فيها.
 االفتقار إىل أدوات معيارية لتقويمالكفايات يف اللغة العربية.
 ندرة استعمال الروائز الدوليةالجاري بها العمل لتقويم املكتسبات
يف اللغات األجنبية مثال TOEFL :و
.FLE
 انعكاس سلبي لضعف إتقان اللغاتعىل االندماج املهني واالجتماعي
للخريجني.
ويف إطار املعالجة امللحة لإلشكاليات
نجد املجلس األعىل
الواردة أعاله
للتعليم يركز عىل ما ييل:
التحكم يف اللغات:
 جعل لغة التدريس (العربية)موضوع مجهود نوعي :تحديث
طرق التدريس ،تطوير أدوات
قياس مستويات التحكم ،تفعيل
دور أكاديمية محمد السادس للغة
العربية...؛
 إقرار إطار عمل وطني واضح بشأنوضع األمازيغية يف املنظومة الرتبوية،
بتعاون مع املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية؛
 وضع مخطط مديري للتحكم يفاللغات األجنبية ،والسيما يف الثانويات
اإلعدادية والتأهيلية ،يضم مكونات
أساسية من قبيل:
 تجديد تقنيات التدريس. الرتكيز عىل كفايات التواصلالكتابي والشفهي.
 التكوين املستمر للمدرسني. الدعم الرتبوي يف مجال تعلم اللغاتوتطوير االختبارات وتعميميها.
إن أول وأخر تقرير للمجلس األعىل
للتعليم باملغرب الذي صدر قبل حوايل
خمس سنوات ،وإن نجح نسبيا يف
تشخيص مجموعة من اختالالت
املنظومة التعليمية املغربية ،التي أشار
إليها كذلك الخطاب امللكي السابق
الذكر ،خاصة ما يتعلق بمشكل إتقان
اللغات األجنبية ،ودوره يف اإلندماج
اإلجتماعي واملهني للخريجني ،إال

إشكالية تدريس اللغات

الذي يسمح بتشكيل الذهنيات وتكوينها .فهل يمتلك املغرب  ،فعال ،
سياسة لغوية يف املجال التعليمي؟.
بالرجوع إىل تاريخ االختيارات الكربى التي وجهت السياسات الرسمية
يف عالقتها بوضع اللغة يف املنظومة التعليمية منذ االستقالل إىل اليوم
نسجل ترددا كبريا يف حسم االختيارات  ،وضبابية يف املمارسات  ،فإذا
كان املخطط الخمايس  1964 1960-طرح االرتباط العضوي بني
التعريب وتوحيد التعليم باعتبارها اسرتاتيجية تحد من الالتجانس
بني التعليم األصيل والحديث واألجنبي فإنه كان يهدف ضمنيا إىل
جعل التوجه العام للمدرسة سياسة وثقافة وفكرا ....مغربيا وليس
فرنسيا  ،ألن السياق التاريخي كان يقتيض ذلك.
لقد بقيت الكثري من هذه املبادئ مدونة يف النصوص والوثائق ،
ولم تعرف طريقها إىل التنفيذ ،وإن نفذت فبارتجال كبري أفرغها
من مضامينها وحولها إىل حجة ضد نفسها ،مما دفع إىل اعتماد
مخططات أخرى أعادت االعتبار للغة الفرنسية بتعليالت تقنية ،أو
اعتماد تعريب املواد العلمية يف التعليمني اإلعدادي والتأهييل؛ فتحولت
الحصص إىل دروس تتداخل فيها الدوارج املغربية إىل جانب شذرات
من العربية الفصحى ممزوجة بفرنسية متبقية من التكوين األصيل
للمدرسني  ،فإذا أضفنا إىل ذلك استمرار التدريس يف التعليم العايل
باللغة الفرنسية ،والزيادة يف حصصها  ،والرفع من معاملها يف
التعليم الثانوي التأهييل  ،قدرنا طبيعة التعريب املتحدث عنه ،والذي
تحوّل إىل كلفة زائدة يف نظر األرس والطلبة واستعداء مجتمعي بدعوى
عدم الجدوى ،وضعف املردودية العملية.
هذه التناقضات التي طبعت عالقة التنظري باملمارسة تجعل التساؤل
عن األهداف من ذلك مسألة مرشوعة  ،فنظامنا التعليمي ال يعاني
مشاكله املعلنة فقط ،بل إنه مرض مزمن عنوانه الكبري عطب اللغة
وتذبذ االختيارات.
إن املثال األوضح لذلك تقدمه عالقة املمارسة بالوثيقة املرجعية

أنه من حيث إقرتاح الحلول لم يرقى
إىل مستوى الدعوة للتدريس باللغات
األجنبية إىل جانب العربية وليس
تدريسها فقط ،كما هو الحال مع
الخطاب امللكي ،حيث حرص املجلس
األعىل للتعليم يف تقريره عىل مراعاة
الواقع السيايس للغات باملغرب حيث
اعترب العربية لغة التدريس ،واقرتح
فقط إقرار إطار عمل وطني بشأن
وضع األمازيغية يف املنظومة الرتبوية،
ولم يرش بأي شكل من األشكال إىل
تدريس اللغة األمازيغية أوالتدريس
بها ،ورغم وجود تلك اللغة يف املدرسة
املغربية سنوات قبل تقرير املجلس
األعىل للتعليم ،فإنه لم يرش إطالقا
للمعيقات واإلشكاالت التي يعرفها
إدماجها يف املنظومة التعليمية ،الذي
انطلق منذ سنة  2003عقب توقيع
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
إلتفاقية مع وزارة التعليم ،كانت
تروم تعميم تعليم األمازيغية يف أفق
سنة  2011وهو األمر الذي لم يحدث
لحد اآلن.
إن الخطاب امللكي لعرشين غشت
 2013أعلن عن رهانات جديدة يف
مجال التعليم ،خاصة ما يتعلق
بمراجعة وضعية اللغات األجنبية،
أما اللغات الرسمية فقد تحدث
عنها بشكل ساوى فيه بني العربية
واألمازيغية ،إال أن ما تجدر اإلشارة
إليه هو أن ترسيم األمازيغية باملغرب
مرت عليه أزيد من سنتني ،من دون
أن يتم تفعيله بأي شكل من األشكال،
ما يطرح تساؤالت حول عمل املجلس
األعىل للتعليم الذي أعاد امللك تفعيله
يف صيغته القديمة ،فهل سيقوم
مستقبال بدوره متجاهال واقع ترسيم
األمازيغية تحت ذريعة غياب القانون
التنظيمي الذي البد منه لتفعيل ذلك
الرتسيم ،أم أن عمله سيستهدف
إصالح التعليم املغربي بشكل شامل
مع احرتام الواقع الدستوري الجديد،
وإعادة تشخيص مختلف اإلختالالت
التي يعرفها قطاع التعليم ،بعد
التشاور والتنسيق الواسع مع مختلف
الفاعلني املرتبطني بقطاع التعليم.

املؤطرة للمدرسة املغربية ،فامليثاق
الوطني للرتبية والتكوين تحدث عن وضع
اللغات املغربية يف عالقتها بلغات التدريس؛
إذ نص عىل تعزيز تعليم اللغة العربية
وتحسينه  ،وتنويع لغات تعليم العلوم
والتكنولوجيا والتفتح عىل األمازيغية والتحكم يف اللغات األجنبية،
كما نص عىل بعض اإلجراءات  ،كإرساء أكاديمية اللغة العربية ووضع
تصميم عرشي لتنمية تدريس اللغات األجنبية وفسح املجال لتدريس
الوحدات العلمية باللغة التي تدرس بها يف التعليم العايل ،باإلضافة إىل
إمكانية اختيار السلطات الرتبوية الجهوية استعمال األمازيغية أو
أية لهجة محلية لالستئناس وتسهيل الرشوع يف تعلم اللغة الرسمية
يف التعليم األويل ويف السلك االبتدائي  ،مما يسمح باجتهاد يرى أن
الجهوية مدخل الختيار إحدى اللغات لالستئناس  ،غري أن مفهوم
الجهوية  ،هنا  ،عام وفضفاض  ،ألنه يقرتن بالسلطات الرتبوية
الجهوية أكثر مما يقرتن بواقع الخريطة اللغوية باملغرب التي تحتاج
إىل األخذ بنتائج الدراسات السوسيولوجية واللغوية .فكيف تم تطبيق
هذا املبدأ ؟ وهل تمت االختيارات وفق رشوط علمية وديمقراطية؟.
لكن عىل صعيد التدريس لم تبلور املناهج الدراسية هذه االختيارات.
بالرغم مما تثريه من نقاش ـــ إذ أعيد إنتاج املناهج القديمة ،
وتم تكريس منهجيات تدريس اللغات التي كانت معتمدة  ،واستمر
الوضع نفسه بخصوص تدريس املواد العلمية .فضال عن ذلك ال
وجود لتصور واضح حول ديدكتيك تدريس اللغات  ،وخاصة ما
تعلق منها بتدبري األنشطة املوجهة لتنمية الكفاية التواصلية
الشفهية يسمح بتبنيه  ،أجرأته يف املمارسات التعليمية  ،األمر الذي
يسهم أيضا يف العاهة اللغوية للمتعلمني  ،ويكفي أن نشري إىل تقرير
املجلس األعىل للتعليم ( ،)2008الذي وقف عند هذه القضية ؛ وإىل
نتائج التقويم الدويل والوطني للتحصيل اللغوي ونتائج االمتحانات
املدرسية وخاصة اإلشهادية منها .وال يخفى أن لهذا الوضع اللغوي
آثارا عىل باقي التعلمات األخرى،
* النقابة الوطنية للتعليم
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تبخيس املعارف والقيم يف املناهج الدراسية املغربية
مدخل نقدي لتجويد منظومتنا التربوية
تقديم
من املعلوم أن املدرسة املغربية تعترب من
أكثر املدارس انغراسا ً يف تربة حضارية
تتميز بالتعدد والتنوع؛ ومن املعلوم
أيضا ً أن النصوص الرتبوية الرسمية
التي تأسست عليها مناهج هذه املدرسة
هي من أكثر النصوص استعادة لفلسفة
القيم يف أبعادها الكونية ،وذلك من حيث
ترسيخ الهوية الوطنية املتنوعة والتفتح
عىل املكاسب الحضارية للعالم الجديد؛
لكننا عىل مستوى املمارسة نالحظ أن
هناك رشخا ً كبريا ً بني النوايا النظرية
كما يعرب عنها املسؤولون واملخططون
وبني واقع القيم كما تُقدم به وكما
يتم تفصيلها يف الربامج الرتبوية؛ فهذه
األخرية ،عندما نتأملها ،نجدها ليست،
يف النهاية ،إال اختزاال ً وتأحيدا ً لهوية
تتحدد غالبا ً يف القيم العربية اإلسالمية
كما أنتجتها اإليديولوجيات القومية
واإلسالم السيايس بالرشق العربي؛ كما
أن قيم االنفتاح تتحدد أساسا ً يف التعرف
عىل لغات الغرب ومعاداة الثقافات
والفلسفات العلمية التي أنتجتها
وتنتجها هذه اللغات .ولهذا فإن املطلع
عىل مختلف األدوات البيداغوجية التي
يتم إنتاجها ،يف هذا الصدد ،وبخاصة
منها الكتب املدرسية ،سيجعله يكتشف
أن القائمني عىل هذا الورش ال يعملون
إال يف اتجاه تغييب كل ما يتعلق
باملعارف والقيم املحلية الوطنية بجميع
معطياتها الثقافية واالنرتوبولوجية
والتاريخية والفنية واألدبية واللسانية
إلخ .بل واألدهى من ذلك أنهم عندما
يريدون أن يقدموا قليالً من هذه املعارف
والقيم نراهم يُقدمونها كما لو أنها نتاج
لحضارات أجنبية أو أنها منتوج ثقايف
وتاريخي منحط ال يرقى إىل ما أتت به
الحضارة العربية اإلسالمية .ومن جهة
أخرى يعم ُل هؤالء املخططون الرتبويون
لتحصني هذه الحضارة العربية
اإلسالمية أو للتأكيد عىل صورتها
املثالية التي ال تشوبُها الشوائب عىل
تقديمها دائما يف حالة رصاع وحرب
دائمة مع الحضارة الغربية التي تُقد ُم
بوصفها حضارة االستعمار واملؤامرات.
فيتم الرتكيز عىل لحظات الحروب لتربير
سياسات االنغالق ورفض اآلخر وحقن
األجيال بالعداوات الرسمدية ،كما يتم
تهميش لحظات التفاعل السلمي القائم
عىل التبادل املعريف واالقتصادي والثقايف
والعلمي لتربير مركزية ما يُسمونه
بالعالم العربي اإلسالمي الذي رسق منه
هذا الغربُ كل هذه املعارف.
وهكذا فإن أغلب املعطيات املعرفية
املختارة تحيل بشكل أو بآخر عىل
رقي وعراقة وقوة الحضارة العربية
الرشقية يف مقابل حضارة مغربية
محلية باهتة وهزيلة وفقرية ومنحطة
ومبتورة تاريخيا ً وتابعة للحضارة
األقوى واملرشوعة التي تج ُد لها امتدادا ً
يف زمنية الخطاب اإللهي ا ُملقدّس .إذ
بحكم التكوين الذي يتلقاه مؤلفو
الكتب املدرسية وبحكم التعليمات
التي يتلقونها وبحكم اإليديولوجيات
القومية واإلسالمية التي ترشبوها
لعقود طويلة ،نجدهم يهيئون ملدرسة
تنتج مواطنني منسلخني نهائيا عن
انتمائهم الوطني ويرتمون بشكل كامل
يف انتماءات خارجية وأممية ال تعرتف
بالحدود إال يف شكلها العرقي (القومي)
أو يف شكلها الديني (اإلسالمي)؛
فيؤصلون لقيم األممية العابرة للحدود
الوطنية ويجعلون من الوطنية نتاجا ً
تابعا ً ومؤسسا ً عىل التمايزات العرقية
االنصهارية واألفضليات الدينية التي
تُدين بشكل واضح قانون املواطنة
املؤسس عىل االنتماء لألرض وللحضارة
التي أنتجتها تلك األرض؛ وعىل هذا
األساس ال يتورع هؤالء املؤلفون عن
التدخل بشكل سافر لفربكة تاريخ
عىل املقاس العرقي والديني ،فيقدمون

محمدا ً الخامس ،مثالً ،بوصفه رمزا ً من
رموز العروبة واإلسالم وليس رمزا ً وطنيا ً
لكل املغاربة بمختلف توجهاتهم الدينية
واللسانية والعرقية؛ ونراهم يُسقِ طون،
يف مستوى آخر ،حقبا ً تاريخية بكاملها
من تاريخ املغرب لكونها ال تتالءم
مع عروبة الوطن يف تبعيته لعروبة
الرشق؛ كما أنهم يسكتون بشكل
مثري لالستغراب وللفضائحية العلمية
عن كل االكتشافات األركيولوجية
التي تثبت عراقة هذا الشعب يف الرتبة
اإلفريقية لكي يؤكدوا أن التاريخ لم يبدأ
إال مع عروبة الفتح أو عروبة إدريس
األول ،بل إنهم يقفون بعنف يف وجه

الصمت عن مراحل مهمة من التاريخ
الحضاري املغربي ،وأخريا ً الرشعنة
لتأبيد ثقافة الحرب ضدا ً عىل ثقافة
السالم.

أ -أجنبية التاريخ املغربي
تتجىل أعراض هذا التبخيس يف كون
الكتب املدرسية تُقدم التاريخ املغربي
بوصفه تاريخا ً أجنبيا ً وليس تاريخا ً
وطنياً؛ فكل هذه الكتب ،خاصة
التاريخية منها ،تقدم أحداث ماضينا
وحارضنا بوصفها تواريخ فينيقية أو

وعندما نتجاوز هذه املرحلة إىل مرحلة
ما قبل التاريخ سنالحظ أن املؤلفني،
مرة أخرى ،يُخلصون ملنهجهم اإلنكاري
فيتجاهلون بشكل كيل تقريبا ً كل
املكتشفات األركيولوجية الحديثة
التي تم اكتشافها باملغرب أو بمنطقة
شمال إفريقيا ،ويركزون يف املقابل عىل
مختلف املكتشفات الرشقية؛ فال حديث،
مثالً ،عن ظهور اإلنسان اإلفريقي ،وال
حديث عن اكتشاف الزراعة والنار
وتدجني الحيوانات واستخراج املعادن
واستعمالها وبناء القرى وتشكل
مالمح الحضارة الجنينية منذ آالف
ُ
الحديث كل
السنني باملغرب إلخ .ولكن
الحديث يظل منصبا ً عىل التاريخ الذي
يأتي من خارج الجغرافيا اإلفريقية
بوصفه التاريخ الحقيقي والرشعي
أو أيضا ً تاريخ االنتماء (ما بني
الرافدين ،بابل ،مرص ،اليمن ،فلسطني
إلخ) ،فرتى املؤلفني يقتلون أنفسهم
بحثا ً عن اللقى السومرية والبابلية
والفلسطينية واملرصية إلخ لتحديد
األزمنة الحضارية األقدم ،يف الوقت
الذي يرضبون فيه صفحا ً عن كل ما
يتعلق بتاريخ األرض التي ينتمون
إليها .مما يلقي يف روع أطفالنا أن
التاريخ الشمال إفريقي وضمنه
التاريخ األمازيغي ليس يف النهاية إال
وهما ً أو ُ
سبة وعارا تجبُ معاداته
التح ّل ُل منه أو عىل األقل التسرت عليه.

الصمت عن التاريخ
ب-
ُ
احلضاري للمغاربة
كل توجه بيداغوجي يتوخى استغالل
الرتاث الوطني الشفوي أو الكتابي
الذي أنتجه املغاربة من األمازيغ حتى ال
يخدشوا صورة الثقافة العربية واإلسالم
الخالصني؛ أو أنهم يُقدمون الشخصيات
التاريخية والعلمية األمازيغية بوصفها
شخصيات عربية قحة فيصنعون لها
سالالت تمتد عميقا ً يف إحدى األورومات
العربية الرشيفة حتى يبينوا للناشئة
عمق االنتماء العروبي الرشقي لكل
الشخصيات الوطنية التي ال يتخيّلُها
ً
أجنبية جاءت من
املتعل ُم إال بوصفها
ً
مكان خارجي أو تنتمي سالليا بشكل
دائم إىل د ٍم خارجي؛ ولألسف فإن هذه
ُ
تتعارض بشكل كيل مع كل
املواقف التي
نظريات الرتبية املؤسسة عىل مفاهيم
التعدد والتنوع هي ما يؤسس لكل
مناهجنا الدراسية بمختلف تجلياتها
إىل الدرجة التي أصبحت فيها املدرسة
املغربية من أكثر املدارس انغالقا ً يف
العالم ومن أكثر املدارس احتقارا ً لذاتها
الهوياتية وهذا بالرغم من كل ما
يُقال عن انفتاحها واحتضانها للتعدد
وانفتاحها عىل الغري؛ فهي ال تُنتج يف
النهاية إال مواطنني محتقرين لذواتهم
ورافضني لغريهم وال يجدون لهم مجدا ً
إال يف تواريخ خارجية حيث يجتهدون
ليصنعوا لهم منها نسخا ً حضارية
مطابقة لألصل.
وحتى نقف عند بعض تجليات هذه
املواقف التي نعتربها أعراضا ً عن حالة
من حاالت تبخيس الذات الحضارية
الوطنية ،سأكتفي هنا بالوقوف عند
ثالثة أعراض ،وهي التي أجملها يف
أعراض التبخيس التاريخي والحضاري،
وأعراض التبخيس الثقايف والفكري ،ثم
أخريا ً أعراض التبخيس الديني.

 -1أعراض التبخيس التارخيي
تتضمن هذه األعراض ثالثة أنواع عىل
األقل ،يمكن إجمالها يف تأكيد أغلبية
املناهج عىل أجنبية التاريخ املغربي ،ثم

تواريخ رومانية أو وندالية أو عربية
بالحرص إلخ؛ مما يُسقط املخططني
الرتبويني يف مآزق معرفية خطرية
أق ُّلها اإليهام بأن التاريخ املغربي ليس
يف النهاية إال نتاجا ً للغزو األجنبي
استعمارا ً أو استيطانا ً أو فتحا ً إلخ
وليس أبدا ً نتاجا ً لفاعلية داخلية
وتفاعل إيجابي مع املحيط؛ ونظرا ً
ملا تحملُه هذه الرؤية االختزالية من
أخطاء علمية ومعرفية فادحة فإنها ال
تؤسس فقط للجهل املركب لدى الناشئة
ولكنها تؤسس أيضا ً لقيم احتقار الذات
الوطنية التي أرشنا إليها؛ إذ ما معنى
أن تحم َل الوحدات املتضمنة يف كتب
التاريخ مثالً ،وطيلة عقود طويلة،
عناوين بارزة من نمط « :املغرب يف عهد
الفنيقيني» و»املغرب يف عهد الوندال»
و»املغرب يف عهد الرومان»؟ إلخ .إن
املعنى الواضح هنا (أو حكم القيمة)
هو أن سكان هذه املنطقة لم يكن لهم
وجود حضاري إال تحت جناح األجانب
والغزاة واملستعمرين إلخ .وأنهم لذلك
ونظرا إىل وضعهم املنحط ال يستحقون
أن يُذكروا إال بتغييبهم يف املناهج
الدراسية املغربية .ولكأن الخلفية
«الرتبوية» التي ينطلق منها هنا منهاج
التاريخ املغربي ا ُملما َرس هو التأكيد عىل
«الفراغ الحضاري» وعىل «الجاهلية
األمازيغية « قبل اإلسالم لتربير ملء هذا
«الفراغ الجاهيل» يف مرحلة الفتوحات
وما بعد الفتوحات بالحضارة العربية
اإلسالمية التي هي الحضارة املرشوعة
والوحيدة والجديرة بالتماهي معها من
طرف األمازيغ؛ بمعنى أن املخططني إذ
يؤكدون عىل فراغ هذه الفرتة التاريخية
أو يحطون من شأنها فإنهم بذلك
يمهدون للمراحل التالية التي سوف
يضفون عليها صفة املرشوعية الوطنية
القائمة عىل عراقة تاريخية مقطوعة
الصلة باملايض «الرببري» غري املرحب
به؛ ولذلك سيُصبحُ ك ُّل الحديث يف
هذه الكتب عرضا ً متواصالً إلنجازات
املستعمرين والفاتحني وصمتا ً مدقعا ً
عن كل ما أنجزه أبنا ُء األرض.

لقد كانت أكثر مظاهر ُّ
السبَّة والعار
تل َك التي تجلت يف تجرؤ املؤلفني ،ارتكازا ً
إىل املرجعيات والتعليمات الرتبوية
الجديدة يف الثمانينيات ،عىل حذف «أصل
املغاربة» من الكتب املدرسية ،و»الحذف
الكيل للعصور القديمة من مرحلة
التعليم األسايس» ،خالل نفس الفرتة،
ثم السكوت عن الدول واملماليك التي
أسسها األمازيغ يف مقابل تمجيد الدول
واملماليك التي أسسها الرشفاء؛ فبعد أن
كانت هناك إشارات إىل هذه األصول وإىل
تقديم بعض املراحل التاريخية األقدم
يف الربامج السابقة أصبحَ التوجه هو
«مركز ُة» التاريخ يف الرشق من خالل
استهالل «تاريخ املغرب بقدوم الفنيقيني
إليه»؛ وأما يف املرحلة الجديدة التي
تنطلق بخطاب أجدير ،أي املرحلة التي
يُقال عنها مرحلة االعرتاف باألمازيغية،
فإن املالحظ هو ظهور توجه جديد
يركز عىل بعض املالمح التاريخية
األمازيغية ومن ضمنها املالمح املرتبطة
باملمالك الكربى كمملكة ماسينيسا
ومملكة صيفكس ومملكة يوبا إلخ،
لكن هذا التوجه -لألسف -لم يعمل يف
اتجاه التأكيد عىل أهمية هذه اللحظات
التاريخية باعتبارها حلقات متواصلة
لتاريخ مغربي عريق تشكل فيه اللحظة
الراهنة امتدادا ً لها؛ بل جاءت فقط من
أجل التأكيد عىل أحكام القيمة املسبقة
التي تدعي أن هذه املمالك لم تكن
سوى عبارة عن أمشاج قبائل متخلفة
ومتناحرة وغري منظمة وال مؤسسات
لها ذات قيمة كبرية ولم تكن لها القدرة
أبدا ً عىل بناء دول أو تأسيس هوية
مشرتكة كالتي أسسها العربُ أو التي
أسسها غريُهم؛ وعىل هذا األساس فإن
الكتاب املدريس ال يُقدم فحسب ألطفالنا
معلومات خاطئة وإيديولوجية مبترسة
ُ
َصمت
عن تاريخ املغرب ،ولكن أيضا ً ي
عن حقائق تمهيدا ً للحقيقة – األدلوجة
التي تؤكد أن الدولة املغربية الحقيقية
لم تظهر إال منذ  12عرش قرناً ،أي مع
ظهور ما يسمونه الدولة اإلدريسية؛
وترسخ هذه الحقيقة اإليديولوجية،
بطبيعة الحال ،مواقف قيمية أرشنا
إليها مفادها أن الزمن األمازيغي
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قبل اإلسالم زمن الحضاري ولم يكن
بمقدوره أن يُنتج دولة؛ ولذلك يُطلبُ
من املتعلم الصغري ،ضمناً ،أن يتخ ّلص
من هذا التاريخ «الحقري اليسء الذكر»
عند أول منعطف تماما ً كما نتخ ّل ُ
ص
من الكفر والعار وظلمات الجهل؛
ويتناىس هؤالء أو يجهلون بحكم
تكوينهم أن املمالك األمازيغية كانت
تشك ُل بالفعل دوال ً وتتشاب ُه يف الكثري
من تفصيالتها املؤسساتية مع العديد
من اإلمرباطوريات التي كانت معارصة
أو سابقة أو تالية لها؛ بل إنهم يغطون
عىل حقيقة مركزية هي كون هذه
املمالك كانت أكربُ بكثري مما يُسمونه
هم دوال ً كالدولة اإلدريسية التي لم تكن،
يف النهاية ،سوى إمارة صغرية ال تتعدى
حدودُها بعض القبائل القليلة التي
كانت تمتد عىل مساحة منطقة مكناس
وفاس ،بل والتي كانت محاطة بقبائل
أقوى منها وترتعد لها فرائسها.
إن الهدف ،إذن ،من تدريس التاريخ
لناشئتنا ليس هو تقديم معطيات
تاريخية وعلمية ،وليس هو أيضاً ،كما
يؤكد عىل ذلك رجال الرتبية« ،تدريبُ
املتعلم عىل استعمال األدوات املنهجية
ملساءلة املايض بفكر نقدي يستدمج
نسبيت ُه حتى يُصبحَ مؤهالً للتموضع
زمنيا ً ومجالياً» ،بل إن الهدف هو
فربكة صورة مؤدلجة عن تاريخ مغربي
يربر التفاضالت الفئوية أو الدينية
ويستنقص من التواريخ املحلية؛
ولألسف فإن هذا االستنقاص لن يشمل
فقط التاريخ ما قبل إسالمي ،بل إنه
سيشمل أيضا ً التاريخ األمازيغي يف عهد
ُ
السكوت بشكل
اإلسالم ،إذ سيتم ،مثالً،
مثري عن الدول واإلمارات التي أسسها
األمازيغ يف هذا العهد؛ وهكذا سيت ّم
السكوت ،مثالً ،عن دول الخوارج مثل
دولة بني مدرار يف سجلماسة ،وسيتم
السكوت عن الدولة البورغواطية عىل
ساحل املغرب األقىص التي استمرت
ألكثر من أربعة قرون؛ كما سيتم
السكوت أيضا ً عن دولة الرستميني يف
تاهرت إىل غري ذلك من الدول واإلمارات
التي أثرت تأثريا ً كبريا ً يف تاريخ املغرب
واملغارب.
لم تكن املمارسات الرتبوية إذن تقدم
تاريخا ً وطنيا ً جامعا ً تحرض فيه كل
عنارصه ،ولكنها كانت وما تزال تُقدم
تاريخا ً فئويا ً استيعابيا ً له امتدادات
خارجية؛ فهو تاريخ غزوات وفتوحات
ألنه مرتبط باالستعمار األجنبي أو
بانتشار اإلسالم؛ وهو تاريخ عربي ألن
اإلسالم نرشه العرب وعربوا «الرببر»؛
وهو تاريخ الرشفاء ألن أول دولة
تأسست يف املغرب تأسست عىل يد
ُ
تاريخ
عربي رشيف ومهاجر إلخ .وأما
األرض فال وجود له .وتستقر يف وعي
الناشئة لكل ذلك قي ٌم غري متسامحة
مع اآلخر وغري ديموقراطية يف التعامل
معه؛ فما دام األفضل قد تحدد تاريخيا ً
فال أهمية لكل املرجعيات والفلسفات
ُ
مواثيق
الرتبوية التي يتم بها تسوي ُد
الرتبية والتكوين وكتب الرتبية البيضاء
والخطب الرسمية لرجاالت الدولة .فعىل
املغاربة للدخول يف التاريخ الحقيقي أن
يتخلصوا من جزء كبري من تاريخهم
املحيل.

ضدا
ج -تأبيد ثقافة احلرب ً
على ثقافة السالم
ُ
بعض مظاهر هذا التأبيد يف
وتتجىل
تقديم التاريخ املغربي بوصفه تاريخ
رصاع أبدي ضد الغرب ،وتاريخ سلم
وسالم مع الرشق؛ إذ استنادا ً إىل املوقف
الذي يعتربُ املغرب جزءا ً من الرشق،
واستنادا ً إىل املوقف الذي يُرشع ُن لتبعية
املغرب األبدية لهذا الرشق؛ بل واستنادا ً
كذلك إىل العداوة الرسمدية التي تغذيها
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حارضا ً القضية الفلسطينية تجاه هذا
الغرب ،سوف يتم تقديم التاريخ املغربي
واملغاربي القديم كما لو أنه امتدا ٌد
للتاريخ املعارص؛ وذلك بالشكل الذي
ُ
تاريخ األمازيغ القدامى
يتحول فيه
إىل صورة طبق األصل لصورة مسلمي
مغرب العرص الحارض؛ فهؤالء ،يف
جميع مراحلهم التاريخية ،ظلوا،
يف مناهج وزارة الرتبية الوطنية،
يعادون الغرب ويؤاخون الرشق .فلقد
كانوا –كما تُقدمهم الكتب املدرسية-
مقاومني أشداء للرومان ولكل املوجات
االستعمارية اآلتية من الغرب ،لكنهم
كانوا ،وبقدرة قادر ،لطفاء جدا ً مع
الفنيقيني والكنعانيني وكل املهاجرين
واملستعمرين الذين جاءوا من الرشق؛
بهذا سيتم ّ
التكيز عىل الحروب التي
خاضوها ضد الغربيني دون لحظات
السلم ،كما أنهم سيسكتون عن
الحروب التي خاضوها ضد الرشقيني
ويركزوا عىل اللحظة الحضارية التي
أغنى فيها هؤالء الفنيقيني والكنعانيني
ثقافة السكان األصليني ،إىل الدرجة التي
ذهبت فيها بعض هذه الكتب إىل التأكيد
عىل أن الكثري من املظاهر الثقافية
املنترشة حاليا ً باملغرب مثل الحناء
والخميسة وغريها إنما هي من اآلثار
القديمة التي تركتها الحضارة الفنيقية.
وال يذكر هؤالء املؤلفون لألسف ال كيف
أثر األمازيغ يف ديانة الفنيقيني وغريوها
جذريا ً وال كيف أدمجوهم داخل الثقافة
األمازيغية وغريوا مرتكزاتها األصلية
وال كيف كانوا يقدمون الرضائب للملوك
األمازيغ ويتمنون رضاهم وال كيف
كانت الحروب تندلع بينهم يف أكثر من
محطة إلخ.
هكذا إذن يُلقى يف روع ناشئتنا بحقائق
مُزيفة عن نوع العالقات التي كانت
تربط شعوب شمال إفريقيا بشعوب
حوض األبيض املتوسط؛ وهذا كله
بهدف التأصيل ،من جهة ،لقيم العداوة
الرسمدية ضد الغرب؛ والتأصيل ،من
جهة ثانية ،لحقائق إيديولوجية ترسخ
التبعية الحضارية ملركز الرشق.

د -جتريم املاضي التارخيي
األمازيغي
ومن األعراض التبخيسية أيضا ً تلك
التي نجد لها تجليات عدة يف أكثر من
محطة تاريخية؛ إذ أن املؤلفني لم يكونوا
يقدمون التاريخ بهدف التاريخ أو بهدف
بناء هذه الشخصية النقدية القادرة
عىل موضعة ذاتها يف الزمان واملكان
كما أرشنا؛ ولكن كان الهدف األسايس
هو اقتالعُ ها من هذا الزمان ومن هذا
املكان لتلقي به داخل أزمنة أخرى ويف
أمكنة جغرافية أخرى؛ ولكي يتحقق
ذلك فإنه كان من الرضوري تجريم هذا
التاريخ أو عىل األصح تجريم األجداد
الذين شاركوا يف صنعه؛ ويمكن لنا يف
هذا الصدد تقديم لحظتني دالتني من
لحظات هذا التجريم؛ أما اللحظة األوىل،
فهي لحظة دخول اإلسالم إىل شمال
إفريقيا؛ فقد ُقدم تاريخ هذه الفرتة
بالشكل الذي يجعل الناشئة األمازيغية
تُ ُّ
حس بنوع من الجُ ْرم التاريخي الذي
ارتكبه أجدادُهم عندما قاوموا «اإلسالم»
وليس «غزوات الفتح»؛ مما يعني ضمنا ً
دفعهم إىل االعتذار عن كل ذلك «الجرم»
بالدخول أفواجا ً يف عروبة اإلسالم
وإسالم العروبة ويتنصلوا بشكل نهائي
من كل انتماءاتهم اللغوية والثقافية
ويمجدوا كل الضباط الفاتحني ضدا ً
عىل أجدادهم «الكفار السيئني» .وأما
اللحظة الثانية فهي لحظة إصدار ما
ُ
سمي بـ «الظهري الرببري»؛ إذ شكلت
هذه اللحظة أيضا ً مناسبة لتحسيسهم
بأنهم «يشكلون عقبة وعائقا ً أمام
الحفاظ عىل الوحدة الوطنية»،
وأنهم باحتفاظهم بلغتهم وثقافتهم
سيُخرجُ هم «من حظرية اإلسالم»،
وينفلتوا «من عقد البيعة الذي يربطهم
بالسلطان» ويتمسحوا (يصبحون
مسيحيني) بانعزالهم يف محاكمهم
العرفية املضادة لتعاليم اإلسالم .وهكذا
فإنه بقدر ما يُقد ُم التاريخ املغربي عىل
ُ
حيث
كونه املجال املتعايل واملقدس من
كونه يؤسس لقيم اإلسالم والوحدة
يؤس ُ
ِّ
س هذه القيم
الوطنية بقدر ما

وهذه الوحدة عىل تخوين فئة وتقديس
فئة؛ لقد قدمت الكتب املدرسية مثالً
القياد وأعيان البوادي يف مرحلة الحماية
بوصفهم خونة لكون بعضهم وقف
مع االستعمار ،لكنها لم تُقدم ،بنفس
الشكل ،محميي املدن من العائالت
الوطنية والذين حصلوا عىل الحمايات
األجنبية وظاهروا ضد السلطان وأوقفوا
عنه كل الرضائب املرشوعة ودخلوا يف
رشاكات تجارية مع املستعمرين .وهكذا
ففي الوقت الذي نالحظ فيه انتقاء
لبعض األعالم الوطنية التي تنتمي إىل
جهات وفئات محددة يالحظ يف املقابل
غياب هذا االنتقاء عندما يتعلق األمر
بجهات أو فئات أخرى.
وإذا أضفنا إىل كل هذا أشكاال ً أخرى من
التبخيس التاريخي كذاك التي يمكن
تسميته بالتبخيس اللفظوي ،وذلك مثل
اإللحاح لعقود طويلة عىل استعمال اسم
«الرببر» بدال ً من اسم «األمازيغ» ،ومثل
حرص استعمال مصطلح «حضارة» عىل
الحضارات األجنبية دون األمازيغية،
والرتكيز يف الغالب األعم عىل الحديث عن
«القبائل» عندما يتعلق األمر باملمالك
األمازيغية ثم ْ
قص مصطلح «الدولة»
فقط عىل الدول التي أنشئت يف اإلطار
اإلسالمي واإليحاء باألفضليات العرقية
واللغوية من خالل الرتكيز عىل السالالت
الرشيفة وتمجيد إحدى اللغة الوطنية
والسكوت عن األخرى إلخ .كل هذا ال
يؤسس للجهل املركب فقط كما أرشنا
إليه سابقاً ،ولكن يؤسس أيضا ً إلنتاج
مواطنني يحتقرون ذواتهم الحضارية
أو جزءا ً منها عىل األقل ،ويجتهدون
ألن يتم ّلصوا منها عن طريق استلهام
نماذج حضارية تُقد ُم لهم عىل أنها
األفضل واألحسن.

 -2أعراض التبخيس الثقايف
والفكري
من أعراض هذا التبخيس أن منهاجنا
يصمت بشكل مرعب عن كل املآثر
الثقافية والفكرية التي أنتجها
األمازيغ؛ فسكوت املنهاج عن اللغة
األمازيغية لعقود طويلة وارتكازه،
بالدرجة األوىل ،عىل اللغة العربية
الفصيحة (إىل جانب اللغة الفرنسية)،
جعل املخططني الرتبويني يرضبون
صفحا ً عن كل الغنى الثقايف املغربي
العريق سواء يف شقه الدارج أو يف
شقه األمازيغي أو يف شقه اليهودي؛
إذ اختفت األعالم الفكرية والفلسفية
والعلمية واألدبية إلخ التي أنتجتها
الرتبة املغربية واملغاربية قبل اإلسالم؛
كما أصبح الحديث عن مختلف
املذاهب والتنظيمات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والقانونية
التي ظلت سائدة لقرون يف املغرب
كما لو أنه استعادة لعرص عبادة
األوثان؛ ولهذا سيتجه أغلبُ املؤلفني
منذ االستقالل إىل استعارة نصوص
املشارقة التي تتحدث عن واقعهم
الثقايف واالقتصادي واالجتماعي
والفكري والتاريخي إلخ بل وتُقدم
هذه النصوص يف إطار بيداغوجي
يوحي بأن األمر يتعلق بنصوص تُعرب
عن الثقافة الوطنية املغربية؛ يف حني
أنها نصوص ال تعكس باملرة البيئة
املغربية بما فيها من تعدد لساني
وإتني وعنرصي وطبيعي؛ فال هي
تحي ُل مثالً عىل الطوبونيميا املغربية
وال هي تحيل عىل أشكال التضامن
االجتماعي من تويزا وغريه ،وال هي
تُقدم الطقوس والعادات واالحتفاالت
والتواريخ الخاصة باملغاربة يف املدن
والبوادي ،ويف الجبال والسهول
والصحراء؛ ونتيجة كذلك لهيمنة
النموذج الجنيس األبيض عىل املتخيل
الجماعي للمؤلفني فإنهم عادة ما
ينسون أو يتناسون ذوي البرشة
السوداء وامللونني أثناء تأليفهم؛
فيالحَ ُ
ظ نوع من غلبة الصور
التوضيحية لذوي البرشة البيضاء عىل
ذوي البرشة السوداء وامللونني ،تماما ً
كما تطغى الصور التوضيحية للفتيان
عىل الصور التوضيحية للفتيات
الالئي يُقدّمْ َن غالبا ً يف أوضا َع تقليدية
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(املطبخ إلخ) ومحجبات ويف أوضاع
سلبية؛ عكس الفتى الذي يختار له
املؤلفون أوضاعا ً إيجابية تطغى عليها
املواقف الذكورية.
وأمام اإللحاح املستميت للتأكيد
عىل فرادة وتعايل الثقافة العربية
اإلسالمية يُالحظ أن مناهج التعليم
تنحو بشكل مفرط إىل االنغالق عىل ما
تسميه انتما ًء عربيا ً للهوية املغربية،
فتدير ظهرها بذلك لكل الثقافات
املحيطة والبعيدة والتي منها الثقافات
اإلفريقية واآلسيوية واألمريكية؛ إن
تالمذتَنا ال يعرفون ،مثالً ،أي يشء عن
الثقافات واآلداب السينغالية واملالية
والسودانية واملاليزية والصينية
والكورية والربازيلية إلخ فال نصوص
تتحدث مثالً عن حكمة األفارقة
السود ،وال معارف تتحدث عن
الفن الصيني العريق ،وال معلومات
تربز القيم الحضارية واإلسالمية
للماليزيني ،أو القيم الفلسفية
السامية للهنود ،بل وال إشارة إىل
الحضارات العظيمة البائدة كحضارة
األثيوبيني وحضارة املايا إلخ .وهو
ما يجعل هؤالء التالمذة منغلقني
داخل نموذج قيمي مسوّ ٌر من جميع
الجهات والزوايا ،فال يقدرون أبدا ً عىل
تمثل قيم النسبية يف إدراك الحقائق،
ألنهم ال ينظرون إىل العالم إال من
زاوية واحدة .إن الحقيقة ،بالنسبة
لهم ،واحدة ووحيدة وتأتي من زمن
واحد وجغرافيا واحدة ،وكل خروج
عن هذا الزمن أو عن هذه الجغرافيا
هو مروق من الحقيقة النهائية
واألبدية واملتعالية .هكذا ننمي يف
أبنائنا اإليمان املتطرف باألشياء،
وهكذا نسجنهم داخل ثنائية قيمية
قاتلة :حضارة عربية إسالمية كاملة
ٌ
ومستغنية وتمتل ُك كل حقيقة الكون،
وحضارة غربية كافرة وإمربيالية
وناقصة تحتضن كل خطايا الكون؛ ثم
ال يشء خارج هذا التعارض الرسمدي،
ألن هؤالء األبناء ال يعرفون عن العوالم
األخرى إال ما يقع يف أيديهم سهوا ً عن
طريق وسائل التواصل الحديثة ودون
أي توجيه بيداغوجي.

قيم التسامح واالنفتاح التي يريدون
ترسيخها .وأمام هذا الوضع ،بل
ونتيجة له ستُصبح كل املعارف
ُ
تعرفها الناشئة متلبسة
والقيم التي
لبوس الرصاعات السياسية والتدافع
الحضاري اآلني الذي تلعبُ فيه
الرهانات املجتمعية أدوارا ً أساسية،
ً
مصطبغة
ولكن مع ذلك نجدها
بصبغة ا ُملقدّس ،حيث يُصبحُ كلُّ
تمادٍ يف إعالن العداوة لآلخر شكالً
من أشكال االنتماء والتشبّث بالقيم
اإلسالمية.

خالصة القول
استنادا ً إىل هذا العرض املختزل للقيم
واملعارف يف املناهج الرتبوية املغربية
يمكن التأكي ُد أننا نمارس تعليما ً
خارج الزمان واملكان؛ تعليما ً يرفض
قيم التعدد والتنوع والتسامح
والتعايش وينقذف بكل حماسة يف
اتجاه بناء وطنية غري معرتفة باآلخر
الداخيل ،وغري منفتحة عىل العالم
الخارجي .ولذلك فنحن أبعد ما نكون
عن بناء املواطن-اإلنسان املنخرط يف
هذه القرية اإلنسانية التي يسميها
إدغار موران بـ»الهوية األرضية».
إن وطنيتنا ال تعرتف بهويتنا إال
بوصفها عربية إسالمية ،وال ترسخ
هذه الهوية إال بوصفها هوية أجنبية
وفئوية جاءت من خارج األرض ،وإال
ً
ً
بوصفها أيضا ً
أممية ترفض
هوية
االنتماءات املحلية وتعادي القيم
الغربية والكونية؛ ولذلك فهي بقدر ما
تبالغ يف املحو( ،محو التاريخ القديم
للمغاربة ،اإلزراء بالقيم واملعارف
التي تم إنتاجها يف هذا اإلطار،
االدعاء بأن اآلخر لم ينتج لسانا ً
وال ثقافة وال حضارة إلخ) بقدر ما
تُ ُ
بالغ يف تمجيد الذات ا ُملفربكة ويف
ً
خلق تعا ُرضات حاسمة ضد اآلخر؛
وإذا كنا اليوم نعيش مرحلة فاصلة
يف مسار تعليمنا الوطني ،فإن املؤكد
أن إعادة النظر يف مفهوم الهوية
وعربه يف مفهوم القيم ويف نوعية

وحجية املعارف املقدمة ،سيُشكل،
يف نظرنا ،مدخالً أساسيا ً إىل تجويد
منظومتنا الرتبوية .إنه ال ي َ
ُعق ُل أن
نستورد أحسن املناهج التعليمية
ونغض الطرف عن الفلسفات التي
أنتجتها؛ وال يُعقل أن نُقدم كل أنواع
املعارف لناشئتنا ونغض الطرف
عن حجية هذه املعارف والتطورات
العلمية التي عرفتها؛ كما أنه ال يُعقل
أن نُجو َد يف إخراج الكتب املدرسية
ولكننا مع ذلك نمألها بكل القيم
املتعارضة مع القيم الكونية التي
ننخرط فيها؛ واألدهى من كل هذا
هو أنه ال يُعقل أن أن نُقدم مشاريع
مستعجلة وغري مستعجلة لتجويد
منظومتنا الرتبوية بنفس العقليات
ونفس مضامني التكوين التي
اعتُمدت منذ االستقالل؛ إن إعادة
النظر يف كل هذه األشياء ،تستدعي
أوال ً االعرتاف بهوية املتعلم الفردية
باستدماج قيمه ومعارفه الشخصية
واملحلية يف مناهج الدراسة؛
وتستدعي ثانيا ً استدماج القيم
واملعارف الوطنية من خالل االعرتاف
بجميع مكوناتها؛ كما تستدعي
أخريا ً وضع كل هذه القيم وهذه
املعارف يف سياقها الكوني بما يكفل
املصالحة مع الخصويص والوطني
والقطع مع مفاهيم الحضارات
املؤسسة عىل تمايزات العداء ضد
اآلخر .هذه هي منطلقات التجويد؛
وهذه هي منطلقات الرتبية عىل
مدخل القيم؛ وهذه هي منطلقات
تنمية ذهنية منفتحة ونقدية وغري
ماض مُغلق لدى ناشئتنا؛
مأسورة يف ٍ
بل وهذه هي منطلقات االعتزاز
بهويتنا الدينامية املعرتفة بماضيها
واملنخرطة يف حارضها واملنفتحة
عىل مستقبلها .ذلك ا ُملستقبل الذي
لن يستدعينا فقط للحفاظ عىل
حدودنا الوطنية بل أيضا ً للحفاظ
عىل حدودنا اإلنسانية بما يعنيه ذلك
من خلق للمواطنة العاملية املنخرطة
يف الدفاع عن هويتنا األرضية.

 -3أعراض التبخيس
الديين
من تجليات هذا التبخيس أن
الكتاب املدريس املغربي يحم ُل
يف طياته موقفا ً ضمنيا ً وسلبيا ً
من الديانات األخرى؛ إذ نتيجة
لرتكيزه عىل اإلسالم بوصفه آخر
الديانات وأصحها فإنه يقع يف
بعض مطبات خلق األفضليات
الدينية (بوعي أو بدونه) التي
توش ُك أن تدفع بالتلميذ املغربي إىل
أن يكفر بها (أي بهذه الديانات)؛
فمن املعلوم أن اإلسالم الذي يَعتربُ
اليهودية واملسيحية جزءا ً من
حقيقته وجوهره ،عىل اعتبار أن
كل الديانات السماوية هي امتداد
لـ»ملة أبي ُك ُم إبراهيم» ،تُقدمُه له
الكتبُ املدرسية كما لو أنه مناقض
لها؛ إذ باإلضافة إىل الصمت
املطبق الذي يلفها من حيث
كونها ال تعرض للرموز الدينية
لهاتني الديانتني وال ألصولها
وانتمائها إىل نفس األب وإىل نفس
القيم املشرتكة التي تجمعها
باإلسالم ،يُالحَ ظ من جهة أخرى
أن املتعلمني ال يتمثلون القيم
املسيحية واليهودية إال من خالل
الرصاعات والحروب التاريخية،
إما املعارصة أو القديمة (الحروب
الصليبية ،الرصاع اإلرسائييل –
الفلسطيني إلخ)؛ ولذلك فإنهم
يستنبطون إسالما ً مصارعا ً
لليهود والنصارى ولكل القيم
الحديثة التي ينتمون إليها؛ إذ
بالرغم من كل أدبيات اإلطراء عن
سماحة اإلسالم تُم َّر ُر ،لألسف
ٌ
مخالفة للمناهج
وباسمه ،قي ٌم
التي يعلن فيها املسؤولون عن

إعالن عن الترشح للمشاركة يف الدورة التكوينية السابعة
يف تقنيات كتابة السيناريو
ينظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية برشاكة مع املركز السينمائي املغربي الدورة
التكوينية السابعة يف تقنيات كتابة السيناريو مخصصة لكتاب السيناريو باللغة
األمازيغية .من  25إىل  30نونرب  2013بمقر املعهد.
وعىل املرتشحني الراغبني يف االستفادة من هذه الدورة التكوينية أن يستوفوا الرشوط
التالية:
أن تكون للمرتشح تجربة سابقة يف مجال كتابة السيناريو؛أن يكون بصدد إعداد مرشوع سيناريو؛يستحسن أن يكون املرتشح متقنا للغات :األمازيغية والعربية والفرنسية.يتكون ملف الرتشيح من الوثائق التالية:
)1طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
)2بيان سرية؛
)3نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
)4رسالة تحفيز؛
)5ملخص ملرشوع السيناريو.
وستتوىل لجنة اإلنتقاء املشرتكة بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية واملركز السينمائي
املغربي دراسة املشاريع املقدمة إليها ،لتعلن بعد ذلك عن الئحة املرتشحني الذين تم
انتقاؤهم.
وكل ملف ال يستويف الرشوط املذكورة أعاله يعترب الغيا.
فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه الدورة التكوينية إيداع ملفاتهم ،أو إرسالها باسم
السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،يف أجل أقصاه  30أكتوبر  2013إىل العنوان
التايل:
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس ،مدينة العرفان ،حي الرياض
ص .ب ،2055 .الرباط
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األستاذ عبد اللطيف املودين ،األمني العام للمجلس األعلى للتعليم ،يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

املجلس األعلى للتعليم كان دائما يلح على ضرورة وضع إطار واضح
للغة األمازيغية يف املنظومة التربوية

* أقدم المجلس األعلى للتعليم على اعتماد
"خارطة طريق"  ،سيتم عرض مختلف األشغال
المنجزة خالل الفترة االنتقالية للمجلس األعلى
للتعليم على أنظار المجلس األعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي ،للمناقشة والتداول،
حالما يتم اعتماد القانون المنظم له وتنصيبه
طبقا لمقتضيات هذا القانون .ما هي األسس
الجوهرية لهذه الخارطة ؟
** يف البداية ،أود أن أشكركم ،ومن خاللكم
الصحافة املغربية ،عىل االهتمام الجدي
واملوصول بقضايا الرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،وعىل إذكاء النقاش العمومي والحوار
الوطني الرضوريني ملعالجة قضايا املدرسة
املغربية بمختلف مكوناتها ،املدرسية والجامعية
والتكوينية ،خصوصا يف السياق الحايل؛ الذي
أجمعت فيه معظم التشخيصات املتوفرة عىل
وجود اختالالت حقيقية يف منظومتنا الرتبوية.
أشكركم كذلك عىل إتاحة الفرصة يل ،من خالل

املرشوع من قبل الربملان بغرفتيه يف أحسن اآلجال،
وعىل األقل قبل اختتام الدورة الخريفية.
أما األساس الثالث لخارطة طريق املجلس لهذه
املرحلة ،واملتعلق بالرشوع يف تقويم اإلصالح
املنبثق عن امليثاق الوطني للرتبية والتكوين،
فيمكن أن أؤكد لكم أنه قد تم الرشوع فعال
يف التحضري لهذا املرشوع ،بتعاون بني أجهزة
التقويم والبحث داخل املجلس ،والسيما الهيئة
الوطنية للتقويم.
باإلضافة إىل أعمال القياس والتقدير والتقويم
التي ستقوم بها الهيئة الوطنية للتقويم يف
إطار إنجاز هذا التقرير عىل الخصوص ،فقد
نهج املجلس مقاربة تشاركية بفتحه مشاورات
موسعة مع كافة الفاعلني املعنيني ،سواء من
داخل املنظومة أو من خارجها ،وذلك من خالل
تنظيم جلسات استماع مع املدرسات واملدرسني
والنقابات التعليمية وجمعيات أمهات وآباء
وأولياء التالميذ واألحزاب السياسية وهيئات
املجتمع املدني وعلماء الدين
والخرباء ،بهدف التوصل إىل
تشخيص يتوخى املوضوعية
ويكون متقاسما قدر اإلمكان،
إىل جانب اقرتاح رافعات التغيري
ذات األولوية الكفيلة بتأهيل
منظومتنا الرتبوية وتمكينها
من األداء األمثل للوظائف
املنوطة بها بوصفها دعامة
حاسمة للمرشوع الديمقراطي
التنموي لبالدنا.
* أنيطت بالمجلس مهمة
تقويم منجزات عشرية الميثاق
الوطني للتربية والتكوين
واالنكباب الحازم على ورش
والبحث
والتكوين
التربية
العلمي .أال يعتبر هذا الميثاق
في حد ذاته مصدر فشل
المنظومة التعليمية بالمغرب؟
** أظن أن اإلجابة عن هذا
السؤال تستوجب إقامة تمييز
فاصل بني امليثاق الوطني للرتبية والتكوين،
الذي ما يزال يشكل إطارا مرجعيا لإلصالح،
مع التأكيد عىل طابعه املرن الذي يستدعي
اليوم إغناءه وتحيينه ليواكب املستجدات ،وبني
تطبيق مقتضيات هذا امليثاق .ويمكن الجزم بأن
اإلشكالية الكربى تقع يف تطبيق امليثاق بل ويف
تطبيق العديد من اإلصالحات
التي عرفتها منظومتنا
الرتبوية والتي يسائلنا اليوم
جميعا عدم تمكنها من
استكمال تحقيق أهدافها.
صحيح أن البعض يتحدث
عن جوانب من امليثاق كان
الطموح فيها أكرب من ممكنات
الواقع ،وعىل العموم ،فأهمية
هذا السؤال تكمن يف كونه
يضع األصبع عىل اإلشكاليات
املرتبطة باإلصالحات الرتبوية
ببالدنا بني الطموح والواقع،
بني األهداف والوسائل ،بني
الخطاب وبني تملك أهدافه
من قبل الفاعلني الرتبويني،
وانخراطهم الفعيل يف تحقيقها،
بني التطبيق الجزئي واملقاربة
الشمولية لإلصالح ،وبني
توطيد املكتسبات وتطويرها
بني القطيعة واالستمرار...
* أشار الخطاب الملكي إلى "...االختالالت
الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد
العلمية ،من العربية في المستوى االبتدائي
والثانوي ،إلى بعض اللغات األجنبية ،في
التخصصات التقنية والتعليم العالي ."...هل يمكن
العودة إلى فرنسة هذه المواد ،كما كان معموال
بها في السابق ،لتأهيل المتلقي ،على المستوى
اللغوي ،وتسهيل متابعته لتكوين مستقبلي ؟
** أعتقد أن معالجة إشكالية ضعف التحكم يف
اللغات لدى املتعلمني يستدعي مقاربة شمولية،
تزاوج بني تجديد مناهج تدريس اللغات وإعادة
النظر يف وضعها حسب األسالك وحسب اللغات
األكثر تداوال عىل الصعيد العاملي ،وبني لغات
التدريس التي بقدر ما تستلزم تأمني االنسجام يف
املسار التعليمي للتالميذ ،فإنها تتطلب استدعاء

“المجلس األعلى للتعليميلح على ضرورة
وضع إطار واضح للغة األمازيغية يف املنظومة
التربوية مبختلف مكوناهتا ،مشددا على أهم
املشاكل اليت تعترض تدريسها ،وخصوصا
أطر التدريس املتخصصة واإلشكاليات
املرتبطة بالتعميم والتخصص اجلامعي
واالهتمام بالبعد الثقايف لألمازيغية”
هذا السؤال ،لتوضيح أن خارطة الطريق التي
سبق للمجلس األعىل للتعليم أن أعلن عنها عرب
منابر الصحافة الوطنية هي خارطة طريق لتدبري
املرحلة االنتقالية الراهنة وليست خارطة طريق
تتعلق بإصالح املنظومة ،كما أوردت بعض املواقع
اإلخبارية وتداوله القراء وعلقوا بصدده.
يمكن تلخيص املقومات الجوهرية لهذه الخارطة
يف ثالثة :أولها تفعيل املجلس األعىل للتعليم يف
صيغته الحالية ،ثانيها ترسيع وترية التدابري
الرامية إىل إرساء املجلس األعىل للرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،وثالثها تقويم عرشية الرتبية
والتكوين ،الذي سيمتد من  2000إىل .2013
ففيما يخص تفعيل املجلس األعىل للتعليم،
هناك توضيحات أود تقديمها ،أهمها أن املجلس
سيعتمد لتدبري مهامه خالل الفرتة االنتقالية
الحالية عىل أجهزته الداخلية املكلفة بالتقويم
والبحث ومنظومة األعالم ،مع دعم عمل هذه
األجهزة بفريق من الخرباء والباحثني املختصني.
هذا الخيار فرض نفسه ألن تفعيل الهيئات
التداولية للمجلس ،املكونة من الجمعية العامة
واملكتب واللجان الدائمة ،أمر يصعب تحقيقه يف
الظرفية الحالية بالنظر إىل عدد من االعتبارات،
والسيما إىل كون عدد من األعضاء املعينني خالل
الوالية األوىل للمجلس انتهت عضويتهم إما
بانتهاء مدة واليتهم ،أو بفقدانهم صفة العضوية.
واملجلس يعترب أن أي تجديد مترسع لألعضاء
السابقني للمجلس فقط لبضعة شهور التي
تفصلنا عن إحداث املجلس األعىل للرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،سوف لن يكون مرغوبا فيه حتى
من قبل أولئك األعضاء .من تم جاء ترجيح فكرة
تأجيل تشكيل عضوية املجلس إىل حني تنصيب
املجلس الجديد ،والسيما أن هناك أعماال تحضريية
يتعني القيام بها خالل هذه الفرتة ،سواء بالنسبة
للتقرير التقويمي أو بالنسبة للجوانب القانونية
والتنظيمية .ومن البديهي أن أي عمل سيصدر
عن املجلس لن يكون معربا عن رأيه إال إذ أحيل
إىل هيئاته التداولية ،التي لها وحدها صالحية
املصادقة عىل ذلك العمل.
أما بالنسبة لألولوية الثانية املتعلقة بإرساء
املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي،
فقد صادق مجلس الحكومة ،بتاريخ  19شتنرب
 ،2013عىل مرشوع القانون املتعلق بإحداثه ،وكل
توقعاتنا وأملنا أن تتم املصادقة النهائية عىل هذا

مقاربات مستجدة يف هذا امليدان ،خصوصا منها
اإلغماس اللغوي والتناوب اللغوي يف التدريس
وضمان نوع من السالسة بني اللغات األم ولغات
املدرسة ،عىل نحو يحصن املتعلم من الصدمة
اللغوية والهوة اللسانية ،وكل ذلك يف مراعاة للبعد
الوظيفي للغات التعليم ،الكفيل بتيسري االندماج
االقتصادي واالجتماعي والثقايف والقيمي ،ويحقق
أهداف التأهيل والقابلية للتشغيل واإلسهام
الفعيل يف بناء املرشوع الشخيص ،يف تكامل مع
االنخراط يف األوراش التنموية للبالد.
* أال يقتضي األمر وضع سياسة لغوية جديدة ،من
خاللها سيتم تدبير التنوع اللغوي في المنظومة
الوطنية للتربية والتكوين؟
** إن الحديث عن سياسة لغوية جديدة يستجيب
اليوم تماما ملستجدين أساسيني عرفتهما بالدنا.
أوال ،تحديد الدستور للخيارات الكربى للسياسة
اللغوية لبالدنا ،وثانيا ،االنشغال الوطني امللح
باالختالل املزمن داخل منظومتنا الرتبوية عىل
مستوى التدبري البيداغوجي للمسألة اللغوية.
فكيف يتأتى للمنظومة الرتبوية الوطنية مراجعة
سياستها التعليمية اللغوية يف استحضار مرجعي
لهذين السياقني؟ بأي معنى يتعني عىل أي إصالح
تربوي أن يضع يف أولوياته معالجة ناجعة لهذه
اإلشكالية ،يف استحضار لألعمال التي سيقوم بها
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية املزمع
إحداثه ،وملقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية املتوقع صياغته
وعرضه عىل الجهازين التنفيذي والترشيعي؟
إن املجلس األعىل للتعليم ،بقدر ما ينبغي أن يأخذ
كل هذه االعتبارات يف اشتغاله عىل هذا املوضوع،
وبتنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية ،فإنه
مدعو أيضا إىل اقرتاح بعض التدابري األولية ملعالجة
هذه اإلشكالية ،التي تتطلب أكثر من غريها الجرأة
وتجنب املزايدات الضيقة ،ووضع مصلحة املتعلم
ومستقبله ،بوصفه مواطن الغد ،يف أسبقية
األسبقيات ،مع النظر إىل اللغات يف تعددها داخل
املشهد اللساني املغربي ،بما يف ذلك التوظيف
البيداغوجي للهجات ،واستحضار مختلف أبعاد
اللغة؛ الهوياتية والحقوقية والثقافية واملعرفية
والتنموية.
* ما هي المقاربة التي ستعتمدها خارطة طريق
مجلسكم في شأن إدماج اللغة األمازيغية في
اإلصالح الجديد للمنظومة التربوية وتأهيلها؟
** مع أن الكثري من عنارص اإلجابة عن هذا
السؤال يتضمنها الجواب عن السؤال السابق،

“

املجلس األعلى للتعليم مدعو إىل اقتراح
بعض التدابري األولية ملعاجلة إشكالية السياسة
اللغوية ،اليت تتطلب أكثر من غريها اجلرأة
وجتنب املزايدات الضيقة ،ووضع مصلحة
املتعلم ومستقبله ،بوصفه مواطن الغد ،يف
أسبقية األسبقيات مع النظر إىل اللغات يف
تعددها داخل املشهد اللساين املغريب

”

يمكن التذكري بأن املجلس األعىل للتعليم أنجز
العديد من الدراسات حول املقاربة البيداغوجية
للمسألة اللغوية .وكان دائما يلح عىل رضورة
وضع إطار واضح للغة األمازيغية يف املنظومة
الرتبوية بمختلف مكوناتها ،مشددا عىل أهم
املشاكل التي تعرتض تدريسها ،وخصوصا أطر
التدريس املتخصصة واإلشكاليات املرتبطة
بالتعميم والتخصص الجامعي واالهتمام بالبعد
الثقايف لألمازيغية .هذه بعض األفكار التي ال شك
أنها ستكون من بني قضايا أخرى سيعالجها
مرشوع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية ،كما سينكب عليها دون شك
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،حاملا يتم
تفعيله.
أما بالنسبة للمجلس األعىل للتعليم ،ففي تقديري
أنه سيكون مدعوا ألخذ كل هذه املعطيات بعني

االعتبار ،من أجل إذكاء اجتهاد جماعي وذكاء
مبتكر لإلسهام يف املستقبل ،وبعد استكماله
للعمل التقويمي للمنظومة الرتبوية ،بما يف ذلك
السياسة اللغوية التعليمية ،بخطة بيداغوجية
متكاملة وجريئة وواقعية لتجاوز هذا االختالل
الوازن ،يف تجاوب مع مصلحة املتعلم وانتظارات
األرس وحاجات املجتمع بنسيجه االقتصادي
واالجتماعي والثقايف ،والتحديات املطروحة عىل
الصعيد العاملي.
* هل سيتم إشراك الفاعلين والهيئات األمازيغية
في النقاش الذي تنص عليه خارطة طريقكم؟
** اسمحوا يل أن أغتنم الفرصة أوال ،ألوضح مرة
أخرى أن املجلس ليس اليوم بصدد وضع خارطة
طريق لإلصالح الرتبوي ،وإنما هي خارطة طريق
لتقويم عرشية اإلصالح واإلسهام يف ترسيع
التدابري الكفيلة بتفعيل املجلس املقبل .وثانيا،
ألؤكد عىل أن املقاربة التشاركية هي جوهر عمل
املجلس وإحدى الغايات الكربى من وجوده .كما
أغتنم الفرصة ألخرب قراء العالم األمازيغي بأن
املجلس يعتزم إيالء عناية خاصة لتواصل تفاعيل
مع املدرسني واملكونني ومختلف الفاعلني املعنيني
بقضايا الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،بما
يضمن مشاركتهم وانخراطهم يف أشغال املجلس
الحايل ،ثم املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث
العلمي بعد إرسائه.
فمن الطبيعي إذن أن يتم إرشاك الفاعلني والهيئات
األمازيغية يف النقاش املفتوح حاليا ويف أي نقاش
يخص مسألة تدريس اللغات وتعلمها باملنظومة.
* لم يخضع تدبير القطاع التربوي للمزايدات
والصراعات السياسية فحسب  ،بل ظلت مضامين
مادته الدراسية موضوع إيديولوجيات ومذاهب
مختلفة على حساب قيم المواطنة وحقوق
اإلنسان كذلك .أيضع المجلس ضمن أجندته
تصحيح محتوى بعض المناهج التربوية المتناقضة
مع مبادئ المواطنة وحقوق اإلنسان التي نصت
عليها الوثيقة الدستورية؟
** من الطبيعي أن تكون املدرسة ،باعتبارها
شأنا يهم الجميع ،موضوع آراء ووجهات نظر
متعددة ،ومحط مقاربات وخيارات مختلفة ،وهذا
ما يجعلها يف قلب املجتمع ،كما يجعل املجتمع يف
عمقها .غري أن كون املدرسة هي املؤسسة الرتبوية
والتعليمية والتكوينية والتأهيلية ألجيال املستقبل
وملواطني الغد ،يستدعي لزوما وضع قواسم
مشرتكة ،والسيما فيما يتعلق بمنظومتها القيمية
ومناهجها الرتبوية وبرامجها التكوينية ،مع
تنويع عرضها الرتبوي ومقارباتها البيداغوجية
وتكريس االستقاللية الوظيفية ملؤسساتها.
ومن املؤكد أن مرجعيتنا األساس اليوم يف مراجعة
كل هذه األمور ،وضمن مقاربة تعزز املكتسبات،
تتمثل أوال يف االحتكام إىل مقتضيات الدستور ذات
الصلة بالرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وثانيا
يف االستناد إىل اإلطار املرجعي لإلصالح الذي يمثله
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،الذي حظي
بتوافق سيايس من قبل األغلب األعم من مكونات
األمة ،والذي يظل ،كما أكدت سابقا ،مفتوحا عىل
االجتهاد والتحيني واإلغناء.
ويف تقديري أن مهمة املجلس فيما يتعلق
بمراجعة املناهج والربامج ،التي تعد من أولويات
تأهيل منظومتنا الرتبوية اليوم ،ليست مهمة
إنتاج املحتويات واملضامني ،بل اقرتاح املقاربات
واملنهجيات الناجعة لتحقيق هذا الهدف ،مع
مواكبة ذلك بالتتبع والتقويم.
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إدماج اللغة األمازيغية يف قنوات السمعي البصري العمومي
تفعيال للفصل اخلامس من الدستور
نص الفصل الخامس من الدستور عىل أنه
«تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة،
باعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة،
بدون استثناء ،»...و عىل أنه «يُحدَث مجلس
وطني للغات والثقافة املغربية ،مهمته،
عىل وجه الخصوص ،حماية وتنمية اللغات
العربية واألمازيغية» .لقد شكلت اللحظة
الدستورية الجديدة ،التي توجت مسارا
إصالحيا عميقا انخرط فيه املغرب منذ
سنوات عدة ،محطة جديدة بخصوص تثمني
و تنمية الرصيد اللغوي ببالدنا بمختلف
مكوناته وباألخص اللغة األمازيغية التي فتح
الدستور الجديد املجال أمام ترسيمها.
إن املراجعة الدستورية األخرية لم تخلق أو
تكتشف وضعا جديدا ،بل إنها قامت بإقرار
لواقع ملموس يف الحياة العامة ،عىل اعتبار
أن اللغة األمازيغية تشكل رصيدا مشرتكا
بمنطوق املادة الدستورية ،كان و ال زال
جزءا ال يتجزأ من الثقافة و الهوية املغربيتني
الغنيتني واملتعددة الروافد .لكن ومع ذلك
فإن اإلقرار باللغة األمازيغية دستوريا يعني
مأسسة هذا الواقع الثقايف العريق وإعطائه
كل اإلمكانيات والضمانات الرضورية للتطور
واالرتقاء .عىل هذا األساس ،وتفعيال لهذا
املقتىض الدستوري ،أولت الحكومة عناية
خاصة للمعطى األمازيغي بالشكل الذي
يواكب تطلعات املغاربة.
ففي مجال التعليم ،عىل سبيل املثال ،اتخذت
الحكومة إجراءات تهدف إىل ترسيع وترية
تدريس اللغة األمازيغية من أجل تحقيق
هدف مليون مستفيد خالل السنة الدراسية
 .2012/2013كما تعمل الحكومة عىل خلق
مناصب الشغل لفائدة األساتذة واملؤطرين،
وتشجيع وتقوية مسالك الدراسات األمازيغية
بالجامعات ،وتوفري رشوط التكوين وتكثيف
التكوينات األساسية واملستمرة وخلق بنيات
إدارية مكلفة بتدبري تدريس اللغة األمازيغية.
أما عىل مستوى الثقايف ،فإن الحكومة
تعمل من خالل وزارة الثقافة ،عىل تشجيع
ومواكبة املبدعني يف مختلف مجاالت الكتابة
والتأليف باللغة األمازيغية وكذا الفنانني
وتطوير كل السبل الكفيلة بتثمني املوروث
الثقايف األمازيغي وإبرازه ،عىل سبيل املثال ال
الحرص.
ومن بني أهم مداخل تعزيز ملف ترسيم اللغة
األمازيغية ،يحتل اإلعالم العمومي السمعي
البرصي مرتبة متقدمة إلرتباطه بشكل وثيق
بتثمني وتنمية اللغة والثقافة األمازيغيتني.
من هنا جاءت مقاربة الوزارة الوصية عىل
قطاع اإلعالم واالتصال لتعمل من خالل دفاتر
تحمالت اإلعالم العمومي السمعي البرصي
الجديدة عىل بلوغ هدف اإلدماج الحقيقي
للغة األمازيغية مدخل رئيسيا لرتسيمها،
وفق مقتضيات الفصل الخامس من الدستور
الجديد للمملكة.

اعتمدت وزارة االتصال املقاربة التشاركية يف
مبارشة جميع املشاريع اإلصالحية التي تهم
النهوض بقطاع اإلعالم واالتصال ببالدنا .و لم
يشكل إعداد دفاتر تحمالت الرشكة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة ورشكة صورياد القناة
الثانية االستثناء بالنسبة لهذه القاعدة ،عىل
اعتبار أنه خالل الشهرين األولني من الوالية
الحكومية الحالية ،عقدت وزارة االتصال
اجتماعات مع العديد من الفعاليات من
املجتمع املدني وتوصلت بأكثر من  35مذكرة
تتضمن اقرتاحات بخصوص إعداد الدفاتر
الجديدة .وقد برز خالل هذه املرحلة الدور
الذي لعبته الفعاليات األمازيغية من خالل
تقديم مقرتحات بناءة ووجيهة تروم النهوض
بالثقافة واللغة األمازيغيتني يف اإلعالم
السمعي البرصي العمومي .فبعد الزيارة
الذي قمنا بها شهر يناير  2012ملقر قناة
«تمازيغت» واالجتماع بمسؤوليها والعاملني
فيها والتي أتت مبارشة بعد الزيارة التي قمنا
بها ملقر الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة،
بدأ العمل عىل إدراج مقرتحات الفعاليات
األمازيغية سواء منها الفردية أو الجمعوية.
وينبغي التذكري هنا بأن كل هذه الفعاليات قد
نوهت غري ما مرة بهذه املقاربة التشاركية
وبإدراج جل مقرتحاتها بالوثائق الجديدة،
سواء منها املتعلقة بمضاعفة ساعات البث
بقناة تمازيغت أو بتعزيز حضور األمازيغية
بمختلف قنوات السمعي البرصي العمومي
أو بتشجيع اإلبداع واملبدعني األمازيغيني وما
إىل ذلك.
باإلضافة إىل ذلك ،وسعيا منها إىل التنزيل األمثل
لإلجراءات الطموحة التي جاءت بها دفاتر
التحمالت الجديدة ،ارتأت وزارة االتصال عقد
عدة رشاكات مع كل من املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ومع املسؤولني العموميني إضافة
إىل الرشاكة املرتقبة مع الجمعية املغربية
للمنتجني واملبدعني باألمازيغية .ويأتي كل
هذا يف إطار العمل التشاركي بغية تحقيق
األهداف املتوخاة والتي تروم تعزيز حضور
وتثمني وتنمية اللغة و الثقافة األمازيغيتني.
باإلضافة إىل املقاربة املتعلقة باإلعداد،
فإن الوزارة الوصية واعية أشد الوعي
بالدور املنوط باملوارد البرشية من أجل
تنزيل املقتضيات الجديدة .وبالتايل فإن
من بني األوراش املهيكلة التي تشتغل
عليها وزارة االتصال ،هناك ورش تكوين
هذه املوارد وتأهيلها والنهوض بأوضاعها
املهنية واالجتماعية .حيث أن هذه األخرية
هي الوحيدة القادرة عىل إعطاء الصورة
النموذجية التي يرتقبها الجميع سواء
بالنسبة لقناة تمازيغت أو اإلذاعة األمازيغية
أو باقي قنوات السمعي البرصي العمومي
بخصوص هذا املجال الحيوي .وبالتايل فإن
هناك تفكريا من أجل توفري برنامج متكامل
للتكوين املستمر يف أفق السنة املقبلة بتنسيق
مع معاهد التكوين املتخصصة والهيآت
املعنية.

دفاتر التحمالت اجلديدة  :املقاربة املعتمدة

 -2األهداف العامة و القواعد املؤطرة
للخدمة العمومية فيما خيص األمازيغية:

تـقـديم :

 -Iاإلعتناء باألمازيغية لغة وثقافة من خالل
واألهداف املؤطرة
يف إطار إعداد دفاتر التحمالت الجديدة اعتمدت
وزارة االتصال مقاربة توخت اإلرشاك الفعيل
والفعال للفاعلني األمازيغ يف هذه العملية من
أجل النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني  .كما
أن دفاتر التحمالت الجديدة تستهدف العناية
باللغة األمازيغية من خالل وضع أهداف عامة
وقواعد مؤطرة للخدمة العمومية بخصوصها.

 -1مقاربة إعداد و تزنيل دفاتر التحمالت
اجلديدة خبصوص األمازيغية:

إن إدماج األمازيغية بالقنوات العمومية ،وفق
الفلسفة الجديدة املؤسسة لدفاتر التحمالت،
ليست غاية يف حد ذاتها ،بل إنها مؤطرة بقواعد
واضحة و تبتغي بلوغ أهداف محددة .أما يف
ما يتعلق باألهداف العامة للخدمة العمومية
لالتصال السمعي البرصي بخصوص األمازيغية،
فتنص دفاتر تحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة ورشكة صورياد القناة الثانية عىل أن
هذه الخدمة تهدف إىل «تعزيز مقومات الهوية
الوطنية املوحدة التي تنصهر فيها كل املكونات
العربية-اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية

الحسانية الغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية
والعربية واملتوسطية ،»...وذلك وفق ما يقر به
الدستور .أي أن الهدف ليس هو خلق تمييز
معني يفيض إىل تكريس قاعدة الغيتو .وبما أن
الدستور يكرس قاعدة كون األمازيغية رصيدا
مشرتكا لكافة املغاربة ،فإن الفلسفة الجديدة
تقتيض توجيه الخدمات التلفزية واإلذاعية التي
تقدمها رشكات السمعي البرصي العمومي
لكافة املغاربة سواء منهم الناطقني أو غري
الناطقني باألمازيغية.
كما تهدف هذه الخدمة العمومية أيضا إىل «حماية
وتقوية اللغتني الوطنيتني الرسميتني العربية
واألمازيغية واللسان الصحراوي الحساني
ومختلف التعبريات اللسانية والثقافية املغربية،
واملساهمة يف تفعيل ترسيم اللغة األمازيغية يف
املجال السمعي البرصي.»...
أما بخصوص القواعد العامة املؤطرة للخدمة
العمومية لالتصال السمعي البرصي ،فإن
دفاتر التحمالت الجديدة تنص عىل «مراعاة
سالمة اللغة األمازيغية ،وفق نحو ومعجم اللغة
األمازيغية املعيار ،من حيث ضبط الرتكيب
واملعجم واالشتقاق ومخارج الحروف وإمالء
الخط ونطق األسماء ،واعتماد حرف «التيفيناغ»،
واعتماد التدقيق اللغوي يف كل ما يتم بثه
باألمازيغية» .وتربم الرشكات لهذه الغاية« ،تحت
إرشاف السلطة الحكومية املكلفة باالتصال،
اتفاقية مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
تحدث بموجبها لجنة لغوية مشرتكة تعنى بتتبع
سالمة االستعمال اللغوي يف الربامج األمازيغية».
وبالتايل ووفق ما تمت اإلشارة إليه سابقا ،يربز
دور اإلعالم العمومي ليس فقط يف إدماج اللغة
والثقافة األمازيغيتني ،بل أيضا يف العناية بهذه
اللغة من خالل احرتام قواعدها السليمة وذلك
باعتماد التدقيق اللغوي ،عىل سبيل املثال.

 -IIحنو إدماج حقيقي للغة األمازيغية باإلعالم
السمعي البصري العمومي
إن املقاربة املعتمدة يف إعداد دفاتر التحمالت
الجديدة ال تبتغي فقط تعزيز دور اإلعالم
املخصص للثقافة واللغة األمازيغيتني من خالل
القناة الثامنة «تمازيغت» أو اإلذاعة األمازيغية،
بل إنها تصب يف خانة اإلدماج الحقيقي و الفعال
لألمازيغية بمجموع قنوات وإذاعات اإلعالم
العمومي وذلك بغرض الحيلولة دون التعاطي
معها بمنطق الغيتو.

 -1تعزيز دور قناة «متازيغت» واإلذاعة
األمازيغية بغرض تثمني وتنمية اللغة
والثقافة األمازيغيتني

من أبرز ما يميز دفاتر التحمالت الجديدة
الخاصة باإلعالم العمومي السمعي البرصي
هو املكانة الخاصة التي أولتها للنهوض
بالثقافة واللغة األمازيغيتني .ويربز هذا
األمر بشكل جيل يف البعد املتعلق بتثمني
وتنمية الجانب اللغوي والثقايف التعددي.
فبخصوص القناة األمازيغية ،نجد بأن دفاتر
التحمالت تلزم الرشكة «يف إطار مهام املرفق
العام املنوطة بها بتقديم مساهمة متميزة
عرب قناة «تمازيغت» لتثمني وتنمية ونرش
الثقافة واللغة األمازيغيتني ،باعتبارهما
جزءا ال يتجزء من الثقافة والحضارة
املغربيتني ورصيدا مشرتكا لكل املغاربة».
وتقرتح هذه القناة برمجة ذات مرجعية
عامة ومتنوعة تهدف إىل االستجابة لحاجيات
اإلخبار والثقافة والرتبية والرتفيه ألوسع
فئات الجمهور .ويف أفق رفع ساعات بثها
عىل مدار الساعة ،فإن املادة  43من دفرت
تحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
الحايل ينص عىل أن «قناة «تمازيغت» تبث
برامجها بالنظامني التناظري والرقمي كل
يوم وبشكل تدريجي ملدة أربعة وعرشين
( )24ساعة» .وبهدف تقوية املادة اإلخبارية
بهذه القناة فإن الدفاتر الجديدة تنص يف

املصطفى الخلفي

املادة  47عىل أنه «تقوم «تمازيغت»  ،يوميا،
بإنتاج وبث ثالث نرشات إخبارية تلفزية
عامة عىل األقل باللغة األمازيغية .كما تبث
يوميا نرشة إخبارية باللغة األمازيغية ،وفق
«نحو ومعجم اللغة األمازيغية املعيار»،
مصحوبة برتجمة مكتوبة إىل اللغة العربية،
عىل أساس أن يتم ذلك بطريقة تدريجية».
باإلضافة إىل ذلك و بغرض املساهمة يف
مواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة ،من
خالل وزارات الرتبية الوطنية ووزارة التعليم
العايل والبحث العلمي وتكوين األطر ،من أجل
تعميم تدريس اللغة والثقافة األمازيغيتني،
فإن دفاتر التحمالت تساهم يف هذا الورش من
خالل أنواع مختلفة من الربامج التعليمية.
حيث تنص املادة  52عىل أن قناة «تمازيغت»
«تقرتح ،مرة يف اليوم ،من االثنني إىل الجمعة،
برنامجا لتعليم األمازيغية بحرف «تيفيناغ»
موجه للجمهور الناشئ» .كما أن القناة
تبث وفق نفس املادة «برنامجني أسبوعيني
لتعليم األمازيغية ملختلف الرشائح العمرية.
إىل جانب ذلك ،تبث القناة برنامجا أسبوعيا
عىل األقل لتعليم اللغة العربية موجها إىل
الناطقني باألمازيغية» .إىل جانب تدريس
اللغة األمازيغية ،تهدف الدفاتر الجديدة
أيضا إىل النهوض باإلبداع الفني واملبدعني
األمازيغيني .و هنا تنص املادة  57عىل أن
«تمازيغت» تبث ،بكيفية منتظمة وعىل
األقل مرة يف األسبوع ،برنامجا فنيا يعنى
خاصة باملوسيقى والغناء األمازيغي األصيل
والعرصي ،مع ضمان تنوع التعبري الفني
املغربي يف بعديه الجهوي واللغوي والعمل
عىل تشجيع اإلبداع وإبراز املواهب الجديدة
كما يتم من خاللها االعتناء بتفقد أحوال
الفنانني واملبدعني وباملستجدات امليدانية التي
لها عالقة بالقطاع الفني».
من جهة أخرى عززت دفاتر التحمالت آليات
تشجيع اإلنتاج السمعي البرصي الوطني ،إذ
تنص املادة  62عىل أن «الرشكة تضطلع بدعم
اإلنتاج الوطني السمعي البرصي والسينمائي
باألمازيغية ،ويشمل اإلنتاج السمعي البرصي
الوطني باألمازيغية املبثوت عىل «تمازيغت»،
والذي تنتجه الرشكة بمفردها أو برشاكة مع
غريها أو حازت حقوق بثه ،عىل األقل عرشة
( )10أفالم تلفزية ،ست ( )06مسلسالت،
عرش ( )10مرسحيات ،وعرشين ()20
رشيطا وثائقيا يف السنة ،وتحتسب ضمنه
األعمال املدبلجة باألمازيغية يف السنتني
األوليني ابتداء من دخول دفرت التحمالت هذا
حيز التنفيذ» .و تتجىل اإلضافة النوعية لهذه
املادة يف دعم املبدعني األمازيغ وذلك من خالل
جعل األمازيغية لغة لإلبداع واإلنتاج السمعي
البرصي وليس لغة للدبلجة فقط.
إىل جانب الخدمة التلفزية ،أولت دفاتر
التحمالت الجديدة مكانة مهمة إلذاعة
األمازيغية .بحيث تنص املادة  140عىل أن
الرشكة تلتزم يف إطار مهام املرفق العام
املنوطة بها ،عىل غرار ما تم إقراره بخصوص
قناة تمازيغت« ،بتقديم مساهمة متميزة،
عرب «اإلذاعة األمازيغية» ،لتثمني وتنمية ونرش
الثقافة واللغة األمازيغيتني ،باعتبارهما جزءا
ال يتجزء من الثقافة والحضارة املغربيتني
ورصيدا مشرتكا للمغاربة .و تعتمد اإلذاعة
برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة باللغة
األمازيغية أساسا ،تهدف إىل االستجابة
لحاجيات اإلخبار والثقافة والرتبية والرتفيه
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Faillite de l’Ecole publique marocaine
A qui la faute?

Libérer l’Ecole c’est achever la plus belle des français : Les langues vivantes sont les outils amazighe, du rejet de la culture amazighe et le tableau noir, la craie, sa voix, c’est tout Avec des
conquêtes de la révolution (P Bert)
universels de la technique, de la science, de la risque certain de la disparition à jamais de la classes à effectif normal les enseignants maroDéjà en 1989 SM Hassan II avait tiré la sonnette
d’alarme très fort suite aux bas résultats du bac
SM Mohamed VI, 24 ans plus tard, tire très fort
la sonnette d’alarme quant à la faillite de notre
Ecole Bien des organismes internationaux en
Education ont fait de même en vain depuis des
décennies. Ils ont tous et toujours classé l’Ecole
publique marocaine en bas de l’échelle des
Ecoles des Nations. Appelons ici de leurs noms,
sans ambages et sans ordre certains démons qui
habitent notre Ecole
1)Arabisation à outrance : Depuis 1956
l’Ecole publique, le makhzen, l’Administration,
les Médias, et la Cité imposent la langue arabe
dans un pays où la majorité de la population n’est
pas arabe. Les langues européennes sont diabolisées, le tamazight méprisé, la langue arabe
sacralisée à dessein. Mais les professeurs d’arabe
affirment que les jeunes en Terminales (lycée) ne
maîtrisent pas l’arabe. Ils ont subi des milliers
d’heures d’enseignements, de conditionnements
et de dressages à l’arabe. Les programmes officiels scolaires à contenus culturels et identitaires (littérature, histoire, religion) sont d’obédience Moyen Orientale, sans liens avec notre
assise amazighe, et nos racines africaines. En
Démocratie ces contenus installent les valeurs
universelles de morale d’éthique et de citoyenneté non le refus du non arabo-musulman. Les
programmes à contenus scientifiques sont similaires de ceux de nos voisins du Nord (Europe).
Les buts et les contenus sont d’un niveau élevé,
et bien assimilés, ils préparent les élèves au Supérieur. En général à la fin du Lycée les jeunes
étudient la science faite et à la Faculté celle qui
se fait. Nos manuels scolaires de mathématiques,
physiques, de chimie des sciences de la vie et la
terre (SVT) et de géographie sont très similaires
à ceux d’Europe (Exemples, plans, démarches,
photos, courbes, schémas, figures, données, exercices, terminologie) Les manuels européens
contiennent des centaines de termes d’origine
latine. Ils ont été forgés avec patience par les savants pour décrire des faits observés, élaborer des
trames de concepts et théories. La traduction du
discours, des termes scientifiques et la transposition didactique ont été hâtifs. L’arabisation a été
confiée certes à des enseignants vétérans du Primaire et du Secondaire. Toutefois Ils n’ont pas eu
de formation en étymologie et en linguistique en
français, ou en arabe classique. Les musulmans
ont contribué à l’essor de la science en se dotant à
l’époque de termes arabes adéquats. Mais la pensée, la science et la technique, ont connu un essor
sans précédent depuis le Moyen Age. La langue
arabe ne contient pas assez de termes scientifiques car les arabes ne font plus la science. La
traduction ne trouve pas les termes équivalents
précis dans les lexiques arabes disponibles. Elle
est soi littérale (termes latins transcrits) ou impuissante à trouver des termes précis univoques.
Elle impose aux élèves des termes officiels équivoques extraits d’un autre contexte et d’un autre
temps (Mots ésotériques, mots sans sens, mots
préfabriqués, néologismes confus, mots polysémiques). Par ailleurs il n’y a pas de consensus
sur la terminologie scientifique d’un pays arabe à
l’autre. La science et la technique avancent à pas
de géant, et la traduction en arabe piétine à pas
de vieille tortue.
Résultats : L’élève marocain se voit imposer
des centaines de termes dont le sens est impénétrable. Ils évoquent dans son esprit des idées éloignées des phénomènes étudiés et des concepts en
étude. Le discours scientifique élaboré (écrit ou
oral) à partir de ces termes est souvent inextricable L’élève marocain est ainsi induit en erreur
par les fausses représentations crées par l’arabisation hâtive. Il est mis devant des obstacles épistémologiques qui entravent la formation de son
esprit scientifique. Il lui faut beaucoup de temps
et d’esprit critique pour se sortir de ce sombre
labyrinthe où il est mis Le pire c’est qu’une fois
le bac obtenu il doit oublier tous ces termes enracinés dans sa mémoire Sans transition il passe
d’une langue à une autre complètement différente : Il doit faire ses études supérieures et sa
formation professionnelle en français, langue
non maitrisée, souvent diabolisée
2) Echec délibéré de l’enseignement du

finance, des affaires, PME, commerce, communications entre tous Le Maroc est à des milliers
de lieux de l’Arabie-Heureuse et à des brassées
de nage de l’Europe. L’Economie du Maroc dépend de l’Europe. Des millions de marocains travaillent et vivent en Europe Pourtant l’enseignement des langues européennes dont le français,
espagnol, anglais, est inefficace. Presque tous les
élèves des Terminales ne peuvent comprendre,
parler, lire ou écrire en français. Ils ne peuvent
converser en français ou espagnol alors que nos
parents (analphabètes) le faisaient bien. Rares
sont nos candidats au bac qui lisent sans peine
un paragraphe des œuvres au programme Ils ne
peuvent profiter de l’INTERNET source inépuisable de documents pédagogique en français, anglais (vidéos, films, schémas, données, courbes,
textes, illustrations animées, cours, exercices solutions) Communiquer avec les jeunes d’Europe
dont leurs cousins pourtant disponibles, leur est
impossible. Ils sont incapables de produire un
texte simple et intelligible dans la langue de Voltaire et de Molière Ils transcrivent ridiculement
l’arabe dialectal en alphabet latin dans leurs
messages téléphoniques. Il fut un temps lointain
où les élèves marocains réussissaient des dictées
ardues au CEP et au Brevet. Aujourd’hui, il est
impossible de demander à nos élèves de la classe
du bac de jouer une pièce de théâtre de Molière.
Ils ne peuvent plus rédiger un récit ou élaborer
un essai argumentatif en français (De nos jours
ils sont tenus de passer des tests de langue française pour étudier en France, Canada!)
Résultats : La majorité des candidats au bac
ont de très mauvaises notes en français à l examen régional. Ils ne comprennent pas le texte,
ne déchiffrent pas les questions, ne s’expriment
pas sur le sujet proposé. Ils remettent des copies
presque vides après deux longues heures de calvaire et honte Avoir ici une très basse note en
français cela signifie une basse note dans l’examen régional qui compte pour 25% au bac Une
basse note à cet examen ( souvent due au français) restreint fort tout espoir de réussir le bac ,
et annule tout espoir de l’avoir avec mention Par
ailleurs l’enseignement Supérieur et la formation technique professionnelle sont en français,
en anglais, rarement en arabe Injustice sociale
flagrante portée par la masse populaire par
obéissance séculaire à l’Etat(Makhzen) Ainsi
un bachelier marocain nul ou faible en français
ne peut pratiquement pas aller bien loin. Les formations courtes (ISTA, BTS), presque toutes les
licences et les grandes Ecoles sont en français. Il
se trouve en amphi devant des profs qui parlent
un français académique, il ne comprend rien Il
ne déchiffre pas les cours polycopiés, il répond
à l’examen final en charabia. Il échoue, Il abandonne…. Les concours de recrutement dans
la Fonction Publique exigent le français pour
les meilleurs postes Dans le Privé le plus petit
emploi (aide-comptable, centre d’appels) nécessite des base du français Que reste t-il au jeune
arabisé même diplômé (droit, littérature, études
islamiques) : presque RIEN ! Il finit dans le chômage éternel, dépend de la famille, au mieux
dans les petits métiers de l’informel.
3)langue amazighe ignorée : Le Maroc est
un pays d’assise surtout amazighe. La langue
amazighe est la langue mère d’à peu près tous les
marocains. Un clan de familles citadines, bourgeoises et opportunistes gouverne le pays depuis
1956. Elles ont imposé de force l’arabité à tous
les marocains. A l’Ecole : matraquage arabiste,
prosélytisme islamiste, déni de l’amazighité du
pays et son Histoire. La résistance amazighe et
la volonté du Roi (Aglid) tentent de lutter contre
cette injustice délibérée (discours d’Ajdir, la
création de l’IRCAM, l’adoption de tifinagh,
officialisation de la langue amazighe) Dans la
réalité rien n’a changé car des pieuvres, crocodiles et démons arabistes sont partout dirait on
Le linguicide délibéré de la langue amazighe
continue. Pour les amazighs l’Ecole du pays n’est
pas un lieu d’équité. Ils y sont poussés pendant
de longues années à sacrifier leur identité amazighe sur l’autel du défunt panarabisme. Bien
qu’elle ait produit des milliers de cadres il n’en
reste pas moins que l’Ecole publique marocaine
est responsable de la dissimulation de l’Histoire

langue amazighe
4) La surcharge des classes : Il est impossible à n’importe quel enseignant, vétéran ou
non de bien faire son devoir de pédagogue dans le
contexte actuel des classes surchargées Au Primaire les élèves sont encore enfants, ils doivent
apprendre à lire , écrire (arabe, amazigh, français)
et à calculer : Buts difficiles à atteindre en classe
surchargées. Au Collège les élèves sont en pleine
maturation mentale et Ils sont dans un cotexte
nouveau (plusieurs profs au lieu de 2 maîtres) Il
leur faut de l’assistance didactique personnalisée impossible dans les classes surchargées. Les
élèves des Lycées sont des adolescents durs de
caractères et pour causes. Ils subissent des transformations en tout (Evolution biologique, physique, psychologique, sociale, morale, éthique)
Ils ne se contrôlent pas, ils révoltent contre les
parents et la société, se rebellent avec effronterie contre les enseignants. Selon les grands
pédagogues l’effectif d’une classe gérable ne doit
pas dépasser ici 25 élèves Nous avons à affronter
nous les enseignants des lycées et en Terminale
non 25 élèves mais 50 ado révoltés. Sur une heure
d’enseignement au moins 1/3 du temps dans ces
conditions est consacré à la gestion. (Indiscipline,
le chahut, bagarres, invectives, harcèlement,
cigarettes, projectiles) Ils font la loi au lycée et
en classe. L’enseignant est cependant tenu par
un échéancier à transmettre des contenus, faire
des contrôles Dans ce contexte l’enseignant
transmet avec peine les contenus programmés.
Les bons élèves les enregistrent et ils les restituent servilement tels quels lors des contrôles
tout en fraudant. Les autres élèves suivent mal
le rythme, enregistrent mal ou pas du tout leurs
cours dans cette classe-souk Dans les années 6070 nous avions des terminales à effectif normal
Nous avions le temps de bien connaître chacun
de nos élèves (leurs lacunes, leurs erreurs, leurs
obstacles, leurs représentations et problèmes
personnels) Nous avions le temps de les assister
et ils avaient le temps d’assimiler. De nos jours
au vu de ces classes monstres, au vu de l’horaire
surchargé, il est difficile aux professeurs du
Public d’assurer leur rôle de pédagogues (Ils ne
font pas de l’Education, ils font de l’Instruction).
Par ailleurs ils sont habitués à des changements
de discours pédagogique officiel à chaque arrivée
d’un nouveau patron au MEN Chaque ministre
arrive avec ses conceptions ou celles de parti
politique. Dans le contexte de groupe-classemonstre aucune réforme n’est réalisable et aucune démarche n’est applicable Tout a été essayé
et tout bute contre l’obstacle de classes pléthoriques. Ainsi dans les années 80-90 la pédagogie
par objectif PPO était à la mode L’enseignant est
tenu d’indiquer les objectifs de son cours comment les réaliser et comment évaluer le degré
de réalisation. Tout ceci est rationnel surtout
pour l’enseignement des disciplines scientifique
et des langues vivantes. Mais arrivé devant une
classe de 50 élèves de surcroît difficiles, l’enseignant oublie vite sa belle liste d’objectifs.. Il n’a
plus qu’un seul objectif, obsessionnel, maintenir
l’ordre, transmettre le plus de connaissances.
Par la suite depuis les années 1990-2010 c’est
la charte nationale avec l’arrivée de la pédagogie par compétences (PPC). C’est un changement
de paradigme pédagogique. Là avec la plus belle
des volontés mêmes les enseignants vétérans et
chevronnés ne peuvent appliquer la PPC dans des
classes surchargées. L’enseignant se doit d’aider
chacun de ses élèves à construire de nouvelles
compétences ou à développer celles déjà existantes. Les connaissances certes importantes
servent de support. Les compétences générales
ou spécifiques demandent beaucoup de temps et
de patience pour s’installer. Elles sont difficiles à
évaluer. La PPC est applicable dans les ex-classes
de travaux pratiques avec des groupes restreints
Là les élèves ont le matériel didactique nécessaire, ils peuvent dialoguer entre eux et avec
l’enseignant qui est disponible. Dans les classes
surchargées l’enseignant est obsédé par les problèmes de discipline. S’il arrive à transmettre un
contenu cohérent malgré le brouhaha ambiant
il se considère heureux et il a la bénédiction de
l’inspection d’autant plus qu’il travaille sans
aucun matériel didactique. Il a des manuels, un

cains sont capables d’applique la PPO et la PPC
ou toute autre démarche surtout si en plus ils ont
du matériel didactique
5) Mascarade de l’enseignement scientifique: Les élèves de nos lycées publics font de
l’Ecologie sans sortir de leurs bidonvilles-prisons. Ils n’ont jamais vu l’arganier, l’amandier,
le cèdre ni les sols en terrasses ni les Sangliers
(citoyens protégés du Souss!).
Nos élèves font la géologie sans voir des montagnes, des plis ou failles. Ils étudient les roches
sans voir le granite, le basalte, le grès, quartzite,
quartz, calcite. Ils font la biologie et la physiologie sans expérimenter, ils subissent des heures
de cytologie sans le microscope ! Les élèves des
classes scientifiques de nos lycées font de l’optique sans toucher ou voir une loupe, un microscope, prisme, spectroscope, jeu de miroirs, écran.
Ils étudient l’électricité durant des heures sans
manipuler un appareil de mesure ou au moins
voir leur prof mesurer (ampèremètre, voltmètre,
oscilloscope, ohmmètre) Ils n’ont pas vu fonctionner une diode, un transistor une résistance,
un condensateur une bobine et les enregistrements sur l’oscilloscope. Ils étudient le magnétisme sans manipuler une simple boussole ou voir
fonctionner un tesla-mètre. Ils font la mécanique
sans manipulations même simples(tables, poulies, chronomètre, ressort) Les élèves de nos
classes scientifiques font de la chimie pendant
des années sans toucher un tube à essai, sans voir
un seul acide, une base, un alcool, sans jamais
voir faire de simples essais de dosage AU temps
des NTIC les vidéos bien faites sont disponibles
sur internet il suffit d’un PC et un écran. Il fut
un temps dans les années 60-70 je m’en souviens
encore où nous les enseignants étions obligés de
faire des TP en groupes restreints Et pendant la
séance dite de cours nous étions tenus de faire
des démonstrations pratiques devant nos élèves
ou avec leur aide. Si par malchance l’inspecteur
arrive et que vous ne faites pas de véritables TP
ou une illustration de cours alors, là, vous risquer
un très mauvais quart d’heure, un mauvais rapport d’inspection qui vous laisse amer pour toute
la vie. Mais en fait avec le recul on s’aperçoit que
les TP, les TD les illustrations de cours d’antan
forment l’esprit des élèves Avec l’aide du professeur ils observent et mesurent des phénomènes
naturels, émettent des hypothèses, élaborent des
graphes à partir des résultats et t établissent des
relations mathématiques si possible, proposent
des interprétations dans le cadre des théories en
vigueur.
6) Conclusions: Ce sont ces démons (arabisation, échec de l’enseignement des langues,
lingucide amazigh, classes surchargées, manque
de matériel didactique) qui poussent les familles
mêmes aux ressources bien limitées (dont les
enseignants du Public) à envoyer leurs enfants
dans l’Ecole Privée. Là leurs enfants sont dans
un environnement agréable, et dans des classes
à effectif normal. Ils ne subissent pas le dressage
arabisant des profs barbus de corps et des voilées
d’esprit. Ils finissent par maîtriser le français, ce
qui leur permet de réussir leurs examens, leurs
études supérieures et leur vie professionnelle. Ils
ont du matériel didactique et informatique disponible. Ils font des excursions (Ecologie, géologie,
géographie, Histoire, Musées, expositions d’arts)
Ils manipulent les instruments d’observations et
de mesure en Physique, SVT Ils font les sciences
expérimentales non au tableau noir avec craie
mais dans des laboratoires avec instruments. Ils
développent leurs compétences d’expressions,
de raisonnements e leurs acquis sont solides La
plupart des familles supportent cet effort financier durant les études Primaires. Mais depuis
quelques années elles vont plus loin jusqu’à la fin
du collège Bien des familles préfèrent pour leurs
enfants les lycées Privés. Là ils évitent l’absentéisme des professeurs et l’absence de leurs enfants est immédiatement signalée. Leurs enfants
ne sont pas souvent dans la rue donc moins exposés à la drogue età la délinquance.
* Azergui Mohamed
Pr univ retraité
TP travaux pratique TD : travaux dirigés NTIC
nouvelles technologies de l’information et de la
communication
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UNE DISTINCTION
Dounia Productions a reçu le Dauphin d’Or dans la
MONDIALE POUR LA
catégorie Education au festival Cannes Corporate
FONDATION BMCE BANK
Media & TV Awards pour son film
Le Programme
« L’école de la Palmeraie »
MedetsatCom, lauréat du
Dounia Productions a reçu
le Dauphin d’Or dans la
catégorie Education au
festival Cannes Corporate Media & TV Awards
pour son film « L’école de
la Palmeraie », réalisé par
Jacques Renoir. Le film
documentaire
raconte
comment la kasbah de Ait
Hammou, dans la région
de Ouarzazate, a été sauvée de la ruine et transformée en école pour les
enfants du village dans
le cadre du programme
Medersat.com de la Fondation BMCE.
« Le projet de la kasbah Ait
Hammou est une histoire
extraordinaire de préservation du patrimoine historique et culturel local.
L’école de la Palmeraie
montre l’enthousiasme
des villageois pour la nouvelle école qui fera revivre
leur kasbah, et l’espoir
d’un avenir meilleur pour
leurs enfants », a déclaré
Mme Dounia Benjelloun Mezian, Présidente
de Dounia Production. «
Cette récompense est une
grande fierté pour nous et
un encouragement pour
continuer à raconter en
images les histoires rendues possible par Medersat.com »
L’Ecole de la Palmeraie
montre la progression des
travaux de restauration de

la kasbah selon
les méthodes de
constructions
traditionnelles
locales.
Une
fois les travaux
achevés, on peut
voir les salles de
classes, les salles
multimédia et
autres composantes de l’école.
Les témoignages
des habitants du
village expriment
l’espoir
suscité par cette
nouvelle école,
la première d’Ait Hammou. Les enseignements
se font en tamazight pour
les plus jeunes élèves, puis
en arabe et français plus
tard dans le cursus scolaire.
Chaque année, les Cannes
Corporate Media & TV
Awards honorent les meilleurs films corporate,
médias en ligne et documentaires au monde dans
l’une des capitales mondiales du film : Cannes.
Pour cette quatrième édition du festival, le jury
international a été amené
à juger au travers de la
diversité, la grande créativité des plus de 720 productions en compétition,
venant 40 pays.
Dounia Productions est
une société de production

World Innovation Summit
for Education

Le World Innovation Summit for Éducation -WISE-, au
terme d’un processus de sélection qui a duré plusieurs mois
à travers le monde, a retenu le projet éducatif MedersatCom – Fondation BMCE Bank - parmi plus de cinq cents
projets à l'international pour lui octroyer un Prix - 2013
Wise Award -, en reconnaissance de sa "remarquable qualité" et de " l’exceptionnelle innovation" de son impact.
A cet effet, à l'occasion du prochain Sommet Mondial pour
l’Education devant regrouper les délégués de plus de 150

audiovisuelle marocaine
qui compte à son actif la
production de nombreux
films, notamment Le
Voyage d’Ibn Battuta et
Roads to Mecca, qui ont
rencontré un large succès
auprès du public. Outre le
siège casablancais, l’entreprise dispose de bureaux à New York couvrant
ainsi l’un des principaux
centre de l’industrie audio-visuelle outre-Atlantique. Dounia Productions
a reçu de nombreuses distinctions internationales,
dont le Prix Telly Award
pour « Beautiful Morocco
» et la mention spéciale
du jury au 15ème festival
du Creusot pour « Mille et
une écoles ».
Confirmant sa vocation d’ambassadeur de
la culture marocaine au-

thentique, Dounia Production participera en
novembre prochain à un
colloque international sur
la culture amazighe et le
Millénaire de Grenade,
qui réunira des chercheurs, artistes et représentants de la société
civile amazighe provenant de pays du Nord de
l’Afrique, de France et
d’Espagne. En août dernier, la société a participé au Festival du Film
Amazigh de Los Angeles,
notamment avec les films
« Renaissance Amazigh »
et « l’Ecole de la Palmeraie ».
Le film « L’école de la
Palmeraie » peut être
visionné en cliquant sur
le lien suivant : http://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=dMcQd1xr2yA

BMCE BANK A AMELIORE SA RENTABILITE
AU COURS DE PREMIER SEMESTRE 2013
La banque BMCE Bank a présenté ses
résultats financiers au terme du premier
semestre 2013, lors d’une conférence de
presse organisée au sein de son siège casablancais le mardi 24 septembre dernier,
à laquelle a pris part le Monde Amazigh.
Des résultats performants pour l’exercice
de ce premier semestre 2011, caractérisés par une croissance à deux chiffres des
principaux indicateurs de résultats consolidés dont les capitaux propres Groupe ont
cru de +16% à 14 milliards de dirhams. Le
Résultat Net Part de Groupe (RNPG) par
exemple s’est accru de +65% à 595 MDH
sous l’effet conjugué de la bonne tenue de
l’activité globale d’exploitation à travers les
hausses de PNB et du RBE, consolidés respectivement de 11% et 13% et le repli du coût de
risque de -16%. Il est à noter que le groupe
BMCE Bank a renforcé son capital au sein de
Bank Of Africa passant de 59,5% à 68,6% fin
juin, atteignant aujourd’hui une participation
de 72,6 %. Par rapport à la croissance du PNB
consolidé de +11% à 4,8 milliards Dh est du
à l’évolution favorable de toutes ses composantes, à savoir +10% de marge d’intérêts,
+6% de marge sur consommation et +10% de
résultat des activités de marché. Cette bonne
performance est induite par l’accroissement
de +% des revenus générales au Maroc et de
+12% des activités à l’international. Ainsi
le Résultat Net Agrégé a progressé de +29%
s’établissant à 703 MDH contre 546 MDH à
fin juin 2012.

En définitive, la deuxième plus grande banque
cotée en Bourse continue à contribuer au financement de l’économie marocaine comme
en atteste la croissance des crédits globaux de
+8,7% à 96,4 milliards DH avec des gains en
parts de marché de +68 points de base sur une
année glissante à 13,41%.
M. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général Délégué Auprés de la
Présidence a mis le point lors de son allocution sur la maitrise des risques au Maroc et à
l’international tout en abordant que le groupe
continue à poursuivre un développement maitrisé du Groupe Bank Of Africa et cela conformément au Plan Stratégique, qui s’articule
autour de renforcement de la gouvernance et
du contrôle Capital des filiales, de la gestion
des risques, de la rentabilisation des filiales
et de développement de fonds de commerce
et de la croissance externe du Goupe BOA.
Une stratégie que Mohamed Bennani, PDG de

BOA, a complété lors de la dite conférence
de presse où il a rappelé que le Groupe
BMCE Bank est déjà installé dans 15 pays
du continent africain.
M. Brahim Benjelloun-Touimi a souligné
que : « L’histoire économique du Maroc, à
l’ère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
et sous son impulsion, est en train d’être
façonnée par la conjugaison des efforts
des Autorités publiques et de Groupes
privés comme celui-ci. Une profondeur
stratégique renouvelée est conférée à
l’économie marocaine, par cette ouverture
croissante à l’international et, plus particulièrement, vers l’Afrique subsaharienne.
Un des enseignements de cette histoire est
qu’existe une cohérence, en apparence paradoxal, entre la quête constante d’amélioration
des indicateurs de performance et de rentabilité financières, et, en même temps, celle
d’une plus grande utilité sociale, d’une « rentabilité sociétale ». Cette cohérence entre intérêt privé et intérêt collectif, c’est sans doute
le secret d’un Management efficace d’entreprise pour des pays comme le nôtre, ceux qui
ont besoin d’une croissance économique plus
forte mais mieux équilibrée, d’une inclusion
financière davantage disséminée, notamment
auprès des jeunes puis dans le périurbain ou
le rural; des pays qui ont besoin d’un secteur bancaire solide, crédible et respecté car
en phase avec l’environnement dans lequel il
évolue, au Maroc et à l’étranger. ».

pays à Doha du 29 au 31 Octobre prochains, est prévue de
se dérouler la cérémonie officielle de remise du prix à la
Fondation BMCE Bank.
Dans une déclaration faite aux organisateurs du Sommet,
Dr Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation
BMCE Bank, a indiqué ressentir " une légitime fierté "
pour ce que la Fondation entreprend depuis près de 14 années afin de " développer, au terme d'un partenariat inédit avec le Ministère de l'Education Nationale et d'autres
institutions nationales et étrangères, un laboratoire d’innovation pédagogique et un modèle éducatif au profit des
enfants du monde rural marocain" .
Créée en 1995 et dotée chaque année d'entre 3 et 4% des
Revenus Bruts d'Exploitation générés par BMCE Bank,
la Fondation BMCE pour l'Education et l'Environnement
scolarise plus de 14 000 élèves dans plus de 200 complexes
scolaires à travers le Maroc, essentiellement dans le monde
rural.

BMCE Bank
s'installe
en Belgique

Le Groupe BMCE Bank vient d'ouvrir une agence de
BMCE EuroServices à Bruxelles au service des Marocains
Citoyens du Monde :
Créée pour optimiser et uniformiser les services dédiés
aux Marocains Citoyens du Monde, BMCE Euroservices,
filiale du Groupe BMCE Bank a étoffé son réseau à travers
l’ouverture d’une nouvelle agence dans la capitale européenne Bruxelles.
Première agence inaugurée en Belgique, elle est située
Boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles, au cœur d’un
quartier où réside une importante Communauté Marocaine.
La cérémonie d’inauguration s’est tenue le vendredi 4 octobre 2013, en présence de Monsieur l’Ambassadeur du
Maroc en Belgique, Samir Addahre, de Monsieur l’Ambassadeur du Maroc auprès de l’Union Européenne, Menouar
Alem et de Madame Céline Fremault, Ministre chargée de
l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et du
Commerce extérieur.
Résolument tourné vers l’international, et fort de l’expérience de son Réseau extérieur aujourd’hui établi en
France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume
Uni- et de son Capital Humain, le Groupe BMCE Bank,
propose aux Marocains Résidents à l’Etranger des services
adaptés, sécurisés et rapides à travers l’entité BMCE EuroServices.
BMCE EuroServices vous donne rendez-vous prochainement aux Pays Bas, à Amsterdam !

AMSAWAÄ ASEDRAM I TRABBUT N BMCE BANK

TIYAFUTIN TIYZGNAN MI IVUDA USGGZDU

30 yunyu
Tawuri tamddakmut
timatarin

Tixitar

Alay icwan i tyafut tazddagt ili n trbiot
zg +65% igan 595 MDH g tingiri n yunyu 2013 d
ikkan asmukkn n(i) asnuccg ivudan n twuri
ussulv am uynn xf ttinig talayt n tnbdut
tazddagt
tamddukmut
d
tyafut
tamddukmut ussulv s +11% d +13% d tin (ii)
tadla watign irzn s 16%.
Tamut ivudan i trabbut ibradn n twuriwin
n BMCE Bank g tyafut tazddagt ili n
trbiot :
-

-

asdus i tamasayt n twuriwin g lmavrib
sumata n (i) BMCE Bank SA g tga tamut zg
+66% d (ii) ayyaw « lbank n tguriwin d
usnuccg inzzivn º s tmqqur tyafut
tazddagt ili n trbiot am kraÄ twal s
talli n 1 ctambir 2012 ;
arrco wvudu n tamut n twuriwin g umaäal
s +81%, d ikkan tiwuriwin n afriqya igan
1/3 ihrran n trbiot BMCE Bank.

Alay s +11% i tnbdut tazddagt tamddukmut
s 4,8 umlyar udrham, d ikkan aggafy
wayyawn ns : asanf wuluv(+10%), asanf xf
umur(+6%), d tyafut xf twuriwin ugdz (+10%),
i tayyawt, d ivudatn ayd ywin vrs aggafy
s +9% issavul g lmavrib( taratsa lbank d
twuriwin n tayyawin) d ugar n +12% n twuriwin
g umaÄal.
Alay irçan imatutn ussulv s +9%, illan mnid
i talli n tnbdut tamssart tamddukmut,
isikmn altu
alay i wnzziv
ussulv
amddukmu s -1p%, g izri zg 59,5% ar 58,6%
xf yan usggwas tamccadt.
Aggafy n tnbdut tarzddagt ussulv zg +13%
s 2 umlyar udrham g 30 yunyu 2013, imsasan
d unhil astratiji usmsi i trbiot
BMCE Bank.
taÄart i watig irçan izddagn s -16% s
875 MDH, d ikkan sumata aggafy usanf irçan
i yits n tmizar g tlla trbiot lbank n
afriqya.
Asdus i tarslt tasdramt yiwin vrs alay
n +16% iyddatn
izddagn ili n trbiot
BMCE Bank, s ugar n 14 umlyar udrham, d
ikkan alay uydda g dujambir 2012 s yan
watig n 1,5 umlyar udrham. Isdus Lbank
iyddatn ns izddagn infddatn s ulin zg 1
umlyar udrham g usnuccg amzday n ugdz n
tsga g umnzu n ctambir 2013.
Amiway amddukmu irssan gr yunyu 2013 d
yunyu 2013, vas asdus uydda n trbiot lbank
n afriqya zg 59,5% ar 68,6% d wufuv i
wmiway n tgmmi mllul tasdramt tasbbabt,
d ikkan i wssum n tnggarut ad-CFG-.
(*72,6% assa)

Tawuri tanbdawt
axatar awd nttat

:

g

urcco

2013

TAGURI TAMDDAKMUT I
TRBIOT N BMCE BANK
S umlyun UDRHAM

Tayafut tazddagt tanbdawt tggafy s +29%,
s tiwÄ vr 703 MDH mnid i 546 g tingiri n
yunyu 2012.
Alay n tnbdut tazddagt tamddukmut s +2%, s
tiwÄ 2,5 umlyar d ikkan inzgan ibÄan g yunyu
2012, asd ikkan awd nttat talli n BMCE Bank
amaÄlan n madrid.

+65%
595
360

Tayafut tazddagt n lbank
yunyu 2012 yunyu 2013

Asnuccg n tsbbabt ittuzmman i tratsa
umata/timsmajjalin
d tmqquca g tlla
tnbdut tazddagt tamddukmut tuli s +7%, d
ikkan asanf ushrru (+10%) d usnf imurr(8%).
Aggafy irçan imatutn ussulv s +6,5%, anzziv
ussulv
yiwÄ vr 55,1% imsasan d mayd
ittuvalln zwar.
Aggafy
n
tnbdut
tarzddagt
ussulv
tanbdawt s+6,1% s tiwä 1211 MDH g tingiri
n yunyu 2013 mnid i 1141 MDH g tingiri n 2012.
Asdus i tzmmar usnuccg n tmasayt yiwin
vrs alay amaddar i tvbula wugar n 106
umlyar udrham, igan +10,3% mnid i +3% i
wsays, yiwin altu ili ugdz amatu n
BMCE Bank vr 14,5% s ussmvr n +82 n tmqqit
tarasalt mnid i i yunyu 2012.

+11%
4 848
4 380

Tayafut tamassart wuluv
yunyu 2012 yunyu 2013

+13%
2 005
1 776

Imurn imatutn

yunyu 2012 yunyu 2013

Atamma i wamu n lbank ussdrm n tdmsa
lmavrib, am uynn tga talayt imrwasn imatutn
zg +8,7% s 96,4 umlyar udrham s ushrru
yilan ugdz zg +68 n tmqqit tarasalt g yan
usggwas maccaÄ, s 13,41%.

Assmvr i tduli d tuvult i
tmizdrt
Asdus i tzmmar tisdram n BMCE Bank am uyn
ttini tsmvrt i wmur n tduli s tzri zg
12,04% g tingiri n 2012 ar 12,72 g tingiri n
yunyu 2013.
Tizmrt tamatart d ikkan taduli irçan :

+6%
224 733
212 255

Asggudi amajgal

yunyu 2012 yunyu 2013

TAYAFUT TAZDDAGT I TRBIOT
G TINGIRI N YUNYU 2013 G UDVAR

(i)amur watig irçan - azmmam i mayd ittuvaln
d ikkan izizzil imrwasn- yiwÄn 1,25% s
uddukmu.
(ii)araoa anafdda ikkan zg 2011 iran ad
taduli irçan ur iwdan d ikkan asays n
tdmsa tamvrabit irsn g unhil i yat n
tanbdut n tyafut i trbiot tazmzant zg
+217MDH tarzddagt g 30 yunyu 2013 mnid i
+217MDH g 30 yunyu, yusin altu taffa n
tnbdut n tyafut i trbiot n BMCE Bank vr
705MDH.
Assmvr i watign n imlan lmavrib zg -0,64p%
ar 4,54%, aswiri ddaw walli n usays (5,48%).

62%
33%
5%

Lmavrib
Afriqya
Urubba
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Tanfust: Nustaljya

Tamurt ur nns d warv, ayt bab nns
tgajn d ismvan var middn, maolik d
var dwln maëëa imnnjra ad ssmvarn
s tvrma nsn, ad tdwl tudart var
uxxam i tuva yardrn, ad isfuffi
umssuci s uvmmuy n buzziyzu, ad
tdwl tudart var raxart!!..
Maca mani illa wi var iggn?!.
Tarrawat nsn tamçyant axmi kidsn
tmsawaln ayt bab n dcar, tmsqsan:
Min illan yiff aÏÏaã vark, d
arif niv d Hulanda?
S tmlsa n tmçi nsn; tarran d xf
isqsitn; nbla axarrã:
- D Hulanda!
- Maymmi!?
- War dinni bu içra n undrf, ura d
tizubayin, ujar zi manawya Marruku
days aÏÏaã n ibuhaliyn…
D imçyanen war xafsn itiv yan; d
iquäaän n uswingm, maca qqarn tidet
itwalan, arif days içra days
ibuhariyn d tzubayin, mavar tlla
ca n tmazirt war days manawya, war
ssinen ira içra n arif assa dwln d
warv, war ssinen ira mani llant tzubayin dinni tyawant, ira mani llan imzdav dinni ura d ibuhariyn, ira
mani tlla tibuhrya dinni tivit.
Maca tmmarni xf imzdav, tuva
tvima mvar Traytmas s tivit nns,
rxxu tebbuhli, wami dpant ura d
tiwssura arzunt ufuv.
Tiwä var tmdint n “Umstrdm”, s
ibprar nns; war tssin ad zzaysn
tuyar, tamurt d ujnna maëëa d tifawin, arqqnt xsynt am isfäawn n
itran, itvir as d ca n tfaska twag
di tmdint, niv d mmis ismvarn s
twasit vars.
Tkcm var taddart, sriwrwnt
ayt n uxxam, nttat tÏÏbht, txz-

Axmi tyura temçi di
tewsar, tvedji tewsar tyared temçi,
axmi tesenta tewsar
di temçi tfessi
temçi tvima tewsar,
iqubbaniyen n yiäa
d amutten n tudart,
djan waxxa tudart nni
tesremditen, maca nitni am temçi nsen am tewsar.
Taonuzt min dayes d
azwar itzawar; tezzarmuj; tarjiji, mermi mma d yusa unebdu atennehwer. Tewoa
var umrabeä n udrar,
tendeh akides yedjis, i yiwäen tiddi n remrac maca war
dayes yesseqsi ura
d ijjen, teseqqsep
days tammiwin; tesnecrit zeg ufus, tennas:
«rmed zzayi, egg imi
deg iman nnem, min twarid teggevt eggit
ura d ccem».
Tuyemd ij n wuëu n ucar
zi tepfurt n wemrabeä,
tumes zzayes udem

zar aÏÏaã; tssawal drust, axmi
nni d tuva tyarzawt xf bupbl nni
isswsar zzman dvya jar izvran
d ivzran n dcar, axmi nni tuva
tyarzawt n maymmi war d tçwi d
tamçyant, ura d nttat ad tkks ca xf
ul nns; ad tarr imzran ikd Zvdud;
ad kids tirar jar tfawin, ad
ggn afuss dg ufuss; ad qqasn zi
taçyuäi n tqmmumin; a das iwarda
ajdig mammc i tzra tggn ayt bab
n tmurta, tiãuäumin di Hulanda war
xafsnt bu ufray, ãuäm mrmi mma
txsd d mani mma trid.
Maca amuddu di tudart d aquäaä;
dvya itnfarar, dvya itjja tmçi
var tcarmin, itawid akids twsar, mani iqÏÏa usitm; itaçv am
inssisn di tariwin.
Tzdv di tayyut; dg udfl; d unzar;
d ujris… tzdv ura di rpãran,
mrmi mma tmmutti dg uxxam taca
axmi tlla di ca n tkurmut , axxam
nns di arif anict n wanict, itara
mzri i tudart, asqif nns iqqim d
anärar i tirarin n tjäiäin t yufin
d advar n ufra i tmuvzarin nsnt.
Tudart n imnnoraq d avufi, Traytmas ibdd d akids wawar n mmis,
maca tvufit n tidt axmi nni d taf
war das itarri taynit, tesmunit xafs tawuri, ayyawn mkur ijjn
d amaäal nns, ijjn war issin unniän
waxxa d awmatn n ijj n uoddis, taddart n lwacun maca axmi nni tzdvn
imsbridn, ura d amsawaä jar asn
dg uxxam d aãmmaä s tutlayt n thulandit.
Ayyaw nns amnzu itwakrf; rmxzn
Ahulandi yufa vars icmsan n rkif
d lkukayin, ayyaw nniän imrk ikd
tëumit, ijjd akids snat n tarbatin,

itddar am uëumi, tayyawin awal nsnt
xf uttunn n tumubilat d waruä n muäa,
ksnt taqcurt; axmi nni daysnt var
txzard ad tvird am tinni iznuzant
aksum nsnt dg iqwirn i wi yufint.
Rxxu tssn tidt n umddur nsn, d
maymmi ttun arif, ttun ura d tifraz
nsn, d maymmi tamurt n tazwagt tett
ayt bab nns!.
*** *** ***
Umi tjjim arif nwm, dwrt var
ixf nwm, aqqa izmar mara iffv ulli
nns dvya ad itwac jar uccanen, umi
tjjim ixxamn nwm, tisklutin nwm, timzidawin nwm, ibuhariyn nwm…
Arrif izzuyyt tarwa nns,
izzuyyt avimi akidsn var tfawt
n tziri, ad asn yini taycitin nns,
isutar nns, tinfas n ictcan nns…
Ad asn yini xf tiqqst uvezäis
nns, dg iyyar mani t tqazn s iriyzam, idammn nns swintn war dasn jjin
ura d askkif...
Tamurt n tazwagt war tkssi
iwzwizn nsn, tddarn tmttan am imsbridn rbda itvima daysn laz n
uzdduv nni.
Traytmas yarva days uynni wami
tsra var ubarrap itãuä di jajj n
ul nns, tnna as di tuffut nni taãmaät
i mmis:
- Arrayi rxxu manis dayi d
tiwyd, tnärm ayi akidwm am n
ddarv, uhu! war da arnnyv aãurif,
tsriv as itrava d xafi, war zmmarv ad qqimv war vars tmurudv,
days i var mmtv..
Ul nns sixnta oad iddar, d nttat
yugzun i wazal n iravan nni, mri iddar waryaz nns iri war t itjji ad
tçwa var middn n arif, maca immut.
Mmutn ura d ulawn n maëëa inni

war
ittawan
ikd
irubitn nni, kraä
n issåussa
i tmmut di
tayyut, wami
var tssars
Yurat: Saoid
tifdnin nns xf
BELVARBI
ucar n arif,
tksi ifassn
var akuc, tnna as:
- War dac ttursv walu, rxxu
mara txsd ad dayi tawyd tamnnawt,
nvayi.
Tufa dcar yarrni apuzi, kraä
n issåussa axmi nni d kraä n ussan, iyyar n tidrin yuvl maëëa d
inuqqab, arrint d irimamn, rttxn
days axmi nni ccatn s ixdmiyyn dg
ul n Zvdud, tufa dcar yuggi ad
immutti var tfawin nni i tzra mani,
var tvrma nni i tufa mani, var tqmmumin nni itzra mani, tufa arif oad
itmurud xf ifaddn nns, itndraf,
oad war irmid ticri am iqrinen
nns.
Tqqunjr var unär n Zvdud, tudar
xafs, tããuämit s tayri axmi nni
tããuäum zg wancucn nns, wami d tksi
udm, iccur uqmmum nns s ucar, war
tsxi ad tssusf, tarrit var ils,
tvççit jar tivmas nns, tsvryit s
uzuvmt ikd imtmi am tmçyant itvzazn taçyuäi n tqaqqatin, tiÏÏawin
uymntid zg ul ijj n umÏÏa iqrujjod
am udmam n warv xf tgmmizin nns,
yudum d itissiq xf unär, tssu
zzays ul n Zvdud yuggin ad yarca,
mavar ulawn n warv arccan!.
Saoid BELVARBI
* Tafsut n Lkebdani 2011
ifdda

Tanfust taqudaät:
Axmi tyura temçi di tewsar

nnes d wenni n yellis,
tennas: «egg zzayes
ruäu; syard zzayes
tirmect nnem; aqqa
s lbaraka n sidiya
amrabeä i zi temrec
yemmam, mri tcrev
xef ssa n tseffay n
wayel (seboa n rmujat
n rebpar) d rwacun
inu tiri oad aqqayi
d taoerbubt di tevmart n wexxam nnev, tiri
syardev ifassen inu
zi remrac».
Tenneä i wemrabed,
axmi tella zzat i lkeoba, tmuttuy tbedda
var tesrivwa; ttemtim s ca n yiwaren war
yessin ura d ijjen
min daysen teqqar,
yedjis
deffarit,
tazel awarnas am ca n
tfidjust traja yemmas adas tesefruri
ireqwaz i wenqeb,
mkur twarat atid
tacem, atid tzawar,
a das tini: «ura d
cem tini min qqarev,
sutar i wemrabeä

acem issemrec, ttaras war xafm d izedji useåasa, mapend
ããabet tedja, ituma
bedden,
tisarfin
ccurent, aqqa yemmam
tegga tamevra wami
tekka tzawa; tifaddin nnev tuva weÏÏant s
raç, ssutaras aryaz
s wagra nnes; i cem
var yaren d tazedjit
war das tettar aryaz
am babam, itessu var
roaãar»…
Martent s waÏÏas n
wannaä, zyenfant var
teãäart n wemrabeä,
di ragåaj n drust n
iãuraf tevmid ict
n tseklut n tesrivwa;
war yessin ura d
ijen man afus ityezzun,
ameddur nnes am wenni n umrabeä, qqaren
msarwasen, taãäart
teqnunnid zeg ixef n wedrar, armani tbedd
var uzvar zzat i wadaf n umrabeä.
Tettar Teonuzt zi
yedjis
atni
xef

teãäart, a dinni tequnjer axmi tarezza
ruäu, atwara ixf nnes
i tewwart n umrabeä,
atesru
qarsusiyu
nnes, puma a ttayer Teonuzt xef tseklut, ateoder aqunjer, mapend a
tizar umrabeä d taoaryant adas yar taynit.
Yellis teÏÏef xef
ibeprar nnes, tennezweä, teddez tidarin nnes iked ucar,
war texs atni, tegåed
a tid itwara ca n ijen
zeg ipudriyen d
initcan n dcar, d itasen textutturen; tnuffaren jar ivemmuyen
tacaren rxezrat var
tinewjiwin n wemrabed
yetqunjuren.
Maëëa tinni d itasen
sutarent vars arzam n
tiwwura n remrac niv
d timewca n tarrawt,
tudarta axmi war
dayes inezgumen d imnusen nniäen, skuÏÏufentid zi dfuyan nsent ca
n tfirutin tayrent var

tesrivwa, maca Taonuzt twardayas aqarsusiyu d isustimen n
yellis amen djan, puma
adas yar taynit i nettat zat i ayt n tfirutin.
Tasrivwa n wemrabeä
tezguÏi,
temraywa
s tefray n usirem,
tenyuyur s tfirutin n
unaruz, tlellec s isustimen d tqarsusiyutin
n twetmin yeffuden tudart.
War yelli umrabeä
d amcum am wanita,
mani ma djant ca n ttimessexnas iwdentid
vars, mani mMa ca n
toezrit tessicerd
(tused) vars; tequnjer
zzates.
Yennuqqeb uxares n
imezdav, iwessura
sremden imezyanen xef
tinitin nsen war ufin,
mmutent tinitin, yeqqim
umrabeä d teãäart d
tasriviwa nnes d amutten i dcar.
* Saoid BELVARBI
Katalunya, 07/05/2963
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Izmummey uselmad :
-akukm inu iqqen iberdan dat i.ur dmiv xas ad
ffev tawuri nu.munat av dvi s vuë s.
Fkan tisila nsen div I tficay.ar ttebbin
abrid s wawal.izwar “bassu” mar ad issuffev aselmad zeg unuvjf(akukm) nnes :
-hat amuzr ay-d av iseëän taf ad av isfest meqqaë ur nettir xas ay-nna isririyn (ur imrayn).
-mapedd ur av d yuzin iserdasn g iä ad av
kerfn aha keëfsn av hat izrek av(asag ur
izri ca iwtta nnes dat wa-yyaä hat izrek t)
-ma ax ad av isëeä ?is nenva mid nucr mid neskr cra n uçabil(asakir ixxan)?
-hat ur issemmectiy xas amrig (ma-s da ikkat
ca kra nev ma-s da t inqqa)nnes aseäfan.netta dvi
ittusektr s usnas n usaäif,hat iga tawuri nnes.
-id xas necni ay-d isvuyyn ?ma ax ad ur av
isëeä akk° S MA S NLLA?
-mec av isëeä akk° AD issenkr taqquët
vif s.inna d twengimt nnes ad isëeä wi-dda
isurresn acepmuä n iwdan taf ad av iqqen imawn
aha ibbey av ilsawn day festin wi-yyaä ifesti n umttin.
Dat umesïaä,ssilewn imjjan nsen :
-isëeä cen umuzr iddev tsurresm iwdan ad
mussun ,ad swihhetn asl n wad tetterm asasal
n udabu adigan dvi mar ad tessitm Ivfawn nnun I
usemns(illa usemns n ussekcm s tkurmut nev wi-n
tefri n izmaz nev waçayn) dduwat awyat av d inigan ittaggan vif ugedcl nnun(asag ur illi ca g yan
wansa hat igedcl).
Zmummin ,avuln s wasun taf ad smuttern tugga n
inigan.smuttegn yan utacir nna gis kbebn inigan
.sedderfn ad aäun s udacal n umesïaä.dat ubevls aseëäan ur yad yufi umuzr n udabu adigan
xas ad isettefs(ad yuvul asëaä ),ad ittinäaë
(ad yuvul s äaët).texsy takat,iqqim ilkmimç
ddaw ivd.ar iseksiw ukurat s medden zi
ddaw wallen.di-nna illa yan urbio n iwdan ar
itteddu çaë s ,ar issilw imjjan nnes .ar as
ttergigin izenzifn .innectutm wul nnes.igg°ed
ad ijmeä (ad izlu)alik nnes.ilqqey g tassast
ar asendux (aflla n ivf).ar icëubbuc g tallest
uggar n u-nna imyar.tallest tekka ger as d usuty
nnes.ffevn as imjjan ikerzi (ma s da ttassan irgazn iguya nsen),bbeäin as wallen s upunçu (adday
da iseksiw ca g cra asl n wad yadr I wallen
nnes).içeëç ucbu nnes (yavul ucbu nnes iqmeë cigan).avuln inzaän n upuctif (ivf)nnes qquën ,gan amm
usvë n takat.teffev as tenbaï afus.iga wan ukujaë (wa-nna mi bbin ifassen).ar issara ad ibäu
medden taf ad ur mun g yan ubrid.di nna ikka
ar ittini is illa usidd vif ivië n uselway n
tviwant.is netta ay-d ur iskirn tawuri nnes,is
netta ayd ur ikkatn xas vif taääevët nnes,is
netta ayd ur ittirn asidd iddev ila wi-n
uzurn n tafuyt,is netta ayd ur irin ad isbuvlu
tamazirt,is awd nitni ur ssin argaz igan wi-n
ukud.kud isawal ttellin ivfawn.ar itterara
“bassu”timzazin (taääangiwin)n iwaliwn n ukurat.ar ittini is ubaynu n tviwant ur izmir ad
ifru alik I iseqdicn nnes .is abaynu nnes izleä
iddev ur ili tagant ddaw ufus nnes,iddev
ur ar ismuttur idrimn xas zeg inadiln(ay-nna
da sselavn iseqdicn g ulakin n tlalit nev wi-n
uzdav s umedya) n itagirn ,is asevnu n usidd
iga wi-n uwanik ,wi-n tenbaï ittin tadawt I imezdav n udrar meqqaë kkan waman ddaw asn taf
ad ssewin imezdav n uçavaë iyulis nsen (urtan
ixatarn n waddagn).iqqim uxiti imci s.kuyuk
da izzaä beëëa n uzrg nnes.ku waçy da ikkat
ignna.ar qqazn igusifn iberdan nsen.ar tteqqen
ibexsa s tufna nna da prrin waman.iqqim uters
ur iqqin,ingugy uvbalu n usmummey zeg imawn
iquëaën.tqqim tvuyyit amm ti-n uzençum g imjjan
n uäeëäuë.ar tteqqeln medden s usidd n wusman
ad yavy(asag iïïaf as amggeëä n kra s iäuäan
nnes hat yuvy ast) tallest ilan mennaw n wudmawn.
*ifdda
* Avazaf mupmmad
ass n 01 senyur 2963 imsasan d 12/02/2013.
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IMZDAvN IMZWuRA
N uMAäAL
SNEZGEMN IMZRuYN IMAZIvN
NNAN NTNI AYGAN IMZDAvN
IMZWuRA N TAMAZvA
AYNNA IRA IGT AGuZ N uFGAN
D uKULu NNS NIv ASvuL NNS
uR IïïAF ASMSI uLA
ASSULF N TUDRT LLI IZZRI
NIv ASSuv N IMAL NNS
MAx AD INv IxFNNES S
AMMUGRZ
TAvAWSA LLI MI uR IZäAR
AST ILLKM ADuR FLLAS
ISvuYu
TUDRT Nx TGA BDDA TAGZLALT
MAc ISvDAN NNS GuTN BAHRA
NKNI uR NGA IMZDAvN IMZWuRA
N AGENSATRIW N AKAL (Planete
Terre)

AMuD Nx ILLA v AMMAS N
TAFESWA
vIN Av YADLa IZDv BABATNx
ADAM
MAC NGZD S IZDAR AD GIS
NZRI IMIK N TIZI
AFAD AGIS NSLAGAN IRIM
MZZIYN
IqqAND Ax ANNAäu SRS S
TIZZLA
ARM ATSKRT vAYLLI MI
TZäART
AFAD ATLKMT
AKABAR N IMADuSN s tazla
* Massa IMAKuR xadija
Taktirt

TAMGARUT N
TANURZMT

Tdda tanurzmt rad taddu tanurzmt
yadn
Nhiyl kigan n isnfarn hma tanurzmt
Nik rix, kiy trit Rebbi arax iskar vaylli ira
Mqqar d nekka kigan n tmizar
Iqan dax ad na¨¨^du s unsa n tawuri
Nnan imzwura tanurzmt tamufayt tlla
vammas n aftas
Wiyyad arzran adrar yuf akku idvarn
Ku yan iga illuli vf astay
Tanurzmt ivudan ihiyylavt yad
Bab Ignwan
v ammas n adis n imma lli tkkan tza
yirn.
* Massa IMAKOR KHADIJA
TAKTIRT TAZOGAYT

Les prénoms féminins amazigh

Tisent -Tisent : la connaissance
Tiska -Tiska : une bague
Tislita -Tislitha : cette mariée
Tislyt -Tislyt : la mariée
Tismyn -Tismyn : jalousie
Tissal -Tissal : l’age
Tissalyt -Tissalyt : la montée
Tissas -Tissas : malice, autorité naturelle
Tissassa -Tissassa : prestige, charisme
Tissefit -Tissefit : ne rien
avoir à ses reprocher
Tissegnit -Tissegnit : aiguille
Tissit -Tissith : action de
boire, la soif
Tissura -Tissura : les clefs
Tissy -Tissy : étendre une
couverture
Tissyla -Tissyla : les ages
Tistina -Tistina : miroir
Tisyla -Tisyla : endetté
Titem -Titem : sur place
Tituly -Tituly : ville antique
en Tunisie
Tiferna -Tiverna : torsade
Tifesa -Tivesa : de Tipasa,
ville antique en Algérie
Tiwila -Tiwila : petites histoires
Tiwiza -Tiwiza : entraide
Tiwizi -Tiwizi : aide
Tiwwit -Tiwwit : une gueulante

ⴷⵓⵏⵢⴰ ⵕⴰⵢⵙⵉ

Tixidas -Tixidas : la menteuse
Tiyita -Tiyitha : coup
Tizdit -Tizdit : petit fuseau
Tizebganst
-Tizebganst:
bracelet fin à trois anneaux
Tizeft -Tizeft : cheville
d’assemblage
Tizemi -Tizemi : hermétique
Tizst -Tizst : douceur
Tizginita -Tizginitha : de
adjethe : laisse le
Tizimert -Tizimert : agnelle
tizinza -tizinza : une vente
tizirdit -tizirdith : participation à une fête
tiziri -tiziri : claire de lune
tizist -tizist : moucheron
tizla -tizla : une course
tizelelli -tizelelli : de tizlilith : coup bien lancé
tizlila -tizlila : courit
tizma -tizma : serre, compresser
tizwa -tizwa : abeille

tizwal -tizwal : mures de
ronce
tizwelst -tizwelst : une
mure de ronce
tizwert -tizwert : passer
devant
tizwivt -tizwight : être rose
tizya - tizya : action de tourner
tubna - tobna : ville numide
prés de Constantine
turwa -torwa : descendance
tunsia - tounsia : tunisienne
tuska -touska : nom ancien
trimelt -trimelt : un moment
trisypa -trisypa : ancien
nom de Michelet, ville de Kabylie
ttayafa -ttayafa : génération
ttellissa -ttellissa : badigonner un mir ou toute autre
surface
ttelq -ttelq : longueur
tuaduli -tuaduli : se couvrir
tucebipt -tuchebiht : la belle
tucenst -tuchenst : femelle de
chacal
tuceva -tucheva : ressemblance
Tudra -Tudra : la vie
Tudrin -Tudrine : plusieurs
petits villages
Tuffra -Tuffra : le fait de se
cacher
* dictionnaire des noms et
prénom bérbères
de Shamy CHEMINIS

Timitar imzdav ugadu
(saoid sifaw lmpruq)
Gan krÄ g tizwiri, ku yan itwassn
s wassav nns d awd tmagit nns ,
ntta msasan xf uwttas nsn, ur vursn
qqimn wassavn ula awd tmagit lli
vursn ikkan zwar, ur vursen illi
g ixfawn nsn, vas tawuri lli va
gin, ar ssavul iwaliwn xf msasan,
ikka uyen g usun n ugadu, mi yttwina
altu(Jadu).
Msasan ad tnvin, imakkas i wmata ad
yisin max ? i mag viyn ad issig
vr mag llan g idmarn nsn ?
G idj yiÄ ibbrwin( ur da ittiliuya
vas iÄan ibbrwin), gran as orraÄ,
kkan zwar sgaddan mava is gin,
awd advar i temÄlt nns, vzan ayd
tamÄlt. Äfrt ad isin man issa
ittk,ur inni ad yawÄ vurs advar g
as vzan tamÄlt, allig t izwi yan s
ict n tatqqilt,issivt i wacal. Ntta
invat umzwaru, yiri wen Änin ad t
inv altu, yadr xf lqers invit.
Uma wis kraÄ digsn,ar ittg aylli
gan wiss t izwirr,irçm awd ntta
i tatqqilt …. Allig tnvan kraÄ n
srfrat, adrr vifs i wakal, ar
kkatn agjdur vifs, ar ttusÄunnan
digs.
Tberrm mnvit vr mkerÄul, ayn as
tavul Agadu ad tasi mkerÄul ar
kkatn imzdav nns agjdur.
G wammas yiÄ wiss kraÄ , mnaggar
immnvan s kraÄ : “ Nenvat kraÄ n
sfrat… maca ayn ur as iwda, ila
vif nv ad t nenv maci s tqqil,hat
immut g unnirs, azrf g Ugadu
a nenv anÄlib nnv s uxdmi ad ig
tiqïïiÄin, nttu ur as nssili aqrru,
nbbi as iksman , ila ad navul vrs
isnÄal… »
Azzl immnvann vrs amttin illan g
talat ammas usun, kkin asd ivrman
zg maggan tanila, tekka tt in talalt
ad mctida aya tvuda ugar, maca ntta
avull imzdav ugadu gan imprayn
,tavul talat tga advar g trssan
tt tprruyin, i makkas allig rfan
immnvann ad nÄln amttin g wansa ya,
vur d ssagan tggurin d ckula zg
magan tanila ? i max allig ur t
kukurr middn mc annayn tamÄlt g
udvar_ad ? Imil isqsitn am wi ur
lin addur d ur illi mavad rarn
, timktit n ayt tmazir tgzzul,
nvd ur tqqim,d temÄlt xf kkan

kraÄ wussan tavul vursn ami tkka
iggimn isgÅasn
,am temÄlt willi ur ilin assavn
ula tamagit.ntta nnirsn immnvann ad ,
ncun ar qqazn xf umttin g tsaragt

g nmn ayt ugadu ad digs amçn i
mkerÄul ku twal, nvd ar digs
kkatn agjdur, allig ur ïafn vursn
imttin ula willi tn iqqazn assavn ula
tamagit.G sfert ad usind immvzan
ixdmiyn ur d usin tqqil.
Sfert ad ran ad bbin amttin ad t
gin d tiqïïiÄin,ffir i manig t
id ssufvn zg tmÄlt,ntta ar gifs
qqazn ttun ismawen ula tamagit
nsn,ttun awd ixfawn nsn,ur ar urzzun
vas ad fvn xf umttin , pma ad as
alsn ad tnin. Tssurfm as i wm ttin
ad tadjmt ad immt s unnirs g
tmÄlt, ad illuza imik s imik,ar
as tvuda tnuvi ». AnvÄim ila ad as
nsrs iguta s va nenv tanuvi nns, ur
inni uya ad ayas vas mc i tn ga d
irugwa ».
Izwirr yan digsn issn itmyturin
usvan, issrs ahitur umettin ad
iqqd s wafa n yakuc, allig ar
zzigs tfvn iruggwa, ur mssiddan
gr asn, ur ikki amya, allig ur
digs iqqim awd iruggwa. Ur
nssin isd ad iffv usftu zg imi
unvÄim, nkka nssn zwar is d ntta ag
qqarn vrs avlluy d unqqer n tafukt
: « Tafukt ur tgi tin ixf nns ad
tnqqar ula tvli, ifassn Änin ad tlla
».s uya as issftu unvÄim ugrram,
d kigan n sfrat ar av isfafa is d
tffv tafukt g uzmz_ad nvd wa, d
mcta av isjjn iddv ivall is tgn

afukt zg tifut zik.
Ayad av yudjan ad ur ntfllas is
uva d ttavul imttin vas g tan uvlla,
I makkas ?d ntta ag viyn ad isfrtu
is tiwÄ tudrt asfrs anggaru nns,
ikka isfrtu zwar
s
iwaliwn yugrn win tan uvlla.
Nkka nannay nkni imzdav
ugadu issan s temÄlin, s ar
fttin tenÄlin ar tfvn zigsn
tt imttin avull ar tddun
xf iÄarn… Ar rgwll.ak
yannay tarula imttin, diss
ayd bÄan middn gr wiss
ar
ittinin is d agrram
ayd isslvn ivsan imttin
allig tn id isnkr ad rwll,
dg imdyazn ittinin islla
rgÅl imttin iddv Ådn ad
ttunvin I sfrt yaÄ..
G ttin ikka ugrram d
ampÄr am nkkin, tusa yav
d tvwwavt tafransist,allig nssig
akw nnv xf mag uri zwar « Ul n
terbbao « lli yuri Gustaf Luban,
zigs ayd nssn annli n terbiot, navul
vr Fruyd ad nisin anli amaffar
ittilin g ku yan dig nv , allig
nssn mas icqqa wn igran ifassn d
unnli nns xf tqqil ad ur ilin imas,
ntta yavul yuli asegÅar n tgrramt,
griv as aoban umuttl ad ur ittallv
g unnli n trbbao, imil ur as ikccim
wawal inu zg umzzuv ad ula wa,
diss ayd avulv ad asiv tawuri
n tussna n tmitar.annayv g tvawsa
ugadu aylli s va isinv immnvi.
diss ayd nniv is ila ad amzv
ikemziwen imezdagh ugadu
d
imezdav udrar infusn, allig usiv
ikmz ugrram d umttin, imil ntta
smuqqlv g ikmziwn nsn, ur viyv
mas va tn bÄuv !!
Timitar ikmziwn nayt infusn, gan vas
ict ! annli n trbiot innsrurm awd
vr tmitar ikmziwn ! ur yi yqqim
vas ad alsev i yzli n ayt Mngllat,
d amdyaz d yusan iycirran imçyann
g ugadu, ittrçan awals tmazivt
g ar ittini :Issiwr ntta , nkni ur
nukiz
Is tssnd ara ?
Iwa… ad ur ssawal
Ah !!
* Irart said bajji
zg taorabt vr tmazivt

2

LE MONDE AMAZIGH

ACTUALITES

N° 156 / Octobre 2013/2963

7 ème Assemblée Mondiale des Amazighs
à Tiznit les 13,14 et 15 Décembre 2963/2013
Nous nous acheminons vers l'écoulement de
trois années après le printemps des peuples
de Tamazgha, accompagné d'espoirs et
d'attentes de millions d'Amazighs pour des
Etats démocratiques, qui reconnaissent tous
les droits des amazighes, particulièrement
les droits culturels et linguistiques, économiques, sociaux, civils et politiques. Mais,
l'espoir du changement a déçu ; bien plus,
plusieurs Etats d'Afrique du nord œuvrent
pour l'instauration de nouvelles dictatures
qui imposent la marginalisation, le racisme
et la ségrégation contre les Amazighs. L'examen de l'évolution des droits des imazighen
sur le pays Tamazgha est fort décevant, en ce
qui concerne les différents états constitutifs
de Tamazgha.
Aussi, nous relevons et déclarons
aux opinions publiques amazighe et internationale ce qui suit :
1. Au niveau du Maroc
Nous exprimons notre déception quant au
recul de l'Etat et du gouvernement en ce
qui concerne leurs engagements suite aux
revendications du Mouvement de la jeunesse
du vingt février 2011, notamment la reconnaissance, dans la constitution marocaine, de
l'Amazighe en tant que langue officielle pour
tous les marocains. En dépit du temps passé,
les principes constitutionnels qui devaient
être traduits sous forme de lois organiques,
de décrets, arrêtés et circulaires d'applications n'ont pas encore vu le jour ; ce qui
reporte aux calendes grecques les principes,
règles et valeurs reconnues et consacrées par
la constitution. A titre d'exemple, la loi organique devant consacrer le caractère officiel
de la langue amazighe, ainsi que la loi organique devant préciser le droit à l'autonomie
des régions dans le cadre de la « régionalisation avancée », ne sont même pas au stade
de projets.
Exception faite de quelques déclarations politiques de forme, nous continuons à constater la perpétuation de la discrimination et
de la ségrégation contre l'amazighité et les
Amazighs au Maroc. De nombreux atermoiements sont rencontrés dans la mise en œuvre
de l'officialisation de la langue amazighe,
et ce durant plus de deux ans, ainsi que la
permanence de l'interdiction des prénoms
amazighes et l'interdiction de l'utilisation
de l'amazighe, à l'écrit et à l'oral, au sein
des différentes institutions de l'Etat marocain, dont le parlement. Ce dernier a publié,
depuis plus d'une année, une décision interdisant de s'exprimer en amazighe. Nous
constatons également l'absence d'évolution
dans le dossier de l'apprentissage de l'amazighe, de son intégration dans les médias et
la formation. Diverses promotions de diplômés en amazighe sont confinées au chômage.
La ségrégation persiste en ce qui concerne le
soutien de l'Etat au cinéma, à l'art, aux associations, aux journaux, à la culture et aux
auteurs amazighs.
Nous dénonçons les groupes politiques qui
continuent à mener des attaques médiatiques racistes contre les Amazighs, au lieu de
contribuer à tourner des pages des décennies
de répression et de ségrégation contre tout ce
qui est amazigh au Maroc. Aussi, demandons
nous l'adoption d'une discrimination positive
au profit de la langue et de la culture amazighes comme compensation à plus d'un demi
siècle de d'exclusion et de marginalisation.
A ce jour, le bilan du gouvernement en cours
est négatif en ce qui concerne la question
amazighe. En outre, durant le mandat de ce
gouvernement, on a pu relever des décisions
racistes, des pratiques ségrégationnistes et
des répressions inédites contre les Amazighs.
Nous appelons tous les Amazighs du Maroc
à prendre conscience de la dangerosité des

changements qui surviennent au Maroc, en
donnant la priorité à la reconnaissance effective de l'ensemble des droits reconnus par les
pactes internationaux des droits de l'homme
dont ceux culturels et linguistiques, en adhérant à l'initiative d'un million de signatures
pour la mise en œuvre de l'officialisation de
l'amazighe au Maroc. Nous en appelons aussi
à la création d'une coalition amazighe forte
avec les parties idoines pour affronter tous
ceux qui s'érigent à l'encontre de l'équité
vis-à-vis des Amazighs et de la légitimité de
l'amazighité.
2. Au niveau de la Libye
L'Assemblée Mondiale Amazighe dénonce
l'option de ceux qui, au sein du Congrès
National Libyen, œuvrent pour l'élaboration d'une constitution non démocratique qui
exclut les Amazighs et qui institue le racisme
et la ségrégation à l'encontre la langue, de
la culture et des populations amazighes en
consacrant les lois foncièrement discriminatoires promulguées par le régime déchu et
qui considèrent la Libye comme étant un Etat
« arabe » avec pour seule et unique langue
« l'arabe », et ce en opposition avec la réalité libyenne caractérisée par la pluralité au
même titre que tous les Etats de Tamazgha.
Nous réaffirmons notre soutien au Conseil
Supérieur des Amazighs de Libye et à toutes
les organisations amazighes de Libye qui
œuvrent pour l'instauration des droits linguistiques et culturels amazighs en général
et ce sans amputation. Nous appelons également les Amazighs de Libye, avec leurs
différentes organisations et conseils locaux
à l'union, en ce moment décisif de leur histoire, dans l'intérêt de tous les Amazighs de

Libye et de tous les Libyens, en oeuvrant pour
l'adoption d'une constitution démocratique
élaborée avec le consentement de toutes les
parties, en s'appuyant sur les principes démocratiques et les pactes internationaux des
droits de l'homme et des peuples.
3. Au niveau de la Tunisie
Nous saluons le respect du gouvernement tunisien quant au droit des Amazighs à donner
des prénoms amazighs à leurs enfants. Mais,
en revanche, nous dénonçons l'omission totale de la pluralité culturelle en Tunisie, dans
le dialogue relatif à la constitution du pays,
ainsi que le refus de la constitutionnalisation
des instances amazighes.
Nous demandons au gouvernement et à l'Etat
tunisien ainsi qu'aux différentes composantes politiques du pays de veiller au respect
obligatoire des droits culturels, linguistiques,
économiques, sociaux et politiques des Amazighs dans la future constitution du pays en
évitant la reproduction d'un Etat arabiste
raciste, à un moment où les mirages du nationalisme « arabe » agonisent.
Nous insistons sur notre soutien aux Amazighs de Tunisie, selon nos moyens, et nous
appelons tous les Amazighs de Tamazgha à
les soutenir et à œuvrer de façon à attirer
l'attention des organisations régionales et
internationales quant à leurs souffrances.
Par ailleurs, nous nous réjouissons du travail militant des associations et des militants
amazighs en Tunisie.
4. Au niveau de l'Azawad et du
reste du pays des Touaregs
En ce qui concerne la garantie des droits des
Amazighs touaregs, nous insistons sur la nécessité de création d'Etats démocratiques au

Mali, au Niger et en Algérie qui assurent et
garantissent le droit à l'autonomie du peuple
touareg dans ces Etats.
Nous demandons une enquête en ce qui
concerne les crimes commis par les armées
malienne et française contre les citoyens
touaregs et en appelons au soutien humanitaire nécessaire aux millions de réfugiés
touaregs et autres dans les pays voisins, particulièrement la Mauritanie, le Burkina-Faso
et le Niger.
Nous appelons le Mouvement National de
Libération de l'Azawad à rester attentif et vigilant dans ses relations avec la France ainsi
que certains régimes en Afrique du nord et
dans le Sahel. De même que nous réaffirmons
la nécessité de la prise en considération de
l'intérêt supérieur de tous les touaregs ainsi
que la mise en œuvre du droit à l'autonomie
du peuple touareg, dans le respect de la déclaration universelle des droits des peuples
autochtones et des autres instruments internationaux pertinents.
5. Au niveau de l'Algérie
Nous relevons avec force regret que le régime algérien poursuit sa politique raciste
envers les Amazighs dans toutes les régions
du pays en dépit des changements qu'ont
connu les pays de Tamazgha et nous dénonçons l'enseignement de forme de l'amazighe
dans quelques régions uniquement d'Algérie.
Nous dénonçons la non intégration effective
de l'amazighe dans les médias et dans le reste
des institutions de l'Etat algérien. En outre,
nous condamnons l'interdiction des prénoms
amazighs ainsi que le discours officiel visant
une réglementation raciste de ces prénoms.
Nous appelons les Amazighs d'Algérie en Kabylie, au Mzab, et dans la Chaouia ainsi que
les amazighes touaregs à coordonner leurs
actions pour l'obtention de leurs droits légitimes et à œuvrer au renforcement de l'action militante amazighe tout en participant à
toute initiative nationale pour la démocratisation du pays.
6. Au niveau des Iles Canaries
Nous nous réjouissons de l'action militante
des Amazighs canariens dans le domaine de
la revalorisation de la langue et de la culture
amazighes ainsi que la campagne d'écriture
en alphabet Tifinagh des enseignes.
Nous demandons au gouvernement espagnol
de répondre aux revendications des Amazighs
des Iles Canaries, de reconnaître l'amazighe
comme langue officielle des Iles Canaries et
d'œuvrer pour enseigner l'amazighe en caractère Tifinagh.
7. Au niveau de la diaspora
amazighe
La diaspora amazighe hors Tamazgha, tout
particulièrement celle résidant dans les pays
démocratiques, est appelée à renforcer son
adhésion à la cause amazighe, et se souder et
à s'unir de façon à défendre ses droits légitimes ainsi que ceux des peuples de Tamazgha.
In fine, l'Assemblée Mondiale Amazighe,
tout en rappelant les donnes, violations et
manquements précités, constate l'absence de
développement conséquent dans la réalité et
le vécu quotidien des Amazighs dans les différents pays de Tamazgha (Afrique du nord)
; ce qui met les Amazighs devant de grands
et décisifs défis qui entravent leurs droits,
dans un contexte dangereux et historique
qui coïncide avec la préparation à l'organisation du septième congrès des Amazighes du
monde par l'Assemblée Mondiale Amazighe
et qui aura lieu dans la région du Grand Souss
, dans la ville de Tiznit, au Maroc, les 13-14
et 15 décembre 2013, correspondant à l'an
2963 du calendrier amazigh.
* Le Bureau Confédéral de l'AMA

Grenade fête son millénaire de sa fondation par une rencontre internationale
sur la culture amazighe

Â l’occasion de son millénaire de sa fondation par
la dynastie amazighe les Zirides, la ville andalouse
de Grenade la commémore avec une rencontre
internationale avec la participation de nombreux
chercheurs, artistes et activistes amazighs venus
du Tamazgha et d’Europe, organisé par l’alliance
française et la Fondation Euroarabe, les 18 et 19
novembre prochains.
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Comment l’Union Européenne
contribue au sous-développement du Maroc ?
Les gouvernements européens amazigh Mohamed Arkoun l’avait bien prédit, le système cule l’idée selon laquelle l'arrivée de l'Islam en Afrique du
ignorent-ils qu’ils contribuent éducatif marocain (et par extension nord-africain) produit Nord, les ancêtres des populations d’aujourd’hui étaient
grandement au sous-dévelop- de l’ignorance. Pourquoi ?
des « sauvages » et que le sort de leurs femmes était simipement de nos pays d’Afrique La réalité est toute simple, mais personne ne veut la voir, laire à celui réservé aux femmes en Arabie. Elle inculque
du Nord, et que par consé- vu qu’elle contredit les considérations idéologiques des aux enfants qu'au temps de laJahilia, les « Arabes » enquent, ils détruisent l’espoir politiciens « tiers-mondistes » du sud de la méditerranée. terraient des filles vivantes, alors qu’en Tamazgha, tout à
vers un meilleur bien être so- Le Maroc, ainsi que l’Algérie, la Tunisie, la Libye ou la fait au contraire, des femmes tenaient les rênes du pouvoir
cial et renforcent la radicalisa- Mauritanie, ne sont pas des pays « arabes », mais des pays telles Tin Hinan ou la Kahina.
tion des jeunes qui tombent de « amazighs », par la terre et par l’histoire. Certes ils sont Ainsi, au moment où on attendait la généralisation de l’enplus en plus dans les réseaux des pays africains qui se sont enrichis par des apports de seignement de la langue amazighe, vue qu’elle est recondu salafisme violent ?
l’Afrique sub-saharienne, des apports sémitiques (juifs), nue langue officielle du pays depuis le 1 juillet 2011, le
De plus en plus de responsables phéniciens, romains, vandales, byzantins, arabes, turques ministère de l’Education Nationale, continue à envoyer de
Par Rachid RAHA
politiques des Etats européens et européens, mais ils sont et resteront toujours des pays nouveaux professeurs en Europe pour enseigner, uniquecommencent à se préoccuper amazighs ! Pourtant, les politiciens s’obstinent à les assi- ment, la langue arabe. Le ministère des affaires islamiques
sérieusement de certains jeunes d’origine marocaine (et miler à une identité importée du Proche orient. Au lieu fait la même chose en envoyant des imams arabophones et
nord-africaine) qui se sont engagés dans la guerre civile de de généraliser l’enseignement des langues maternelles et à faire comme si la langue amazighe ne faisait pas partie
la Syrie au sein des rangs des djihadistes. Les
de l’identité plurielle des marocains et
polices hollandaise, belge, espagnole, franqu’elle n’est pas capable de véhiculer
çaise et autres sont toutes en alerte rouge et
l’enseignement religieux, dont le rite
à l’affût des profils de ces jeunes qui se sont
malékite, le plus modéré des interpréenrôlés, - et qui continuent à le faire - dans
tations islamiques a été diffusé un peu
les cellules salafistes sans savoir le pourquoi,
partout grâce aux imams amazighs…
ni surtout ce que seront leurs plans une fois
Ce qui a pour conséquence l’exportade retour chez eux, dans les milieux des bantion de la politique de déracinement
lieues des grandes villes européennes?
culturel et linguistique des marocains
Une chose est évidente, la grande majorité de
à l’étranger et la continuité à l’approses jeunes comme le cas de Mohamed Merrah
fondissement de leur crise identitaire
ou comme ceux qui se sont impliqués dans les
(lire mon article : http://www.amadaltristes attentats de Madrid du 11 mars 2004,
presse.com/rachid_raha/doc1.html.).
ont été séduit par les thèses radicales de
Les jeunes enfants hollandais d’origine
l’islamisme politique parce qu’ils souffrent
amazighe, par exemple, mal intégrés à
tous, au fond, d’un problème de crise identil’école du pays d’accueil, qui ignore tout
taire, provoqué par un profond déracinement
de leur identité, de leur histoire, et de
culturel envers lequel les Etats européens ne
leur civilisation, en leur imposant une
sont pas arrivés à apporter des solutions, et
autre langue qu’est l’enseignement de la
même davantage ils sont, consciemment ou
langue arabe, qui de même ignore tout
inconsciemment, des responsables directs de
de leur culture, arrivent à devenir des
la situation.
jeunes sans identité claire ; ils ne savent
Prenant l’exemple concret du Maroc, qui est
plus s’ils sont hollandais, ou « Arabes » ,
le pays le plus gâté de Tamazgha pour l’Euou « Amazighs ». Des jeunes perdus, rerope, et qui jouis d’un « statut avancé » avec
belles qui terminent dans les milieux de
l’Union Européenne, et qui de ce fait bénéfila délinquance où une minorité devient
cie de mannes financières importantes. Deprédisposée à se radicaliser en faveur du
puis qu’il est lié à l’Union Européenne, par
salafisme, avec des pétrodollars qataris
un accord d’association en 2000 et jusqu’à
et saoudiens aidant, et à s’impliquer de
maintenant, le Maroc s’est déclassé selon
plus en plus au sein des mouvements djiimage prise d’un livre pédagogique d’IRCAM, qui véhiculent les valeurs égalitaires entre l’homme et la femme, où tous les
l’IDH (Indice de Développement Humain du membres
de la famille partagent les mêmes tâches domestique, une image impossible trouver dans les manuels de langue arabe et hadistes. Le travail de Manuel Llamas,
PNUD) de la position 123 à 130. Pénalisé
intitulé « Melilla y el islamismo » (Atad’éducation islamique, de tendance conservatrice, trad
par le secteur de l’éducation, de l’alphabénor ediciones, Madrid 2011) est très
tisation des adultes et de la santé. Or, précisément c’es- autochtones, à savoir le tamazight et le darija, et qu’elles éloquent à ce sujet.
tdans ces secteurs où l’UE a plus investi. Dans le domaine soient à la base des manuels pédagogiques de l’alphabéti- En définitive, la solution à la crise identitaire des jeunes
de la santé elle a dépensé en dix ans environ 2,2 milliards sation des adultes, comme le préconise le brésilien Paolo nord-africains et à la profonde faillite de l’école marocaine
de dirhams et dans celui de l’éducation 2 milliards DH. Freire, l’Etat marocain, comme le reste des états de Ta- existe bel et bien et au sein même du propre état marocain,
Comment se fait-il que malgré cette manne d’argent, mazgha, continue à maintenir cette rétrograde politique afin de les immuniser du danger de toute dérive obscuransans parler de celle de la Banque Mondiale, ces secteurs idéologique « d’arabisation », qui véhicule des valeurs en tiste, de bien réussir leurs études et d’intégrer le marché
ne s’accompagnent pas de résultats positifs, n’améliorent contradiction totale avec les valeurs autochtones ama- de travail. Le concept des écoles citoyennes Medresat.
pas le développement humain, ni renforcent la « transition zighes (voir:http://amazighnews.mobi/fr/mouvement- com de la Fondation BMCE (http://www.fondationbmce.
démocratique » du pays, comme en témoignent les données amazigh-un-projet-et-des-valeurs-31496-13022012 ). org/) que l’ex-président américain Bill Clinton avait salué
suivantes : les ONG nationales et internationales (Amnesty Il sied de rappeler, que la violence dans la culture ama- vient de décrocher l’un des meilleurs prix mondiaux, choisi
International, HWR,…) dessinent des bilans de plus en zighe est bannie, mais malheureusement certains manuels parmi 500 projets, celui du « World Innovation Summit for
plus sombres de violations des droits humains. Pire, un des financés en partie par l’argent des contribuables euro- Education » en se basant sur l’enseignement trilingue au
sondages financés par les soins de l’UE, à savoir « Migra- péens diffusent par exemple ceci : « Les infidèles parmi les primaire, en innovant dans la pédagogie de la langue autions et compétences » révèlent que 42% des marocains gens du livre, ainsi que les « Associateurs » iront au feu de tochtone amazighe ;cela devrait inspirer toutes les écoles
veulent quitter le pays pour émigrer vers l’Europe.
l’Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la créa- publiques et privées nord-africaines, et par extension, les
Tout cela revient en grande partie à la faillite du système tion, ce sont eux les pires » (Réf. : Alqiraâ min ajl altamkin, écoles européennes à forte fréquentations d’enfants d’oriéducatif, basé sur « la politique d’arabisation », que le roi minhaj ataqwin al asasi lilkibar, kitab almuta3alim, Direc- gine marocaine et de Tamazgha.
du Maroc, enfin, vient de reconnaître explicitement lors tion de la Lutte contre l’Analphabétisme, Rabat 2011). Un
de son discours du 20 août dernier. Le défunt islamologue autre exemple, celui des femmes : l’école marocaine véhi-
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العامل االمازيغي

ألوسع فئات الجمهور».
كما يربز دور اإلذاعة األمازيغية
بشكل كبري يف تشجيع اإلبداع
و املبدعني األمازيغيني ،بحيث
تنص املادة  149عىل أن «اإلذاعة
األمازيغية» تشجع اإلبداع الفني
وبروز مواهب جديدة .وتخصص
حصة لبث املوسيقى األمازيغية ال
تقل عن  80%من الحجم الزمني
اليومي لحصة بثها املوسيقي
بني السادسة صباحا والواحدة
صباحا».

 -2جتاوز منطق الغيتو من خالل
تعزيز حضور األمازيغية مبجموع
قنوات وإذاعات الشركة الوطنية
والقناة الثانية:

يف إطار العمل عىل تنزيل روح
الدستور عىل أرض الواقع ،وتنزيل
مقتضياته التنزيل األمثل ،عملت
دفاتر التحمالت الجديدة عىل
تجاوز املنطق الذي يعترب اللغة
والثقافة األمازيغية حكرا عىل
الناطقني بهذه اللغة .بل تم تعزيز
معطى كون األمازيغية «رصيدا
مشرتكا لكل املغاربة» ،تنزيال
لفلسفة املادة  5من الدستور ،من
خالل استهداف قناة تمازيغت
واإلذاعة األمازيغية لكل املشاهدين
املغاربة بما فيهم غري الناطقني
باللغة األمازيغية ،وكذا فتح املجال
أمام برامج تبث باللغة األمازيغية
يف جميع قنوات السمعي البرصي
العمومي .وتجسيدا لهذه الغاية
نجد املادة  60من دفاتر تحمالت
الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
تنص ،بخصوص التنوع اللسني،
عىل أن «تمازيغت» تخصص
عىل األقل  70%من مدة الشبكة
املرجعية باللغة األمازيغية مع

مراعاة التنوع اللساني ،وعىل األقل
 20%باللغة العربية وباللسان
الحساني الصحراوي واللهجات
املغربية األخرى .ويمكن لقناة
«تمازيغت» أن تخصص برامج
باللغات األجنبية األكثر تداوال
يف العالم» .وبناء عل ذلك ،يمكن
للجميع متابعة برامج قناة
تمازيغت سواء من خالل برامج
معدة بلغات أو تعابري أخرى ،أو
من خالل نظام الرتجمة إىل اللغة
العربية الذي سيتم إرساؤه بشكل
تدريجي.
من جهة أخرى ،تشمل عملية
إدماج اللغة األمازيغية ،وفق
النصوص الجديدة ،مختلف
القنوات العمومية لكي تقوم
هي األخرى بدورها يف النهوض
واملساهمة يف الرفع من شأن اللغة
والثقافة األمازيغيتني.
فبخصوص القناة األوىل ،تنص
املادة  26التي تهم النرشات
اإلخبارية عىل أن القناة «تبث
يوميا نرشة إخبارية باللغة
األمازيغية ،وفق «نحو ومعجم
اللغة األمازيغية املعيار» ،مصحوبة
برتجمة مكتوبة باللغة العربية،
عىل أساس أن يتم ذلك بصفة
تدريجية» .أما بخصوص األعمال
التلفزية والسينمائية واملرسحية،
تنص املادة  37من دفرت التحمالت
عىل أن تستثمر «األوىل» رصيد
قناة «تمازيغت» يف عرض األفالم
التلفزية و السينمائية من إنتاج
وطني .أما يف ما يهم التنوع
اللسني ،تنص املادة  39عىل أن
تخصص األوىل  20%عىل األقل من
مدة الشبكة املرجعية باألمازيغية.
يف ما يخص رشكة صورياد القناة
الثانية ،تنص دفاتر التحمالت
الجديدة يف املادة التاسعة
بخصوص التنوع الثقايف واللغوي

رأي
و املجايل عىل أن «الرشكة تعتمد
عىل برمجة تعكس تنوع مقومات
وروافد الهوية املغربية وتجلياتها
الثقافية واللغوية والفكرية
واملجالية واالجتماعية »...و تلك
إشارة واضحة إىل املكانة التي
تخصها الدفاتر الجديدة للرافد
األمازيغي عىل اعتبار أن هذه املادة
تعكس يف فلسفتها روح املادة
الخامسة من الدستور.
كما تنص هذه املادة عىل أن
الرشكة تبث برامجها باللغتني
العربية واألمازيغية واللسان
الحساني واللهجات والتعبريات
الشفوية املحلية املغربية املتنوعة،
مع املحافظة عىل سالمة اللغتني
العربية واألمازيغية ،خاصة
يف الربامج املوجهة لألطفال
والجمهور الناشئ والنرشات
اإلخبارية ،ويف الدبلجة ويف الرتجمة
املكتوبة املرافقة لألعمال املبثوثة،
وذلك بصفة تدريجية تسمح
للمشاهد غري الناطق باللغة
األمازيغية بمتابعة هذه الربامج
واالستئناس بحرف تيفناغ.
كما تنص نفس املادة من جانب
آخر ،عىل غرار ما نصت عليه
دفاتر تحمالت الرشكة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة ،عىل أن الرشكة
«تلتزم يف إطار مهام املرفق العام
املنوطة بها ،باملساهمة املتميزة يف
تثمني وتنمية وإنتاج وبث الثقافة
املغربية بتنوع مكوناتها وروافدها
الثقافية واللغوية واملجالية».
يف ما يهم الجانب اإلخباري و
تثمينا للرتاكمات واملكتسبات،
تنص املادة  21عىل أن القناة
الثانية تبث يوميا «نرشة إخبارية
باللغة األمازيغية وفق نحو
ومعجم اللغة األمازيغية املعيار،
مصحوبة برتجمة مكتوبة إىل اللغة
العربية عىل أساس أن يتم ذلك

أمازيغ يصدرون بالغ بيزكارن إلقرار اهلوية
األمازيغية للصحراء

من
مجموعة
أصدر
األمازيغيني
الفاعلني
ببيزكارن بتاريخ 19
أكتوبر  ،2013بالغا بشأن
املطالبة بإقرار الهوية
األمازيغية للصحراء ،و
إرشاك األمازيغ الصحراويني
يف تدبري امللف ،وذلك اعتبارا ً
للدور التاريخي الذي لعبه
األمازيغ الصحراويني يف
الحفاظ عىل الصحراء عىل
مر التاريخ ،و انطالقا ً من
الوعي العميق برضورة
إيجاد حل نهائي منصف
للنزاع املفتعل حول قضية
الصحراء ،وإيمانا برضورة
إقرار املبادئ الكونية
لحقوق اإلنسان وعربها
الدفاع عن حق السكان األصليني
األمازيغ يف األرض ،واستمرارا ً
ملسلسل الرتافع حول ملف الصحراء
األمازيغية والحقوق املرتبطة بها،
وانسجاما مع مقررات الجموعات
واللقاءات التي بارشها فاعلني من
داخل الحركة األمازيغية بالصحراء
حول رضورة املشاركة يف تدبري هذا
امللف حسب تعبري البالغ .
وأعلن املجتمعني يف مدينة بيزكارن
يف بالغهم السالف الذكر ،ومن
منطلق إيمانهم برضورة إيجاد
حل نهائي متوافق عليه بخصوص
قضية الصحراء األمازيغية ،يتم من
خالله إرشاك العنرص األمازيغي

يف تسوية امللف ،مجموعة من
املطالب عىل رأسها ،إرشاك األمازيغ
يف أية مفاوضات حول قضية
الصحراء ،ومراجعة أنظمة و
تركيبة الكوركاس بشكل يسمح
بإرشاك ممثيل أمازيغ الصحراء،
باإلضافة إلحداث قناة تلفزية
جهوية أمازيغية صحراوية ،مع
إنشاء مركز للدراسات واألبحاث
يهتم بالبحث يف اإلرث الحضاري
األمازيغي الصحراوي ،باإلضافة
لرضورة رد االعتبار للمكون
األمازيغي للصحراء من طرف
الدولة املغربية واملجتمع الدويل.
هذا وناشد املجتمعون يف بيزكارن
األمازيغية
الفعاليات
كذلك
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والديمقراطية من أجل العمل
عىل تجميع وتوحيد الرؤى حول
قضية الصحراء ،كما طالبوا
املبعوث األممي لألمم املتحدة
بعقد لقاء مع الفاعلني األمازيغ.
ويف خاتمة بالغهم وجه أمازيغ
الصحراء دعوة إىل كافة الفاعلني
املدنيني والسياسيني وجميع
التنظيمات والهيئات واإلطارات
املدنية األمازيغية والديمقراطية
والسياسية املغربية ،لتبني البالغ
الذي أصدروه واملساهمة يف إعداد
مسودة مرشوع يقيض بإقرار
الهوية األمازيغية وإرشاك الفاعلني
األمازيغ الصحراويني يف تدبري النزاع
املفتعل حول قضية الصحراء.

بصفة تدريجية» .أما بخصوص
التنوع اللسني ،تنص املادة  36من
دفرت تحمالت رشكة صورياد عىل
أن القناة الثانية تخصص 80%
من مدة شبكتها املرجعية للربامج
باللغة العربية السليمة واملبسطة
واللغة األمازيغية.
ودائما بخصوص رشكة صورياد
القناة الثانية ،تنص املادة  39من
دفاتر التحمالت الجديدة عىل أن
إذاعة  2Mتنتج وتبث يوميا نرشات
إخبارية باللغة األمازيغية .أما
بخصوص التنوع اللسني ،تنص
املادة  47عىل أن اإلذاعة تعمل عىل
مراعاة التنوع اللغوي واللسني يف
مختلف برامجها.
ويعترب حضور األمازيغية وازنا
كذلك يف الربمجة الخاصة بالقناة
الثقافية عىل اعتبار الدور الرتبوي
و التثقيفي الهام املناط بها .و
هنا تنص املادة  67عىل أن تبث
«الثقافية» أسبوعيا ،وبصفة
منتظمة ملدة ال تقل عن 52
دقيقة ،برنامجا حواريا مخصصا
للتعبري األدبي املغربي ،من إنتاج
مغربي وتخصص فقرة منه باللغة
األمازيغية .كما تنص املادة  68عىل
أنها تبث برنامجا ثقافيا أسبوعيا
عىل األقل باللغة األمازيغية.
بخصوص القناة السابعة أفالم،
تنص املادة  107من دفاتر
تحمالت الرشكة الوطنية عىل أن
القناة تساهم يف تثمني التنوع
الثقايف واللغوي يف املغرب ،عرب
بث األعمال التخييلية التلفزية
والسينمائية باألمازيغية .أما يف ما
يهم قناة «األرسة والطفل» ،فنجد
املادة  120تنص بخصوص التنوع
الثقايف واللغوي عىل أن تبث القناة
برامجها أساسا باللغة العربية
واألمازيغية.
هناك أيضا قناة السادسة التي

ستبث «برامجها باللغة العربية
أو باللغة األمازيغية أو أية لغة
أجنبية مع الرتجمة إىل اللغة
العربية الفصحى ،كما يمكنها
نقل األحداث الدينية وبثها بشكل
مبارش أو غري مبارش ،وتخصص
القناة  10%عىل األقل من مدة
الشبكة املرجعية للربامج باللغة
باألمازيغية».
خـالصـة:
هي إذا مقاربة جريئة وبناءة،
تلك التي اعتمدناها يف إعداد دفاتر
تحمالت قنوات السمعي البرصي
العمومي ،بخصوص اإلدماج
الحقيقي واملتدرج للغة األمازيغية
بصفتها رصيدا مشرتكا بالنسبة
لكافة املغاربة .مقاربة تعتمد
عىل مبدأي الرشاكة والتشاركية،
وترتكز عىل النهوض باملوارد
البرشية ،وتضع أهدافا و قواعدا
عامة للخدمة العمومية .مقاربة
ترمي إىل تجاوز منطق الغيتو الذي
يعترب اللغة والثقافة األمازيغيتني
حكرا عىل الناطقني بهذه اللغة،
وذلك من خالل استهداف برامج
قناة تمازيغت واإلذاعة األمازيغية
لكل املشاهدين املغاربة ،وكذا
فتح املجال أمام اللغة األمازيغية
يف جميع قنوات السمعي
البرصي العمومي .مقاربة تثمن
املكتسبات ،وتسعى إىل التنزيل
األمثل ملقتضيات الدستور الذي
أفرد أهمية خاصة للغة األمازيغية.
ولعل الهدف األسمى هو اإلدماج
الحقيقي للغة األمازيغية يف إلعالم
السمعي البرصي العمومي ببالدنا،
التزاما بمقتضيات الدستور،
واستلهاما للتوجيهات امللكية بهذا
الخصوص ،وتنزيال لاللتزامات
الحكومية الواردة يف الربنامج
الحكومي.

أسيكل تستنكر ما آلت إليه وضعية األمازيغية

أعلن مكتب جمعية أسيــﯕــل يف
بيان ،توصلت الجريدة بنسخة منه،
تأكيده عىل التشبث بأمازيغية املغرب
وعىل الدسرتة الكاملة لألمازيغية:
لغة ،ثقافة ،هوية ،حضارة ،مجاال،
ومساواتها الكاملة مع العربية يف ظل
تعدد رسمي تطبعه العدالة والتوزيع
العادل للثروات واملؤسسات دونما
تفاضل أو تمييز.
ودعا البيان كافة مكونات الحركة
األمازيغية الجادة وكافة القوى الحية
الفاعلة إىل التصدي ألي تباطؤ أو تراجع
أو عرقلة أو تشكيك يطال ما تحقق
لألمازيغية بصفة خاصة وللشعب
املغربي بصفة عامة ،وحمل الحكومة
عىل تبنى املقرتحات التي تقدمت بها
بعض الجمعيات األمازيغية بخصوص
مرسوم ترسيم اللغة األمازيغية.
وعرب البيان عن تنديده الشديد بموقف
نائب وزارة الرتبية الوطنية بإقليم
خنيفرة واملطالبة بفتح تحقيق نزيه
الستجالء كافة مالبسات املوقف الغري
الربيء ،والتنديد كذلك بكافة العقليات
التي تمارس التشكيك والعرقلة
والكراهية إزاء األمازيغية بالرتويج
للخطابات اإليديولوجية البائدة.
وطالب بالتوزيع العادل للمؤسسات
الجامعية واالستشفائية والخدماتية،
وتخصيص الحصيص (الكوطا)
للجهات واألقاليم للحاصلني عىل
شهادة البكالوريا الراغبني يف االلتحاق
باملؤسسات واملعاهد العليا ،وتعميم
املنح والنقل واإليواء للطالبات والطلبة.
وطالب البيان برضورة اإلصالح الجدري
ملنظومة الرتبية والتكوين عىل مستوى
املضمون الرتبوي واملعريف والقيمي
وبما يضمن املغربة يف عمقها التاريخي
والهوياتي والحضاري ،املنفتحة عىل

املحيط اإلفريقي واملتوسطي وكافة
التجارب اإلنسانية اإليجابية الكونية،
والعمل من أجل إبعاد كافة العقليات
املنظرة للبؤس واإلفالس.
كما طالب البيان الجماعة الحرضية
ملدينة بيوﯕـــرى بتجسيد الطابع
الدستوري الرسمي لألمازيغية يف
الهوية البرصية للمدينة  ،مع التشبث
بتكريم الشاعر املقاوم الحسني جانطي
بإطالق اسمه عىل قاعة الرياضات.
واكدت جمعية أسيــﯕــل ،كما
جاء يف البيان ،عىل أنها نؤمن بأن
العمل التنسيقي الجاد املبني عىل
تصور اسرتاتيجي واضح وقوي هو
الكفيل بممارسة الضغط املرافعاتي
واالقرتاحي واالحتجاجي من أجل
تحقيق املزيد من املكاسب لألمازيغية
خاصة وللشعب املغربي اإلفريقي
عامة.
وجاء إصدار البيان بعد املتابعة الجدة
واملسؤولة ملكتب الجمعية ملجموعة
من اإلرهاصات التي عرفها الدخول
السيايس واالجتماعي الحايل وما آلت
إليه بالخصوص وضعية األمازيغية
وما لحق عمليات أجرأة تنفيذ دسرتتها
من تلكؤات وتراجعات وانحباسات
وعراقيل من طرف العقليات التي
آن األوان أن يشملها الرحيل باعتبار
بقائها يف الدواليب الرسمية والتمثيلية
يعد عقبة أمام أي تقدم مأمول ،بل
إن بعضها يجهر عالنية ،ويف املحافل
الرسمية ،بعدائها ومقاومتها لتفعيل
املذكرات الرسمية الخاصة بتدريس
اللغة األمازيغية ،وحيث أن املحافظة
عىل املكاسب الجزئية التي تحققت
لألمازيغية يتطلب مزيدا من اليقظة
والتعبئة من أجل صيانتها.

أخبـــــــار
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اختتام الدورة الثانية للجامعة
الصيفية باحلسيمة

تم اختتام الدورة الثانية للجامعة الصيفية بالحسيمة املنظمة
من طرف جمعية ريف القرن  21برشاكة مع جهة تازة
الحسيمة تاونات ،حول مسلك الدراسات االمازيغية تحت
شعار« :وعي بالهوية االمازيغية من اجل حداثة مبدعة» ،يوم
االحد  25غشت والتي كانت انطلقت بمقر املجلس الجهوي
بتاريخ  19غشت .2013
يف البداية تطرق السيد ياسني الرحموني رئيس جمعية ريف
القرن  21يف كلمته ،للظروف املصاحبة إلطالق هذه الدورة ،كما
أشار إىل كل الوقائع املرتبطة بالتظاهرة ،وقد عمل بعدها عىل
فسح املجال للطلبة الحارضين واملشاركني للتعبري يف مائدة
مستديرة عن ارتسماتهم ومالحظاتهم حول الجوانب التنظيمية
للجامعة وهو ما عرب عنه فعال الطلبة والطالبات يف كلماتهم
املخترصة والتي عربوا من خاللها عىل ثنائهم حول نجاح الدورة
الثانية من الناحية التنظيمية ومن الناحية الثقافية والعلمية،
كما عرب البعض عن بعض االنتقادات املرتبطة بالجانب الزمني
وتوزيع الحصص الدراسية.
بعد ذلك قدم السيد رئيس الجمعية كل اإلجابات والتوضيحات
املتعلقة باستفسارات ومالحظات املشاركني ،كما فسح املجال
لكلمة الدكاترة املشاركني التي عربوا من خاللها عن رسورهم
بنجاح الدورة وتشجيعهم للجهة املنظمة عىل رضورة تطوير
التجربة واملحافظة عليها كرتسيخ أكاديمي وثقايف ومدني
يساهم يف اغناء وتنمية الوعي الهوياتي يف منطقة الريف بصفة
عامة وذلك من أجل اإلنخراط اإليجابي والفعال يف بناء حداثة
خالقة ومبدعة.
وبعد اإلنتهاء من املائدة املستديرة رشعت فرقة موسيقية
محلية (فرقة الشاب خميس) يف تنشيط الحفل الختامي
بمقاطع موسيقية معربة نالت إعجاب الحارضين ،كما تلت
هذا الحفل عملية توزيع شواهد الجامعة عىل املشاركني
واملشاركات وبعض الدروع التذكارية عىل السادة والسيدات
املؤطرين للدورة الثانية.
كما تم التقاط صور جماعية توثق للحدث وتثمن صورته
الفنية إضافة إىل صورته األكاديمية.
وقد جاء هذا الحفل الختامي بعد مشاركة الحارضين
والحارضات يف خرجات سياحية موازية نذكر منها الزيارة
البحرية إىل شاطئ كاالبونيتا عرفت حضور كل املشاركني عرب
خرجات بحرية منظمة يف أفواج نالت ارتياحهم وإعجابهم.

مندويب اجلماعة الساللية اليت اسكوكو
مبريرت حتتج ضد السلطات

بناءآ عىل عريضة التوقيعات التي فتحتها الجمعية مع ذوي وذوات
الحقوق املحرومني من الكهرباء بالعالم القروي لتشمل دواري أيت
يس أحمد العربي وأيت عبد الله املوجودين بالدائرة الرتابية لقيادة
وجماعة الحمام يف الطريق الجهوية الرابطة بني مريرت ومكناس
عىل ادروش،وذلك مابني النقطة الكيلومرتية 15من مريرت يف اتجاه
مكناس ـ محطة شبكة االتصاالت ـ و النقطة الكيلمومرتية  19دائما
من مريرت يف اتجاه مكناس ـ إسطبل تربية الدواجني بوشبل جماعة
الحمام ،وجهت الجمعية إىل مجموعة من الهيئات الحكومية رسالة
مفتوحة قصد مطالبتهم بالعمل عىل مد هذه املنطقة القروية بشبكة
الكهرباء التي عملت جميع الجهات املسؤولة عىل إقصائها من هده
املادة الحيوية .هذا مع العلم ان هده املنطقة تتواجد يف خط إسرتاتجي
عىل الطريق الجهوية الرابطة ما بني مريرت ومكناس والتي هي رافد
أسايس للطريق السيارالرابط ما بني وجدة والدارالبيضاء وحركة املرور
عليها تفوق الطرق الوطنية .وتتواجد عىل مرشوع الطريق السيار الذي
سريبط فاس بمراكش .وتتواجد قرب رشكة رونش أدروش الفالحية
املقامة عىل أرايض و أمالك ساللية و التي تستهلك الكهرباء يف أعىل
مستويات الكيلواط بدليل توفرها عىل محطات التحويل .
وسبق ملسؤويل السلطات املحلية أن إحتالت عىل نواب الجماعة الساللية
أليت سكوكو بدفعهمم اىل التأشري دون مشورة وعلم ذوي وذوت
الحقوق عىل قبول إنشاء السد الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية عىل
أرايض وأمالك ساللية أليت سكوكو عىل نهر أم الربيع ،لذلك من العار أن
تقام سدود للطاقة الكهربائية عىل أرايض وأمالك ساللية أليت سكوكو
دون ان يتمكن هؤالء من االستفادة من الكهرباء ومن رصيدها الجامد
بأم الوزارات عند نهاية  2013لذا ترى الجمعية أن من واجبها ان تحيط
املسؤولني الحكوميني بكل هذه املعطيات الهامة حتى يعملوا عىل وجه
الرسعة عىل توسيع الشبكة الكهربائية حتى تشمل هذه املنطقة والتي
ينام ويستيقظ قاطنوها عىل وميض الشموع والقنادل البدائية يف الوقت
الذي يستفيذ فيه عىل بعد مسافة قصرية بقر أدروش من نظام التهوية.
كما أن ساكنة هذه املنطقة سبق لها أن نظمت وقفات احتجاجية
وإنذارية للمسؤولني الذين يماطلون الساكنة عىل امتداد عقود منذ أن
أعطى املغفور له الحسن الثاني إشارة انطالق سياسة بناء السدود
واستمرار وريث عرشه امللك محمد السادس يف إعطاء املبادرات واألوراش
الكربى قصد رفع التحدي بإستكمال تغطية اململكة املغربية بهذه املادة
الحيوية.لذلك ال ترى الساكنة بدآ من االقدام عىل خطوات عملية يف أفق
انتزاع حقها املرشوع يف التزود بالكهرباء وال تجد الحل يف نزوحها إىل
املراكز الحرضية ألن مستقبلها مرتبط بهذه املنطقة.

مطالب اجتماعية حمضة تثري االحساس احلاد باحلكرة وتؤجج الغليان الشعيب
لدى ساكنة تارجيست باحلسيمة

قام فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
بالحسيمة بزيارة مدينة تارجيست مساء
يوم الثالثاء  09شتنرب  2013والتقى بثلة من
الشباب أعضاء يف حركة متابعة الشأن املحيل
بتارجيست والنواحي وبعد الشكر واالمتنان
املتبادل لهذه املبادرة الهامة ،عقد معهم جلسة
حوار دامت قرابة الساعتني اطلع عن قرب عن
حقيقة األوضاع باملدينة والنواحي واستمع من
خالل شهادات حية لحقائق تؤكد مرشوعية
االحتجاج االجتماعي إلسماع صوت ساكنة
اكتوت بالتهميش والحكرة ولم تعد قادرة عىل
تجرع مزيد من املعاناة بعد أن ضاقت ذرعا
بمختلف صنوف الحرمان .
يف البدء يرص شباب الحركة عىل رفض
التأويالت السياسية الحتجاجاتهم فهي ليست
مسخرة من أي جهة كانت ،وضعوا لها سقف
اجتماعي وال يشء غري ذلك  ،ويعربون عن
امتعاضهم واندهاشهم لإلنزال األمني املكثف .
الحركة انطلقت يف بداية شهر رمضان وكانت
تواجه دائما احتجاجاتها باملنع ولم تتح
ألعضائها أي فرصة للحوار الجدي واملسؤول
إلسماع صوتها ومطالبها  ،لكن إرصار هؤالء
الشباب عىل امليض يف احتجاجاتهم السلمية
قادت السلطات للفت االنتباه بشكل متأخر
ملرشوعية مطالب الساكنة ..
وأكرب فضيحة يواجهها املجلس الحايل

واملجالس السابقة ،حسب الحركة ،يتمثل يف
تجزأة ترجيست التي أحدثت خصيصا إلسكان
دور الصفيح وتلبية حاجيات املدينة إىل سكن
الئق  ،فبعد أن قام املجلس بنزع ملكية األرض
بأثمان بخسة وصلت إىل أقل من  100درهم
للمرت الواحد صارت اليوم تتجاوز 10.000
درهم لنفس املرت ويطالب شباب الحركة
الذين يتهمون املجلس الحرضي بالتسرت عىل
الفضيحة ،بلجنة تحقيق الفتحاص مشاريع
السكن املحدثة بهذه املدينة وهو مطلب مرشوع
لكشف بواطن الفساد والرضب عىل أيادي كل
املتالعبني باملصالح العامة .كما يتهمون ذات
املجلس بممارسة سياسة الكيل بمكيالني فيما
يتعلق بتسليم رخص البناء ،
إىل جانب أن اغلب شباب الحركة يعتقدون أن
انتماءهم إىل والية جهة الحسيمة ساهم يف
حرمانهم من العديد من املشاريع التي توجه
نحو مناطق أخرى  ،ويثريون يف هذا الصدد
حصتهم الهزيلة من مشاريع التنمية البرشية
ومجموع املشاريع املربمجة باملنطقة قياسا
مع ما هو معمول يف مناطق أخرى من اإلقليم ،
ولكل ما سبق يعتزم شباب املنطقة االستمرار
يف االحتجاج متشبثني بالطابع السلمي
والحضاري يف توصيل رسالتهم ويعلنون
مرشوعية مطالبهم االجتماعية سقفا لكل
تحركاتهم ويرفضون أي تأويل سيايس

برقية تعزية

* األستاذ محزة قاسم
ببالغ الحزن واألىس تلقت
الساحة اإلعالمية والثقافية
األمازيغية نبأ وفاة املناضل
واإلعالمي الكبري قاسم حمزة
وبهذه املناسبة األليمة نتقدم
بجريدة العالم األمازيغي إىل
أرسته بأحر تعازينا راجني من
الله ام يرزقهم الصرب.
وتجدر اإلشارة إىل أن األستاذ حمزة ،يعد من
املناضلني األوائل يف الحركة األمازيغية ،شاعر،
باحث ،وصحفي ،ولد بقرية أكرض أوضاض
بتافراوت سنة  .1948ساهم إىل جانب نخبة
من األطر واملثقفني املنتمني لجهة سوس عىل
تأسيس الجمعية الثقافية لسوس ويف سنة 1984
سيحقق حلما راوده منذ الستينات حيث أصدر
أول جريدة جامعة تهتم بالثقافة األمازيغية
سماها “أدرار” وكانت مفتوحة لجميع الرشائح
والثقافات ،وكان ضمن املوقعني عىل ميثاق
أكادير الذي تأسست بموجبه الحركة الثقافية
االمازيغية باملغرب ،كما أصدر مطبوعات كلها

ملسلكهم النضايل  .ويرصون عىل محاسبة
املفسدين ولوبيات العقار والكشف عن العبث
الذي طال املال العمومي يف مختلف املجاالت
.ويطالبون السلطات بنهج أسلوب الحوار
املسؤول بعيدا عن الرتهيب والتخويف .
واإلرساع بوضع خطة تنموية عاجلة لرفع
التهميش عن املنطقة وإخراجها من العزلة .
وترى الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
بالحسيمة ،من خالل معاينتها للحالة
االجتماعية باملنطقة ومتابعتها للتطورات
الحاصلة بتارجيست التي يخيم عىل ساكنتها
حالة من الرتقب والحذر مما ستؤول إليها
األوضاع  ،أن هناك ترديا حقوقيا حقيقيا عىل
جميع األصعدة واملستويات ،باتت تتطلب
من مختلف املتدخلني واملسؤولني من سلطة
عمومية ومنتخبة اإلصغاء الهادئ ملطالب
الساكنة دون افرتاض نوايا أخرى لرشعنة
املقاربات األمنية املفرطة  ،باتت تعي هذه
الجهات أكثر من غريها ،أن هذا األسلوب يف
معالجة األزمات االجتماعية بقدرما يؤدي
إىل تبديد معالم الحل يساهم كذلك يف تقتيم
صورة حقوق اإلنسان باملنطقة والتي ساءت
أحوالها أصال جراء الحصار املرضوب عىل
كل أشكال التعبري والتظاهر واالحتجاج
السلمي.

حول الثقافة األمازيغية منها “تمزكيد أوفال”
كما أن له مخطوطات ومقاالت حول الثقافة
األمازيغية تم نرشها يف كثري من
الصحف الوطنية.
* إد سامل العريب
ببالغ الحزن واألىس العميقني
وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،
تلقينا بجريدة العلم األمازيغي نبأ
وفاة والد أخينا وصديقنا الزميل
عبد النبي إدسالم صحفي بالقناة االمازيغية،
والصحايف سابقا بجريدة العالم األمازيغي.
وبهذه املناسبة األليمة يتقدم طاقم جريدة العالم
األمازيغي بأحر التعازي واملواساة إىل الزميل واألخ
عبد النبي إدسالم وإىل كافة أفراد أرسته الصغرية
والكبرية ،سائلني العيل القدير أن يرزقهم الصرب
والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحماته وأن
يسكنه فسيح جناته ،مع الصديقني والشهداء
والصالحني وحسن أولئك رفيقا ،وإنا لله وإنا
إليه راجعون والحول وال قوة إال بالله العيل
العظيم .وكان الفقيد جندي معطوب بأحد حروب

العدد - 156أكتوبر 2963/2013

من هنا وهناك
• الجامعة الصيفية

انعقد الجمــع العام العادي للجامعة الصيفية بأكادير يوم  27شــتنرب املايض باملركب الثقايف
محمــد خري الدين ،وقد تم عرض ومناقشــة التقريرين االدبي واملــايل ومرشوع التعديالت يف
القانون االســايس للجمعية ،وتمت املصادقة عليهما باالغلبية .بعــد ذلك تم انتخاب املجلس
اإلداري للجمعية واملكون مــن  25عضوا ،وانتخب هذا املجلس بدوره املكتب املســر من بني
أعضائه املكون من  9أعضاء.
ويتكون املكتب من الرئيس:ذ .محمد اســكنفل .نائبه :د .الحسني بويعقوبي .الكاتب العام :
ذ .عبد الوهاب بوشــطارت .نائبه:ذ .محمد أكناض .أمني املال :ذ .حسن امللويل .نائبه:ذ .حسن
فريض .املستشارون :د .املهدي أعزي.ذ .رشيد الحاحي .ذ .عبد الرحمان عبلوش.

• ايزوران نوكادير

يف فاتح شتنرب املايض انعقد الجمع العام مللتقى ايزوران نوكاداير وقد تم تجديد الثقة يف السيد
محمد باجالت رئيســا والذي اختار بدوره كل من حبيب ســيدينو نائبا أوال مكلفا بالشؤون
الرياضية والشــباب وعبد الله ارســان نائبــا ثانيا مكلفا بالشــؤون االجتماعية و محمد
بولحســان نائبا ثالثا مكلفا بالعالقات والتواصل وعبد الكريم أبو املحاســن مكلفا بالرتاث.
أما الكتابة العامة فقد أســندت للســيد ابراهيم بوتازلوت واإلنابة عنه للسيد محمد الراييس
منسق لجنة اإلعالم و التواصل.وأمانة املال أسندت للسيد ابراهيم بوغرس مكلفا أيضا باملالية
وممتلكات الجمعية وينوب عنه السيد بوعزا جافري ومنسق أيضا للجنة الرتاث.أما االستشارة
فأسندت عىل التوايل للسيد محمد االديب منسقا للجنة الشؤون االجتماعية والسيد محمد أمل
منسقا للجنة الثقافة ومحمد أرحاي منسقا للجنة العالقات والتعاون والسيد خالد السعداني
منسقا للجنة الرياضة والشباب .

•إبن زهر

جريا عىل عادتها مع بداية كل موســم جامعي ،ويف إطار أنشــطتها العلمية والثقافية للسنة
الجامعية ،2013-2014استضفت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة لجامعة ابن زهر السيد
مصطفى الخلفي
وزير االتصال ،الناطق الرســمي باســم الحكومة إللقاء الدرس االفتتاحي الجامعي للموسم
الحايل يف موضوع«:اإلعالم وتحديات الهوية يف ظــل الثورة التكنولوجية» وذلك يوم االثنني 07
أكتوبر  2013بمدرج الحسن األول برحاب الكلية.

حزب مغريب يساند مبادرة أمازيغية

تحت شعار "تفعيل الجهوية املوسعة السبيل األمثل إلنجاح اإلصالحات" عقد حزب
التجديد واإلنصاف مؤتمره الثالث يوم األحد  22شتنرب املايض بالرباط ،تمت فيه املصادقة
عىل أوراق الحزب وتجديد هياكله ،كما أعيد انتخاب السيد شكار أشهبار رئيسا للحزب
لوالية أخرى ،ويف خطوة غري مسبوقة من قبل حزب مغربي أعلن التجديد واإلنصاف
عقب مؤتمره عن مساندته ودعمه لعريضة املليون توقيع لتفعيل ترسيم األمازيغية
باملغرب ،وهي املبادرة التي أطلقها فاعلون أمازيغ باملغرب قبل أسابيع ،وذلك بعد مرور
أزيد من سنتني عىل ترسيم األمازيغية يف املغرب ،من دون تفعيله من قبل الحكومة
والربملان املغربيني.

السلطات املحلية متنع تنظيم مهرجان فين جبماعة
تادرت إقليم كرسيف

عىل إثر القرار الذي اتخذته السلطات املحلية
لقيادة تادرت إقليم كرسيف القايض بمنع
جمعية إسافن كرسيف من تنظيم الدورة
األوىل ملهرجان تادرات للفنون املحلية الذي
كان مرتقبا تنظيمه يف الفرتة املمتدة من
 20إىل  22شتنرب  2013بالجماعة القروية
لتادرت إقليم كرسيف تحت شعار " الفنون
املحلية يف خدمة التنمية " برشاكة مع وكالة
تنمية أقاليم الشمال واملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية وبدعم من املجلس الجهوي لتازة
الحسيمة تاونات و عمالة إقليم كرسيف
ومنظمات املجتمع املدني  ،فإننا نعلن للرأي
العام الوطني والدويل عن استنكارنا ملثل هذه
املمارسات التي تذكرنا بسنوات الرصاص
وذلك بعرقلة تنظيم األنشطة الثقافية
والفنية وذلك بتجاهل تام ملا جاء يف الدستور
املغربي الذي ينص عىل الحقوق الثقافية
والفنية وكذا رضب عرض الحائط القوانني
املنظمة للجمعيات والحريات العامة.
وقد تم وضع ملف اإلخبار عن تنظيم
املهرجان وفقا للقوانني املعمول بها وذلك
يوم الثالثاء  10شتنرب  2013لدى مكتب
قائد قيادة تادرت الذي رفض تسلمه يف
البداية قبل تدخل جهات من العمالة كما
كان للمنظمني لقاءا مع عامل إقليم كرسيف
حول نفس املوضوع والذي رحب بالفكرة
واعتربها قيمة مضافة لإلقليم  ،وبعد
التوقيع عىل اإلتفاقيات مع الرشكاء واإلعالن

الصحراء املغربية سنة . 1976
* موسى بن العريب باوش
ببالغ التأثر واألىس واألسف تلقينا بجريدة
العالم األمازيغي نبأ وفاة السيد :موىس بن
العربي باوش  ،والد املناضل واإلعالمـــي
وبهذه املناسبة األليمة نتقدم بأحر التعازي
لزميل إبراهيم باوش وكافة أفراد أرسة
وعائلة الفقيد ،متمنني لهم مزيدا من الصرب
والسلوان .كما تقدم أعضاء مكتب جمعية
أسيكل باحر تعازيهم لألخ أبراهيم باوش متمنني
لعائلة الفقيد الصرب والسلوان.
* األحسيين سعيد
انتقل إىل الباري األعىل السيد األحسيني سعيد
والد األخ واملناضل الحسني األحسيني ،وبهذه
املناسب األليمة تتقدم هيئة تحرير جريدة العالم
األمازيغي للسيد األحسيني وإىل كافة ارسة الفقيد
بأحر التعازي واملواساة ،راجني من العيل القدير
أن يلهم الفقيد باملغفرة.

عن الربنامج وتوجيه الدعوة للفرق الفنية
املحلية والوطنية للمشاركة وإعالن املهرجان
عرب وسائل اإلعالم الوطنية  ،فوجئنا صباح
الثالثاء  17شتنرب  2013بخرب من طرف قائد
قيادة تادرت بكون السلطات املحلية ترفض
تنظيم هذا املهرجان وقدم نصيحة تنظيمه
يف مدينة كرسيف التي تنظم بها مهرجانات
متعددة وذلك قبل أن نتوصل بالقرار املكتوب
تحت عدد  1196بتاريخ  17شتنرب 2013
لألسباب اآلتية :
وعليه فإن جمعية إسافن كرسيف تدين
بشدة عملية إجهاض هذه املبادرة ،ونطالب
من السادة وزير الداخلية  ،وزير العدل
والحريات  ،رئيس املجلس الوطني حقوق
اإلنسان  ،الوزير امللكف بالعالقات مع الربملان
واملجتمع املدني  ،وزير الثقافة  ،عميد
املعهد امللكي للثقافة االمازيغية واملنظمات
الوطنية والدولية املهتمة بحقوق اإلنسان
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية من أجل
التدخل لفتح تحقيق حول هذه السلوكات
التي ال تعرب عن روح الدستور وال عن
التزامات املغرب يف االتفاقيات الدولية التي
تخول للمواطن التمتع الكامل بكل الحقوق
والحريات وفقا للضوابط والقوانني املعمول
بها وستنظم الجمعية ندوة صحفية حول
نفس املوضوع ستعلن عن تاريخها ومكان
انعقادها يف وقت الحق .

*والد عدي سباعي
كما تلقينا يف جريدة العالم األمازيغي نبأ وفاة
والدة السيد عدي سباعي وبهذه املناسبة األليمة
نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيدة متمنني لهم
مزيدا من الصرب والسلوان وللفقيدة املغفرة.
*والد بلحسان
و تلقينا يف جريدة العالم األمازيغي نبأ وفاة والد
السيد بلحسان وادسوس وبهذه املناسبة األليمة
نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد متمنني لهم
مزيدا من الصرب والسلوان وللفقيدة املغفرة.
*والد نورالدين حتحوت
وبنفس الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة والد
السيد نورالدين حتحوت عضو التجمع العاملي
األمازيغي ونائب رئيس مؤسسة دافيد هارت،
وبهذه املناسبة تتقدم هيئة جريدة العالم
األمازيغي بأحر التعازي للسيد نورالدين ولكل
أفراد عائلة الفقيد راجني من الله أن يتغمده
بالرحمة والغفران.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

11

منتدى

العامل االمازيغي

ما يجهله العديد من املغاربة هو االعتقاد
الراسخ لديهم بأن فقدان اللسان االمازيغي
يعني لدى فئة منهم أنهم يشء وبقية الشعب
يشء آخر  ،ويتضح ذلك من خالل مجموعة
من الترصيحات و املواقف سواء منها العفوية
أو املقصودة  ،أو تلك الشهادات التي ال يأتي
االرتيابُ أصحابَها زعما بيقينية حُ ْكمهم الذي
ال يقبل املناقشة أو املزايدة .إال أن اللسانيات
االجتماعية – إىل جانب العلوم االنسانية األخرى
 تقول غري ذلك وتسقط أقنعتهم الهشة  -التيلم تعد وجوههم تقبلها  -يف خرب كان .لتسليط
الضوء عىل هذه النقطة كان من الرضوري
القيام برسد مقتضب ألحداث تاريخية شكلت
املنعطف الذي أفلت فيه شمس الحقيقة عن
ً
مواطنة
أنظار من يعتقدون أنهم يف أعىل العليني
تيمنا بوعي زائف اتى عىل االنجالء .فلقد لعبت
الظروف التاريخية و السياسية و االجتماعية
التي طبعت الجانب املسكوت عنه يف التاريخ
املغربي املعارص دورا هاما يف استغالل الوضع
القائم غداة االستقالل الذي كان يتميز بالفراغ
السيايس املتجسد يف اعتماد الدولة عىل جهازين
سياسيني  :جهاز تقليدي شكل استمرارية
النموذج املخزني ملا قبل االستعمار و جهاز
عرصي مؤسساتي يعقوبي تبثته االدارة
الفرنسية من خالل املؤسسات االدارية و
العمومية  ،يف املقابل هناك تفكيك شبه نهائي
للنظم السياسية للمجتمع االمازيغي ،تفكي ٌك
ساهمت فيه القوات االستعمارية بحصة
األسد .فهذا الوضع تم استغالله من طرف
األرس املعروفة بمذهبها الرباغماتي املبني عىل
املصالح الذاتية ومن طرف النخب املدينية
املتعلمة والحاملة ألول مرة يف تاريخ املغرب
للخطاب القومي العربي العفلقي (نسبة إىل
ميشيل عفلق) .فاتحدا االثنان عىل بناء دولة
عربية ستُعيد تقديم ترشيحها لجامعة الدول
العربية بعد أن ُرفض طلبها االول يف االربعينيات
من القرن املايض ! فبدأ املرشوع اوال بمقاطعة
دستور  1962ومن بني أسباب هذه املقاطعة
حسب امللك الراحل الحسن الثاني يف أحد
حواراته الصحفية ،أن هذا األخري رفض تسمية
املغرب ب»اململكة العربية املغربية» عىل غرار
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اللسان بني االنتماء و االزدراء
ستتحول فيما بعد إىل مدن كربى،
الجمهورية العربية املرصية،
حيث اعتمد هؤالء عىل سياسة
والجمهورية العربية السورية ،و
تعريب ابنائهم ،فحظي اللسان
اململكة العربية السعودية ....إال
الدارج بميزات اجتماعية يف
أن رفض مقرتحهم لم يمنعهم
مقابل الصاق النعوت القدحية
من مواصلة مرشوعهم يف
بالناطقني باالمازيغية ،فأصبح
تحقيق وطن عربي من املحيط
االمازيغي يف نظر هؤالء ذلك األمي
إىل الخليج ،فكان التعليم بمثابة
(وهو التعريف الذي أعطاه املهدي
املشتل الذي أنبت أوىل املفاهيم
بن بركة لالنسان االمازيغي) ،
القومية التي تعترب املغرب بلدا
أو ذلك الجاهل الذي ال يعرف أن
عربيا ،فبدأت صناعة الشعب
يتكلم أو يترصف بسلوك حرضي
«العربي» عىل حساب شعب آخر
(وليس حضاري) ،فشكل هذا
احتفظ بكل خصوصياته التي
الواز ُع االدا َة التي سارع العديد
يجسد اللسان أبرزها ،فكانت
خالد أوبــــــــــال
من املواطنني إىل قطع الصلة بها
تنظريات القوميني ترتكز عىل
و االصطفاف يف الجانب االخر ،تمهيدا لسبي
تعريب الحياة العامة يف بداياتها وبعد سنوات
القليل من « الربيستيج» االجتماعي الذي
عىل املمارسة  ،اتضح أن هذا الهدف لن يتأتى
سيقيه – زعما  -من الكالم املباح .هذا السلوك
إال بإماتة «اللهجات الرببرية» ،يف حني تنبأ
املتداول يف االوساط االجتماعية ز ّكته الحمالت
آخرون لهذه «اللهجات» باالنمحاء و االندثار يف
االعالمية و املقررات الدراسية التي تؤكد عىل ما
غضون عقود مع رفع وثرية التعريب .حاملو
هو متداول بل ساهمت يف تداوله  ،مما حدى
هذا الخطاب مات معظمهم وبقيت االمازيغية
بالعديد من االفراد بالتضحية بلسانهم للوقاية
حية ترزق  ،بل تقوّت و تهيكلت أكثر مما
من تسليط اللسان االخر .التضحية باللسان
كانت عليه  ،لكن رحيل هؤالء خ ّلف ضحايا
يعني مما يعنيه الخروج من كل ما له صلة
من بني جلدتنا ،اعتنقوا تنظرياتهم وقدسوها،
بما يحمله باعتباره وعاء للفكر و الثقافة و
جعلوا من الوهم حقيقة وبعد انجالءه تمسكوا
التقاليد و العادات و لنمط العيش كذلك .فرتبت
بقشور العناد ،وأرصوا عىل مرشوعهم الذي
أجيال واكتسبت تنشئة اجتماعية تنقص و
عىل أساسه بنيت وطنيتهم.
تحط من قيمة االمازيغي و تموقع أفرادها
هذه االحداث التي أتينا عىل ذكرها ساهمت
خارج االنسية االمازيغية  :هكذا يعتقدون.
يف خلق نوع من الالتوازن االجتماعي بني
فأصبح اللسان بمثابة املعيار الوحيد الذي عىل
مكونات الوطن ،فكان االقرار جهرا باالنتماء
أساسه يصنف املغربي عىل أنه أمازيغي او أنه
اىل املكون االصيل وصمة عار وجب ازاحتها من
يشء آخر .و هكذا يعتقد املغاربة الفاقدين
خالل التخيل عن اللسان و تعليم اللسان الدارج
للسانهم االمازيغي -عن وعي أو عن غري قصد
للحظي بميزات اجتماعية تتجاوز املواطنة
 أنهم يشء و بقية الشعب شيئا آخر.بمفهومها املعروف ،فكان لهذه التطورات أثر
فبالرجوع إىل اللسان الدارج فغالبا ما يكتنف
بالغ عىل ترصفات جزء من االباء وبالخصوص
اجابات بعض فنانينا غموض – شأنهم يف ذلك
جزء كبري من املهاجرين إىل الحوارض التي

إعالن عن مت ــدي ــد
النداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من دعم الكتاب األمازيغي

إعالن عن مت ــدي ــد
النداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من
دعم الصحافة الوطنية املكتوبة املخصصة لألمازيغية
يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم الصحافة الوطنية املكتوبة،
املخصصة لألمازيغية ،وتثمينا لدورها يف النهوض باإلعالم األمازيغي باملغرب،
وبهدف توسيع إمكانية االستفادة أمام الصحافة املكتوبة املهتمة باألمازيغية،
تعلن عمادة املعهد عن فتح باب إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص
برسم سنة  ،2013للجرائد واملجالت الوطنية أو الجهوية املكتوبة كليا أو جزئيا
باألمازيغية واملنتظمة الصدور.
فعىل مسؤويل الجرائد واملجالت املعنية ،الراغبني يف الحصول عىل الدعم املذكور،
إيداع طلباتهم لدى مكتب الضبط باملعهد (شارع عالل الفايس ،حي الرياض،
مدينة العرفان ،ص ب  ،2055الرباط) قبل  30نونبـــر  ،2013كآخر أجل.
وتعترب امللفات املودعة قبل هذا اإلعالن مقبولة.
ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
 طلب يف املوضوع موجه إىل عميد املعهد؛ امللف القانوني للجريدة أو املجلة؛  05نسخ من أعداد سابقة من الجريدة أو املجلة؛ ترصيح بالرشف حول الدعم الذي تستفيد منه الجريدة أو املجلةمن جهات أخرى؛
 -كشف مفصل عن كلفة إنتاج العدد الواحد من الجريدة أو املجلة.

شأن العديد من املواطنني  -كلما سئلوا ملاذا
ال يفهم املشارقة الدارجة املغربية وغالبا ما
تكون اجاباتهم ساذجة تنم عن جهل ببلدهم
وبتاريخهم وهو ما يجعل بعضهم يستغني
عنها ويقدم ما تجود به قريحته باملرصية أو
اللبنانية ولهم الحق يف ذلك .فغالبا ما يقدمون
اجاباتهم خارج املحيط السوسيولساني الذي
تعيش فيه الدارجة وكأنها لغة لقيطة فتح
املغاربة أعينهم فوجدوا أنفسهم يتحدثون
بها .ما يجهله الكثريون هو أن الدارجة
عبارة عن نتاج التعريب القرسي للشعب عرب
مراحل تاريخية شكلت مرحلة ما بعد 1930
أخطرها و أرسعها نظرا لألدوات املسخرة
لذلك وحققت ما لم يتم تحقيقه عىل مدى 14
قرنا .إن أغلب البحوث الجامعية و الدراسات
التي تناولت الدارجة من منظور اللسانيات
واللسانيات االجتماعية توصلت اىل نتائج ال
ينكرها إال جاحد ،تتجسد اساسا يف عملية
التثاقف الحاصلة بني االمازيغية ولهجات
القبائل العربية – القليلة العدد -الوافدة ابان
القرن الحادي عرش يف عهد املوحدين  ،منذ
تلك الحقبة و التعريب مستمر ،لكن بشكل
بطيء وغري ممنهج .وبالتايل فالزعم بوجود ما
يمكن تسميته ب»الرصاع اللغوي» لم يكن له
وجود يف قاموس املغاربة عىل مدى التاريخ و
الحقيقة أن هذا «الرصاع» لم ينشأ اال يف مغرب
القرن العرشين ،مغرب تبني االبادة اللغوية
والعرقية باسم العروبة و تنظريات القوميني
الطامحني لبناء وطن عربي خالص .ففي ما
مىض كان للمواطن حق التكلم بلغته االم دون
ادنى احساس بالدونية أو االقصاء ،وكانت
االمازيغية لغة الحياة يف شتى املجاالت ،فلم
يكن املواطن يحس انذاك انه مستلب أو أنه
ضحية ملمارسة عملية التعريب .ولنا عربة يف
عظماء املغرب من امثال يوسف بن تاشفني
الذي كان لسانه ال يجيد غري االمازيغية ،او
املهدي بن تومرت الذي ألف بلسانه االمازيغي
كتب من قبيل « :التوحيد» و «املرشدة» التي لم
تصلنا لألسف (والسبب معروف) وما لم نطلع
عليه ُ
خ ْبا كان أعظم...

		

يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم الكتاب
األمازيغي ،وتشجيعا منه للكتاب واملبدعني واملؤلفني باألمازيغية
والباحثني يف مجاالت اللغة والثقافة األمازيغيتني ،وبهدف توسيع
إمكانية االستفادة أمام الكتاب واملبدعني واملؤلفني األمازيغية ،تعلن
عمادة املعهد عن تمديد النداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من
الدعم املخصص للكتاب األمازيغي ،برسم سنة .2013
فعىل الراغبني يف الحصول عىل الدعم املذكور إيداع طلباتهم لدى مكتب
الضبط باملعهد (شارع عالل الفايس ،حي الرياض ،مدينة العرفان،
 30نونبـــر  ،2013كآخر أجل.
ص .ب ،2055الرباط) وذلك قبل
وتعترب امللفات املودعة قبل هذا اإلعالن مقبولة.
ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
• طلب يف املوضوع موجه إىل عميد املعهد؛
• نسخة من الكتاب املعني بطلب الدعم.
ويتمثل الدعم املذكور يف اقتناء املعهد لعدد محدد من نسخ الكتاب،
ومن خالل طبع املؤلف وفق املسطرة املعمول بها لدى املعهد.

العامل االمازيغي
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قصر تازواليت يستغيث فهل من مغيث؟
إعداد مصطفى ملو
يعد قرص تازواليت من بني القصور القديمة
بمنطقة ألنيف ،إذ يرجع تاريخ بنائه حسب
الروايات الشفوية املتوارثة أبا عن جد إىل
أوائل القرن التاسع عرش ،وحسب نفس
الروايات-التي ال نتوفر عىل غريها كمرجع
هام للتأريخ لهذا القرص ،-فقد تم تشييده
من طرف عنارص من قبيلة أيت خباش
القادمني من مناطق شتى بعد أن كانوا
مشتتني يعيشون عىل حياة الرعي القائمة
عىل الرتحال والتجوال ،ليشكل بذلك النواة
األوىل لالستقرار الخبايش بمنطقة ألنيف و
من تم توجههم نحو أنشطة أخرى أهمها
النشاط الفالحي.
بني قرص تازواليت يف موقع اسرتاتيجي
هام عىل مشارف واحة كانت تزخر بشتى
أنواع املزروعات واألشجار التي تتالءم
واملناخ الصحراوي السائد باملنطقة ولعل
أهم هذه األشجار ،أشجار النخيل التي
كانت تحجب القرص عن أنظار القادم من
بعيد حتى يتخيل له أنه أمام مجرد غابة
كثيفة من النخل ال سكان فيها وال سكن
بعدها(تحكي الروايات الشفوية).إىل جانب
النخيل كانت رائحة الحناء والكامون
تؤرج حول القرية أيام زمان ،أيام كانت
خطارة القرص ال تنضب و عشبها ال ييبس
وطيورها ال تتوقف عن التغريد و خرير
مياهها ال يتعب من االنسياب نحو حقول
الحناء والكامون والفصة وأشجار اللوز و
املشمش...
كل ذلك جعل من تازواليت موقعا هاما
تصارعت عليه قبائل مختلفة أهمها قبيلتي
أوشان و أيت خباش إىل جانب إحاضوشن،
إال أن كل ذلك أصبح يف خرب كان ،فرصت
اليوم ال ترى سوى أعجاز نخيل خاوية
وأرايض جرداء قاحلة و أبراج قرص نصفه
ذهب!
إن الزائر لقرص تازواليت ليقف مستغربا

و مندهشا ملا آلت إليه حال هذه املعلمة
التاريخية التي صمدت ملدة غري يسرية
أمام عوادي الزمن ،حيث صار مجرد أطالل
تتساقط تباعا سنة بعد أخرى وتذوب
شيئا فشيئا كقطعة ثلج ،دون أن يتدخل
أحد ليوقف ذوبانها وخاصة وزارة الثقافة
باعتبارها املسؤولة األوىل عن الحفاظ
وترميم هذا الرتاث املعماري القابع وسط
الصحراء.
حال قرص تازواليت ال يختلف عن غريه من
قصور منطقة ألنيف التي طالها التهميش
و اإلقصاء من مبادرات الرتميم وإعادة
الهيكلة التي تعرفها قصور ومعالم تراثية
أخرى يف املغرب ،فمن أهم هذه القصور قرص
ألنيف املركز الذي لوال تطوع شباب البلدة
لرتميمه لكان مصريه الزوال و كذا قرص أيت
زكان ،اعشيش ،عمار...والسؤال املطروح
هنا هو التايل:هل تدفع هذه القصور-هي
األخرى -ثمن التهميش املمنهج الذي تعرفه
هذه املنطقة عىل مختلف األصعدة؟
إن اإلرساع برتميم هذه القصور ألمر
مستعجل ،أوال ألهميتها يف توفري السكن
ملجموعة من األرس التي ترص عىل البقاء
داخلها رغم خطورة األمر وتوقع سقوطها
عىل رؤوسها يف أي لحظة إما لحالتها املادية
الضعيفة أو إلرصارها عىل عدم التفريط
يف إرث أجدادها ،وتجنبا ملزيد من عمليات
الهجرة من القرص إىل خارجه أو من القرص
نحو املدن ،فمن شأن ترميمها وإصالحها،
التشجيع عىل االستقرار ولم ال العودة إليها
من طرف مغادريها ،ولداللتها التاريخية،
إذ شكلت معقال وملجأ لقبائل أيت عطا يف
حربها ضد املستعمر الفرنيس ولرمزيتها
الهوياتية ،حيث تنم عن عبقرية وذكاء
اإلنسان العطاوي ،الذي استطاع يف ظروف
قاسية جدا أن يشيد هذه املعالم العمرانية
الغاية يف الجمال والروعة والهندسة وكذا
لقيمتها السياحية املتمثلة يف إبهار السياح
القادمني من شتى أنحاء العالم من جهة

واملساهمة يف تشجيع الشباب عىل اتخاذها
مأوي سياحية تصلح لالستثمار يف القطاع
السياحي من جهة أخرى.
هكذا إذن فإيمانا منها برضورة الحفاظ
عىل هذا الرتاث املعماري األصيل ،تقدمت
جمعية تازواليت للتنمية القروية والثقافية
بطلب إىل وزارة الثقافة التمست فيه من
هذه الوزارة رضورة التدخل العاجل إلنقاذ
ما يمكن إنقاذه برتميم ما تبقى من هذا
القرص وإعادة ما تهدم منه ،إال أن طلبها
قوبل برشوط قاسية و تعجيزية ،بل
ومستحيلة ،من قبيل أن ترميم القرص
يتطلب موافقة كل الورثة الذين لهم ملك
فيه ،وهذا أمر مستحيل تحقيقه ،باعتبار
أن أغلب سكان القرص قد هاجروا وتفرقوا
يف مدن شتى ،ومنهم من قىض نحبه و منهم
من ينتظر ،فكيف يعقل إذن البحث عنهم
واحدا واحد لجمع موافقتهم عىل الرتميم؟ثم
هل يعقل أن أحدا منهم سريفض مبادرة من
هذا النوع ،مبادرة تعيد الحياة لبيته الذي
ولد وقىض مرحلة مهمة من حياته فيه؟ثم
هل ترميم القصور يف مدن ومناطق أخرى
يخضع لنفس الرشوط و يتطلب موافقة
الورثة ،هل ترميم األسوار اإلسماعلية
بمكناس-مثال -أو شالة بالرباط ،يتطلب
البحث عن ورثتها وأخذ موافقتهم قبل
اإلقدام عىل عمليات الرتميم؟أم أن هناك
مكناس والرباط وهنا تازواليت ويف أحسن
األحوال ألنيف؟
إن الوقوف موقف املتفرج من ضياع هذا
الرتاث لجريمة نكراء ،خاصة أن عمليات
إعادة الحياة إليها لن يتطلب كثريا ،بل فقط
مواد محلية من طني وتبن وقصب وجذوع
أشجار إلعادة تسقيفها.
إن قرص تازواليت ومعه جميع قصور ألنيف
لتستغيث ،فهل من مغيث؟أم حتى الجماد
املنتمي لهذه املناطق البد أن ينال نصيبه من
التهميش و اإلقصاء؟!
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بعد املغرب ،ملف الغازات السامة
بالريف يدخل الربملان اإلسباين
يبدو أن سنة  2013سنة ملف الغازات
السامة بالريف بامتياز وطنيا وإقليميا،
إذ بعد مبادرة عبد الحق أمغار إىل فتح
نقاش سيايس يف املؤسسة الترشيعية
املغربية حول امللف والتزام سعد الدين
العثماني وزير الخارجية املغربي
السابق بفتح هذا املوضوع مع الجارة
اإليبريية ،ها هو امللف يطرح مرة أخرى
بالضفة الشمالية للمتوسط وبشكل
مفاجئ وذلك أثناء أشغال املنتدى
الربملاني املغربي اإلسباني املنعقد يف
دورته الثانية بالعاصمة اإلسبانية
مدريد يومي  23و  24شتنرب من الشهر
الجاري.
وحسب مصادر مقربة من الفريق
االشرتاكي ،فإن عبد الحق أمغار بذل
مجهودا وصفته ذات املصادر باملتميز
من أجل إقناع الزايدي رئيس الفريق
االشرتاكي بطرح امللف بالربملان
اإلسباني وهي جهود تكللت بالنجاح،
حيث أن تبني ملف الغازات السامة يعد
سابقة يف تاريخ الفريق وكذا يف تاريخ
االتحاد االشرتاكي حسب نفس املصادر.
ومن جانب آخر أكد أحمد الزايدي رئيس
الفريق االشرتاكي بالربملان املغربي أثناء
كلمته يف املنتدى ،عىل رضورة « التفكري
يف تخليص عالقاتنا الثنائية من عدد من
الرواسب التاريخية التي تجثم عليها،
من ذلك مخلفات احتالل إسبانيا ملناطق
يف شمال وجنوب املغرب» ،وأضاف «
بعد قرن عىل بداية هذا االحتالل ،نحن
مطالبون بإيجاد صيغة اعرتاف بمآيس
هذا املايض االستعماري وما واكبه
خاصة من استعمال ألسلحة فتاكة ،بما
فيها الكيماوية ،ضد املقاومة املغربية يف
الريف يف عرشينات القرن املايض «.

واعترب الزايدي أن عددا من الدراسات
أثبتت أن « آثار استعمال هذه األسلحة
ما تزال تجثم عىل مواطنينا يف الريف
حيث ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
بالرسطان وأمراض أخرى وسيكون من
باب الشجاعة الفكرية أن نعرتف اليوم
بمآيس صفحة االستعمار يف عالقاتنا»،
ودعا املرشعني اإلسبان إىل ما سماه
«دعوة إلعادة قراءة صفحات املايض
بتعقل كي نتوجه إىل املستقبل عىل
أساس الوضوح».
ومن جهة أخرى ،اعترب عدد من
املتتبعني بالريف أن جهود الربملاني
أمغار وإلحاحه عىل فتح هذا امللف
بدأ يؤتي ثماره عىل مستوى محاوالت
فتح نقاش سيايس وقانوني حول
املوضوع ،داعني إىل رضورة تضافر
كل الجهود ومساندة عبد الحق أمغار
من أجل إنجاح هذه املبادرات وفتح
مداخل متعددة ومختلفة مللف الغازات
السامة بالريف بغية الوصول إىل حل
نهائي ومقبول من كال الطرفني ،خاصة
ساكنة الريف.
وعموما خلفت مبادرة الفريق
االشرتاكي بمدريد ارتياحا لدى ساكنة
الريف .وحسب مصادر من الفريق
االشرتاكي ،فإن هذه املبادرة «فاجأت
اإلسبان وينتظر أن تخلق لدى املرشعني
األيبرييني نقاشا قانونيا قد يتحول
خالل سنة  2014إىل إطار قانوني أو
مبادرة ترشيعية تنحو باتجاه إيجاد
بدائل وصيغ سياسية لطي امللفني أو
أحدهما عىل األقل خاصة لو نجحت
مبادرة أمغار يف محاولته خلق تكتل
برملاني وجمعوي ريفي تلتئم حول
امللف.

ختليد الذكرى اخلمسينية لعبد الكرمي اخلطايب
مبدينة اونفريس البلجيكية

* اونفريس/سعيد العمراني

إعالن عن إبداء الرغبة يف إجناز مشاريع بالتعاقد
«رقن املتون األدبية»
يف إطار برنامج عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية برسم سنة  ،2013-2014يعلن
عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن عروض من أجل إبداء الرغبة يف إنجاز مشاريع
رقن املتون األدبية األمازيغية ،يف إطار التعاقد (تحميل دفرت تحمالت من موقع املعهد
.)www.ircam.ma
يمكن للمعنيني باألمر إبداء الرغبة يف إنجاز املشاريع السالفة الذكر ،بإرسالهم رسالة
خطية إىل السيد عميد املعهد ،مرفقة بنسخة من البطاقة الوطنية وسرية ذاتية تربز
املؤهالت املتوفرة لدى املعني ،ونسخة من الشهادات الجامعية املحصل عليها.
ترسل املشاريع إىل العنوان أسفله أو تودع لدى مكتب الضبط باملعهد بنفس العنوان.

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

التزاما من تنسيقية منتدى حقوق
اإلنسان لشمال املغرب ببلجيكا
بجعل سنة  2013سنة لتخليد
الذكرى الخمسينية لرحيل محمد
بن عبد الكريم الخطابي ،زعيم
املقاومة الريفية ضد االحتالل ،من
طرف العديد املنظمات والفعاليات
الريفية املغربية ،و إنزاال لقرارات
و توصيات املؤتمر األول ملنتدى
حقوق اإلنسان لشمال املغرب
املنعقد باشاون يف ابريل ،2011
ووفاء من مناضالت ومناضيل
املنتدى بالداخل و الخارج
لروح عبد الكريم ،وفكره ،و
تضحياته ،والقضايا التي قاتل،
ونفي ثم استشهد من اجلها،
نظمت تنسيقية بلجيكا ملنتدى حقوق اإلنسان لشمال
املغرب وأوروبا وبتنسيق مع جمعية «معا يف الطريق»
الفالمانية ،يوم  7شتنرب  ،2013مهرجانا ثقافيا
وإشعاعيا بمدينة اونفريس بالجهة الفالمانية ببلجيكا.
تخلله ندوات ومعارض وموسيقى وكلمات.
استهل النشاط بكلمة افتتاحية رحب بها محمد األحمدي،
منسق املنتدى ببلجيكا بكل الضيوف محارضين وفنانني
وكتاب وفعاليات وجمهور .كما وقف عند دالالت تخليد
خمسينية الخطابي لدى مناضيل ومناضالت املنتدى،
مذكرا باألنشطة التي برمجها املنتدى يف الذكرى
الخمسينية لرحيل زعيم الثورة الريفية ،باعتبار أن
املنتدى مقبل يف الشهور القليلة املقبلة عىل تنظيم ندوة
هامة حول الغازات السامة التي تم قصف الريفيني بها
يف بداية العرشينات من القرن املايض من طرف الجيشني
االسباني والفرنيس االستعماريني دون أن يحرك العالم
ساكنا.
وبعد ذلك فوض تنشيط األمسية للصحافية نجاة
ثاريفيشت و الفنان مصطفى اينيض مستعملني اللغات
االمازيغية والعربية والهولندية للتواصل مع الجمهور
الحارض.
بداية اللقاء كانت مع محمد أمني :مخرج سينمائي
ريفي مقيم ببلجيكا تناول مضامني أفالمه والحيثيات
التي أعدها و الصعوبات التي اعرتضت أعماله و جديدة
اإلبداعي .ثم بعده مبارشة أعطيت الكلمة لكل من

الكاتبني مصطفى أعراب مرتجم
كتاب عيل اإلدرييس « عبد الكريم
الخطابي :التاريخ املحارص»،
و«سييتسكي دي بور» صاحبة
كتاب «شعب عبد الكريم» ،حيث
أجابا معا عىل عدة أسئلة امحمد
الوايل منشط الندوة .حول مضمون
كتابيهما وفكر موالي موحند
ودالالت تخليد الذكرى الخمسينية
ملحمد بن عبد الكريم الخطابي.
تالهما مبارشة الصحفي محمد
امزيان ،نجل قائد انتفاضة الريف
لسنتي  ،58/59حيث أجاب بدوره
عىل عدة أسئلة حول تاريخ وفكر
موالي محند و حياة أبيه «ميس
نرحاج سالم» ،وحيثيات اندالع
انتفاضة الريف  ،58/59و موقفه
من العديد من الكتب التي نرشت
مؤخرا حول عبد الكريم الخطابي و خاصة تلك التي
نرشت بهولندا.
تالها مبارشة أغاني الراب للمجموعة الشبابية
«نومبوس» املشكلة من أبناء الجيل الثاني و الثالث من
مغاربة بلجيكا.
بعدها كان للجمهور لقاءا مع محمد عىل طبجي منسق
املنتدى بالنيابة أجاب من خالله عىل األسئلة املتعلقة
بحيثيات تأسيس املنتدى وتطوره و مواقفه و الجديد
الذي أتى بها .وكذا تحالفاته و عالقاته و تصوره لحقوق
اإلنسان و الحدود الذي تفصله عىل السياسة و منظوره
ملفهوم االوطونميا و قضية املعتقلني السياسيني ...الخ.
و بعده مبارشة كانت هناك اسرتاحة قصرية ،ثم كان
للجمهور لقاءا مبارشا مع أغاني ملتزمة شارك فيه كل
من نجيب امازيغ ،حفيظ ثيفريراس ،اثبرين ناريف،
حمو تايمس ،و وهيب و فريد و بوجمعة اتواتون...الخ.
كما تم عرض فيلما وثائقيا حول محمد بن عبد الكريم
الخطابي من انجاز مناضل املنتدى محند الغمزوري.
و لإلشارة فقط ،فانه و لظروف صحية و التزامات
عالجية فقد تخلف عن اللقاء املجاهد احمد املرابط الذي
تمنى له الجميع الشفاء العاجل و طول العمر ملواصلة
املعركة الكرامة معا حتى االنتصار .و بالناسبة فقد تم
تكريمه من طرف املنظمني و سلمت له هدية رمزية
كلف عيل طبجي بإيصالها له .
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بالل أغ الشريف خياطب األزواديني الطوارق الكاتبة واملناضلة األمازيغية األوراسية خدجية
ساعد باحثة أمازيغية جزائرية عملت ل ـ عشر
وكافة املعنيني باألزمة
سنوات على إجناز أول قاموس أمازيغي عريب خاص
بأمازيغية الشاوية

وجه األمني العام للحركة الوطنية
لتحريرأزواد ،السيد بالل أغ الرشيف من
وجادوجو رسالة خاطب فيها الشعب
األزوادي ،يوم 25سبتمرب  ،2013عىل
خلفية تنصيب الرئيس املايل الجديد ،وقد
أكد فيها عىل متابعته للمواقف املحرتمة
لألزواديني منذ توقيع إتفاقية وجادوجو
يف  18يونيو 2013م ،إىل االنتخابات
الرئاسية املالية ،ومن بعدها اجتماعات
لجنة التقييم واملتابعة التي عقدت يف
بماكو ،كما أشار إىل متابعته مع املجتمع
الدويل كذلك ،خطاب الرئيس املايل أثناء
لقائه مع الوفد األزوادي يف أول رسالة
له إىل األزواديني بعد انتخابه ،وخطابه
إىل األمة املالية بمناسبة استقالل مايل،
وكذا الخطابات املختلفة لعدد من قادة
بعض الدول يف حفل تنصيب الرئيس
املايل الجديد.
وخاطب بالل أغ الرشيف الشعب
األزوادي ،واألصدقاء يف العالم ،وكافة
املعنيني بملف النزاع األزوادي املايل،
محذرا كافة املعنيني بامللف الذي اعتربه
معقدا وبسيطا يف الوقت ذاته من أنه يف
حالة ما لم يتم تصحيح مسار األمور
يف أرسع وقت ،فإننا نكون عىل حافة
االنحراف عن جادة الطريق بشكل
مخيف وخطر أيضا حسب تعبريه.
كما اعترب أن خطابات الحكومة املالية
قد احتوت بالنسبة لألزواديني عىل ما
ال يمكن وصفه إال بالتهديد من طرف
حكومة باماكو ،كما أن ترصفات
الجيش املايل ال تخرج عن هذا املسار،
باإلضافة لكون الخطاب الدبلومايس
األجنبي مجرد إعالن تأييد لهذا النهج
الذي تريد السلطات املالية الجديدة
سلوكه ،وهو ما ينبغي تصحيحه بما
يخدم جهود البحث عن حل سيايس
عادل ونهائي لهذا الرصاع الطويل،
وأضاف األمني العام للحركة الوطنية
لتحرير أزواد أن خطاب الرئيس املايل
لألزواديني لم يكن سوى إعالن بأنه
ليس لديه ما يقدمه لهم ،فلم يحمل
خطابه ملئات آالف الالجئني واملرشدين
األزواديني إال النسيان ،وتجاهل املعاناة
التي يعيشونها ،حيث أسقطهم من
اهتماماته ،رغم أن الرئيس املايل خاطب
املاليني ،واعترب األزواديني منهم.
وأشار أغ الرشيف إىل أن امللفت للنظر هو
الخلو التام للدعوة إىل معالجة األسباب
الحقيقية لألزمة األزوادية يف مختلف
خطابات ضيوف حفل التنصيب ،الذين
اكتفوا بأنهم صنعوا ملايل املستحيل،
ومستعدون لتقديم املزيد ،دون أن
يرصحوا بمن كان وسيكون عىل حسابه
ذلك.
وأكد بالل أغ الرشيف أنه وإن كان
يتفهم العديد من الخطابات سياسيا،
إال أن القراءة املالية لها ستكون بمثابة
ضوء أخرض لكل ما تنوي باماكو القيام
به .كما أكد عىل أنه تنمى للرئيس
الجديد يف بماكو التوفيق يف إيجاد
حل حقيقي وعادل للنزاع ،وتحقيق

السالم يف املنطقة ،ولكن
السالم الحقيقي يحتاج
إىل مبادرات حقيقية،
املسبقة،
والرشوط
والحلول الجزئية للنزاع
ليست هي الطريق األفضل،
وقد جربتها الحكومات
املتعاقبة يف بماكو مع إقليم
أزواد كثريا دون أن تقيض
عىل حلم األزواديني يف
تقرير مصريهم بأنفسهم،
كما لم تجنب مايل مسلسل
واألزمات
االنقالبات،
املستمرة ،ولم تمهد الطريق أمام التنمية
التي يتغنى بها املاليون باستمرار ودون
حرج.
وشدد بالل أغ الرشيف عىل أن املطلوب
اليوم من املجتمع الدويل إذا كان بالفعل
جاء لنجدة وحفظ مايل هو أن يستغل
الظروف املواتية للسالم ،والتي ال
ينقصها سوى الرغبة الحقيقية من
الحكومة املالية ،وأهم ظرف موات
لتحقيق السالم هو استعداد األزواديني
للدخول يف عملية جادة إلقامة سالم دائم
يف اإلقليم ،وهم قادرون عىل ذلك ،وهو
ما يتطلب أن يوضع إطار التفاوض يف
مساره الصحيح حيث يتفاوض أطراف
النزاع الحقيقيون ،وليس بافتعال وخلق
أطراف غري موجودة أصال ،أو ال تملك
مساهمة حقيقية يف الحل.
كما ندد املتحدث بأسلوب الهروب
إىل األمام ،الذي بدأ يمارس يف باماكو
كمدخل للحل من طرف الحكومة املالية،
وبمساعدة البعثة الدولية ويبدو وكأنه
عملية مشوشة الخرتاق املراحل ،وغري
مطمئنة للشعب األزوادي وتحتاج إىل
إعادة النظر.
وأشار األمني العام للحركة الوطنية
لتحرير أزواد يف رسالته كدلك إىل أن
األزواديون سايروا األمم املتحدة واملعنيني
يف تجاوز الكثري من املراحل ،وبرسعة
وضغط مكلف جدا ،خالل مرحلة ما
بني توقيع اتفاق وجادوجو واالنتخابات
الرئاسية يف مايل ،وكان كل يشء مربمجا
عىل أن يتم خالل شهر واحد ( 1/7
دخول القوات الدولية 28/7 ،االنتخابات
الرئاسية) وعمل الجميع فوق طاقته
من أجل أال تكون هناك عراقيل ،رغم
ما صاحب ذلك من االنتهاكات يف حق
األزواديني ،فاملطلوب اآلن هو إعطاء
الوقت واألهمية للعنارص الرئيسية
للمشكل ،وإدراك أن سياسية الهروب إىل
األمام انتهى وقتها.
كما أكد بالل أغ الرشيف إىل أن مالحظات
الحركة الوطنية لتحرير أزواد عىل األداء
السيايس لالعبني الرئيسيني يف امللف،
كانت وراء كثري من االنتقادات التي
وجهها الشعب األزوادي للحركة خالل
هذه املرحلة .ويف هذا اإلطار طمأن السيد
أغ الرشيف الشعب األزوادي ،وكذلك
أعضاء الحركة يف الداخل والخارج،
وكافة املتعاطفني مع النضال األزوادي

النبيل ،بأن الحركة ملتزمة بخطها
السيايس لغاية إيجاد حل سيايس عادل
نهائي يلبي طموحات الشعب األزوادي،
ومتفق عليه بني األزواديني وحكومة
باماكو عرب مفاوضات جادة من خالل
الوساطة الدولية واإلقليمية ،وأن تتم
هذه املفاوضات بني أطراف النزاع
الحقيقيني.
كما أكد ذات املتحدث عىل أن الحركة
الوطنية لتحرير أزواد لن تأخذ بعني
االعتبار أية مبادرة يكون الهدف منها
إضعاف املفاوض األزوادي أو تمييع
املطالب العادلة ألبناء أزواد ،و أشار إىل
أن قيادة الحركة ومؤسساتها املختلفة
ستقوم خالل املرحلة القادمة بخطوات
تصحيحية عىل مستوى األداء السيايس
بحيث يستجيب للمرحلة ومتطلباتها،
بهدف خلق تناغم بني األداء السيايس
لقادة الحركة واملوقف الشعبي األزوادي،
وأعضاء الحركة ومؤيديها ،كما عرب عنه
ممثلو الشعب األزوادي يف اجتماعاتهم
يف كل من كيدال ،ومنكا ،وقاوا (يف
أربندا) وتني بكتو( ،يف مخيمات اللجوء
يف موريتانيا) ،والجاليات األزوادية يف
الخارج ،وكما تظهره املظاهرات التي
تقودها الجمعيات النسائية والشبابية
بشكل شبه يومي يف كيدال ،وكل ذلك
يعكس مدى التمسك وااللتزام باملطالب
العادلة لثورتنا املرشوعة.
وفيما يبدوا حرصا عىل املزيد من طمأنة
األزواديني أكد بالل الرشيف أن الحركة
الوطنية لتحرير أزواد هي حركة الشعب
وليست حركة النخبة أو األفراد فهي ال
تملك إال الجنوح إىل قاعدتها الشعبية،
لالستماع لها واستبيان موقفها من كل
املستجدات السياسية ،وهو ما تعتربه
الحركة مصدر قوتها .وأضاف أن من
اإليمان العميق برشعية مطالبنا نستمد
قوتنا عىل الصمود يف وجه العواصف،
ونزداد عزيمة وإرصارا كلما واجهنا
عقبة يف مسرية هذا النضال التاريخي
النبيل ،وسنعمل كل ما بوسعنا لضمان
الحيلولة دون انحراف هذه الثورة عن
مسارها الصحيح ،كما لن نقبل بأية
مساومة عىل حساب تطلعات الشعب
األزوادي العظيم.
وأكد بالل أغ الرشيف أخريا ،عىل تقبل
انتقادات شعبه بصدر رحب ،وكذا
توجيهاته التي تدل عىل حس األزواديني
الوطني ،ودعى لحماية هذه الثورة حتى

* العالم األمازيغي :قمت مؤخرا بإصدار قاموس
خاص بأمازيغية الشاوية حدثينا عن هذا العمل،
وعن الصعوبات التي تعرضت لها يف إنجازه؟
** هذا العمل كان ثمرة جهد أكثر من عرش
سنوات من البحث والعمل الجاد ،إنه عبارة
عن قاموس أمازيغي عربي خاص بالشاوية،
يحتوي عىل حوايل  6000كلمة ،ويقع يف 250
صفحة ،لقد حاولت أن أسهل للقارئ والباحث
عىل السواء طريقة الوصول إىل املعلومة
الرضورية التي يبحث عنها ،ولذلك أرفقت
هذا القاموس بعدد من امللحقات أهمها ملحق
يف الطبونوميا وهو علم أسماء األماكن ،لقد
اضطرني نقص املراجع إىل البداية من الصفر
باإلعتماد عىل ذلك املخزون اللغوي الهائل
الذي يكتنزه املجتمع ،وهذا أخذ من وقتي
الكثري .ويف مرحلة أخرى بدأت أستفيد من
بعض املراجع القليلة سواء من األوراس أو
باقي مناطق القطر ،بغرض البحث عن جذور
بعض الكلمات املتشعبة عرب مختلف اللهجات
األمازيغية ،وبهذه املناسبة أوجه شكري
الكبري لألستاذ محمد شفيق الذي أرسل يل
نسخة من معجمه العربي األمازيغي وبذلك
اخترص عيل الكثري من العناء .أما املشكل
العويص الذي أرهقني حقا ،فقد بدأ مع عملية
النرش والطباعة ،إذ قضيت سنوات طويلة من
االنتظار والرتقب والبحث عن طريق يمكنني
من خالله إيصال عميل إىل القارئ ،وهذا يف حد
ذاته أمر محبط ألي كاتب أو باحث ،لقد كان
ذلك تحديا حقيقيا بالنسبة يل.
* العالم األمازيغي :كيف تقيمني عمل املحافظة
السامية لألمازيغية بالجزائر؟
** يف الحقيقة ليست لدي املعطيات الكاملة
عن برنامج املحافظة السامية لالمازيغية
بالجزائر  ،إال أنني أستطيع أن أتحدث عن
بعض النشاطات التي قامت بها يف معظم
الواليات ،وبعض املعارض التي عملت عىل
تقريب الكتاب األمازيغي من املواطن ،إال أن
تجربتي مع هذه املؤسسة التابعة لرئاسة
الجمهورية لم تكن يف مستوى تطلعاتي ،فمن
خاللها تمنيت أن أنرش كتابي خاصة وأنه
قاموس يخص منطقة األوراس ذات الزخم
الحضاري والثقايف العريق والتي لم تأخذ
نصيبها من اهتمام الباحثني ،ولكن أميل خاب
بعد مرور أربع سنوات من اإلنتظار بال جدوى،
أتحدث عن هذا وأنا أعرف عددا كبريا من
الكتاب والباحثني من األوراس والذين ال زالوا
يحتفظون بأعمالهم يف مكاتبهم يف إنتظار
أن تجد طريقا إىل النور .طبعا هذا يحيلنا إىل
وجوب ترسيم األمازيغية وفتح أكاديمية تعنى
بهذه اللغة فاملؤسسات وحدها هي القادرة
عىل حماية هذا املوروث.

جدل حاد حول األمازيغية باجلزائر

بعد اإلعالن عن فتح التسجيل يف قسم اللغة األمازيغية
بجامعة الحاج لخرض يف والية باتنة بالشاوية ،وإن
بشكل متأخر بداية املوسم الدرايس الحايل ،ورغم تحديد
مدة تسعة أيام لتوفري عدد الطلبة الالزمني لفتح القسم
وعقب تضافر جهود الطلبة ومنظمات املجتمع املدني
وتضاعف عدد املسجلني ليتجاوز الحد املوضوع من قبل
إدارة الجامعة بكثري ،تفاجأ الجميع بعدم فتح تخصص
اللغة والثقافة األمازيغية بجامعة الحاج لخرض ،ما دفع
بعرشات جمعيات الحركة الثقافية األمازيغية باألوراس إىل
إصدار بيان توصلت العالم األمازيغي بنسخة منه ،هددت
فيه تلك اإلطارات بالتصعيد يف حالة ما لم يتم اإلرساع
بفتح التخصص ،خاصة أن التسجيالت بالجامعة انتهت
يف مختلف التخصصات كما انطلق املوسم الجامعي،
وحمل املحتجون األمازيغ من جمعيات وطلبة املسؤولية
إلدارة الجامعة وبشكل خاص مصلحة البيداغوجيا،
مشريين يف بيانات وترصيحات مختلفة إىل وجود نية
مبيتة ضد األمازيغية لدى مسؤولني بعينهم ،إال أن مصادر
من مصلحة البيداغوجيا بجامعة الحاج لخرض ألقت يف
ترصيحات إعالمية مختلفة بدورها بالالئمة عىل الوزارة
مشرية إىل عدم وجود قرار وزاري نهائي ،رغم أن كافة
الرتتيبات أعدت لفتح تخصص اللغة والثقافة األمازيغية.
وأمام ضغط الحركة األمازيغية وبعد أيام من الجدال الحاد،

افتتح أخريا تخصص اللغة والثقافة األمازيغية بالجامعة
السالفة الذكر.
من جانب آخر تواصل عدد من املواقع والجرائد الجزائرية
نرش أخبار مرسبة حول طبيعة التعديالت التي ستدخل
عىل الدستور الجزائري ،حيث راجت الكثري من األنباء عىل
أن اللغة األمازيغية ستصري لغة رسمية يف الدستور املقبل
للجمهورية الجزائرية ،لتنضم بدلك للمغرب الذي قام
برتسيم األمازيغية منذ أزيد من سنتني.

* العالم االمازيغي :مادا يمكنك أن تقويل لنا عن
واقع األمازيغية واألمازيغ بالشاوية؟
** أعتقد أن غياب النخبة األوراسية عن
الحياة السياسية والثقافية قد جعل األمور
تراوح مكانها يف فرتات مختلفة ،فرغم
الصحوة الهوياتية التي بدأت قبل الثمانينات
من القرن املايض ،إال أن األوراس كغريه من
مناطق تمازغا كان معرضا لرياح التغيري مما
أثر سلبا عىل حياة الفرد واملجتمع عموما ،و
هنا أقصد التأثري الثقايف طبعا وخاصة اللغة
باعتبارها منبع الهوية واإلنتماء الحضاري
والثقايف للفرد .البد لنا هنا أن نعرتف بأن
الظروف األمنية التي مرت بها الجزائر خالل
التسعينات قد أثرت سلبا عىل املجتمع،

ومن خالله عىل دور الجمعيات التي كان
لها أثرا فعاال يف توعية املجتمع .من ناحية
أخرى أعتقد بأن األمازيغية قد فقدت خالل
العرشيتني املاضيتني أكثر مما فقدته خالل
عرشات السنني ،وهذا راجع النفتاح املجتمع
عىل العالم الخارجي ،هناك تقهقر لغوي
ملحوظ بدأ يزحف عىل املناطق النائية بعد
أن كان يخص املدن الكربى .ولكن باملقابل
هناك حراك ووعي جماعي بأهمية العودة
إىل الجذور والتشبث بالهوية من خالل العمل
الجاد واملتواصل ،وقد تدعم كل ذلك بدخول
األمازيغية يف كل مراحل التعليم عدا الجامعة
التي تواجه هذه األيام تحديا حقيقيا من أجل
فتح معهد لألمازيغية باألوراس ،هناك عراقيل
جمة تعرتض هذه الخطوة املهمة و تعيق سري
العملية وباملقابل هناك إرصار جماعي عىل
تحقيق هذا املكسب مهما كانت املصاعب.
* العالم األمازيغي :هل ثمة أي أمل يف ترسيم اللغة
األمازيغية بالجزائر؟
** حتما ستكون السلطة يف الجزائر مجربة
عىل استباق الواقع الذي تفرضه العوملة و
املحيط الدائر بنا ،وال أستبعد ترسيم األمازيغية
يف أي وقت وفقا لحسابات سياسية يف هرم
السلطة ،وليس لتلبية مطلب شعبي ،ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه هل ستجد القوانني
املرتتبة عن ترسيم األمازيغية طريقها للتطبيق
عىل أرض الواقع أم ستكون حربا عىل ورق ؟؟
* العالم األمازيغي :هل ثمة تنسيق بني أمازيغ
مختلف مناطق الجزائر ،وما هو واقع الحركة
األمازيغية بالشاوية وبقية الجزائر؟
** النشاط يف امليدان الثقايف االمازيغي
بالجزائر ال يواجه مضايقات مبارشة ،ولكن
هناك عراقيل عىل مختلف املستويات خاصة
اإلدارية .ربما لم نوفق يف تشكيل حركة موحدة
تتحدث باسم الجميع إال خالل مرحلة معينة.
وقد يكون هذا راجع إىل الظروف التي
مرت بها الجزائر عموما مما انعكس
سلبا عىل الحركة األمازيغية التي
تتفاوت درجة تأثريها يف األحداث من
منطقة ألخرى ،حسب درجة التعبئة
والوعي الجماعي  .ربما األولوية
بالنسبة للمناضلني واملثقفني كان
العمل من أجل تهيئة أرضية صلبة
يمكن للمجتمع أن ينطلق منها نحو
هدفه ،وقد لعب العمل الجمعوي دورا
مهما يف ذلك وال يزال ،هناك العديد من
محاوالت للتنسيق بني بعض املناطق
ولكنها لم لم ترق يوما إىل مستوى
تطلعات الجماهري ،ورغم هذا فإن
ثمرة هذا العمل بصفة عامة يتجىل
يف املكاسب الهامة التي تحققت يف امليدان
السمعي البرصي ويف التعليم بمختلف مراحله
و شتى الفنون واإلبداعات.
* العالم األمازيغي :كلمة حرة ؟
** البد أننا كأمازيغ نمر حاليا بمرحلة جد
دقيقة من تاريخنا ،ألننا أمام تحديات كبرية
تستوجب عىل الحركة األمازيغية يف شمال
إفريقيا إعادة النظر يف منهجية عملها وتجديد
رؤاها املستقبلية ،وتسطري مشاريع مجتمع
إلعادة الوجه الحقيقي لهذه املنطقة املميزة
بتاريخها وثقافتها وهويتها بصفة عامة.
وشكرا لك وتحياتي الخالصة لكل القائمني
عىل جريدة العالم األمازيغي وكذا قراءها يف كل
مكان.
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جنيمة طاي طاي الوزيرة السابقة واخلبرية العاملية يف الثقافة الالمادية حتكي ل «العامل األمازيغي» قصتها مع احلكاية والسياسة

وضعية األمازيغية باملغرب يف حاجة إىل االشتغال بعمق وكل ما حتقق ليس كافيا والبد من تزنيل الدستور

املرأة املغربية ليست حمافظة على الثقافة فقط ،بل هي الذاكرة يف حد ذاهتا ،لذا وجب صيانتها

* اقترن أسمك بالثقافة الشعبية والحكاية .ما
هي األشياء التي دفعتك إلى التخصص في
التراث الشعبي الشفوي؟ ولمن يعود الفضل
في اهتمامك بالحكاية؟
** أوال ،األسباب يف األصل كانت أكاديمية
وعلمية ،ألن تخصيص كان يف املجال ذاته،
وموضوع الدكتوراه انصب يف املجال نفسه،
ويرجع الفضل يف تخصيص األكاديمي العلمي إىل
األستاذ مؤسس املدرسة الفرنسية السيميائية
«كريماس» ،لكونه من أوحى يل بفكرة االهتمام
باملوروث الشفهي املغربي والثقافة املغربية ،وبأن
أطبق عليها النظرية السيميائية ،أو ما يسمى
بالتحليل السيميائي.
ولكن هذا لم يأت اعتباطا ،ألن األستاذ ،يف أول حوار
يل معه ،حني إعدادي لرسالة الدكتوراه  ،اخربني
آنذاك بأني أتميز بالقدرة عىل التواصل وهذه
صفة من صفات الرواية الشفوية ،حينها سألني
عن محيطي وعن ثقافتي  ،تلك التي استلهمتها
من والدي ومن جدتي التي ساهمت بقدر كبري
يف تكويني وبناء شخصيتي ،وكنت دائما اعتربها
مدرسة ،فجدتي كانت عاملة وفقيهة ،رغم أنها ال
تعرف ال القراءة وال الكتابة ،لكنها كانت متمكنة
من األحاديث النبوية ،كما كان لديها رصيد ضخم
من القصص القرآنية ،وقصص األنبياء ،وكانت
حافظة للقرآن ،وكانت تحكي لنا حكايات من
خاللها نأخذ املوعظة ،وكانت حريصة أن تربيني
تربية موازية للرتبية التي أتلقاها من والداي،
ولكن تربية جدتي كانت أعمق لكونها جعلتني
أتعلق بأصالتي املغربية وأتشبث بها ،وجعلتني

ومدخراتها وتسهر عىل تربية وتهذيب أبنائها.
املرأة صنعت أجياال وال يجب تبخيس وضعيتها
ووصفها باملضطهدة ،فأنا ترعرعت وسط أرسة
مغربية تقليدية ،والدي ريفي ووالدتي رغم
أصولها الريفية إال أنها ذات ثقافة شمالية ،ومع
ذلك كان دور املرأة مهما داخل األرسة ،فجدتي
كانت ذات مكانة مرموقة ،ووالدتي كانت امرأة
محرتمة ،وسط األرسة تستشار يف كل صغرية
وكبرية ،باإلضافة إىل أنني اعترب البنت البكر
لعائلتي ،وكان مفروضا عيل أن اثبت وجودي
وسط مجتمع ذكوري مغربي ،لكن يف وسط
عائلتي لم أشعر أبدا بأن هناك نوع من التقليل
من مكانة املرأة بل العكس فوالدي ساعدني عىل
إتمام دراستي العليا يف باريس مع العلم انه لم
يكن باألمر السهل يف الثمانينيات عىل رجل ريفي
إرسال ابنته إىل الخارج للدراسة يف باريس ،بلد
الجن واملالئكة كما يسميها طه حسني.
وثقة األب يف جعلتني أحافظ أكثر عىل رشيف
ورشف أرستي ،وتزوجت يف سن صغرية وأنا طالبة
حتى أثبت لعائلتي بأنني يف مستوى ثقتهم ،فانا
لست نجيمة طاي طاي املنتمية ألرسة فالن ،بل
أنا رمز من رموز املرأة املغربية التي بدأت صغرية
وكافحت واشتعلت ،فأنا لم أولد بملعقة من ذهب
يف فمي ،بل مشيت كيلومرتات من منزلنا للمدرسة
قصد التعلم ،ومع ذلك كان هناك نوع من التنافس
مع أبناء األرس األجنبية ،وكان الزما عيل أن اكسب
التحدي
وكما قلت سابقا ،فاملرأة املغربية تحاول جاهدة
الحفاظ عىل ذاكرة املغرب وتاريخه وأصالته،
وبصيانة املرأة املغربية سنصون ذاكرتنا
وبالتايل واجبنا أن ننقذ هذه الذاكرة
من النسيان ،ونعيد ألمهاتنا قيمتهن
ولجدتنا كرامتهن ومكانتهن السرتجاع
الذاكرة ،ألننا نرى اليوم أن هناك أزمة
كبرية ،الجدة اآلن لم تنس شيئا ،بل
تعيش إحباطا ونوعا من التهميش،
الذي جعل ذاكرتها تتوقف عن العمل،
ولم تعد تحس باملكانة التي كانت لديها
من قبل ،ولهذا ندائي أال ترمى الجدات
يف دور العجزة ،ويف املايض القريب لم
تكن األمهات األرامل تستجدي عطف
املارة يف الشارع ،ألن العالقات األرسية املغربية
وعالقات الجوار كانت مبنية عىل مبادئ وأعمدة
وقيم أصيلة ،عمادها التآزر والتكافل والتضامن،
سواء يف الثقافة األمازيغية أو البدوية أو الجبلية
أو الفاسية أو الحسانية الصحراوية.
* كيف يمكن للحكاية برأيك أن تصبح أداة
بيداغوجية (تربوية) في التعليم وما وقعها
على الطفل والتربية؟
ممكن جدا ان تساهم الحكاية يف الرتبية والتعليم,
سأستدل بربنامج الرتبوي «سبك الحكاية» وهي
تجربة اعتمدت يف مؤسسات عديدة يف املغرب
وأوروبا واملرشق:
يف سنة  1992أسست مع زوجي ومجموعة
من الزمالء مجموعة البحث يف املوروث الشفهي
GRUOبجامعة ابن زهر ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  ،وكان الهدف جمع وتوثيق املوروث
الشفهي املغربي ،وكانت أول مبادرة اعتز بها
هو انفتاحنا عىل املحيط السوسيو  -اقتصادي.
نجحت املبادرة و لله الحمد كرسنا الربج
الزجاجي الذي يتقوقع فيه األستاذ
الباحث ،وخرجنا من الجامعة لنشتغل
مع املجتمع املدني وداخل دور العجزة
ويف املؤسسات الخريية ونشتغل أيضا
مع املؤسسات التعليمية مع املعلمني
واملربني ،أدخلت الحكاية الشعبية
للمؤسسات الرتبوية وجعلتها تطرق
أبواب املدارس ابتداء من سنة ,1993
كانت حينئذ ثورة ،حوربت وواجهتني
صعوبات كبرية جدا ألنه اذا لم يكن من الطبيعي
وقتئذ تدريس املوروث الثقايف الشعبي يف املدرجات
بالجامعة ,فانه لم يكن من املستساغ أبدا أن
تدخل الحكاية الشعبية إىل صفوف املدارس
وتصبح وسيلة للرتبية والتعليم ،لكن بدعم من
زمالئي وبفضل اإلرصار كثفنا مجهوداتنا ,ويف
سنة  1995اعرتفت وزارة الرتبية الوطنية بعملنا
حيث تم تعميم برنامج سبك الحكاية يف عدد كبري
من املؤسسات التعليمية سواء عىل الصعيد املحيل
اوالوطني  ,كما قمنا بتنظيم دورات تدريبية
لفائدة األساتذة واملشتغلني يف املكتبات والعاملني

“املرأة ليست ربة بيت فحسب،
بل أكثر من ذلك،
اعتربها حكومة متكاملة يف
حد ذاهتا ”
اكتشف مدى غنى الرتاث املغربي وعمقه وتنوعه.
علمتني من خالل حكاياتها وأحاديثها اسس
الحياة الكريمة ،كاالبتعاد عن الكذب وعن الطمع،
والتحيل بالقناعة وان أكون خدومة ومتشبثة
باملبادئ والقيم...
وثانيا كانت بالنسبة يل روضا أو ما يسمى
اآلن « ، »La crècheفانا دخلت املدرسة يف سن
ألسابعة ،و كانت جدتي بمثابة ما يسمى اآلن ب
 ،la maternelleوبعد دخويل للمدرسة تعلمت
فقط الكتابة وفن الخط أما املخيال والبالغة
والتعبري فاكتسبته من خالل هذه الرتبية ،التي
كانت متكاملة ،باإلضافة إىل ذلك كانت الجدة
،كما سبق وقلت ،عاملة وفقيهة وكانت معرفتها
شاملة بالكثري من األمور ،فال يمكن أن تسألها
عن يشء وتجيب بالنفي ،بل كانت تلك الجدة
الوازنة والحارضة يف البيت ،إضافة إىل الرتبية
التي تلقيتها من والداي والتي كانت تجمع بني
الرتبية التقليدية واألوروبية لكوننا كنا نعيش يف
قرية أوروبية أكثر منها مغربية ،ألن الذين كانوا
يشتغلون بهذه القرية املنجمية أغلبيتهم أجانب
من كندا والربتغال وفرنسا وأمريكا ،وكنا نحن
نضاف إىل أرس ريفية سوسية مراكشية ...بمعنى
كان هناك نوع من االنصهار الثقايف ،وكنا نعيش
الحداثة يف خارج وداخل البيت ،وانطالقا من
الرتبية الصارمة التي تلقيتها كان يتوجب عيل أن
أبقى متمسكة بأصالتي املغربية ومنفتحة عىل
الثقافات األخرى يف نفس اآلن.
* في هذا اإلطار أترين أن الحفاظ على
الحكايات وضمان نقلها لألجيال المقبلة مرتبط
بالمرأة بالدرجة األولى؟
** بكل تأكيد ،ألن املرأة املغربية ليست محافظة
عىل الثقافة فقط ،بل هي الذاكرة يف حد ذاتها،
وإذا لم نصن املرأة املغربية فنحن بالتايل لن نصون
ذاكرتها الغنية ،ألن املرأة املغربية هي التي كانت
وما زالت يف تواصل مبارش ومستمر مع األبناء،
وهي التي كانت ومازالت تدبر وتسري مقاولة
اآلرسة ،وليست ربة بيت فحسب ،بل أكثر من ذلك،
اعتربها حكومة متكاملة يف حد ذاتها ،ألنها تدبر
كل األمور املتعلقة باملنزل ومالية األرسة ومؤونتها

“

فضاء الطفولة ,وكان
يف
أول لبنة لهذا العمل امليداني
هو»املهرجان الدويل للحكايات» ،
والذي أعطت فيه الكلمة للتالميذ
بدورهم اىل جانب رواة دوليني
لرسد حكاياتهم .
عىل اثرها عمم برنامج «سبك
الحكاية» عىل مستوى الدويل
 :دول البحر األبيض املتوسط،
الدول املغاربية واملرشق انجلرتا
وكندا ...وهذه الدول كلها
شاركت بأعمالها يف أكادير
عاصمة سوس يف املهرجان
الدويل للحكايات يف تلك السنة
 ،1996وكانت مشاركة فاعلة
ووازنة ومازلت احتفظ بإبداعات
هؤالء التالميذ إىل يومنا هذا .كما
ساهم يف انفتاحي عىل منظمات
دولية ونلت رشف الخربة الدولية
للثقافة الالمادية من لدن
املنظمة الدولية للثقافة والعلوم
UNESCO
ويف سنة  1999نال برنامج سبك
الحكاية الرتبة االوىل من بني اكثر
من  24خبري عىل الصعيد البحر
األبيض املتوسط بروما إيطاليا
ولالشارة فان مجموعة البحث تحولت سنة
 1998اىل جمعية لقاءات للرتبية والثقافات
* ما حكاية عالقة نجيمة طاي طاي مع
السياسة؟
** السياسة أمارسها يف حياتي اليومية ،وطبعا
أنا امرأة سياسية انتمي لحزب التجمع الوطني
لألحرار كمناضلة ،ويف نظري السياسة ،ال يجب
ان ترتبط فقط بلقاء جماهريي مع الناس،
فالسياسة الحقيقية هي التي نمارسها بشكل
يومي ،تمارسينها أنت كصحافية ،وأمارسها مع
طلبتي باملدرجات الجامعية ويف البحث العلمي ويف
عميل الجمعوي وداخل البيت مع أرستي عن طريق
تعليمهم أسس الديمقراطية والحداثة والحوار
واالحرتام ،كما نمارس السياسة يف الشارع .يف
نظري هذه هي السياسة ،التي يف بعدها الشامل
تركز عىل بناء الوطن من غري املحسوبية وال
حسابات شخصية.
عندما ننظم مهرجان «بابا عاشور» ،فإننا نمارس
السياسة ونفتح الحوار مع الناشئة ،ونساهم يف
أن يحافظوا عىل أصالتهم املغربية ونقلها لألجيال
الصاعدة ،حتى ال تبقى مرجعيتهم الوحيدة هي
«الهالوين» و»سان فالنتني» ،فاالنفتاح عىل
الحداثة والعوملة و»الرقميات» يشء جميل ومهم
ولكن يجب أال يكون عىل حساب القيم واملبادئ
األصيلة التي تميز ثقافتنا كمغاربة عن ثقافات
عاملية أخرى.
* سبق أن قدمت استقالتك من حزب التجمع
الوطني لألحرار في  ،2012فكيف هي اآلن
عالقتك بالحزب؟
** أنا لم استقل من الحزب ،بل استقلت من مكتبه
التنفيذي ،ألنني أريد أن أعطي لنفيس فرصة
للتفكري والتجديد ،ألن اإلنسان مطالب بأن يقوم
بوقفة تأملية ولو مرة واحدة يف حياته ،ويراجع

يف سنة  1999نال برنامج سبك
احلكاية الرتبة االوىل من بني اكثر من
 24خبري على الصعيد البحر األبيض
املتوسط بروما إيطاليا

”

اختياراته يف الحياة ،ومعرفة سلبياته وايجابياته،
فقد تراجعت خطوة للخلف عىل أساس أن أتقدم
خطوات لإلمام ،ولكن هذا ال يعني أنني استقلت
من الحزب بشكل نهائي ،فأنا ابنة التجمع أبا
عن جد فوالدي تجمعي وزوجي تجمعي ،والزالت
عالقتي مع مناضيل الحزب طيبة ،ولكن يف هذا
الوقت فضلت الخروج من املكتب ألنه لدي قناعة
برضورة تجديد الدماء ،ال يمكننا أن نبقى يف
املكتب التنفيذي إىل ابد اآلبدين ،فإن بقيت نجيمة
طاي طاي وبقي كل األعضاء يف املكتب متى
سيفتح املجال أمام املناضلني االخرين؟

* يروج أن حزب التجمع الوطني لألحرار هو حزب
«تبعي» ،ما قولك؟ وما موقفك من انضمامه
للحكومة اإلسالمية؟
** التجمع الوطني لألحرار لم يكن ابدا حزبا
تبعيا منذ تأسيسه يف عهد الحسن الثاني ،مع
مؤسس الحزب األستاذ أحمد عصمان ،التجمع
الوطني كان له دائما وقع ويضم كفاءات عالية
ولديه رجاالت ونساء مهمني جدا ،وأرى ان مكانته
األساسية هي املشاركة يف الحكومة ،كانت من
بني األشياء التي أخذت منها موقفا ،هو اختيار
البعض الخروج للمعارضة ،ألن التجمع الوطني
لألحرار مكانه ليس املعارضة ،فهو حزب يعرف
كيف يشارك يف الحكومة ،ألنه حزب يخدم الوطن
ويخدم الحكومة وبالتايل ال يمكنه ان يكون
معارضا.
* في نظرك كيف ترين وضعية األمازيغية
ومستقبلها في ظل السياسة اإلقصائية التي
تمارس ضدها؟
** وضعية األمازيغية تحتاج للكثري من
االشتغال ،فهي لم تصل بعد إىل املكانة املطلوبة
رغم انه وبفضل جاللة امللك تم تأسيس مؤسسة
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية والدستور ينص
عىل أنها لغة رسمية للبالد ،ولكن كل هذا ليس
كافيا فحني نهيب بالتطبيق وتفعيل القوانني
ونجد أن هناك تغييبا تاما ،سواء يف مجال التعليم
املدريس أو الجامعي ،وما زالت هناك بعض
اليافطات املحتشمة واإلشهارات بتمازيغت ،ولكن
كل هذا غري كايف ،فالبد أن يكون هناك حضور
قوي للثقافة األمازيغية يف املجتمع املغربي ألنها
ثقافة مكونة للحضارة املغربية ،فالثقافة املغربية
لها روافد مهمة وعىل رأسها الثقافة األمازيغية،
وارى أن األمازيغية عىل مستوى التطبيق الزلنا
بعيدين جدا وجل املطالب التي نطالب بها لم
تتحقق بعد لكي نكون عىل قدم املساواة يف العدالة
والديمقراطية وتكون رسمية األمازيغية حقيقة
كما نص عىل ذلك الدستور.
فلحد الساعة ليست هناك مراكز او دراسات
معمقة يف األمازيغية بالجامعات بالقدر الذي
نطمح إليه ،فالقوانني موجودة والدستور موجود
ولكن التطبيق بعيد.
* استاذة نجيمة ،هل برأيك القانون التنظيمي
لألمازيغية الزال بعيدا أيضا؟
** لألسف ،املصالح الشخصية هي الطاغية
وإدخال السياسة يف كل يشء ،والسياسوية تغلب
املصالح الشخصية وتبعد مصلحة الوطن ،لكن
هذا ال يعني انه لم يتحقق أي يشء ،فاملغرب اآلن
أصبح بلدا يقتدى به وقام بمجهودات جبارة،
سواء عىل مستوى اللغة األمازيغية ،أو عىل
مستويات أخرى ،ولكن كل هذا غري كاف ،بل يجب
أن يساهم الكل يف تحقيق األهداف املبتغاة ،وعىل
الجميع أن يقتنع بأنه ويف ظل امللكية والدستور
الجديد وبتضافر كل الجهود سيتم تحقيق كل
املطالب.
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ثقافة وفن

العامل االمازيغي

رئيس مجعية فيستيفال تيفاوين احلسني اإلحسيين
يفتح قلبه جريدة العامل األمازيغي:

النسخة الثامنة لتيفاوين تكشف
عن أكرب رحى وزنه  7أطنان

* تافراوت  :ابراهيم فاضل

كان مسك ختام فيستيفال تيفاوين
بتافراوت الكشف عن أكرب رحى تقليدية
يف العالم " أزرك " .الرحى يصل وزنه 7
أطنان و عرضه مرتين ونصف ،وطوله
ثالثة أمتار ،أما ارتفاعه فيبلغ مرت و60
سنتيما ،فيما صنع اليد الخشبي الذي
يحرك ” الرحى " أمنرو " من خشب
قوي…الرحى التقليدية أو " أزرك " ال يكاد
يكاد يخلو بيت سويس منها ،تستعمل يف
تحويل اللوز أو األركان إىل ما يسمى "
أملو" .استغرقت مدة صنع " ميكازرك "
شهرين دون توقف ،أخرجها إىل الوجود
الصانع التقليدي املغربي املودن الحسن
بطال ،وساعده ابنيه وعامل آخر .املودن
يتحدر من دوار تاكاديرت ،قبيلة أوزن
بقيادة أولوز التابعة إلقليم تارودانت.
يعمل الحسن صانعا تقليديا ونجارا ،هو
أب لخمسة أبناء لم يتلقى تعليما ،أتقن
حرفته التي تعلمها منذ صغره ما جعله
وأتقنها يف كربه ليحافظ عىل " حرفة والده
وعمه " الذين كانا بدورهما نجارين ،ما
جعله يلقن بدوره الحرفة ألبنائه .املودن
يحاول اإلبقاء عىل املشعل ،من خالل

صنع أنواع من الرحى
سواء رحى املاء…وبالتايل
يحافظ عىل األصالة حتى
ال تنقرض أتقنها منذ
صغره ،لم يتمدرس قط
حتى يتمكن من إتقان
” حرفة بوه” منذ سنة
 ،1987حيث كان يعمل إىل
جانب والده الذي يمتهن
النجارة ،ثم عمه مما
مكنه من " رشب الحرفة"
بل أنه يقوم بصنع رحى
املاء " ،البندير" ويربع فيها باملنطقة.
هذه التحفة صنعت من الحجر ،الذي نقشه
املودن الحسن ،وتم نقلها عىل متن شاحنة
لوضعها فوق نافورة بالساحة العمومية
بجماعة أملن عىل بعد كيلومرتات قليلة
من تافراوت ،ليكشف عنها يف ليلة ساهرة
بأملن يف فضاء فرش بزرابي تقليدية
صنعت بأنامل نسائية محلية ،ووضعت
بمختلف جوانب الفضاء موائد خشبية
صغرية عليها أواني تحتوي عىل زيت
األركان وأملو والعسل الحر…كلها مواد
" بيو" قدمت نساء املنطقة عمليا مرحلة
إنتاج زيت األركان ابتداء من الجمع مرورا

تيفاوين  :تساهم يف إنعاش السياحة ويف التعريف بالثقافة
األمازيغية من خالل التعريف مبؤهالت املنطقة املتنوعة
الستقطاب السياح سواء خالل فعاليات املهرجان أو خارجها ،وتزايد
مستمر من أبناء تافراوت املهاجرين يف املدن الداخلية وخارج

بالتكسري واستخراج النواة ثم استخراج
الزيت.
اتخد الضيوف مجلسهم وتذوقوا زيت
األركان ومشتقاته عىل صوت أهازيج
الفرق الفلكلورية الفرجوية " فنون
القرية " ،وحفل تكريم تكريم أحد رواد
الثقافة والفن األمازيغيني الشاعر والفنان
" موالي عيل شوهاد " مؤسس مجموعة
أرشاش ،الذي صدحت حنجرته بقصيدة
شعرية تتحدث عن شجرة األركان
باعتبارها رمز األصالة والصمود رغم
قساوة الطبيعة ويشبه فيها اإلنسان
األمازيغي بهذه الشجرة.

تيفاوين  :أنامل نون النسوة حتصد جائزة ادريس اوشكور
للصحافة يف نسختها األوىل

* تافراوت  :ابراهيم فاضل

اعرتافا منها بالدور الريادي الذي لعبه
املرحوم ادريس اوشاكور الصحفي
يف التعريف
بجريدة ليبرياسيون
بمنطقة تفراوت وايصال هموم و
مشاكل ساكنة الجبال واملناطق
القروية عموما بجهة سوس ماسة
درعة وتفراوت ونواحيها خصوصا،
نظمت جمعية فيستيفال تيفاوين
جائزة ادريس اوشاكور للصحافة
يف نسختها األوىل  ،وأرشف عىل لجنة
تحكيم املسابقة عز الدين الفتحاوي

الجهوي
الكاتب
الوطنية
للنقابة
للصحافة املغربية
والصحفي بجريدة
و
،
مشاهد
بخصوص النتائج
النهائية التي تم
االعالن عنها ضمن
فعاليات السهرة
الثانية للمهرجان
النصيب
فكان
للجوائز
األوفر
ألنامل نون النسوة

 ،إذ حصلت
لصحفية
ا
ة
لقنا
با
األمازيغية نادية
عىل
السويس
جائزة االعالم
املرئي  ،و
بخصوص جائزة
صنف الصحافة
االلكرتونية فقد
عادت للصحفية
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أمينة مستاري عن موقع االلكرتوني
سوس بلوس  ،يف الوقت الذي حصلت
فيه الصحفية فتيحة أبو الحرمة عن
وكالة املغرب العربي لألنباء عىل جائزة
الصحافة املكتوبة  ،و بصيغة املذكر
تمكن حسن اكنظيف عن راديو MFM
بالدرا البيضاء الفوز بجائزة الصحافة
املسموعة ،ليننقش حسن اسمه وسط
أضالع مثلث النسوة اللواتي حصدن
جل الجوائز املخصصة للمسابقة .

* مرحبا بك احلسني اإلحسايين
يف جريدة العامل االمازيغي  ،يف
نظركم ،هل استطاع مهرجان
تيفاوين ،كمهرجان قروي ،من فرض
نفسه ضمن مواعيد التظاهرات
الفنية األخرى باملغرب؟
** تانمريت ،أوال أود أن أتقدم بجزيل الشكر
 ،لجريدة العالم األمازيغي التي تعد أحد
رشكائنا اإلعالميني األساسيني منذ الدورة
األوىل للمهرجان سنة  ،2006والتي أتاحت
لنا فرصة التواصل مع قرائها األعزاء،
وبخصوص سؤالكم ،ففي اعتقادي أنه يف
السنوات األخرية أصبح للمهرجانات التي
تنظم يف العالم القروي صدى يذكر ،وذلك بفعل تنامي الوعي بأهمية الجانب
الثقايف يف إنجاح املسلسل التنموي ،ورغم اإلكراه الكبري الذي تعاني منه و املتعلق
بالخصاص الواضح يف البنيات التحتية وبنيات االستقبال مما يقلل من حجم
التظاهرات القروية باملقارنة مع مثيالتها يف املجال الحرضي ،ومن بني هذه
التظاهرات القروية التي استطاعت أن تفرض نفسها ضمن خريطة املهرجانات
الوطنية نجد مهرجان تيفاوين ،الذي يعتنق تيمة القروانية ،ويجتهد رغم كل
إكراهات التنظيم املرتبطة بخصوصيات العالم القروي ،أن يحقق هدفيته املعلنة
منذ تأسيسه سنة  2006واملتمثلة يف إبراز أهمية املؤهالت الثقافية والطبيعية
والبرشية التي تكنزها منطقة تافراوت كمداخل أساسية لتحقيق التنمية
املحلية املنشودة وعىل تعزيز الشعور باإلنتماء األمازيغي ويف تربية الناشئة عىل
الدوق الرفيع وعىل التعددية.
* هل تدرسون ،إمكانية جعل املهرجان ذو إشعاع ومتيز عاملي
ممكن؟
** الرغبة يف العاملية تحدونا منذ أن اكتملت املعالم العامة للمهرجان يف دورته
الخامسة ،وقد دشنا هذا املجال بشكل محتشم ابتداء من السنة السادسة
للمهرجان بدعوة فرقة من الفنون األصيلة الروسية كضيف رشف ،وأتاح لنا
ذلك فرصة اإلنفتاح عىل الفنون القروية األجنبية والتعرف عن قرب عىل أهمية
و تنوع الرتاث القروي العاملي ،وهذه السنة استضافنا الشاب بالل الجزائري،
لكن مع ذلك الزلنا نشكو من قلة اإلمكانيات املادية التي تعاني منها مثل هذه
املهرجانات القروية ،والتي تقف عائقا أمام اإلنتقال باملهرجان نحو العاملية
التي تعد إحدى الرهانات املنشودة لتنشيط السياحة القروية التي تشكل أهم
املقومات التي تمتاز بها منطقة تافراوت ،لكن من املؤكد أن عزيمتنا أقوى من
اإلكراهات ،وسنعمل جاهدين عىل ترسيخ هذا التوجه يف القادم من الدورات،
خاصة وأن تيمة املهرجان املتعلقة بالقروانية تتيح الكثري من فرص العمل يف
هذا اإلتجاه ،باستضافة الفرق الفنية القروية من جميع بقع العالم يف القادم
من الدورات.
* ما السر يف حرصكم على تنظيم فقرة امليكا يف كل سنة؟
** إن فقرة تيفاوين-تراث التي تعد من بني أهم فقرات املهرجان ،والتي نطلق
عليها تسمية امليكا  MEGAتفتح لنا املجال لإلبداع و النبش يف مخزوننا الثقايف
املحيل الزاخر ونفض الغبار عنه وإبرازه للعالم أجمع ،باإلعتماد عىل الجانب
اإلستعرايض الفرجوي باألساس ،وإحداث هذه األحجام الكبرية هي التي تتيح
لنا إثارة اإلنتباه للمقوم الثقايف الذي نشتغل عليه ،فبعد املطبخ األمازيغي
"الشاي واألكلة املحلية "لبسيس" و اللباس " أدوكو و أملحاف" و الرتاث
املحيل" أحواش و الشعر األمازيغي" ،هذه السنة سلطنا األضواء عىل مقوم أخر
وهو "الرحى أو أزركـ" إلبراز أهمية هذه الوسيلة التقليدية األصيلة ومكانتها
داخل الحقل الرتاثي والثقايف األمازيغي عامة ،وقد شهد هذا الحفل تكريم أحد
رواد الثقافة والفن األمازيغيني الشاعر والفنان” موالي عيل شوهاد” مؤسس
مجموعة أرشاش ،الذي صدحت حنجرته بقصائد شعرية تتحدث عن شجرة
األركان باعتبارها رمز األصالة والصمود ،قد عرف هذا الحفل حضور العديد من
الوجوه الفنية و الثقافية املعروفة الساحة األمازيغية.
* بعد مثان دورات ما هي انعكاسات املهرجان على الدينامية
السوسيو اقتصادية؟
** يف اعتقادي أن انعكاسات التظاهرات الثقافية الكربى كمهرجان تيفاوين
ومهرجانات أخرى محلية مثيلة عىل القرية التفراوتية و عىل ديناميتها
السوسيو ثقافية أصبحت بارزة للعيان ،وقيمتها املضافة أنها تساهم يف فتح
آفاق رحبة للتنمية املحلية ،فاملهرجان يساهم يف إنعاش السياحة ويف التعريف
بالثقافة األمازيغية من خالل التعريف بمؤهالت املنطقة املتنوعة الستقطاب
السياح سواء خالل فعاليات املهرجان أو خارجها  ،ففي السنوات االخرية
أصبحت وثرية اإلقبال عىل املنطقة يف تزايد مستمر من أبنائها املهاجرين يف املدن
الداخلية وخارج الوطن و من الزوار كذلك ،مما انعكس بشكل كبري عىل قطاعات
حيوية باملنطقة خاصة قطاعات البناء والنقل واملنتوجات املحلية من الصناعة
والحرف التقليدية و املنتوجات املحلية ،كما أن هذه الحركية تساهم بشكل كبري
يف تشجيع الكثريين من أبناء املنطقة عىل االستثمار يف مجال بنيات اإلستقبال
كالفنادق ودور الضيافة ،فعدد األرسة باملنطقة ارتفع خالل السنوات األخرية
بثالثة األضعاف ،وهذا مؤرش عىل ازدياد وثرية اإلستثمار يف املجال ،لكن ما يحز
يف النفس هو أن البعض من هؤالء املستثمرين ال يقدرون حق التقدير مجهودات
تيفاوين يف مجال التنشيط السياحي ،ويتعاملون مع التظاهرة بازدراء ،اللهم
القلة القليلة منهم ،و الذين يشجعوننا كثريا و هم واعون جيدا بالدور األسايس
لتيفاوين يف هذا املجال.
* حاوره  :إبراهيم فاضل
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